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 الدنتْزفسٓد أمعضصْ

تيدزج ٍرِ الدزاض٘ ضنً خاى٘ اليكد اإلضالمٕ التطبٔكٕ؛ ذلو بأىَا تسّو نصف اللجاو عً إحدٚ املْضْعات البازشٗ يف املنت 

ٌٍ فَرِ املْضْع٘ ذبضس، بهجاف٘، يف املنت املرنْز . الصعسٖ اإلضالمٕ املعاصس، ّٓتعلل األمس بجٔن٘ االغرتاب ّما ٓستبط بَا مً معا

ٌ٘ مً العْامل أشاز إلَٔا شعساؤىا اإلضالمٌْٔ يف نجرٍي مً قصٔدٍه ٍَٛا مجل ًٗ هلا عدٗ ُصْز، ّتكبع ّزا ّقد قطنت دزاضيت ٍرِ . متدر

إىل ثالث٘ فصْل ضلطت الضٔاٛ فَٔا علٙ ثالث دبازب شعسٓ٘ تياّلت، بإفاض٘، املْضْع٘ املْمإ إلَٔا آىفًا، ّصّدزُتَا مجَٔعَا مبدخل 

ىظسٖ عاو حّددت فُٔ مفَْو االغرتاب يف اللغ٘ ّيف االصطالح ّيف عدد مً حكْل املعسف٘، ّأثِسُت خالَلُ جمنْع٘ مً األمْز ّالكضآا 

فأما الفصل األّل فكد تطسم إىل تبٔاٌ مالمح الغسب٘ ّاالغرتاب، ّإبساش مطِبباتَنا ّآثازٍنا ّغري ذلو، يف شعس الدنتْز . املتِخض٘ لُ

ّأما الفصل الجاىٕ فكد عاجل تلو الجٔن٘ يف . حطً األمساىٕ الرٖ ٓعد، حبل، أحد عنالك٘ الصعس اإلضالمٕ املعاصس يف الْطً العسبٕ نلُ

علٙ . شعس الدنتْز حمند علٕ السباّٖ الرٖ ٓصهل، ٍْ اآلخس، أحَد أعندٗ األدب اإلضالمٕ املعاصس يف املغسب، بل يف العامل العسبٕ بسمتُ

حني اىصسف الفصل األخري إىل دبلٔ٘ مظاٍس االغرتاب، ّالْقْف علٙ عْاملُ ّاىعهاضاتُ ننا دبَطدت يف أشعاز املسحْو الدنتْز 

ًٗ غري ٓطريٗ مً  حمند بيعنازٗ الرٖ شهل، إىل جاىب الصاعسًٓ الطابكني، الجالْث الرٖ محل مصعَل الصعس اإلضالمٕ يف املغسب مد

ّقد ازتأُٓت خِته نل فصل خبالص٘ جامع٘ ألبسش اضتيتاجاتُ، ّّضِعت يف آخس الدزاض٘ قاٜن٘ باملصادز ّاملساجع املدتلف٘ اليت . الصمً

 .اعتندتَا يف إجناشٍا، عالّٗ علٙ فَسس حملتْٓاتَا؛ جِسًٓا علٙ ما ٍْ معنْل بُ يف األحباث العلنٔ٘ األنادمئ٘
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 . يف تعريف االغتـراب:مـدخل

ٜٔ َتهاًَتني؛ ت املضٚصٴ مبشطتني اثٔ، يتشزٜز أٟ َقطًح،ايبشح ايعًُٞ أْ٘ ًٜظَّنُاص د١ٝ ايضاعد١ يف أَ ا٭عضاف املٹٓ٘

، عٓتعاٌَ َع  ا٭نارميٞ ٖشا ايعٴضٵفمبٴكتن٢ٚ. ا٫فط٬سٞ/ املعذُٞ، ٚايجا١ْٝ تٗتِ بادتاْب املؿاُٖٝٞ/  تٴعٵ٢ٓ بادتاْب ايًػٟٛأ٫ُٖٚا

ٚٴ٫ّ يف ايهتابات اييت تعاجل َؾه٬ت اجملتُع اذتزٜح، ٚخاف١ اجملتُع "ايشٟ " ا٫غذلاب"َقطًح  ٜعتدل اٯٕ َٔ أنجض املقطًشات تزا

."ايقٓاعٞ املتكزّ، ٚبايشات يف ايزٍٚ ايضأزلاي١ٝ
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ِٴ ايعضب١ٝ، قزميٴٗا ٚسزٜجٴٗا ُٹع املعاد تٴذٵ
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ٚيتٛمٝح سيو أنجض، .  ايبٴعٵز ٚايٓظٚح عٔ ايٛطَٔعٓاٙ (أٚ ايػضب١)، ع٢ً إٔ ا٫غذلاب 

ٜٵٓا إٔ ْٛصر َا قاي٘ ابٔ َٓعٛص تصا  مما دا٤ يف املعادِ ّا ع٢ً اعتباص إٔ تعضٜؿ٘ َؿقٸٌ ٚؽاٌَ نجرل،يف ٖشا اٱطاص (ٖـ711ت)املقضٟ أ

.  اييت تكزٻَتٵ٘ا٭خض٣

ٜٳػٵضٴب َغضٵبّا، ٚغَٳضٻب، ٚأِغضٳب. ايشٖاب ٚايتٸٓشٸٞ عٔ ايٓاؼ: ايػٳضٵب"": عإـايٌ"قاٍ فاسب  : ايػٳضٵبٳ١ ٚايػٳضٵبٚ. ..ٚقزٵ غَٳضٳب عٓا 

ٓٻ٣ٛ ٚايبٴعٵز، ٚقز تٳػٳضٻب َٵعٳٔ ؾٝٗا: ٜٚكاٍ. ..اي ٓٻ٣ٛ. بعٝز٠: ْٚٳ٣ٛٶ َغضٵبٳ١. ..َغضٻٳب يف ا٭صض، ٚأِغضٳب إسا أ َٔ ) :بٴعٵزٴٖا؛ قاٍ ايؾاعض: َٚغضٵبٳ١ اي

 (ايبغٝط ايتاّ

ٝٸاسـ١ْ َغضٵبٳـ١ُ ايــزٸأص َأسٵٝـاْاَٳ  ٓٸ٣ٛ ُقشٴفٷ        تٳ ٕٸ اي ٓٸ٣ٛ، ٔإ ٞٴ اي ٚٳِي ٚٳؽٳٖط 

ٛٳ٣ ٓٻٳٳٳ ٝٳ٘ يف عٳَؿضى: ٚاي ٕٵ تأت ٓٵٟٛ أ ٕٴ ايشٟ تٳ ّٴ .ْا١ٝ٥: ٚراصٴِٖ َغضٵب١ْ .املها ٛٵ ٛٳِٚا: ٚأِغضٳبٳ ايك ْٵتٳ َٴػٳضٻبٷ. ا َٴػٳِضبٷ ٚ ٚٷ  ٞٵ: ٚؽأ ُٳ َٔ ) :تـبعٝزٷ؛ قاٍ ايُه

 (ايطٌٜٛ

َٴػٳِضبٴ ٚ       ٚٷ  ٝٵٗاتٳ ؽأ ٔٵ أَٚي٢ ايؾٻبٝبٳ١ٹ تطًُبٴ         ع٢ً رٴبٴٕض، ٖ َٹ ٗٵزٳَى  عٳ

ٔٵ خٳٳبٳٕض دا٤ َٔ بٴعٵزٺ؟: ٚقايٛا َٹ ٌٵ  ٟٵ ٖ َٴػٳِضبٳ١ٹ خٳبٳٕض؟ أ َٹٔ  ٔٔ ايبٳًَز: ٚايتٻػٵضٜبٴ ...ٌٖ أِطضٳِؾتٳٓا  ٞٴ عٳ ٟٵ بٳعٴز؛ ٜٚكاٍ .ايِٓؿ ٟٵ : َٚغضٳبٳ أ ُاِغضٴب عين أ

ُِػٴ: ٚايػٴضٵبٳ١ ٚايػٴضٵب ...ايبٴعٵز: ٚايتػٳضټبٴ ...تباعٳزٵ ٛٳطٔ ٚا٫ِغتٹضابٴ؛ قاٍ املتً ٓټظٴٚح عٔ اي  (َٔ ايطٌٜٛ) :اي

٘ٵ  ْٹبٴ ٔٵ قز فاصٳ، يف ايػٴضٵب، دا َٳ ٔٔ َـايٹوٺ    صعاي١َ  أ٫ أبٵًٹـػا أِؾٓا٤ٳ عٳعٵـزٹ بٵ

ٖٵضٴ: ٚا٫غذلابٴ ٚايتػٳضټبٴ نشيو؛ تكٍٛ َٓ٘ ٌٷ ُغضٴبٷ، َٚغضٜبٷ. تٳػٳضٻب، ٚاِغتٳضٳب، ٚقز َغضٻبٳ٘ ايزٻ ُٵعٴ ُغضبا٤ٴ، ٚا٭ْج٢ : ٚصٳدٴ ٚٳَطٓ٘؛ ادَت بٳعٝزٷ عٔ 

ٌٴ. ..غضٜب١ ٝٵض أقأصبٹ٘: ٚاغذلٳبٳ ايضٻدٴ ٚٻز إىل غ ٛٴٚا": ٚيف اذَتزٜح. ْٳَهحٳ يف ايػٳضا٥ٹب، ٚتٳظٳ ٌٴ ايكضابٳ١َ ايكضٜبٳ١، "اِغتٳضبٴٛا ٫ تٴنٵ ٚٻزٴ ايضٻد ٟٵ ٫ ٜتظٳ ؛ أ

ٟٸ ٔٳ ايػٴضٵب١: ٚا٫غذلابٴ. ّاؾٝٳذ٤ٞٳ ٚيزٴٙ مٳاٚ ٍٷ َ ٌٷ َغضٜبٷ ...فاصٳ َغضٜبّا؛ سٳهاٙ أبٛ ْقٵض: ٚأِغضٳبٳ ايضٻدٴٌ. ..اِؾتٹعا ٌٷ : ٚصٳدٴ ٛٵّ؛ ٚصٳدٴ ٔٳ ايك يٝػٳ َ

ٞټ ُٵٕضٚ ايهٹ٬ب ٔٴ عٳ ٕٴ ب ٗٵُا ٝٳت٘ ُغضٴبإ؛ قاٍ َط ٓٹ  (َٔ ايطٌٜٛ): َغضٜبٷ ُٚغضٴبٷ أٜنّا، ٚتجٵ

َٳشسٹٕر،           ٞٻ، يف أصٵض  ٞٳ ٚايعٳبٵغٹ ِْ ٕٔ  ٚإ َٴدتًٹؿا غضٜبإ، ؽٳتٸ٢ ايزاص، 

                                                           

. 4، 1979ٌٍَْٕٕ - يإٌ- ، أتهٌم10.يط، 1.ع، انكٌٕد، "ػانى انلكه"االؿرهاب، يعهح : أؼًك أتٕ وٌك -  

 ،1.تٍهٔخ، ط، انٍّؿ يؽًك ؼٍٍ آل ٌاٌٍٍ، ػانى انكرة: انًؽٍظ كً انهـح، ذػ: (ْـ385خ)انٕاؼة اتٍ ػثاق  - 

َِٔؽاغ انؼهتٍح، ذػ: (ْـ393خ)انعْٕهي - 5/72، 1994  ،أؼًك ػثك انـلٕن ػغان، قان انؼهى نهًالٌٍٍ: ذاض انهـح ٔ
ْانٌٔ، انكان يؽًك ػثك انٍالو : يؼعى يواًٌٍ انهـح، ذػ: (ْـ395خ)اتٍ كاني - 193+192+1/191 خ،. قتٍهٔخ،

ٌٍَِكِ - 4/421، 1990ط  نثُاٌ،، اإلٌاليٍح نهغثاػح ٔانُّه ٔانرٕوٌغ إتهاٍْى األتٍاني، : انًؽكى، ذػ: ( ْـ458خ)اتٍ 
يفران : (ْـ666خ)اتٍ أتً تكه انهاوي - 299+5/298، 1971 ،1.يؼٓك انًفغٕعاخ تعايؼح انكٔل انؼهتٍح، ط

: انًٕثاغ انًٍُه، ذػ: (ـ770ِخ)انًّوهي انلٍّٕيً - 470: ، 1967ْ ،1.تٍهٔخ، ط، انٕؽاغ، قان انكراب انؼهتً
يكرة ذؽوٍن انرهاز كً يؤٌٍح انهٌانح، : انوايٕي انًؽٍظ، ذػ: (ْـ817خ)انلٍهٔو آتالي - 2/96يٕغلى انٍوا، 
ذاض انَؼُهٔي، انًغثؼح انفٍهٌح : (ْـ1205خ)انىتٍكي  -154+153، ْ ْ 1987 ،2.تٍهٔخ،ط، يؤٌٍح انهٌانح

-2/647انًؼعى انٌٍٕظ، قان انلكه، : يعًغ انهـح انؼهتٍح تانواْهج- 411- 1/404ْـ، 1306 ،1.انًُّأج تعًانٍح يٕه، ط
ُْ -516: ، 1992ْ ،39.تٍهٔخ، ط، يُعك انغالب، قان انًّهم: كؤاق اكهاو انثٍراًَ ، 1.طانًؼعى انلٍٕم، : أؼًك هِث

 .إنؿ.. .59، 1985ْ
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 ٕٔ َٳشٵسٹٕر ُغضٴبــا ٓٸٓا يف  ٝٸ١ّ،          ٚيهـ َٚا نإ َغّضټ ايٓطضٵف َٓٸا عٳذٹ

."امُلبٵعٹزٴ يف ايب٬ر: ٚامُلػٵٔضبٴ ...ا٭باعٹزٴ: با٤صٳٚايؼٴ
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ـټ َٔ  ُټٗا- ٚغرلٙ-ٖشا ايتعضٜـ خ٬ٍ قضا٠٤ ْغتؾ : أَٛصّا عز٠، أٖ

ٞٳ َتعزر٠ َٚتٓٛع١ّ؛ بعنٗا سغٸٞ، ٚاٯخض َعٟٓٛ" غضب"إٕ يه١ًُ  * ٚقز سنض هلا ابٔ َٓعٛص،. َعاْ

4

 ٚايظبٝزٟ

5

عزرّا - َج٬ّ -

ٛٳ٣ٚاؾضّا  ٓٻ ٍ ايؾاعضا م.َٔ املعاْٞ، َٔ أبضطٖا ايبٴعٵز ٚاي
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 (َٔ ايطٌٜٛ): 

ٍٴ امَلغرٔل ٚ ٓٵنٹٗا ُطٛ ٜٴ ١ْٜٔٚ         ٚملٵ  ٝٵَو أتٳتٵ تٳِؿًٹٞ ايَؿ٠َ٬َ بٳزٳ ٙٴ ـَغضٵبٴإي

 ،بضساب١ فزٵصٖا- ؾن٬ّ عٔ سيو–تزاٍٚ، ٚتتغِ اٍعتعُاٍ ٚا٫ نجرل٠ٹَٔ ايهًُات " ايػضب"؛ ٭ٕ ٫ عتتاز إىل تزيٌٝ إمايفٖٚشا أَض 

ٕٕ نجرل٠ َٓش ايكزِٜ . ٚقزصتٗا ع٢ً اعتٝعاب َعا

.  ٖٚٛ ايٓظٚح عٔ ايٛطٔ؛مبع٢ٓٶ ٚاسزٺ- عٓزِٖ-ٖٞ بٌ ، "ايتػضټب"ٚ" ا٫غذلاب"ٚ "ايػضب١ "ؾضرات٫ ميِٝظ عًُا٤ٴ ايًػ١ بني ّ *

ٟٳ "امُلػٵذٔلب"ٚ" ايػضٜب"بني ٚ، "ا٫غذلاب"ٚ" ايػضب١" بني  ايتؿضق١ٕٚفطٓعٚيهٓٸا ٬ْسغ إٔ بعّض ايباسجني 

7

َُٚٗا نإ ا٭َض، ؾإْٓا . 

ٝٵٔبٛفؿُٗا " ا٫غذلاب"ٚ "ايػضب١ "، يف ٖشٙ ايزصاع١،عٓغتعٌُ ٌٕ طشطح يف املػضب١ٝ ؾاط١ُ ٚقز ؾعًتٹ ايؾ٤ٞٳ ْؿغٳ٘ ايباسج١ . َذلارؾ عُ

ٍٞ ."ايػضب١ ٚا٫غذلاب نًٗا يف ايًػ١ مبع٢ٓ ٚاسز ٖٚٛ ايشٖاب ٚايتٓشٞ عٔ ايٓاؼ":  سٝح قايت؛ هلاأنارمي
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ٟٻ طٜار٠ٺ يف امَلب٢ٓ ٜذلتب عٓٗا تػٝټض يف املع٢ٓ * ، ٖٚشا ايؿعٌ "اغذلب" َٔ ؽتك١ن١ًُ ّ" ا٫غذلاب"ؾـ .ٜكٍٛ عًُا٤ٴ ايقضف إٕ أ

َقزصٷ قٝاعٞ يًؿعٌ ف" ايتػضټب "أَا. (تٴ٘ ؾاِغتٳضٳبـغضٻبٵ)، ٜٚتُجٌ َع٢ٓ ٖشٙ ايظٜار٠ مبٴطاٚع١ ايج٬ثٞ (ا٭يـ ٚايتا٤)َظٜز عضؾني 

(َغضٻبـغضٸٸٻبٵتٴ٘ ؾت)، ٖٚٛ ٜؿٝز أٜنّا املطاٚع١ "تػضٻب"ارتُاعٞ 

9

، ٚجِتزٴص "َغضٳٴب"َقزص زلاعٞ يًؿعٌ ايج٬ثٞ " ايػٴضٵبٳ١ "ع٢ً سني إٔ. 

 : ث٬خٳ تؾه٬ٝت يػ١ٜٛٺ، ٖٞ، يف ايعضب١ٝ،"ؽ صب"اٱؽاص٠ إىل إٔ يًذشص 

  

 
 َع َا ٜقاسب سيو َٔ ؽعٛص باينٝاع ،اييت تعين ا٫ْتكاٍ َٔ َٓطك١ إىل أخض٣" ايػضب١ املها١ْٝ"تتشزخ َعادِ ايًػ١ عٔ   *

 نايػضب١ ايظَا١ْٝ، ٚايػضب١ املٝتاؾٝظٜك١ٝ، ٚايػضب١ ايضٚس١ٝ، ٚايػضب١ ؛(أٚ ا٫غذلاب)ٚاذتل إٔ مث١ أْٛاعّا أخض٣ َٔ ايػضب١ . ٚايبعز ٚايٛسؾ١

                                                           

  .، ترٕهف641-640-639-1/638، "ب ن ؽ"تٍهٔخ، ياقج ، نٍاٌ انؼهب، قان ٔاقن: اتٍ يُظٕن- 

. 643-1/638ٌّ، ـٔكن َقـانى - 

 .  "ب ن ؽ" ياقج ،1/407اض، ـاند: قيـانىتً- 

 .ٌّــٔكن َقــانى - 

 ،نلاعًح عؽغػ، يغثؼح انُعاغ انعكٌكج" انـهتح ٔانؽٍٍُ كً انّؼه األَكنًٍ"ذوكٌى كراب : يؽًك انٍهؿًٍُ) :لايسأ - 

 قيّن، ،انـهتح كً انّؼه انعاْهً، يُّٕناخ اذؽاق انكراب انؼهب: ػثك انهوام انفّهٔو -7، 1993ْ، 1.انثٍضاء، ط
، 1991 ،1.تٍهٔخ، ط، االؿرهاب ٔانثغم انوٕيً، يؤٌٍح االَرّان انؼهتً: ٔالغ ٍَاوي -243+16، ْ 1982ْط

ْ ْ10+11 .)

. 33انـهتح ٔانؽٍٍُ كً انّؼه األَكنًٍ، ْ: كاعًح عؽغػ - 

َْٕهف، ط: (ْـ1351خ)انٍّؿ أؼًك انؽًالٔي  -  . 45، 1965ْ ،16.ِما انَؼْهف كً كٍ ان
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ْٴطًل يؿع١ - غايب يف اٍ –ٚيهٓٓا . ايٓؿغ١ٝ ؾإٕ أسٖآْا تٓقضف َباؽض٠ إىل ا٫ْتكاٍ املهاْٞ عٛا٤ راخٌ  (أٚ ا٫غذلاب)" ايػضب١"سُٝٓا 

ٞٸٚايٛطٔ ْؿغ٘ أ .  َٔ بًز إىل آخض قضٜب أٚ قق

َٻتٳ٘، ميهٓٓا ايٛقٛف عٓز ْٛعني َٔ ا٫غذلاب  * ـٳ ابٔ َٓعٛص صٴ ؛ إسزاُٖا غضب١ َار١ٜ، (أٚ ايػضب١)اْط٬قّا َٔ قضا٤تٓا تعضٜ

ُٖا غضب١ َع١ٜٛٓ، ٚتتُعٗض يف ايتُضر ع٢ً تكايٝز اجملتُع ٚارتضٚز ت ٚثاْٞ،ٚتتذ٢ً يف ايٓظٚح عٔ ايٛطٔ ٚا٫بتعار عٔ ا٭ٌٖ ٚايعؾرل٠

ّٳٳ بزأ َغضٜبّا، ٚعٝٳعٴٛرٴ غضٜبّا نُا بٳزأ، ؾُطٛبٳ٢ ":  اذتزٜح ايؾضٜـ٧َٚ إيٝٗا ٖٚشٙ ايػضب١ ٖٞ اييت ٟ؛ع٢ً أعضاؾ٘ ٚقٝٳُ٘ ٕٸ اٱعٵ٬ إ

"يًػٴضٳبا٤ٹ

10

 .

ٜٳػٵضٴبٴ ": ٜكٍٛ ابٔ عٝزٙ ا٭ْزيغٞ.  ٖٚٛ ايبعز،مبع٢ٓ ٚاسز" أِغضٳب"ٚ" غضٳب"ٚ" غضٸب"تٴغتعٌُ تاص٠ّ ا٭ؾعاٍ  * ٚقز َغضٳبٳ عٓا 

."َغضٵبّا، َٚغضٻبٳ، ٚأِغضٳبٳ

11

ٔٵ عٓزَا ْتُعٸٔ يف َعاْٝٗا دِٝزّا  . ٚعٓكـ عٓز ٖشا ا٭َض ٫سكّا.  بٝٓٗا اتؿاقا ٚاؾذلاقا أٜنّاْٴًؿٞ ٚيه

ٚقز ت٪رٟ زتُٛع١ َٔ ايعٛاٌَ إىل إظتار ٖشٙ ايػضب١، رٕٚ إٔ . قز ٜػذلب اٱْغإ مبشٵّض إصارت٘، ٜٚكقز إىل سيو ققٵزّا *

ٗٵض"بـ زلٸ٢ ايجا١ْٝ  ع٢ً سني،"غضب١ ايشات"بـٚقز زل٢ عبز ايضطام ارتؾضّٚ ايػضب١ ا٭ٚىل . ٜهٕٛ يٲْغإ أٟ عًط١ يف رِؾعٗا "غضب١ ايك

12

 .

ٛٵعّا غضب١ٚهلشا ؾإْٓا ْغُٞ نٌ غضب١ سقًت قٗضّا ": ٜٚكٍٛ ايضدٌ ْؿغٴ٘ ."اغذلابا، ٚنٌ غضب١ سقًت ط

13

 ٖٚشا ايتكغِٝ مل ٜهٔ 

ٛٻْت ؽعض ايػضب١ ٚا٫غذلابعؾٛا٥ّٝا ٫ٚ تًكا٥ّٝا ْٸ١ٝ يهجرل َٔ املار٠ ايؾعض١ٜ اييت ن ٓٴ٘، ٚإمنا دا٤ بعز قضا٠٤ َتأ  .؛ نُا أنز ايٓاقز عٝ

ٚايؾٛاٖز ع٢ً سيو َٔ . يف أؽعاص ايعضب ايكزمي١ ٚنشا اذتزٜج١ …"ايػضٜب"ٚ" ايػضب١"ٚ" ا٫غذلاب"نًُات ٜهجٴض اعتعُاٍ  *

.ايهجض٠ مبهإ

14

ٜٴعظ٣ سيو إىل طبٝع١ سٝا٠ ايعضبٞ يف ايكزِٜ، ٚاييت ناْت تكّٛ ع٢ً ايذلسټٌ ٚايتٓكٌ ؾضاصّا َٔ ا٭ٚماع ايغٝاع١ٝ   ٚصبٻُا 

يشيو نإ يظاَّا ع٢ً ؽعضا٤ ايعضب١ٝ إٔ ٜعبٸضٚا عٔ ٚاقع . ٚا٫دتُاع١ٝ املذلرٸ١ٜ، ٚعجّا عٔ َغاقط ايػٝح َٚهأَ ايهٲ يف دظٜض٠ ايعضب

ْٚتٝذ١ يعضٚف ادتُاع١ٝ، ٚعٝاع١ٝ،  –ثِ إٕ ايعضبٞ يف ٚقتٓا ٖشا .  َع َا ٜضاؾل سيو َٔ سٓني ؾٝٸاض إىل ايٛطٔ ٚا٭ٌٖ،ا٫غذلاب

ٛٵمل١"ٜعٝؿ سا٫تٺ َٔ ايتٛتض ٚاٱسٵباط يف ظٌ ٚاقع - …ٚثكاؾ١ٝ، ٚاقتقار١ٜ،  …ايشٟ ٜتغِ بهجض٠ املتٓاقنات، ٚعٝار٠ َٓطل ايػاب" ايعٳ

ايػضٜب، ٚايػضب١، ٚ، ا٫غذلاب َٔ َجٌ ؛َقطًشات ستٛص١ٜ َتهضص٠- قزمٔيٗا ٚسزٜجٹٗا –ٚعًٝ٘، ؾُٔ ايطبٝعٞ إٔ ًْؿٞ يف أؽعاص ايعضب 

. إخل …ايتػضٜبٚ

ٚقز أسٵق٢ صٜتؾاصر . يتؾٌُ َٝارٜٔ ّمٖج١ (Alienatio" )اغذلاب"، تتعزر اعتعُا٫ت ن١ًُ (Latin)ٚيف اي٬ت١ٝٓٝ 

.عزرّا َٔ َعاْٞ ا٫غذلاب، ٚؽضٳسٳٗا- ناٌَ ٜٛعـ سغني: تعضٜب –" ا٫غذلاب"ؽاخت يف نتاب١ 

15

 

ْٴطٌٝ، عٓٓتكٌ َباؽض٠ إىل اذتزٜح عٔ َع٢ٓ ا٫غذلاب يف ايًػتني ايؿضْغ١ٝ ٚاٱصتًٝظ١ٜ، ع٢ً أعاؼ أُْٗا ؾضعإ  ٚست٢ ٫ 

ِٴ َؾذلن١ عز ّٸ، ٚتضبط بُٝٓٗا قٛاع . ٠ٜزراخٌ اي٬ت١ٝٓٝ ا٭

ٗٳضٖا (Aliénation)" تضابـا٫ؽ"ؾؿٞ ايؿضْغ١ٝ، صتز إٔ  :ٜزٍ ع٢ً َعإ نجرل٠ ٚشتتًؿ١، أِظ

16

 

                                                           

. ْما انؽكٌس ـهظّ يٍهى ٔأؼًك ٔاتٍ ياظّ - 

. 5/298كى، ـانًػ: اتٍ ٌٍكِ-  

. 14انـهتح كً انّؼه انعاْهً، ْ: ِهٔوـانؿ - 

. 16:ٌّ ، ْـــانًهظغ َق - 

(. 171إنى ْ 139يٍ ْ). 1987، 16.، يط1.انؼهاهٍح، ع" انًٕنق"ًٌكٍ ههاءج كصٍه يٍ ْمِ انّٕاْك كً يعهح  - 

 .79، 1984ْ ِرُثه -ؿّد-، ٌٕنٍٕو2.، ع15.ؼٕل االؿرهاب انكاككأي، ػانى انلكه، يط: إتهاٍْى يؽًٕق - 

- Le PETIT LAROUSSE , Ed : Paris, 1996, P :53                                                                   -. 
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 Transmission à autrui d'un bien ou d'un droit -1- (حتٌٜٛ ًَه١ٝ ؽ٤ٞ إىل آخض)- 

  d’un droit naturel -2- Abandon ou perte         (مٝاع سل طبٝعٞ ؾكزإ أٚ)- 

  Trouble mental -3-                                                 (اخت٬ٍ سٖين)- 

 Eloignement -4-                                                 (ابتعار أٚ اْتظاح)- 

ؾٗٛ . َغت٣ٛٶ بٝٓ٘ ٚبني ْعرلٙ يف ايؿضْغ١َٝٔ يف ايًغإ اٱصتًٝظٟ، ٚدزْا تؾابٴّٗا ع٢ً أنجض " ا٫غذلاب"ٚإسا اْتكًٓا إىل َع٢ٓ 

ُٳٌ عٓز اٱصتًٝظٜني مبعإ نجرل٠، َٓٗا ع٢ً ايػضٜب ايشٟ يٝػ " Alien"، ٜٚزٍ أٜنّا يؿغ (Mental illness)ارتًٌ ايعكًٞ : ٜغتع

َٸا، ٚع٢ً ايؾدك ايكارّ َٔ عامل آخض ٓٹٞ بًز  …َٔ َٛاطٹ
17

يف اٱصتًٝظ١ٜ يًتعبرل عٔ  (Alienation) ٜٖٚٛظـ نشيو َقطًحٴ 

. َجًُا صأٜٓا يف ايؿضْغ١ٝ متاَّا؛ْكٌ ًَه١ٝ ؽ٤ٞ إىل ؽدك آخض

18

 

َٴعذُٝني عضب ٚغرل عضب" تضابـا٫ؽ"٠ عضٜع١ إىل ر٫ي١ ، إسّا، ملحتًهِ ٚؾُٝا ٜأتٞ عٓتطضم إىل اذتزٜح عٔ ا٫غذلاب يف . عٓز 

. ٜضٙـاٱع٬ّ، قبٌ ا٫ْتكاٍ إىل اذتزٜح عٓ٘ يف ا٫فط٬ح ايؿًغؿٞ ٚؽ

ٌٳ ايٓٛص ٚاهلزا١ٜ ٚارترل، مل ٜغتذبٵ ي٘ بار٨  َٵضعٓزَا بظؽ ٬ٍٖ اٱع٬ّ سا٬َّ َؾع ٕٳا٭ ُٴِٗ َٔ ـ إ٫  َٴعع َؾض قًٌٝ َٔ ايٓاؼ، 

َٔ ايعضب تِٗٝ يف عبار٠ ا٭فٓاّ ٚا٭ٚثإ اييت ٫ تغُٔ ٫ٚ تػين ايهاثض٠  ناْت ايهجض٠ ع٢ً سني . ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِقضاب١ صعٍٛ اهلل

ّٴ َغضٜبّا، ٚعٝٳعٛرٴ َغضٜبّا نُا ": ٜكٍٛ اذتزٜح". ايػضبا٤"ـ ب(فًعِ) ٚناْت تٓعت ايك١ً اييت يبٻتٵ رع٠ٛ ستُز بٔ عبز اهلل. َٔ دٛع بٳزأ اٱعٵ٬

ٌِ ايزع٠ٛ ـ ؾ١٦ ق١ًًٝ َٔ أٌٖ ايق٬ح ٚايتټ، يف ٖشا اذتزٜح،ؾايػضبا٤. "بٳزأ، ؾُطٛبٳ٢ يًػٴضٳبا٤ٹ ٌٳ اهلل ع٢ً عبٌٝ ايؾٝطإ يف َغتٗ ق٢ آثٳضٳتٵ عبٝ

ٗٳٛات سني اؾتنتٳ املغًُٕٛ بٗا ُٸز١ٜ، ْٚٳأتٵ بٓؿغٗا عٔ ايؾټبٴٗات ٚايؾٻ ٚيف آخض ايظَإ، عٝعٛر املتُِغهٕٛ باٱع٬ّ نايكابنني ع٢ً . احمل

ٜٴٓعض إيِٝٗ ْعض٠ اطرصا٤ ٚتٓكٝك ٚتُٗٝؿ، ٜٚقٓٻؿٕٛ يف خا١ْ ايػضبا٤ ُٵض،   ، ملدايؿتِٗ طضٜل ايغٻٛار ا٭عٵعِ َٔ أبٓا٤ زتتُعاتِٗ؛ادت

ٝٴٕٛ َا  ": عٴ٦ٌ عٔ ايػضبا٤، ؾكاٍ(فًعِ) ٚيف اذتزٜح إٔ ايٓيب . عٓزَا ٜضغب عٓٗا ايٓاؼ(فًعِ) ٚيكٝاَِٗ بإسٵٝا٤ ع١ٓ املقطؿ٢ ٜٴشٵ ايشٜٔ 

ٓٻيت َٹٔ عٴ َٳاتٳ ايٓاؼٴ  ٔٳ سيَو ثٳبٳ": ٜكٍٛ اذتزٜح. ٖٚ٪٤٫ ايػضبا٤ عٓز اهلل أع٢ً َٓظي١، ٚأصق٢ رصد١. "أ ٝٵ ٚٻُيٗا ٚآخٹضٴٖا، ٚب َٻيت أ ٝٳاصٴ أ زٷ ـخٹ

ٗٴِ ٝٵػ ََٓو ٚيغٵتٳ َٓ ٛٳزٴ ي . "أعٵ

ٓٴٓا اذتٓٝـ عبارٳعٌٜر  تعٳزٸ رصد١ ع٢ً سني ث٬خٳ رصدات َتؿاٚت١ٺ؛ أعٵ٬ٖا رصد١ُ ايعًُا٤، تًٝٗا رصد١ امل٪َٓني،  اهلل رٜ

ُٵٓاآقايتٹ ا٭عٵضابٴ ﴿: قاٍ تعاىل. املغًُني أرٵْاٖا نًِٗا ٔٵ قُٛيٛا أعٵًَ َٹٓٛا َٚيهٹ ٌٵ ملٵ تٴٛ ٓٸا ق .﴾…َٳ
19

ٛٳ ﴿ : ٚقاٍ أٜنّا ٖٴ ٘ٳ إ٫ٓ  ْٻ٘ ٫ إي ٗٔزٳ اهلُل أ ؽ

﴾…ٚامَل٥٬ٹه١ُ ٚأٚيٛ ايعٹًِِ
20

ُٳ٬ّ بادَتٛاصح، ؾإٕ اٱميإ .  أَا . ؼٸ ايباطٔـتقزٜلٷ باحل-  ؾن٬ّ عٔ سيو –ؾإسا نإ اٱع٬ّ إقضاصّا بايًغإ ٚعٳ

ٛٵْ٘ إعُا٫ّ يًؿهض ٚايَٓعض : ٖشٙ ايزصدات ايج٬خٴ تكابًٗا ث٬خٴ رصداتٺ َٔ ا٫غذلاب، ٖٞ. ايعًِ ؾٗٛ ٜؿٛم سيو نًٖ٘ به

. صاب املغًِ بني ايٓاؼـاغت -1"

. صاب امل٪َٔ بني املغًُنيـاغت -2

                                                           

-- OXFORD UNIVERSITY: OXFORD Advanced learners Dictionay, O.U. Press, Fifth        

      edition (1995), P :28. 

. 37، 1997ْ ،31.، قان انؼهى نهًالٌٍٍ، ط(ػهتً - هايٕي إَعهٍىي)انًٕنق : يٍُه انثؼهثكً - 

. (نٔاٌح اإلياو ٔنَ). 14ٌٕنج انؽعهاخ، يٍ اٌَح   -

. 18ٌٕنج آل ػًهاٌ، يٍ اٌَح  - 
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".ٜٔـصاب ايعايٹِ بني امل٪َٔـاغت -3

21

 

ُټٛا َٔيك١ً املغًُني ٚمتٝټظِٖ ٚ ، ٚيك١ً امل٪َٓني بني "صبا٤ـؽ" عُّٛ ايٓاؼ بارُتٓٛع ٚاٱسعإ يٮٚاَض ٚايٓٛاٖٞ ايضبٸا١ْٝ عٴ

ُٸٛا  ، ٚيك١ً ايعًُا٤ بني امل٪َٓني ٚتؿضټرِٖ بإعٵُاٍ ايؿهض ٚايٓعض يف "صبا٤ـؽ"املغًُني ٚاْؿضارِٖ بايتقزٜل ٚا٫عتكار ايكًِيب ايقشٝح عٴ

ُټٛا  .   ٚأدٵ٬ٖا َكاَّا،ٚغضب١ ايعًُا٤ ٖٞ أؽز أْٛاع ا٫غذلاب ٚسؾ١". صبا٤ـؽ"ًَهٛت اهلل قبٌ اذُتهِ ٚايتكِٜٛ عٴ

ٜٴؾاص ب٘ إىل ا٫ْؿضار ع٢ً ا٭ِى" ٜعِضف عبز اهلل بٔ ستُز اهلضٟٚ ا٭ْقاصٟ ا٫غذلاب بأْ٘ ،ٚيشيو "ؾا٤ـأَضٷ 

22

 مبع٢ٓ إٔ نٌ َٔ ؛

املشنٛص يف ن٬ّ اهلضٟٚ ميهٔ إٔ تكذلٕ ب٘ ث٬ث١ أؽهاٍ " ا٫ْؿضار"ٚ. اْؿضر بٛفـ دًٌٝ رٕٚ أبٓا٤ دٓغ٘ ؾإْ٘ غضٜب بِٝٓٗ، َػذلب عِٓٗ

: َٔ ا٫غذلاب أٚ ايػضب١

ف٢ً ٖٚٞ َؾذلن١ بني ايٓاؼ ّمجٝعّا، قاٍ ايضعٍٛ . ٚتعين ا٫غذلاب عٔ ايٛطٔ ٚا٭ٌٖ طٛعّا أٚ نضّٖا: غضب١ ا٭دغاّ -1-

ْٸَو َغضٜبٷ أٚ عابٹضٴ عٳبٌٝ":  ٫بٔ عُضاهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٔٵ يف ايزټْٝا نأ ."ُن
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ٖٚٞ غضب١ أٌٖ ايق٬ح ٚايتك٣ٛ بني أٌٖ ايؿغل ٚايُؿذٛص، ٚغضب١ ايقٸزٸٜكني بني املٓاؾكني، ٚغضب١ ايعًُا٤ : عاٍـغضب١ ا٭ف -2-

 …ٖٸاٍـبني اجلٴ

٘ٹ -3- ، "غضب١ ايػضب١" ٜٚغُٝٗا اهلضٟٚ ،لٸ بٗا ايقٛؾ١ٝ ٚأفشابٴ املعضؾ١ ايشٚق١ٝ اٱهلا١َٝتٖٚٞ غضب١ باط١ٓ ٜخ: َٸ١ـغضب١ اي

. ٚظتعًٗا يف املضتب١ ايعًٝا

ٜٳضٴّٚ ا٫بتعار عٔ ايضسا٥ٌ، ٚتضٵى سٝا٠ ايُؿػٸ؛إٕ ا٫غذلاب يف اٱع٬ّ إظتابٞ َٴتٳع ايزْٝاـ سيو بأْ٘  ٫ٚ . ام، ٜٚكٛر إىل ايظټٖز يف 

ٜٳأرٹبٴ إىل اعتظاٍ ايٓاؼ، أٚ ايعٝؿ بِٝٓٗ نأَٛات ٔٵ ٫ ٜٗتِ بأَٛص !َن٬ٖ. ظتب إٔ ْؿِٗ َٔ سيو إٔ اٱع٬ّ  َٳ ٜٴكقٞ َٔ را٥ضت٘   إٕ اٱع٬ّ 

ٛټؾا خاط٦ّا ِٛؾني تق ٜٚهٕٛ ا٫غذلاب َكب٫ٛ يف اٱع٬ّ َٚغتشٵغٳّٓا، إسا . املغًُني َٚؾانًِٗ ايزاخ١ًٝ ٚارتاصد١ٝ، ٜٚٳعٝب ع٢ً املتق

ِٳ ايغًِٝ ُٵٓاٙ ايؿٗ ٝٳِ . ؾٗ َٴِطًل يًك ُٴ٘ َٓطلٴ املار٠ يف غٝابٺ  َٳضٳم١ٝ تهؾـ عٔ ٚاقٕع عِتُه أَا يف ايػضب، ؾٓذز إٔ ا٫غذلاب ميجٌ ظاٖض٠ 

ِٻ ا٫مطضاب، ٚؾؾا ا٫ضتضافٴ بؾت٢ أيٛاْ٘ ٌٻ ايتٛاطٕ، ٚع . ايضٚس١ٝ؛ ٚعًٝ٘، ؾكز اخت

ا٫غذلاب باملع٢ٓ اٱع٬َٞ اغذلابٷ عٔ اذتٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ ايظا٥ؿ١ ادتاصؾ١، ٚاغذلابٷ عٔ ايٓعاّ ا٫دتُاعٞ غرل "ؾـع٢ً ايعُّٛ، 

َٴػٵضٳٜا. ايعارٍ ٚٳَٛا اذتٝا٠ ٚ  ؾكٗضٚا ايغًطتني ّمجٝعّا، عًط١ اذتهاّ ٚعًط١ ايٓؿػ بذلٵٜٚنٗا ع٢ً ...ٖا بطضٜك١ إظتاب١ٝتؾايػضبا٤ٴ قا

ٖٳزات ٌٻ ايٓعاّ ؛ ٚاعتظاهلِ عٔ ايٓاؼ،ايطاعات ٚامُلذا ٜٴؾٝع يف ايٓؿػ ايؾعٛصٳ با٭َٔ ٚا٭َإ ست ٌٻ ايٓعاّ ايضٚسٞ ايزاخًٞ ايشٟ   ؾش

." بعز إٔ تؿؾٻت بِٝٓٗ ؾت١ٓ ايؾٗٛات ٚؾت١ٓ ايؾبٗات،ايغٝاعٞ ارتاصدٞ ايشٟ أرٵخٌ ايضعب ٚارتٛف يف قًٛب املغًُني
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ؾؿ٬عؿ١ ايْٝٛإ ايكزا٢َ ٜؾرلٕٚ با٫غذلاب إىل سضَإ اٱْغإ َٔ . يكز تٓاٍٚ ايزصؼ ايؿًغؿٞ قن١ٝ ا٫غذلاب َٓش ايكزّ

ايشٟ اغذلب عٔ أخ٬قٝات عقضٙ ٚزتتُع٘، ٚرعا إىل إقا١َ ّمجٗٛص١ٜ ؾام١ً  –( Platon)أَا أؾ٬طٕٛ . سك٘ ايطبٝعٞ أٚ ايكاْْٛٞ

ُٴٗا ايؿ٬عؿ١ ست٢ ٜتشكل ايعزٍ ٝٵؾ٘ يف عامل أصٵمٞ طاص٨ بزٕٚ إصارت،ؾهإ ٜكقز با٫غذلاب ابتعارٳ اٱْغإ عٔ عامل امُلجٌ- عته  ...ٙ ٚع

                                                           

. 92، 1979ْ، 1.، ع10.االؿرهاب كً اإلٌالو، ػانى انلكه، يط: ٌقـكرػ اهلل ـم - 

. َلٍــّ - 

، 5، كراب انههام، ؼكٌس نهى(تٍهٔخ)ٔؽٍؽّ، ػانى انكرة : انثفاني). نٔاِ انثفاني ػٍ يعاْك ػٍ اتٍ ػًه - 

8/159 .)

 .، ترٕهف88االؿرهاب كً اإلٌالو، ْ: فـكرػ اهلل ـهً-  



 اإلغرتاب يف الشعراإلسالمي املعاصر

 

 

 

ايشٟ رعا  (R. Descartes) عٓز صٜٓٝ٘ رٜهاصت بٛمٛح؛ نُاًُْح ا٫غذلاب فضٵْا با، َٚٚع اْط٬م عقض ايٓٗن١ يف أٚص

ٚٳؾل ص١ٜ٩ دزٜز٠ تعتُز ايعًِ َٔ خ٬ٍ ؽعاصٙ املعضٚف   إمنا ٖٛ اغذلاب ، يف ْعضٙ،ؾا٫غذلاب. (Cogito)" ايهٛدٝطٛ"بـإىل ايعٝؿ 

عز٠ زتا٫ت، َٓٗايف  ظٗض نُا إٔ ا٫غذلاب يف ايؿًغؿ١ ايزٜهاصت١ٝ ٟ. با٭عاؼايشات عٔ ْؿغٗا
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 :

" املٝتاؾٝظٜكٞا٫غذلاب " ٖٚٛ َا ميهٔ إٔ ْطًل عًٝ٘ اعِ ، سٝح ٜتبني اغذلاب ا٭ْا عٔ سات٘؛ايهٛدٝطٛ ايزٜهاصتٞ -أ

(Aliénation métaphysique  .)

.  سٝح تضٳرټ اذتٝا٠ ا٫ْؿعاي١ٝ إىل آي١ٝ ا٭صٚاح اذتٝٛا١ْٝ؛ا٫غذلاب ا٭ْطٛيٛدٞ -ب

". ا٭ْا أؾهض" سٝح تعٝؿ ايشات جتضب١ ا٫ْؿعاٍ يف ْطام ؛ا٫غذلاب ايٛدٛرٟ -ز

 بعّض إىل رصد١ إٔ نإ ٜؿنٻٌ سٝا٠ ا٫عتظاٍ ٚا٫غذلاب ٙإٔ-  بٺنحٕ  ّ–ثِ إٕ ايشٟ ٜٖطًع ع٢ً عرل٠ رٜهاصت ٜهؾـ 

 سٝات٘ خاصز بًزٙ ؾضْغا، ٚيف أنجضٜٚٓتؿٞ ايعذب إسا عًُٓا إٔ رٜهاصت عاـ ". سٝا٠ ؾًٝغٛف َػذلب"ايباسجني ٜقؿٕٛ سٝات٘ بهْٛٗا 

َٳعاصؾ٘  ،ٚبعز سيو عٛف ْض٣ ا٫غذلاب …ٚقز طبع ٖشا نًٗ٘ ؾًغؿ١ رٜهاصت ايعك١ْٝ٬. عظي١ بايؼ ؾٝٗا إىل سِز إخؿا٤ َكِض إقاَت٘ عٔ 

ايشٟ نإ ٜض٣ إٔ اعتُضاص١ٜ ا٫غذلاب بني ايؿضر ٚاجملتُع صٖنيٷ باْػ٬م ايؿضر  (T. Hobbes)يف بضٜطاْٝا َع طَٛاؼ ٖٛبٸظ بك٠ٛ، 

ْٵنُاّ ايؿضر ع٢ً سنيْؿغ٘، ع٢ً  .  اجملتُع ٚتغًُٝ٘ يٓٛاَٝغ٘ َٚبار٥٘إىل ٜٓتؿٞ سيو مبذضر ا

ُٻل َؿّٗٛ ا٫غذلاب يف ايعقض اذتزٜح ٛٸ اجملتُعات ايبؾض١ٜ، ٚظٗٛص اذتضن١ ؛يكز تع ُٴ ْٴ  بغبب تعكز ايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ، ٚ

ٍٴ رٕٚ حتكٝل ايتطًعات ايبؾض١ٜ، ٚتِهبٳح سض١ٜ ايتؿهرل ّاتتٜٛرباعتباصٖا اٱَدلٜاي١ٝ   يتطٛص ايضأزلاي١ٝ ايػضب١ٝ اييت تكـ عَكبٳ١ّ نأرا٤ٳ تٳشٴٛ

ُٵل ٚتؿقٌٝ، ٚمَلعٳت ؾٝٗا أزلا٤ صا٥ز٠ نإ ٭ؾهاصٖا بايؼٴ ا٭ثض يف اَٚٛاط. ٚايتعبرل ٠ّ َع ٖشا، تٓاٚيت ايؿًغؿ١ اذتزٜج١ أطضٚس١ ا٫غذلاب بعٴ

(. K. Marx)، ٚناصٍ َاصنػ (F. Hegel)ٚطتك بايشنض ؾضٜزصٜو ٖٝذٌ . اٍٖشا املر

، ايشٟ اعتدزّ (1814ّ-1762)ت٘ ـمل ٜقبح َقطًشا ؾًغؿّٝا يف ايػضب إ٫ َع ؾؿ" ا٫غذلاب"َٔ املعضٚف إٔ َقطًح 

. مبع٢ٓ ختاصٴز ايشات عٔ املٛمٛع (Entaeussering)ايه١ًُ ا٭ملا١ْٝ 

 يف رصاع١ ا٫غذلاب، مح، ٚإعٵٗاَ٘ ايٛامُاص؛ ٚسيو بايٓعض إىل صٜارت٘ يف ٖشا امل"صابـأبا ا٫غت"ٜٳعتدل بعّضٴ ايباسجني ٖٝذٌ ٚ

عادت٘ بهٝؿ١ٝ زتضٻر٠ تٓأ٣ ٚقز صأ٣ ٖٝذٌ ا٫غذلابٳ يف فُِٝ ب١ٝٓ اذتٝا٠ ايه١ًٝ، ٍ. ت٘ـٚستاٚي١ َعادتت٘ بايطضم اييت تت٤٬ّ ٚطبٝع١َ ؾًغـ

ٜٴِؿّٔضف ؛عٔ ايٛاقع اذتغٞ ٝٻٔ ي٘ إٔ ا٫غذلاب عٔ ايب١ٝٓ ا٫دتُاع١ٝ ٜذلتب عٓ٘ اغذلابٷ عٔ ايشات، ٖٚشإ ا٫غذلابإ  ٜٳإ إىل ا٫غذلاب ـتب

ٚٴط ا٫غذلاب؟ ٜتِ سيو:  ٖٛ، ٖآٖا،ٚايغ٪اٍ املطضٚح". اغذلابّا نًّٝا"عٔ ايعكٌ؛ َع٢ٓ ٖشا إٔ مث١   بتٓاطٍ ايؿضر ، ٖٝذ٣ٌٍر ،نٝـ ميهٔ جتا

.  بٝٓ٘ ٚبني ايب١ٝٓ ا٫دتُاع١ٝ، ٖٚشا ا٫يتشاّ ٜ٪رٟ إىل عٛر٠ ايٓؾاط ايطبٝعٞ يًعكٌّعٔ سات٘ ست٢ ٜتِ ا٫يتشا

ٛټصات املغٝش١ٝ عٔ ارَتط١٦ٝ ٚايغكٛط ٚايطضٵر ٚاذتٹضٵَإ، ٖٚشا - أٜنّا–ٚا٫غذلاب عٓز ٖٝذٌ نإ  اغذلابا رّٜٓٝا طبٵكّا يًتق

ُٻل أنجض يز٣ اهلٝذًٝني ايؾبإ -1808)، ٚؽذلاٚؼ (1872ّ-1804)، ٚؾٝٛصباذ (1860ّ-1792) َٔ أَجاٍ باٚص ؛املع٢ٓ عٝتع

1874ّ). 

ٖٛ - أعاعّا–ؾا٫غذلاب . إٔ ايهؾـ عٔ ا٫غذلاب ٫ ٜتِ إ٫ َٔ خ٬ٍ ؾًغؿ١ ايزٜٔ (L. Feuerbach)ٜض٣ ؾٝٛصباذ 

.ا٫غذلاب ايزٜين، ٚا٫غذلاب ايزٜين ٖٛ أعاؼ نٌ اغذلاب ؾًغؿٞ أٚ ادتُاعٞ أٚ ْؿغٞ أٚ بزْٞ
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ٙ ٨ؾِهض ؾٝٛصباذ ٚآصايف  ٚايٛاقع إٔ 

ِّٝٓا ّاتٗذِ َِضّا يًِزٜٔ إىل ا٭بٳزعزٻيشا ؾكز اتټِٗ باٱذتار، ٚ.  ع٢ً ايزٜٔ ٚايجٛابت املغٝش١ٝ املكزٻع١ب . ٙ اي٬ٖٛتٕٝٛ َز

                                                           

. 70، 1979ْ، 10.يط، 1.االؿرهاب كً انماخ، ػانى انلكه، ع: ؼثٍة انّانًَٔ - 



 اإلغرتاب يف الشعراإلسالمي املعاصر

 

 

 

 طابعّا اَدلٜكّٝا أعٵبٳؼ عًٝ٘إسا نإ ٖٝذٌ قز تٓاٍٚ ا٫غذلاب بعٝزّا عٔ ايٛاقع، ؾإٕ َاصنػ صبط٘ بايٛاقع ا٫قتقارٟ، ٚٚ

ٌٍ ، يف ْعض َاصنػ،ؾا٫غذلاب. ٚعٛعٝٛيٛدّٝا ٚٳ ٖشا اٱْتاز غضٜبّا َٚغتك٬ّ عٔ َتذٳ ْٳتاز عًُ٘، ست٢ يٝػزٴ  يف سا٫ت اغذلاب ايعاٌَ عٔ 

ٌٔ ا٭صباح ُټ٘ ع٣ٛ حتقٝ ِٟ ٚع١ًٝ ناْت،َٴٓتٹذ٘، ٚسيو صادعٷ إىل طبٝع١ آي١ٝ ا٫عتػ٬ٍ يف اجملتُع ايضأزلايٞ ايشٟ ٫ ٜٗ ٜٚض٣ َاصنػ .  ٚبأ

ٚٴط سا٫ت ا٫غذلاب امَلعٞ ّٴ إىل جتا ٛٳ ٌٴ ٖٛ ايغبٌٝ ا٭ِق . ؽ١ـإٔ ايًذ٤ٛ إىل ايجٛص٠ ٚستاصب١ ايكا٥ُني ع٢ً ايٓعاّ ايغا٥ز املغتػٹ

 أٚي٦و ايشٜٔ ماقت بِٗ ايغټبٴٌ، ٚصأٚا يف ٫عُٝا سيو، اتغعت سزٚر ا٫غذلاب يف نتابات ايهجرل َٔ صدا٫ت ايؿًغؿ١، ٚعكبٚ

ٗٵضٳبٳ َٔ اٱسعإ يعٳقٳاٙ ايغشضٟ َٳ بضط ؽٛبٓٗٛص ايشٟ أٖنز إٔ - َج٬ّ-ؾؿٞ أملاْٝا . اجملتُع ايضأزلايٞ خامت١ اجملتُعات ايبؾض١ٜ، ٚأْ٘ ٫ 

ِٗز مل٬ٝر ايٓاط١ٜ، ايشٟ سٖب إىل إٔ ا٫غذلاب ٜعٌ قا٥ُّا، ٚإٔ "ثاٍـايعامل نإصار٠ ٚاَت"اٱْغإ َػذلبٷ باينضٚص٠ يف نتاب٘  ، ٚأٜنّا ْٝتؾ٘، املُ

ٚٳسٵزٳٙ ايشٟ ٜغتشلټ ايعٞ (Superman)اٱْغإ ايغٛبضَإ   .ـٖٛ 

ٜٸني،  (Existentialisme)َٔ ايٛامح إٔ ا٫غذلاب ؽٖهٌ يف ايؿًغؿ١ ايٛدٛر١ٜ ٚ ٛٴدٛرٹ ّٴ اي َٳٔضٜعٳ١ّ تضٵعٳ٢ ؾٝٗا أق٬ أصمّا 

ٛٴدٵزإ ايشاتٞ، ٚعِتضفٕٛ ٜٳعٵٓٝ٘ إ٫ ايضبٵح ايغٻضٜع أؽزٻ اذتٹضٵل ايشٜٔ ٜضِنظٕٚ ع٢ً اي ٚيكز . ع٢ً سض١ٜ اٱْغإ يف زتتُع َتُِزٕ مل ٜعٴزٵ 

ُٸا سٛي٘، ٚإٔ  (Kierkeggard)مناصنٞ نرلنذٸاصر ابزأت ٖشٙ ايؿًغؿ١ يف ايُٓٛ َع ايز ايشٟ صأ٣ إٔ ايؿضر َػذلب عٔ سات٘ ٚع

ٚٴدٛرٙ ْٳغٝر  ثِ تطٛصت ٖشٙ ايؿًغؿ١، ٚاعتٓكٗا ؾ٬عؿ١ .  إٔ جتاٚط ا٫غذلاب ٜتِ عٔ طضٜل ايزٜٔاتنح ي٘ٚقز . ايٝأؼ فؿ١ راخٌ 

َٴًشٹز ٌٍ َُٓٗا ْعضت٘ ارتاف١ُ . عزٜزٕٚ، ؾاْكغُت إىل اجتاٖني اثٓني؛ أسزُٖا َتزِٜٔ، ٚاٯخض  َُٚٗا نإ ا٭َض، .  ا٫غذلابإىلٚيه

ايبٴعز عٔ ايٛدٛر ايعُٝل؛ عٝح ٫ ٜهٕٛ اٱْغإ ساتٳ٘، ٚإمنا زتضر فٹؿض ع٢ً ايِؾُاٍ يف "ؾايٛدٛر١ٜ تٝاص ٫عك٬ْٞ ٜض٣ ا٫غذلاب يف 

ُٵعٞ يًذُاٖرل، أٚ زتضر تٴضٵؼ يف ْعاّ فٓاعٞ "ايٛدٛر ادَت
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ٕٷ با٫غذلاب، ٚأْ٘ َُٗا ساٍٚ .  َٴزا ٜٚنٝـ ايٛدٛرٜٕٛ إٔ اٱْغإ 

َٴػذلبّا ٛٳت٘، ؾإْ٘ عُٝٛت  . ٭ٕ اذتٝا٠ ْؿغٳٗا اغذلاب؛ايتًُٗك َٔ عٳِط

28

ايٛدٛر١ٜ "يف نتابات ممجٌ - فٛص٠ أدٵ٢ً ب – ٜٚعٗض ا٫غذلاب 

فؿ١ ٫ط١َ تطبٳع " َا٤ـاي٬اْت"إٔ - بعز حتًٌٝ ّمج١ً َٔ أعُاٍ ايٛدٛرٜني ايغابكني –يغٔ ايشٟ اتنح ي٘ ٟاٱصتًٝظٟ نٛئ ٚ" ادتزٜز٠

 …ْؿغٝات ايعزٜز َٔ ايهتاب ٚاملؿهضٜٔ ٚايؿٓاْني

ٓٳنتٚ قز تطضم ف". اي٬ٓؽٴعٛص"اييت تضِنظ ع٢ً عٓقض  (Freudisme) عٔ ا٫غذلاب عٓز ايؿضٜٚز١ٜ ، نشيواذتزٜح،ا مبٴِه

ٌٚ ،يف ايٛاقع، ٣ إٔ نٌ ؾضرأَٻا تٓاٍٚ ايع٬ق١ بني ايؿضر ٚاذتناص٠؛ سٝح صٍٳإىل َغأي١ ا٫غذلاب  (S. Freud)َْٛز ؾضٜٚز ؽعٞ  عٳز

 بٝز أْٗا دا٤ت ،ٜع١ـ ٖشٙ اذتناص٠ اييت فٓعٗا اٱْغإ رؾاعّا عٔ سات٘ إطا٤ عٴزٚإ خاصدٞ ٜتُجٌ بايطب؛(Civilisation)يًشٳٹناص٠ 

ٕٛ ٜتعاصض ٚحتكٝلٳ أٖزاؾ٘ ٚطُٛسات٘ ايطابٳع" ١ٜـعقاب" إس اذتناص٠ تكّٛ ع٢ً نبٵت ايػضا٥ظ، ٚهلشا ؾٗٞ ؛ع٢ً ضِت

29

 .

ٛٴِرْا إٔ ْتشزخ نجرلّا عٔ ا٫غذلاب يف ايؿًغؿ١، ٚيهٔ مٝل اجملاٍ ٫ ٜغٵُح بشيو ٚجتب اٱؽاص٠ إىل إٔ ٖٓاى ث٬خٳ  …ب

:  ناٯت٬َٞسعات ص٥ٝغ١ٺ ٫ ميهٔ إٔ ٜػٵؿٌ عٓٗا املٖطًعٴ ع٢ً ن٬ّ ايؿ٬عؿ١ ايغايـ سنضٴٙ، ٖٚٞ

َٴشٵزٳثِٖٛ –تٓاٍٚ ايؿ٬عؿ١  * ٕ َِٛيزاتٗا املدتًؿ١، ٚطضٵح ا، ٚتٹبٵٞ َؿَٗٛٗا ؾشاٚيٛا حتزٜزٳ؛ظاٖض٠ ا٫غذلاب-  قزَا٩ٴِٖ ٚ

ٚٴطٖا ُٳ١ًٝ يتذا . اذتًٍٛ ايٓعض١ٜ ٚايعٳ

                                                                                                                                                                                     

(. 1979، 1.ع، 10.االؿرهاب انكًٌُ ػُك كٍٕنتاؾ، ػانى انلكه، يط: كًــؼٍٍ ؼٍ) ًٌكٍ انهظٕع إنى نالٌرىاقج، - 

. 13، 1984ٌٍَْٕٕ - يإٌ- ، أتهٌم1.، ع15.انـهتح انًكاٍَح كً انّؼه انؼهتً، ػانى انلكه، يط : ػثكِ تكٔي - 

. 34انـهتح ٔانؽٍٍُ كً انّؼه األَكنًٍ، ْ:كاعًح عؽغػ - 

(.  1979، 1.،ع10.االؿرهاب ٔانٕػً انكًَٕ، ػانى انلكه، يط: يهاق ْٔثح) ًٌكٍ انهظٕع إنى ،نالٌرىاقج - 
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ا٫غذلاب ٜتندٻِ ٜٚتؾعٻب نًُا تعكزت اجملتُعات ايبؾض١ٜ " إس ؛ٜتعكز ا٫غذلاب بتكزټّ اجملتُعات ايبؾض١ٜ ٚتطٛصٖا *

"ٚتطٛصت

30

 .

" ٖٚٛ ا٫ْؿقاٍ،تزٚص سٍٛ ستٛص ٚاسز" ا٫غذلاب"ملقطًح - تكضٜبّا-إٕ نٌ املعاْٞ ايؿًغؿ١ٝ اذتزٜج١ " ايكٍٛ  ْغتطٝع*

31

 .

 ؾتؾعبت َعاْٝ٘، ٚاصتبط أنجض بٛاقع ؛قز اْتكٌ َؿّٗٛ ا٫غذلاب َٔ إطاص اي٬ٖٛت ٚايؿًغؿ١ إىل ا٭طض اٱْغا١ْٝ ٚايع١ًُٝٚ

 ،أثض عُٝلٷ يف زتاٍ رصاع١ ا٫غذلاب-  ٭ْجضٚبٛيٛدٝا ؾُٝا بعٵزٴٍثِ  – ؾكز نإ يعًِ ا٫دتُاع أ٫ّٚ ،ٖٚهشا. اٱْغإ ايزاخًٞ ٚارتاصدٞ

ٛٳصٳ٠ ّ ًِ ٜٚتؿل ايغٛعٝٛيٛدٕٝٛ ع٢ً إٔ ايتػٝټض ا٫دتُاعٞ ايغضٜع، ٚايتطٛص ايتهٓٛيٛدٞ اهلا٥ٌ، َٔ ا٭عباب . ٙ ْٚعضٜات٘ؾَٗٛاتٚب

 ظاٖض٠ ،عًِ ا٫دتُاع  َٔ ٚد١ٗ ْعض،ؾا٫غذلاب.  ٚصا٤ قٝاّ سا٫ت اغذلاب١ٝ نجرل٠ يف اجملتُعات ايضأزلاي١ٝ املقٓٸع١تكبٳعايض٥ٝغ١ اييت 

ِٔ ْٵد٬ع اٱْغإ ٚابتعارٙ عٔ ايٛاقع امَلعٹٝؿ ايشٟ حتهُ٘ املُاصعات ايؾاس٠ ٚاملغتبزٸ٠ـعامل١ٝ، تهؾـ اي ٚيف ايٛقت ْؿغٹ٘، . قاب عٔ ا

ٌِ يَؿنٵح تٓاُقنات اجملتُع ايػضبٞ ٚع٬قات٘ ا٫عتػٵ٬ي١ٝ ٛٳفٵـ زتُٛع١ شتتًؿ١ "ٚع٢ً ٖشا ا٭عاؼ، ؾكز اعتٴدٵزٹّ  …ؾا٫غذلاب َٗ ي

ُٻٔ اٱسغاؼٔٳ با٫ْؿقاٍ ٚعزّ   عٔ اجملتُع، ٚاٱسغاؼ بٛدٛر اْٗٝاص أخ٬قٞ يف اجملتُع، ٚبايعذٵظ عٔ َٛاد١ٗ ايضمأَ ايعٛاٖض، تتن

".١ٜـامل٪عغات ا٫دتُاع١ٝ ٚايطبٝع١  اي٬إْغا١ْٝ يًُ٪عغات ايبرلٚقضاط

32

 

ٜٳعٵهػ َٛقؿّا إْغاّْٝا  َٳضٳمٹّٝا   َٔ عا٥ض ،ٖٚشا املع٢ٓ ميتاط.  ايشات خاف١َّٔأَا عًُا٤ٴ ايٓؿػ ؾٝٳعتدلٕٚ ا٫غذلاب عًٛنّا 

ْٵغ٬خ٘ عٔ سات٘،املعاْٞ ٓٵطٟٛ ع٢ً ؽعٛص ايؿضر باْؿقاي٘ ٚا ٜٳ ٛٵْ٘  ّٸ .  به ِٸيف ٖشا ايؾإٔ َٔ أ (E. Fromm)ٜٚٴعٳزټ َا نتب٘ إصٜو ؾضٚ ٖ 

٣ إٔ ا٫غذلاب ٖٛ منْط َٔ ايتذضب١ ٜض٣ ؾضأ، "تهٜٛٔ ايؾدق١ٝ"ؾكز تٓاٍٚ ٖشا ايعايٹِ َٛمٛعٳ ا٫غذلاب َٔ طا١ٜٚ . ايبٴشٛخ رق١ ٚعُكّا

َٓؿق٬ّ عٔ سات٘-  إسا داط ٖشا ايتعبرل –ؾايؿضر ٜقرل . ايؿضر ْؿغٳ٘ ؾٝٗا نُا يٛ ناْت غضٜب١ عٓ٘

33

 .

٫ٚ ؽو يف إٔ ا٫غذلاب عتنٴض أٜنّا يف ا٭رب ٚايؿٔ، ٜٚزخٌ يف ْغٵر خٝٛط ب١ٝٓ ا٭ربا٤ ٚايؿٓاْني ع٢ً اخت٬ف َغتٜٛاتِٗ 

 ٫ ...ٜٳشٵٟٛ بشٚصٳ اغذلابٺ يف بٴٓٝاْ٘ ايزاخًٞ، ٚأٜنّا نٌ عٌُ أربٞ أٚ ؾين-  َُٗا نإ طابعٴ٘ –نٌ صا٥ز "َٚٔ ايقٛاب إٔ ْكضٻ بإٔ . ايع١ًُٝ

ٜٳٌُٝ ضتٛ ايتندِ ٚايتؾعټب نًُا ، َٓش أقزّ ايعقٛص ٚست٢ اٯٕ بز إٔ ْعجض ؾٝ٘ ع٢ً دٴشٚص ي٬غذلاب َع ايتأنٝز ع٢ً إٔ ا٫غذلاب 

". ٚخاف١ يف زتتُعٓا املعافض،أٟ إْ٘ ميٴزٸ دشٚصٳٙ أنجض نًُا اقذلٳبٵٓا َٔ ايعقٛص اذتزٜج١؛ تكزَٓا إىل ا٭َاّ

34

 

، ٚيف َغضسٝات عٛؾٛنًٝػ، ٚيف "ٚا٭ٚرٜغ١اٱيٝاس٠ "يف ا٭رب ايكزِٜ، ْغتطٝع إٔ ْكضأ ا٫غذلاب يف ًَش١ُ َٖٛرلٚؼ ف

ا٭رب ايعدلٟ ايكزِٜ

35

َٵٓا … ُٻػ  (1616ّ-1564)ضتٛ ا٭َاّ، ٚتٛقؿٓا عٓز َغضسٝات ٚيٝاّ ؽهغبرل  ٚإسا تكز ق٬ًّٝ، ؾإْٓا ْتً

ٝٻٔ  "إٔ َععِ ؽدقٝات َغضسٝات٘ إَا ِٖ َػذلبٕٛ عٔ اٯخضٜٔ، أٚ عٔ ايعامل ارتاصدٞ، أٚ عٔ سٚاتِٗ"ظاٖض٠ ا٫غذلاب، ْٚتب

36

… 

نظٜتٗا، ؾكز دعٌ صٵٚملٳ. ٖٞ َؾه١ً ا٫غذلاب (B. Brecht)ٚيف ايكضٕ ايعؾضٜٔ، صتز إٔ ايؿهض٠ احملٛص١ٜ يف َغضح بضتٛيز بضغتت 

                                                           

. 85ْي، .وكأي، ــؼٕل االؿرهاب انكاف: إتهاٍْى يؽًٕق - 

.  38، 1996ْ، 3.، ع24.االؿرهاب كً األقب انؼثهي انًؼأه، ػانى انلكه، يط: أؼًك ؼًاق-  

، 9.ي ،33.ع، اإلياناخ انؼهتٍح انًرؽكج، "آكام انصواكح ٔانرهاز"اؿرهاب ٔؿهب، يعهح : يؽًك لٌَٕ وٌُٕ انٕائؾ -  

. 61-60، ْ ْ 2001أتهٌم 

، 1.، ع10.االؿرهاب أغالؼًا ٔيلٕٓيًا ٔٔاهؼًا، ػانى انلكه، يط: هًٍ انُٕني) ًٌكٍ انهظٕع إنى ،نالٌرىاقج - 

1979 .)

 .، ترٕهف85كأي، ْـؼٕل االؿرهاب انكاف: إتهاٍْى يؽًٕق - 

االؿرهاب كً األقب : أؼًك ؼًاق) ًٌكٍ انهظٕع إنى ، كًٍا ٌفٓ ظمٔن االؿرهاب كً األقب انؼثهينالٌرىاقج - 

(.  1996، 3.، ع24.انؼثهي انًؼأه، ػانى انلكه، يط

. ترٕهف، 86كأي، ْـؼٕل االؿرهاب انكاف: إتهاٍْى يؽًٕق - 
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 ساٍٚ َٔ خ٬ي٘ ع٬زٳ ٖشٙ املؾه١ً باعتباصٖا َضمّا خطرلّا صاؾلٳ تطٛص اجملتُع ،بضغتت َٔ َكٛي١ ا٫غذلاب تهتٝهّا َغضسّٝا

ايضأزلايٞ

37

ٚقز عبٻض املغضح ايعضبٞ اذتزٜح ٚاملعافض عٔ َؾه١ً ا٫غذلاب َٔ خ٬ٍ ّمج١ً َٔ ايٓقٛل ملغضسٝني نٹباص، ْٚشنض . 

َٴبٵزع اٯي١، ٚاعتشاي١ " عكٍٛ َز١ٜٓ ب٬"اَٞ ط َغضس١ٝ عًُٝإ احل، ع٢ً عبٌٝ املجاٍ ٫ اذتقض،ٖٓا اييت تهؾـ عٔ تغٝټز اٯي١ ع٢ً 

…(املار٠)ٍٚ َٔ ا٫غذلاب يف َز١ٜٓٺ سات بٴعٵز أسارٟ ـاٱْغإ إىل عٳبٵزٺ يٰي١، َٚٓ٘ عٝار٠ زٳ
38

 

ٛٻصت ايضٚا١ٜ ٚ  ايشٟ  (F. Kafka)ناؾها  يؿضاْظ"  ذـامَلػٵ"ٚميهٔ إٔ منجٌ يشيو بضٚا١ٜ . َؾه١ً ا٫غذلاب-  َٔ دٗتٗا -ف

ٝٸ١ عٔ ا٫غذلاب ايشٟ  ٕٴ عقٵضٙنإ ساٍٚ إٔ ٜكزٸّ يٓا َٔ خ٬هلا فٛص٠ ؽا١ًَ ٚسٳ " املغخ"إٕ صٚا١ٜ ": ٜكٍٛ إبضاِٖٝ ستُٛر. ٜعٝؾ٘ إْغا

ٜٴؿضطٙ اجملتُع ايضأزلايٞ …ٖٞ صٚا١ٜ ا٫غذلاب "ا٫غذلاب ايشٟ 

39

أِٖ زل١ متِٝظ ؽدقٝات " (أٚ ا٫غذلاب)نُا ٜؾهٌ ا٫عت٬ب . 

"ناؾها يف صٚاٜات٘ ؾضاْظ

40

نُا أْ٘ قز . ٚغرلِٖ، ًْٚشٳُغ ا٫غذلاب باصطّا يف صٚاٜات بًظاى، ٚط٫ٚ، ٖٚٝذٛ، ٚتٛيغٵتٟٛ، ٚرٚعتٜٛؿغهٞ. 

ٛٻصت .  يف ايؾضمٚجَتشص يف ايضٚا١ٜ ايٛاقع١ٝ ٚاملعافض٠ خاف١، عٛا٤ يف ايػضب أ ٚاقع -  ٖٞ ا٭خض٣ –ٚاذتلټ إٔ ايضٚا١ٜ ايعضب١ٝ قز ف

 ٚساٚيت َعادتت٘،ا٫غذلاب

41

 ،بٴزٻ إٔ ٜهٕٛ قز أرصى إٔ ايضٚا١ٜ حتاٍٚ إٔ تعاجل يتٛؾٝل اذتهِٝ ٫" ْٕٛـْٗض اجلٴ" صٚا١ٜ ، َج٬ّ،ٚايشٟ ٜكضأ. 

 َؾه١ً ا٫غذلاب،بطضٜكتٗا ارتاف١

42

 .

َٳكٛي١ ا٫غذلاب،  ناملٛعٝك٢ ٚايضعِ ٚايتقٜٛض، ايؿٕٓٛ ادت١ًُْٝرٴٚمل ت  بٌ إٕ ايؿٓإ املعافض ٜعٝؿ ساي١ َٔ ،َٔ تأثرل 

ٛٵب٤ٛ، ٚايتذأت إىل خٳًِل . ا٫غذلاب ايؾُٛيٞ اذتارٸ ٛٻصتٵ٘ ايتٝاصات ايؿ١ٝٓ اييت ظٗضت يف ايزٜاص ايػضب١ٝ، سُٝٓا عٳهغت ايٛاقع امَل ٖٚشا َا ف

. رٴْٝا أخض٣ َٔ ا٭ٖٚاّ ٚاهلًٛعات

ْٴٓهض إعٵٗاّ ايؾعض ايعضبٞ ْٸقؿ١ٚيٝػ َٔ اٍ َٹش٘-  قزمي٘ ٚسزٜج٘ – إٔ  ٛٳصٙ ٬َٚ ؾكز عبٻض . يف تقٜٛض ا٫غذلاب مبدتًٹـ فٴ

 يف ققا٥ز ايؾعضا٤ ، بإذتاح،ٜٚدلٴط ا٫غذلاب …ؽعضا٤ ايعضب١ٝ َٓش ادتا١ًٖٝ إىل َٜٛٓا ٖشا عٔ ا٫غذلاب املهاْٞ، ٚايٓؿغٞ، ٚا٫دتُاعٞ

ظاٖض٠ عا١َ يف سضن١ اذتزاث١ يف ا٭رب ايعضبٞ املعافض، َٚا ا٫خت٬فٴ إ٫ٓ يف ايزصد١ ٚيف َز٣ ت٬سٴِ ٖشا ا٫غذلاب " إس ميجٌ ؛املعافضٜٔ

" ٚاْعهاؼ نٌ سيو بطضٜك١ َباؽض٠ أٚ غرل َباؽض٠ يف سضن١ أربٓا اذتزٜح،"ايتذضٜب"مبشا٫ٚت ايتشزٜح 
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 .

ْٳتادّا يؿضر َعني، ٚيٝغت ٚيٝز٠ ٖشا ايعقض بايشات (أٚ ايػضب١)إٕ ظاٖض٠ ا٫غذلاب  ُٵل ،يٝغت   بٌ تنضب ُظشٚصٖا يف عٴ

ايتاصٜخ؛ ؾٗٞ حتنض يف أؽعاص عضب ادتا١ًٖٝ

44

، ٚؽعٵض ايُؿتٛح اٱع١َٝ٬، ٚققا٥ز ايعبٸاعٝني نأبٞ ْٛاؼ ٚاملتٓيب، ٚنشا يف أؽعاص 

ٜنيـا٭ْزيػ

45

، ٚأؽعاص ؽعضا٤ ايعقض اذتزٜح نذٴبٵضإ

46

 نأٌَ رْكٌ ٚستُٛر َؿًح ٚسغٔ ،ٚمل تُؿتٹ ايؾعضا٤ٳ املعافضٜٔ …

                                                           

االؿرهاب كً انًٍهغ انًؼأه يٍ ـالل يٍهغ تهذٕنك تهٌفد، : يُى ٌؼك أتٕ ٌرح) ًٌكٍ انهظٕع إنى ،نالٌرىاقج - 

(.  1979، 1.، ع10.ػانى انلكه، يط

قناٌح ذؽهٍهٍح  –" يكٌُح تال ػوٕل"َٕنٕظً كً ـاالؿرهاب انرٍك: أؼًك انؼّهي) ًٌكٍ انهظٕع إنى ،نالٌرىاقج - 

(. 1996 ِرُثه -  ؿّد-، ٌٕنٍٕو1.،ع25. يط،يضًٍَٕح يوانَح، ػانى انلكه

. 121كأي، ْــؼٕل االؿرهاب انكاف: إتهاٍْى يؽًٕق - 

. ترٕهف، 9، 1974ْتٍهٔخ، ط ، يكرثح نثُاٌ: يؼعى يٕغهؽاخ األقب: يعكي ْٔثح - 

( 2001، 49، ي8-7.، ع"اَقاب"االؿرهاب كً انهٔاٌح انؼهتٍح، يعهح : ٔم قناضيف) ًٌكٍ انهظٕع إنى ،نالٌرىاقج - 

. 12 ْي،.، واالؿرهاب، ػانى انلكه: وٌك  أؼًك أتٕ- 

 ،1.تٍهٔخ، ط، ؼٕل هضاٌا انرـهٌة ٔانرعهٌة كً األقب انؼهتً انًؼأه، قان انؽكاشح: ػثك انٍالو يؽًك انّالنً - 

1985ْ ،72 .

ًّ ٌٌٕق ـم" هاخـظاْهج االؿرهاب ػُك ِؼهاء انًؼم"ٌُُظه يصاًل كراب  -  ًِ .   ٌقــن

. عػــكاعًح عػل" انـهتح ٔانؽٍٍُ كً انّؼه األَكنًٍ"ٌُُظه يصاًل كراب  - 
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-  ٚايتٛنٝز ع٢ً سيو –إٔ ا٫غذلاب َٔ طبٝع١ اٱْغإ، بٌ ميهٔ ايكٍٛ "ميهٔ إٔ ْ٪ِنز ٚعًٝ٘، .  ؾضف١ُ تٓاٍٚ َغأي١ ا٫غذلاب،ا٭َضاْٞ

ٛٻٕ بطبٝع١ فاسب٘، ٚبطبٝع١ اجملتُع مبا ؾٝ٘  .أْ٘ راؾع أعاعٞ َٔ رٚاؾع٘ ٖٚٛ غتتًـ َٔ إْغإ ٯخض، َٚٔ عقٵض ٯخض، ٚسيو ٭ْ٘ ٜتً

َٳعاصؾ٘ ."َٔ َ٪عغات عا٥ز٠، ٚبطبٝع١ ايعقض بكٝٳُ٘ ٚأعٵضاؾ٘ ٚ
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: ٜتدش ا٫غذلاب ث٬خٳ فٛص ص٥ٝغ١ٺ، ٖٞٚ

ُٻغٴٗا يف ؽعض عزر نبرل َٔ ايؾعضا٤ ايعضب ٚغرل ايعضب، يف ايكزِٜ : اغذلاب اٱْغإ عٔ ٚطٓ٘ ٚأًٖ٘ -أ ٖٚشٙ غضب١ عار١ٜ ْتً

". نا١ْٝـايػضب١ امل"ٚتغ٢ُ ٖشٙ ايقٛص٠ ا٫غذلاب١ٝ . ٚاذتزٜح َعّا

 يف اجملتُعات اييت ، بك٠ٛ،ٜٚدلط. ، ٚأقغاٖاٖٚشا َٔ أعٵذب أؽهاٍ ا٫غذلاب: اغذلاب اٱْغإ عٔ زتتُع٘ ايشٟ عِتٝا ؾٝ٘ -ب

ْٹٝتِٗ .  تغطٛ ع٢ً ا٭ؾضار يتغٵًبِٗ ؾاعًٝتِٗ ٚسٴضٜتِٗ ٚإْغا

. إخل …ٜٚتٖٛيز عٓ٘ ؽعٛص ساٌر بايتٛتض، ٚايكًل، ٚاْعزاّ ايجك١: اغذلاب اٱْغإ عٔ سات٘ -ز

 ْتٝذ١ يٹُا ؛رٻ٠ يف اجملتُعات ايضأزلاي١ٝـٚيهٔ امل٬سٳغ أْٗا أنجض ٔح. ٠اٌَ إٔ ا٫غذلاب ظاٖض٠ إْغا١ْٝ ـَٚٔ ا٭َٛص ا٭نٝز٠

َٵغ٢ سا بٴعٵز أسارٟ،عضؾت٘ َٔ تطٛص اقتقارٟ ٖا٥ٌ  نُا ٜكٍٛ ؛ ٚتػٝټض ادتُاعٞ فاصذ قار إىل حتهِ اٯي١ ٚاملار٠ يف اٱْغإ ايشٟ أ

إٕ ا٫غذلاب يٝػ زتضر ":  أَا عٔ ٚاقع ا٫غذلاب يف اجملتُعات ايعضب١ٝ، ؾٝكٍٛ طنضٜا إبضاِٖٝ.(H. Marcuse)ٖضبضت َاصنٝٛط 

ٚٳِقـ ع٢ً اجملتُعات ايقٓاع١ٝ اييت بًؼ  قطٝع١ تتِ بني ايطبٝع١ ٚاجملتُع، أٚ زتضر تقزټع عتزخ بني ايته١ٝٓ ٚاٱْغا١ْٝ، ٚنأمنا ٖٛ 

ُٹضٴ ؾٝغضم َٔ ادتُاع١  َٳزاٙ، ٚإمنا ا٫غذلاب أٜنّا تعبرلٷ عٔ اذتضَإ ٚاينٝاع، خقٛفّا سني ظت٤ٞٴ املغتع ؾٝٗا اٱْتاز ا٫قتقارٟ أعٵ٢ً 

 ؾإٕ اٱْغإ ايعضبٞ ايشٟ سام َضاص٠ ا٫عتعُاص، مل ًٜبحٵ إٔ ٚدز ،َٚٔ ٖٓا. إخل …اييت ٜغتعُضٖا أصمٳٗا ٚسناصتٗا ٚيػتٗا ٚؽدقٝتٗا

-  يز٣ اٱْغإ ايعضبٞ املعافض –ٖٚهشا نإ ايؾعٛص با٫غذلاب ! ْؿغ٘ غا٥بّا عٔ أصم٘ ٚعًُ٘، غضٜبّا يف فُِٝ ٚطٓ٘ ٚؾٛم تضب١ أدٵزارٙ

ُٹض قز عٳًب٘ ؽدقٝت٘ ٚثكاؾت٘، قبٌ إٔ ٜغًُب٘ أصم٘ ٚخرلات  ٕٻ املغتع مبجاب١ إسغاؼ أيِٝ باذتضَإ املارٸٟ ٚاينٝاع ايضٚسٞ، ٚنأ

"ب٬رٙ
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ايشٟ بًػت ؾٝ٘  (با ٚأَضٜهاٚأٚص)اجملتُع ايعضبٞ، ٚمل ٜعز ٜكتقض ع٢ً اجملتُع ايػضبٞ -  ٜٚعٝؾ٘ –إسّا، ؾا٫غذلاب ٚاقع عاؽ٘  .

ٕٔ ٚٵدٳٗاـامَلزٳ ُٴٔ ايِغضٸ يف ا٫غذلاب ايشٟ ٜتدبٻط ؾٝ٘ اجملتُع ايعضبٞ. ١ٜ أ أْ٘ زتتُع َٓتظٳعٷ َٔ فُِٝ " يف ،ٚغرلٙ َٔ رٍٚ ايعامل ايجايح، ٜٚه

ٕٵ نإ ٜعٌُ ُظٗز َٚؾٖك١ يف عبٌٝ بٓا٤ َغتكبٳً٘ "َامٝ٘، غا٥بٷ عٔ سامضٙ، ٚإ
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 .

ٕٵ ع٢ً َغت٣ٛ ايؿضر أٚ اجملتُعٚ ُٻ١ إ ٌٛ َٔ ا٫مطضاب ٚايؿٛم٢، .ي٬غذلاب آثاصٷ دٳ  ؾاجملتُع ايشٟ ٜعٝؿ ا٫غذلاب ٜغٛرٙ د

ٌټ ؾٝ٘ ايع٥٬ل ا٫دتُاع١ٝ (Normes)ٚتذلادع ؾٝ٘ امَلعاٜرل  ٚأَاّ ٖشا، ًٜذأ نجرلٷ َٔ أؾضار  …اييت تنبط عًٛى ا٭ؾضار، ٚختت

 ايؿضر ايشٟ ٜعاْٞ ا٫غذلاب، ؾ٬ ؽو يف لٸ أَا ؾُٝا ٜخ.ع٢ً ا٫ْزَاز يف ايٓغٝر ا٫دتُاعٞ (Isolation)اجملتُع إىل إٜجاص سٝا٠ ايعظي١ 

ٖٵٛص ٚتتأطٻّ، ٚ عزّ تعاطؿ٘ يف ٜهٕٛ عٴضٵم١ ي٬مطضابات ايٓؿغ١ٝ، ٚتنطضبٴ ع٬قات٘ َع اٯخضٜٔ، ٜٚعٗض سيو "إٔ فشت٘ ايٓؿغ١ٝ تتزٳ

                                                                                                                                                                                     

. ٌٍ كًًٓــنًاْه ؼً" ٌٍ ٔانـهتح كً انّؼه انؼهتً انؽكٌسـانؽٍ"ٌُُظه يصاًل كراب  - 

. 78كأي، ْــؼٕل االؿرهاب انكاف: إتهاٍْى يؽًٕق - 

 

، 1975 ، ٌُاٌه194.عانكٌٕد، ، "انؼهتً"ػُك اإلٍَاٌ انؼهتً انًؼأه، يعهح " االؿرهاب"يؼُى : وكهٌا إتهاٍْى - 

 ْ ْ153- 154 .

. 154ٌّ، ْــــ َق- 



 اإلغرتاب يف الشعراإلسالمي املعاصر

 

 

 

َٴ٘ بايزصاع١، ؛ٜٚ٪ثض ا٫غذلاب يف ايعٌُ ٚاٱْتاز بأْٛاع٘ املدتًؿ١. َع ايٓاؼ ٕٴ عا٬َّ ٖبٳط إْتادٴ٘، ٚإسا نإ طايبّا ؾتٳضٳ اٖتُا  ؾإسا نإ اٱْغا

"ٚتتؿاعٌ ٖشٙ ادتٛاْب بعنٗا َع بعّض ؾٝ٪رٟ أسزٴٖا إىل اٯخض
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 .

ٜٴؿِٗ َٔ ٖشا إٔ ا٫غذلاب سٚ طابع عٳًيب را٥ُّا ُٸّا يؿنٵح ايتٓاقنات ا٫قتقار١ٜ - أسٝاّْا-بٌ ٜػزٚ . ٫ٚ ظتب إٔ  َٴٗ أَضّا 

. يف اجملتُع ايضأزلايٞ خاف٠١ ٚا٫دتُاع١ٝ، ٚنؾٵـ املُاصعات ايغٝاع١ٝ ايؾاس٠ ٚاملغتبز

ٚٴط ساي١  أٚ سا٫ت ا٫غذلاب ايشٟ أخش يف  ٚأَاّ ٖشا ايٛمع امُلظٵصٟ، نإ ٫ َٓال َٔ ايبشح عٔ سًٍٛ ْادع١ يتذا

َٴتُاٜظ٠ ايطب، ٖآٖا،ٚقز دا٤ت ا٫قذلاسات. ا٫عتؿشاٍ  إٔ ٖٝذٌ ٜض٣ يف تٓاطٴٍ ايؿضر عٔ سات٘ آْؿّاصأٜٓا ؾكز . ٜع١ـ َتؿاٚت١ ا٭١ُٖٝ، 

ٌٳ ا٭صتعٳ ٍ ٚٴطٙ ٚاقع ا٫غذلابختٓطٞيقاحل اجملتُع ايغبٝ ، ٚإٔ َاصنػ ٜضنظ ع٢ً ايجٛص٠ ٚستاصب١ املٹًه١ٝ ارتاف١ يتشكٝل ايػا١ٜ  ٚجتا

ٝٳإ  ْؿغٹٗا، ٚإٔ نرلنذاصر ٜظعِ إٔ ايتُغو بايزٜٔ املغٝشٞ ٖٛ ايكُنيٴ بتدًٝك ايؿضر ٚاجملتُع َٔ بٳضاثٹٔ ا٫غذلاب ادتاثٹِ ع٢ً فزٵص ايهٹ

َٴضار ٖٚب١ ؾرل٣ إٔ َٔ ؽإٔ ايٛعٞ ايهْٛٞ املذلتب عٔ ايجٛص٠ ايع١ًُٝ ٚايتهٓٛيٛد١ٝ إٔ ٜظٌٜ ا٫غذلاب. ايػضبٞ أَا 

51

 ٜظعِ ع٢ً سني ،

ٍٴ َضاسٌ صِؾع ا٫غذلاب ٚايتػٵٝرل"آخضٕٚ إٔ  ٛٳعٵٞ با٫غذلاب ٖٛ أٚ "اي
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٘ٴ ٖٚشا ايضأٟ .  ٛٳدٝ . ٖٛ ا٭قضبٴ إىل ايقٻٛاب يف ْعضْااي

ٌٴ ايكٍٛ إْ٘ ع٢ً ايضټغِ َٔ نجض٠ َا ُنتب سٍٛ َٛمٛع ا٫غذلاب    ٚتناصب اٯصا٤ ٚا٭قٛاٍ،ٚصبٸُا بغبب ٖشٙ ايهجض٠ –زتُ

 إس َٔ ايعغرل حتزٜز املؿَٗٛات ا٭عاع١ٝ حتزٜزا ؛ ؾإٕ َؿّٗٛ ا٫غذلاب َا ٜظاٍ ٜعاْٞ ايًٗبٵػ ٚايػٴُٛض، ٚصبٸُا نإ سيو أَضّا طبٝعّٝا-

 . ْٗا٥ّٝا؛ نُا قاٍ املضسّٛ ستُز عابز ادتابضٟرقٝكّا، ٚتعضٜؿٗا تعضٜؿا داَعا َاْعّا

                                                           

. 64ْي، .وناب ٔؿهب، ــاؿد: يؽًك لٌَٕ وٌُٕ انٕائؾ - 

(. 1979، 1.، ع10.ًَٔ، ػانى انلكه، يطـذهاب ٔانٕػً انكـاالؽ: يهاق ْٔثح) كً نأيٌُظه ْما ال - 

. 150، ْي.واالؿرهاب كً انًٍهغ انًؼأه يٍ ـالل يٍهغ تهذٕنك تهٌفد، : ذحـيُى ٌؼك أتٕ ي - 
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 .رانيـاألمحسن راُب يف شعر ـاالغت: الفصل األول

َٞ َٚٛقٛعإت َع١ّٓٝ ؼكس  ّْ بعامل ايػعس املػسبٞ املعاؾس، ٚايعسبٞ بؿؿ١ عا١َ، ايتّٓٗب٘ إىل إٔ مث١ َعاْ ِٔ ي٘ إملا ََ ٌُٗ ع٢ً  ِٜط

ؾٝ٘ بهجاؾ١، يعد٠ اعتّبازات ذات١ٝ َٚٛقٛع١ٝ؛ َٚٓٗا ػسب١ ايػسب١ ٚا٫غذلاب َٚا ٜستّبط بٗا َٔ َعاْٞ ايكٝاع ٚاؿصٕ ٚا٭مل ٚاملكاضا٠، 

ِٜٗا ايؿسدٟ ٚاؾُاعٞ سطٔ ا٭َساْٞ َٔ بني نّباز غعسا٥ٓا امُلِشَدثني ايرٜٔ عّٓبسٚا، يف . ٜٚعد د. ٫ٚ ضُٝا سني ُتعاؽ داخٌ ايرات يف ُبِعد

ًََِِت٘ بٛاعح عد٠، َٚتٔدر ؾٛزّا غٓت٢ ٌُ، نُا ٖٛ َعسٚف، ٚاسْد َٔ أعُد٠ ايكؿٝد٠ . نجرل َٔ قؿٝدِٖ، عٔ ٖرا ا٫غذلاب ايرٟ أ ٚايسد

املػسب١ٝ املعاؾس٠ ٚؾسضاْٗا املدٓلشٜٔ، بدأت ع٬قت٘ بايػعس قّبٌ أشٜد َٔ أزبع١ عكٛد، َٚخَّبس دزٚب ايػعس ايعسبٞ قدمٔي٘ ٚسدٜٔج٘، دٕٚ 

َٔ ٚفاََٝع غعس١ٜ نجرل٠ دعًت٘ ٚاسدّا َٔ أنجس ايػعسا٤  ُٜػٔؿٌ ا٫ْؿتاح ع٢ً ايػعس ايػسبٞ، ٜٚكِ زٜدلتٛاُزٙ ايػعسٟ، اٯٕ، دٚاٜٚ إٔ 

 مبد١ٜٓ ٚدد٠، ايٛاقع١ غسَم املػسب، اغتػٌ أضتاذّا داَعّٝا زدسّا غرل ٜطرل َٔ 1949ٚا٭َساْٞ َٔ َٛايٝد . املػازب١ املعاؾسٜٔ إْتادّا

ْٛ يف عدٕد َٔ اشل٦ٝات؛ َجٌ  ِٛعّٝا قّبٌ ضٓٛات ق١ًًٝ، ٖٚٛ عك ، ٚي٘ "زابط١ ا٭دب اٱض٬َٞ ايعامل١ٝ"ايصَٔ إىل إٔ غادز زساب اؾاَع١ ط

ٜٚعد، يف ْعس نجرل َٔ ْكادْا املعاؾسٜٔ، قطّبّا َٔ أقطاب ا٭دب اٱض٬َٞ يف ب٬د . عػساْت َٔ ايدزاضات ايٓكد١ٜ املٓػٛز٠ ٚطّٓٝا ٚعسبّٝا

ِٝ٘ قُد عًٞ ايسباٟٚ ٚقُد بٓعُاز٠ زمح٘ اهلل تعاىل ٚضتِطع٢ ٖرٙ ايدزاض١ إىل تطًٝط ايكٝا٤ ع٢ً ػسب١ . املػسب إىل داْب ؾدٜك

ٚضٝهٕٛ ضّبًُٝٓا إىل ذيو . ايُػسب١ يد٣ غاعسْا ا٭َساْٞ، َٔ خ٬ٍ ايٛقٛف عٓد بٛاعجٗا ٚػًٝاتٗا ٚكًٓؿاتٗا ِٚمٛ ذيو مما ي٘ ؾ١ً بٗا

َُداَزضتٗا ٚؼًًٝٗا ٚتؿطرلٖا ي٬ضتد٫ٍ ع٢ً َا ُذٔنس ٚتٛقٝش٘  . قسا٠٤ أغعاز ايسدٌ ٚ

زٖؿ١ َع ٚطٓ٘ امُليكد انت٣ٛ ايػاعس سطٔ ا٭َساْٞ بًٗٝب ايػسب١ ٚاملعاْا٠ داخٌ ٚطٓ٘، ٭ْ٘ مل ٜطتطع إٔ ٜهِٝـ ْؿَط٘ 

:ٜكٍٛ. املتدـ ع٢ً كتًٔـ ايٛادٗات
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1

 (املتكازب) 

َِٛم اِسٔتُــايـٞ  … َٜـ١ٔ ؾـ ْـاُز ائّبدا

ُْٓٛٞ ـ                 ٚف َٚم ُظ

ِْٔػطازٟ  ُتَذِسٔدُسْٞ غِسَب١ُ ايٓسٚح ِمٛ ا

َُطـاؾـأت  ٚتِسَـٞ َغعـاٜا َدَـٞ يً

َ٘–ّٜٚبدٚ . ٜعّٓبس ا٭َساْٞ يف ايٓـ امُلٛايٞ عٔ تػٗسدٙ ٚتػٗسب٘ ايراتٞ داخٌ ٚطٓ٘ ايرٟ طاملا اعتٓص باْتُا٥٘ إيٝ٘ٚ أْ٘ قد - زّٜاـَِع

ٌُٗ َػآم ايػسب١ داخٌ - يف ايُعُل–أِضٓد اـطاب إىل كاَطٕب آخَس، ٚيهٓ٘  َٜكؿد ب٘ ذات٘ ايعاغك١ اييت أِدَّبَستٗا ظسْٚف قاٖس٠ ع٢ً ؼ

:ٜكٍٛ. بًدٖا

2

  (املتدازى) 

َّٜب١ُ  ـَى ائّب٬ُد اَؿبـَغٖسَدِت

َِٓت . َى امَلٓايفـٚاِستَك

ٜٗٗا ايعأغُل امُلتَػِسُب يف ايرأت  أ

أٚ يف ايّب٬ٔد ايَعسَٜك١ٔ 

ى اُؿسُٚف ـقِد غٖسَدِت

َِ ٌٓـٚأِضً ٌُ ي ِٖ ٌِٜ ـَى ا٭

َِٓت ِٕـَغٖسبََٔو ائعػُل ٚاِسَتَك . ى ايٗطذٛ

ُٜعأنط٘، ُٜٚعِسقٌ  ٌٓ ٚازَؼٌ؛ إذ ٜعٗس إٔ نٌ غ٤ٞ يف ايٛدٛد  ُِٜٓا س ُٜطازد ايػاعَس أ ٜٚعٌ غّبُح ايػسب١ ٚايكٝاع ٚاملعاْا٠ 

:زغّبات٘

3

 (املتدازى) 

ـِ ِٔ ـٔيُاذا ُت َََشٓطات ايعاَي  ٌٓ ٔبُح ُن

َُِػًك١ّ؟  ِٝٗا  سنَي أد٤ُٞ إي

ِٝٗا  َُٗد ايٓطِسَف إي ٚملاذا سنَي أ

ٖٞ ايطِسُف َسظ ٜسَا؟ ـَِٜستٓد إي

ُِٛف يف ايٗطُسقأت  ٚملاذا سنَي أطََ

َٝدٟ؟  أعُٛد، ٚيٝظ ض٣ٛ قِّبَك١ٔ زٜٕح ب

ِبسا٤ُ ـتتٗاَيُو َخًؿٞ ُدجيت ايَؼ

ٌُ عٓٓٞ َدَظ ُٔ َِٜش  ِٔ َُ دٟ؟ ـؾ

. ٚعاد٠ّ َا ٬ٜشّ اؿصٕ ايػسب١ يف غعس ا٭َساْٞ؛ ؾتُطٛد ؾٝ٘ امَلػاعس ا٭ِضٝا١ْ، ٚقٗكٗات ايُّبها٤ ٚا٭ْني، َٚعاٖس ايكًل ٚاملعاْا٠

:ٜكٍٛ ايػاعس

4

 (املتدازى) 

ٖزِبُت  ـتَؼ

                                                           
. 42-41، ظ ظ 1996 ،1.تٍزٔخ، ط، سآذٍك تانسٍف ٔاأللسٕاٌ، يؤسسح انزسانح: األيزاًَ - 

. 65، ظ1988، 1.انزتاط، ط، انشياٌ اندذٌذ، دار األياٌ: األيزاًَ - 

. 19-18 ظ ظ انًصذر َفسّ، - 

. 20-19سّ، ظ ظ ــَف  - 
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ـِ ٟٗ ـؾأِدَزنين ُع َِٛزٔد ٕٔ اي ؾُٛز اُؿِص

َٚؾاٜأى ايَعِػَس  ترٖنِسُت 

ِٝٔو  ٕٔ مِل أِدُخٌ ؾٝ٘ إي ََ ُِٝت ع٢ً َش َبَه

َِٗس َدب ََِطِح َظ ٜين ـٚمِل أ

يف أِعتأبٔو، 

ُٓين   ُٜطأن ُِٛف  ـَ َٕ ا نا

ٚايكًُل ا٭ِخَسُع 

ُٕ ا٭ِخس٣   ِٜدا ٚايٖد

ٌٔ ِْؿَسَطِت َسّٓباُت ايَه . َاِتـٚا

ُٛزٚد يف ايػعس اٱض٬َٞ املعاؾس . إٕ ظاٖس٠ املِصز بني سدٜح ا٫غذلاب ٚسدٜح ا٭سصإ يف ايٓـ ايػعسٟ ايٛاسد نجرل٠ُ اي

":ٜا زٓب"ايػاعس٠ ززل١ٝ ايعّٝباْٞ يف قؿٝدتٗا - َج٬ّ-تكٍٛ 

5

 (ايٛاؾس ايتاّ) 

ٌُ ! زِؾكـّا بايكًُـٛٔب. .ٔدسأسٞ ؾاَتٗا اٯٔضـٞ َؾٔسِؾكـّا         بٗا ٜا يٝ

َٔ ا٭ِسصإ ِٔ        َعٔذِّبُت يَؿِّبٕس َخٓؿـإم َعر ..َٚا َعَذيب َ ! ٜٔبـيه

!! زٜٔبـغسْٜب يف غسٜٕب يف َؽ يٞ ٚايٖطعـاَد٠ُ إٕ قًِّبــٞ        ؾُا

ٚيف دٚاٜٚٔ ا٭َساْٞ ٚفُٛعات٘ ايػعس١ٜ ايك١ُِٝ قؿا٥ُد عدٜد٠ مجع ؾٝٗا ايػاعس بني تؿٜٛس ٚاقع ايػسب١ ٚايتعّبرل عٔ قًّب٘ 

ِٝٔ يف كتًٔـ املٝادٜٔ اؿ١ٜٓٛٝ َٓت٘ َٔ ؽًـ ٚتكٗكس ٚاقش ٍُ فتُع٘ ٚأ ٍَ إيٝ٘ سا . امَلهًّٛ ايرٟ ٜٓؿطس سصّْا ٚأض٢ّ ع٢ً َا آ

ُِع املٛاطٓني، ٚاٱدٗاش ع٢ً سكٛقِٗ بػرل سٓل، َٔ ايدٚاؾع غت٢ أما٤إٕ غٝاب سلظ اؿس١ٜ يف   أَت٘، ٚتٓاَٞ دزد١ ق

ََ٘ َٔ ٚاقع٘ امَلعٝؼ ََ٘ بأضًٛب امُلؿاَزق١ . املّباغس٠ اييت تؿٓطس غسب١ ا٭َساْٞ ٚتدٗل ٬٘ٔٗ ن٬ (Ironie)ٜكٍٛ ايػاعس َطت

6

 (ايهاٌَ): 

ِٕٝس،  ـٔ َخ ُٔ بأِي ٫ تِطأيٛا عٓٓا، ؾِٓش

 ِِ َٜتُه ٚٔؾا ِٕ تِسَؾُعٛا عٓٓا  ُٛٔشْا ٔض٣ٛ أ ُِٜع ِٝظ  ي

                                ِِ َٜأدُٜه    أ

َُشٝطإت  َٔجًُا ا٭ِضُاُى تِطَّبُح يف   َٚ َِٓػُد ي

ََد٣ّ  ِٝس                                بػ

ِٛت ٚايٗعًُأت  يتِعُّبَس ٖرٙ ا٭ِطٝاُز ِعَس امَل

َٛ ايَؿِذٔس                                ِم

َٖٔتٗا ايعامل اٱض٬َٞ ايػاضعأقطاز ؾايػاعس ٫ ٜطًب َٔ ُؾٓاع ايكساز َٚطِٝسٟ دٚايٝب اؿهِ يف ،إذّا  إ٫ زِؾع أٜدِٜٗ عٔ  ُز

ٚمما ٜصٜد .  ٚاقتٝادٖا مٛ ؾذس ا٭َإ، أِسسازّا طًكا٤َ قادزٜٔ ع٢ً تِطٝرل سٝاتِٗا ايتا١َ يٝعٝؼ أؾسادّٙ ُعسٜتّ٘ ٚمِتتٝع٘،بِٗٚغع

ٜكٍٛ.  ٜٚعّبجٕٛ بأزٚاسِٗ ٚممتًهاتِٗ َٚعتَكدِٖ،ايطني ٔب١ًٖ إٔ سهاّ املطًُني ُىْٕٛٛ غعَٛبِٗ

7

 (ايهاٌَ) :

ِٕ ـٚامُل ِتَسؾٛ

                                                           
. 108ْـ، ظ1419، 5.يح، 19.ع، "األدب اإلساليً"يدهح  - 

. 40، ظ1984، 1.، طانًغزب/ ٔخذج، انمصائذ انسثع، انًطثعح انًزكشٌح: األيزاًَ - 

. 44-43 ظ ظ َفســّ، - 
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يف ي١ًٕٝ مِحسا٤َ باُعٛا ايٖػِعَب، 

باعٛا ا٭ِزَض 

َُٔ ُُٛا ايج َٔ، ٚاِضتً  .باعٛا ايٓدٜ

ٛٓ ايكا٥ِ، ّٜبك٢ اؾٗاد خرَل ٚض١ًٝ يًد٬ف ٚيف ظٌ ٖرا اؾ

8

 :

ٔٔ ٌِٝ امٔلَش ٜٗٗا ايُؿكسا٤ُ، إٕ ايٓصاَد يف ي ٖٚدٚا، ٜا أ : ؾتَص

ِٔ . ق١ُٝ ٚايَهَؿٔـُدايُّب

ٌٓ،ٜصداد غعٛز ا٭َساْٞ بايػسب١ ٚاملعاْا٠ يف نَٓـ ٚطٓ٘ٚ ََٜدت ايكػُٛط ع٢ً أبٓا٤ ، ٚأَٔت٘ نه  َطتٗٔدؾ١ّ ٖرا ايٛطٔ نًُا تصا

ـُٓٛع َٗدّا يف  …ضًَِّبِٗ سسَٜتِٗ، ٚمِحًِٗ ع٢ً ا ـُكٛع ٱزاد٠ بًدٜٙٚعٌ اٱْطإ َٖتُّٗا َٚكط ٍَ عٔ ُسٓسٜت٘، ٚا  إىل سني إِع٬ْ٘ ايتٓاش

:ٜكٍٛ ا٭َساْٞ. اٯخس

9

 (ايٛاؾس) 

َُٓت َِٝت  ٖٓ ِٕ َغ ِْ ـأَْت إ َٖ

ِِ ِْ إذا أِيَذ َٗ َُت َت ـٚ

ٌَ ِْط ٚٔ ا ِْ ٚقِؿَت أ َٗ قَت  ـَت

ِٛتَو  َِٓت َ ََٛٔتَو –ؾَسِخَت أٚ أِعً ِْ -  قِّبٌ  َُٖتٗ

ٍَ ِِ: ست٢ تكٛ ! ِّـََْع ..َْع

َّ إىل ذات٘ املػذلب١ اييت تٓؿطس سصّْا ٚأ- قٝك١يف احل–إٔ ايػاعس ىاطب غدؿّا آخس، ٚيهٓ٘ - زّٜاظاٙ-ّٜبدٚ   ملّاإمنا ِٜٛد٘ ايه٬

ٌُِ ذات٘ ع٢ً ايَؿأٍ ٚاَؾًَد. ع٢ً ٚأقعٗا ايه٦ٝب َُتٓآؾّا َع ٜكٍٛ. ٚنجرلّا َا اضتٓد إىل قؿـ ايكسإٓ َٚعاْٝ٘ يتؿٜٛس سايت٘ ا٭ي١ُٝ، َٚؿ  

ضٛز٠ ٜٛضـ املٓه١ٝ

10

 (ايهاٌَ): 

ِٔ َُ ِٛٔت  ْٔدا٤ُ امَل ِٞ ٔضِذين،  تٔػْس ـٜا ؾأسَّب

َُِعتٔهْس                        ٌُ ٖٚرا ايًٝ

ِٓتَعْس  َُ ُِٛت ايؿِذس                  َٚؾ

ِٕ؟  َِ ُتساُنُا َتِطتِؿٔتٝا                  ؾٔؿٝ

َُػَت ٌٓ دٛاْب  ـٗ ن َزب٘ـٜٚكٍٛ ايػاعس َٛأؾ٬ّ تِؿٜٛس ايعراب ٚساٍ املٛت ايعاّ ايرٟ ًٜ

11

 :

َِ ََِد َُأ ٚ ُٖٓا َظ ِٞ ٔضِذين،  َؾ١ْـٜا ؾأسَّب

12

 

َُِٜٛت                         ْٕ   ٚإْطا

 ِٔ َٔ َِٜدْٛ  ُِٛت  ِٛـُؽ)َامَل ١ََٕ  (ُي ٔعُا

َٔٔ َدٓاح َسُا١َٕ             أٚ 

             َسٓطت بّبأب ايػأز 

                                                           
. 44سّ، ظــَف - 

. 36سّ، ظــَف - 

. 25 ظَفســّ، - 

. 27سّ، ظــَف - 

. ٔعـجأْي  - 
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ِٝط ٖرا ايَعٓهُّبِٛت  ِٚ َٔ خ أ

ُِٛت ِٜدْٛ يف ايَكؿَٝد  ِٙامل

١َٔٝ اَؾسَٜد  ِٙ         يف اؾٔتتأس

ََٛأقؿٓا اَؾدَٜد َِٜدْٛ َٔ  ُِٛت  . ِٙامَل

: َٔ ايصَٔ طايّبّا َا ٖٛ أؾكٌزدسّاٚتػٖسب ا٭َساْٞ يف ُدْٝا ايػعس 

13

 (املتكازب) 

ًُِه١ٔ ايِػِعس  َٔ عاَّا مَب تػٖسِبُت ٔعِػسٜ

 ِٕ ِٝـ ٚا٭ِقُشٛا ًُِه١َ ايٖط ََ أطًُُب 

ََْعِتين ايٗط َِٚغًُت سٓت٢  ٍِ  ـٚأ يٛ

ِْٗٝازٟ  ـَِطٛ، قِّبٌ ا ٚيف آٔخس ا

ِْٔتؿازٟ   ََٚدِدُت ا

ََٚدِدُتٔو يف ذٔيَو ا٭ِزَخب ٌِـ٭ْٓٞ  ٜ .

؛ ٚاييت ؼٌٝ إىل ( ا٭قشٛإ≠ايطٝـ )، أٚ ( ا٫ْتؿاز≠ا٫ْٗٝاز)، أٚ ( اؿٝا٠≠املٛت )ؼكس يف ٖرٙ امُلكٖطع١ ايػعس١ٜ ثٓا١ٝ٥ 

ٌَ ا٭َساْٞ. ؛ نُا تكٍٛ ا٭ضطٛز٠ املعسٚؾ١طا٥س ايعٓكا٤ ايرٟ وذلم، ٚيهٓ٘ بعد َد٠ َع١ٓٝ ّٜٓبعح َٔ زَادٙ سّٝٓا أضطٛز٠  ٚقد اضتػ

َٛزب –ايعٓكا٤  ايسباٟٚ يف تكدمي٘ شلرٙ اجملُٛع١ قُد عًٞ . دنُا قاٍ " ضآتٝو بايطٝـ ٚا٭قشٛإ"يف ُدٌ قؿا٥د دٜٛاْ٘ -   كتًؿ١ُؾ

ُٜهجس َٔ اضتدداّ تك١ٝٓ ايتٓاف. ايػعس١ٜ  ١َٖ  َٔ ٚا٫قتّباع ضٛا٤ َٔ ايكسإٓ ايهسِٜ أ /ٚوُطٔ بٓا إٔ ْػرل إىل إٔ ايػعس املعاؾس بعا

ِٝ٘ ايعسبٞ ٚاٱْطاْٞٚاؿدٜح ايػسٜـ أ  ايتٓاف وُكس يف ايٓـ ايػعسٟ شلدؾني اثٓني؛ أسدُٖا د٫يٞ عٝح ثِ إٕ ٖرا.  َٔ ايذلاخ بػك

ِْٚكّا نُا إٔ ا٭َساْٞ  …، ٚهعً٘ أنجس تأثرلّاٜطاِٖ يف تٛقٝح د٫ي١ ايٓـ ٚإثسا٥ٗا، ٚاٯخس ؾِٓٞ إذ ُٜكؿٞ ع٢ً ايٓـ ذات٘ َدُا٫ َٚز

. اتٟٕـ دٜٛاْ٘ املرنٛز يًشدٜح عٔ املسأ٠ سدٜجّا ىتًـ عٔ سدٜج٘ عٓٗا يف ايطّبعٞأؾَسَد

 ٚأقطاٖا ٖٚرا َٔ أِغسب ا٭غهاٍ ا٫غذلاب١ٝ ٚأِعَذّبٗا. إٕ اغذلاب املطًِ يف ٚطٓ٘ ظاٖس٠ بازش٠ يف ايػعس اٱض٬َٞ املعاؾس

ُّ  ، َج٬ّ،ٜكٍٛ. نريو َِط٢ نٌ غ٤ٞ ؾٝ٘ املسسٛ ِٛزّا غسبت٘ بني أسكإ ٚطٓ٘ ايرٟ عّبح ب٘ املٓد ايػٝٛعٞ ايطاغٞ، ؾأ ؾسٜد ا٭ْؿازٟ َؿ

:غسّٜبّا

14

 (ايهاٌَ ايتاّ) 

َِٓو -ََٚطين- ُْٔؿُٝت ع ََِسَم  َقِد     ُتس٣ أ ..ؾٔؿَٝو  ُد؟ ـ  ِّٜبك٢ ٔئدًَِو يف قُّبــٛٔزَى 

ٌٗ َؽ ُ٘ـٖا ُن ُِٓهـُس ذاَتــ َٜ َٖـُد ـ املا٤ُ، ٚايٖػَذُس ايَه٦ٝـُب امُلِر   :    ٤ِٕٟ ؾٝـَو 

ٌٖ ُِٚم امُلَػٖسُب، ٚاحٔلـٚاي ُٕ، ٚايـر ٌِ سٓت٢ ايٗس٣٩ ُتِطَتـ دا      ـِٚ ُّ، ب ِٛ َِٚزُد ـٚايٓ

ٌٖ ِْطــٖـرا اي َُـِت أ ُٖ ُٕ تَط ُ٘    ــِٚ َُ ًَُٔشـ  ـا ٘ٔ ُدٌب  ـُد ـ مٓلـا َتجـا٤َبََ ؾٝـ

َِٛم أِزٔقَو ُتِعَّبُد؟ (ُعٓص٣ّ)ٚ (٫ْت)   ِت   ـذا قِد أِؾَّبَشــَٖو َبًَدٟ اَؿّبُٝب، أ ! ؾ

ُِع ٚا٫غذلاب ايرٟ ٜعٝػ٘ املطًِ ؼت زلا٤ بًدٙ، أٜكّا،ٜٚكٍٛ : أمحد َطس يف إسد٣ ٫ؾتات٘ َعِّبسّا عٔ ٚاقع ايك

15

  (ايسدص) 

ْٔٓا  ِٚطا امَلِس٤ُ يف أ

 ٔٙ ٌْ يف ٔدًِٔد َُِعتَك
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َُٓر ايِؿَػِس 

 ِ٘ َٔ ِٔ َد َٔ ٌِ قِطَس٠ٕ  ِٚؼَت ُن

َُِدَتّب٧ْ َنًُِب أَثِس 

َْٛز  َبِؿُاُت٘ شلا ُؾ

َْٛز  ُ٘ شلا ُؾ أْؿاُض

َْٛز  ُ٘ شلا ُؾ َُ أِس٬

ْٔٓا   ِٚطا َامَلِس٤ُ يف أ

َِٝظ ض٣ٛ إِض باَز٠ْـي

16

  

ٔغ٬ُؾٗا ٔدًُد َبَػٕس 

ِٜٔ امَل َؾسِٓ؟ ـأ

ٍٞ يف نٓـ ب٬دٙ َٔ ُؾٓٛف ايتعرٜب ّاؾـا ٚ، يف اٱطاز ْؿٔط٘،قُد املٓتؿس ايٓسٜطْٛٞاملسسّٛ ٜٚكٍٛ   َا ساَم مبطًِ أؾػاْ

ٜٓاّ ا٫ِدتٝاح ايطٛؾٝاتٞ ٭ؾػاْطتإ ََل َٔ سٝات٘. ُٚقسٚب املعاْا٠ أ :ٚزغِ نٌ ذيو، ؾكد مَحٌ َِػعٌ ايتشٓدٟ ٚايٗؿُٛد ست٢ آٔخس َز

17

 

 (ايٛاؾس)

ٍٕ باَت يف َسِّبٕظ  ٍْ يف َنُّبٛ ٔب٬

 ِْ َُِطً  ْٖ٘ ٍُ بأ ُ٘ تكٛ ٔبطاَقُت

 ِْ َُِطً  ْٖ٘ ٍُ بأ َغٗاَدُت٘ تكٛ

 ِْ َُِطً  ْٖ٘ ٍُ بأ َََشّٖبت٘ تكٛ

ِٛٔب   َُٜذِسُدٙ َٔ ايج  ٌٕ ِٗ أبٛ َد

َُِصُم ٔدًَدٙ َقِسبّا  ُٜ أبٛ شَلٕب 

ٍٕ باَت يف َسِّبٕظ  ٍْ يف َنُّبٛ ب٬

ٍِ ٚايِسِدٔظ  أذاُقٛٙ ُؾَٓٛف اير

ُٙ َٚباَح بايِطِس  َِٓت ُقٛا َٖ َٚ َُا  ؾ

ِٗٔس  ١َُ ايَك َؼٓد٣ ُظً

َٖٔد َعِؿٕس  َِط٢ غا ٚأ

ِٛز غسب١ اٱْطإ داخٌ ٚطٓ٘ ا٭ِؾٌ ٚقد عا٢ْ ا٭َساْٞ ْؿُط٘ َساز٠ ٖرٙ ايػسب١، . ٖرٙ بعُض مناذز ايػعس املعاؾس اييت تؿ

ٞٓ. ٚعّٖبس عٓٗا يف َٛاقَع نجرل٠ٕ َٔ دٚاٜٚٓ٘ :ت٘ ايسا٥ع١ـٜكٍٛ ايػاعس يف ناًَ

18

 (ايهاٌَ ايتاّ) 

ٖٓاق١ُ اجَل َا ٍٔ اي َٔ أؾُـَا ِٝـ ْٖين       ب ِزبا٤ُ ـيٞ ُأطاَزُد يف ائّب٬ٔد نأ

ََ٘ باضتؿٗاّ اِضتٓهازٟ"اؿكٝك١"١ٜ ـٜٚكٍٛ يف قؿٝدت٘ ايتؿعٌٝ َُؿتٔتشّا ن٬  ،:

19

 (ايسٌَ) 

َٞ؟  أ َغسْٜب أْا يف أِزق

                                                           
ًَع عهى . زشيح يٍ انصسف أٔ يٍ انسٓاو -   .(أضاتٍز)ٔذْد

. 81، ظ1990 ضرــاء، 3.، ص12. ع،انًطكاج - 

. 23، ظ1998، 5.يح، 19.، ع"األدب اإلساليً"يدهح  - 

. 40، ظ1992 انثٍضاء، ط، خسز عهى َٓز درٌُا، يطثعح انُداذ اندذٌذج: األيزاًَ - 



 اإلغرتاب يف الشعراإلسالمي املعاصر

 

 

 

ِٝٗاتََ ٣ٖٚ َثَساٖا  ..َٖ أٔبٞ َز

ِٔ َبٓاٖا  ََ  ْٞٓ َُٗد أ َِٜػ َِٛقٗا  ٌٗ ٔغِّبٕس ؾ ُن

َٚزَعاٖا 

َٚضَكاٖا 

ٌٔ اشُلد٣ أِقطاَزٖا  َٔٔ ُسًَ ًُِت  ُٖ ٚأْا ايرٟ َد

ََٓاَزٖا  ّٔ بٗا ٚٔغِدُت  ١ََٜ ايٖط٬ ٔٛ َٚزَؾِعُت أِي

 ِ٘ ََ ٚأبٞ ايرٟ َٔ أِدًٔٗا أِعط٢ َد

َُِظ ِ٘ـَقٓش٢ يَتِّبك٢  َُ . ٔي

َٜطتٓهس ا٫غذلاب داخٌ ٚطٓ٘ ايرٟ قٖش٢ أدداُدٙ بايٓؿظ ٚايٓؿٝظ يّٝبك٢ ف ٍٞ َغٝٛز  َٔ ايٓـ تذلا٣٤ يٓا ؾٛز٠ زُدٌ أب َٔ

ِٔ سؿغ اؿٝا٠ ي٘، ٚأِع٢ً غأْ٘ . َطًُا ُسسا غاكّا ََ ٌٗ َا ؾٝ٘ أْ٘  ٍُ ايػاعس ايتػٗسَب داخٌ ذيو ايٛطٔ ايرٟ ٜػٗد ن َُطتطاغّا َقّبٛ ٚمل ٜهٔ 

ٔٓ ُسًه١ ايٛاقع ٚقتا١َ ايعسف تدؾعإ ا٭َساْٞ يف أساٜنَي نجرل٠ٕ إىل اٱسطاع بايكٝاع ٚا٫غذلاب داخٌ ٚطٓ٘ . ٚيٛا٤َٙ، ٚغٖٝد َعامَل٘ ٚيه

ٍٔ ايػاعس َٔ َٔ سا :ايرٟ يٝظ ساُي٘ بأسط

20

  (ايهاٌَ) 

 ٢َُ ِٔ أِع َٔ َِْت  َُٝع أ ََٚطين، ٭ِق ٜا 

ُٜؿِت ؽ يف ُدد٢ َغِسْاط١ِ ـ                    

ُِٜؼ ٘ٔ ـَعٔ ؾأسٕب  ْٝ

ًَََر ٘ٔ ـأٚ َعٔ  ٜٚ٪ُٜ إ 

ِٕ َٚطين امُلَطٖذ٢ يف ايٖصْأز . ٜا 

ٌْ ". َا َٔ أسد أِقٝع َٔ أع٢ُ يف غسْاط١: " َٔ قٛي١ أسد ايػعسا٤ اٱِضّبإّا ٚاقحّا ايٓـ اقتّباعامل٬َسُغ إٔ يفٚ ٖٚرا ديٝ

 .؛ نُا ٖٛ بايٓطّب١ إىل غرلٙ َٔ زٚاد ايكؿٝد٠ اُؿس٠ يف ايٛطٔ ايعسبٞ ع٢ً ا٭دب ايعاملٞ ٚاٱْطاْْٞا ع٢ً اْؿتاح غاعسخٓسْٜت

 ؾإْٓا ،بايسغِ َٔ غعٛز ا٭َساْٞ بايتػسب بني أسكإ ٚطٓ٘، ٚبايسغِ َٔ ؽًـ ٖرا ايٛطٔ ٚؽّٗبط٘ يف ُدد٢ اٯ٫ّ ٚاحملٔٚ

ُٜٖا اِعتصاشّاعتٓصُّ ايػاعَس ِيؿُٕٞ ِٓذس ٜطع٢ ع٢ً دطدٙ، ٜػٛف يف قسازٙ " ذيو بإٔ ؛ بٛطٓٔٝت٘ أ ايٛط١ٝٓ عٓدٙ مبجاب١ مِجس ايػكا أٚ خ

َٝذَد َٛطَٓ٘ ا٭ؾًٞ ٖٚٛ ايكًب "ايطشٝل ي

21

ٜكٍٛ. 

22

 (ايٛاؾس): 

(ُ٘ ُِٝت أ٫ٖ أبَٝع ْٔ آَي َٚط  (ٚٔيٞ 

 ْٔ َٚط ٚيٞ 

ٜٞٔ ُُ٘ َغسا ُِٛعين ؾأِطٔع ْٞ ـَُٜذ

٦ُُٔين ف ٌِٝ امَلطاننٔي َأُِٜٚع َٔٞ امَلِدّب٤َٛ يف ي ٘ٔ َد ِضكٝ

ِٞيف ايٓـ ثٓا٥ٝتإٕ  ِضُٗتا يف إبساش َكداز اعتداد ا٭َساْٞ ٚمتٗطه٘ ايعُٝل بٛطٓٝت٘؛ ؾإذا نإ إٔ ِٟٕ َٚتكاطعتِٟٕ بازشتِٟٕ ٔقِدٜتـ

ُٓٓا اؿٓٝـ ـ٬ٍٔ اؿُٝد٠ اييت وٗض عًٝٗا دٜ ُٜط٤ٞ إيٝ٘، ؾإْ٘ ٜٛأد٘ إضا٤َت٘ باٱِسطإ؛ ٖٚرا َٔ ا : ٚايّبٝإ ايتايٞ ٜٛقح ذيو. ٚطٓ٘ 
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ٚزغِ ذيو أْػأ ايػاعس ع٬ق١ مح١ُٝ َع . َُشٔطٔ /َُط٤ٞ، ٚايػاعَس طسف إهابٞ /ّٜبدٚ َٔ اـطاط١ أع٬ٙ إٔ ايٛطٔ طسف ضًيب

ٚقد ٜطتػسب اٱْطإ َٔ ٖرا ا٭َس ي١ًًٖٛ ا٭ٚىل، ٚيهٔ ا٭َساْٞ ايرٟ عاؽ ػسب١ ايػسب١ ٚاملعاْا٠ ٜدزى أ١ُٖٝ ايٛطٔ ٚاؿس١ٜ؛ . ٚطٓ٘

:ت٘ ٚاْتُا٥٘ ٭زق٘ ٚغِعّب٘ـيرا لدٙ غدٜد ايتػّبح بٛطين

23

  (ايسٌَ) 

َٖرٟ ا٭ِزٔض،   ُٔ ؾأْا اِب

ِْٔتُا٥ٔٞ  ُِٓت ا ُٔ ٖرا ايٖػِعٔب، أِعً ٚأْا اِب

 ِٔ َٔ ِّْٔبجاَم ايَؿِذس  ُِٓت ا َّ أِعً ِٛ َٜ(َ٘ ِٕ)ٚ (َط ُْٛ) 

ِٖ ايؿُِٝ ثـٚملا ناْت ايػسب١ قاض١ٝ يف أغًب ا٭سٝإ، ؾإٕ أنجس ايػعسا٤ ايعسب املعاؾسٜٔ قد عّٓبسٚا يف أغعازِٖ عٔ تػٗب

َُين ٜهػـ عٔ اغذلاب٘ ٚعدّ اط٦ُٓاْ٘ ض٣ٛ يف ٚطٓ٘ اؿّبٝب ايرٟ غادزٙ نسّٖا. بٛطٓٝتِٗ ٚأٚطاِْٗ َٝ :ؾٗرا املسسّٛ ايصبرلٟ اي

24

 

 (فص٤ٚ ايسٌَ)

َٔ غـابـــإت  ِٝ ٚاِغذلإب ب

ََِدٔؿٝـإت ٔف… َضـــإح ـ 

ٚسٝــا٠ٕ يف ٔؾـــسإع  

ٍٕ ٚٔنؿــــإح  ْٚٔكــا

ُْــــٕٛز  ُِــَع١َ  مِل أٔدِد َي

ِْٔتــصاسٞ  يف اِغٔتـسابٞ ٚا

 ٍُ ِٓص ٣َٛ ُعِػــٞ ٫ َت يف ٔض

 .أِقــٛا٤ُ ايٖؿــّباِح …

ٛٓزّٜٚكٍٛ ايعتّباْٞ املؿسٟ  ٔٔ ايرٟ ٜع؛ تعًك٘ بٛطٓ٘ ايرٟ متٖهٔ َٔ دَ٘ ٚقًّبّ٘اؾ : َؿدَز ا٫زتٝاح ٚا٫ط٦ُٓإد ٖرا ايٛط

25

 

 (ايهاٌَ)

ْٔ َبعْٝد يف َدَٞ  …َٚط
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ْٔ َبعِٝد   َٚط

َٜطرُل بَل  ْٔ  …ِئّبٞ ايَعازٟـَٚط

ِٔ ٘ٔ اُؿدِٚد ـُٜٚ ضٝ

ًَُٜٛذ َؾِدُز امُلِت  ٔ٘ ْٔ إيٝ  …َعّبنَيـَٚط

َِ اِز ـ              ايكأبكنَي ع٢ً أؾ

:ت٘ ايػٗرل٠ـٜكٍٛ يف ضٝين. ٚقد بًؼ سٗب ايٛطٔ بأَرل ايػعسا٤ أمحد غٛقٞ َسٖد تؿكًٝ٘ ي٘ ع٢ً اـًٛد

26

 (اـؿٝـ ايتاّ) 

َِْؿطٞ  ـًُٔد  ُ٘        ْاَشَعِتين إيٝ٘ يف ا ًِٔد َعٓ ـُ ِٛ ُغٔػًُِت با َٚطين ي

ٕٔ"ـ٫ٚ غسٚ يف ٖرا، ف َٔ اٱميا َٔ  ٔٔ ََٛط "ُسٗب اي

27

نُا ٜكاٍ، ؾإٕ اٱْطإ ٜستّبط ؛ "ايػسب١ ُنسب١"ٚملا ناْت .  يف ايكٍٛ املأثٛزا نِ؛

ٔٗ إيٝٗا يف ساي١ ُغسبت٘ عٓٗا َهاّْٝا إٕ ازتّباط اٱْطإ َع ا٭زض ميهٔ ": ٜكٍٛ ٖٚٝب طٓٛع. بأزق٘ ا٭ّ ازتّباطّا قّٜٛا َادّٜا َٚعّٜٓٛا، َٜٚش

٫ ٚطٔ ب٬ سس١ٜ، ٫ٚ سس١ٜ ب٬ ): زِؾُدٙ َٔ ازتّباط َادٟ عكٟٛ، نازتّباط ايّٓبات بٗا، إىل ازتّباط َعٟٓٛ، سني اتؿٌ بككاٜا اؿس١ٜ

ايؿكس يف ايٛطٔ غسب١، ٚايػ٢ٓ يف ايػسب١ ٜصٌٜ غعٛز : )ٚأسٝاْا ٜؿّبح غعٛز ايٛطٔ بػهٌ َّباغس َتعًكا مبؿّٗٛ ايؿكس ٚايػ٢ٓ. (ٚطٔ

يهٔ، بػض ايٓعس عٔ ٖرا، ؾإٕ ا٭زض اييت ٚيد عًٝٗا اٱْطإ ٚؾٝٗا ْػأ ٚتسعسع، تػدٙ إيٝٗا دَٚا، َُٗا تطٛزت . (ا٫غذلاب عٔ ا٭زض

."َؿاُٖٝ٘ عٔ ايٛطٔ، َُٚٗا ساٍٚ ا٫غذلاب ٚايتٓكٌ ٚا٫زؼاٍ

28

َُْطٛقٗا  ٱثّبات َد٣ تعًل اٱْطإ ،ٖٓاا ٙ، َٚٔ ا٭َج١ً اييت ميهٔ إٔ 

ثِ اغتاقٛا إىل ا٭ٚطإ، ؾٛددٚا يف ايػعس . ٚطًّبٛا املاٍ ؾهإ. طًّبٛا اؿس١ٜ ؾهاْت"بٛطٓ٘ ا٭ؾًٞ، ػسب١ُ غعسا٤ املٗذس ايرٜٔ 

ـٖ ."ضّاـَتٓ

29

 

ّٓٓا نٕٟٛٚ  ناْت سٝات٘ يف ٚطٓ٘ نسمي١ َٔ ايٓاسٝتني ا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتؿاد١ٜ، ٚإ٫ ؾعًٝ٘ ايؿساز نًُا اٱْطإ ضعٝدّا َٚط٦ُٔ

١ٓٝ إ٫ محاز ايّبٝت" إذ ؛ٚايّبشح عٔ ٚطٔ آخس َِٜسق٢ بايدْ ."٫ ميهٔ إٔ 

30

 َ٪ٖد٣ ذيو إٔ اٱْطإ ٫ ٜذلى ٚطٓ٘ إ٫ يٛدٛد ضّبب قاٖس، 

:ٖٚرا َا ٜػرل إيٝ٘ قٍٛ ايػاعس املؿسٟ اٱض٬َٞ املعاؾس ؾابس عّبد ايداِٜ

31

 (ايسدص ايتاّ) 

ِٔ َسدا٨ٔـٍُ ائعِطـَِٜسَح أ ُٕـُز َع ٌٔ اشَلٛا ٘ٔ        ٚيف ايٖسسٝ َِٛؾُب ..ٔق ٚاي

32

!! ؟

ٝٓتِٗ ،يدعِ ؾهس٠ تعًل ا٭َساْٞ خاؾ١، ٚايػعسا٤ اٱض٬َٝني املعاؾسٜٔ عا١َ- يف ْعسْا–يكد نإ ٖرا ا٫ضتطساد َؿٝدّا   بٛطٓ

ٖٝٔ. تعًكا ؾادقّا َٕ،ٚقد تّب ٬ُٜقٝ٘ َٔ ، ضابك١َُٛذدإت َٔ خ٬ٍ   إٔ ا٭َساْٞ غدُٜد ايتعًل بٛطٓ٘، نجرُل ا٫عتصاش بٛطٓٝت٘، بايٗسِغِ َٔ نٌ َا 

ٚوُطٔ بٓا إٔ ْػرل إىل إٔ ايّباسح بًكاضِ . إضا٠٤ ُّٖٚٛ ٚتػسٜب داخٌ أضٛاز بًدٙ ايرٟ تػاق٢ َسازّا عٔ تِكشٝات أبٓا٥٘ ا٭ِبساز

.سطٔ ا٭َساْٞ. ديًشدٜح عٔ َؿّٗٛ ايٛط١ٝٓ عٓد غاعسْا " أبٛاب ْٚٛاؾر"د خٖؿـ سٝٓصّا َٔ نتاب٘ نإ ماؾطازٟ 

33

 

                                                           
. 2/46، خ.دتٍزٔخ، ، ٔلٍاخ، دار انكراب انعزتًــانص: أزًذ ضٕلً - 

 ،4.تٍزٔخ، ط،  انضعٍفح ٔانًٕضٕعح، انًكرة اإلساليًاألزادٌثسهسهح : األنثاًَ) .زذٌث يٕضٕع كًا لال انصُعاًَ ٔغٍُزِ - 

 (1/55، 36، زذٌث رلى1398

عثذ انزساق )َماًل عٍ . 331انٕطٍ فً انطعز انعزتً يٍ انداْهٍح إنى َٓاٌح انمزٌ انثاًَ عطز انًٍالدي، ظ: ٍْٔة طُٕص - 

. (43ظ، 1982يٍ يُطٕراخ اذساد انكراب انعزب، ديطك، ط انغزتح فً انطعز انداْهً، : رٔوـانخص

. 172، ظ1975، ٌُاٌز 194.انكٌٕد، ع، "انعزتً"، يدهح …ضعزاء انًٓدز: كزٌى خثز انسسٍ - 

. 43انغزتح فً انطعز انداْهً، ظ: رٔوــانخص - 

. 48، ظـ1420ِ، 6.يح، 22.، ع"األدب اإلساليً"يدهح  - 

. ٔل اندسىـانًزض ٔانٕخع انذائى َُٔر - 

.  143 إنى ظ120ًٌكٍ انزخٕع إنٍّ فً انكراب انًذكٕر، يٍ ظ - 
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َِٚسَدٙ، بٌ " ايػسب١ اؾُاع١ٝ" عٔ ، يف غعسٙ،، ؼٖدخ ا٭َساْٞ"ايػسب١ ايؿسد١ٜ"ٔع٠ٚ٬ ع٢ً ٚ اييت ٫ تكتؿس ع٢ً غدـ ايػاعس 

ٌَُُ ضا٥َس أؾساد بًدٙ، ٚنرا أَت٘ مبجاب١ َسآ٠ تعهظ آ٫ّ أبٓا٤ ٚطٓ٘ ٚآَاشلِ، ٚتدلش اغذلابِٗ - ّاـسٓل–ٚقد نإ غعس ا٭َساْٞ . متتد يتػ

:ٜكٍٛ .ٚقٝاعِٗ

34

 (ايسٌَ) 

ٌٗ يف ايٖؿِشسا٤ٔ  ٓٓا ايِع َٔ قاَع 

ٓٓا  َٔ  ٔ٘ َِٛد قاَعِت َقَطُاُت اي

َٚتكازُٜظ اَؾَطِد 

ِّٖٓبُع  ـٖ ٚغاَض اي ِٗس إذا َد ٖٓ َِٜشُدُخ يً َا ايرٟ 

َِّٜبك٢؟ ُؽ .. ثا٤ْ َٚشَبِدـَا 

 َٔ ا٫بتعاد املتصاٜد عٔ ايِّٓبع ، أضاضّا، ٖٚٞ ؾٛز٠ تٛيدتمجاعت٘،ٖرٙ ٖٞ ؾٛز٠ ايكٝاع ايتاّ ايرٟ ٜعٝػ٘ ايػاعس مبع١ٝ 

ُِشا٤ :ٜٚٛاؾٌ ايػاعس ٚؾـ سٝا٠ ايػسب١ ٚايتػسد قا٬ّ٥. ايؿايف املتدِؾل ايرٟ ٜتُجٌ بػسٜع١ اهلل ايٖط

35

 

 ٌِ ٖٔ ٚتَػٖسِدْا ُقسّْٚا يف امَلذا

 ٌِ ٚتَعًِكٓا بّبأط

ْٕ َٚزَاِد  ُٕ ُدٖخا ِٛ ؾإذا ايَه

ِٜٓا  ََٜد  ِٔ َٔ َُِس َدُٝعّا قِد ت٬َغ٢  ٚإذا ا٭

َِٝس ايُّبها٤ِ َْٔذِد َغ . مِل 

ُٟ.  يف ْعس ايػاعس ٚأبٓا٤ ٚطّٓ٘ا، ٚقا٥عّاٖٚهرا بدا نٌ غ٤ٞ سايو ُِٜطُٔ ٫ٚ ، يف املآٍ،ٚاِيـٚمل   ض٣ٛ ايّبها٤ ٚايٓشٝٔب ايرٟ ٫ 

ُِٜذدٟ يف ٖرٙ ايػسب١ ايكاض١ٝ اييت ضّٖبَّبٗا ا٫بتعاُد عٔ ايدٜٔ اٱض٬َٞ اؿٓٝـ .ُٜػين َٔ دٛع ٕٓ ايدَع امٔلِدزاز ٫  ُّٜٝب٘ يف املُازض١ ـ ٚتِؼ،ٚإ

:ايٛاقع١ٝ

36

    

ِٝٓا .. َٚبه

ِٝٓا ..             َٚبه

ِٝٓا  ٤ِْٞ إي َُٜعِد َغ مِل 

َِ . ِٙيف َضسأدٜٔب اشَلصٜ

:ٜا٠ ٚضٝاد٠ ايػسب١ ايكامت١، ٜكٍٛ ا٭َساْٞاحلٚإَعاّْا َٓ٘ يف تأنٝد ايع٬ق١ اؾدي١ٝ بني تػٝٝب ايدٜٔ عٔ 

37

 (ايهاٌَ) 

 ّْ َِٓؿٔس َُ َٓٛأت  َٔ ايٖط َٔ ُِْس  ُع

ُُِظ اهلل غا٥َّٔب١ْ  َٚغ

ِٛعَٛد  َْٔطٝٓا ٔدؾ٦َٗا امَل

َِٛت٢  ََ  ُٙ ْٖٓا أِغّبا َْٔطٝٓا أ ْٓا قِد  إ

ُِٜصٔدٞ  َٔ ايٖكَذٔس ايرٟ  َٔ َِْكَذِس  ْٓٓا ُغَسبا٤ُ مِل  أ

                                                           
. 46انمصائذ انسثع، ظ: األيزاًَ - 

. 47سّ، ظــَف - 

 .َفــسّ - 

. 62-61ظ ظ  انشياٌ اندذٌذ،: األيزاًَ - 
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ُِٗأش ا٭َض٢ـَعَؿا٥َٔب . ْا مٔب

َٜٔظ :ٜكٍٛ. ُّ ٖرا ايتػسد ٚا٫غذلاب اؾُاعٞ نُْٛ٘ َطتُٓسّاـَٚٔ أبسش َا 

38

 (املتدازى) 

ٚأؾٞ ـْا ايَلـَغٖسَدِت

ٜٗٗا ايعأغُل امُلَتَؼ َِْت أْا: ِزُبـأ ! أ

ٖٔرٔل  َْتَشٖسُى عِّبَس ٔدَا٤ٔ اَؾُا

َِْطذلُٜح ق٬ًّٝ َْٚأٟٚ إىل أِذُزٔع ايٗكَعؿا٤ٔ  قِد 

َٚٔد ٔزِسًَت ُٓعا ْا ـي

ََٖدت شلَّٝبٗا يتِػٌُ ٔنٝإ ايػاعس ٚاملسأ٠ املكؿٛد٠ بهاف اـطاب :ٜٚكٍٛ ا٭َساْٞ يف ايتعّبرل عٔ اغتعاٍ ْاز ايػسب١ اييت 

39

 

  (ايسٌَ)

ََْظ ْازَا ٫ َتٔػِٝخ  ََٗا، آ ِٛ َٜ ٚٔن٬ْا، 

ِ٘ ـٔئهٌ َُِػتٔعًَ ِٜٓا ُغِسَب١ْ 

ِٔ َدّ ايُعٓػام ُض٪ْزَٕٚعًٞ َٔ ا 

40

ٚٔغاِح  ٚ 

ََِل ُؾُٛف اَؾٓاِح ـٚأْا ُدَْٚٔو 

ٌِ ٓٗٛز، َضّٜٛٓاـؾ ١ََٓ اي ٌِ، ٜا اِب : َُْسِت

َٕ اهلٔل َزِب ايعاَيُنَي﴿       َِٛيٗا، ُٚضِّبشا ِٔ َس ََ َٚ ٓٓأز  ِٔ يف اي ََ ِٕ ُبٛٔزَى  َٟ أ ُْٛٔد ُٓا دا٤َٖا  ﴾ؾً
41

 

، قؿْٛف بًػ١ تتأٖدر "ضآتٝو بايطٝـ ٚا٭قشٛإ"إٕ سكٛز عٓؿس املسأ٠ يف ٖرا ايٓـ، ٚيف مجٝع ْؿٛف دٜٛإ ا٭َساْٞ 

ِٗسّا، ٜٚػًب عًٝٗا ايَٓؿظ ايٗؿٛيف َٖت٘ . ٔعٓؿ١ ُٚط َٕ ُز ـٖ ايػاعُس ٖرا ايدٜٛا ُُد يف مبؾكد خ ِدح املسأ٠ امل٪١َٓ املدًؿ١ اييت اضتطاعت إٔ تؿ

َُّباي١ٝ مبعاٖس اؿكاز٠ ايػسب١ٝ ايصا٥ؿ١ َّ ا٫خت٬ف عٔ نٝؿ١ٝ تٓاٍٚ ايػاعس . ٚد٘ زٜح ايتػسٜب املدِسب١، غرل  ٖٚرا ايتٓاٍٚ ىتًـ متا

 يػسض ايتعّبرل عٔ اضتؿشاٍ ظاٖس٠ ، يف ْعسٟ،ؾايػاعس اضتشكس يف ايٓـ ايطابل عٓؿس املسأ٠. ٜٔـْؿط٘ ملٛقٛع املسأ٠ يف ضٓٛات ايٖطّبع

ٔٔٚيف خامت١ ايٓـ .  َعّاايػسب١ ٚاَتدادٖا يتػٌُ ايرنس ٚا٭ْج٢ ِٝـ ٙ إغاز٠ْ إىل قسٚز٠ ا٭خر َغؿٝؿ١ ايتؿا٩ٍ ٚايتُٗطو بايكسإٓ َع

ُٚش ساٍ ايػسب١ ٚايتؼـ خرَل ٚضًٝتَِٚؾٔؿُٗاب . ٗزبـِٜٔ يتذا

ِّ ١ٓٝ أْ٘ قد ـيكد تأند َٔ خ٬ٍ ايٛقٛف عٓد بعض ا٭غعاز ا٭ تآشزت ُّٖٛ ايرات ُّٖٚٛ اؾُاع١ داخٌ دػساؾ١ٝ "َزاْ

ِِ ."ؾ١ْٝٛ ايػسب١ ٚاملعاْا٠ يد٣ ايػاعس اٱض٬َٞ املعاؾسـايكؿٝد٠ اٱض١َٝ٬، يتدًل ض

42

    

ٞٓٚاقع اؿٝااٍبٗا َٔ ـٚاؿل إٔ َؿدز ايػسب١ ا٭ضاع ٜتذ٢ً يف ايُّبعد عٔ امٔل١ً اٱض١َٝ٬ ٚتِػٝٞ ٜكٍٛ ايػاعس اٱض٬َٞ .  امَلعٝؼت

:املعاؾس عدْإ عًٞ زقا ايٓشٟٛ

43

. (ايّبطٝط ايتاّ) 

ْٔٝـ١ّ    ِٔ   أْـا ايَػـسُٜب إذا ؾـاَزِقُت َسا َٔ أؿـَه َٔـ َٔ ائهتـأب ٚآٜـإت  َٔ  

                                                           
. 66، ظَفســّ - 

. 104سآذٍك تانسٍف ٔاأللسٕاٌ، ظ: األيزاًَ - 

. "آرـأْص" عهى "سؤر"ُٔذدًع . أٔ ْٕ انثمٍح يطهمًا. يا ٌثمى يٍ انًاء فً اإلَاء - 

 .، رٔاٌح اإلياو ٔرش8سٕرج انًُم، اٌَح  - 

يزلَٕح يسدهح تخشاَح كهٍح اَداب . ع.د. رسانح خايعٍح نٍُم دذدهٍاخ انٕعً فً انمصٍذج اإلساليٍح انًعاصزج،: عًز انًاَلزً - 

. 150 ظ،19/12/1999، َٕلطد ٌٕو 50ذسد رلى  (انًغزب)ٔانعهٕو اإلَساٍَح تٕخذج 

. 44، ظ1990 ضرــاء، 3.، ص12.، ع"انًطكاج"يدهح  - 
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َُِعــَتَكدٟ   َِٚشُت  ِٕ ٚيف َزَز أْـا ايَػسُٜب إذا دا ِٖ َٚ ّٔ ـ  ُٚزِسُت أِقٔسُب يف 

  ٣َّٖٛ ُُِت َعِّبَد  َ٘ أْـا ايَػسُٜب إذا اِضتِطً َٔٞ ـ   َٚعِسَبَدِت َغ ٤ٌِ َد َٔ ُِس  ٚاُت ايُع

ََْصَعِت      ِٖٓؿظ ُتِػكٞ ُنًٖـُا  َٔ ُٚغـِسَب١ُ اي ٣ِٛٗ إىل َؾ َٜ  ِٕ َٓ ّٔ ـَْعَس٠ْ إيـ٢ َؾ

ِٝسّا َٔ ايؿساز إىل اهللٚاٱَسٔ ٚيف غُس٠ امٔلشٔ  :ٜكٍٛ ا٭َساْٞ.  تعاىلٚاغتداد ِٚطأ٠ ايػسب١، ٫ هد اٱْطإ ًَذأ خ

44

 

 (املتدازى)

 ٕٔ ِٝساُت اُؿِص يكِد َنّٔبَسِت يف ايكًِٔب ُغَذ

                          َٚعٖرَبين ايِطنُي 

ِٚشازٟ  ٌُ أ ُٔ ٚأْا أِس

ِْٛأزَى َُٗد ايٖطِسَف إىل أ : ٚأ

﴿ُّ ٌَأِدٔخًِين   ٔؾِدٕم ٜا أهلُل ـِدَخ

َُِخ  ﴾َزَز ٔؾِدٕمـٚأِخٔسِدين 

ٚٓاٙ"ٜٚكٍٛ ايػاعس اٱض٬َٞ املعاؾس أبٛ ؾساع ايكطاَٞ يف قؿٝدت٘  !!":ٕـٜا شّ ..أ

45

 (ايّبطٝط ايتاّ) 

     ُٔ ََ ِْٝا ٚذا ايٖص ٌُ ط ٜا َزِب قاقِت بٓا ايٗد ِٝـ ُٔ ـ  ٚايً ٍَ بٓا ٚاِغَتٖدٔت امٔلَش ا

 ُٔ َٓ ِٖٓؿُس ٚامَل ََٔٓو اي ًِٔو  ًََُتذٕإ        ٜا َايَو امُل ِٝـَس  َِْت ايٖسدـا٤ُ يـٓا ٜا َخ أ

:؛ سٝح ٜكٍٛٚهد املسسّٛ لٝب ايه٬ْٝٞ زاست٘ يف ذِنس اهلل
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 (فص٤ٚ ايٛاؾس) 

ُ٘ ُغـــٓسَا   ًِٝــ٢        ٚآٜــاْت يـ ذَنـِسُت اهلَل ٜـا ي

ُِٛم يف قًِّبـٞ       ِخَكــٓسَا ا  َٚدِرُب َسٝاتٞ  َؾُـاَز ايٖػ

:ٜكٍٛ املسسّٛ ايصبرلٟ يف قؿٝد٠ٕ ي٘.  ٚايتذًٗدٚقد هد ايػاعس َتٖٓؿطّا ؿصْ٘ ٚغسبت٘ يف ايتشًِٞ بايؿِّبس
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 (ايسدص ايتاّ) 

ٌٗ َِٜدرُيين ايٖؿِّبُس ٫ٚ ايٖتَذ َُا         َْٔت ايُػِسب١ُ ُتِػٔذٝين ؾ ِٕ نا ُد ــإ

ٌٟ بٓا إٔ ّْٖٓب٘ إيٝٗا يف ٖرا ايؿدد؛ ٖٚٞ اؿكٛز املهجـ ملعذِ اؿصٕ ٚا٭ض٢ يف غعس ا٭َساْٞ ْتٝذ١ّ  ٚمث١ ٬َسع١ بازش٠ْ َسس

 ذيو بإٔ ؛د١ٗ أخس٣ لد إٔ ٖرا اؿصٕ ٜٓؿًت َٔ قّبك١ ايرات١ٝٚد١ٗ، َٚٔ ٚٔيُا ٫قاٙ ايػاعس َٔ ُؾٓٛف املعاْا٠ ٚأْٛاع اشُلُّٛ َٔ 

ًُٔ٘ " ،سطب ايّباسح اؾصا٥سٟ ع٠ٚ٬ ٖٚيب، اؿصٕ ايرٟ ٜتشدخ عٓ٘ ايػاعس سطٔ ا٭َساْٞ ٞٓ ِو يٝظ ُسِصْا ذاتّٝا، ٚإمنا ٖٛ سصٕ إْطاْ

ٓٔٞ ٚطٓ٘  ٭ْ٘ وٌُ؛ايػاعس ع٢ً أنتاؾ٘ ." ٚوٌُ قكاٜاِٖ َٚػانًِٗ،ُّٖٛ َب
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ََْعِ غعسا٤ َعاؾسٕٚ ُنِجس قؿا٥َد ٖا ؾكا٤ّ يٮِسصإ ٚايػسب١ ِٚؾـايتعّبرل عٔ املد١ٜٓ بضٝام  يف  َٔ ايٛؾس٠ مبهإيكد 

َِٛح َُُط٘ عٓد ايػاعس أمحد عّبد املعطٞ سذاشٟ يف نجرل َٔ قؿا٥د دٜٛاْ٘ ا٭ٍٚ . غ١ـٚاي ، ٚعٓد ايػاعس ؾ٬ح "َد١ٜٓ ب٬ قًب"ٖٚرا َا ًْ

ِٕا بعد٫ٚ ضِٝ ،ايٓطٝاب يف عدٕد َٔ قؿا٥دٙبدز غانس ، ٚأٜكّا عٓد املسسّٛ "ايٓاع يف ب٬دٟ"ايدٜٔ عّبد ايؿّبٛز يف بعض قؿا٥د دٜٛاْ٘    أ

َِٛب املد١ٜٓ  (دٝهٛز)تَسى قسٜت٘ ا٭ثرل٠  ٚتُعٗر املهتّب١ ايٓكد١ٜ املعاؾس٠ بهتابات َٚكا٫ت يف َٛقٛع ػسب١ غسب١  …(بػداد)يٖٝتذ٘ ؾ
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َِٛسد٠،يف ايػايب، ايػاعس املعاؾس يف عامل املد١ٜٓ ايرٟ ؾاز . َِؿدزّا يًكًل ٚايٖػَذٔ ٚاي
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 ٚقد أثرل ْكاْؽ سآد سٍٛ َد٣ ٔؾِدم ٖرٙ 

ِٜؿٗا ِٝٔ سٝح اْكطِ ايدازضٕٛ ٔسٝاٍ ٖرٙ املطأي١ إىل ؾسٜكني؛ايتذسب١ أٚ َش  ع٢ً سني؛ أسدُٖا ٜكٍٛ بؿدم ٖرٙ ايتذسب١ ٚأؾايتٗا،  اثٓ

ِٜـ ٖرٙ ايتذسب١  ، ايػاعس سطٔ ا٭َساْٞ ٚاسدّا َٔ ايػعسا٤ املعاؾسٜٔ ايرٜٔ ٜطتِشٔكسٕٚدٜٚع …ٜرٖب ايؿسٜل اٯخس إىل ايكٍٛ بَص

َِٔ ، يف ْعس غاعسْا،ؾاملد١ٜٓ.  املد١ٜٓ اؿدٜج١ ٚػسب١ اؿٝا٠ داخًَٗا،يف غعسِٖ  ؾكا٤ْ يًتٛٗدظ ٚاـٛف ٚاملتٓأقكات؛ سٝح ىتًط ؾٝٗا ا٭

:بايٗسعب، ٚايٓٛز بايع٬ّ، ٚاؿٓل بايّباطٌ
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 (املتدازى) 

ـَ ٕٔ اـا٥ٔ ُٔ يف امُلُد ِٙ ـَْتطاَن

َِٛيب َٔـْتَشٖسُى يف امُلُدٕ ايًٖ َٔٓا ايٖؿ ِٔ َد ََ َٜكتاُت  ُّ ـ١ٖٜ، 

ِٞ َِٜدتًُط ايَؿِذُس بايًٖ ُٔ بايٗسِعٔب،  َِ ٞٗ، َِٜٚدتًُٔط ا٭ ًٖٔٔ ٍٔ، ـاؾا

َٞ َِٝ ايٓصا٨ٔـ            ِؽتًُٔط ائك .   َؾ١ِـُّ اَؿٗل بائك

:ايكُع املطتُس ايرٟ ٜطاٍ اؾُٝع٫ٚٚ ٜس٣ ايػاعس غ٦ّٝا يف املد١ٜٓ عدا ايكتا١َ 
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   (ايسدص) 

ِِ زا٤ٔ ـمُتٗس بٞ َعِّبَس ُزُبٛع امُلُدٕ اَؿ

ِٞ قا٤ٔ  ـ                       ٚايَّب

ـَِض زا٤ٔ ـ                     ٚا

 ٕٔ َِٝس َغسٜٕط دأن ؾ٬ أَز٣ َغ

ِٔ ٍَ ٚاي ُٔ ايِسدا ضا٤ِ ـَُٜدِد

َِٝس ٔضٓهنٕي ع٢ً ا٭ِعٓأم  َٚغ

ـٖ ٟٔ يف اي . بأح ٚامَلطا٤ِـٚايجِد

ًَُٗا–ٖٚٓاى قؿا٥ُد أخس٣ نجرل٠ يٮَساْٞ تٓدزز يف ٖرا اٱطاز، ٚتعدل  َُِذ عٔ ٚاقع ايكٝاع ٚا٫غذلاب يف ؾكا٤ املد١ٜٓ - يف 

ٖٛز تؿاؾًٝٗا،ٖٚهرا. ايرٟ اختًط ؾٝ٘ اؿابٌ بايٓابٌ، ٚاؾٝٓد بايسد٤ٟ ٖٚرا غ٬ف .  ؾا٭َساْٞ عاؽ ػسب١ ايػسب١ ٚاملعاْا٠ يف املد١ٜٓ، ٚؾ

ِٝؼ يف عامل املد١ٜٓ ايرٟ ُٜعٓر بايكٛقا٤ ٚاملتٓاقكات ٚا٭غذإ، ؾؿٓسٚا ـع٬ق١ ايسَٚاْظ ٜني ايعسب باملد١ٜٓ؛ سٝح إِْٗ مل ٜطتطٝعٛا ايع

 .ايسٜـ سٝح ايؿؿا٤ُ ٚاشلد٤ٚ ٚايتٓاغِ َع ايطّبٝع١ايػاب ٚبٔهٝاْاتِٗ إىل عامل ايطّبٝع١ ٚ

َٔشٔ َٚزشاٜا  ٚأشَات َٚٔ ا٭ضّباب املٛقٛع١ٝ ايس٥ٝط١ اييت تؿِطس غعٛز ا٭َساْٞ بايػسب١ ٚاملعاْا٠ َا ٜعاْٝ٘ املطًُٕٛ َٔ 

ٜٚتػاق٢ املٓتَعِ . يتعرٜب ٚايتكتٌٝ َسازّا، ٚيف أَانٔ عد٠إىل ا عٝح ٜتعسض أبٓا٤ ا٭١َ اٱض١َٝ٬ ؛ٚاعتدا٤ يف كتًـ أما٤ املعُٛز٠

ُٜٛقعٗا ايٓؿاز٣ ٚايٝٗٛد يف سل املطًُني ِٚيٞ عٔ ٖرٙ ا٫عتدا٤ات اييت   َٛقـ ايؿُت ، نجرل٠اٜنَي يف أح،نُا ًٜتصّ اٱْطإ ايعسبٞ. ايٖد

 ذيو بأْ٘ إْطإ ؛ٖٚرا ا٭َس ٜصٜد َٔ إسطاع ايػاعس اٱض٬َٞ املعاؾس بايػسب١ ٚاملعاْا٠.  ٚنأْ٘ ٫ ِٜعّبأ مبا هسٟ ٱخٛاْ٘ ٚ٭َت٘،ٚايتؿسز

َٖـ أؿٓظ، ٚإع بٛاقع٘ ٚٚاقع أَت٘ ٚاٱْتاز ايػعسٟ اٱض٬َٞ املعاؾس إْتاز وهُ٘ ايٛعٞ بػت٢ ؾٛزٙ، ٚنٝـ ٱْتاز ٜؿدز عٔ ". َُِس

."ؾدٜت٘؟ـز١ٜ٩ ٚاقش١ يًٛدٛد أ٫ٖ ٜهٕٛ ٚاعّٝا برات٘ ٚبتذسب١ ؾاسّب٘ َٚل
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 تعٝؼ ساي١ّ َٔ ا٭مل اؿآد ٚا٭ض٢ املتؿاقِ، ٚىِِٝ ع٢ً أدٛا٥ٗا غّبُح ايًشع١ اؿكاز١ٜ اٯ١ْٝ، يف ،٬َُٜسغ إٔ ا٭١َ اٱض١َٝ٬ٚ

:ٜكٍٛ ا٭َساْٞ.  ايػاعس اٱض٬َٞ املعاؾسيد٣ٖٚرا ّٜبعح ع٢ً ايػسب١ ٚاملعاْا٠ ٚضٝاد٠ َْؿظ اؿصٕ . املٛت
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 (ايسدص) 

ِٔ تِكُدزٟ ُسِصْٞ  ي

 َُُٞٛ ُٖ ًُٔٞ َبِعَض  ِٔ ِؼت ٚي

 ٕٕ ِٔ أِغذا ََ ُ٘ ايٖؿِدُز  ِٓ َٜكُٝل ع بِعَض َا 

 ٕٕ َّ ع٢ً ُبِسنا ُٔٞ قا ؾعاَي

 ِٕ ِْطا ِٛٔت ٜا إ َِٝس امل ٤َِٞ َغ  ٫ َغ

ََِػَل  ُِٛت يف ٔد امَل

ِٝسَٚت          يف َب

 ِٕ ُٖا        يف َع

ٍَ، يف َط ُِٛت يف ناُبٛ َٕ ِٙامَل زا

ُِٛت يف َبِػداَد  امَل

َِٚدَد٠َ         يف 

َُٝٛط         يف أِض

ُٕ َع ـ       يف ُتٛ

 ِٕ ِٖسا َٚ        يف 

 ْعسّا ٫ضتؿشاٍ املٛت ايرٟ ؾاز ِهجِ ع٢ً ؾِدز ا٭١َ اٱض١َٝ٬ مجٝٔعٗا يف عؿسْا ٖرا،  طإؽ ع٢ً ايٓـ؛ َعذِ اؿصٕإٕ

ُِٗكسِٖ يف كتًٔـ اجملا٫ت ١َٓ، ٖٓا،ْٚػرل. عِؿٔس ؽًٗـ املطًُني ٚتك  إذ ؛ إىل إٔ اؿصٕ ظاٖس٠ عا١َ ٚبازش٠ يف ايػعس ايعسبٞ املعاؾس بعا

ٖٛز ٚاقَع اؿكاز٠ ايػسب١ٝ املآد١ٜ، ََْٚكِ َٓٗا يتِػّٝٝبٗا  تعٗس يف قؿا٥د ايػعسا٤ املعاؾسٜٔ ٔعٖد٠ ْتٝذ١َ تأثسِٖ بايػعس ايػسبٞ ايرٟ ؾ

ٌُ ـُ ٌٛ َٔ ا٭سصإ ٚا٭غذإ؛ ٖرا َٔ ؛قٞـاؾاَْب ايسٚسٞ ٚا ِد١ٗ ثا١ْٝ، لد إٔ سكٛز ػسب١ املعاْا٠ ٚ َٚٔ .د١ٗٚ ؾطاد ؾٝ٘ د

ّٓ ايرٟ تعٝػ٘ ا٭١َ اٱض١َٝ٬ سايّٝا . ٚاؿصٕ يف غعسْا املعاؾس ٜستّبط بايٛاقع ايعا

ٌُذٟ ؾٗرٙ ا٭١َ مل تُعٔد اٯٕ ق١ّٜٛ نُا ناْت َٔ . ٚنجرلّا َا ٜتأٖيِ ايػاعس سطٔ ا٭َساْٞ يٛاقع أَتٓا امُلِصزٟ  بٌ َدٖب إىل ،قّب

٢َْ، َٚػٖسأ ا٭عدا٤ُ ع٢ً امٔلطاع ُعِسَتٗا ٚامُلعاَب َٛ :ث١ بٔهٝاْٗاـأٚؾاشلا ايكِعـ ٚاي
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  (ايسٌَ) 

ِٝٓا  ُِ ا٭ِزٔض عً ََ ُٔ تداَعِت أ َِْش  ١َْٖ أ

ِ٘ـنَتداعٞ ا٭َى  …َي

َُين ؛ اٍٖٚرا قاضِ ايٛشٜس َٝ ٕٓ ٫ ضُٝا، َٜٚطتػسب َٓ٘، ايٛقت اؿاقس ٜؿـ ساٍ املطًُني يف ،عاؾساملض٬َٞ اٱغاعس اي  ٚأ

:ُٜت٢ً ٜصاٍ بِٝٓٗ َاايكسإٓ 
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 ُٕ ِٜدٜٓا ُِٜٚعًٞ ُز٩َٚضٓا اٱمَيـــا أ أٔذ٤ُ٫ٖ ٚائهتاُب بأ

ُٕ  أ ُٔ ُضِدَسٔت ا٭ِزُض يٓا ٚايُّبُشُٛز ٚا٭ِنٛا ٔدٝاْع ِٚم
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 ُٕ ٍَ ايُكــِسآ َٖٓص َٜاْا ٚٔؾٝٓا َت ُِ بِعُض َعطا ًِ ٌْ ٚائع ِٗ أٚ َد

 ُٕ ِٓٗهسا ـَ اُؾُشُٛد ٚاي ِٝ َٔ اهلل ؾَه َٔ ٍُ َغِسْع  ِْ ٚايَعِد أٚ ُظًِ

َُِطًُٛ ايّبٛض١ٓ ٚاشلِسضو أِؾسديكد   ايػاعس سطٔ ا٭َساْٞ دٜٛاّْا بأِنًُ٘ يًتعّبرل عٔ ٚاقع املعاْا٠ ٚايػسب١ ٚاحمل١ٓ ايرٟ ٜعٝػ٘ 

ََٖؿاؾٞ ايدَا٤ ٚاعتدا٤اتِٗ ٝٓني  ايرٟ ٜكِ ث٬َخ عِػس٠َ قؿٝد٠ّ يف " دطس ع٢ً ْٗس دزٜٓا"ٜٚتعًل ا٭َس بدٜٛإ . بطّبب غِطَسض١ ايِؿِسب

 ٖرٙ ا٭ق١ًٝ امُلط١ًُ ع٢ً أزض أٚزبا َٔ إيٝ٘تؿٜٛس ا٫غذلاب ايٓؿطٞ ٚاؿصٕ ايدؾني ايرٟ ٜهتٓـ نٝإ ا٭َساْٞ َٔ دٓسا٤ َا تتعسض 

َُٓد٠ّ َٔ ايصَٔ ف…تِػسٜد ٚتٓهٌٝ ٚتكتٌٝ َٕ ؾإِْٗ ٜعٝػٕٛ . يف املاقٞ، عاؽ املطًُٕٛ يف ايّبٛض١ٓ سٝا٠ ٔعٍص ٚنسا١َ ٚضٝاد٠  أَا اٯ

ِٔ . َُدتًٔـ أغهاٍ ايتعرٜب ٚايتكتٌٝ ع٢ً ٜد ايؿسبٝني ايٗطػا٠ ايرٜٔ ٫ٜعسؾٕٛ ايسمح١ ٫ٚ اشَلٛاد٠إىل  إذ ٜتعٖسقٕٛ ؛ن٢ـٖٓاى سٝا٠ َق

َُكازّْا بني َاقٞ َطًُٞ ايّبٛض١ٓ ٚساقس :؛ ؾٝتشٖطس ع٢ً املاقٞ امُلػسم، ٜٚتأمل َٔ اؿاقس املذلٓدِٟٖٜكٍٛ ا٭َساْٞ 
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 (ايسٌَ ايتاّ) 

ُِــَط١ّ ٭٠ّ٤َ٫َ ِٝٔ ايُكـسٕٚ  ..      ٜـا ُقــسّْٚا َخ  نَسسٝل ايَؿِذس َـا ب

     ِٔ ََ ـَِكسا٤ٔ؟  ََٔو ا ٣َٛ أِع٬ ِٔ َط ََْظ  ََ َٕ يًَشِل ايٖسشٜـٔ؟ ـ  َز ا٭ِنؿـا

ُِٗس َغداقـِد  َْـ َٓا)  (َدٔزٜ
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٦َّٔا       ٦َٔٝــٔ  قا ِٟٚ ايَكا َُٜس  َٕ ِِ نـا !  َٚيَه

ٓٓأظسٜـٔ  ٌَ اي ِٚٔض َٚنِش ١ََٓ ايٖس ُٖٓا        ٔشٜ َِْت  ٚايَعؿــاؾرُل اييت نــا

َُــٛا أِعػاَغـٗا       ..ذٖبُشـٖٛا َٔ ايًُٗشـ  َٖٖد ِٝ َْٗا ب .. ٕٚـؾاَدُزٚا أِيشا

ِٕٝخَََٟٖتـــهٛا ٔضِتَس ايٖؿّبا ٌٖ غ َٚٔتٝـٔ ُعقط ..ا، َعٓربـٛا       ن  ٌٖ ـٛا ُنـ

      ِِ ٔٗ َٖـــأت ِٔ أ َٔ  ٍَ ِِ  َضَسقٛا ا٭ِطؿـا ُٖ ُٔٝـٔ  ..َغـٖسدٚ َِ ايٓعأي ٜـا َيُعًِ

ٍٞ ٌٖ أٔب َِٗتــٔدٜٔ    ٜا َؾًَُّبـــٛا     .. قٖتًُــٛا ُنـ ٓٔٝـٔو امُل ُٜٔٝؿـٛ َب َضَسا

ٖٚهرا لد . ؾاملاقٞ نإ شاٖسّا قٜٛا، أَا اؿاقس ؾٗٛ شَٔ ا٭ُؾٍٛ ٚايؿتٛز. ( اؿاقس≠املاقٞ )سٍٛ ثٓا١ٝ٥ نًٗ٘ ٜدٚز ايٓـ 

ٚقد أغسى ا٭َساْٞ بعَض عٓاؾس ايطّبٝع١ . يكتٌ ٚايتػسٜب ٚايتػسٜد، ٜٚكع أبٓا٩ِٖ ؾسٜط١ ا٫غتؿابإىل ااملطًُني ايّبٛضٓٝني ٜتعسقٕٛ 

ؾُٝا َك٢ َتدؾكا باملا٤، أَا  (دزٜٓا)ايٖطًِب؛ عٝح نإ ْٗس  /اٱهاب إىل اؿاقس / َٔ املاقٞبٗدٍ ٚػطٝد ٖرا ايت،يتؿٜٛس ٖرٙ املعاْا٠

:  ٚميهٔ إٔ ْٛقح ايجٓا١ٝ٥ املرنٛز٠ آْؿّا بايسضِ اٯتٞ... اٯٕ ؾكد اضتشاٍ قا٦َّا غشٝشّا

 

 

 

                                                           
. 26-24خسز عهى َٓز درٌُا، ظ : األيزاًَ - 

. َٓز ٌٕخذ فً خًٕٓرٌح انثٕسُح ٔانٓزسك - 



 اإلغرتاب يف الشعراإلسالمي املعاصر

 

 

 

 

 

 ،ٙٓٛ ُُ ٕ٘ مٛ أع٢ً يًتديٌٝ ع٢ً إغساق٘ ُٚض ُِّٗا َتذٗا مٛ ع٢ً سنيؾكد َجًٓا يًُاقٞ بطِٗ َٖتذ  ٚقِعٓا بإشا٤ اؿاقس ض

ُّٖبٛط٘ ٚامطاط٘  ٫ ّٜبدٚ اضتُسازّا يًُاقٞ؛ ، يف ٖرٙ اؿاٍ، اضتُسازّا يًُاقٞ، ؾإٕ اؿاقس، عاد٠ّ،ٚإذا نإ اؿاقس. أضؿٌ يًتديٌٝ ع٢ً 

. بٌ إٕ مث١ قطٝع١ بازش٠ بُٝٓٗا، يريو َجًٓا شلا غط َتكطع غرل َٖتؿٌ

:٫ٚ ميًو ا٭َساْٞ ٔسٝاٍ َا ٜكع يٮق١ًٝ املط١ًُ يف ايّبٛض١ٓ َٔ ؾٓٛف ايتعرٜب ٚايتكتٌٝ إ٫ ايّبها٤ ٚايتذًد
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 ٔٔ ِٝـٌ َبٖهـا٤ُ َســصٜ َُِطَؿأ٠ْ سِلُظ ايٗكــش٢         ُٚؾـ٪اُد ايً ُِس٠ْ  َد

ٕٔ؟  ََِظ اُؾٓــٛ  ِٔ َٔ  ١ََٝ ًُُِٔو ايٗسق َٜ          ِٔ َُـ َٔ ايٖرِبح، ؾ َٔ ٖٓٔت ا٭ِزُض  ُد

ِٔ ََ ِٔ ـٜا ُدََٛع ا٭ِزٔض ُنْٛٞ  َؾ٬ّ         ٜتًَٓع٢ يف ُؾـــدٚٔز امُلِعَتدٜ

 ٔٔ ُّ ا٭ْٝـ ََِهتــٛ ًِـٔب  ُٖـ١ْ         ْٚٔدا٤ُ ايَك ٜا َضساُٜٝؿــٛ ٔدسأسـٞ َد

َِّٜبَعـُح ايـٓدا٤َ ايٖدؾني  َِٓذسّا         َنًٗٝــٕب  ٚاِؾٔطّبازٟ ٔؾٝٔو أِقش٢ ٔخ

ََِطــأيــ١ْ ٚأسـَد٠ْ ْٓـٗـا  َٕ:         إ َْهـٛ  ٫ ِٕ َٕ أٚ أ َٕ اٯ ِٕ ْهـٛ ! أ

 To be or not": ، ٖٚٞ(1616ّ-1564)ٜػرل َعُذُص ايّبٝت ا٭خرل إىل قٛي١ غٗرل٠ يًهاتب اٱلًٝصٟ ٚيٝاّ غهطّبرل 

to be. That's the question"،ٖٚرا ٜ٪ند َد٣ اْؿتاح ا٭َساْٞ . "ناٍـؾٗرا ٖٛ اٱِؽ. إٔ ْهٕٛ أٚ ٫ ْهٕٛ":  َٚعٓاٖا بايعسب١ٝ

ٛٓز سصْ٘ . ع٢ً ا٭دب اٱْطاْٞ ٚايعاملٞ، ٚعدّ اقتؿازٙ ع٢ً ايذلاخ ايعسبٞ ٚاٱض٬َٞ ّٜٚبدٚ َٔ خ٬ٍ ايٓـ أع٬ٙ إٔ ا٭َساْٞ ٜؿ

ايٓؿطٞ ايعُٝل َٚعاْات٘ املتصاٜد٠، ٜٚدعٛ إىل ايتػٝرل ٚا٫ْط٬م مٛ أُؾل أِسطٔ؛ ٚذيو َٔ خ٬ٍ ا٫قتّباع أٚ ايتٓآف ايٛازد يف ايّبٝت 

َْشٝب ٚبها٤ ٚتعّٗبد يٮمل، يهٓ٘ تؿٜٛس شلرا ا٭ض٢ ايٓؿطٞ، ٚتؿٜٛس ": ٜكٍٛ املسسّٛ لٝب ايه٬ْٝٞ. ا٭خرل إٕ ا٭دب اٱض٬َٞ يٝظ أدَب 

"ٜستّبط مبعاْٞ املعاْا٠ ٚايتطٗس ٚايجٛز٠ ع٢ً أضّباب ايعراب ٚاملعاْا٠، ْكط١ ؼسٜض ٚاْط٬م إىل آؾام ا٫ْػساح ٚا٫بتطاّ ٚايطعاد٠
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 .

َُٗا يِٛؾـ احمل١ٓ ايكامت١ اييت " ايؿًب"ٜٚكٍٛ ا٭َساْٞ يف قؿٝدت٘  ََْع َُِطًِٜعٝػٗااييت  :َزآ٤ـ ايّبٛض١ٓ ايُبٚ 
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 (ايسٌَ) 

ساَؾُسْٚٞ 

َُاذا ساَؾُسْٚٞ . أْا ٫ أدزٟ ٔي

ٚملاذا اِعتكًُْٛٞ 

ِٛم ٖرا أؾِطٔس ُظًُّا َؾًَُّبْٛٞ  ٚٔيُاذا َؾ

َٝايٞ  أْا ٫ أِدزٟ ٔيُاذا اِغَتَؿُّبٛا أِخيت ٔس

ٜا َيَعازٟ 

ِْٔهَطازٟ  ٜا َيُرِيٞ ٚا

 ٍٔ َِٞ ٚاقتاُدِٚا أبٞ ي٬ِٔعٔتكا ٚٔيُاذا َعٖربٛا أ

ٌِ ُٖٝدَْٚا بايٖط٬ٔض . أْا ٫ أِدزٟ ٔيُاذا ق

                                                           
 .27-26خسز عهى َٓز درٌُا، ظ ظ : األيزاًَ - 

. 73، ظ1987ط ، اإلساليٍح ٔانًذاْة األدتٍح، يؤسسح انزسانح: َدٍة انكٍالًَ - 

. 29-28خسز عهى َٓز درٌُا، ظ ظ : األيزاًَ - 



 اإلغرتاب يف الشعراإلسالمي املعاصر

 

 

 

إىل ٚتتعسض بٓات املطًُني ٖٓاى . ؾٗ٪٤٫ ِوٕٝٛ سٝا٠ ايرٍ ٚا٫ْهطاز بطّبب اؿؿاز ٚا٫عتكاٍ ٚايكُع ٚايتعرٜب ٚايكتٌ

ُٜعأٜ باضتُسإز َا هسٟ ٭بٓا٤ ا٭١َ اٱض١َٝ٬ يف  –٫ٚ غو يف إٔ ا٭َساْٞ . ٔزَض١ـايٖؼ" اير٥اب ايؿسب١ٝ"٫غتؿاب ٚا٫عتدا٤ ع٢ً ٜد ا ايرٟ 

 َدؾٛعّا إىل ا٫غذلاب ٚايػعٛز باؿصٕ اٜني، يف نجرل َٔ ا٭ح،هد ْؿَط٘-  َٔ قسٚب ايتعرٜب ٚايكتٌ (ايّبٛض١ٓ)ٖرا ايسنٔ ا٭ٚزبٞ 

. ٚاملعاْا٠

٬ُٜقٝٗا ٖ٪٤٫ املطًُٕٛ، ؾإِْٗ أؾٓسٚا ع٢ً ايؿُٛد ٚاؾٗاد دؾاعّا عٔ ايٛطٔ ٚائعِسضٚاٱَسٔ ٚبايٗسغِ َٔ نٌ امٔلَشٔ  . اييت 

َّ غسبا٤ أذ٤٫ٓ ِٓٔؿؿِٗ، إذ ؾازٚا ايٝٛ ُٜ :ٚيهٔ ايصَإ مل 
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 (ايسٌَ) 

 ِٔ َٛط ِٔ ِفٔد اي ٔٔ ا٭ِزض، عٔ ائعِسٔض، َٚع ُٔ داَؾِعٓا َع ِم

َّ ٔؾِسْا ُغَسبا٤ِ؟  ِٛ َٝ ؾًُٔاذا اي

ََٛبا٤ِ؟  َّ ٔؾِسْا ناي ِٛ َٝ ٚٔيُاذا اي

ٜكٍٛ . بٌ ٜػٕٓٛ سسبا َقسٚضّا ٱباد٠ املطًُني إباد٠ مجاع١ٝ. ٫ٚ ميٝص ايؿسبٕٝٛ بني ايرنس ا٭ْج٢، ٫ٚ بني ايؿػرل ٚايهّبرل

ٍّ بٛض١ٝٓ  ُٜٛدب َجٌ ٖرا ايعكاب ؾػرَلٖاتّبهٞ ثِه٢ً ا٭َساْٞ ع٢ً يطإ أ  ايرٟ ذع٘ ايؿسبٕٝٛ ايُعتا٠ بني ٜدٜٗا دٕٚ إٔ ٜستهب َا 

:ايكاضٞ
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 (ايهاٌَ) 

َٚئدٟ اَؿّبِٝب 

َِٓعَت ٚأَْت َا أِدَزِنَت َبِعُد  َاذا َؾ

ِّ؟  ٖٔ ائؿطا ٔض

َٔ ايرُِْٛب؟  َٔ َِٝت  َاذا أَت

َِٝب، ٚاِغَتَؿّبٛا َدَٞ ٟٖ، َغٗكٛا اَؾ ََٜد .. ذَبُشَٛى بنَي 

َٓع ايُعتا٠ِ؟  ٖٞ َا َؾ َٓ أُب

َٔ اير٥َأب اؾا٥ٔعاِت َٔ ! ناْٛا أَقٖس 

ٖٞ َا َؾَٓعِت ٜداِى َٓ   ؟أُب

:ٚايطّبب ا٭ٍٚ ٚا٭خرل يف ذيو ٖٛ أْ٘ َطًِ ٜعتٓص بعكٝدت٘ ٚاْتُا٥٘
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ٌَ ِٕ ٔقٝ ِْْب ٔض٣ٛ أ ُِْب؟ ٫ ذ ِِـَُِظ: ٚايٖر ! ٔي

ٌٖ تدؾع احملٔ املطًِ ايّبٛضين إىل ايتدًٞ عٔ ايدٜٔ اٱض٬َٞ ٚايهـ عٔ ْػس دعٛت٘، َا داّ ٖرا ا٭َس ٖٛ : ٚقد ٜكٍٛ قا٥ٌ

ِٞ ٚايتكٝٝل ٖ٪٤٫ املطًُٕٛ َٔ أغهاٍ املعاْا٠إيٝ٘ايطّبب املّباغس يف نٌ َا ٜتعسض  :؟ ٚاؾٛاب ٜأتٝٓا ع٢ً يطإ ٖرا ايّبٛضين املطًِ ا٭ب
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ِْ َٚسكَٝل َُِطً تٞ  ـأْا 

ِْٔب ُِٛت ا٭ ُٙ َؾ َٓٗٛز ايرٟ َد٬ٖ ٌَ اي ُٔ ِٕ أِس ُُٛدِٛد ـأ ٜا٤ٔ إىل اي

ََؿرلٟ ا٭ْديظ ٚضساٜٝؿٛ ْعسّا يتػاُبُٗٗا يف احملٔ ّْ يف . ٜٚعٔكد ا٭َساْٞ زباطّا بني  ؾًِ تعد ا٭ْديظ ٚسٝد٠، بٌ ظٗس شلا تٛأ

ٌٍ َُٓٗا. عؿسْا ٖرا فٖطْد يف ايّبٛض١ٓ ُِ املطًُني يف ن ٌَ ل :ؾكد أؾّبشتا َعّا يف ٔعداد ايرنسٜات امُلٖس٠ بعدَا أؾ
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َِْديٕظ َض٬ََا  ٜا أِزَض أ

َُِس٠َ ايرِنَس٣، َض٬ََا  َِٚسَدٔى َد َا ُعِدٔت 

ـٔتاََا ١َٖٝ ٚا  …َٖرٟ َضساُٜٝؿٛ ُتّبأدُئو ايٖتٔش

ِْديٕظ َض٬ََا  …ٜا أِزَض أ

 سٝح مل ٜطتطًِ َطًُٛ ايّبٛض١ٓ يًٛقع ايكامت، بٌ ْساِٖ وًُٕٛ زا١ٜ ايؿُٛد ؛َٚٔ ُسًه١ ايٛاقع تَّٓبذُظ ُغع١ً ايٓٛز

ََشاي١ ٜكٍٛ أبٛ . َٚػعٌ ايتؿا٩ٍ؛ ٫عتكادِٖ اؾاشّ بأْ٘ َُٗا طاٍ يٌٝ ايػسب١ ٚاملعاْا٠ ٚايتٛٗدظ، ؾإْ٘ ضٝأتٞ ؾِذس اؿس١ٜ ٚائعٓص٠ ٫ 

":ٜا٠ـإزاد٠ احل"يف قؿٝدت٘  (1934ّ-1909)ايكاضِ ايػابٞ 
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 (املتكازب ايتاّ) 

َِٓهٔطِس  َٜ  ِٕ ِٝد أ َِٓذًٞ        ٫ٚ ُبٖد يًك َٜ  ِٕ ٌِٝ أ ٫ٚ ُبٖد يًٓ

ََُدٖا،إذّا، ؾاحمل١ٓ ٚيهٔ هب إٔ ّٜبادز اٱْطإ إىل ُزنٛب ا٭ضّباب؛ ؾايطُا٤ ٫ متطس ذّٖبّا ٫ٚ .  ضتعكّبٗا ايطعاد٠، َُٗا طاٍ أ

ُٜكاٍ َِْس َطًٛب يف اٱض٬ّ. ٔؾك١ نُا  ـٔ. ٚايتؿا٩ٍ أ : َٜؿ١ ايتؿا٩ٍ عٓد ا٭دٜب املطًِـٜكٍٛ قُد إقّباٍ عسٟٚ ٖٚٛ بؿدد اؿدٜح عٔ َخ

ِٝ٘ املؿطؿ٢"  …ع٢ً املطت٣ٛ ا٫دتُاعٞ تػهٌ خاؾ١ٝ ايتؿا٩ٍ ٔغِش١ٓ زٚس١ٝ يًُطًُني ترزٖا عًِٝٗ آٜات اهلل ٚأسادٜح ّْب

ُِٜطسّا" َََع ايُعِطٔس   ٖٕ ُِٜطسّا، إ َََع ايُعِطٔس   ٖٕ "إ
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"ٔٔ ِٜ ُِٜطَس َِٜػًَٔب ُعِطْس   ِٔ "ي

68

 

ٌَٖ يطرل٠ ايسضٍٛ  ٍٛٓ ايتؿا٩ٍ ي٘ ٚ٭ؾشاب٘ ؾسؾ١ ايتشدٟ ٚا٫ضتع٤٬ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِٚاملتأ ُٜدزى ٖرٙ اؿكٝك١، سٝح َخ  

"…ع٢ً مجٝع ؾٓٛف ا٭ذ٣ ٚا٭مل
69

 

َُِػسم َُٗا طاٍ  َُتطًِشني بايتؿا٩ٍ ٚا٭ٌَ بَػٕد  ٜكٍٛ ا٭َساْٞ ع٢ً يطإ أطؿاٍ ضساٜٝؿٛ ايرٜٔ أٓؿٛا ع٢ً اؾٗاد ٚايتشدٟ 

ٌُ اؿؿاز ٚا٭ِسصإ :يٝ

70

 (ايسٌَ) 

ٍَ أؿَؿاِز  ِٕ طا ّٔ يف ا٭ِزٔض ٚإ ١ََٜ اٱِض٬ ُِْعًٞ زا َِٛف  َض

 ِٙ َِّٓبين يًَشكاَز َٚض

 ِٙ ََٓاَز ـَ  ُٖٓا أِي ٖا

ِٙ ََٓاَز ٚ… 

 ِٙ ٜا َضساُٜٝؿٛ امَلذَٝد

 ِٙ ٜا َضساُٜٝؿٛ ايٖػَٗٝد

ِٕ ُتِسَؾَع َزاٜاُت أؾٗاِد  َٕ اهلُل بأ أٔذ

 ِٙ ُٔ أِطؿاُئو، ُسٓساُع ايَعكَٝد ِم

ِْٔت ٍَ ا٫ َٜطٛ  ِٔ ! اِزظي

                                                                                                                                                                                     
. 52، ظَفســّ - 

. 1/236، 1984ر، ط ـيال انكايهح، انذار انرَٕسٍح نهُصـــاألع: أتٕ انماسى انطاتً - 

. 6-5سٕرج انطزذ، اٌَراٌ  - 

ٍُ خزٌز -  . رٔاِ ات

.  57ظ ،1986 ،1.انذار انثٍضاء، ط، خًانٍح األدب اإلساليً، انًكرثح انسهفٍح: يسًذ إلثال عزٔي - 

. 60-59خسز عهى َٓز درٌُا، ظ ظ: األيزاًَ - 
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َُٜطٍٛ ا٫ْٔت ! اِزظئ 

ْٔ أخس٣ تسنت يف ْؿط١ٝ ا٭َساْٞ أثسّا ٚاقشّا َٔش ٜٔٔل ايػسب١ ٚإىل اٱسطاع با٭مل ف ،َٚٔ ب٬د ايػاّ تًٛح  ََكا دؾعت ب٘ إىل 

:ٜكٍٛ. ٚاملعاْا٠

71

    (املتدازى) 

ْٕ ََسٚا  ٕٙ آ

72

َّ َعَسِؾُتَو ِٛ ِْٞ تَػٖسِبُت ٜ ..  إ

 ِ٘ َِْت ٔدساُسَو َغٖك نا

 ِ٘ ُٜؿأزُم أِزَق  ٕٔ ٌٕ َسصٜ َِٓت نُعِؿؿٛٔز َسك ٚن

ِ٘؟  ُِٓدُب َبِعَك َٜ  ُ٘ ُُٗأدسٔٔ َبِعُك ِٔ يً َُ ؾ

ٖٝٔ يٓا إٔ ا٭َساْٞ ٜطتشٛذ عًٝ٘ ايػعٛز با٫غذلاب ٚاملعاْا٠ يف نجرل َٔ ا٭سٝإ ْعسّا ٍ  تؿاقَِٔ خ٬ٍ ايُٓاذز املطتِعسق١، تّب

 ٚإ٫ ؾإٕ ،ٚقد ٚقؿٓا عٓد َعاْا٠ املطًُني يف ايّبٛض١ٓ ٚايػاّ ؾكط يكٝل اجملاٍ.  قٓٗا يف ايٛقت اؿاقسٚايٞ ٚت،ُدسٚح ا٭١َ اٱض١َٝ٬

. ا٭َساْٞ ْعِ غعسّا نجرلّا يف ِٚؾـ َعاْا٠ املطًُني يف ٔؾًططني ٚغرلٖا َٔ َٓاطل ايعامل اٱض٬َٞ

تَّبٗسَ٘ َٔ ٖرا ايٛاقع - باملكابٌ-ٚنجرلّا َا تأٖضـ ا٭َساْٞ ع٢ً َا آٍ إيٝ٘ املطًُٕٛ يف ايعؿس ايسأٖ َٔ ؽًـ ٚٔذي١، ٚأعًٔ 

ٌَ ايتشدٟ ٚايؿ٠٬ ٚايؿدل ست٢ ؼٗكل ايٓؿس املٓػٛد، يف املآٍ،ٚاختاز. ٚثٛزت٘ عًٝ٘ :ٜكٍٛ.  ضّبٝ

73

 (املتكازب) 

ٌٗ ايَؿٛأزٔع  ٌَ ُن تَسٖد

َِٝؼ اُؿَؿِس  ٓٓاُع َع َُِسأ اي ٚاِضَت

ٖٓين َضأَؾًِٞ  ٚئه

َِٛف أَضأبُل  ٓيٞ ٔظَٚيَط

ٍَ ٖرا ايٖطسُٜل  ِٕ طا ٚإ

َٛأدٟ  َِْك٢ َد ٚأ

ٚخاَيَط شأدٟ 

َٔٞ ُٚغّباز ايٖطؿِس  َد

ٌَ ِٕ قٝ ّْ مِتكٞ : ؾإ ٜٓا أ

َٚدِزُبَو ٖرا َؾ٠ْ٬َ 

ٍُ ضأٖتٔدر ايٖؿِّبَس يٞ ؾأسّبّا  : أقٛ

                      ٚايٖؿ٠ِ٬َ 

ُٜطا  ِٕ ٍِٔٔإىل أ ِٛٔعُد امُل تَعِس ـَعين امَل

: ١ٜتاٯٚا٫ضتٓتادات ، ميهٔ إٔ ْطذٌ امل٬سعات ُغؿٛف ػسب١ ا٫غذلاب يد٣ غاعسْا ا٭َساْٞبٓا٤ّ ع٢ً َا قٌٝ 

ِٕ ع٢ً املطت٣ٛ - ؾع٬ّ- ٭ٕ ايسدٌ عا٢ْ ؛ا٭َساْٞسطٔ  غعس يفٜػَػٌ َٛقٛع ايػسب١ ٚاملعاْا٠ سٝٓصّا َُّٗا  * ا٫غذلاب إ

:ٜكٍٛ.  ٜصاٍ ٜعآٜ٘، ٚضٝعٌ نريو َا داَت أضّباُب٘ قا١ُ٥َاايؿسدٟ أٚ اؾُاعٞ، ٚ

74

 (ايسدص) 

ٕٖ ٔزِسًَيت  َُِّبَعدّا نأ ٖٓين َا ٔشِيُت  ئه

                                                           
. 68انمصائذ انسثع، ظ: األيزاًَ - 

.  انسٕرٌح" َياجـــَذ" أزُذ ضٓذاء ؛ْٕ يزٔاٌ زذٌذ - 

. ، تذٌٔ صفسح1998 ،1.طانثٍضاء، ، أضداٌ انٍُم األسرق، يطثعح األزًذٌح نهُطز: األيزاًَ - 

. 64انمصائذ انسثع، ظ: األيزاًَ - 
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 ِ٘ َٜ ْٔٗا َِٝظ شلا  ي

َِٛزتٗا، ًٜذأ ا٭َساْٞ إىل ايتطًٗح مبا ًٜصّ ملكاَٚتٗا :ٜكٍٛ. َٚع اضتُساز ايػسب١ ٚاغتداد َض

75

 (ايهاٌَ) 

ّٕ ٔزِس١ًَّ َٚتَػٗسدّا  ٌِ عا ٖٔ يٞ يف ُن ئه

١َٕٜ ٚآَؾأم  ِٚٔد ٖٛاُب أ ْٖين َد ٚنأ

ّٕ ُغِسَب١ْ،  ٌِ عا ٚيٞ يف ُن

ِٝؿٞ  َُتأِبطّا َض

َٔٞ َع٢ً َنِؿٞ !! َٚد

ِٖٛز، ّٜبعح ع٢ً . ؼكس ث١ُٝ اؿصٕ بؿٛز٠ ٫ؾت١ ي٬ْتّباٙ يف قؿٝد ا٭َساْٞ * ٫ٚ عذب يف ذيو؛ ؾٛاقع ٚطٓ٘ ٚأَت٘ قامت َٚتد

ٚاملٛت . ٠، ٜدلش َعذِ املٛت يف عدٜٕد َٔ قؿا٥د ا٭َساْٞٚقٛعٚظاْب ٖرٙ امل. ايػذٔ ٚايتػٗسب، ٫ٚ ّٜبعح ع٢ً ا٫ْػساح ٚايؿسح

َُْا٤  :ٜكٍٛ. ّا َع ايتؿٛز اٱض٬َٞ ايطًِٝ يًُٛتاْطذاّ ذيوبدا١ٜ؛ ٚٚعٓدٙ يٝظ ؾٓا٤ ْٚٗا١ٜ، بٌ ٖٛ 
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 (ايهاٌَ) 

 ِٙ ٫َٔٛد ِٛت اي ٚيف امَل

َُٛٔدعّا يف نجرل "يكد  * نإ َٔ ايطّبٝعٞ إٔ ت٪ثس ايػسب١ ع٢ً ب١ٝٓ ايكؿٝد٠، ذيو ٭ْٗا مل تهٔ سادثّا عازقّا، ٚإمنا ناْت سادثّا 

."َٔ ا٭سٝإ

77

ؾُٛقٛع ايػسب١ ٚاملعاْا٠ تسى .  سكٛز ٖرا ايتأثرلعح َٚٔ ٖرا امُلٓطًَل، ؾإْٓا ًُْظ يف ا٭غعاز املكٖد١َ يف ٖرا اٍ

تٖٛضٌ ، ٚطّبٝع١ ايًػ١ امل امُلدتاز٠ا٭ٚشإ ايػعس١ٜٜعٗس ذيو، با٭ضاع، يف ايؿين يًكؿٝد٠ ا٭َسا١ْٝ؛ ٚ /بؿُات ٚاقش١ يف اؾاْب ايػهًٞ

ٌََ ٚايهاٌَ، َٜٚطتددّ ايَهِطس. بٗا يف ايتعّبرل ُٜهجس َٔ اضتعُاٍ ايُّبشٛز ايكادز٠ ع٢ً اضتٝعاب املػاعس ايسقٝك١ نايٖس  ٚامل٬َسغ إٔ ا٭َساْٞ 

ِْطب يتؿٜٛس ساٍ ا٫ْهطاز ٚاملعاْا٠ ٚايػسب١، نُا أْ٘ ٜطتعٌُ يػ١ ٚاقش١، مج١ًٝ ٚق١ٜٛبؿٛز٠ بازش٠؛  يتشكٝل ايتٛاُؾٌ َع ؛ ٭ْ٘ ا٭

ٓٓـ،ايكاز٨ . إخل … ٚإِب٬ٔغ٘ زضاي١َ اي

 .االغتـراُب يف شعـر حمـند علي الربـاوي: الفصـل الثاني

ُِٓا إٔ . ايٛطٔ/ َٔ املٛقٛعات ايّبازش٠ يف ايػعس اٱض٬َٞ املعاؾس َٛقٛع١ ا٫غذلاب داخٌ ايرات ٫ٚ غساب١ يف ٖرا إذ عً

ٚايرٟ ٜتؿؿح دٚاٜٚٔ قُد عًٞ ايسباٟٚ ٚفُٛعات٘ . بٛاعح ٖرا ا٫غذلاب قد اضتؿشًت ٚتػٓعّبت يف ايًشع١ اؿكاز١ٜ اٯ١ْٝ خاؾ١

. َد٣ سكٛز ث١ُٝ ايػسب١ ٚاملعاْا٠ يف غعسٙ- َٔ نجٕب–ايػعس١ٜ ٚقؿا٥دٙ املٓػٛز٠ يف عدٜٕد َٔ ايؿشـ ايٛط١ٝٓ ٚايعسب١ٝ ًُٜظ 

ٚقّبٌ ذيو وُطٔ بٓا اٱغاز٠ إىل إٔ . ٚضتطع٢ ٖرٙ ايٛزقات إىل زِؾد ػًٝات تًو ايػسب١ ٚبٛاعجٗا َٚا ٜستّبط بريو بهجرل َٔ اٱهاش

، َٚٛآد "ايػعس املعاؾس"َاد٠ قد تٛىل تدزٜظ ٚ. (د١ٜٟإقًِٝ ايسؽ)ّ مبد١ٜٓ ٔتِٓذداد 1949 عاّ ٚيد ايسباٟٚ غاعس َػسبٞ َسَٛم،

 زدسّا غرل ٜطرل َٔ ايصَٔ إىل إٔ غادز ذيو ،(ٚدد٠)ٚايعًّٛ اٱْطا١ْٝ ايتابع١ ؾاَع١ قُد ا٭ٍٚ  يف ن١ًٝ اٯداب دزاض١ٝ أخس٣،

،  ٚأِغَسف".املػادز٠ ايطٛع١ٝ"املٓؿب، قّبٌ ضٓٛات ق١ًًٝ، َطتؿٝدّا َٔ مح١ً ناْت قد أطًكتٗا ٚشاز٠ ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ باملػسب، أِضُِتٗا 

سطٔ ات نصًَٝ٘ ٟبدأ ْعِ ايػعس يف ايطّبعني. ايسضا٥ٌ ٚا٭طسٚسات اؾاَع١ٝا٭عاخ ٚ ع٢ً عدد َٔ َطٛاٍ عًُ٘ بامل٪ضط١ املرنٛز٠،

ايهٗـ ٚايعٌ، ايّبٝع١ املػتع١ً، ايٛيد املس، عؿاؾرل :  َجٌ؛ َٔا٭َساْٞ، ٚؾدزت ي٘ عد٠ دٚاٜٚٔ، بعكٗا َػذلى ٚاٯخس َٓؿسد

ٖٚٛ عكٛ زابط١ ا٭دب . ٚقد نتب َكا٫ت يف ايٓكد ٚا٭دب.  عد٠ٚي٘ قؿا٥د أخس٣ َٓػٛز٠ يف ؾشـ ٚط١ٝٓ ٚعسب١ٝ …ايؿّباح

 .  َٓر َد٠اٱض٬َٞ ايعامل١ٝ، ٚأٜكّا عكٛ اؼاد نتاب املػسب

                                                           
. 170انشياٌ اندذٌذ، ظ: األيزاًَ - 

. 26انمصائذ انسثع، ظ: األيزاًَ - 

. 34ظ، 1984، رتٍـع 15.، يح1.، عكاٍَح فً انطعز انعزتً، عانى انفكزـانغزتح انى: عثذِ تذٔي - 
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َٓٔت١ٓ، ؾأؾّبح نٌ غ٤ٞ ؾٝ٘ ّٜبعح ع٢ً ايدٖػ١  (املػسب)يكد تعسض ٚطٔ ايسباٟٚ  َُر ؾد١َ اؿداث١ إىل مح٬ت ايتػسٜب اي

ٌٖ َٓاسٞ سٝا٠ املػازب١ / إذ غصا ايػسب. ٚايتأمل ٚايػسب١ :ٜكٍٛ ايسباٟٚ. بِد٤ّا َٔ أِبططٗا إىل أغدٖا تعكٝدّا-  ٚنرا املطًُني –ايسّٚ ن
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 (املتدازى)

ِٓٞ ُٔ َِٝهًََو ايَعِك َٖ ـُ  ِٛٔق َِٜطَت ُُِسُى  َٛ ذا اُؾ ُٖ.. 

ُُِو؟) -  َا اِض

ِِْت؟ ِٟ ٔب٬ٕد أ ِٔ أ َٔ) 

َِٖػ١ُ  ُتٛٔقُعَو ايٖد

 :َتِؿُشٛ

ّْ ُُِسُى ُزٚ  !ؾإذا اُؾ

ّْ  !ايٗػِسَط١ُ يف ايٓػأزٔع ُزٚ

ّْ ِٝـٔتَو ُزٚ  !ايٓػاَغ١ُ يف َب

ُِٚدَو، أِبٓا٩َُى ّْ…َش  ! ُزٚ

                 ّْ  ! ُزٚ

                 ّْ  ! ُزٚ

ِٛٔف ـَ َِٝو ٔيَّباَع ا ٕٓ َعًَ  َتِػُعُس أ

َِٖػ١ٔ َِٝو ٔيَّباَع ايٖد  .َعًَ

ٍَ ظاٖس٠ عا١َ…ٖٚهرا تػّٖب٘ بايسّٚ اؾُسى، اٱع٬ّ، ايصٚز، ٖٚرٙ ايؿٛز٠ املٛب٠٤ٛ .  ٚقد تؿاقِ ا٭َُس ست٢ اضتشا

َٓٔتٗا ملا تعسقت إيٝ٘ َٔ غصٚ سكازٟ غسبٞ َٓر  ا٫ْٗصا١َٝ ٫ تكتؿس ع٢ً بًد ايػاعس، بٌ متتد يتّبُطط ظ٬شلا ع٢ً ُزبٛع ا٭١َ اٱض١َٝ٬ ُز

ٚنإ َٔ ايطّبٝعٞ إٔ ٜتطّبب ٖرا اؾٛ ايكامت يف إؾساش سا٫ت ايتػٗسب ٚايدٖػ١ ٚايتٛٗدظ ٚايتأمل املسٜس؛ ٫ ضُٝا عٓد غاعس . أؾٍٛ لُٗا

ٛٗز نايسباٟٚ َٖـ اؿظ، ضًِٝ ايتؿ  .َُِس

َٚتِؿسف ٖرٙ اٯ٫ّ اٱْطإ إىل ا٫يتصاّ بكِٝ اؿل، ٚايجّبات ع٢ً املّباد٨ ا٭ؾ١ًٝ، ٚايعٌُ ع٢ً تهطرل ؾِسح زَٛش ايطػٝإ 

ضٛا٤ طاٍ أَدٖا أّ قُؿس، ٚع٢ً اٱْطإ إٔ ٜطتػٌ دْٝاٙ أسطٔ اضتػ٬ٍ اضتعدادّا يًػسب١ - ٫ قاي١–ؾٗرٙ ايػسب١ َٛقٛت١ شا١ً٥ . ٚايػس

:ٜكٍٛ". ّٜٛ ايكٝا١َ"ايهدل٣ املتُج١ً ب

79

  

 ِٔ  َٚئه

 َتَجّٖبِت

ٕٓ ايٓطاَع١َ ُغِسَبُتَو ايٗؿِػَس٣ ُِ أ  َتِعً

ِٛٔف ايَّبِشٔس َِٚدَعِت َيٛأؾَشٗا يف َد  أ

ٌُ غاَب١َ ُغِسَبٔتَو ايُهِّبَس٣ َْٓو َتِدُخ  ٚأ
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ٌِ أِعَدِدَت شلا شادّا َٖ 

َٝأؾٝٗا؟  يف َسِذِ َؾ

ِٖٛا َّٚبػسّا باـرل ٚايٓٛز :ٜٚكٍٛ يف ايكؿٝد٠ ْؿطٗا َٓ

80

 

َِْت ُتٔعٗد َِْت ٚأ ِْ أ  َععٝ

 ايٓصاَد يُػِسَبٔتَو ايُهِّبس٣

ٕٓ ايَؿِذَس ع٢ً ا٭ِبٛأب؟  !ٌَٖ ُبِػِسَت بأ

ٚسني تٓػًل نٌ ا٭بٛاب يف ٚد٘ ايػاعس، ٜٚٓشؿس يف أِقٝل شا١ٜٚ َٔ شٚاٜا اؿٝا٠، ٜٚؿطدّ ظداز ايٝأع ايكاطع، ٜٚٓؿٗس 

ْٛٓات اٱْطإ ايداخ١ًٝ؛ َا داّ  يف ُبَٛتك١ ايعراب ايٓؿطٞ ٚاؾطدٟ، ؾإْ٘ سٝٓراى ٫ ٜػعس با٫غذلاب ايٛدٛدٟ ايرٟ ٖٛ اْؿؿاّ سآد بني َه

َُطتٓكرّا ذات٘ َٔ ا٭ٖٚاّ ٚايعٕٓٛ، َتشسزّا َٔ غٗٛات ايعُس  َُٓاغُّا بني زٚس٘ ٚدطدٙ،  َُٛا٥ُّا بني عكً٘ ٚقًّب٘،  َُطتّبّٝٓا ملؿرلٙ، 

:ٜكٍٛ ايسباٟٚ.  بٌ إْ٘ ٜؿٓس بٔهٝاْ٘ إىل س١َٛ اهلل تعاىل ٚيطؿ٘ طايّبّا ايعٕٛ ٚايطَٓد…اي٬َتٓا١ٖٝ اييت تٓٗو دّ اٱْطإ ٚت٪ٓش َػاعسٙ

81

 

 (املتدازى)

ٍَ ايَؿٓتاَن١ِ ِٕ أِعُّبَس ٖرٟ ا٭ِدغا  ٌٖ أقٔدُز أ

َِٝت؟ َِْت َتدًٓ ٓٓٞ أ ِٕ َع  إ

ًَُٖٛعّا َٟ ُخًٔكُت  ٫ِٛ ََ  ٔيُاذا ٜا 

ٌُ َدُصٚعّا ْٔٞ امَلِش َٓا ََٖظ ٔد  ِٕ  إ

ٌُ َدُصٚعَا َِٛب ْٔٞ اي ََٖظ ٔدٓا  ِٚ  أ

 أِدزِٔٔنين

ُِين ٓٓاع، َٚعًِ ـَ َِٚضٛأضٞ ا  ِٔ َٔ 

ُِٔدِى َٟ َع ِْٝا ََٮ ُد ِٕ أ  .أ

ٚقد تػٖسب ايسباٟٚ بني أسكإ ٚطٓ٘؛ إذ ٜرنس أْ٘ مل ٜكطِع َبٓسا ٫ٚ عسا إىل خازز َػسب٘، َٚع ذيو ؾكد اغذلب يف َد١ٜٓ 

:اييت طاملا تػ٢ٓٓ بٗا يف غعسٙ (ٚدد٠)ايعسٜك١ اييت ٫ تؿؿًٗا ض٣ٛ أَٝاٍ َعدٚدات عٔ َدٜٓت٘ ا٭ثرل٠  (ؾاع)

82

 (املتدازى) 

 أْا مِل أِقَطِع َبِشسّا،

 مِل أِزَنِب َبٓسّا،

ٓٓٞ يف ؾاَع َتَػٖسِبُت  ئه

 ٚيف إِضَؿًِٔت َغٛأزٔعٗا

ُُِت  نايَهأٔع َتَشٓط

ٌَ ُشَداَد١َ ذأتٞ ٌِ ايِسِد ٌُ ُن  ٚداَضِت أِزُد

ِٕ؟ ِٔ أَي َٔ َٖٛدَع  ٌِ أَسْد ٜا ؾاُع َبه٢ َٚت ٖ   
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ٞٔٓ ُِ  ُق

ٕٓ ُقًُٛٔعٞ  سٓت٢ أِغُعَس أ

 تتَهٖطُس ٔقًِعّا ٔقًِعَا،

َٔسازّا ِٝٔو َتَػٖسِبُت، َتطا٤َِيُت  َٓ ِٝ ْٓٞ يف َع  ..إ

 ِٔ َِٚدَد٠َ َع  ٌُ َِٜؿٔؿ  َاذا 

َٛأتٔو ٜا ؾاُع امُلِػًََك١َ امَلِؿُتَٛس١ِ؟  َزَب

ٚؾك٬ّ عٔ َعاْا٠ ايسباٟٚ ٚغسبت٘ داخٌ ؾكا٤ ؾاع، ًْشع٘ ٜهػـ عٔ اغذلاب٘ امُل٪مل ٚعراب٘ ايكاضٞ داخٌ ٚطٓ٘ املطسٚم 

ِٓطاٙ. ايرٟ ٜكابٌ إسطاْ٘ باٱضا٠٤ :ُٚزغِ ذيو ؾٗرا ايٛطٔ عصْٜص يد٣ ايػاعس ٫ ٜطتطٝع إٔ ٜسسٌ عٓ٘ أٚ ٜ

83

  (املتدازى) 

 ٜا َدَطـٔدٟ (…)                       

ٌُ أِسـذازّا ُٔ  أْا َا ٔشِيُت ع٢ً نٔتـؿٞ أِس

 عَٓد ُطـًُٛع ايَػَكٔب اَؾـّٓباز ع٢ً َبًٔدٟ

ِٖ. امَلِطسٚٔم ٔدٗازّا َْ َٚ  ٔ٘  َبًَٔدٟ أِعَػَب ٚأدٜ

ُ٘ ُخِّبـصّا ِٔ أِضـأي ُٔ، يه ِٖـُس ايؿأتـ  ب٘ ايٖص

ٓٔٞ َسَذسّا ِٕ. ُِٜعطٝ  َبًَدٟ ٖرا امَلِطسُٚم ٚإ

ِٕ َقَطــُعٛا ٌُ ٚإ ِٖ ٖٞ َعصُٜص، ٚا٭  َداَز َعًَ

ُّ ٖٞ ٔنــسا ٍٔ َعًَــ ََٛؾـا ٌَ اي  .َسِّبــ

، سٝح "ٚزق١ َٔ ًَـ ا٫عذلاف"إٕ ايسباٟٚ عاؽ ايتٝ٘ ٚايكٝاع َطٛاٍ عُسٙ، نُا ٜعذلف بريو ايػاعس ْؿُط٘ يف قؿٝدت٘ 

:قاٍ

84

ٌََ ايتاّ)   (ايٖس

َِٚضَط ايَؿ٠ٔ٬َ ُِسٟ َتا٥ّٔٗا   ٔعِػُت ُع

ُّ َؾِؿـَؿاَؾ١َ ذأتٞ،  ُتِشَسُم ا٭ٜٓا

َْا ِٛٔقٞ، ٚأ ٌَ َؾـ َِـ  َٚتُشـٗط ايٖس

َٝأتٞ ٓٓٞ يف َسـ  .َعَّبجّا أِبَشـُح َع

َٜػ١ ايػاعس يتذسب١ ايتٝ٘ إىل ايٖكَذس ٚايتَّبٗسّ َٓٗا :ٚقد دؾعت نجس٠ َعا

85

 (ايسٌَ) 

ُُِت  قِد َض٦ٔ

٘ٔ امُلَّبِعَجِس، َِ ايٓتٝ  عاَي

ُُِت   َٚعًٔ

ََُػّٖبِس، ُِٓت  ْٓين ُن  أ

ُِٛت،  ؾَؿَش

َُِطُت   َٚي
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َ٘ َزٓبٞ ِٓ  ُن

ِٖس امُلَعٖطِس َٓا ايٖص  .يف َض

ِٓع . ايٛطٔ َٓر شَٔ بعٝد/ ٜٚهتٟٛ ايسباٟٚ بًٗٝب ْاز ايٛسد٠ ٚايتػسب داخٌ َٓؿ٢ ايرات ٜٚؿٌ ب٘ ا٭َس إىل إٔ ٜت٢ُٓ ُؾ

ُٕ ايػكب ٚايّبها٤ َُت٘ ْرلا ٍٔ، ٚايتُين ٜطتشٌٝ . ذإت أخس٣ غرٔل ذات٘ ا٭ؾ١ًٝ يٝشٌ ؾٝٗا ؾسازّا َٔ قِط٠ٛ ٚاقع٘ ايرٟ ايتٗ ٖٚرا فسد مت

:ٜكٍٛ ايػاعس. ؼكك٘ ع٢ً أزض ايٛاقع نُا يف ُعِسف عًُا٤ ايّب٬غ١

86

 (املتدازى) 

ِٛيف ايٓسأبٔض ِٓؿ٢ َخ ََ َٚسٝدّا يف   ٖا أِؾَّبِشُت 

ِٓر ٔضٓنِي َُ ِٝين   يف َع

ٌٖ َدقٝك١، ُ٘ ُتٛزُم ُن  َٚغ٥ٔ٬ًُ

ٍُ ْازّا َغِكَّب٢، ْازّا ُتِشسُم َذاتٞ ٖٛ  ٚأْا أَتَش

ْٓٞ خازَز ذاتٞ ِٛ أ ٕٙ ي  آ

ََٓع يٞ ذاتّا أِخس٣ ِٕ أِؾ ًَُِٔو أ ْٓٞ أ ِٛ أ  ي

ٙٔ ا٭ِزٔض ِٛم َغؿا  .مِتػٞ ٫ تِسُضِ ٔظ٬٘ َؾ

َََع ايٓسٜح َقٔشِهُت َنجرلّا ََُت   سنَي تَؿاَد

ِٗسّا  سنَي تَََعٓس٣ َدَطدٟ َٚتَهًِٖ َد

ُِٝت َنجرلَا  .ُيَػ١َ ايِطني َبَه

 .ٚؾُٗت خّباٜا ايرات نجرلا

ٜكٍٛ . ٚيف غُس٠ ايٛسد٠ ٚايٛسػ١، ٜتًُو غعٛز اـٛف ايسباٟٚ، ٚتداُٖ٘ ؾسضإ ايعػل سا١ًَّ زضاي١ ايتؿا٩ٍ ٚا٭ٌَ

:ايسباٟٚ

87

 (املتكازب ايتاّ) 

َِٚسَدتٞ ُِٛف يف  ـَ ًََُٖهين ا  َت

ِٗسَا ََٚد َُين ائعِػُل ٔضٓسّا  َٖ  ؾدا

ُٗٗص َٝا٠ْ َت َّٝبأب َس  أَبِعَد اي

ُِسَا ٌُ يف ايٖؿِدز َد  ٔزَأيٞ ُٚتِػٔع

َٗ٘ ايطٌٜٛ ٚعرابات٘ املتتاي١ٝ َطّٖبّباْت ٭ضّباب خازد١ٝ عّٓبس عٓٗا ب ٖٚرٙ ". ايطٛاغٝت"ٜدزى ايسباٟٚ إٔ غسبت٘ ايكاض١ٝ ٚتٝ

َٓت يف - ٫ قاي١–ٚعًٝ٘، ؾإْٗا آ١ًٜ . ايطٛاغٝت ٖٞ اييت محًت٘ ع٢ً ايتػٗسب عٔ أًٖ٘ ٚأقازب٘ بدٕٚ سل ََِع يًؿٓا٤ ٚايصٚاٍ َُٗا تعايت ٚأ

َُٗا بٛدد٠ " ٖرا اؾطد"ٜكٍٛ ايػاعس يف قؿٝدت٘ . ايتػسٜب ايكِطسٟ يٮبسٜا٤، يتذلى اجملاٍ يًػاعس ايٓتٛام إىل ايعٝؼ ا٭خكس ٚايّٓبٌٝ اييت ْٓع

:1980ّعاّ 

88

  (املتدازى) 

ُ٘ ايَكـَطٛاُت، ََٖذَسِت َزِبـَع ََِسَتْع يَؿٗـٌٝ ايٖؿـد٣،   َدَطـدٟ 

ـَ ذاتٞ، يكِد َبٖػَسِتين ِٗ  ٚأِعَطِت شَلرٟ ايٖطشأئب َسٖل ايٓتَطٗهع يف َن
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ٔ٘ ََّٓا، ُذِقُت ؾٝ ُ٘ َش َََتأيَؿ ِٔ، َؾُدِكُت   ايًٖـٝايٞ بٗرا ايَعرأب ايَععٝ

ِٖسّا َٟ َد ِْٝا ِِ َتَػٖسِبُت َبنَي َدصا٥ٔس ُد  َيرَٜر ايتػٗسٔب، ٜا ؾأسيب َن

َٓأز ايٖتـَتاز، ُِٗت َسٝاتٞ َست٢ اِضتَكأُت ب َٚٔت  ،ٍٔ  َبط٤َٞ ايُؿؿٛ

ـٔ، ٜا ؾأسيب َِْطَشِّبُت، ٚأِخَسَدت أثكاَيٗا يًٖتٓا٥ٔ َٔٓٗا ا  ٚذاتٞ 

ََّٓا ُ٘ َش ُِ، زاَؾكُت ُِٝت َّ َتِّبَسُى…أْا زاَؾكٓٔٞ اي ِٛ َٝ َِٝت ْاقتَو اي ٕٙ ٜا ي   آ

ٍٔ ١ًَُّٖ بٔط٬ ََُش ـًَٝر  َٔٔ ٔقؿأف ا َٞ قِد َخَسَدِت  ََِسَبدٟ، ٖ  يف 

َٙ ايٖطٛأغٝٔت ِٕ َتُدٖى ٔدَّبا ََُٛز٠ْ أ ََأ  َٕ َٞ اٯ   ٖرٟ…ايٖؿّباح، ٖ

ٍِ ٍُ، َتُصٚ ٍُ، َتُصٚ َِٛف َتُصٚ ٌِٖ َض ٔٔ ا٭ ُٙ اييت َغٖسَبِتين َع  أؾَّبا

ُٖٔس ٖرا اَؾَطِد ُِٜص َٚ. 

ٚامل٬َسغ إٔ ٖرٙ ". ايتدٜٚس ايعسٚقٞ"يكد نتب ايسباٟٚ ٖرا ايٓـ ع٢ً طسٜك١ٕ أغّب٘ َا تهٕٛ بايٓجس، اعتُد ؾٝٗا َا ٜط٢ُ 

ٚايط٪اٍ . ايعاٖس٠ قد تؿٖػت يف ايػعس ايعسبٞ املعاؾس، يف ايطٓني ا٭خرل٠ غاؾ١، ٚإٕ نإ قد أْهسٖا غرُل ٚاسد َٔ ايدازضني ٚايٓاقدٜٔ

 ملاذا اعتُد ايسباٟٚ تك١ٝٓ ايتدٜٚس ايعسٚقٞ يف ْؿ٘ ٖرا ٚيف ْؿٛف أخس٣؟: املطسٚح، ٖآٖا، ٖٛ

َٚٔ املًُٛع إٔ ايسدٌ ٜسنٔ إىل ٖرٙ . ٫غو يف إٔ مث١ دٚاؾع تكّبع ٚزا٤ زنٛب ايسباٟٚ ٖرٙ ايتك١ٝٓ يف ِْعِ بعض قؿٝدٙ

ـَـَّبب ايرٟ ٜؿًح إىل سٍد بعٝد يًتعّبرل عٔ / ٚشٕ املتدازى- بهجس٠–ايراتٞ، ٜٚطتعٌُ ؾٝ٘ / ايطسٜك١ بؿٛز٠ ٫ؾت١ ي٬ْتّباٙ يف غعسٙ ايػٓا٥ٞ ا

ََٔ ٜكسأ قؿا٥د ": "ايسَا١ْ اؿذس١ٜ"ٜكٍٛ ايسباٟٚ يف َكد١َ فُٛعت٘ ايػعس١ٜ . املػاعس ٚايعٛاطـ ٚنٌ َا ي٘ ؾ١ً بايٓؿظ ايػاعس٠ إٕ 

ٖرٙ اجملُٛع١ ٚغرلٖا مما أِؾدِزُت٘ أٚ ْػِسُت٘ يف اجمل٬ت ٚايؿشـ ايٛط١ٝٓ ٚايعسب١ٝ، ض٬ُٝسغ إٔ ايكؿا٥د اييت ٜػًب عًٝٗا ايطابع ايراتٞ، 

َٖٓػُٞ املٓاضب شلرا ايتدٜٚس َٖٓطل اي ـََّبب ٖٛ اي ٚٓزّا، ٚغايّبّا َا ٜهٕٛ ا أَا ايكؿا٥د . أٟ تًو اييت أنتّبٗا اضتذاب١ يكػط داخًٞ، تتدر غه٬ َد

"اييت ٜهٕٛ املٛقٛع اـازدٞ ٖٛ ايػايب عًٝٗا ؾإٕ أبٝاتٗا تتدر غه٬ َأيٛؾّا قد تطٍٛ ٚقد تكؿس

89

.    

نُا قاٍ ايسباٟٚ ْؿط٘ يف َكد١َ دٜٛاْ٘ " ايػعس َعاْا٠"إٕ اؿصٕ ٚا٭ض٢ َٔ ايٓدلات ايطا٥د٠ يف غعس ايسباٟٚ، ذيو بإٔ  

ُْٗا . ؛ أٟ إْ٘ تعّبرل عُا ىتًر يف ْؿظ ايػاعس َٔ أسصإ َٚػاعس أِضٝا١ْ"أطّبام دِٗٓ" ِ٘"ٜكٍٛ ايسباٟٚ يف قؿٝد٠ٕ عٓٛا َٓ ":بات

90

   (املتكازب) 

ِٗسّا َٔ ايكًَِب َد ِٕ َتِطُه ١ََٓ أ  .ٔيَّباِت

َِٝتٗا ُتَسِؾٔسُف ِٕ َئك َِٚدَد٠َ إ ِٕ ُتؿاَؾَح   شلا أ

ََطا٤ٕ ٖٗٔس٠ٔ ذاَت  ٘ٔ امُلِهَؿ َٔ َغٛازٔع ِٝ ِٕ ُتُازَع. ب  شلا أ

ُ٘ َسٖل  ُٕ بَؿِدزٟ، ٚأِعَطِت ُٛٓ  ُسِصْٞ ايرٟ َخّٖبأِت٘ ايِط

َٞٔ  .ايٓتَطٗهع يف َقَطساَت َد

ٚتتدر ٖرٙ ايٓدل٠ ُبعدا أنجس قطا٠ٚ ٚؾعاظ١ يف ٚطٔ ايػاعس ايرٟ ٜكطٛ ع٢ً أبٓا٥٘، ٜٚصزع يف عِْٝٛٗ برٚز اؿصٕ، بٌ إْ٘ 

ُٔد إىل  ٌَ أدٛز شٖٝد٠" تؿدٜس"َيٝتعٓد٣ ذيو سني ِٜع ١ِٖٝٓ َكاب :أبٓا٥٘ ٚتػسّٜبِٗ إىل ب٬د ايٓؿاز٣ اييت تطتؿٝد َٔ ُقٛاِٖ ايعك١ًٝ ٚاير
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 (املتدازى)
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َٕ  ٜا َعِّبَد ايٖسِسُا

 .قإع ٖرا ايَّبًُد ا٭قَؿ٢

ٓٔٓا ُٝ  َِٜصَزُع يف أِع

ٌٔ  أِعػاَب اُؿِصٕ ايكأت

 َُٜٚؿِدُزْا َعَك٬ٕت ِؽَكٗس بٗا

ِّ  .أِغذاُز ٔب٬ٔد ايٗسٚ

ُٚزغِ غَّبح ٖرٙ ايكط٠ٛ ايػدٜد٠ اييت تطازد اٱْطإ يف بًدٙ، ؾإٕ املس٤ سُٝٓا ٜػذلب عٔ ٚطٓ٘ ٚأًٖ٘ َضِسعإ َا ٜتؿكد أزق٘ 

ُٔ َسازّا إىل زٜاح بًدٙ ٚمجاٍ طّبٝعت٘ ٍْ يف دٜاز ايػسب١ ٚاملٗذس، بٌ ٔو ِٗٓأ ي٘ با :ٜكٍٛ ايسباٟٚ. ٚذٜٚ٘، ٫ٚ ٜ
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 .قإع ٖرا ايَّبًُد ا٭ِقَؿ٢

ِٔ.. قإع.. قإع  ئه

ُٖٓأيَو ٔؾٞ ُدُصٕز ِٚتاَد  َُْدٗم ا٭  سنَي 

َٔٔخ، ـٔ ايٓػا ِٓٔػُل زَٜح ا٭ِطًَٔظ، ٚايِسٜ  ٫ َتِطَت

ٕٕ َُْشٗط ع٢ً أِغؿا  سنَي 

َٔٓٗا أِقُاَز ا٭ِسّبأب، ُِّْبٔؿُس   ٫ 

٫ِٚٔد، َٔٓٗا غَََػَب ا٭ َُُع  َِْط  ٫ٚ 

 ُتِؿّٔبُح ُدٓزّا َسِؿّبا٤ّ ٔب٬ٔدٟ

ِْؿاُع زٜأح ٔب٬دٟ ٫ُُّٛ أ  َٚغ

:ٖٚهرا ٜػتام اٱْطإ املػذلب إىل تًو ا٭سصإ اييت طاملا تدٖلّ َٓٗا أٜاّ نإ يف ٚطٓ٘

93

 

 ٜا عِّبَد ايٖسِسُإ

َٕ  !َا أَضَعَدَى اٯ

ٕٔ َٖرٟ ا٭ِسصا  .إذ تِػتاُم إىل 

َُٚٗا ساٍٚ املس٤ ايؿساز َٔ .  إٕ اٱْطإ ٫ ٜعٝؼ سٝا٠ ايهسا١َ ٚايطعاد٠ إ٫ بني أسكإ ٚطٓ٘ ايرٟ ْػأ ٚتسعسع ؾٝ٘     

َٚٔ ايٛاقح إٔ ايسباٟٚ قد عاؽ ػسب١ ايػسب١ ٚاملعاْا٠ داخٌ ٚطٓ٘ اؿّبٝب ٚتأمل َٔ . ٚطٓ٘ ْٚطٝاْ٘، ؾإْ٘ ٫ ٜكدز؛ ٭ٕ ا٭ٚطإ دٛاذب

ايّبكا٤َ يف ٚطٓ٘ ٚايعٝؼ يف نٓؿ٘ ؾاَدّا ثابتّا نجّبٛت ايٓدٌ يف ايَؿ٠٬، ٚاملًح يف ايّبشس، ٚاؿب يف قًب -  زغِ ذيو نً٘ –ِٚقعٗا، بٝد أْ٘ آَثَس 

:ٜكٍٛ. ايعاغل ايٛشلإ
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 (املتدازى) 

ُِٖذِس-   ُا
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ِٕ ُُٛ ِٝ ِٖٔذَس٠َ َبِعد ايَؿتح امَل  ٫ 

ُٖٓا َتجُّبُت يف أِزٔقِو َِْت  َِْت ٚأ ِْ أ  ععٝ

ـٔ يف ايٖؿِشسا٤ٔ ِٖٓدٌ ايٛأق  ناي

 َٚنامٔلًح ايٖطازح يف ايَّبِشٔس

ِٕ؟ ُٛٓ ٓٓابٔض يف قًِٔب امَلِذ  ٚناُؿِب اي

ٜٚعِّبس ايسباٟٚ يف َٛاقَع نجرل٠ٕ َٔ دٚاٜٚٓ٘ ٚفُٛعات٘ ايػعس١ٜ عٔ ٚطٓٝت٘ ايؿادق١، ُٚسّب٘ ايعُٝل يٛطٓ٘ اؾٌُٝ، ٚتعًك٘ 

"٫ سٝا٠ يف ظٌ ا٫غذلاب، ٫ٚ ٚدٛد بعٝدا عٔ ا٫ْتُا٤ ٚا٫ْدَاز يف اؾُاع١"ايػدٜد بأٖداب٘؛ ذيو بأْ٘ ٜدزى متاّ اٱدزاى إٔ 

95

:ٜكٍٛ. 
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 (املتدازى)

َََو ََا ُِ أ ُٔ اُؿًِ ََٛط َٛ ذا اي ُٖ 

ـُِكَس ُ٘ ا َِٜت َضٓأبًَ ُ٘ سنَي زأ َِٗػَت ي  أِد

ََٚنّٖبِس  َُٔ ٌَ يًٖسِس ًَٖٖ ٚ 

ِٝٓاَى َعؿأؾرلَا  سنَي اِغتَعًَِت ع

        *** 

ُِ أَاََو ُٔ اُؿً َٛط  ُٖٛ ذا اي

ُِ ٖرا امَلِشّبٛٔب ايٓطأسِس ْٛ َؾ  ُسًِ

ِ٘ َْ َٓا ًَِك١ٔ ُز ُٙ َنٔؿ  َخٓدا

ُٙ َخ١ًُُٝ ٔطٕٝب ِٝٓا  َع

ِٙ ِٗدّا َغَؿتا     .َتكُطُس َغ

ّٜبدٚ إٔ ايػاعس ىاطب غدؿّا آخس، ٚيهٓ٘ يف اؿكٝك١ ٜتشدخ عٔ ذات٘ اييت أًٖهٗا ايتػسب ايراتٞ، ؾشًُت بٛطٔ مجٌٝ 

َٚٔ امل٬سعات ايّبازش٠ اييت ميهٔ إٔ ْطذًٗا ٚمٔ ْطتعسض منٛذدإت َٔ غعس ايسباٟٚ نْٛ٘ ٜهجس َٔ . ػد ؾٝ٘ زاستٗا ٚطُأْٝٓتٗا

 .باعتّبازٙ ْطكا ْػُٝا ٚقايّبا َٛضٝكٝا ٜؿًح ٫ضتٝعاب املػاعس اؿص١ٜٓ ٚا٭ساضٝظ املتٛتس٠ (أٚ اـّبب)اضتعُاٍ عس املتدازى 

ٖٚٛ أَس . أغسْا يف َهإ ضابل إىل إٔ ايسباٟٚ َٔ أبسش ايػعسا٤ ايرٜٔ ؼدثٛا عٔ ػسب١ ايػسب١ ٚاملعاْا٠ داخٌ ؾكا٤ املد١ٜٓ

َُُط٘ نٌ َٔ استٓو بػعسٙ َٚدَزض٘ ٚقد زأٜٓا آْؿّا نٝـ إٔ ايػاعس قد اغذلب يف َد١ٜٓ ؾاع داخٌ َػسب٘ دٕٚ إٔ ٜكطع بسا ٫ٚ عسا إىل . ًٜ

ُُِسى-ٖٚرا ! خازد٘  .َٔ أغسب أغهاٍ ا٫غذلاب، ٚأنجسٖا إ٬َّٜا- يَع

وكس ايؿـكا٤ املهاْٞ

97

، ٫ٚ "ٚدد٠"َج٬ لد سكٛزا قّٜٛا يؿكا٤ " أطّبام دِٗٓ"ؾؿٞ دٜٛاْ٘ .  بهجاؾ١ٕ يف أغعاز ايسباٟٚ

َٕٛ ب ِٓ اييت ػٓح ؾٛزتٗا " ايداز ايّبٝكا٤" َٚٔ املدٕ اييت ؼدخ عٓٗا ايسباٟٚ يف غعسٙ …"سدٜك١ ايعطؼ"ضُٝا يف ايكطِ ايجاْٞ َٓ٘ امُلَع

:ٜكٍٛ". بازٜظ"مٛ 

98

 (ايسٌَ) 
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ِٝكا٤َ ِْٔت َب ِٔ َغَذٔس.. أَبدّا َا أ َٔ ِٝدا٤ُ تَػٓطٞ غاَب١ْ   ٚيهٓٓٔو َب

َِٔسآَتٔو ِٓٔت  َُ ٕٔ َنّبرلإ َئو ايٓطاَع١َ. اٱِض َْٝض. َِٚدٗا ْ٘ أِب  َِٚد

َٔ ايٗؿِّبح، َٔ ٘ٔ ٔبشّٓبإت  َِٜسَٝ ِٝس سنَي اُؿٗب  ٌَ َبٝأض ايٖط  َٔج

ُٙ ُُِظ َخ٬ٜا ْ٘ ُتِشَسُم ايػِٖ َِٚد ِٓتػٞ ٔسنَي. َٚ َٜ َْػْٝد   ٔيّبازَٜظ 

ُْٔو َزِقؿَا ـُ أِغؿا ٘ٔ َتِسق        .َع٢ً إٜكأع

ع٢ً أضاع إٔ ا٭ٚىل قد اقتؿت أثس ايػسب ايهاؾس . ٚميٝٓص ايسباٟٚ بني َد١ٜٓ ٚأخس٣؛ إذ ٜؿسم بني ايداز ايّبٝكا٤ َٚسانؼ

ُٖٜٛتٗا ا٭ؾ١ًٝ :ٜكٍٛ. املتشكس يف نٌ فايٞ اؿٝا٠، ع٢ً سني ظًت ايجا١ْٝ قأؾع١ ع٢ً ؾٛزتٗا املػسب١ٝ ٚ

99

  (ايسٌَ) 

َّ اِنتَطَح ُِسا٤ٔ عا َُٓساُنَؼ اَؿ  قِد َعَّبِسٔت ايّبِشَس َا َؾٖهِسٔت يف 

ِٖٓدٌ  تطاَقِطٔت َدرَي٢ نايَؿساغأت ع٢ً. اُؾُٛع ُدَُٛع اي

َٕ ايُؿًُِو يف  ًَِو ؾها ٍَ اِسَسٔقٞ ايُؿ ٤ِٔٛ ايرٟ قا  عأؾَؿ١ٔ ايٖك

َٖػَُٝا َِٓكٕع   .َُِطتَِ

ِٛزّا أدٛا٤ ايكًل ٚايٗسعب ٚايػسب١ يف املد١ٜٓ :ٜٚكٍٛ َؿ

100

 (املتدازى) 

ِٟ  ..ٜا َزٓباٚ

ٖٓاز َٛ ُٔ يف غابأت ايكًٔل اي  ..ٜا ايٓطأن

 َٔا يَو ُتِطٔسُع يف َخِطَٛى

ٌْ َدإز ِٝ َِٜعٟٛ ي َٚزا٤ََى   ٕٓ  .َيَهأ

ِٗتإز َُ ِٕٛت  ٞٓ بَؿ  :َزٖد عً

َٛقُت َقؿرِل،"  َاي

،ِ٘ ِْٝا َؾِعَّب  ٚايٗد

،ٞٓٓ ُٕ َبعْٝد ُبِعدٟ َع  ٚايُّبِطتا

َٗرٟ ا٭ِبسأز  ٚأْا َا ٔشِيُت ب

َِْؿطٞ َِْؿطٞ  ُِس ُتّبازُش  ِٛف اَؾ  يف َد

ُِس ِٛٔف اَؾ َِٗدُدٖا، يف د  ُٚت

 ٔبُا يف ٖرا ايٗسِعب ايٓؿأخٔب

َِٛاِز ِٔ أ َٔ." 

َٔ أبسش : "ٜكٍٛ ٔعص ايدٜٔ إزلاعٌٝ. ٖٚهرا، ٜتّبٓد٣ يٓا إٔ إٜكاع ايطسع١ ٚاٱسطاع بعاٌَ ايصَٔ َٔ أبسش َٝصات سٝا٠ املد١ٜٓ

".َا ميٝص املد١ٜٓ اٱسطاع ؾٝٗا بعاٌَ ايصَٔ، ٚاْعهاع ٖرا ايعاٌَ ع٢ً اؿٝا٠ ْؿطٗا ٚع٢ً ع٬قات ايٓاع بعكِٗ بّبعض
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ٚقد . ٚػُدز اٱغاز٠ إىل إٔ ػسب١ ايػسب١ ٚاملعاْا٠ يف عامل املد١ٜٓ تتطِ بايؿدم ٚا٭ؾاي١ عٓد ايػاعس اٱض٬َٞ املعاؾس بعا١َ

ٝٓٔ يٓا  َٔ خ٬ٍ َعا١ٜٓ ٖرٙ ايتذسب١ يف غعس ايسباٟٚ َد٣ ؾدقٗا؛ ؾايسدٌ عا٢ْ َساز٠ ايتػسب ٚايتػسد يف ؾكا٤ املد١ٜٓ اييت - ؾع٬ّ-تّب

َِٛاتٗا اؿكاز١ٜ يتٓطام ٚزا٤ سكاز٠ ايػسب ايٛاؾد٠، ؾعّٖبس عٔ ذيو يف غعسٙ أؾدم تعّبرل ٖٚرا عهظ َا لدٙ عٓد . ؾكدت نجرلا َٔ َك

ٛٓ عٔ ا٭ؾاي١ ُّٓٗب ًَُٔ٪ٖا ايصٜـ ٚاي  .غعسا٤ اؿداث١ ايرٜٔ ٜتشدثٕٛ عٔ ٖرٙ ايتذسب١، ٚيهٔ بسٚح 

ؾؿٞ أدصا٤ نجرل٠ َٓٗا تطٌٝ دَا٤، ٚتٓتٗو سسَات، . ٚايٛاقع إٔ ساٍ أَتٓا يف ايٛقت اؿاقس ٫ ّٜبعح ع٢ً ايساس١ ٚايػّبط١

 ٚقد نإ ٫َٓاف َٔ إٔ ٜذلى ٖرا ايٛقع امُلصزٟ ايرٟ ٜصداد َع تٛايٞ ا٭ٜاّ قتا١َ أثسّا ٚاقشا يف ْؿط١ٝ ايػاعس …ٚتكطٗد أزٚاح

ِٝٓا ايسباٟٚ يف نجرل َٔ قؿٝدٙ ٜطتشكس ٚاقع أَتٓا املأضاٟٚ، ٜٚتشٓطس . اٱض٬َٞ املعاؾس املعسٚف بسٖاؾ١ سط٘ ٚزق١ غعٛزٙ ٖٚهرا أِيَؿ

    .ع٢ً َاقٞ املطًُني، ٜٚتدٖلّ َٔ اؿاٍ اييت آيٛا إيٝٗا؛ ٖٚٞ ساٍ تدؾع إىل ا٫غذلاب ٚاؿصٕ ٚايتأمل امُلٓس

ُٜعأٜ َٔ نجب َا هسٟ ٱخٛاْ٘ يف ؾًططني احملت١ً َٔ ؾٓٛف ايتكتٌٝ  ِٓ ا٭١َ  َٖ إٕ ايسباٟٚ ايرٟ وٌُ يف قساز٠ ؾ٪ادٙ 

١َٓ ٫ٚ إ٫٘، ؾساسٛا ِٜعّبجٕٛ مبكٓدضات أَتٓا يف غٝاب ايدعِ ايعسبٞ ٚاٱض٬َٞ ايؿعًٞ  ِٕٗٝٛ ايرٜٔ مل وذلَٛا ٔذ ٚايتػسٜد ع٢ً ٜد بين ٔؾ

ُٜعرب ايسباٟٚ، ٜٚدؾع ب٘ إىل ُخًذإ املعاْا٠ ٚايتػسب ٚاؾٕٓٛ. يًكك١ٝ ايؿًطط١ٝٓٝ ايػا٥ه١ :ٜكٍٛ. ٚنٌ ٖرا 

102

 (املتكازب ايتاّ) 

ُٔ سّٝٓا ُِٜدَؾ  أز٣ ايػِعـَب ٜا قًٔب 

ْٓٞ أُدـُٛع ُٚأِعَس٣: إذا ؾاَح  إ

ٚٗ بأِزض ايِسضا٫ٔت  َِّٜٚبك٢ ايَعُد

 َِٜدذلُم ايُكـِدَع ٔغِّبسّا ؾٔػـِّبسَا

َٓـيت ٫ ُتـسُٜد آيـ  ُتَعٓرُبـين أ

َُُع يف َؾِد ٔنِطَس٣  ـَشٝا٠َ َٚتِط

ُِٓت ٓٔـ ٖٔ . ُد ِٕ أَد ِِ ُسٖل يٞ أ  ََْع

َُُح يف ا٭ِؾٔل بِػَس٣ ٔٔ أِي  َََع ايٖدِد

ٜٚػِّب٘ ايسباٟٚ أطؿاٍ ؾًططني، ايرٜٔ اْتؿكٛا َتطًشني باؿذاز٠ يًٛقٛف يف ٚد٘ ايطػٝإ اٱضسا٥ًٝٞ، با٭غذاز اييت 

ؼٌُ يف أؾٓاْٗا ايٓاز ٚايٓٛز؛ عٝح تسَص ايٓاز إىل ض٬ح اؿذاز٠ ايرٟ وًُ٘ أبٓا٤ ؾًططني احملت١ً، ع٢ً سني ٜسَص ايٓٛز إىل ايتؿا٩ٍ 

ٌَ ٚايع٬ق١ ايكا١ُ٥ بُٝٓٗا ٖٞ ع٬ق١ ايٛض١ًٝ بايػا١ٜ؛ ؾايٓاز ٚض١ًٝ يًٛؾٍٛ إىل غا١ٜ َٓػٛد٠، ٖٚٞ ؽًٝـ ؾًططني َٔ . ٚا٭ٌَ بػٕد أؾك

ايعؿاؾرل "ٜكٍٛ ايسباٟٚ يف قؿٝدت٘ . ٫ٚ مبكتكٝات ايكُرل اٱْطاْٞ" ا٭َِ املتشد٠"بساثٔ ا٫ست٬ٍ ايؿْٗٝٛٞ ايرٟ ٫ ًٜتصّ ٫ مبكسزات 

:ّ، عكٝب اْد٫ع ا٫ْتؿاق١ ا٭ٚىل املّبازن1988١؛ اييت ْعُٗا يف ايٛاسد ٚايعػسٜٔ َٔ ؾدلاٜس "تٓتؿض

103

 (ايسٌَ) 

ْٔٗا       ٌُ يف أِغؿا ُٔ ُٖٓا، ِؼ ـٗ  َٞ ا٭ِغذاُز تًت ٖٔ   ٖا 

ـُِكـٔس ِٚزأقٗا ا ٌُ ا٭ِسذاَز يف أ ُٔ ُِػٞ، َتِش     ايٗسِعَب ٚتَِ

ُِـػٞ َٓٗٛز، َت ٓٓاَز ٚمِتـَػٞ، اي ٌُٔ اي ُِـػٞ، َتِش َٞ. َٚت ٖٔ 

َٔ ايكًِـَع١ َؾِذسّا َٔ  ُْٛ ًِكٞ. ذٟ تِد  ٚع٢ً ا٭ِزؾأد ٖا ُت

ِٗسّا ؾإذا ا٭ِغـذاُز ٌُ َد ٖٓد٣ َتِدُخ َََع َسـّٓبأت اي  َضشابّا 
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ُٕ ُٕ أِغـطا ْٕ، إذا امَلـسا َٔسا  ٍُ ٍْ، إذا ا٭طؿا  أِطـؿا

ِٔ امُلِػَتـَؿِب َٖ ٕٔ ا٭ِد  .ٔد٤ٕ٫ يف ٔيّبا

َٝع اؾٗاد ست٢ / ٚقد أخر ٖ٪٤٫ ا٭طؿاٍ ِٗ ََ ُٔس، ٚايطرل ع٢ً  ايعؿاؾرل ع٢ً عاتكِٗ ١َُٗ ايدؾاع عٔ ٚطِٓٗ، ٚإِد٤٬ املطتع

ُِٗ َتُطهٕٛ بذلب١ ٚطِٓٗ، َتػِّبجٕٛ بؿًططٝٓٝتِٗ. ايٓؿس أٚ ايػٗاد٠ ٚمل ٜسقٛا با٫ْتصاح عٔ بًدِٖ ايرٟ ّٜبعح نٌ َا ؾٝ٘ ع٢ً . ٖٚهرا، ؾ

:ايػسب١ ٚاملعاْا٠ ٚايعراب املطتُس

104

 

ِِ، مِل ٔٗ َُُعٛا يف أِزٔقـ َُٜعِٛا ؾاِدتـ ِِ َدُـٝعّا با ُٖ 

َِٜتُسنٖٛا يُّبػأخ

105

ُِٓٛا َِٜدَؾ َِٓطٔشُّبٛا، مِل  َٜ ِٝس، مل    ايٖط

ُِٗ يف َبًٕد غرٔل ٔؾًَِططنَي َِٛاَت ُِٓػُس. أ َٜ  ُٖٛ ايَؿتُح أَت٢ 

َّ اشُلد٣  ٖا َتِّبُسُش ا٭ِزُض َعسٚضّا تَتٗاَد٣ يف. أِع٬

 . ٔثٝإب ُقـُػِب

ؾِٗ ا٭ٌَ ٚايك٠ٛ اييت . ٜٚدعٛ ايسباٟٚ أطؿاٍ ؾًططني إىل ايؿُٛد ٚاؾٗاد يطِسد ايؿٗا١ٜٓ ايطػا٠ َٔ أزض اهلل املكدض١

٠٫ُٚ املطًُني . تصيصٍ نٝإ بين ؾٕٗٝٛ ـُطب ٚايػعازات ايتٓدٜد١ٜ اييت ٜسِددٖا  َٞ أغٗد ِٚقعّا َٔ ا ٔٗ ٚإٕ اؿذاز٠ اييت ٜتطًشٕٛ بٗا َي

:باضتُساز

106

 

َِٖس أزأقٝٓا ايٖطًَّٝب١ِ،  ٍُ ٜا َش ٜٗٗا ا٭طؿا  أ

ُٔ َُ ٌُ اييت أِزَضًَٗا ايٖسِس ُِٝس ا٭َبابٝ ُِ ايٓط ِْت  أ

َِّٝا بأؿذاَز٠ِ،  َتِسَٞ عِطَهَس ايٓطاغٛٔت َز

ٌٔ ََٔ امَلِش ُِٝس اييت يف َش ُِ ايطِٓ ِْت  أ

ِْدا٤ٔ ائّبػاَز٠ِ، ١ًَََِ ايَعِطَػ٢ بأ  َتُسٗؽ ايٖس

ٌُ اقٔرُؾِٛا ُِٝس ا٭بابٝ ُِ ايٖط ِْت  أ

ٌِٝ أؿذاَز٠ِ،   يف ُزَنٔب ايًٖ

ٌِ ايُهُتٔب، َٔ ايِػِعس ُٚن َٔ ِّْبا٤ّ  ْٓٗا أِؾَدُم أ  إ

،ِِ ٔٗ َِٚؾًُٗا ُخِطٛأت َٓا َقُؿَسِت نإ ٔدٗازّا  َٞ إ ٖٔ 

،ٌِ َٔ  ٖا أِؾَّبَشِت تأُخر َسكّا با٭ْا

ُُٛ يف ؾَََّبٔب ُٖ ِِ ٚاِتُسنٛا َدٖد ُٖ  .قأتًُٛ

ُٚغؿٛف َٛقـ ايعسب ٚاملطًُني مٓما ِوُدخ يػعب ؾًططني املكٗٛز ع٢ً ٜد ايؿٗا١ٜٓ ايرٜٔ ٜطتددَٕٛ كتًٔـ 

ٛٓ ا٫قطساب ٚا٫غذلاب ٚايسعب بني ؾؿٛؾِٗ " غهًٞ" ؾإْ٘ …ايٛضا٥ٌ يتٜٗٛد ايكدع، ٚطسد ايؿًططٝٓٝني ا٭ٖايٞ َٔ ٚطِٓٗ، ٚبٓح د

ُِٜذدٟ َع ايؿٗا١ٜٓ غ٦ّٝا :ٜكٍٛ ايسباٟٚ. ََسٕ ٜكتؿس ع٢ً ايتٓدٜد ايرٟ ٫ 
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ِِ ُٖ ِٔ،.. قأتًُٛ َُا٥ٔ  قأتًٛا ُؾِؿَس ايَع

ِِ ٌِ،.. قأتًٖٛ ُْكأت ِٔ َنسأضٝٓا  َٔ َََعُهِ   ُٔ  َِْش

ِٔ غاَغٔتٓا ُذقٓا ق٬ًّٝ َٔ  ُٔ  َِْش

،ِِ ُُٓه ـٔ ائعرابأت اييت َتِطُه  َٔٔ ػاٜٚ

،ِِ ََآٔضُٝه  ِٔ  ُذقٓا ق٬ًّٝ َ

،ِِ ِٔ َغَذاُن َٔ  ق٬ًّٝ 

ٌِ َٓاب ِٔ َنساضٝٓا ا٭عأدٟ بايَك َٔ ِٝٓا  ََ  .َؾَس

ُْؿس٠ إخٛاِْٗ يف ؾًططني قا٬ّ٥ :ٜٚعدل ايسباٟٚ أبًؼ تعّبرل عٔ تكاُعظ املطًُني عٔ 
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      ،ٌِ ٍُ ٜا ٔضِسَب َضٓأب ٜٗٗا ا٭طؿا  أ

َٓا اَؿّبَّٝب١ِ،      َِٖس أزاقٝ ٍُ ٜا َش ٜٗٗا ا٭طؿا   أ

َُٓا       ِٛ َٜ ِٜكّا ٔثكافْ،  ِِ أ ِِ ٖرا ٔثكاْف، َغُدُن َُه ِٛ َٜ 

ٌَ ِِ ٔنّبازّا ٔثك ًُِت َُ ِٖ َس ُٔ َقشاْف، ؾأقِعٓاُنِ ٔؾػازّا، ث  َِْش

ِٔ أِدطأدْا امُلِسَتّٔبَه١ِ ِٓصُف َ َٜ  .َا 

َٝادّا،      ُِْطٔسِز ٔد َِٖس أزاقٝٓا َتَدًِٖؿٓا ٚمِل  ُٔ ٜا َش   ِم

ُٖٔس يف ُْطاؾِس يف َتكازٜٔظ أؾساسأت اييت ُتِص  مِل 

ِٗسّا ِٖٝعٓا ٔب٬دّا. أِؾ٦َٔد٠ٔ ا٭ِغذاز َد ُٔ َق ُٔ. ِم  َِْش

َٝادّا ُِْطٔسِز ٔد ََا٤ّ. مِل  ٌِ ٔد ُِْسٔض ُٔ مِل   .م

يكد ْطٞ املطًِ أخاٙ ايؿًططٝيٓن ايرٟ ٜتأمل ٜٚعاْٞ ا٫غذلاب يف بًدٙ اؿّبٝب باضتُساز يف اْتعاز اّْبجام ق٤ٛ ايؿذس َٔ عت١ُ 

٢ُٖ"ٚمل ٜعد املطًِ مبجاب١ ذيو ايُعكٛ َٔ اؾطِ ايرٟ . ايًٌٝ ايكاضٞ ٚاملتطاٍٚ َٗٔس ٚاُؿ ُ٘ ضا٥ُٔس ا٭ِعكا٤ٔ بايٖط ْٛ َتَداَعِت ي ُ٘ ُعِك ِٓ َٔ ؛ "إذا اِغَتَه٢ 

َّ ٜٗتِ مبػانً٘ َٚػاغً٘ اـاؾ١ َتٓاضّٝا َا وُدخ ٱخٛاْ٘ املطًُني يف …نُا قاٍ ايسضٍٛ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ  ٖٚهرا ؾاز املطًِ ايٝٛ

َٔ عد٠ٕ َٔ أَتٓا :ٜكٍٛ ايسباٟٚ. َٛاط

109

  

ٌِ ُٔ يف ُنـ  ِمـ

ِْٛا َْٔطٝٓاُنِ َدُٝعّا.. َؾ٠ٕ٬ قِد َدَع ٓٓا  َِٝح، يه ِْٛا ايَػ  ٚزَََد

ٌِ ِٔ ُن ِٔ أزاقُٝهِ أزاقٝٓا، َٚع  يف ُدعاْا؛ َغَػًَـِتٓا ع

ًِٓا بَهسأضـٝٓا َْا ُغٔػ ُِٓهِ ٜا أٔسّٓبا َٓا، َٚع  أٖايُٝهِ أٖايٝ

ِٕ َُا َِْشتًٗٗا يف ايَّبـِسَي  .اييت 
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َٚٔ ثِ، ؾٗٛ ٫ ميًو . ٚنإ َٔ ايطّبٝعٞ إٔ ٜتشٖطس ايسباٟٚ ع٢ً ٖرا ايٛقع ايكامت، ٚإٔ ٜػعس بايػسب١ ٚايعراب ايٓؿطٞ امل٪مل

١ِْٝٛٝٗ ٚايػسب١ٝ نٞ تؿٓع َا تػا٤  ٍَ يٰي١ ايؿ إ٫ ايّبها٤ ٚايتأضـ ٚطًب ايػؿسإ ٭َتٓا اييت زنٓت إىل ايساس١ ٚايًٗٛ تازن١ّ اجملا

:باملطًُني

110

 

ُِْؿُطٓا، ُُٛ أ ُِٓه  َغَػًِتٓا ع

٫ُِٚدْا، ُُٛ أ ُِٓه  َغَػًَِتٓا َع

 ؾاِضَتِػٔؿسٚا اهلَل يٓا،

 .ٔاِضَتِػٔؿسٚا اهلَل يٓا

يكد اقتؿسْا يف ٖرٙ املكاي١ ع٢ً سدٜح ايسباٟٚ عٔ آ٫ّ َٚعاْا٠ ٚغسب١ أبٓا٤ ؾًططني ؾٛم ثس٣ بًدِٖ ايرٟ ٜعاْٞ اؿؿاز 

ٚايرٟ ٜتؿؿح باقٞ أغعاز ايسدٌ هد ؾٝٗا تعّبرلا ؾادقا ٚدآدا عٔ َآضٞ . ٚايكُع، ٚتعّبح ب٘ زُٜح ايتػسٜب ٚايتٗدٜد ؾّباح َطا٤

 .ٚأسصإ ا٭١َ اٱض١َٝ٬ نهٌ، ٚيف بكاع كتًؿ١ َٓٗا

 :ٚميهٔ إٔ نسز َٔ ٖرا ايؿؿٌ بّبعض امل٬سعات، نايتايٞ

إٕ ث١ُٝ ايػسب١ ٚاملعاْا٠ تدلش بٛقٛح يف غعس قُد عًٞ ايسباٟٚ، ذيو بإٔ ايػاعس قد انت٣ٛ بًٗٝب ٖرٙ ايػسب١ ؼت * 

 .ثِ إٕ ساٍ أَتٓا يف ايٛقت ايسأٖ ٜكٛد إىل اٱسطاع اؿتُٞ با٫غذلاب ٚايكٝاع. زلا٤ ٚطٓ٘ ايعصٜص

ٚازتّباطّا بايج١ُٝ املرنٛز٠، ٜدلش َعذِ اؿصٕ ٚا٭ض٢ يف غعس ايسباٟٚ ْؿٔط٘؛ ٭ٕ ايسدٌ ٜعٝؼ عؿسٙ، ٜٚعأٜ آ٫ّ ٚآَاٍ * 

َٗٔٝك١ اؾٓاح يف ايصَٔ اؿاقس ََ َِطت  ٜكٍٛ ايدنتٛز عّبد ايعصٜص املكاحل . ٚعًٝ٘، ؾكد نإ َٔ ايطّبٝعٞ إٔ ٜػُعس ايػاعس باؿصٕ. أَت٘ اييت أ

مٓلا نإ ايؿسُح يف عاملٓا ايعسبٞ، ٚيف تازىٓا ايعسبٞ، ق٬ًّٝ، ؾإٕ سدٜح ايػعسا٤ عٔ أسصاِْٗ : "يف تِطٜٛؼ بسٚش ٖرا املعذِ يف ايػعس املعاؾس

".ٚتطذٌٝ َػاعس اٱسّباط ٚا٭مل ٖٛ ايطابع ايطا٥د ٚايؿد٣ اؿكٝكٞ يًٛاقع ايه٦ٝب
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اييت " ايؿدم"ٖٚرا َا ٜعطٞ ي٘ ؾؿ١ . بٛقٛح يف غعس ايسباٟٚ؛ ٭ٕ ٖرا ايػعس ٜؿدز عٔ ذات َٚبعد َعاْا٠" ايرات١ٝ"ؼكس * 

ُٔ إٔ ايػعس إذا خ٬ َٔ عٓؿس ايرات ضكط: "ٜكٍٛ ايسباٟٚ. تؿتكس إيٝٗا أغًّب١ٝ ايكؿا٥د ايػعس١ٜ املعاؾس٠ َٔ ٌِ . أٚ شلرا ػد عٓؿس ايرات يف ن

ٚاملعاْا٠ ٖٞ ايّبٛتك١ اييت تٓؿٗس ؾٝٗا . غعسٟ ست٢ تًو ا٭غعاز اييت ّٜبدٚ ؾٝٗا ايطابع املٛقٛعٞ ٚاقشّا، ذيو أْٞ ٫ أنتب إ٫ بعد َعاْا٠

".ايرات
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ُٜهجس . يكد خدّ اؾاْب ايػهًٞ ٚاؾُايٞ يف ا٭غعاز احمل١ًًٖ يف ٖرا ايّبشح َٛقٛع ا٫غذلاب ٚاملعاْا٠*  سٝح ٚدِدْا ايػاعس 

 …نُا إٔ ايًػ١ ايػعس١ٜ دا٤ت ١ُ٥٬َ يػسض ايػسب١. اـّبب بٛؾؿ٘ ْطكا ْػُٝا َٓاضّبّا ٫ستكإ املػاعس اؿص١ٜٓ/ َٔ اضتدداّ املتدازى

، ٚعٔ طّبٝع١ ايع٬ق١ ( املكُٕٛ≠ايػهٌ )َٚٔ ايكسٚزٟ إٔ ْػرل إىل إٔ ايٓكاد ٚايدازضني قد أضايٛا ٔسِّبسّا غصٜسّا يف اؿدٜح عٔ ثٓا١ٝ٥ 

ٕٕ سٍٛ ايػهٌ َٚكَٛات٘ ٚب٬غت٘  ٚظٗست أخس٣ سٍٛ املكُٕٛ …اؾاَع١ بني اؾاّْبني، ؾعٗست نتابات ْكد١ٜ َٔ ايٛؾس٠ مبها

ٛٗز غهٌ مبعصٍ عٔ املكُٕٛ، ٫ٚ َكُٕٛ …ٚزضايت٘ ٚتأثرلٙ  ٚاؿل أْ٘ ٫ ميهٔ ايؿؿٌ بني ايػهٌ ٚاملكُٕٛ؛ ذيو بأْٓا ٫ ْطتطٝع تؿ

 .٫ٚ ضّبٌٝ إىل ايؿؿٌ بُٝٓٗا إ٫ يػسض ايدزاض١ ٚامُلكازب١. إُْٗا َت٬شَإ، ٚميج٬ٕ ٚدٗني يع١ًُ ٚاسد٠. مبعصٍ عٔ ايػهٌ
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 .االغتـراب يف شعـر حممد بنـعمارة: الفصل الثـالث

َٔ ايجُٝات  َٔ(Thèmes) ١ٛسد سكٛزٖا يف املنت ايػعسٟ اإلضالَٞ املعاؾس بؿٛز٠ الفت١ يًٓعس َٛقٛع١ االغرتاب  اييت ٜ

ٛٞٓا ْؿٛف . َع َا تطتتبع٘ َٔ َعاْا٠ ٚ غعٛز بعدّ تٛاؤّ ايرات َع قٝٛٗا اـاف ٚ ايعاّ ٚ مٛ ذيو ٚ ٖرا أَس ٜبدٚ طبٝعٟٝا إذا زب

ُٚيدت فٝ٘ ٚ ضتطع٢ ٖرٙ ايؿفشات املعدٚدات إىل تطًٝط ايكٝا٤ ع٢ً دٛاْب ... ٖرا املنت بايفكا٤ ايصَاْٞ ٚ املهاْٞ ايرٟ متٓدكت ٚ 

َٔ ػسب١ االغرتاب ٚ بٛاعجٗا يد٣ أسد ايػعسا٤ املػازب١ ايهباز ايرٜٔ، نإ هلِ إضٗاّ بازش يف زضِ ُؾ٣ٛ َػٗدْا ايػعسٟ َر ايطبعٝٓٝات، 

َٔ خالٍ اضتٓٛام بعض ْؿٛؾ٘ ايػعس١ٜ؛ ٚ ٜتعًل األَس بايػاعس ايساسٌ قُد بٓعُاز٠ ايرٟ انت٣ٛ بًع٢ ايػسب١ داخٌ ٚطٓ٘ ٚ أَت٘، 

ِٓبض بايؿدم ٚ األؾاي١ ٌِٝ ٚفات٘ بأٜاّ ق١ًًٝ، يف سٛاز أِدساٙ َع٘ د... فذٖطدٖا يف غعسٙ بًػ١ غعس١ٜ ت حي٢ٝ عُاز٠، . ٚ قد ؾٖسح ايػاعس قب

ُٛز سايت٘ ايؿش١ٝ دٕٚ إٔ تًتفت اؾٗات ايجكاف١ٝ ايسمس١ٝ إيٝ٘ ِٖ ّ 1945َٔ َٛايٝد قُد بٓعُاز٠  ٚ!بػسبت٘ داخٌ بًدٙ، الضُٝا بعد تد

. 1984 ٚغازى يف َٗسدإ األ١َ ايػعسٟ األٍٚ ببػداد عاّ ،اٟت بدأ ِْػس أعُاي٘ ايػعس١ٜ يف أٚاضط ايطتني؛ غسم املػسب،مبد١ٜٓ ٚدد٠

َُٓتر،أٜكٟانإ،  اؼاد نتاب املػسب، ٚيف زاب١ٛ األدب اإلضالَٞ ايعامل١ٝ، ٟٚا يف عكٛنإٚ " سدا٥ل ايػعس "اؾٌُٝ  بربْاف٘اغتٗس ٟا إذاعٟٞا 

 يف ايسٜاح ٚيف ايطشاب١ ممايو ايصَٔ األخكس، ايطٓب١ً، ْػٝد ايػسبا٤،: َٚٔ دٚاٜٚٓ٘ ايػعس١ٜ ْرنس.  تبج٘ إذاع١ ٚدد٠ اؾ١ٜٛٗ ناْتايرٟ

ـ١ؿٗا يف قٛي٘ يف آخس . ٚي٘ مج١ً َٔ األعاخ ايسؾ١ٓٝ…(2001)  ٚقد َٓس، يف سٝات٘ اإلبداع١ٝ ٚاألنادمي١ٝ ٚاإلعال١َٝ، بجالث١ أطٛاز 

أٚاٟل، املسس١ً األٚىل ٖٞ َسس١ً مجاع١ ظٗس املٗساش بفاع سٝح غا٤ اهلل إٔ ًٜتكٞ عدد نبري َٔ ايػعسا٤ املػازب١ ايرٜٔ : "سٛاز أدسٟ َع٘

ْٖٛٛا مخري٠ ايػعس املػسبٞ اؿدٜح ٚاملسس١ً ايجايج١ ناْت َسس١ً ايدخٍٛ إىل . أَا املسس١ً ايجا١ْٝ ٖٚٞ َسس١ً ايدع٠ٛ إىل األدب اإلضالَٞ. ن

ْٛٓات ايتؿٛف داخٌ ايكؿٝد٠ األثس ايؿٛيف "ٚع٢ً املطت٣ٛ األنادميٞ زؾٝدٟ َٔ ذيو نتابإ َعسٚفإ ُٖا . عامل ايتؿٛف ٚاضتٓٛام َه

ًُْٔت عٓ٘ دا٥ص٠ املػسب يًهتاب، ٚنتاب "يف ايػعس ايعسبٞ املعاؾس ، ًُْٞت عٓ٘ دا٥ص٠ "َفاِٖٝ ٚػًٝات: ايؿٛف١ٝ يف ايػعس املػسبٞ املعاؾس"، 

اؾٌٝ : "، أْتذت بساَر نجري٠؛ َٓٗا1965ٚع٢ً املطت٣ٛ اإلعالَٞ اغتػًت يف اإلذاع١ َٓتذا َٓر ... ْٕٛ يًبشح ايعًُٞگعبد اهلل 

ايرٟ داّ ثالثني ض١ٓ يف عُسٙ، ثِ أْتذت بساَر يإلذاع١ املسنص١ٜ بايسباط؛ " سدا٥ل ايػعس"، ثِ بسْاَر "غازع اؿٝا٠"، "بٝٛت اهلل"،  "ايؿاعد

ملد٠ " ٜطأيْٛو"ٚاغتػًت بإذاع١ قُد ايطادع يًكسإٓ ايهسِٜ َػسفٟا ع٢ً بسْاَر ". أذٚام ٚأغٛام"ٚ" إقُا١َ غعس"َٓٗا ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ 

"ضٓتني ٚاؿُد هلل زب ايعاملني

1

 .، إثس َسض مل ٜٓفع َع٘ عالز2007 َاٟ 12 تٛيف زمح٘ اهلل تعاىل ّٜٛ ايطبت ٚ قد . 

اييت دفعت ب٘ إىل َكاٜل االغرتاب ٚايتٝ٘،  ( اؾطد≠ايسٚح )عاؽ بٓعُاز٠ ايػسب١ ٚايٛسد٠ ٚايٛسػ١ َٔ دسا٤ ثٓا١ٝ٥ يكد 

:ٜكٍٛ. فؿاز نسٜح متسم يف فال٠ غاضع١ األطساف

2

 (بباخل) 

ٛٞس٠ٝ تٓػس تِطبٝشٞ  دطدٟ خاب٠١ٝ، ٚايسُٚح ايٜك

ِٕإُْٗا  .. اثٓا

ٖٞ ضٛأقٞ ايُػِسب١ٔ، ٚحيٚدثين عسُغٗاإميٓد :  إي

ٖا أَْت نسٜح٣ مٞتسم يف ايؿشسا٤ِ 

  ِ٘ ٚتدٜفُعو يػاُت ايهػف إىل ٚادٜٜو املًتٚف بٛسػٔت

ِٕ  اٚتػٗل دٗإت مل ٜعسٞفٗا ايَعٓس فٛ
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 ٖٞ ٚتُٗسُب َٔ بني ايٛني ٚتِستٗد إي

 .فٝأِؾػٞ

 –ت٘ املًتف بٛسؼ - يػات ايهػف-   تٓػس تطبٝشٞ ايكٛس٠ايسٚح - دطدٟ خاب١ٝ)ٜٛػ٢ ع٢ً املكٛع أعالٙ املعذِ ايؿٛيف 

ٚبني اؾطد ٚايسٚح، أٚ املاد٠  .ايٛني /١ٜ يف ٚاقع املاد٠ٚحايس /، ايرٟ ٚظف٘ ايػاعس يتؿٜٛس غسبت٘ املٝتافٝصٜك١ٝ(…ايٛني - فٕٛاايعس

:ٜكٍٛ.  تٓبت ذات ايػاعس اييت شاٚدت بني األَسٜٔ؛ فأخرت بٓؿٕٝب َٔ املاد٠، ٚبٓؿٝب َٔ ايالَاد٠،ٚايال١َاد٠

3

 

بُٝٓٗا تُٓبت ذاتٞ نايٓد١ًٔ 

ِِٝ ايٖؿَبٛأت  ُُِٛس غ تِطت

: ٚتسق٢ يف ي١ًٔٝ ِٚسدتٓا

-  ٍُ أَْت اؾطُد املُٛؾٛ

ٚأَْت املا٤ِ 

ُٚ،أَْت ايسا٤ُ  ٚأَْت اؿا٤ُ ، ٚأَْت ايٛا

. أَْت ايِٓد١ًٝ يف دطد ايؿشسا٤ِ

 ٖرا ايتػبٝ٘ اؿطٞ يف تبٝإ َد٣ غسب١ أضِٗٚقد . غٓب٘ ايػاعس ذات٘ يف ايطٛس األخري بايٓد١ً ايجابت١ يف ؾدز ايؿشسا٤يكد 

ـَٜبب ٖٓا أثس دًٞ يف إبساش . ، ٚنرا إؾسازٙ ع٢ً ايتشدٟ ٚايؿُٛداؾطد /ايػاعس ٚغعٛزٙ بايٛسد٠ يف عامل املاد٠ ٚنإ الضتعُاٍ ٚشٕ ا

 إىل إٔ ٖرا ايٓطل ايَٓػُٞ اضتفاد َٓ٘ ايؿٛف١ٝ يف ،يف َسغدٙايطٛداْٞ اجملرٚب،  عبد اهلل ايٛٝب زسّٛٚقد ذٖب امل. ساٍ ايػسب١ ٚايعصي١

. ٜسٜاـبعض َٓعَٛاتِٗ اييت ُتَٓػد يتدًل ْٛعٟا َٔ اهلطت

ٚبٓا٤ّ ع٢ً َا ٚزد يف ايٓـ املتكدّ ايرٟ ٜطٝٛس عًٝ٘ ايٜٓفظ ايؿٛيف، ميهٔ إٔ ْٛقح َٛقع ايػاعس املػرتب ايرٟ ٜتٖٛضط 

ِٔٝ : ايالَاد٠، بايبٝإ ايتايٞ /املاد٠، ٚعامَل ايعًٜٛات / عامَل ايطفًٝات؛عامٝل٘ اـاف عامل

          

 أٟ غ٤ٞ ض٣ٛ  فٝ٘ ميتًوٜهٔ  إْ٘ مل سٝا٠ قعف ٚغسب١، عٝحاإلَسٔايػا٥ب ٚايػازم يف يٌٝ احملٔ ٚ / بٓعُاز٠ يف ٚطٓ٘ املٓفٞعاؽ

ِٛقعتٗاـِـ إىل ازتٝاد عٛامل االغرتاب ٚاالْٛٛا٤ ع٢ً ايرات نَشٌٖٙٚرا اؾٛ األيِٝ دفع. ايهجري٠ املُتد٠ األسالّ ٚاألَاْٞ ٣ٕ َٓعصي١ داخٌ ق . شٚ

:ٜكٍٛ

4

  (بباخل) 

 ٖٞ ِٓف ِٛطَٓو امٜل أَْت ال مٞتًو َ

َُو نايكٛقع١ ايٖت ُٔ دط ِضَبُحـٚتطه

5

 يف ؾُت عٛامِل 
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ِز ـ     قعس ايبِح                                  

ٛٓأَْت ال متًو ُضشّبا َت ي١ٟ د

ٍَ يٜو  ِٛ                           ال َس

ٚال متًو َٔ أَٛاز غتا٤ٔ ايعاّ َزَذاذٟا 

 ُ٘ َٚخساُدو ال متًه

ِٜٜو  ٢ٟٚ ايًشع١ٜ بني ٜد َِٜر ٚاؿِسُف ايٝاُْع 

ََٖصيِت فٝ٘ َعاْٞ عػٔكٞو  ٚ

ِٗس٢  ُِ املُتٗد َع ايٓ ٜا أَْت، اٝؿً

 ٢ٍ ْٔٞ أطفا َٔ ايِٓبع إىل سٝح تؿٗب أَا َٔ

٢ٌ . ِٙ                         ايٛطٔ ايػازم يف يٝ

ٚيهٔ غبح ايسس١ً، ٚأمل . ٚؼدخ بٓعُاز٠ عٔ قٝاع٘ ٚغسبت٘ املِك١ٝٓ غري َا َس٠، ٚساٍٚ َسازا ايفساز َٔ قبكتٗا ايك١ٜٛ

ٜكٍٛ بٓعُاز٠ َٛدٗا ايهالّ إىل كاٜطب١ طاملا تعًل بك٤ٛ قبتٗا، ًَتُطٟا . طازدٙ يف س١ً٘ َٚتِسساي٘ت تاملد١ٜٓ املعكد٠، ٚٔفعاٍ قَٛ٘ ظٌ

:َٓٗا ايتدفٝف َٔ َعاْات٘ ٚغسبت٘

6

 (بباخل) 

٢ٌ تٜا أٟ ِٝ ٖا األْج٢ اآلت١ٝٝ َع ايط

املٓجٛز٠ٝ يف ممًه١ األعٛاّ، نأٜاَٞ 

أِبَشِسُت نجريٟا 

ٚاخرتُت ايعاؾف١ٜ اـكسا٤َ 

ألٞنٔػَف ق٤ٛ قٓبتٔو َع املٛز 

ٖسِبُت َع ايٛري٢ 

ٟ ٕٚناِْت أِدٓش١ٝ ايٚسسالت تٛازُد

ُٕ ايفِش١ُٝ تٛازدْٞ  ٚاملد

ّْ نايٚدٞف٢ًٜ  ٜٚٛازدْٞ قٛ

ِٝت ٔظالئو يف ٚقيت، َٚهاْٞ - . ٜا ي

: بٓعُاز٠ إىل زنٛب قٛاز ايعػلاٚيتذاٚش آالّ ايػسب١ َٚعاٖس املعاْا٠ ٚاملكاضا٠، دع

7

 (بباخل) 

َٕ ائعػل٢  ِٜٔكٞغ ُضًٛا أ

ٍِ يف ضاسات ايٛقت غسٜبٟإِٚال ت . ش

                                                                                                                                                                                     

 - 

. 44روح، ص ـكح الـيًم: يارجـتُع - 

. 21 صَفـــسه، - 



 اإلغرتاب يف الشعراإلسالمي املعاصر

 

 

 

٣ٍ .  ضانٓا، ايػسب١، ال ٜعٌ ايػاعس َهتَٛف ايٝد٠ٜٔٚيف غُس يًدسٚز َٔ  (Reactions)بٌ ٜتؿسف ٜٚكّٛ بسدٚٔد أفعا

ٚيعٌ ايجٛز٠ َٔ أِٖ ايٛضا٥ٌ ايك١ُٓٝ بٓكٌ ايػاعس َٔ . ٚاقع االغرتاب إىل ٚاقع االْػساح، َٚٔ ٚقع نًٌٝ إىل إعالٕ َٝالد ٚقع ددٜد

:ٜكٍٛ بٓعُاز٠. ساٍ االغرتاب ٚاملأضا٠ إىل ساٍ ايطعاد٠ ٚايػب١ٛ

8

 (املتكازب) 

ٚيف ٝغِسبيت أتط١ًل ُسٛز١ٟٜ نايٖطشأب 

 ِْ ِْ قدٜ هلا دطْد فٝ٘ ِٚغ

ٛٓاز٢  ٚزٞغبُتٗا َٔ ْػٝد ايج

تط١ًٞكُت فٝٗا دساَح ائبالِد 

ٚأِضُِعُت يف ؾٛتٗا ٝأغٓٝاتٞ 

ئو أٜتٗا ايًشعاُت  ظاٟل

َُجٜك١ًٟ بايٓػٝٔد  َتذ٤ٞ َع املٛز 

١ٛأت ِِٝ ايتٓكٌ بني احمل .. ؼت غ

ُتِعًٔٔ طًٞع١ٝ نٌ املطافأت َٝالَدْا 

: ٜٟا نُا ًٜٞـٚميهٔ إٔ ْكسأ ذيو ددٍٚ

 

 

.  ألٕ ٚاقع٘ املعٝؼ ٜبعح ع٢ً ذيو؛ اؾُاع١ٝٚ ضٛا٤ ايرات١ٝ أ، يف نجري َٔ أغعاز قُد بٓعُاز٠ ْػ١ُ اؿصٕ ٚاملأضا٠تتبٓد٣

. ٚايػاعس ٚاسد َٔ أبٓا٤ فتُع٘ ٚأَت٘؛ ٜعاْٞ َا ٜعاْْٛ٘، ٜٚتأمل نُا ٜتأملٕٛ

 ٖرٙ املأضا٠ اييت تدفع إىل االغرتاب ٚايتٓكٌ إىل ؛ٜكٍٛ بٓعُاز٠ يف ايتعبري عٔ األسصإ ٚاملأضا٠ اييت تهتطش٘ ٚأبٓا٤َ فتُع٘

:سٝح ٜٛدد اهلد٤ٚ ٚاالط٦ُٓإ يًعٝؼ سٝا٠ ايهسا١َ ٚايعص٠ ٚاؿس١ٜ ايتا١َ

9

 (املتكازب) 

ِٓت٢ٗ  سنَي نإ املد٣ نايفكا٤ٔ بال َ

 ٢ٔ ِٜ ُٕ ايٓطا٤ تساْا نُعِؿفٛز ٚناْت عٝٛ

 ُّ َْٓا فٛم ٝغؿٕٛ ايٓسٜاح 

ْٚػسب أِسصآْا 

 َٕ ثِ ُْٗذُس ٖرا املها

 ِ٘ إىل سٝح تٛدد أضساُب طري٣ ٜغسٜب

                                                           

. 54 -53رتاء، ص صــَشيد انغ: تُعًارج - 

. 16 -15، ص صَفـــسه - 



 اإلغرتاب يف الشعراإلسالمي املعاصر

 

 

 

ُِ ُْكٝ .. ٖٓاى 

َٓا َْ ِٗس قسآ .                        ْٚكسأ باٜؾ

بٌ إْٗا تتذاٚش ايرات ايػاعس٠ يتُظ أبٓا٤ . إٕ املأضا٠ ٚاألسصإ اييت ٜتشدخ عٓٗا بٓعُاز٠ يٝطت ذات١ٝ، ٚيٝطت ٚيٝد٠ ايّٝٛ

ُٜسحي٘ يفٞٚأَاّ ٖرا ٕ …ٚطٓ٘ قاطب١ ذنٛزا ٚإْاثٟا، ثِ إْٗا قدمي١ ضٖببتٗا ظسٚف َع١ٓٝ  ايػاعَس ٜبشح عٔ اـالف ايرٟ َٔ غأْ٘ إٔ 

":أضفاز داخٌ إٜكاع املٛز"ٜكٍٛ يف قؿٝد٠ٕ ي٘ بعٓٛإ . َٔ آالّ األسصإ ٚأتعاب االغرتاب ايكاضٞ

10

 (ٌََ   (ايس

 ٞؼت ايِعالٍ ضًٓتكٞ 

 ٌِ ْٔ، ٚأْج٢، َٚزُد ٚط

ٞٙ بدأْاٙ قدميٟا  ْٕ ثالث سص

ِٝف  َٔداد ايَبِشس ض ِٚغٌ يف  سني أ

َٔ املٗأدس٠ٜ اييت  َِٜشسع األغباح ٚايطف

َّ ايَعراز٣  قد ٖٖسبت َٔ دًد ٖرا ايَبٓس آال

ِْٖس غا٥ٝو األغهاٍ ٜتبعٓٔٞ   أَْت ش

فأعُح عٔ زفٝل٣ 

َ٘ ايفكا٤ِ  مِيتٛٞ ٚد

ِ٘ . ٜٚسمتٞ يف ٔسكٔ عاغك١ امٜلطاف

٧َٔ إىلٚايٓـ املٛايٞ  . مج١ً َٔ األضباب ٚايعٛاٌَتكبع يف إٔ ٚزا٤ غعٛز بٓعُاز٠ باالغرتاب ٚاملعاْا٠ زتابٚال ٕ ُٜٛ 

:بِعكٗا

11

 (بباخل) 

ََٔ باع َآذٕ َدٕ ايػاّ، َِٚؿَس .. 

 ٍَ َّ ايسٚع٢ إىل َِطذد نابٛ َٚٔ أِدخٌ أقدا

 ٢ِ َٙ ايعًٞ َٚٔ ٖٖسب غا

ََِب"ٚنٝف تتِ أاٜلعُٝب   "ايٜها

 .                   ع٢ً َا٥د٠ اٝؿصٕ ايعسبٞ

ٓٚفط)ؽتصٕ األزاقٞ ايعسب١ٝ ٚاإلضال١َٝ خريات عع١ُٝ ٚثسٚات َتٓٛع١   ٚمت تٛشٜعٗا ،إذا أِسٔطٔ اضتػالٝيٗا (…املعادٕ- اي

 سٝح ْس٣ إٔ نجريٟا َٔ ؛ٚيهٔ ايٛاقع املًُٛع غ٤ٞ آخس. بإْؿاف ٚعدٍ، فإٕ املطًُني قاطب١ٟ ضٝعٝػٕٛ عٝػ١ ايػ٢ٓ ٚايهسا١َ ٚاهلٓا٤

 ٚتهٓص ،أبٓا٤ األ١َ اإلضال١َٝ ٜعإْٛ َٔ األَساض ايفتان١ ٚاجملاع١ ٚايفكس امٝلِدٔقع، َع ٚدٛد ق١ً َٔ املطًُني تطتِشٛذ ع٢ً ثسٚات عدٜد٠

َتٓا ايرٟ ٜتداخٌ فٝ٘ ايػ٢ٓ ايفاسؼ ٚايفكس أٜكٍٛ بٓعُاز٠ يف تؿٜٛس ٚاقع ! أزؾد٠ ٖا١َ َٔ األَٛاٍ يف ايبٓٛى احمل١ًٝ ٚاـازد١ٝ

:ايعازّ

12

 (املتكازببب ٚاخل) 

تتداخٌ ايٓكِشهاُت، ٚاألَْاُت 

ٞٗ  ُمٚايتؿفٞ ، ٚاملتفٓسُز ايعسب

                                                           

. 51-50روح، ص صـكح الـيًم: تُعًارج - 

. 57َشيد انغرتاء، ص: تُعًارج - 

. 51-50 ص ص،سهــــَف - 



 اإلغرتاب يف الشعراإلسالمي املعاصر

 

 

 

ٍُ ٚاملٛت٢  ..ٚائبرتٚ

ُِع٣ يف املتاسِف   ٚغعُٛب َغ

َُٝني ٚيف ايٞ  ..َضازـٔٚايصعا١َٝ يف اي

. زؾُٝد ٖرا اؿصب ٜٞهُبُس يف ايبٓٛٞى -

.. مٔ لُٛع.. ٚمٔ  -

ِٛأَٟا فٝٓا  "َاـاألْٞ"ٜؿبح ت

13

ُّـاجُل"ٚ ."ذا

14

 

 ايػاعس املػسبٞ املعاؾَس بٓعُاز٠ إىل ، ايرٟ ٜٟٓٛٛ ع٢ً َفازق١ ٚاقش١،ٚقد نإ َٔ املٓٛكٞ إٔ ٜدفع ٖرا ايٛاقع املٛب٤ٛ

. ايػعٛز باالغرتاب ٚاؿصٕ، ألْ٘ ٚاسد َٔ أبٓا٤ ٖرٙ األ١َ؛ ٜتأمل بتأملٗا، ٜٚطعد بطعادتٗا

ُٗ٘ بتصاٜد َعاْا٠ األ١َ اإلضال١َٝ ٜكٍٛ يف املكٛع ايجاْٞ . َِطٗاـ ٚنجس٠ دساساتٗا يف شَٔ أفٍٛ َؽ،ٜٚصداد اغرتاب بٓعُاز٠ ٚتٝ

":أغٓٝات يف سدا٥ل غرياش"َٔ قؿٝدت٘ 

15

 (املتكازب) 

ِٙ َا ٖٞ ٔقِبًيت  َٓا ٔغرياُش أ

ايػُُظ آٔف٠١ً 

ٚايٛرُي زأس٠١ً مٛ اٜؾٓٛٔب 

َِ املَبِعجَس يف ايفكا٤ِ  ِٝ ْٔل ايػ ُتعا

ٓٔٗا ٠ٜٚكٍٛ يف املكٛع ايجايح َٔ ايكؿٝد ِٝ ُٚشٟا إىل ضٝاد٠ دٛ اؿصٕ ٚايػسب١ ٚاملتاٖات يف ٔنٝإ ايعامل اإلضالَٞ عا١َٟع ًَ :

16

 

ّٓا  َِٛزع٢ قد عاد َٔ ايٌٓٝ سصٜ ٖٓ طا٥ُس اي

َِ ٜٚتًٛ  ِٝ   األٞغٓٝاِتَِٜسٜنب ايػ

. املتاٖاِت..املتاٖاُت ..امٜلتاٖاُت 

َِٓٝاِت ٢ِ األ  .ٝغسبُتٓا يف َدشٝ

ٖٚٓا ٜدعٛ بٓعُاز٠ إىل االضتٝكاظ ٚايٛقٛف ٚقف١ . أَت٘ٚ ٖرٙ ايػسب١ ٖادطا سكٝكٝا ٜكٓض َكذع ايػاعس أَطتيكد 

َُِر ساثـ٘ـاايسداٍ جملاٖدتٗا، :ٜكٍٛ. دٟ ٚاالْتكاٍ إىل اجملاٖس٠ باؿل ٚزفض أدٛا٤ ايػسب١ ٚايتػسٜبـ ع٢ً تِسى ايهالّ ايال٤

17

 (بباخل) 

ََٔ ْاّ ٖٓا ٞكتفٟٝا يف ايهًُأت  فٝا 

ِٝٔكٞغ ، اِضت

ٕٓ ايػسب١ٜ ٖأدُطٓا  إ

٢ٍ ٛٚز ٚا ِٟ ـٚبالُد ايػاّ تت ََٛ ٜٗا األ

قؿا٥د - ، َٔ أَجاٍ سطٔ األَساْٞ ٚ قُد عًٞ ايسباٟٚنػريٙ َٔ ايػعسا٤ اإلضالَٝني املعاؾسٜٔ –يكد ْعِ بٓعُاز٠ 

َُٝٝت٘ ْٚرنس ٖٓا، ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ ال اؿؿس، . زا٥ع١ َٚؤثس٠ يف تؿٜٛس ق١ٓ ايكدع ٚآالّ املطًُني ٚأسصاِْٗ يف ايٛقت اؿاقس غاؾ١

                                                           

. فقر اندو: ؛ ويعُاها(L’anémie)كهًح يعّرتح يٍ انهفظح انفرَسيح  - 
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 اإلغرتاب يف الشعراإلسالمي املعاصر

 

 

 

 إىل ٚقد أغاز يف ثٓاٜاٖا ،(34/35.ع) 2001عاّ " املػها٠"، ايرٟ أؾدزت٘ ف١ً "دٜٛإ االْتفاق١"، املٓػٛز٠ قُٔ "ايػكب املكٓدع"

َّ، َعاْات٘ ٚأسصاْ٘ َٔ دسا٤ َا تعاْٝ٘ ايكدع  بطبب االعتدا٤ات ايٛسػ١ٝ ايطافس٠ اييت ٜكّٛ بٗا ايٝٗٛد دٕٚ َساعا٠ٕ ٝؿس١َ ٚال ،ايٝٛ

 . أخالم

يرا ؼكس بهجاف١ يف ايػعس . تعٓد ايكدع ايكًب ايٓابض يأل١َ اإلضال١َٝ، ٚزَص قٛتٗا، َٚٓػأ ٔعصٖا، َِٚطس٣ ْبٝٗا ايهسِٜ

:ٜكٍٛ بٓعُاز٠. اإلضالَٞ املعاؾس، ٚؼتٌ َها١ْ َسَٛق١ يف ْفط١ٝ اإلْطإ املطًِ

18

ّٗ األدصا٤)   (ايهاٌَ تا

ُّ ـباَب٠١ َٚغـٓب٠١، َٚفـٜايكِدُع ْْٛز يف ايكًٛب َكٖدْع          ََٚح زا

 املػاز إيٝٗا يف ائفكس٠ اآلْف١، فإٕ أٟ سصٕ أٚ َعاْا٠ تًِ بايكدع البد إٔ تٓػس ظالهلا عرب نٝإ ٠ٚبايٓعس إىل تًو املها١ْ املتُٝص

ٖٚهرا ٜتأمل املطًُٕٛ ٜٚػكبٕٛ نًُا ُدسست قدضِٗ . قدعاٍاأل١َ اإلضال١َٝ نً٘، َٔ ًَٓٛل ذيو ايسباط املكدع ايرٟ ٜسبط املطًُني ب

:ٜكٍٛ بٓعُاز٠. ٚأمٓل بٗا اؿصٕ

19

 

ِٜتٕٛ ُّ ـٖا        ٜتــايكدُع أزُض اهلٔل َٔ َش ٚق١د ايتـازُٜخ ٚاألٜٓــا

 ُّ تِبهٞ ائهٓا١ْ سصَْٗا ٚٔدساَسٗـا        ٚاملػسُب األقؿ٢ ٚذاى ايػا

      ٌْ ّْ ٜٚفًٞٔذ َٟ  غَكُب ايُعسٚب١ عاز ٢ٛ ُّ ٝطـ ٌٗ َٚدف١ٔت األقـال  ايٚطٔذ

    ُّ َُؿـاُبٗا اآلال ٌٗ ايبـالٔد  ُٚتٛٚسد ايكدُع ايبالَد مجَٝعــٗا        نـ

 ايدضا٥ظ مألْ٘ ال ضالّ َع ايؿٗا١ٜٓ األعدا٤ ايرٜٔ أٔيفٛا اختال.  اؿاٍ، ال ٜسق٢ ايػاعس إال غٝاز اؿسب ٚاؾٗادٙٚأَاّ ٖر

:ٜكٍٛ بٓعُاز٠. ٚاألضاطري يكُإ اضتكسازِٖ يف فًطٛني ايٛاٖس٠، ٚإقفا٤ ايػسع١ٝ ع٢ً تؿسفاتِٗ اهلُذ١ٝ ٚايتٛضع١ٝ

20

 

ُّ : ٖرا ٔخٝاُز اؿسب إٓت فامسعـٛا       نٔرب ايرٟ قاٍ اؿٝا٠ٝ ضـال

َٝٗٛد ُٚشٞيصيِت        ُّ ٚاْـٗازٔتضكِٛت أضاطرُي اي ُٕ ٚاألؾٓـا  األٚثا

ِِ        غٖسِتِٗ ٚبخ ٖٛدٚا أسكاَدٖــ ُّ ـاجمٞلسَٕٛ تع دأعٗا األِســال

:ٜٚكٍٛ يف فكٌ االضتػٗاد يف ضبٌٝ ايدٜٔ ٚايكدع ايػسٜف

21

 

 ُّ ٖرا غْٗٝد يف ؾشٝف١ ٞفٔدْا             أِب٢ً ايبال٤َ طسٜكـُ٘ ايكٓطـا

 ُّ ًَُٚبٟٝا َٚسأبٟٛا             زَضِ ايٛسَٜل نأْـٓ٘ زٓضـا ؾاغ اؾٗاَد 

 ُّ ٚدعا إىل َٕٛت ْبٌٝ زا٥ـع             فَتطاَكِت بؿُـٛٔدٙ األِعال

 ُّ َٜـٌ اإلِضال َٜتدا ُ٘             ٚبفِكًـ٘  َُ ٖرا ايرٟ ناْت يـ٘ أٜـا

 ُّ ِٖٚا ٌْ            ضكِٛت أَاّ ُؾُٛدٙ األ َْٔد ََٚبٓذ ْٟ، ؾـا ِْ، قٛ ِٗ َغ

: ، ميهٔ إٔ ْطذٌ املالسعات اآلت١ٝايفؿٌَٔ خالٍ قسا٠٤ ايػٛاٖد ايػعس١ٜ ايٛازد٠ يف ٖرا 

 ْعِ قؿا٥َد  إْ٘ عٝح؛يكد خاض ايػاعس املػسبٞ اإلضالَٞ املعاؾس قُد بٓعُاز٠ ػسب١ ايػسب١ ٚاملعاْا٠ ممازض١ٟ ٚغعسٟا *

ًُْفٞ يد٣ نجري َٔ .نجري٠ يف ٖرا ايػإٔ، ٚعاؽ االغرتاب يف ٚاقع٘ ٚأَت٘  ٚمما تتطِ ب٘ ٖرٙ ايتذسب١ أْٗا ؾادق١، ٚيٝطت شا٥ف١ نُا 

 .ايػعسا٤ احملطٛبني ع٢ً ايتٝاز ايػعسٟ اٜؿداثٞ

                                                           

. 14، صس.و ،فاضحـديواٌ االَت - 

. سهــــــَف - 

. 13 ص،سهـــــَف - 

. 14 -13ص ص، سهـــــَف - 
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: ٜكٍٛ ايدنتٛز قُد إقباٍ عسٟٚ يف ٖرا ايؿدد. ًُْظ يف أغعاز األضتاذ بٓعُاز٠ األسصإ ٚاملأضا٠ ايٓفط١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ *

تتداخٌ املأضا٠ عٓد ايػاعس املػسبٞ قُد بٓعُاز٠ بني ايٓفطٞ ٚاالدتُاعٞ، ٜٚستدٟ غدؿ١ٝ األ١َ املجَد١ٓ باؾساح، فٝترٚم َساز٠ "

."االْٗٝاز ايرٟ ضٝتشٍٛ ستُا إىل أٌَ يف ايٓؿس املٓػٛد

22

 

ٚحيتاز .  ٖرا ايٛابع ايرٟ ؾاز َٝص٠ ف١ٝٓ تٛػ٢ ع٢ً ايػعس ايعسبٞ املعاؾس عا١َ؛إٕ دٌ غعس بٓعُاز٠ ٜتطِ بٛابع ايػُٛض *

 إىل ، ٖآٖا،ْٚػري. ٚحيكس يف غعس ايسدٌ، يف أساٜنَي نجري٠، ايٜٓفُظ ايؿٛيف. َكؿٛدْٙاٙ ـٖرا ايػعس إىل ع١ًُٝ تأٌَ ٚتأٌٜٚ يفُٗ٘ ٚاضٔتٞو

األثس ايؿٛيف يف ايكؿٝد٠ ايعسب١ٝ "ٜح أعد أطسٚس١ داَع١ٝ بعٓٛإ بح ؛إٔ بٓعُاز٠ َٔ ايباسجني املٗتُني باؾاْب ايؿٛيف ٚأثسٙ يف األدب

ٍِٛ ٚشٕ أٞنَجَسنُا  …يٌٓٝ دبًّٛ ايدزاضات ايعًٝا، ٚذيو بإغساف ايدنتٛز قُد ايطسغٝين" املعاؾس٠ َْ  بٓعُاز٠ َٔ ِْطر أغعازٙ ع٢ً 

 /يفهس٠ٍ خادّٚظ١ًُ ٚاسد٠ ْكٍٛ إٕ ايػهٌ عٓد بٓعُاز٠  … املػاعس األِضٝا١ْ ٚاملٛقٛعات ايػٓا١ٝ٥، إىل سٍد بعٝد،اـبب، ايرٟ ٜٓاضب

. املٛقٛع

         
 

                                                           

. 60-59ص ص، 1،1986.انثيضاء، ط، اندار يحـاليي ، انًكتثح انسهفـيانيح األدب اإلسـج: تال عرويـيحًد إق - 
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