وزارة التعـميم الـعالي والبـحث العمـمي
جامعة محمد بوضياف – المسيمة.

كمية اآلدا و الماا

الرقم التسمسمي .................:

قسم الماة و األد العربي

رقــم الـتســجــيـل .................:

االغت ار في شعر عبد الوها البياتي
ديوان ""الذي يأتي و ال يأتي"" أنموذجا
(مقاربة وصفية تحميمية)
مـذكرة مكمـمة لنـيل شـهادة الماستر
الميدان  :لاة و أد عربي

فرع  :أد عربي

تخـصص  :أد عربي حديث

إعـداد الطـالبة:

إشراف األستاذة :

طرو زواوي

نصيرة سويسي

تاريخ المناقشة :

لجــنة المناقــشة :
 -د /ناصر بركة

رئيسا

 -أ /نصيرة سويسي

مشرفا

 -د /عمر عميوي

ممتحنا
السنة الجامعية  2012-2012م

شكش وعشفاٌ
حنًذ اهلل و َشكشه عهى َعًت انعهى انيت أَعًنا هبا
وَشكشه عهى ينحو ننا انقىة و اإلسادة الستكًال انبحث
شكشا ملٍ ٌقذو هلًا أول شكش وال جيضٌهًا كم انشكش
انىانذاٌ أعضمها انشمحاٌ
و أتقذو بانشكش اجلضٌم نألستارة املششفت َصرية سىٌسً
وخانض انشكش و انتقذٌش نألستار انذكتىس عبذ انشمحٍ بٍ ٌطى
انزي مل ٌبخم عهً بنصائحو انقًٍت و تىجٍهاتو
وكم انشكش و االحرتاو نألستار انذكتىس صكشي حبىص
وشكشا نكم أساتزة كهٍت َداب جبايعت املسٍهت
و شكش خاص نَُست خذجيت بٍ سامل عهى دعًها يل

مقدمة

مقدمة
و الصالة و السالم عمى أشرف األنبياء و خاتم المرسمين سيدنا محمد صمى اهلل عميو
وسمم و عمى آلو و صحبو ومن تبعو إلى يوم الدين و بعد:
يعتبر االغتراب ظاىرة قديمة حديثة عانى منيا اإلنسان بسبب تعقيد الحياة و تردي
األوضاع السياسية و االجتماعية و االقتصادية  ،و في ظل ىذه األوضاع و تحت تأثيرىا
كان طبيعيا أن تنعكس ىذه الظاىرة في أعمال األدباء و خاصة الشعراء منيم ،باعتبار
الشعر تعبير عن العواطف و خمجات النفس فالشاعر صاحب إحساس مرىف ،أكثر الناس
تأث ار بالحياة التي يعيشيا في عالم يفتقر ألواصر الحب اإلنساني ،و بما أن االغتراب ظاىرة
إنسانية تتواجد داخل كل إنسان عانى منيا الشاعر ،فتراوحت غربتو بين االنسحاب من
الواقع و اعتزالو ،أو التمرد أو اليجرة ،و عبد الوىاب البياتي أحد الشعراء المعاصرين الذين
ذاقوا م اررة االغتراب ،فعبر عن تجربتو الشعرية التي رسمتيا تجربتو الحياتية الممئ بالحزن و
األسى و األلم ،فالمطمع عمى شعره يتحسس عمق ىذه الظاىرة و مدى تغمغميا بين أسطره
الشعرية المحممة بمشاعر االغتراب ،فال يكاد ديوان من دواوينو يخمو منيا ،حتى أصبح
ش عره صورة واضحة لالغتراب مما دفعني الختيار ىذه الظاىرة عنوانا لمبحث و الغوص
داخميا و الكشف عنيا من خالل شعر عبد الوىاب البياتي ،متخذة من ديوان "الذي يأتي و
ال يأتي " أنموذجا لمدراسة ،حيث أثارت في نفسي جممة من التساؤالت التالية:
ما أسباب و دوافع اغتراب الشاعر عبد الوىاب البياتي؟ و كيف تجمت مظاىر االغتراب في
شعره؟ ما االغتراب؟ و ما أنواعو وجذور نشأتو؟
لإلجابة عن ىذه التساؤالت و إزالة الغموض اتبعت الخطة اآلتية :حيث قسمت البحث إلى
مقدمة ،و تمييد :تناول عالقة االغتراب باألدب.
الفصل األول :وتم التطرق من خاللو إلى مفيوم االغتراب عند الغربيين باعتبارىم السباقين
في وضع ىذا المصطمح ،و مفيومو عند العرب من خالل المعاجم المغوية
أ

وفي

االصطالح ،مع ذكر بعض أنواع االغتراب و نشأتو عبر مختمف المراحل األدبية منذ
العصر الجاىمي مرو ار بعصر اإلسالم و األموي و العباسي ثم العصر الحديث.
أما الفصل الثاني :فتناول أسباب اغتراب البياتي ودوافعو و كذلك تجميات ىذه الظاىرة في
شعره و مظاىرىا من خالل ديوان " الذي يأتي و ال يأتي" ،باإلضافة إلى لغتو الشعرية التي
ميزت شعره ،حيث تناول البحث العناصر الفنية في شعر االغتراب من خالل المعجم
الشعري ،و الصورة الفنية أو الشعرية و كذلك اإليقاع ،ثم خاتمة باإلضافة إلى ممحق جاء
و المراجع و فيرس لمموضوعات.

فيو تعريف بحياة الشاعر ،و قائمة المصادر

و لمعالجة ىذا الموضوع اخترت المنيج الوصفي التحميمي معتمدة عمى مجموعة من المراجع
التي تناولت ىذا الموضوع بالدراسة من بينيا" :االغتراب في الشعر األموي" ،لفاطمة حميد
السويدي .و "الغربة في الشعر األندلسي-عقب سقوط الخالفة"-ألشرف عمي الدعدور .و
"دراسات في سيكولوجية االغتراب" ،لعبد المطيف محمد خميفة

و "االغتراب في الشعر

العراقي المعاصر مرحمة الرواد" لمحمد جعفر راضي و غيرىا من الكتب ،أما المصدر
األساسي لمبحث فكان "األعمال الشعرية" لعبد الوىاب البياتي  ،الجزء األول و الثاني.
أما الصعوبات التي واجيتني ،فكانت بسبب تأخري في اختيار موضوع البحث ،مما تعسر
عمي الحصول عمى المراجع في بداية البحث و اإللمام بجوانبو في الفترة الزمنية المحددة،
لكن بفضل اهلل تعالى تداركت ما فاتني ،و اتضح لي طريق البحث ،و قد كان تفضل
األستاذة نصيرة سويسي باإلشراف دور خاص في سير عممية البحث و كذلك تشجيعيا لي
طوال فترة إنجازه ،فشك ار أستاذتي الفاضمة ،وشك ار لكل من ساعدني من أساتذتي الكرام.
و اهلل ولي التوفيق.

ب

ت ـ ـمـ ـهـ ـي ـ ـد

تمٍٍذ :
االغتراب و األدب
إن اإلنسان الفنان أو المبدع باعتباره فرد من أفراد المجتمع يتأثر و يؤثر فيو ،
و" إذا كان الفن ال ينقطع تمام االنقطاع عن حركة المجتمع و التاريخ فإن من الواجب عميو
أن يتجاوزىما لكي يتخطى (التجديد ) إلى (التجديد ) و يقفز من المحاكاة والتعبير إلى
ظاىرة الخمق حيث يخمق عالما من الغربة و االغتراب"

1

ألنو أكثر إحساسا بيذه المشاعر،

فقد اتجو أكثر المبدعين و األدباء إلى الكتابة لمتعبير عن تجربتيم من خالل أدبيم  "،ىذا
األد ب صار يعبر عن إيديولوجية متميزة ،عن مقومات متكاممة الفكر والحياة و السموك و
العمل و األمل " 2ففي كل عمل أدبي جذور لالغتراب.
و قد ينتج عن اغتراب المبدع عزلتو عن مجتمعو ،فالشعور الحاد " بفساد الذمم و
اختالل القيم ليصل بالشاعر إلى اعتزال الناس مطمقا ،ذلك ألنو أحس بالوحدة والوحشة بينيم
فاغترب عنيم رافضا معاشرتيم" ،3بسبب قيود المجتمع التي كبمتو وحرمتو حريتو وتحقيق
تطمعاتو ،فيذه القيود تجعل الفرد يحس باالغتراب مما يقمل إبداعو حيث يرى ستيرن "أن
الحرية ىي المحرك في إبداع الشاعر ،فالقوانين واألنظمة تحول دون إبداعو وتخمق لو نوعا
من العزلة " ،4وىذه األخيرة "تأتي دالليتيا نتيجة لعدم االندماج الروحي والفكري في المجتمع،
كأن يجد اإلنسان نفسو وسط أناس ال يواكبونو فكريا فيغترب عنيم وروحيا فيعتزل عنيم" ,5و

يتوضح ىذا المعنى في القرآن الكريم حيث اعتزل إبراىيم قوموَ " ،وأَعتَ ِزلُ ُكم َوما تَدعو َن ِمن
6
دون اللَّ ِـه وأَدعو رّب عسى أَّّل أَكو َن بِد ِ
ِ
عاء َرّّب َش ِقيًّا ﴿ ، "﴾٨٤و الواقع الذي يعيشو الشاعر
ُ
َّ َ
َ
المغترب في ظل سياسة متجبرة و دين ضائع و ثقافة منعدمة يوقض في نفسو حالة من

 1عبذي بذَي :انغربت َ االغتراب َ انشعر  ،دار قباء انقاٌرة  ، 8991ص .1
 2عبذ انمىعم خفاجً  :دراساث فً األدب انعربً انحذٌث َ مذارسً  ،انجسء األَل  ،دار انجٍم  ،بٍرَث  ،ط8991، 8
تصذٌر.8
 3عمر بُ قرَرة ،انغربت َانحىٍه فً انشعر انجسائري انحذٌث ،8991-8991مىشُراث جامعت باتىت،انجسائر ،ص 94
 4محمُد ٌٍاجىت ،االغتراب فً انقصٍذة انجاٌهٍت ،دراست وصٍت ،دار انكتاب انثقافً ،األردن ،عمان،1001 ،ص,41
 5عمر بُ قرَرة ،انغربت َانحىٍه فً انشعر انجسائري انحذٌث ص .10
 6سُرة مرٌم  ،آٌت . 91
4

تمٍٍذ :
القمق و االضطراب أدى بو إلى التعبير عن غربتو و اعتزال المجتمع " لكن ال تكون عزلة
األديب مظي ار لسمبيتو بقدر ماىي تعبير صريح عن موقفو ،و رفض جيير معمن ألوضاع ال
يرضى عنيا  ،و ال يستطيع أن يسايرىا ". 1
إن األعمال األدبية بمثابة رد فعل عمى الواقع و ىروب منو إلى واقع الخيال
"فالشاعر مطالب باالستمرار في ممارسة اإلبداع الشعري في عالم يبدو كل ما فيو ضد
الشعر ،مطالب بتجاوز ىذا العالم وفي نفس الوقت مطالب بعدم االنفصال عنو" ،2فالشاعر

مرتبط بأسباب الحياة و المعيشة و العالقات االجتماعية "...شأن أي إنسان آخر ،يخضع
لقوانين الحياة ،و متط مبات العيش...و حيث ينتمي الشاعر إلى الشعر فإنو يحمق في
فضاءات األخيمة و الرؤى بعيدا عن القوانين و العمل المادية لمحياة ...و ما من ضرورة أن
يؤدي ذلك التناقض بين أسباب الحياة و دواعي الشعر ...إلى االزدواجية ما دام الشاعر
متمسكا بيقينو الفكري  ،وىداه الروحي إال أن من المؤكد أن اغتراب الشاعر ىو حقيقة كل
شاعر بالنياية" ،3فالشاعر نفسو مرىفة ،وشديدة الحساسية ،تكبر فييا االنفعاالت أو تصغر،
فكانت لرد فعمو تكوين واقع غير مرئي يصوغو الالشعور "فيو مطالب بأن تكون رؤيتو عمى
أكبر قدر مستطاع من التفرد والخصوصية "

. 4

والشعر الرومانسي ىو أكثر أنواع الشعر ارتباطا باالغتراب" ،فما أكثر البؤساء في
الحياة ،ممن أذاقتيم أحداثيا وخطوبيا اآلالم واليموم ،وأوصمتيم محنيا وأحزانيا الشقاء
والبؤس والحيرة ،وممن اتسعت آماليم وعجزت عن تحقيقيا وسائميم المحدودة ...ولكأنما

خمق األلم مع اإلنسان".5

ولقد واجو الشعراء الرومانسيون الحياة فمنيم من حاول أن يتخمص"من ىمومو
بنسيانيا وكتمان ما يحسو في أعماق نفسو من أحزان،فعاش بين الناس مفردا وباسما ،ومنيم
من لم يستطع أن يتخمص من الشعور بيا فقرض الشعر في الشكوى والحزن واأللم"
 1عمر بُ قرَرة ،انغربت َانحىٍه فً انشعر انجسائري انحذٌث ص.19
 2عهً عشري زاٌذ  ،قراءاث فً انشعر انعربً انمعاصر  ،دار انفكر انعربً  ،انقاٌرة ، 8991 ،ص . 09
 3عسٌس انسٍذ جاسم  ،االغتراب فً شعر َ حٍاة انشرٌف انرضى  ،دار األوذنس بٍرَث  ،نبىان  ،ص . 9 - 1
 4عهً عشري زاٌذ  ،قراءاث فً انشعر انعربً انمعاصر ص . 09
 5عبذ انمىعم انخفاجً ,دراساث فً األدب انعربً انحذٌث َ مذارسً  ،ص 119
 6انمرجع انسابق ,ص .119
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تمٍٍذ :
فالرومانسي ال يرى عمى األرض إال البؤس والشقاء ،فراح يبث مشاعر المعاناة واليأس
والسأم من خالل شعره ،فعبر عن توتره وقمقو النفسي وآالم غربتو سواءا الزمانية أو المكانية،
فقد رحل عن وطنو بحثا عن حياة جديدة وحرية ضائعة عمو يجد ما يبحث عنو ،فاصطدم
بواقع مرير لم يزيد غربتو إال غربة أخرى انعكست تجربتيا في شعره مصو ار صراعو بين ذاتو
وبين محيطو.
" يقول احمد زكي أبو شادي وىو في غريتو:
بك ى ى ى ىىى الربي ى ى ى ىىع طروب ى ى ى ىىا ف ى ى ى ىىي مناىج ى ى ى ىىو

وق ى ى ى ى ى ى ىىد بكي ى ى ى ى ى ى ىىت أن ى ى ى ى ى ى ىىاجي أوط ى ى ى ى ى ى ىىاني

أن ى ى ىىا الغري ى ى ىىب وروح ى ى ىىي ش ى ى ىىاركت ب ى ى ىىدني

ىى ى ى ى ىىذا العى ى ى ى ىىذاب بأش ى ى ى ى ىواقي وأح ازنى ى ى ى ىىي

فيمى ى ى ى ى ىىا الع ى ى ى ى ى ىزاء وال قمى ى ى ى ى ىىب ألى ى ى ى ى ىىوذ بى ى ى ى ى ىىو

1

وال حن ى ى ى ى ى ى ىىان ينى ى ى ى ى ى ى ىىاجيني كتحنى ى ى ى ى ى ى ىىاني

"ولقد عانى اإلنسان العربي بعامة والمثقف بخاصة ،من اغترابات شتى واتسمت ردود فعمو
بأشكال شتى ،تراوحت بين االنسحاب من الواقع إلى ىامش الحياة أو الرضوخ لمنظام القائم
واالندماج في مؤسساتو أو التمرد أو اليجرة إلى الخارج بحثا عن فرص أفضل في الحياة "

2

ومن ىنا فقد وجد الشعراء المعاصرون و" بخاصة الرواد منيم بدر شاكر السياب و نازك
المالئكة وبمند الحيدري و عبد الوىاب البياتي في عالم مقفر تراجعت فيو المثل الروحية و
افتقدت أواصر الحب اإلنساني الذي يتشوفون إليو  ،فعانوا من االغتراب أيما معاناة " 3في
ظل صراعات سياسية و تغير في العادات و القيم و اإليديولوجيات  ،والشاعر صاحب
اإلحساس المرىف اشد وعيا لما يدور حولو ،حيث ترجم شعوره باالغتراب في قصائده
وعكس فييا إحساسو بالغربة و الضياع و الوحدة والوحشة .

 1عبذ انمىعم انخفاجً ,دراساث فً األدب انعربً انحذٌث َ مذارسً  ،ص .119
 2محمذ جعفر راضً ,االغتراب فً انشعر انعراقً انمعاصر  -مرحهت انرَاد -مىشُراث اتحاد انكتاب انعرب 8999 ،
www/awu-dam/com.
 3انمرجع وفسً .
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الفصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل األول:
أوال :مفهوم االغتراب
 -1عند الغرب
 -2عند العرب:
ا -لغة
ب -اصطالحا
ثانيا :أنواع االغتراب
 -1االغتراب المكاني
 -2االغتراب النفسي
 -3االغتراب االجتماعي
 -4االغتراب االقتصادي
 -5االغتراب الديني
ثالثا :نشأة االغتراب
 -1االغتراب في الشعر العربي القديم
ا -الشعر الجاهمي
ب -الشعر اإلسالمي
ج -الشعر األموي
د -الشعر العباسي
 -2االغتراب في الشعر العربي الحديث
ا -الشعر المهجري
ب -شعر جماعة الديوان و أبولو
ج -الشعر الحر

انفصم األٔل  :مفيوـ االغتراب و نشأتو
أوال  :مفيوم االغــــــتـــراب
ظير مصطمح االغتراب في العديد مف المجاالت كالفمسفة و عمـ النفس واالجتماع
ومؤخ ار كاف لو حضو ار في الفنوف واآلداب إذ يعد سمة بارزة في حياتنا المعاصرة وىو مف
أكثر المواضيع التي يطرح تناوليا إشكاالت عدة ،أبرزىا الغموض الذي يحيط بيذا
المصطمح رغـ جذوره الضاربة في القدـ ،إال أف تحديد مفيوـ لو قد تعذر مما يدؿ عمى
تعدد معانيو واتساعيا ,فالباحثوف" يذىبوف مذاىب مختمفة في تعريفو ،فال يستطيعوف
تحديد أنواعو ومصادره و نتائجو السموكية عمى األفراد والمجتمع ،فيقعوف في الخمط مما
يزيد مف غموض ىذا المصطمح وضبابيتو " 1كما يعد مفيوـ االغتراب بوصفو ظاىرة تولد
مع اإلنساف " فيو مف طبيعتو ،بؿ يمكف القوؿ أنو دافع مف دوافعو األساسية تختمؼ مف
إنساف إلى آخر  ،ومف مجتمع إلى آخر ،وذلؾ ألنو يتموف بطبيعة صاحبو ،والمجتمع وما
يحكمو مف أنظمة و مؤسسات و بطبيعة العصر بما يحتويو مف قيـ و أعراؼ و معارؼ"

2

 -1عند الغرب :
تعتبر المغة الفرنسية واالنجميزية مف أىـ المغات التي اىتمت بدراسة ظاىرة
االغتراب " تعود أصوؿ كممة اغتراب  Alienationفي المغة االنجميزية و Aliénation
بالفرنسية إلى الكممة الالتينية  Aliennationوالمتتبع الستخدامات ىذا المصطمح في
المغتيف سيجد تماثال كبي ار بينيما ألف كافة االستخدامات مستمدة من األصل الالتيني
المشترك  ،و لذا يمكن الحديث عن معاني هذا المصطلح في اللغتين معا "

3

كما أف استخدامات ىذه الكممة يرتبط بما يتعمؽ بالممكية إذا االغتراب بيذا المعنى
يعني " نقؿ ممكية شيء ما إلى شخص آخر و التخمي مجانا أو بالبيع أو المقايضة عف
 1صثاس َٕس انذ: ٍٚاالغتشاب ت ٍٛانمًٛح انًؼشفٛح ٔ انمًٛح انجًانٛح  ،يجهح انًٕلف األدت، ٙع، 533ديشك ،اتذاد كتاب
انؼشب  ،عثتًثشwww.awu.dam.org ، 3005 ،
 2ػًش تٕلشٔسج  :انغشتح ٔ انذُ ٍٛف ٙانشؼش انجضائش٘ انذذٚج ( ،)5493 – 5493ص .55
 3عًٛشج عالي : ٙاالغتشاب ف ٙانشؼش انؼثاع ٙانمشٌ انشاتغ نهٓجش٘ ،داس انُٛاتٛغ ،ديشك ،ط، 3000، 5ص. 53
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انفصم األٔل  :مفيوـ االغتراب و نشأتو
ممكية شيء ما وتحويمو آلخر(غيري) ،كأف أتخمى لغيري عف سيارة أو منزؿ أو قطعة
أرض أو غير ذلؾ" .1فاالغتراب بالمعنى الحقوقي يجعؿ اإلنساف مغتربا إذا ما حصؿ
لالنتقاؿ مف مالكو األصمي إلى مالؾ جديد .كما أنيا تأخذ معنى االضطراب العقمي "
الذي يجعؿ اإلنساف غريبا عف ذاتو ومجتمعو ،أما في الفمسفة فتشير إلى غربة اإلنساف
عف جوىره "،2ويمكف استخداـ لفظ االغتراب بمعنى الغربة بيف البشر حيث أف
فعؿ( )Alienareيفيد معنى " التسبب في فتور العالقة الودية مع شخص آخر أو في
حدوث انفصاؿ " 3وبالتالي يصبح كؿ منيما غريبا عف اآلخر  ،أنو يعيش حالة اغتراب .
"ىذا في المغة الفرنسية واالنجميزية أما فيما يخص المغة األلمانية فقد استخدـ مصطمح
(  )Verroussenugلمتعبير عف النقؿ القانوني لمممكية مف شخص إلى آخر  ،ولكف ىذا
النقؿ أو التغريب لمممكية لـ يكف نقال قانونيا و إنما عف طريؽ السمب و السطو ".4
أما في المغة اإلسبانية فكممة اغتراب "ىي في مجمميا مرتبطة باالنتقاؿ المكاني
والبعد عف الوطف " ،5فجميع المعاني التي تعبر عف مصطمح االغتراب تشترؾ في معنى
واحد و ىو االنفصاؿ و االنسالخ ،أو عدـ الحميمة مع اآلخر ،و قد حدد عمماء النفس
نوعيف مف االغتراب ،اغتراب عف النفس أو الذات و اغتراب عف المجتمع ,كما أف "
لمغربة أبعاد ومظاىر ذكرىا عمـ النفس واالجتماع ،وقد أجممت في خمسة مظاىر أساسية
ىي العجز ,والالمعنى والالمعيارية  ،والعزلة االجتماعية ،واالغتراب عف الذات " 6معتمد
في ذلؾ عمى تصنيفات ميمفاف سيماف الشييرة :

 1عانى تٛطاس  :اغتشاب اإلَغاٌ ٔدشٚتّ  ،انًؤعغح انذذٚثح نهكتاب ،طشاتهظ نثُاٌ ، 3005 ،ص. 39
 2عُاء خضش :انُظشٚح انخهمٛح ػُذ أت ٙػالء انًؼش٘ ت ٍٛانفهغفح ٔ انذ ، ٍٚداس انٕفاء،اإلعكُذسٚح ،ط3003، 5
،ص.49
 3إتشاْٛى يذًٕد :دٕل االغتشاب انكافكأ٘ ٔسٔاٚح انًغخ ًَٕرجا  ،ػانى انفكش ،يجهذ ، 53ع ،5499، 3ص. 94
 4عًٛشج عالي : ٙاالغتشاب ف ٙانشؼش انؼثاع ٙانمشٌ انشاتغ نهٓجش٘ ،ص. 59، 55
 5أششف ػه ٙانذػذٔس  :انغشتح ف ٙانشؼش األَذنغ ٙػمة عمٕط انخالفح ،داس انُٓضح انششق  ،جايؼح انماْشج  ،ط،5
 ، 3003ص.54
 6ػثذ انهطٛف يذًذ خهٛفح :دساعاخ ف ٙعٛكٕنٕجٛح االغتشاب ،داس غشٚة  ،انماْشج ، 3005،ص . 33
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ا _العجز  :ويعتبر مف أكثر المظاىر رواجا في الدراسات متأثرة بآراء و مناقشات
كارؿ ماركس عف االغتراب في المجتمعات الصناعية خاصة  " ،وىو شعور الفرد بأف ال
حوؿ لو وال قوة  ،وال يستطيع التأثير في المواقؼ االجتماعية التي يواجييا  ،ويعجز عف
السيطرة عمى تصرفاتو و أفعالو و رغباتو ،و ال يستطيع أف يقرر مصيره  ،ومف ثـ يعجز
عف تحقيؽ ذاتو أو يشعر بحالة مف االستسالـ و الخضوع "

1

الالمعنى :وىو شعور الفرد بعدـ وجود معنى أو قيمة لحياتو أو شعور بعدـ
ب_ ّ
وجود مغزى حقيقي لألشياء التي تحدث أمامو "فالفرد يغترب عندما ال يكوف واضحا لديو
ما يجب عميو أف يؤمف بو أو يثؽ بو  ،ولذلؾ يرى اإلنساف المغترب أف الحياة ال معنى
ليا ،ألنيا تسير وفؽ منطمؽ غير مفيوـ وغير معقوؿ ،ومف ثـ يعيش حياة التفاىة
و الالمباالة ".2
الال معيارية  :ويعود الفضؿ في دراسة ىذا الجانب مف االغتراب إلى الباحث
ج_ ّ
الفرنسي دوركايـ

عف موضوع األنومي " ويشير سيماف إلى أف األنومي يعني في

االستخداـ الدارج الموقؼ الذي تتحطـ فيو المعايير االجتماعية المنظمة لسموؾ الفرد ،
حيث تصبح ىذه المعايير غير مؤثرة و ال تؤدي وظيفتيا كقواعد لمسموؾ " ,3والمراد أف
تشتت المعايير أو انييارىا يسبب االغتراب" أي أف األشياء لـ يعد ليا أية ضوابط
معيارية ،ما كاف خطأ أصبح صواب وما كاف صواب أصبح ينظر إليو عمى أنو خطأ مف
منطمؽ إضفاء صبغة الشرعية عمي المصمحة الذاتية و حجبيا عف المعايير و قوانيف
المجتمع ".4

ٚ 1ذ ٗٛانجثٕس٘  :انذُٔ ٍٛانغشتح ف ٙانشؼش انؼشت ٙانذُ ٍٛإنٗ األٔطاٌ ،داس انُشش انًجذالٔ٘،ػًاٌ ،
األسدٌ،ط ، 5،3009ص.59
 2انًشجغ َفغّ  ،ص.59
 3ػثذ انهطٛف يذًذ خهٛفح  :دساعاخ ف ٙعٛكٕنٕجٛح االغتشاب  ،ص.59
 4أدًذ انُكالٔ٘  :االغتشاب ف ٙانًجتًغ انًصش٘ انًؼاصش  ،داس انثمافح انؼشتٛح  ،انماْشج ،ص.503
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د_ العزلة االجتماعية " :ويقصد بيا شعور الفرد بالوحدة و الفراغ النفسي
و االفتقار إلي األمف والعالقات االجتماعية الحميمة ،والبعد عف اآلخريف حتى و إف وجد
بينيـ ،كما قد يصاحب العزلة الشعور بالرفض االجتماعي و االنعزاؿ عف األىداؼ
الثقافية لممجتمع ،واالنفصاؿ بيف أىداؼ الفرد وبيف قيـ المجتمع ومعاييره"

1

وغالبا ما

يأتي ىذا المعنى في وصؼ حالة المفكر أو المثقؼ الذي ال يشعر باالندماج النفسي
والفكري مع ثقافة المجتمع السائد عصره" ،وىؤالء الذيف يحبوف حياة عزلة واغتراب ال
يروف قيمة كبيرة و كثير مف األىداؼ و المفاىيـ التي يثمنيا أفراد المجتمع ".2
ىػ_االغتراب عف الذات  " :ويقصد بو شعور الفرد باالنفصاؿ عف ذاتو و عدـ
االنتماء إلييا ،ويعد كتاب إريؾ فروـ (المجتمع السميـ) مف أكثر البحوث دقة وعمقا حيث
تناوؿ موضوع االغتراب الذات مف زاوية نمو الشخصية و تطورىا  ،وأوضح أف االغتراب
ىو نمط مف التجربة يرى الفرد نفسو فييا كما ولو كانت غريبة عنو  ،فالفرد يصبح إذا
جاز التعبير منفصال عف نفسو " ،3وعمى الرغـ مف أىمية األبعاد السابقة الذكر إال أف"
االغتراب ال يزيد عف تحديد المعنى واليدؼ و القيمة  ،والمغترب يشعر بأف حياتو فارغة
مف المعنى ،و فقداف المعنى يستمزـ فقداف اليدؼ و بذلؾ فيو عاجز عف تحقيؽ قيمو
الخاصة و فرضيا عمى الواقع الذي يعيشو".4
إف االغتراب واجو اإلنساف في القديـ ،و في العصر الوسيط ،وفي المجتمع
المعاصر ،وال شؾ أف المنطؽ العممي الصحيح يقتضي أف يكوف تعريؼ االغتراب
و تجمياتو خاضعة لثقافة و حضارة كؿ عصر و كؿ مرحمة تاريخية إضافة إلى
االتجاىات المختمفة لكؿ عصر ،فنجد عمماء النفس قد اختمفوا في تحديد مفيوـ مصطمح

 1ػثذ انهطٛف يذًذ خهٛفح  :دساعاخ ف ٙعٛكٕنٕجٛح االغتشاب ،ص .54
ٚ 2ذ ٗٛانجثٕس٘  :انغشتح ٔانذُ ٍٛف ٙانشؼش انؼشت ، ٙص .54
 3ػثذ انهطٛف يذًذ خهٛفح  :دساعاخ ف ٙعٛكٕنٕجٛح االغتشاب  ،ص.54
 4يذًذ ػثاط ٕٚعف  :االغتشاب ٔ اإلتذاع انفُ، ٙداس غشٚة نهطثاػح ٔانُشش ٔ انتٕصٚغ  ،انماْشج ، 3009،ص .39
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االغتراب ،فيعرفو أحد الباحثيف عمى أنو " شعور بالوحدة أو الغربة ،و انعداـ عالقات
المحبة أو الصداقة مع اآلخريف مف الناس ،وىو حالة كوف األشخاص و المواقؼ المألوفة
تبدو غريبة " ،1ويرى أنجمش وانجمش أف الفرد" يعيش في مجتمعو و بيف أىمو في دائرة
الغربة ،يعيش في عالـ مجرد مف القيـ ،يسوده جو كريو لدرجة أنو ال يرفض الحياة فقط
بؿ يعادييا " ،2كما يرى أف "اإلنساف في المجتمع المعاصر يعد مغتربا عندما ال تكوف
خبرتو النفسية مرك از ليذا العالـ ،إذ أف أعمالو الخاصة تصير مسيطرة عميو و بالتالي
يخضع ليا".3
أما عف أسبابو و دواعيو فنجد كينسوف يحددىا يقوؿ ":إف ىناؾ أسبابا ذاتية
وأسبابا موضوعية تؤدي إلى االغتراب و يرد الذاتية إلى عوامؿ نفسية ديناميكية تحدث
في نمو الفرد ،أما األسباب الموضوعية فيي الظروؼ المحيطة بالفرد و ما يكونيا مف
عوامؿ حضارية و ثقافية و اجتماعية و سياسية و اقتصادية" ،4فيو يرجع األسباب الذاتية
إلى أسموب التنشئة االجتماعية السائدة في بعض المجتمعات اإلنسانية ،و األسباب
الموضوعية يحصرىا في العوامؿ و الظروؼ السائدة في البيئة المحيطة باإلنساف
المغترب " .وقد ارتبط مفيوـ االغتراب بأىـ رواد الحركات الفكرية فقد جاء جوف جاؾ
روسو في القرف الثامف عشر ليطمؽ لفظ االغتراب عمى ذلؾ (الشيء) الذي يتمثؿ في
ضياع اإلنساف في المجتمع و انفصالو عف ذاتو" .5أما ىيجؿ" فيو أوؿ مف استخدـ
مصطمح االغتراب عمى نحو منيجي حيث يصؿ بو إلى ازدواجية داللة اإليحائية و يتمثؿ

 1كًال انذعٕل : ٙرخٛشج ػهٕو انُفظ  ،انذاس انذٔنٛح نهُشش ٔ انتٕصٚغ  ،انماْشج ، 5499،ص99
 2يجذ٘ أدًذ يجذ٘  :االغتشاب ػٍ انزاخ ٔ انًجتًغ ٔػاللتّ تانغًاخ انشخصٛح  ،اإلعكُذسٚح  ، 3005 ،ص . 05
 3ػثذ انؼضٚض شتّا انغٛذ ػه : ٙاالغتشاب ف ٙانتُظًٛاخ االجتًاػٛح ،يكتثح اإلشؼاع انفُٛح اإلعكُذسٚح ، 5499،ص 55
 4فاطًح دًٛذ انغٕٚذ٘  :االغتشاب ف ٙانشؼش األيٕ٘ ،يكتثح يذتٕن ، ٙانماْشج ،ط، 5449 ، 5ص05
 5انًشجغ َفغّ ,ص .03
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في تخارج الروح و تجمييا عمى نحو إبداعي ،و داللة السمبية و تتمثؿ في عدـ قدرة الذات
عمى التعرؼ عمى ذاتيا ".1
 - 2مفهوم االغتراب عند العرب :
ا -لغة:
ورد لفظ االغتراب في المعاجـ العربية بمعنى اؿ غربة المكانية أي البعد عف
الوطف  ،فجاء في لساف العرب البف منظور في مادة (غرب)" غربت الشمس تغرب
غروبا و مغيربانا :غابت في المغرب .والغرب  :الذىاب و التنحي عف الناس ،و قد
غرب عنا و يغرب غربا .و غرب و أغرب و غربو و أغربو  :أي نحاه و الغربة والغرب
النزوح عف الوطف و االغتراب ,و اغترب الرجؿ نكح في الغرائب و تزوج في غير أقاربو،
وأغرب الرجؿ جاء بشيء غريب ".2
و في معجـ تيذيب المغة لألزىري فمفيوـ االغتراب يعني البعد عف الوطف " ،يقاؿ
الغرب الذىاب و التنحي ،و يقاؿ أغربتو و غربتو إذا نحيتو ،و الغرب ىو التنحي عف
الوطف و يقاؿ :أغرب األمير فالنا إذا نفاه إلى بمده " ،3و في أساس البالغة لمزمخشري
(غ ر ب) كففت مف غربو أي مف حدتو واقطع عني غرب لسانو ،و إني أخاؼ عميؾ
غرب الشباب  ...و تكمـ فأغرب :إذا جاء بغرائب الكالـ و نوادره ...وقد غربت ىذه
الكممة أي غمضت فيي غريبة ،و أغرب الفرس في جريو و الرجؿ في ضحكو ،إذا أكثر
منو  ،ونيى عف االستغراب في الضحؾ و ىي أقصاه  4"...إذا فمعاني االغتراب مف

 1فاطًح دًٛذ انغٕٚذ٘  :االغتشاب ف ٙانشؼش األيٕ٘  ،انماْشج ،ط ,5449 ، 5ص .03
 2اتٍ يُظٕس  :نغاٌ انؼشب  ،يؤعغح انتاسٚخ انؼشت ،ٙتٛشٔخ ،نثُاٌ ،يجهذ،50يادج غشب  ،ص . 55- 53
 3أششف انذػذٔس :انغشتح ف ٙانشؼش األَذنغ ٙػمة عمٕط انخالفح  ،داس انُٓضح  ،انششق ،جايؼح انماْشج ،ط،5،3003
ص .59 _ 59
 4انضيخشش٘ :أعاط انثالغح ،داس انكتة انؼهًٛح  ،تٛشٔخ نثُاٌ ،ط ، 5449 ، 5يادج غشب  ،ص . 533_ 535
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خالؿ المعاجـ العربية ىو البعد عف الوطف و االنفصاؿ عف اآلخريف وىو المعنى الذي لو
صمة بالبحث .
كما نجد ىذا المعنى عند أبي حياف التوحيدي حيث يقوؿ  ":أغرب الغرباء مف
صار غريبا في وطنو "1ومف خالؿ ىذا يتبيف أف البعد عف الوطف ليس شرطا لالغتراب
فقد يكوف اإلنساف داخؿ وطنو و بيف أىمو و خالنو ،لكنو يشعر باالغتراب عنيـ ،وىذا
يمثؿ الجانب المعنوي لالغتراب وىو اغتراب نفسي سواء عف الذات أو عف اآلخريف في
المجتمع .
ج  -اصطالحا:
يعد الغربيوف السباقوف إلى بحث ىذه الظاىرة و تتبع أصوليا و منابعيا األولى
لكف ىذا ال ينفي اىتماـ العرب بيذه الظاىرة أيضا " فموضوع االغتراب مف المواضيع
التي عبر عنيا القرآف الكريـ إذ حممت اآليات القرآنية معنى اغتراب اإلنساف عف اهلل
واغتراب اإلنساف عف اإلنساف ،فخروج آدـ مف الجنة و ىبوطو إلى األرض كاف أوؿ
اغتراب لو ،محنة اإلنساف
مف الشيطاف كاف اغترابا آخر" ".2فاالغتراب يعود إلى تمؾ المحظة المتعالية التي غربت
فييا الجنة بنعيميا السرمدي عف آدـ عميو السالـ ،و نزؿ إلى األرض مغتربا عنيا وعف
المعية اإلليية التي كاف يحظى بيا قبؿ عصياف أمر ربو فتمؾ بحؽ وصدؽ أولى مشاعر
االغتراب"  ،3فاإلنسان إذا اغترب عن ربه واغترب في األرض فهو لم يخلق لها.
قاؿ اهلل تعالىَٚ [:ا لَْٕ و إََّ ًَا ََْٰزِ ْان َذَٛاج ان ُّذ ََْٛا َيتَاع َٔإ ٌَّ ْاٜخ َشجَ ْ َ ٙدَاس ْانمَ َشاس (، 4])93
وفي الحديث الشريؼ تأكيدا ليذا المعنى " ،كف في الدنيا كأنؾ غريب ،أو عابر
 1أت ٙدٛاٌ انتٕدٛذ٘  :اإلشاساخ اإلنٓٛح  ،تذمٛك ػثذ انشدًٍ تذٔ٘  ،داس انؼهى  ،تٛشٔخ نثُاٌ ،ط ،5495، 5ص.95
 2ػادل األنٕع: ٙاالغتشاب ٔانؼثمشٚح  ،داس انفكش انؼشت ، ٙانماْشج يصش  ،ط ،3005 ، 5ص.05
 3ػثذ انهطٛف يذًذ خهٛفح  :دساعاخ ف ٙعٛكٕنٕجٛح االغتشاب ص. 54
 4عٕسج غافش(،آٚح . ) 54
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انفصم األٔل  :مفيوـ االغتراب و نشأتو
سبيؿ " ،1ىكذا فإف اإلنساف الذي يتمسؾ بتعاليـ الديف الصحيح و يبتعد عف شيوات
الدنيا و ال تغره زينتيا يشعر بأنو غريب فييا يحف دائما إلى وطنو األصمي (الدار
اآلخرة) ،في حيف أف الذيف يغتروف بيا و يتمسكوف بممذاتيا "ال يشعروف باالغتراب في
الدنيا بؿ يستوحشوف مف تركيا وترؾ ممذاتيا ".2
وكاف أبو حياف التوحيدي مثاال لممثقؼ المغترب في مجتمعو الذي خاب أممو
ورجاؤه فيو ذاؽ ألواف الفقر و الحاجة فعاش غريبا في مجتمعو يقوؿ  " :أغرب الغرباء
مف صار غريبا في وطنو ،و أبعد البعداء مف كاف بعيدا في محؿ قربو " 3وقد ورد عنده
المعنى الشامؿ لمغربة ببعدىا المادي و المعنوي حيث يقوؿ  " :فأيف أنت مف غريب قد
طالت غربتو في وطنو ،وقؿ حظو و نصيبو مف حبيبو وسكنو ؟ و أيف أنت مف غريب
ال سبيؿ لو إلى األوط اف و ال طاقة لو عمى االستيطاف ؟" .4كما استخدـ متصوفة
اإلسالـ مصطمح االغتراب فيـ كذلؾ مغتربوف عف ذواتيـ وعف مجتمعاتيـ ،فغربتيـ
روحية ألنيـ عمى العكس مف المغتربيف اآلخريف ال يعانوف مف العذاب و األلـ واليأس
والقمؽ التي ىي مف أىـ النتائج الشعورية ليذه الظاىرة ،ومف ىؤالء المتصوفة ابف عربي
الذي يغمب عميو "الشعور بالغربة الكونية لدرجة تجعمنا نستشؼ معيا نزعة عدمية ،قواميا
اليرب مف ىذا الوجود الحسي األرضي بوضعو غريبا وغير أصيؿ ،و ذلؾ بالرجوع إلى
اهلل و الفناء فيو بوصفو الوجود الحؽ أو عمى حد تعبير الصوفية الوطف األصمي

".5

 1يذًذ أدًذ أتٕ داتى انتً ًٙٛانثغت : ٙصذٛخ اتٍ دٛاٌ  ،تذمٛك شؼٛة االسَؤٔط يؤعغح انشعانح  ،تٛشٔخ ،ط، 3
 ، 5445ص . 995
 2عًٛشج عالي : ٙاالغتشاب ف ٙانشؼش انؼثاع ٙانمشٌ انشاتغ نهٓجش٘  ،ص. 39
 3أتٕ دٛاٌ انتٕدٛذ٘  :اإلشاساخ اإلنٓٛح  ،ص . 95 _ 90
 4انًشجغ َفغّ ,ص .94
 5صانخ صايم  :تذٕل انًثال دساعح نظاْشج االغتشاب ف ٙشؼش انًتُث ،ٙانًؤعغح انؼشتٛح نهذساعاخ ٔ انُشش ،تٛشٔخ ،
ط ، 3005 ، 5ص .35
04

انفصم األٔل  :مفيوـ االغتراب و نشأتو
ثانيا  -أنواع االغتراب :
تعددت أنواع االغتراب و اختمفت و ذلؾ بتعدد معانيو التي بدورىا أصبحت
إشكالية كبيرة تواجو الدراسات بتعقيداتيا و غموضيا غير أف األبحاث كشفت أف أنواعو
أكثر منو غموضا و تعقيدا.
- 1االغتراب المكاني :
يقوؿ اهلل تعالى َ ":ولَو أ ََّنا َكتَب َنا َع َمي ِيم أ ِ
س ُكم
َن اقتُمُوا أَنفُ َ
ان َخي ًار
إِالَّ َقمِي ٌل ِمن ُيم َولَو أ ََّن ُيم فَ َعمُوا َما ُيو َعظُو َن ِب ِو لَ َك َ

أِ
َو اخ ُر ُجوا ِمن ِد َي ِ
ارُكم َما فَ َعمُوهُ
ش َّد تَث ِبيتًا " .1ىذا النص
لَ ُيم َوأَ َ

القرآني يبيف مكانة الوطف بالنسبة لإلنساف حتى أنو سوى بيف قتؿ النفس وبيف الخروج

منو .وقد واجو العربي االغتراب المكاني و ذاؽ م اررتو فبيئتو القاحمة دفعتو لمبحث عف
العشب و الماء متنقال مف مكاف إلى آخر  ،فحيث توفرت الحياة استقر ،و ىكذا كاف
التنقؿ و الترحاؿ النمط السائد في أغمب األحياف و الدافع لمشعور بالغربة .
" وبيذا يكوف االغتراب المكاني تحت تأثير سمطة ما يتجسد مف خالؿ البعد
الحقيقي عف الوطف سعيا منو لطمب الرزؽ ،أو تحصيؿ العمـ و المعرفة أو البحث عف
مجاؿ أوسع لإلبداع" " ,2وىذا النوع مف الغربة نجده مماثال في شعر الشعراء الذيف ىجروا
أرضيـ و وديارىـ و انتقموا إلى أرض لـ يألفوىا فعاشوا فييا غرباء يعانوف آالـ الفراؽ
والشوؽ و الحنيف إلى أوطانيـ التي ال تفارؽ صورتيا خياليـ " .3كما أف ىناؾ عدة
عوامؿ أدت إلى الشعور بالغربة منيا ،العوامؿ االقتصادية التي تعد أحد الدوافع إلى
الترحاؿ و البحث عف الرزؽ خارج الوطف ،حيث يرى كارؿ ماركس أف النظاـ االقتصادي
ىو سبب اغتراب اإلنساف يقوؿ "إف الفقر في الوطف غربة " ،و أما العوامؿ االجتماعية "
 1عٕسج انُغاء ،آٚح . 99
 2فاطًح دًٛذ انغٕٚذ٘  :االغتشاب ف ٙانشؼش األيٕ٘  ،ص.5
 3أششف ػه ٙانذػذٔس  :انغشتح ف ٙانشؼش األَذنغ ٙػمة عمٕط انخالفح  ،ص .33
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انفصم األٔل  :مفيوـ االغتراب و نشأتو
فيي مف أىـ المؤثرات في حياة الفرد سمبا و إيجابا فيي التي يمكف أف تحقؽ لو التوافؽ
االجتماعي أو تنبذه و ترفضو وتتخمى عنو وقد عمؿ اإلسالـ عمى تحقيؽ الرفاىية
االقتصادية والتالحـ االجتماعي بيف أفراد المجتمع حيف حقؽ بينيـ مبدأ المساواة ورفض
الطبقية بكؿ أشكاليا في المجتمع اإلسالمي" 1وكذلؾ العوامؿ الحضارية التي أدت إلى
"العجز عف التجاوب مع األوضاع العامة السائدة في البالد الجديدة و الثقافة التي يفترض
أنيـ ينتموف إلييا".2
 -2االغتراب النفسي :
" االغتراب النفسي مفيوـ عاـ شامؿ يشير إلى الحاالت التي تتعرض فييا وحدة
الشخصية لالنشطار و الضعؼ و االنييار بتأثير العمميات الثقافية و االجتماعية التي
تتـ داخؿ المجتمع مما يعني أف االغتراب يشير إلى النمو المشوه لمشخصية اإلنسانية
حيث تفقد فيو الشخصية مقومات اإلحساس المتكاممة بالوجود و الديمومة وتعد حاالت
االضطراب النفسي أو التناقضات صورة مف صور األزمة االغترابية التي تعتري
الشخصية " ،3ويرى فرويد " أف االغتراب سمة متأصمة في وجود الذات في حياة اإلنساف
إذ ال سبيؿ مطمقا بتجاوز االغتراب  ،ومف وجية نظر فرويد فإنو ال مجاؿ إلشباع كؿ
الدوافع الغريزية كما أنو مف الصعب التوفيؽ بيف األىداؼ و المطالب و بيف الغرائز
وبعضيا البعض "

4

 ،فيو يحصره في الجانب الغريزي المكبوت لمفرد في حيف نجد

ىورني تيتـ أكثر بالجانب الثقافي و الظروؼ االجتماعية كبواعث لالغتراب " وقد ميزت
بيف نوعيف مف االغتراب الذات وىما االغتراب عف الذات الفعمية واالغتراب عف الذات
الحقيقية فاألوؿ يتمثؿ في إزالة و إبعاد كافة ما كاف عميو الفرد بما في ذلؾ ارتباط حياتو

 1فاطًح دًٛذ انغٕٚذ٘  :االغتشاب ف ٙانشؼش األيٕ٘  ،ص. 50
 2انًشجغ َفغّ ،ص .55
 3ػثذ انهطٛف يذًذ خهٛفح :دساعاخ ف ٙعٛكٕنٕ جٛح االغتشاب  ،ص .95
 4انًشجغ َفغّ ،ص .99
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انفصم األٔل  :مفيوـ االغتراب و نشأتو
الحالية بماضيو و جوىر ىذا البعد عف مشاعر الفرد و معتقداتو و كذلؾ فقداف الشعور
بذاتو ككؿ  ،واغتراب الذات الحقيقية فيشير إلى التوقؼ عف سرياف الحياة في الفرد مف
خالؿ الطاقات ال نابعة مف المنبع أو المصدر الذي تشير إليو ىورني باعتباره جوىر
وجودنا " ،1فاالغتراب إذا مرده إلى الفجوة التي تنشأ عف االختالؼ عف الصورة الحقيقية
و الصورة المثالية التي ينسبيا الشخص المغترب لذاتو كرد فعؿ عمى شخصيتو الحقيقية
التي لـ تستطع أف تمبي حاجاتو خوفا مف قمع المجتمع األمر الذي يزيد مف تمزقو
وضياعو .
-3االغتراب االجتماعي :
يؤدي غياب العالقات اإليجابية مع اآلخريف إلى االغتراب وٌ قد أوضح " أرسطو في
كتابو السياسة أف كؿ مف كاف قاد ار عمى العيش في المجتمع أوال حاجة لو بذلؾ ألنو
مكتؼ بنفسو فإنو إما وحش أو إلو " ،2فيما يرى شاخت " أف انعزاؿ الفرد اجتماعيا يعود
إلى كونو شخصا خالقا فربما بحـ كونو كذلؾ شخص غير متوافؽ ليضع التقاليد موضع
التساؤؿ أو يخرج عنيا و كمما كانت أصالتو أكثر قمعا ازداد عمؽ اضط ارره لالغتراب
عف مجتمعو "3و ىذا ما نجده في ظاىرة الصعمكة حيث يخرج الفرد عف التقاليد القبمية
فينفى و يطرد و بالتالي تكوف ردة فعمو عنيفة لمحصوؿ عمى حقو فيذه الظاىرة
االجتماعية تدفع صاحبيا لمبحث عف بديؿ آخر لمقيـ التي يقوـ عمييا المجتمع .
- 4االغتراب االقتصادي :
" في ظؿ الحضارة الصناعية التي دعت إلى اإلنتاج بالجممة و ما ترتب عميو
مف ضرورة إلى تقسيـ العمؿ و ما ترتب عمى ذلؾ مف اإلحساس بالتجرؤ و التمفصؿ،
فقد صار اإلنساف ترسا في آلة اإلنتاج ،ال يعمـ عف إنتاجو شيئا و بالتالي أصبح جيده
 1ػثذ انهطٛف يذًذ خهٛفح :دساعاخ ف ٙعٛكٕنٕ جٛح االغتشاب  ،ص . 93- 99
ٚ 2ذ ٙانؼثذ هللا  :االغتشاب  ،داس انفاسط نهُشش ٔ انتٕصٚغ ػًاٌ األسدٌ ط 3003 ، 5ص . .33
 3انًشجغ َفغّ  ،ص . 33
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انفصم األٔل  :مفيوـ االغتراب و نشأتو
ينتمي لممكية إنساف آخر ،يحؽ لو أف يتحكـ فيو و أف يوجيو ألىدافو و ىذه بداية
االغتراب ".1
و كما يقوؿ دوركايـ " أف التطور الحديث قد قضى عمى ىذه الحياة التي تتسـ باليدوء
واالستقرار بالنسبة لمفرد و المجتمع " ،2فبقدر ما كاف تطور وسائؿ اإلنتاج ايجابيا بقدر ما
انعكس سمبا عمى حياة األفراد مما تسبب في زعزعة استقرارىا و بالتالي انحصر دوره في
عممو وقيدت حريتو و أصبح ممكا آلخر مما سبب لو إحساسا سمبيا  ".و يعد ماركس ىو
أوؿ مف اىتـ بالعالقة بيف االغتراب و النظاـ االقتصادي  ...و ينظر إلى االغتراب
باعتباره العممية التي يفقد الفرد خالليا قدرتو عؿ التعبير عف ذاتو التي تحولت و صارت
تبدو متمثمة في استغالؿ إنتاج العمؿ بواسطة الرأسمالي " " ،3و إذا كاف اإلنساف قد
أصبح مغتربا عف عممو اليومي فيو بالضرورة يكوف قد اغترب عف نفسو و عف إمكانياتو
الخالقة و األواصر االجتماعية التي تحدد مف خالليا إنسانيتو  ...فاالغتراب ىو نوع
ييتـ بو الماركسيوف ،و معناه أف اإلنساف في المجتمع الرأسمالي تسمب قدرتو عف العمؿ
و اإلنتاج  ،و يعامؿ كأنو سمعة تباع و تشترى  ،أو شيء مستأصؿ اإلنسانية ".4
-5االغتراب السياسي :
يعتبر االغتراب السياسي "واحد مف أكثر أنواع االغتراب شيوعا في المجتمع المعاصر
بوجو عاـ وفي المجتمعات العربية وبشكؿ خاص ...ويقصد بو شعور الفرد بالعجز إزاء
المشاركة اإليجابية في االنتخابات السياسية المعبرة بصدؽ عف رأي الجماىير و كذلؾ
بالعزلة عف المشاركة الحقيقية في صنع الق اررات المصيرية المتعمقة بالمصالحة ".5

 1ػثذ انهطٛف يذًذ خهٛفح  :دساعاخ ف ٙعٛكٕنٕجٛح االغتشاب  ،ص . 99
 2انًشجغ َفغّ ،ص . 99
 3انًشجغ َفغّ  ،ص . 99
 4انًشجغ َفغّ  ،ص . 94
 5انًشجغ َفغّ ،ص.49
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" وقد تعددت أشكاؿ االغتراب السياسي في العديد مف الدراسات و البحوث السابقة حيث
أمكف الوقوؼ عمى العديد مف مكونات االغتراب السياسي منيا  :سموؾ التبمد التصويت
في االنتخابات و الوعي بالسمطة ،العجز السياسي ،فقد المعنى السياسي العزلة السياسية،
الثقة السياسية ...االستياء ،اليأس ...كما يتبيف أنو يرتبط بالعديد مف المتغيرات النفسية

و االجتماعية و االقتصادية و الدينية ".1
- 6االغتراب الديني :

"ورد االغتراب الديني في كافة األدياف عمى أنو االنفصاؿ أو التجنس عف اهلل فقد جاء
االغتراب في اإلسالـ عمى ىذه الصورة التي يوضحيا حديث رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو
وسمـ (بدأ اإلسالـ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ ،فطوبى لمغرباء  ،قيؿ و مف الغرباء يا
رسوؿ اهلل قاؿ ( :الذيف يصمحوف إذا فسد الناس) .إف االغتراب في اإلسالـ جاء عمى
ثالث درجات ىي  :اغتراب المسمـ بيف الناس  ،اغتراب المؤمف بيف المؤمنيف  ،واغتراب
العالـ بيف المؤمنيف ،فغربة العمماء ىي أشد أنواع االغتراب لقمتيـ بيف الناس ،وقمة

مشاركة الناس ليـ " ،2وليس مف الشؾ في أف القرآف الكريـ و سيرة النبي صمى اهلل عميو
اهلل تعالى  ":قُل
آمنُوا ِفي
لِمَّ ِذ َ
ين َ
( ،3" )32فمف

و سمـ يشيراف إلى الزىد في الدنيا ال إلى ىجرىا و الخروج منيا  ،قاؿ
من ح َّرم ِزي َن َة المَّ ِو الَّ ِتي أَخرج لِ ِعب ِاد ِه والطَّ ِّيب ِ
الرز ِ
ق ۚ قُل ِى َي
ات ِم َن ِّ
ََ َ َ َ
َ َ َ
َٰ
ص ُل اْلي ِ
ِ
ِ
ِ
ون
ام ِة ۚ َك َذلِ َك ُنفَ ِّ
ات لِقَوٍم َيعمَ ُم َ
َ
ال َح َياة الدُّن َيا َخال َ
ص ًة َيوَم الق َي َ
يحرـ اهلل التمتع بالحالؿ مف الدنيا بؿ حرـ االنغماس في شيواتيا التي تشغؿ عف ذكر اهلل
و عمى ذلؾ يكوف االغتراب بالمعنى اإلسالمي اغتراب الحياة االجتماعية الزائفة الجارفة
و اغترابا عف النظاـ االجتماعي الغير عادؿ وقير ىذا يتـ عف طريؽ مقاومة الحياة في
جانبيا المادي حتى ال تطغى  ،وذلؾ بترويض و حمميا عمى الطاعات و المجاىدات .

 1ػثذ انهطٛف يذًذ خهٛفح :دساعاخ ف ٙعٛكٕنٕ جٛح االغتشاب  ،ص . 44
 2انًشجغ َفغّ  ،ص . 505
 3عٕسج األػشاف ،آٚح . 53
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انفصم األٔل  :مفيوـ االغتراب و نشأتو
ثالثا  -نشأة االغتراب :
 -1االغتراب في الشعر العربي القديم :
ا  -في الشعر الجاىمي :
يعتبر االغتراب ظاىرة إنسانية عامة تختمؼ في تجمياتيا مف عنصر إلى آخر
ومف شخص إلى آخر ومف بيئة إلى أخرى ،ويكاد االغتراب أف يكوف سمة جوىرية
لموجود اإلنساني ،يمكف رصدىا في مختمؼ األزمنة و المجتمعات البشرية ويمكف القوؿ :
"أف اإلنساف منذ بدأ يضرب في األرض قد حمؿ بيف جوانحو ضروبا مف اإلحساس
باالغتراب ،حتى قد تمونت قطاعات عريضة مف أدبو بعد ذلؾ بيذا اإلحساس"" .1إف
الجنة
الوجود اإلنساني وجود مغترب بالضرورة اإلليية  ،فاغتراب آدـ عميو السالـ ،مف ّ

وىبوطو لألرض ،وكذلؾ ميالد كؿ طفؿ مف رحـ األـ يعتبر بمثابة البذرة األولى

لالغتراب" .2و تتجمى ىذه الظاىرة في العصر الجاىمي ،فالمتأمؿ لمشعر العربي القديـ
تظير لو "ضروب مف حس االغتراب تحكي قصة حياة الجاىمي  ،فقد عرؼ اإلنساف
الجاىمي حياة بسيطة تتميز بعدـ االستقرار و ترحاؿ ال ييدأ بحثا عف الكأل و الماء فيو
مجبر عمى ذلؾ مما سبب لو التوتر و القمؽ و االضطراب في ظؿ ىذه الحياة القاسية ،
و قد انعكست ىذه البيئة عمى شعر ىذا العصر ،فجاء شعره تجارب حياتو و لحظات
اإلحساس بالفقر و الحرماف و معيشة عالـ الضياع" ،فيذه الظروؼ و األسباب تمعب دو ار
كبي ار في تغذية مضاميف الشعر " ،3فقد أودع الشعراء الجاىميوف شعرىـ خالصة ذكرياتيـ
عف أوطانيـ و حياتيـ و حنينيـ إلييا ،فجسدت قصائدىـ الحنيف إلى ديار األحبة
الراحميف و عبرت عما يجيش في نفس الشاعر مف اإلحساس بالفرقة و البعاد ،كما
 1فًٓ ٙياْش دغ : ٍٛانذُ ٔ ٍٛانغشتح ف ٙانشؼش انؼشت ٙانذذٚج ،يؼٓذ انثذٕث ٔ انذساعاخ انؼشتٛح  ،انماْشج ،5490،
ص.09
 2ػثذ انهطٛف يذًذ خهٛفح  :دساعاخ ف ٙعٛكٕنٕجٛح االغتشاب ص. 30
 3ػضٚض انغٛذ جاعى  :االغتشاب ف ٙدٛاج ٔشؼش ششٚف انشضٗ  ،ص . 55
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انفصم األٔل  :مفيوـ االغتراب و نشأتو
جسدت الوحشة التي تمأل نفسو ،ذاك ار األمؿ الضائع و الماضي الذي ابتمعو العدـ ،فقد
يغترب الشاعر لينسى فيقابؿ غربة باغتراب آخر ،إذ كانت مطالع القصائد الجاىمية بمثابة
يعبر الشاعر مف خاللو عف مواقفو مف الوجود و األشياء و رؤيتو الخاصة
المنفذ الذي ّ

لمعالـ ،فعبرت عف إحساسو العميؽ باالغتراب " فمعودة األطالؿ و الوقوؼ عمييا ،والبكاء
عندىا ما ىو إال صورة مف صور التعبير عف ىذه الحالة الشعورية فالطمؿ يكشؼ عف
اغتراب مكاني ووجودي" .1ويعد امرؤ القيس أوؿ مف بكى األطالؿ يقوؿ في مطمع معمقتو

معمقتو :
"قفا نبؾ لذكرى حبيب و منزؿ

بسقط الموى بيف الدخوؿ فحومؿ

فتوضح فالمقراة لـ يعؽ رسميا

لما نسجتيا مف جنوب و شمأؿ

وقوفا بيا صحبي عمى مطييـ

وتجمؿ

واف

شفائي

لدمعة

يقولوف ال تيمؾ أسى

فيؿ عند رسـ دارس مف معوؿ

ميراقة

"2

فامرؤ القيس يستوقؼ ىنا صاحبيو  ،أو يجرد مف نفسو أشخاصا يخاطبيـ عمى عادة
الشعراء ،ليضفي مف خالؿ ذلؾ بمفيومو واصفا ما تبقى مف تفاصيؿ حزينة في المكاف ،
تالحقو صور الماضي و تؤرقو في حاضره فمـ يبؽ إال دموعو و صاحبيو بعدما فارقو
األحباب وحاصرتو الذكريات ،و يق ػ ػ ػ ػػوؿ :
"أجارتنا

إف

المزار

قريب

و

إني

مقيـ

أجارتنا

إنا

غريباف

ىينا

و

كؿ

غريب

و ليس غريبا مف تناءت دياره

ما

أقاـ

عسيب

لمغريب

نسيب

ولكف ما وارى التراب غريب"

3

 1ػادل األنٕع : ٙاالغتشاب ٔ انؼثمشٚح ،ص . 55
 2ايشئ انمٛظ  :انذٕٚاٌ  ،ضثطّ ٔ صذذّ يصطفٗ ػثذ انشاف ، ٙداس انكتة انؼهًٛح تٛشٔخ نثُاٌ ص .555 _ 550
.555
 3انًصذس َفغّ ,ص.30
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انفصم األٔل  :مفيوـ االغتراب و نشأتو
فينا يكشؼ فمسفتو عف الغربة فيو يعتبر أكثر الشعراء جاىمية إحساسا بالغربة  ،حيث فقد
ممؾ أبيو فراح يبحث عف مف يعينو السترداده إلى أف وصؿ إلى بالد الروـ ،و أحس
بقرب أجمو لما يعانيو مف أوجاع فعبر عف اغترابو و ىو يدفف في الغربة و المرأة المدفونة
قبمو غريبة عنو ،فيذه غربة فوؽ غربة .
ومف شعراء الجاىمية الذيف عانوا مف الغربة أيضا لبيد بف ربيعة يقػوؿ :
عفت

الديار

محميا

فمقاميا

بمنف

فمدافع

الرياف

عري

رسميا

خمقا كما ضمف الوحي سالميا

والعيف

ساكنة

عمى

أطالليا

1

عودا

تأبد
تأجؿ

غوليا
بالفضاء

فرجاميا
بياميا"

فبقولو عفت الديار ما أصاب ديار القبيؿ بشكؿ عاـ مف اضطراب بسبب رحيميـ عنو .
كما أف ىناؾ اغتراب أوجدتو البيئة االجتماعية و األعراؼ ،ىو اغتراب عنصري
أمو زبيبة حبشية ،آمة أورثتو سواد الموف،
مثمو عنترة بف شداد بسبب نسبو ،إذ كانت ّ

ووالده عربي مف بني عبس أبى أف يعترؼ بنسبو ألف ذلؾ يجر عميو العار ،فمأل نفس
وعمؽ األسى بقمبو ،وقد استطاع أف يتغمب عمى غربتو مف
عنترة باليواف و الضياع ّ

خالؿ بطوالتو فيو فارس بني عبس األوؿ و بطميا الذي بنى مفاخرىـ بيف القبائؿ يقوؿ :
جيالة

و لوال سواد الميؿ ما طمع الفجر.

يعيبوف

لوني

بالسواد
ّ

و إف كاف لوني أسودا فخصائمي

بياض ومف كفي يستنزؿ القطر

محوت بذكري في الورى ذكر مف

2

و سدت فال زيد يقاؿ و ال عمرو"

مضى :
ويقوؿ

 1دغٍ جؼفش َٕس انذ : ٍٚنثٛذ تٍ ستٛؼح انؼايش٘ دٛاتّ ٔ شؼشِ  ،داس انكتة انؼهًٛح ،تٛشٔخ نثُاٌ  ،ط ، 5440، 5
ص . 553
 2يذًذ ػه ٙتٛضٌٕ  :ششح دٕٚاٌ ػُتشج  ،داس انكتة انؼهًٛح  ،تٛشٔخ نثُاٌ  ،ط ، 3003، 5ص. 93
12

انفصم األٔل  :مفيوـ االغتراب و نشأتو
وعند صداـ الخيؿ يا ابف األطايب".1

ينادونني في السمـ يا ابف زبية

األطايب".1

ويقوؿ :
بغييـ

وقمة إنصافي عمى القرب و البعد

قومي

أذكر

و

ظمميـ

بنيت ليـ بالسيؼ مجدا مشيدا

فمما تناىى مجدىـ ىدموا مجدي ".2

ومف أىـ مظاىر االغتراب في العصر الجاىمي الصعمكة "فقد كانت الروح القبيمة
ىي األساس في الرؤية الجاىمية عمى الغالب و إف ىذه الروح كانت توفر إمكانية المساواة
النظرية بيف كؿ األفراد عمى الصعيد النظري  ،لكف الفوارؽ في الواقع العممي كانت كبيرة
جدا " .3فالحياة القبمية مؤسسة عمى مبدأ القوة أوال  ،و عميو فتحقيؽ المساواة كاف ضربا
مف المستحيؿ ،و بالتالي نتج عنو فئة تمردت عمى ىذه القوانيف والقيـ  ،وما كاف مصيرىا
إال النبذ و الطرد مف القبيمة ،فمجموعة رفضت بسبب خروجيا عف األعراؼ و التقاليد
شر و السميؾ بف السمكة
وأخرى بسبب النسب ألنيـ أبناء إماء سود كالشنفرى و تأبط ا
وأخرى اختارت االغتراب طواعية بسبب الظمـ االجتماعي و االقتصادي كعروة بف الورد .
ولقد اشترؾ ىؤالء الصعاليؾ في الفقر و الجوع و التشرد فذكرت أشعارىـ إحساسيـ
بالجوع و المعاناة متخذيف مف القوة وسيمة لتحقيؽ أغراضيـ يقوؿ بف الورد :
ذريني

لمغنى

أسعى

فإنني

رأيت

أىونيـ

عمييـ

و إف أمسى لو حسب و خير

و

تزدريو

الصغير

و

أحقرىـ

و

و

يباعده

القريب

خميمتو

ويمقى ذو الغنى و لو جالؿ
قميؿ

ذنبو

و

الذنب

الناس

يكاد
و

جـ

و

ينيره

فؤاد
لكف

شرىـ

الغنى

الفقير

القيو

يطير

رب

4

غفور"

 1انًشجغ انغاتك  ،ص . 33
 2يذًذ ػه ٙتٛضٌٕ  :ششح دٕٚاٌ ػُتشج  ،داس انكتة انؼهًٛح  ،تٛشٔخ نثُاٌ  ،ط  ، 3003، 5ص . 30
 3خهٛم إتشاْٛى  :ظاْشج انمهك ف ٙانشؼش انجاْه ،ٙداس طالط نهذساعاخ ٔ انتشجًح ٔ انُشش  ،ديشك  ،5494،ص393
ص393
 4ػشٔج تٍ انٕسد  :انذٕٚاٌ  ،داس صادس تٛشٔخ ،5435 ،ص.39
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انفصم األٔل  :مفيوـ االغتراب و نشأتو
فالشاعر يصور مجتمع ذنب الفقير فيو أنو فقير فاحتقره الصغير و الكبير وحتى الزوجة،
ومف جية أخرى يعيش الغني حياة رغيدة و يحتؿ مكانة مرموقة بيف قومو فيغفر لو الذنب
ميما كثر .أما الشنفرى فيو يمثؿ عالما آخر مف االغتراب القاسي ،فيو ابف آمة سوداء
نشأ نشأة غير سوية بسبب احتقار المجتمع لو وما يسمعو مف كالـ جارح  ،فنقـ الحياة
و حقد عمى قومو حقدا دفينا .
يقوؿ :
أقيمو ا بني أمي صدور مطيكـ

فإني

لعمرؾ ما في األرض ضيؽ عمى

سرى راغبا أو راىبا وىو يعقؿ

امر
وليئ دونكـ أىموف سيد عممس

و أرقط زغموؿ و عرفاء جيأؿ

ىـ األىؿ ال مستودع السر ذائع

1

وال

إلى

الجاني

قوـ

بما

سواكـ

جر

ألميؿ

يخذؿ"

فيو يأنس بالحيواف بدؿ البشر الذي حكـ عميو ظمما ال لذنب إال ألنو ابف آمة ونفس
اإلحساس يتولد لدي تأبط ش ار .
يقوؿ :
يبيت بمغنى الوحش حتى ألفنو

ويصبح ال يحمي ليا الدىر مرتعا

رأيف فتى ال صيد وحش ييمو

2

فمو صافحت إنسا صافحنو معا"

ادعى الشاعر أنسو بالحيواف فيذا ال يعكس إال م اررة األلـ و األسى و المعاناة
فميما ّ
والغربة التي تسبب فييا المجتمع و قيمو  ،فإف استغنوا ظاى ار عميو فيبقى حنينيـ لالنتماء
ليذا الوطف قائما فالمجتمع بالنسبة لإلنساف ضرورة وجودية .
 1انشُفشٖ :انذٕٚاٌ  ،جًغ ٔ تذمٛك ٔ ششح إيٛم ٚؼمٕب  ،داس انكتاب انؼشت ، ٙتٛشٔخ ،ط ، 5449، 3ص . 34 – 39
.
 2تأتظ ششا  :انذٕٚاٌ ،اػتُٗ تّ ػثذ انشدًٍ انًصطفأ٘ ،داس انًؼشفح  ،تٛشٔخ ،نثُاٌ ،ط ، 3005 ،5ص . 53 – 59
.
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انفصم األٔل  :مفيوـ االغتراب و نشأتو

ب  -االغتراب في شعر عصر اإلسالم :
ساىمت تعاليـ اإلسالـ السمحة في تغيير الفكر الجاىمي ،و أصبح العرب يعيشوف
في أمة واحدة حيث نبذت ىذه التعاليـ كؿ سيئ ورثتو الجاىمية ،فقضت عمى العصبية
وآخت بيف القبائؿ وشدت وثاقيا بروابط دينية ،فكاف أثر اإلسالـ واضحا في الحياة
العربية ،فأخرج الناس "مف ظممات حياتيـ الجاىمية الوثنية المادية إلى أضواء حياة روحية
سماوية" 1فخفؼ مف حدة القمؽ و االضطراب ،وحرـ عادات الجاىمية كاألخذ بالثأر
و االنتقاـ ،كما أصبحت العدالة االجتماعية و المساواة مف المبادئ األساسية لممجتمع
اإلسالمي ،و بالتالي انتشار األمف و االستقرار فتبددت ظاىرة الصعمكة التي كانت مف
أسباب االغتراب النفسي في عصر الجاىمية ،أما بالنسبة لمعصر اإلسالمي فقد كاف
االغتراب المكاني أشد وطأة عمى اإلنساف بسبب الفتوحات اإلسالمية حيث كاف "بداية
التغرب الحقيقي عف أرض الجزيرة العربية بشكؿ كبير و منظـ  ،وقد كانت ىناؾ دوافع
عديدة لالشتراؾ ضمف قوافؿ المجاىديف أىميا الدافع الديني  ،فقد لبى داعي الجياد في
سبيؿ اهلل آالؼ المسمميف ،طاعة هلل وابتغاء رضوانو "2و ما زاد صعوبة تأقمـ الفاتحيف
واندماجيـ في تمؾ البمداف ىو اختالؼ مظاىر الحياة ،فبدا غريبا عنيـ ففاضت أشعارىـ
بمشاعر الحنيف إلى األىؿ و الوطف  .يقوؿ أحد الشعراء :
أقمرية الوادي التي خاف إلفيا

مف الدىر أحداثا أتت وخطوب

فإننا

3

تعالي

أطارحؾ

البكاء

كالنا بمرور الشاىجاف غريب"

فقد رأى أف القمرية الحزينة تشاركو في غربتو فيي مثمو حزينة و غريبة فدعاىا لمؤانستو
عمو يخفؼ مف وحدتو .
 1شٕل ٙضٛف  :انتطٕس ٔ انتجذٚذ ف ٙانشؼش األيٕ٘  ،داس انًؼاسف  ،اإلعكُذسٚح  ،ط  ، 5ص. 55
 2فاطًح دًٛذ انغٕٚذ٘ :االغتشاب ف ٙانشؼش األيٕ٘ ص. 35
 3عًٛشج عالي : ٙاالغتشاب ف ٙانشؼش انؼثاع ٙانمشٌ انشاتغ نهٓجش٘  ،ص. 93 _ 95
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انفصم األٔل  :مفيوـ االغتراب و نشأتو
ويتجمى االغتراب كذلؾ في قصيدة مالؾ ابف ريب حيث كتب قصيدتو وىو يفارؽ الحياة،
بعيدا عف وطنو و أحبابو ،والقصيدة طويمة بمغ عدد أبياتيا حوالي ثمانية
و خمسيف بيتا و تعد أطوؿ ما أرثى بو شاعر نفسو .
يقوؿ :
أال ليت شعري ىؿ أبيتف ليمة

بجنب

فميت الغضى لـ يقطع الركب عرضو

احيا الغضى ماشى الركاب لياليا
والنوليت

لقد كاف في أىؿ الغضى ،لودنا

مزار و لكف الغضى ليس دانيا

الغضى أني بعت الضاللة باليدى
ألـ تر

و أصبحت في جيش ابف عفاف

و يقوؿ :

غازيا"

تذكرت مف يبكي عمي فمـ أجد

سوى السيؼ و الرمح الرديني باكيا

عنانو

2

و

أشقر

خنذيذ

يجر

الغضى

القالص

أزجي

1

إلى الماء لـ يترؾ لو الدىر ساقيا"

و ىنا يعود الشاعر بذكرياتو إلى موطنو األوؿ ىروبا مف غربتو التي لـ يجد فييا مف
يبكي عميو فأحس باأللـ و الوحدة .
يقوؿ :
ىذا

تاركي

ال

أباليا

تقوؿ ابنتي لما رأت وشؾ رحمتي

سفارؾ

صريع عمى أيدي الرجاؿ بقفرة

يسووف قبري حيث حـ قضائيا"

3

ثـ يقوؿ وىو يصور وحدتو و غربتو في لحظة الموت بعيدا عف األىؿ و الوطف :
يقولوف

ال

تبعد

وىـ

و أيف مكاف البعد إال مكانيا

يدفنوني

 1فاطًح دًٛذ انغٕٚذ٘  :االغتشاب ف ٙانشؼش األيٕ٘  ،ص . 350
 2انًشجغ َفغّ  ،ص .355
 3انًشجغ َفغّ  ،ص .355
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إذا أدلجوا عني و أصبحت ثاويا"

غداة غد ،يا ليؼ نفسي عمى غد

1

عبر الشاعر في ىذه القصيدة عف حنينو لوطنو وشعوره باالنتماء لو فقد عانى شعراء ىذه
الفترة الغربة القاسية فكاف شعرىـ نابع مف وجدانيـ تكتسيو م اررة إنسانية يصور مف خالليا
أحاسيس و انفعاالت وانكسارات و خيبات الذات التي تسببت في إضعافو .
ج -االغتراب في الشعر األموي :
لقد كانت وطأة االغتراب عمى جيؿ الفتوحات األثر اإلسالمية شديدة مما كاف ليا
األثر البالغ عمى شعراء تمؾ الفترة فانعكس عمى شعرىـ وما إف قامت الدولة األموية حتى
تغير الوضع فقد نشأ جيؿ جديد عمى ىذه األراضي يعتبر نفسو ابف ىذه األرض ،فتأثر
بحضارتيا واندمج مع سكانيا األصمييف  ،فكاف االغتراب في ىذا العصر نتيجة ظروؼ
و عوامؿ ميزتو عف غيره مف العصور السابقة مثؿ الزواج خارج القبيمة فكاف الحنيف إلى
الوطف األصمي والشعور بعدـ االنتماء ليذا الوطف الجديد " ،وقد عاش محمد بف البشير
الخارجي في المدينة المنورة و بوادييا و دفعتو بعض الظروؼ إلى الخروج إلى البصرة
حيث تزوج فييا ،و كاف مف شروط الزوجة اإلقامة معيا  ،فأقاـ مرغما يعتمؿ في نفسو
الشوؽ إلى الحجاز ويقوؿ في ذلؾ :
لئف أقمت بحيث الفيض في رجب

حتى أىؿ بو مف قابؿ رجبا

وراح في السفر وارد و ىيجني

أف

طربا

إف الغريب يييج الحزف صبوتو

إذا المصاحب حياه و قد ركبا

قد قمت أمس لوارد و صاحبو

2

الغريب

إذا

ىيجتو

عوجا عمى الخارجي اليوـ واحتسبا "
"

 1فاطًح دًٛذ انغٕٚذ٘  :االغتشاب ف ٙانشؼش األيٕ٘  ،ص . 353
 2انًشجغ َفغّ  ،ص.59 – 53
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انفصم األٔل  :مفيوـ االغتراب و نشأتو
و اضطرت المرأة إلى التغرب عف البادية و السكف مع زوجيا في المدينة رغـ قساوة
حياتيا األولى و رفاىية حياة المدينة ،ومف بيف ىؤالء النسوة ميسوف زوج معاوية ابف أبي
سفياف التي ظمت تحف إلى البادية وقد أرىقتيا مشاعر االغتراب إذ تقوؿ :
تخفؽ

و

بيت

و

أصوات

األرواح

فيو

أحب

بكؿ

الرياح

إلي

مف

قصر

منيؼ

فج

أسر

إلي

مف

نقر

و بكر يتبع األضغاف صعب

أحب

إلي

مف

بغؿ

زفوؼ

الطراؽ

عني

أحب

إلي

مف

قط

ألوؼ

تقر

عيني

أحب إلي مف لبس الشفوؼ"

وكمب

ينبح

ولبس

عباءة

و

الدفوؼ

1

فيي تصؼ حالوة العيش في البادية رغـ قساوة طبيعتيا  ،وحبذا لو تبقى في بيتيا األوؿ
عمى أف تعيش في قصور المدينة برفاىيتيا  ،فما قيمة ذلؾ مع يراودىا مف إحساس
بالغربة .
كما أ سيـ عوز وحرماف الرعية في إحساسيـ باالغتراب فكانت الظروؼ االقتصادية
قويا لمشعراء لمفت انتباه

دافعا

الخميفة لألوضاع المزرية التي تتفاقـ بسبب ظيور

الطبقية بيف المسمميف وتغييب األسس اإلسالمية التي جاء بيا اإلسالـ فتجربة جرير
و ىو يشكو لمخميفة سوء حاليـ أماـ الوضع االقتصادي المزري حيث يقوؿ :
أال

ىؿ

فقد

أمسوا

و

ومف

أمسى

وليس

و تشكو الماشيات إليؾ جيدا

وال

صعب

ليف

و أكثر زادىف ،و ىف سفع

حطاـ الجمد و العصب المميؿ"

وتدعوؾ

لمخميفة
األرامؿ

في
و

نزار
اليتامى

 1فاطًح دًٛذ انغٕٚذ٘  :االغتشاب ف ٙانشؼش األيٕ٘  ،ص . 59
 2إنٛا انذأ٘ :ششح دٕٚاٌ جشٚش ،انششكح انؼانًٛح نهكتاب  ،ط ، 3ص . 335
18

أكثرىـ

كموؿ

بو

حويؿ

و

الذلوؿ
2

انفصم األٔل  :مفيوـ االغتراب و نشأتو
يعد جرير مف شعراء البالط إال أنو عانى مف اغتراب اقتصادي اضطره لمرحيؿ قاصدا
الخميفة سفياف بف عبد الممؾ شاكيا يقوؿ :
فاشكني  ،ذرية

ال يشبعوف ،و أميـ ال تشبع

أشكو إليؾ،

كبيرىـ

حتى الحساب و ال الصغير المرضع

و إذا نظرت يريبني مف أميـ

أسفع

كثروا
و

عمي

إذا

فما

تقسمت

يموت
العياؿ

عيف

غبوقيا

ميججة

و

خد

كثر األنيف وفاض منيا المدمع"

1

ومف أىـ الظواىر التي عبرت عف اغتراب الفرد في ىذا العصر ظاىرة الصعمكة
التي عادت مف جديد بعد أف أزاليا اإلسالـ واندثرت لتجد التربة التي ساعدت عمى
ظيورىا ،فقد كانت ردة فعؿ طبيعية عمى سياسة الخمفاء الذيف انغمسوا في جمع الماؿ
مما ساعد عمى توسيع اليوة بيف أصحاب النفوذ وعامة الشعب و بالتالي ظيرت حركات
التمرد متخذة مف العنؼ و النيب أسموبا لمتعبير عف اغت اربيا و حرمانيا بسبب ىذا
االضطراب ،فأصبح النفي سالحا في يد حكاـ بني أمية ضد ىؤالء المتمرديف وقد ترؾ
ذلؾ شرخا عميؽ األثر انعكس في أشعارىـ عمؽ مف آالـ الغربة ،ووطأة الوحدة النفسية
و قسوة الحرماف مف األىؿ ،و الشعور بالتمزؽ و التشرد و الضياع .
أ ما عف االغتراب العاطفي فقد ظيرت مشاعر االغتراب و الفقد في الشعر األموي
و بخاصة الشعر العذري ،فقد اعتزؿ شعراؤه إف صح التعبير كؿ ما يدور في المجتمع
مف أحداث و غيرىا مف أغراض الشعر ،و خاضوا في تجربة واحدة ىي تجربة الحب
المقروف بالموعة و الفراؽ و الفشؿ و الحرماف بسبب تقاليد المجتمع العربي التي كانت
حذرة في عالقة الرجؿ بالم رأة مما أثر عمى عواطفيـ  ،فتممكيـ اليأس و األلـ و القير
فكاف طبيعيا " أف يكوف الشعور بالغربة أو الحنيف أو الفقد مف الرموز الصالحة لمتعبير

 1انًشجغ انغاتك ،ص .955
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انفصم األٔل  :مفيوـ االغتراب و نشأتو
عف ذلؾ الصراع الطويؿ مف خالؿ تجربة الحب العذري" ،1فقد ثار الشاعر العذري عمى
مجتمعو الذي حرمو مف حقو في الحب و الزواج  ،فتمرد مف خالؿ شعره  ،ويقوؿ جميؿ
بف معمر:
في

أرى كؿ معشوقيف  ،غيري وغيرىا

يمذاف

و أمشي و تمشي في البالد ،كأننا

أسيراف

ضمنت ليا أف ال أىيـ بغيرىا

وقد

أال ،يا عباد اهلل ،قوموا لتسمعوا

خصومة

و في كؿ عاـ يستجداف  ،مرة

عتابا و ىج ار  ،ثـ يصطمحاف

يعيشاف في الدنيا غريبيف  ،أينما

2

،
وثقت

الدنيا

و

لألعداء
مني
معشوقيف

بغير

يغتبطاف
،مرتيناف
ضماف
يختصماف

أقاما  ،و في األعواـ يمتقياف"

فحرماف الشاعر مف حبيبتو بسبب تشبيبو بيا صراحة في شعره جعمو يتألـ ويحس بالغربة
ألف المجتمع حجب المحبوب و حاؿ دوف الوصؿ بينيما .
إف صرامة المجتمع تجاه الشاعر العذري كانت سببا في غربتو ،و قد ولد اغترابو عالما
خاص بو فكسر بذلؾ تمؾ القيود .
د -االغتـــــراب في الشــــــعر العبـــــاسي :
سقطت الدولة األموية عمى يد ابف السفاح بعد ثورة قاـ بيا العباسيوف استولوا
عمى أمور الخالفة و عمموا عمى إبادة األموييف فتعقبوىـ في كؿ مكاف و نكموا بيـ
و عذبوىـ و لـ ينجوا منيـ إال مف فر إلى أصقاع األرض ،فانتشرت الفوضى
و اضطربت الحياة ،األمر الذي جعؿ ظاىرة االغتراب تتفشى و تعكس ذلؾ التصدع
الذي عرفتو تمؾ المرحمة ،فعبر الشعراء العباسيوف عف" رفضيـ ليذه الحياة و السخرية
 1ػثذ انمادس انمظ  :ف ٙانشؼش االعالي ٔ ٙاأليٕ٘  ،داس انُٓضح انؼشتٛح تٛشٔخ ، 5499ص. 509
 2جًٛم تثُٛح ،انذٕٚاٌ  ،ششدّ ٔ لذو نّ يٓذ٘ يذًذ َاصش انذ ، ٍٚداس انكتة انؼهًٛح تٛشٔخ ،نثُاٌ ،ط ،5445، 3
ص. 99- 95
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انفصم األٔل  :مفيوـ االغتراب و نشأتو
منيا ،فبحثوا عف بديؿ ليا لمتعويض عما يعانوه ،إما فمنيـ مف اختار حياة الميو و المتعة
و االستغراؽ فييا ،واما في االنصراؼ عمى ىذا كمو ،و التوجو إلى الحكمة و الزىد،
واالبتعاد عف غرور الدنيا و متاعيا و التوجو إلى العبادة ،و تجنب متاع الدنيا و غروىا.
وقد جنح أبو نواس و بشار بف برد إلى المذة و االنغماس في الشيوات معبريف عف
عبر عف م اررة
اغتراب نفسي ،فأعمف أبو نواس رفضو لمقيـ التي يتمسؾ بيا الناس و ّ

االغتراب في مجتمع قاس و عصر اختمت فيو الموازيف ،و ىذا ما جعمو يتمرد عمى كؿ
التقاليد و المفاىيـ و حتى الديف ،فكانت الخمر و مجاىرتو بيا الوسيمة التي تساعده عمى
تبديد غربتو و االنفصاؿ عف ىذا المجتمع المزيؼ العاصي المتزيف بالفضيمة .
يقوؿ :
أال فاسقني خم ار و قؿ لي ىي الخمر

و ال تسقيف س ار إذا أمكف الجير

فما الغبف إال أف تراني صاحيا

1

وما الغنـ إال أف يتعتعني الخمر"

و قد عبر أبو العتاىية عف اغترابو بطريقة أخرى فاختار الزىد ىروبا مف واقع
انحمت في األخالؽ و أحمت فيو المحرمات .
يقوؿ :
ألـ تر ريب الدىر في كؿ ساعة
أيا

باني

الدنيا

لغيرؾ

لو

عارض

فيو

المنية

تممع

تبتني

و يا جامع الدنيا لغيرؾ تجمع

أرى المرء وثابا عمى كؿ فرصة

2

و لممرء يوما ال محالة مصرع"

 1أتَٕ ٙاط :انذٕٚاٌ  ،داس صادس تٛشٔخ  ،ص . 393
 2أت ٙانؼتاْٛح ،انذٕٚاٌ :يُشٕساخ يذًذ ػه ٙتٛضٌٕ  ،داس انكتة انؼهًٛح تٛشٔخ نثُاٌ ط  ، 3003، 5ص . 533
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و يقوؿ :
بميت و ما تبمى ثياب صباؾ

كفاؾ مف الميو المضر كفاؾ

ألـ ترى أف الشيب قد قاـ ناعيا

مقاـ الشباب الغض ثـ نعاكا

و أخدع الميؿ و النيار ألقواـ

رتعوا

أما

المنايا

فغير

أراىـ

عادلة

الغنى

في

قد

لكؿ حي مف كأسيا جرع"

1

كما نجد رابعة العدوية و الحالج و بف عربي وغيرىـ ممف اختاروا القرب مف اهلل بحثا
عف ال ارحة و السكينة ،باإلضافة إلى أبي العالء المعري الذي فقد االتصاؿ بالحياة
و الناس ،اتخذ مف بيتو مكانا يعتزؿ فيو عف الناس .
يقوؿ :
و قربيـ

بعدي عف الناس برء مف سقاميـ

لمحجا و الديف أدواء"

2

أما أبو تماـ فقد عانى غربة األوطاف فما يمبث يجد وطنا حتى يتغرب عنو .
يقوؿ :
ما اليوـ أوؿ توديع و ال الثاني

البيف أكثر مف شوقي و أحزاني

دع الفراؽ فإف الدىر ساعده

فصار أممؾ مف روقي وجثماني

بالشاـ أىمي و بغداد اليوى وأنا

بالّرقتيف

إخواني

و ما أظف النوى ترضى بما

حتى تشافو في أقصى خراساف"

و

بالفسطاط

ضعت

 1انًشجغ انغاتك ،ص .539
 2أتٕ انؼالء انًؼش٘  :نضٔو يا الٚهضو  ،داس صادس تٛشٔخ ، 5495 ،ص. 99
 3أت ٙتًاو :انذٕٚاٌ ،ضثطّ ٔ ششدّ شاْ ٍٛػطٛح  ،يُشٕساخ يذًذ ػه ٙتٛضٌٕ ،داسانكتة انؼهًٛح ،تٛشٔخ ،نثُاٌ
،ط ، 3005، 5ص . 503
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و يعتبر عبد الرحماف ابف معاوية ابف ىشاـ ابف عبد الممؾ الممقب بالداخؿ ،مف أبرز
شعراء بني أمية الذيف عانوا مف االغتراب بعد الثورة العباسية ،ففر في رحمة شاقة إلى
األندلس حيث أسس دولة أموية و رغـ ىذا لـ يستطع عبد الرحمف الداخؿ أف ينسى وطنو
و ظؿ الحنيف يراوده و الغربة تمزقو فراح يصور اغترابو العميؽ و شوقو الكبير .
يقوؿ :
"أييا

الراكب

إف جسمي
قدر
قد

أرضي

أقر مف بعضي السالـ لبعضي

الميمـ

كما عممت بأرض

بأرض

البيف
قضى

بيننا
اهلل

بالفراؽ

و

فؤادي

ومالكيو

فافترقنا

و طوى البيف عف جفوني غمضي

عمينا

فعسى باجتماعنا سوؼ يقضي

و يقوؿ :
تبدت لنا وسط الرصافة نخمة

تناءت بأرض الغرب عند بمد النخؿ

النوى
فقمت شبييتي في التّغرب و ّ

و طوؿ التّنادي عف بني و عف أىمي
فمثمؾ في اإلقصاءوالمنتأى مثمي"

نشأت بأرض أنت فييا غريبة

مثمي"
فقد شبو غربتو بغربة ىذه النخمة التي جيء بيا 1مف مكانيا األصمي و غرست في
األندلس  .إذا بسبب الظروؼ و االضطرابات السياسية التي عاشيا المجتمع العباسي ،
عانى شعراء تمؾ الفترة مف االغتراب عبروا عنو في أشعارىـ  ،فكاف لكؿ شاعر طريقة
في تصوير اغترابو .

 1أششف ػه ٙانذػذٔس :انغشتح ف ٙشؼش األَذنظ ،ػمة عمٕط انخالفح  ،ص. 93
23

1

انفصم األٔل  :مفيوـ االغتراب و نشأتو
- 2االغتراب في الشعر العربي الحديث :
عاش شعراء العصر الحديث ظروفا اجتماعية و سياسية ساىمت في قمع
عبقريتيـ بداية العشرينيات فأدى ىذا الوضع إلى ظيور مدارس أدبية أىميا مدرسة
الميجر و أبولو و الديواف ،حيث كانت ظاىرة االغتراب فييا واضحة نتيجة الحروب
و الدمار و تفكؾ الروابط االجتماعية .
ا-االغتراب في الشعر الميجري :
يعتبر شعر الميجر شعر الغربة و الحنيف ،فالمتتبع لقصائده يجد صدى قويا
لالغتراب ،و يتجسد ىذا عند شعراء الميجر الشمالي و الجنوبي الذيف عبروا عف حنينيـ
إلى أوطانيـ و شعروا بالتمزؽ و الحرقة ،فقد اضطروا إلى مفارقتيـ بسبب الظروؼ
السياسية التي أجبرتيـ عمى اليجرة ،باحثيف عف آماؿ جديدة في بمد آخر ،فكانت الغربة
عبر بيا أمثاؿ إليا أبو
وسيمة لميرب مف واقع قيد حريتيـ ،فكاف الشعر ىو الصورة التي ّ
ماضي ،و نسيب عريضة وجورج صيدح وغيرىـ عف ىذا االغتراب .
يقوؿ إليا أبو ماضي :
أرض

أبائنا

عميؾ

شفى

سالـ

ما ىجرناؾ إذ ىجرناؾ طوعا

اهلل

أنفس

اآلباء

ال تظني العقوؽ في األبناء"

فيو يعبر عف ىجرتو االضط اررية التي لـ يخترىا بنفسو ،و ما زاد غربة ىؤالء الشعراء
ىو ذلؾ العالـ الصناعي المادي الذي كاف مختمفا كثي ار عف حياة أوطانيـ ،ففروا إلييا
عبر أشعارىـ.

 1إنٛا أتٕ ياض : ٙانذٕٚاٌ ،داس انؼٕدج تٛشٔخ  ،ص .503
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انفصم األٔل  :مفيوـ االغتراب و نشأتو
لقد الحظ ىؤالء الشعراء أف الحياة المدنية الفاسدة و التفكير المادي ىو مف
سمات اإلنساف الغربي  ،مما مأل شعرىـ بالشكوى و األنيف فيـ ال يجدوف منفذا ليموميـ
سوى القمـ و الشعر.
إف الظروؼ التي عاشيا الشعراء تركت آثا ار سمبية عمى حياتيـ فابتعدوا عف الناس
و مالوا إلى الغربة و الوحدة ،فتمرد جبراف خميؿ جبراف وكانت ثورتو صورة واضحة عف
اغترابو و رفضو لمظمـ و القير و التقاليد البالية فواجو مجتمعو دوف خوؼ و بوعي كبير
انعكس مف خالؿ أدبو .
يقوؿ :
أنا غريب في ىذا العالـ
أنا شاعر أنظـ ما تنثره الحياة  ،و ليذا أنا غريب
سأبقى غريبا حتى تخطفني المنايا و تحممني إلى وطني".1
كما يعد ميخائيؿ نعيمة أحد أىـ شعراء الرابطة القممية الذي عبروا عف اغترابيـ
بشعر رقيؽ ينفذ إلى األعماؽ .
يقوؿ :
الحي

فماؿ

"نبذتو
و

غدا

جمادا

ال

يحف

و

و

غدا

غريبا

بيف

قوـ

كاف

الناس

لغ از

و

ضوضاء

غدوت

بيف

عنيا
يميؿ

ال

قبال
فيو

 1جثشاٌ خهٛم جثشاٌ  :انؼٕاصف  ،داس انؼشب نهثغتاَ ، ٙانماْشج  ،ص . 593
 2يٛخائٛم َؼًٛح ًْ،ظ انجفٌٕ  ،انًجًٕػح انكايهح  ،داس انًال ٍٛٚتٛشٔخ ، 5499 ،ص . 53
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لغز

وانفرد
إلى

أحد
منيمو
مبيمو"

2

انفصم األٔل  :مفيوـ االغتراب و نشأتو
إف سبب إحساس الشاعر بالغربة ىو عدـ انسجامو مع الناس فمجأ إلى العزلة
رافضا مجتمعا تحكمو المصالح و المادة و ليس المبادئ و القيـ اإلنسانية ،وىكذا ظؿ
شعراء الميجر يضطربوف في عالـ مف الشؾ و الحيرة و التساؤؿ في محاولة غير مجدية
إلدراؾ كنو األشياء .
ب -االغتراب في شعر جماعة الديوان و أبولو :
أثرت األوضاع السياسية المضطربة التي عاشتيا البمداف العربية عمى أدباء تمؾ الفترة
فانعكس ذلؾ مف خالؿ كتاباتيـ  ،فكاف الشعراء أمثاؿ عبد الرحمف شكري الذي كاف شعره
صورة ليذه الفترة المضطربة الحزينة في مصر حيث كاف يرى الحياة محنة والوجود فييا
غربة فمـ يستطع أف ينسجـ مع مجتمع ينتشر فيو الفساد فأراد التخمص مف ألمو وحزنو ،
فاصبغ شعره بمشاعر التشاؤـ والحزف متأث ار بشعراء العصر العباسي المتشائميف مثؿ ابف
الرومي و المتنبي و خاصة أبي عالء المعري الذي كاف بمثابة القدوة لو .
يقوؿ :
المقابر

بيتا

حولو

رمـ

رأيت في النوـ أي رىف مظممة

مف

ناء عف الناس ال صوت فيزعجني

وال طموح وال حمـ وال كمـ

مطير مف عيوب العيش قاطبة

فميس يطرقني ىـ و ال ألـ

و لست أشقى ألمر لست أعرفو

ولست أسعى لعيش شأنو العدـ

فال بكاء و ال ضحؾ و ال أمؿ

و ال ضمير و ال يأس و ال ندـ

و الموت أطير مف حيث الحياة

1

راعت مظاىره األجداث و الظمـ"

واف
أما إبراىيـ ناجي أحد أركاف جماعة أبولو فقد امتأل شعره بالشكوى الذاتية بسبب
الظروؼ االجتماعية و السياسية لمصر التي أرىقت مشاعره ومألت نفسو بالخيبة و
 1ػثذ انشدًٍ شكش٘  :انذٕٚاٌ جًؼّ ٔ دممّ َمٕال ٕٚعف يشاجؼح ٔ تمذٚى  :فاسٔق شٕشح انًجهظ األػهٗ نهثمافح ،
انماْشج  3003 ،ص. 399 _ 393
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انفصم األٔل  :مفيوـ االغتراب و نشأتو
اليأس ،فكاف أدب ىذه الجماعة ىروبا مف واقع أليـ  ،و تميز شعره برىافة إحساسو و رقة
شعوره فكانت تجربتو الفاشمة في الحب سببا في اغترابو .
يقوؿ :
يا

قاسي

القمب

كيؼ

إني

تبتعد

غريب

الديار

منفرد

إف خانني اليوـ فيؾ قمت إذا

و أيف مني و مف لقاؾ غد
ترتعد

إف
أظؿ

غد
في

،

ىوة

لناظرىا

تكاد

فييا

عمقيا

أسائميا

أفيؾ

أخفى

الضنوف
خيالو

األبد"

يصؼ الشاعر غربتو التي سببيا لو الحبيب و قسوة قمبو فيتممكو اليأس كمما مر يوـ ولـ
يره  ،مما زاد شوقو وحرقتو وغربتو في غياب الحبيب .
ج-االغتراب في الشعر الحر :
عرؼ العصر الحديث و المعاصر تحوال متمي از في مختمؼ المجاالت الثقافية
و السياسية و االجتماعية  ، ...فقد أصبح الوطف العربي بعد الحرب العالمية الثانية
مسرحا لمتطورات و التغيرات عمى مختمؼ المياديف ،فكاف مف الضروري أف تنعكس
مختمؼ الظروؼ المحيطة باإلنساف العربي في أعمالو المتنوعة ،فظيرت في الساحة
األدبية تيارات شعرية مستحدثة تدعو إلى التجديد و التغيير و التعبير عف ما يعانيو
اإلنساف المعاصر مف ص ارعات و مشكالت نفسية ،و قد بدأت ىذه الموجة في العراؽ
حيث ساىمت األزمات السياسية و االجتماعية و االقتصادية في خمؽ غربة كابدت
الشاعر العراقي و انعكست في قصائده مشاعر الثورة و الرفض و اإلحساس بالقمؽ
و الضياع إذ أف " المؤسسة السياسية القائمة آنذاؾ في العراؽ دفعت بعجمة االستعمار ،
 1إتشاْٛى َاج : ٙانذٕٚاٌ  ،داس انؼٕدج ،تٛشٔخ 5499، ،ص .594
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انفصم األٔل  :مفيوـ االغتراب و نشأتو
و صادرت الحريات العامة و الشخصية ،و أفقرت الشعب  ،كما اتسـ الوضع االجتماعي
بسيادة القوى المحافظة ،جمود التقاليد ،فكاف عمى الشاعر أف يدخؿ معركة الحرية ضد
القوى و المؤسسات الحاكمة و المتنفذة ،و ليقيف الشاعر بأف معركتو خاسرة النعداـ تكافؤ
قوى الصراع ،فقد وجد نفسو غريبا في محيط قاس ،بعد أف وعى األساة وكافح مف أجؿ
الخالص دوف جدوى " ،1فجاءت ردة فعؿ كؿ شاعر حسب تجربتو في الحياة  ،فقد تابع
السياب أحد
رواد ىذه المرحمة مواقفيـ الرافضة  ،كؿ بطريقتو الخاصة ،إذ يعد بدر شاكر ّ
الشعراء الرواد الذيف عانوا م اررة الغربة و اصطبغ شعره بصبغة المراحؿ التي تقمبت فييا

السياب االجتماعية ،و التي ستقوده إلى تجارب مشبعة
حياتو ،ففي " جيكور تبدأ غربة ّ
بالم اررة و األلـ ،و مف أبرزىا تجاربو في الحب و الثورة ،و الحاجة و الحنيف إلى

لمسياب يد
الماضي ،و المرض الوبيؿ ،و قد ولدت ىذه الغربة مف رحـ ظروؼ لـ يكف ّ

فييا أوليا دمامة وجيو و ىزؿ جسمو ،فياىو يصؼ نفسو قائال :
واىي الكياف كأف خطبا ىذه
وىو

المعطؿ

مف

قواـ

ذاوي

فارغ

الشفاه

لما

يتنيد

يسبي العيوف و وجنة تتورد"

2

"إف ىذا األمر وحده كاؼ ألف يشكؿ بؤرة اغتراب حاد  ،فكيؼ لو تضافرت معو عناصر
جدتو أما زواج أبيو بعد
أمو وىو في السادسة مف عمره ،و موت ّ
أخرى في مقدمتيا وفاة ّ

أمو  ،فقد حرمو مف عطؼ بات أبعد مف خياؿ امرأة يشتيييا  :إنو التشبيو
وفاة ّ
بالمستحيؿ .

يقوؿ :
خيالؾ

مف

أىمي

أبر

األقربيف

 1يذًذ جؼفش ساض :ٙاالغتشاب ف ٙانشؼش انؼشال ٙانًؼاصش ،ص .04
 2انًشجغ َفغّ  ،ص . 09
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و

إف

كاف

اليعقؿ

انفصم األٔل  :مفيوـ االغتراب و نشأتو
و أمي طواىا الردى المعجؿ"

أبي ...منو قد جردتني النساء

عب ر في ىذه األبيات عف وحدتو القاتمة التي سببيا لو الحرماف ففتحت الباب لمغربة التي
ّ
غزتو مف كؿ جية ،وحبو لوطنو و التزامو بالدفاع عف حقوؽ شعبو ،جعمو يعاني مف

االغتراب السياسي بسبب زيؼ الحياة السياسية وعدـ مصداقية األنظمة السياسية العربية.
إف الظروؼ االجتماعية و العاطفية والسياسية التي عاشيا السياب منذ طفولتو حتى كبره
عمقت في نفسو إحساسا شديدا بالغربة .
ومف أبرز رواد حركة التجديد الشعري في مصر صالح عبد الصبور ،يعد مف
أكثر الشعراء تصوي ار لالغتراب في شعره ،فعبر عف غربتو و مشاعره المنكسرة بألفاظو
الحزينة النابعة مف عمؽ شعوره وتجربتو الحياتية ،مف الذيف عايشوا أسوأ الظروؼ
مرت بيا الشعوب العربية ،فانعكست مالمح
السياسية و االقتصادية و حتى الثقافية التي ّ

االغتراب و الضياع و الحزف في شعره ،باإلضافة إلى فشؿ الشاعر في التجارب
الشخصية و بموغ طموحاتو و تحقيؽ آمالو مما زاد في تعميؽ حزنو واشتداد غربتو فيو
يرى أف الحزف قدر الشاعر و اإلنساف وعبر عف ذلؾ في قصيدة "الشيء الحزيف "يقوؿ :
"حزني غريب األبويف
ألنو تكوف في لحظة مفاجئة
ما مخضتو بطف
أراه فجأة إذ يمتد وسط ضحكتي
مكتمؿ الخمقة  ،موفور البدف
الركاـ
كأنو استيقظ مف تحت ّ
 1يذًذ جؼفش ساض ،ٙاالغتشاب ف ٙانشؼش انؼشال ٙانًؼاصش ،ص .04 – 09
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انفصم األٔل  :مفيوـ االغتراب و نشأتو
بعد سبات في الدىور"

1

و تزداد مشاعر الخوؼ و القمؽ و االضطراب عند الشاعر عندما يحس بدنو أجمو
فيخشى الموت وحيدا و غريبا يقوؿ :
"ينبئ شتاء ىذا العاـ أني أموت وحدي
ذات شتاء مثمو  ،ذات شتاء
ينبئني ىذا المساء أنني أموت وحدي
ذات مساء  ،مثمو ذات مساء
و أف أعوامي التي مضت كانت ىباءا
و أنني أقيـ في العراء
و أف كؿ خطوة في وسطيا مغامرة
و قد أموت ال قبؿ أف تمحؽ رجؿ رجال
في زحمة المدينة المنيمرة
أموت ال يعرفني أحد
أموت ال يبكي عمي أحد"

2

وبعد ىذه الوقفة مع ظاىرة االغتراب في الشعر العربي القديـ و الحديث ىذا
األخير الذي ازدادت حدة الظاىرة فيو ،بسبب الظروؼ المختمفة التي أحاطت بذلؾ

 1صالح ػثذ انصثٕس :انذٕٚاٌ ،داس انؼٕدج  ،تٛشٔخ  ،ط ،5493 ،5ص. 309 ،
 2انًشجغ َفغّ ،ص . 549- 545
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انفصم األٔل  :مفيوـ االغتراب و نشأتو
العصر راحت القصائد الحديثة تعبر عف مشاعر الرفض و الالانتماء و الحزف واأللـ
كاشفة عف م اررة الغربة و االغتراب وبواعثيما .
والشاعر عبد الوىاب البياتي باعتباره أحد شعراء العصر الحديث و المعاصر الذيف
طغى شعر الغربة و االغتراب عمى شعرىـ ،حيث باتت قصائده مسرحا ليذه الظاىرة،
وىو ما سيحاوؿ البحث الكشؼ عنو مف خالؿ الفصؿ الثاني.

31

الفصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الثاني
أوال  :دوافع اغتراب البياتي
 -1الطفولة و الوراثة
 -2التناقض بين الفكر السائد و الواقع القائم
 -3رحمة القراءة
 -4النفي
ثانيا  :مظاهر االغتراب في شعر عبد الوهاب البياتي
 -1اغتراب المدينة
 -2اغتراب البطل النموذجي
 -3اغتراب الشاعر
ثالثا :اللغة الشعرية
 -1المعجم الشعري
 -2الصورة الشعرية
 -3اإليقاع

الفصل الثاني :االغتراب في شعر عبد الوهاب البي اتي ديوان "الذي يأتي وال
يأتي"أنموذجا.
دوافع اغتراب البياتي
إن اغتراب البي اتي اغتراب شامل عاشو في جميع نواحي الحياة حيث ترك وحيدا
يالقي محنة الوجود ،ويصارع الطبقية ،كما أبعد عن وطنو األم ،فامتدت ذكرياتو لتنعكس في
شعره مالمح االغتراب التي دفعت بو إلى التمرد و محاولة التغيير ،فعدم التوافق بين عالمو
الداخمي و العالم الخارجي ولد لو إحساسا بالتناقض مع ما حولو" ،فاالغتراب في شعر
البياتي صاغتيا ظروف و دوافع جعمتيا مصبوغة بتشكل خاص بيا يحمميا لمقارئ خالل
تتبعو لسيرة البياتي ".1
 - 1الطفولة و الوراثة:
"طفولة البي اتي ليس كطفولة غيره من الشعراء حيث يرى أنيا كونت جزءا كبي ار من
حياتو ،فحياتو التي عاشيا كانت شبيية بالموت ،وبأطالل دارسة ميجورة ،فقد امتزج بالموت
في كل يوم حيث كانت المقبرة أمام بيتيم فال يمر يوم إال و يرى الناس الذين يشيعون
موتاىم إلى مثواىم األخير ،و كان يشارك في التشييع و يشاىد عممية الدفن ،لذلك كان يرى
أن الموت يتربص في اإلنسان في كل مكان و زمان ,فيو يرى أن ىذا الموت عدو ليذا
الطفل ...لقد كانت طفولة البياتي أولى دوافع االغتراب ،االغتراب عن الحياة ،ىذا االغتراب
الذي دفع بو إلى شق طريقو عبر الثورة واالبتعاد عن الوقوع في شوك االستسالم " 2رافضا
الذل بأشكالو ثائ ار و متمردا عمى كل الظروف السياسية و االجتماعية ،التي ولدت في نفسو
اغترابا " ،لقد كان ىذا الطفل القادم من مجتمع الفقر القروي يحمل في داخمو رؤيا غائبة عن
واقعو و ضعتو في إطار فكري غريب ينظر إلى الكون بكل ما فيو من خاللو ،كانت رؤيا ال

 1جٕدي فبزض انبطبٌُت 8االغخساة فً شعس انبٍبحً دٌٕاٌ "8انري ٌأحً ٔ ال ٌأحً "إًَٔذجب ،دٔزٌت عهًٍت يحكًت انعدد
انسابع أكخٕبس ، 4102جبيعت يحًد بٕضٍبف ،انًسٍهت ،انجصائس ،ص .65
 2انًسجع َفسّ ،ص .66 – 65
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الفصل الثاني :االغتراب في شعر عبد الوهاب البي اتي ديوان "الذي يأتي وال
يأتي"أنموذجا.
يزول عنيا الشتاء داللة عمى عدم الوضوح و ضبابية النظرة ليذه الحياة " ،1فطفولة البياتي
ترعرعت في قرية فقيرة كان ليا يد في رسم نظرة غير واضحة في الحياة و تعتيم رؤياه.
 - 2التناقض بين الفكر السائد و الواقع القائم :
مما الشك فيو أن شعور اإلنسان المثقف باالغتراب نتيجة لعدم توافق وانسجام
الموروث الثقافي و بين متطمبات العصر التي تفرض نفسيا عمى الواقع من العوامل التي
جعمت البي اتي " يشعر بانفصام بينو وبين واقعو حيث كان يحس بفقدان العدالة االجتماعية
وانقالب األوضاع عامة 2",فالبياتي يرى عدم انسجام ثقافة جيمو مع الواقع ،فيو لم ينتج ثقافة
خاصة تميزه ،فيو جيل "ميدد بتأثير الثقافات الغربية و الشرقية ،إذ لم يكن ىذا الجيل مسمحا
بفكر يستطيع من خاللو بناء شخصية تحمل فمسفة خاصة لمحياة" ،3أما ثقافتو الدينية فقد
ورثيا عن جده الذي كان رجل دين إذ كان يممك مكتبة تحتوي عمى جميع الدواوين القديمة
التي قرأىا قراءة غير واقعة "ولعل التصريح الذي يذكره البياتي عن ثقافتو األولى كان سببو
االغتراب و البحث عن شيء مفقود لم يعو ،و أي اغتراب أكثر من ذلك عندما كان اإلنسان
يعيش في محيط و يبحث فيو عن شيء ىو ال يعرفو ،وأي اغتراب أكثر من شعور اإلنسان
باأللم عندما يق أر التاريخ و يحاول اليروب من شركو" ،4فطمس جيمو شخصيتو و صوتو
الحقيقي بسبب اعتماده عمى ثقافة عصور أخرى لم يساىم في صنعيا ،فكان ىناك تناقض
بين الفكر السائد و الواقع القائم "،إنو اغتراب جيل أصبح صاحب الزمام الثقافي ليذه األمة،
و لذلك فقد عكس ىذا االغتراب في جل إنتاجو".5

1
2
3
4
5
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الفصل الثاني :االغتراب في شعر عبد الوهاب البي اتي ديوان "الذي يأتي وال
يأتي"أنموذجا.
 -3رحمة القراءة
ساىمت قراءات البياتي و مطالعاتو الكثيرة لمكتب في تكوين ثقافة مختمفة لديو"،
فرحمة البياتي مع الكتب و مع القراءة رحمة باحث ال يقصد محطة بعينيا و كان من بواعث
ذلك ما يشعر بو من اغترابات ثقافية ،فقد ق أر البياتي التاريخ قراءة إنسانية متعددة الجوانب
تمثل قضايا اإلنسان عبر التاريخ " ،1فقراءة البياتي لمتاريخ كان عبارة عن تجربة إنسانية
واسعة عبرت عن قضايا اإلنسان .
لقد تأثر البي اتي باألدب الواقعي خاصة أعمال "غوركي ألنو كان يرى أعمالو تعبر
عن حياة الناس و تجاربيم ...و تأثر بأعمال سارتر و كامي و تجسيد صورة الثورة
...وأيضا أغاني الفالحين و الحكايات الشعبية ...وفي رحمتو الثقافية تأثر بطرفة و أبا
نواس ،و المعري و المتنبي و الشريف الرضى ،ألنو كان يرى فييم تمردا ناتجا عن اغتراب
تجاه مجتمعاتيم ...ومن الشعراء المحدثين الذين تأثر بيم :اودنو نيرودا ،و ايموار و ناظم
حكمت و لوركا و الكسندر بموك ،و مايكو فسكي " 2لقد رأى البياتي في أشعار ىؤالء ثورة
عمى القيم السائدة في مجتمعاتيم و معالجة لمقضايا اإلنسانية .
إن محصمة البياتي الثقافية المتنوعة بتنوع مصادرىا و مشاربيا ،دفعتو إلى التأمل في
الحياة وعدم قبول ما ىو سائد مما سبب لو اضطرابا و عدم اتفاق مع واقعو الذي يخالف
رؤياه ,فتعمق إحساسو باالغتراب .
 – 4النـــــــفي :
ساىمت األوضاع السياسية المتردية و األنظمة الحكم و القوانين السائدة في تمك
الفترة في خمق واقع مرير عايشو الشاعر بألم أحس من خاللو بغربة داخل نفسو و أخرى

 1جٕدي فبزض انبطبٌُت  8االغخساة فً شعس انبٍبحً  ،ص . 71- 67
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الفصل الثاني :االغتراب في شعر عبد الوهاب البي اتي ديوان "الذي يأتي وال
يأتي"أنموذجا.
خارجيا "...البياتي ىذا اإلنسان االستثنائي في( اغت اربو ) ىذا االغتراب المزدوج  :اغتراب
عن الذات و ىذا يكون من خالل اغترابو عن الخط الثقافي الموروث و اغترابو عن العالم
الخارجي و يكون من خالل رفض الواقع بكل ما فيو من أنظمة و قوانين جائرة ".1
و البياتي باعتباره شاعر صاحب اإلحساس المرىف عكس من خالل شعره ىموم الشعب
مبديا " اغتراب الظمم السياسي و االجتماعي الذي يمارس من خالل األنظمة السياسية التي
عايشيا البياتي و حاصرت الثورات العالمية التي تبحث عن العدل السياسي و االجتماعي
كما يرى البياتي ،إن اغتراب البياتي جعمو يعيش ىموم مجتمعو الذي حممو في داخمو
" .2ومن ىنا فإن لمشاعر دور في خدمة مجتمعو من خالل الدفاع عن حقوق الوطن واألمة،
"فيدخل البي اتي المعترك السياسي دخول البطل ...فقد اختار طريقة الثورة مع قمة وسط
الماليين الصامتة األمر الذي جعمو يشعر بالوحدة " 3والغربة في وطنو ،فاإلخفاق كان
يتوقعو ومع ىذا لم يستسمم ليذا الفشل ،ولم تنفذ طاقتو الفكرية" ،و ىكذا يرتحل الشاعر من
وطنو  ،إلى بالد الغربة  ،سالحو الشعر  ،و غايتو الدعوة لمعقيدة التي آمن بيا ،وفي منفاه
 ...يتأرجح بين أوجاع االغتراب ،و آمال االنتصار الشخصي إلثبات وجوده " ،4لقد
تصارع ت ىذه اليموم داخل نفسو نتيجة واقع قاسي فجر فيو مشاعر المعاناة واالنفصال عن
الواقع المحيط  ،فكان النفي داعيا لمتمرد " فالنفي مكونا رئيسا في شخصيتو فقد كان يراه
مرافقا لو قبل طفولتو في القرية و المدينة و ال يجد نفسو إال منفيا و يحمل ىذا النفي في
ذاتو" ،5فالشعور بالنفي عايشو منذ بل قبل طفولتو سواءا في القرية أو المدينة ،فالحياة مجرد
منفى داخل منفى .
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الفصل الثاني :االغتراب في شعر عبد الوهاب البي اتي ديوان "الذي يأتي وال
يأتي"أنموذجا.
مظاهر االغتراب في شعر البياتي:
 - 1اغتراب المدينة:
عاش البياتي في الريف وأحبو ،ولكن ظروف الدراسة أجبرتو عمى االنتقال إلى
المدينة ليكمل دراستو في بغداد ،فبغداد مدينة تسترعي انتباه الشعراء القرويين والريفيين" ،وقد
كان من المصادفة المحض أن يكون عدد من الشعراء المعاصرين ريفيي النشأة ثم ىاجروا
إلى المدن ،فالصدام بينيم وبين المدنية ال يعني مقتا لمحضارة ووسائميا ،وانما ىو تعبير عن
عدم األلفة بينيم وبين البيئة الجديدة ،ألسباب مختمفة" 1فكان اإلحساس بالنفور والحيرة والقمق
والخوف والغربة إزاءىا ،فشكمت بذلك صدمة انعكست عمى رؤيتيم ،وىذه الصدمة ىي
"تعبير عن االغتراب النفسي واالجتماعي الذي أصابيم ولكنيا تتفاوت في العمق والمدى"،2
فيي خاضعة عند البياتي لمظروف فأحس بنفور منيا" .إن الفرد يحس أن قيما عزيزة عن
نفسو قد تحولت عن طبيعتيا وفي النفور من ىذا الوضع يحاول المرء أن يجد لنفسو ميربا
أو مسربا  ...وتكاد الصدمة األولى التي يعكسيا ىذا الشاعر أن تكون متصمة بفقدان النقاء
المعنوي في المدينة ،يوازييا حنين عميق إلى صفاء الريف وبعده عن الرذائل" ،3فالشاعر
العربي المعاصر تغطي المدينة مجال واسع من رؤيتو فيبمغ في بعض األحيان حد التناقض
"ففي جانب تقف المدينة الطاىرة النقية المعشوقة ،وفي جانب تقف المدينة المزيفة القاسية
المشوىة" 4والمدينة التي رآىا البياتي واكتشف حقيقتيا ،انعكست في رؤياه الشعرية "حيث
أصبحت ىذه المدينة الممزقة التي شعر من خالليا بالتناقض الحاد بين الحقيقة في مخيمتو
عن المدينة الفاضمة (بغداد) أو أي مدينة أخرى وبين الواقع  ،لقد كان تناقضا دفع بو إلى
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الفصل الثاني :االغتراب في شعر عبد الوهاب البي اتي ديوان "الذي يأتي وال
يأتي"أنموذجا.
وجود الزيف واعتبار ىذا الزيف مفروضا ،لقد كانت ىذه المدينة حقيقة الماضي مزيفة
الحاضر ومزيفة المستقبل ،لقد كانت ىذه المدينة ميتة ولذلك كانت الثورة عمى المدينة والتمرد
عمييا وىو رفض لشكميا القائم الذي جعميا أمام البياتي غريبة عن العقل" .1و المدينة ىي
انعكاسات إلسقاطاتو النفسية المختمفة" ،ومن المعروف أن البياتي سندباد عصري والمدينة
لديو ترتبط بالقمق اإلنساني الوجود وباألمل الضائع ،وبالفقر الروحي والمادي ،وبمراحل
العمر الخاوية التي تنتقل ضائعة من جدب وحدب" ،2يقول في قصيدة العودة من بابل:
من ىينا اإلسكندر الكبير
مر عمى جواده منيزما محموم
أيتيا النجوم
بابل تحت خيمة الميل إلى األبد
تعوي عمى أطالليا الذئاب
و يمأل التراب
عيونيا الفارغة الحزينة
بابل تحت قدم الزمان
تنتظر البعث ،فيا عشتار
قومي ،و بممي شفاه ىذا األسد الجريح

 1جٕدي فبزض انبطبٌُت 8االغخساة فً شعس انبٍبحً ،ص .73
 2يحًٕد انسبٍعً 8انشبعس ٔانًدٌُت ،ص .030
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الفصل الثاني :االغتراب في شعر عبد الوهاب البي اتي ديوان "الذي يأتي وال
يأتي"أنموذجا.
وانتظري مع الذئاب و نواح الريح
و لتنزلي األمطار
في ىذه الخرائب الكئيبة"

1

"فالمدينة ىنا نقطة ارتكاز اليموم ،فبعضيا يفجر أحزانا تاريخية وبعضيا يفجر أحزانا
فمسفية ،وكل ذلك يفضي إلى تفجير أحزان تجربة البياتي الشعرية" ،2لقد تأرجحت عاطفة
البي اتي عمى نحو لون رؤيتو الشعرية فيو يراىا مدينة الحزن المنطوية عمى ذاتيا ،مدينة
كئيبة تنتظر من يأخذ بيدىا و يبعث فييا األمل" ،من ىنا فإن رؤية البياتي لممدينة كانت
واحدة من مظاىر االغتراب التي تأطر بيا شعر البياتي وتمحور من خالليا حول قضايا
العصر الذي يعيشو".3
يؤكد البي اتي في ديوان "الذي يأتي وال يأتي" رؤيتو لممدينة من خالل الطفولة حيث يرى من
خالليا شكل المدينة الواقع والمثال يقول في قصيدة الطفولة:
ولدت في جحيم نيسابور
قتمت نفسي مرتين ،ضاع مني الخيط والعصفور
بثمن الخبز ،اشتريت زنبقا
بثمن الدواء
صنعت تاجا منو لممدينة الفاضمة البعيدة
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الفصل الثاني :االغتراب في شعر عبد الوهاب البي اتي ديوان "الذي يأتي وال
يأتي"أنموذجا.
ألمنا األرض التي تولد كل لحظة جديدة
نمت عمى األرصفة الغبراء
اصطدت الفراشات ،وقعت في شراك النور
وسحب الخريف والغابات والزىور"

1

فمدينتو جحيم وقتل وضياع ،فقر وجوع نوم عمى األرصفة وتشرد وىذا ما ال يريده ،فيو
يبحث عن مدينة فاضمة لم يقف الشحاذ يوما ببابيا.
أبحرت السفينة
تبحث في األصقاع عن مدينة
لم يقف الشحاذ في أبوابيا يوما
ولم يسند عمى رصيفيا جبينو"

2

"اغتراب البياتي عن المدينة اغتراب استثنائي ناتج عن عدم توافق بين الواقع والمثال ،الواقع
بكل مآسيو وانعكاساتو ،والمثال المفقود والذي يبحث عنو من خالل شخصية الخيام التي
يستتر وراءىا البياتي في ىذا الديوان" 3فيو يبحث عن مدينة خالية من المتسولين والضائعين
من األطفال والجوع والقير.
ويعرض البياتي صورة المدينة في "قصيدة الميل فوق نيسابور" وما تعانيو من اغتصاب
حضاري عبر عن اغترابو يقول:
 1عبد انْٕبة انبٍبحً 8األعًبل انشعسٌت ،ص . 41
 2انًظدز َفسّ ،ص .42
 3جٕدي فبزض انبطبٌُت 8االغخساة فً شعس انبٍبحً ،ص .75
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الفصل الثاني :االغتراب في شعر عبد الوهاب البي اتي ديوان "الذي يأتي وال
يأتي"أنموذجا.
كل الغزاة ،من ىنا ،مروا بنيسابور
العربات الفارغة
وسارقو األطفال والقبور
وبائعو خواتم النحاس
وقارعو األجراس
كل الغزاة بصقوا في وجييا المجدور
وضاجعوىا ،وىي في المخاض
حياتنا فييا ،وفي داخل ىذا النفق المسدود
رواية مممة مثميا أحمق أو مجنون
أيتيا األنقاض
دقت طبول الموت في الساحات
وأعدم األسرى وىم أموات"

1

"إن الحياة في مدينة البياتي عميقة وىي ضرب من الحماقة والجنون ،إنيا أنقاض بقايا مدينة
تدق فييا طبول الموت ،وتظير فييا أسبابو ،وأىميا ىم أسرى لنظاميا يموتون رغم أنفيم"

2

إن واقع المدينة العربية المغتصبة بثت في إحساس الشاعر مشاعر الحسرة
و اليأس ليمجأ لمدعاء فيقول :
 1عبد انْٕبة انبٍبحً 8األعًبل انشعسٌت  ،ص . 43
 2جٕدي فبزض انبطبٌُت 8االغخساة فً شعس انبٍبحً ،ص .77
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الفصل الثاني :االغتراب في شعر عبد الوهاب البي اتي ديوان "الذي يأتي وال
يأتي"أنموذجا.
أيتيا السحابة !
لتغسمي ذوائب المدينة الثرثارة
و ىذه القذارة
كل الغزاة  ،من ىنا مروا بنيسابور
عمى ظيور الصافنات و عمى أجنحة الطيور"

1

و تستمر الحياة رغم الخوف الذي يتممك الناس ،و يحيط بيم من كل جانب إال أن الشاعر
يواصل بحثو عن مدينتو الفاضمة.
البشر الفانون
يحطمون بيضة النسر ،و يولدون
من زبد البحر و من ق اررة األمواج
من وجع األرض و من تكسر الزجاج
أقدام جرذان عمى السجاد
مرت ،و نار مضت من خمل الرماد
لنق أر الكتاب بالمقموب
منقبين في حواشيو عن المكتوب و المحجوب
كان عمينا أن نضيء النور

 1عبد انْٕبة انبٍبحً  8األعًبل انشعسٌت  ،ص . 44 – 43
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الفصل الثاني :االغتراب في شعر عبد الوهاب البي اتي ديوان "الذي يأتي وال
يأتي"أنموذجا.
في ليل نيسابور"

1

" ىذه دعوة صريحة من البي اتي لمحاولة الخروج من اغتراب المدينة التي يراىا دعوة صريحة
إلزالة الواقع و متابعة مسيرة البحث عن المدينة المثال" 2ىي أسطر توحي برغبة الشاعر في
تجاوز اغترابو  ،بالبحث عن مدينة مثالية ،مدينة بدون فقراء "،ىذا االغتراب الذي لون رؤيتو
لممدينة بالمون القائم ،و جعمو منسمخا عن مدينتو التي أحبيا و بحث عن مثاليتيا".3
 – 2اغتراب البطل النموذج:
كان لجوء البي اتي إلى الرمز  ،ييدف إلى وعي التاريخ و الرؤيا و الواقع اإلنساني لذا
نجده يميل كثي ار إلى الربط بين ما يوظفو من رموز وما يحاول التعبير عنو ،متوحدا معو من
خالل التشابو في األفكار و المواقف " فالنموذج المثال  ،واقع في رؤية اإلنسان المثقف
الذي يبحث عن تحقيق رؤياه ،ىذه النموذجية التي تفرض عمى ىذا اإلنسان حيرة خاصة
تقوده إلى محاولة االتحاد مع ىذا النموذج من خالل التمثل و التقميد  ،ىذا كمو كان في
رؤية البياتي الشعرية ،البحث عن النموذج الذي كان يرى من خاللو العالم الذي يعيشو "" ،4
وفي ذلك نجد مخاطبة المثال أو النموذج األعمى  ،ال عمى سبيل االنفصال عن الماضي،
بل اتصال بو و تأكيد الذاكرة القومية المشتركة ،و لعمو من باب ذكر الماضي لنقد الحاضر
بحثا عن اليوية ،مما شكل لدى الشاعر الحديث رؤية و وعيا عميقا بالمحظة التاريخية سواءا
كان شخصية تراثية أو فمكمورية" ،5فقد استعمل شخصية الحالج ،و المعري  ،و الخيام،
وديك الجن ،و طرفة بن العبد ،و أبي فراس الحمداني ،و المتنبي ،دمشق و نيسابور،
مدريد ،...و ىذه النماذج التي قدميا البياتي بحث في أعماقيا ،و استنبط " نماذجو ليقدميا
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الفصل الثاني :االغتراب في شعر عبد الوهاب البي اتي ديوان "الذي يأتي وال
يأتي"أنموذجا.
بكل ما بيا من رؤيا ليذا الكون  ،لقد كان يرى في ىذه النماذج ما يحقق ثورتو وما يعود بو
من اغترابو الذي كان يشعر فيو تجاه ىذا الواقع و ىذا العالم الذي يحياه " ،1لقد اختار
البياتي ىؤالء كونيم دافعوا عن الحرية  ،وانسمخوا عن مجتمعاتيم ألنيم كانوا يشعرون
باغتراب شديد انعكس في شعرىم .
واختار شخصية الخي ام ألنو عاش عص ار انحطت فيو القيم األخالقية و الفكرية ،فمم يجد
لفكره و حكمتو مكانا بين ىؤالء ،فعاش مغربا في عصره مدافعا عن الحرية  ،ومن ىنا بنى
البياتي شخصية الخي ام رم از لديوانو "الذي يأتي و ال يأتي" ،و "الموت في الحياة"
و تشترك ىذه الشخصية ببعض الخصائص مع شخصية أبي العالء المعري  ،و الحالج
عمى أنيم عاشوا أبطاال مغربين بسبب صراعيم مع المجتمع .
لقد وجد البياتي في شخصية "جيفارا" أول بطل نموذجي ناضل ضد االمبريالية
األمريكية ،فأصبح رم از لممناضل الثوري بعد مقتمو ،فكان مادة خصبة لما يكتبو عن الثورة
والثوار المناضمين و بموتو عانى البي اتي الوحدة ألنو طالما اعتبره الرمز و األمل الوحيد في
جيمو" ،لقد كان البحث عن النموذج البطل في ىذا الزحام و ىذا الصراع الحضاري البشري ،
نتيجة لغربة البياتي عن واقعو و عالمو ،ىذا االغتراب الذي دفعو إلى البحث دائما عن ىذا
المجيول األسطوري "التاريخي و يعتبر ديوان "الذي يأتي و ال يأتي " رم از لمنموذجية و قراءة
الديوان ىي كشف لرؤيتو من خالل الخيام ،يقول في قصيدة "حافة األقدار" :
القمر األعمى ببطن الحوت
و أنت بالغربة ال تحيا و ال تموت
نار المجوس انطفأت
 1جٕدي فبزض انبطبٌُت 8االغخساة فً شعس انبٍبحً ،ص .010
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الفصل الثاني :االغتراب في شعر عبد الوهاب البي اتي ديوان "الذي يأتي وال
يأتي"أنموذجا.
فأوقد الفانوس
و أبحث عن الفراشة
لعميا تطير في ىذا الظالم األخضر المسحور
و اشرب ظالم النور
و حطم الزجاجة
فيذه الميمة ال تعود
أصابك السيم ،فال مفر ،يا خيام،
و لتحسب الديك حمارا ،إنيا مشيئة األيام
الظبي في الصحراء
وراءه تجري كالب الصيد في المساء
و الخمر في اإلناء ..
رفيقك الوحيد في رحمتك األخيرة
لمدن النمل التي تحكميا األرقام و البنوك
يا أييا الممموك
بكم تبيع ىذه القيود؟"

1

 1عبد انْٕبة انبٍبحً 8األعًبل انشعسٌت  ،ص . 45
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الفصل الثاني :االغتراب في شعر عبد الوهاب البي اتي ديوان "الذي يأتي وال
يأتي"أنموذجا.
لقد استعمل البياتي الخيام كوسيمة يثبت بيا أفكاره و رؤاه في عصره الحاضر ،حيث انبثقت
منو رمو از مختمفة تعاني نفس المشكالت التي أسبغيا البياتي عمى الخيام ،مثل لوركا
والحالج.
 - 3اغتراب الشاعر (الشاعر األممي ):
إن الثورات المختمفة التي طرأت في العالم العربي و خاصة العراق  ،خمفت في نفس
الفرد حالة من التفاؤل و األمل و التطمع اإلنساني ،و ىكذا وجد الشعراء أنفسيم أمام
مسؤولية الدفاع عن الثورة ،و كل ىذا ترك أثره عمى األدب ،و قد تأثر الشعراء العراقيون و
السيما عبد الوىاب البياتي ،بالثورات الشعبية  ،فكان لذلك صدى في أشعاره فنشأت فكرة
االلتزام في الشعر "حيث نجد أن االغتراب نابع من االلتزام ،االلتزام الشامل الذي ال يجده
عند شعراء عصره ،فيو يرى أىمية الثورة  ،و يرى تداخل مصالح اإلنسان أينما حل و أينما
وجد " ،1فاألدب قضية إنسانية اجتماعية  ،و الشاعر من خالل إبداعو يدافع عن القضايا
االجتماعية و السياسية و اإلنسانية  ،وتعمق البياتي في التعبير عن المجتمع و اإلنسان
واختار الشعر الثوري الحقيقي في جدلية الثورة و اإلبداع و ظل ممتزما أمام القضايا الوطنية
و العربية و حتى العالمية و الواقع االجتماعي المرير ،مدافعا عن حقوق اإلنسان" ،فالشاعر
في نظره ليس إنسانا عاديا بل استثنائي في رؤياه و حياتو ،فيو مدينة غريبة تختمف عن
سائر مدن العالم ال تخضع لشروط الحياة التي تخضع ليا باقي المدن" 2فيو م ـط ـال ـ ـب بأن
يـع ـيش بين الشـعـب و يـ ـعبر عن آالمو و آمالو من خالل أدبو و ظروفو المحيطة بو
والحافمة بالقمق و المشكالت  ،لكن قد يصطدم الشاعر بواقعو و ال يجد إال القميل من الناس
من يفيمو مما يدفع بو "إلى الشعور باالغتراب المكاني و الزماني الذي يفرض عميو أن
 1جٕدي فبزض انبطبٌُت 8االغخساة فً شعس انبٍبحً ،ص .012
 2انًسجع َفسّ ،ص .012
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الفصل الثاني :االغتراب في شعر عبد الوهاب البي اتي ديوان "الذي يأتي وال
يأتي"أنموذجا.
يعيش في غموض و بعد عن الجميور  ،غموض المدينة التي ترقد تحت الضباب و الجميد
 ،و ىي ذات أبعاد مترامية األطراف" ،1فيؤالء الناس ال يعترفون إال بالحقائق الممموسة،
وبالتالي يصعب التواصل بينيم وبين الشاعر فتصبح رؤيتو غير واضحة غامضة" ،مما يدفع
بالشاعر إلى العوم في بحر االغتراب الذي يجعمو يفرض عمى نفسو رؤيا خاصة لحياتو
وحياة مجتمعو ،ىذه الرؤيا التي تخمق الشاعر الثائر ال ارفض الغريب عن واقعو باحثا عن
تكوين آخر ومستقبل جديد في ىذا العالم ،الذي ىو ممك ليذا الشاعر من خالل المغة"2التي
تعبر عن أحاسيسو و انفعاالتو

وما يخالج نفسو ،يقول في قصيدة الوريث:

يجف في عيون بوذا النور
تنقطع الجذور
وآخر الساللة
حفيد ىوميروس في مدريد
يعدم رميا بالرصاص ،إرم العماد...
وريث ىذا العالم اإلنسان
يحوم حول سوره عريان...
وريث ىذا العالم الميان
يبحث عن مكان

 1جٕدي فبزض انبطبٌُت 8االغخساة فً شعس انبٍبحً  ،ص .013
 2انًسجع َفسّ ،ص .013
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الفصل الثاني :االغتراب في شعر عبد الوهاب البي اتي ديوان "الذي يأتي وال
يأتي"أنموذجا.
يموت فيو صاغرا ،كالكمب ،بالمجان"

1

" لقد جعل البياتي الفنانين الثوريين عقدا في سمسمة التاريخ يربط بينيا خيط الثورة،
وكأنيم يرثون ىذا الخيط عن بعضيم  ،إن بوذا و لوركا  ،حفيد ىوميروس و البياتي نفسو،
وكل صاحب رسالة ،ىم عالمات بارزة في تاريخ ىذا العالم و ىم ورثتو ،و لكن ىؤالء غرباء
عن عالمو ،كل غريب في زمانو و لذلك فإنيم يموتون إعداما أو يصبحون أسطورة كما
أصبحت إرم ذات العماد ،و إذا لم يصبحوا كذلك فإنيم يموتون ،ال يجدون ليم مكانا في
عالميم ألنيم غرباء عنو " ،2و كان البي اتي يمجأ إلى القناع ليقول ما يريده و ىو في الغالب
شخصية تاريخية "يختبئ الشاعر وراءىا ليعبر عن موقف يريده ،أو ليحاكم نقائص العصر
الحديث من خالليا".3
وقد ظل البياتي متمسكا بمبادئو الثورية ،رافضا لكل زيف يقاوم الطغاة لصوص
الثورات ،يقول في قصيدة "طردية ":
األرنب المذعور عبر الغسق الغارق في الضباب
تنيشو الكالب
بكم تبيع ،أييا الصياد !
شيادة الميالد؟
كاترين وىي تمد الحياة
ماتت ،وىذا األرنب المذعور
 1عبد انْٕبة انبٍبحً 8األعًبل انشعسٌت  ،ص . 54 - 53
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الفصل الثاني :االغتراب في شعر عبد الوهاب البي اتي ديوان "الذي يأتي وال
يأتي"أنموذجا.
 ...و األرنب المذعور
يموت تحت قدم الصياد
مخضبا بدمو األوراد
لوركا يجر واقفا لمموت في الميالد
أمامو ،كانت كالب الصيد تجري..
إياك و الفرار
أمامك البحر و من ورائك العدو بالمرصاد
و الموت في كل مكان ضرب الحصار"

1

فيو يفضل أن يبقى فريسة لمطغاة و يواجو أعداءه الذين رمز ليم بالكالب التي تنيش
األرنب  ،فإن " الثوري البد أن يكون مضطيدا مذعو ار مالحقا ألنو يعبر عن أمة عن
إنسانية عن الحرية التي يراىا البياتي بأنيا المستقبل الذي يأتي و ال يأتي " ،2وبالنظر إلى
األحداث السائدة و حركة التغيير الدائمة في مجتمعو كان أدب البياتي أدب ثوري فيو يرى
أن الشعر عنصر ثوري " فالشاعر دوره تفجير الثورة و العمل عمى قياميا فيو دور أبدي ال
بد أن يكون في كل زمان ومن خالل ىذا الدور يكون الشاعر استثنائيا و كأنو في أي بقعة
في العالم يخرج من بؤرة األحداث و الثورات ".3
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الفصل الثاني :االغتراب في شعر عبد الوهاب البي اتي ديوان "الذي يأتي وال
يأتي"أنموذجا.
يقول في قصيدة خيط النور:
رأيتو يصارع الثيران في مدريد
يغزو قموب الغيد
يضحك من أعماقو ،منتظرا ،وحيد
بوابة األبد
مغمقة ،ليس ىنا أحد
يضحك ،من أعماقو ،الجسد
يمسعو ثعبان
رأيتو يصارع الثيران
مضرجا بدمو ،يصرعو قرنان
يبيع في مطار روما عمب الكبريت
و صحف الصباح و األزىار
يعمم الصغار
في اليند ،يعمو وجيو اصفرار
يصيح في مئذنة ،يدق في ناقوس
يمارس الطقوس
يعدم رميا بالرصاص ،عاريا يولد ويموت
45

الفصل الثاني :االغتراب في شعر عبد الوهاب البي اتي ديوان "الذي يأتي وال
يأتي"أنموذجا.
...يحمل في ضموعو بغداد ...
مناضال يموت في مدريد
مضرجا بدمو وحيدا...
رأيتو يمتد من جيل إلى جيل كخيط النور
في عالم الفوضى و في تزاحم األضداد و العصور"

1

"ىذا ىو الشاعر البي اتي األممي الذي يبحث عن الثوري فيو يرى في نفسو لوركا بل و
في طاغور فيو يتكمم بمسان أمتو و يبحث في العالقات اإلنسانية التي تجتمع كما يرى في
أىدافيا مصارعة الباطل و الظمم و الطغيان" ،2فيو يرى الشاعر خيط من نور ينير الطريق
إلى الحرية في عالم مميء بالفوضى و التزاحم  ،فيذا الشاعر يمتد من جيل إلى جيل ويجدد
كفاحو في كل عصر.
يعيش الشاعر الثوري األممي مضطيدا غريبا في عصره ألنو يعبر عن أمتو و عن
اإلنسانية و الحرية بفكره" ،واذا كان الرومانسيون يرون الشعر معب ار عن الذات الفردية
بوصفو لغة الوجدان فإن الشاعر المعاصر في غمرة إحساسو بالغربة و الوحشة و القمق ،
يجد نفسو مازجا بين الوجدان الفردي أو الذاتي ،و الوجدان الجماعي ،متخميا عن االقتصار
عمى الذات ،لتصبح قصيدتو عمال فنيا أو مخموقا جديدا يسيم في خطوات بناء اإلنسان،
يخرج بالشاعر من عالمو الفردي الضيق إلى عالم أوسع و أرحب ،يؤرقو ما
يؤرق ىذا العصر".3

 1عبد انْٕبة انبٍبحً 8األعًبل انشعسٌت  ،ص . 74 - 70
 2جٕدي فبزض انبطبٌُت 8االغخساة فً شعس انبٍبحً ،ص .016
3
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الفصل الثاني :االغتراب في شعر عبد الوهاب البي اتي ديوان "الذي يأتي وال
يأتي"أنموذجا.
إن االغتراب ظاىرة إنسانية متشابكة تتداخل فييا جميع الظروف المحيطة بالفرد سواءا
الداخمية (النفسية) ،أو الخارجية حيث يصل اإلنسان إلى عدم التوفيق بين الداخل و الخارج
يؤدي بالفنان إلى االنفصال عن المجتمع و محاولة إيجاد عالم جديد خاص ،يبحث فيو عن
المجيول ،و"الشاعر معبر عن عصره  ،يشعر باالغتراب نتيجة ما يرى من فساد الواقع"

1

واغتراب البياتي ىو "اغتراب عصر يعيشو من خالل منظوره لقضايا ىذا العصر ،و الذي
يشكل مكونات حياة ىذا الكائن اإلنسان" ،2حيث أحس "الشاعر المعاصر بروح الخوف
في ...عصر التجارب النووية  ،والقمق و االغتراب و الموت و الحروب و كراىية الحياة ،و
قد وجد الشاعر أن عمي و أن يقاوم  ،فإذا كان حكام العالم و قادتو يوجيونو إلى الخراب و
الدمار و االنتحار و الحقد و الرعب  ،فإن الشعراء قد اتجيوا بشعرىم إلى تصوير تمك
القتامة و الدعوة إلى تنظيفيا" ،3و من خالل المدينة و البطل النموذجي والشاعر األممي
عبر عبد الوىاب البياتي عن رؤياه المشحونة بأحالم طفولتو ،و تكوينو الفكري والثقافي عبر
مراحل حياتو المختمفة مما طبع شعره بمالمح االغتراب .

 1انًسجع انسببك ،ص .41
 2جٕدي فبزض انبطبٌُت 8االغخساة فً شعس انبٍبحً ،ص .017
ٌٕ 3سف حسٍ َٕفم 8انشعس ٔانشبعس أطٕاث انُض انشعسي ،ص .25
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الفصل الثاني :االغتراب في شعر عبد الوهاب البي اتي ديوان "الذي يأتي وال
يأتي"أنموذجا.
المغة الشعريـــــــة
تمعب المغة الشعرية دو ار ميما في خمق صور تعبيرية داللية يتمكن الشاعر من
خالليا نقل مشاعره بواسطة كممات ومفردات مبنية وفق صياغة جديدة "ال تجترح إلى بعد
تحطيم األلفاظ  ,واستكناه دالالتيا واعادة صياغتيا عبر الخوض في أعماق التجربة
االنفعالية" ،1فالخطاب الشعري في أصمو مجرد كيان لغوي يحمل الكثير من الدالالت
و المعاني النابعة من عالم غير محدود يسعى الشاعر إلى تحويميا إلى ظاىر مدرك يكتشفو
العقل" وبذلك تكون المغة الشعرية ألنيا وفق ىذا التكوين ستقيم عالقات جديدة بين اإلنسان
و األشياء وبين األشياء و األشياء ,وبين الكممة والكممة ...فيي تقدم صورة جديدة لمحياة
واإلنسان" ,2و الشاعر المعاصر دائم البحث عن لغة أخرى تتطمع إلى تحقيق رؤياه والتعبير
عن انفعاالتو ذلك أن المغة العادية ال تقوى عمى فعل ذلك ,فجاءت المغة الشعرية لتبعث دم
جديد في الكممات تكون الداللة فييا أعمق و أوسع",ولكي يتم تحويل آالم الدم إلى حبر كما
يقول إليوت ,كان البد من تأسس معجم شعري لكل شاعر كبير"" .3فمن حق الشاعر أن
تكون لو لغتو الخاصة التي تعبر بدقة عن تجاربو االنفعالية في لحظات التأسيس الشعري",4
فيي تمثل مادة الشعر و جوىره ,و عمى الشاعر أن يختار معجمو الشعري الذي يعبر عن
معاناتو.
و البي اتي واحد من الشعراء الذين أوجدوا ألنفسيم لغة خاصة بيم ,من خالل تفجير
المغة وجعميا تحمل شحنات داللية تعبيرية جديدة تميزه عن غيره من الشعراء ،فقد عمل عمى
ترويض لغتو والتحايل عمييا حتى يتمكن من التعبير عما يخالجو من آالم و أحاسيس
 1يحًد جعفس زاضً 8االغخساة فً انشعس انعسالً انًعبطس ،ص .51
 2انًسجع َفسّ ،ص .51
 3انًسجع َفسّ ،ص .54
 4انًسجع َفسّ ،ص .51
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الفصل الثاني :االغتراب في شعر عبد الوهاب البي اتي ديوان "الذي يأتي وال
يأتي"أنموذجا.
غامضة أممتيا عالقتو بالواقع وتجربتو في الحياة ,فجممة البياتي اتسمت"بالتركيز وقامت عمى
اختراق العالقات المألوفة بين الكممات ,و البحث عن النقيض والتضاد والالمعقول في تمك
العالقات".1
أما معجم البياتي الخاص بالغربة و االغتراب فقد تميز بأربعة أمور ىي :ألفاظ الغربة,
وألفاظ الطبيعة والتجسيد و ألفاظ الصوت.
- 1المعجم الشعري:
ا  -ألفاظ الغربة:
حفل معجم البياتي باأللفاظ التي تدل عمى الغربة واالغتراب وما يتصل بيما من
أوجاع المكابرة  ,وآالم المعاناة مثل :الرىيب ,الكئيب  ,الوحيد  ,الطريد  ,الشريد  ,الغريب ,
الحزين  ,الياوية  ,القبر ,العبد  ,األسير  ,األشباح  ,الشقاء ...وغيرىا من األلفاظ والمفردات
المشابية والبديمة.
يقول في قصيدة الموت في الخريف:
عيناك في ليل الخريف إلى المدى تتطمعان
ماذا وراء الربوة ؟ غير السنديان
وسحائب تبكي ومدخنة وحان
تبني بأمر ما عمى شباكو عصفورتان
عشا من الدم والدخان
 1يحًد جعفس زاضً 8االغخساة فً انشعس انعسالً انًعبطس ،ص .52
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الفصل الثاني :االغتراب في شعر عبد الوهاب البي اتي ديوان "الذي يأتي وال
يأتي"أنموذجا.
وأنت كالحمم المسجى  ,ذابل دام الحنان "

1

ب  -ألفاظ الطبيعة:
وقد عرف حب الطبيعة عند الشعراء الرومانسيين فمجؤوا إلى أحضانيا ىروبا من الواقع
المادي القاسي ,فبثوا أحزانيم عبر عناصرىا "فحين ينقطع بين اإلنسان واإلنسان,وعندما
يضيق المكان أو الزمان بالشاعر  ,يقيم ىذا فضاءه في داخل ذاتو ,أو يقيمو خارجيا في
غابة ,أو في كوخ ,أو في ريف ناء" ,2فتمتزج مشاعر الغربة بالطبيعة لتعكس صورة حياتو
النفسية معبرة بإبداع من الشاعر ,ومن ألفاظ الطبيعة التي استعمميا البياتي :الغابة,الشجر,
الميل  ,النيار  ,الشمس  ,القمر  ,البستان  ,العصفور  ,الربيع  ,الخريف  ,السماء...
يقول في قصيدة وراء الس ارب :
رجعت

إليك

يموك

فألقى
فألقى
يرف
يرف

كطير

بمنقاره

بعيدا
بعيدا

إليك
إليك

اء
وورراء

جريح

يعود

زىرتا

ممطخة

بأشالئيا
بأشالئيا
اب
السرراب
الس

من

الغاب
ببقايا

عند

المساء
دماء

جاء
ىا جاء
كما ىا
يحا كما
جرريحا
وعاد ج
وعاد
ويطوي الصحاري صحارى الظمماء"3
ويطوي الصحاري صحارى الظمماء
3

الظمماء
فقد شبو البي اتي حالو بالطير الجريح الذي يأوي إلى الغابة ليواري ألمو وحزنو وليس من أجل
أن يستظل أو يبحث عن األمان.
ج -ألفاظ الصوت:
إن األلفاظ التي تدل عمى الصوت تساعد في مضمونيا "فضال عمى تمنحو لمقصيدة من

 1عبد انْٕبة انبٍبحً 8األعًبل انشعسٌت  ،ج ، 0ص . 420
 2يحًد جعفس زاضً 8االغخساة فً انشعس انعسالً انًعبطس ،ص .55
 3عبد انْٕبة انبٍبحً 8األعًبل انشعسٌت  ،ج  ، 0ص . 20
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الفصل الثاني :االغتراب في شعر عبد الوهاب البي اتي ديوان "الذي يأتي وال
يأتي"أنموذجا.
تجسيد صوري  ,ورنين إيقاعي فإنما تعكس عمق تجربة الشاعر االنفعالية بتكثيف شعوري
وداللي معا" ، 1يقول في قصيدة الموت في المنفى:
دقت الساعات في قمب الضباب
نبحت عبر الميادين الكالب
و أنا أدفن رأسي في كتاب
أبدا أسمعك الميل عبر ألف باب
أبدا تمعب في األرض الخراب
أبدا تأكل من لحمي
وتستمقي عمى صدر اضطراب
أييا المستنقع اآلسن يا صوت الغراب
قدمي غاصت بأوحالك
يا صوت الغراب"

2

لقد رك ز الشاعر عمى الغراب وداللتو الشؤمية فصوتو مستنقع آسن ,وقدمو تغوص بأوحالو,
وبيذا يكون اقترب من حالة الشاعر النفسية .

 1يحًد جعفس زاضً 8االغخساة فً انشعس انعسالً انًعبطس ،ص .61
 2عبد انْٕبة انبٍبحً 8األعًبل انشعسٌت ،ج ، 0ص . 220
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الفصل الثاني :االغتراب في شعر عبد الوهاب البي اتي ديوان "الذي يأتي وال
يأتي"أنموذجا.
د -التجسيد و التشخيص:
لقد أكثر الشاعر من تبادل المحسوس والمعنوي فيتحول المعنوي إلى محسوس قصد تجسيد
تجربتو االنفعالية واستكمال بناء الصورة الشعرية والتأثير في المتمقي فمم توجد المغة إال
.

لمتعبير و التوصيل والتأثير"

يقول في قصيدة عين الشمس أو تحوالت محيي الدين بن عربي في ترجمان الشوق:
أيتيا األرض التي تعفنت فييا لحوم الخيل و النساء
وجثث األفكار
أيتيا السنابل العجفاء
ىذا أوان الموت و الحصاد".1
لقد انعكست انتكاسات الثورة عمى شعره"،فصورة األفكار /الجثث المتعفنة واضحة ،مقززة
ألن الصورة الشعرية ككل مرسومة بالمونين األسود واألحمر ،فالحزن إلى جانب التحفز،
والموت إلى جانب الحياة والزرع إلى جانب الحصاد"2وىذا ماعمق اغترابو فراح يعبر عنو.
د مستويات األداء المغوي:
- األداء بالكالم المحكي :لقد اشتممت نصوص في موضوع الغربة واالغتراب عمى
ألفاظ من الميجة العامية وعمى إشارات وأمثال ،وأغاني شعبية تداوليا الناس وباتت
مشيورة عمى ألسنتيم وظفيا الشاعر لما يستجيب لحالتو االنفعالية يقول في قصيدة
الحب في الخريف:

 1عبد انْٕبة انبٍبحً 8األعًبل انشعسٌت ،ج ،4ص.415
 2يحًد جعفس زاضً 8االغخساة فً انشعس انعسالً انًعبطس ،ص .63
44

الفصل الثاني :االغتراب في شعر عبد الوهاب البي اتي ديوان "الذي يأتي وال
يأتي"أنموذجا.
يا عندليب الموت
يا مخالب الظييرة
مدي إلى بئر حياتي المظمم الضفيرة
ولمممي اآلنية الكسيرة
ودثريني فأنا بردان في الظييرة"

1

استعمل لفظ (بردان) الشعبية في موقعيا المناسب من السياق الشعري بتأثير من جممة
دثريني.
- األداء بالموروث:
لقد نيل الشعراء المعاصرون من الموروث الثقافي لألمة العربية ،وبث الحياة فيو من
جديد من خالل العودة إليو واستميامو عن طريق االقتباس والتضمين واإلشارة العابرة،
واإلشارة المركزة.
األداء بالمفظة القديمة :يقول في قصيدة موت المتنبي:
أنا شججت جبية الشاعر بالدواة
بصقت في عيونو
سرقت منيا النور والحياة".2

 1عبد انْٕبة انبٍبحً 8األعًبل انشعسٌت ،ج، 0ص . 245
 2انًظدز َفسّ ،ص .261
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الفصل الثاني :االغتراب في شعر عبد الوهاب البي اتي ديوان "الذي يأتي وال
يأتي"أنموذجا.
فقد وفق البياتي في استحضار الجو التراثي من خالل الفعل (شج) "فيو أوال يشير إلى
طغيان المعتدي ،وثانيا يؤكد أن الضربة موجية إلى الرأس ألن الشجة في الرأس خاصة،
واذا كان المتنبي ىنا يمثل الشاعر البياتي فإن الضرب عمى الرأس ىو ما يناسب حال
الشاعر المعاصر ،الثائر المتمرد ألن القضاء عميو ىو ىدف خصومو".1
ه-االستعانة بالنص الموروث:
إن التوجو إلى التراث ىو إحدى طرق االحتماء بالماضي لمواجية حصار الغربة ،مثل
استخدام بعض األساطير والشخوص التراثية يقول في "قصيدة موعد في المعرة":
صاح ىذي أرضنا من ألف ألف تتنيد
وعمييا النار والعشب
عمييا يتجدد
صاح إنا
أبدا من عيد عاد نتغنى
واألقاحي والقبور
تمأل األرض ولكن عمييا نتالقى
في عناق أو قصيدة "

2

" لقد بنى نصو عمى بيت المعري المشيور :
فأين القبور من عيد عاد

صاح ىذه قبورنا تمأل الرحب
 1يحًد جعفس زاضً 8االغخساة فً انشعس انعسالً انًعبطس ،ص .72
 2عبد انْٕبة انبٍبحً 8األعًبل انشعسٌت  ،ج ، 0ص . 430
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الفصل الثاني :االغتراب في شعر عبد الوهاب البي اتي ديوان "الذي يأتي وال
يأتي"أنموذجا.
فقد خرج الشاعر بداللة بيت المعري التشاؤمية ،إلى داللة جديدة فييا من التفاؤل واألمل
ما يستطيع بيما الشاعر من اختراق واقعو المأساوي متطمعا إلى انتصار إنساني جديد". 1
و-التكرار:
انتشرت ظاىرة التكرار بين الشعراء المعاصرين لما ليا من دالالت معنوية تتخطى
وجودىا المغوي  ،يقول البياتي في قصيدة "الرجل الذي كان يغني «معب ار عن اغترابو :
و ناداه ناداه
صياح الديك ،أختاه!
و خمفناه في الساحة ،ال تطرف عيناه
وداعا !
و اختنقت في فمو اآله
وداعا لك يا طيران
يا صاحبة الجاه
وداعا لك يا بيتي
وداعا يا أماه
و دوت طفمة  ،و اختنقت في فمو اآله"

2

 1محمد جعفر راضي :االغتراب في الشعر العراقي المعاصر ،ص .89
 2عبد انْٕبة انبٍبحً 8األعًبل انشعسٌت  ،ج، 1ص . 091- 092
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الفصل الثاني :االغتراب في شعر عبد الوهاب البي اتي ديوان "الذي يأتي وال
يأتي"أنموذجا.
تكرر في النص "وداعا" أربع مرات  ،فوداعا األولى قاليا الخيام مطمقة  ،و لعميا موجية
لمكون كمو أما الثانية فقد قاليا لطيران و ىي وطن الشاعر المستحضر  ،فيما اتصمت الثالثة
بالبيت ،و ىمست بالرابعة ألمو" ,1فيذه عوالم الكون و الوطن و البيت و اإلنسان تعمق بيا
البياتي  ،و الوداع الشجي مختوما بالقتل ىو تعبير عن غربتو و ىاجس القتل الذي رافقو في
منافيو .
ثانيا :الصورة الشعرية:
لقد حضيت الصورة باىتمام كبير سواءا في الدراسات النقدية القديمة أو الحديثة
باعتبارىا الوسيمة الميمة في إخراج تجربة الشاعر اإلبداعية إلى الوجود  ،فالنص الشعري ال
يكون شع ار إال بالصورة " فالصورة تتداخل في إطار أوسع مع الخيال و المجاز لتشكل ما
اصطمح عميو بالمغة الشعرية التي تكون مشحنة بالتصوير بدءا من أبسط أنواع المجاز
وصعودا إلى المنظومات األسطورية الشاممة العامة "" ،2فالشاعر الموىوب ىو الذي يشحن
ألفاظو بطاقة إيحائية كبيرة بتفكير مجازي متقن و قد أضيف إلى مفيوم الصورة القديمة
نوعين آخرين و ىذا يعني أن عناصر جديدة دخمت في التشكيل الصوري و ىي المغة ،
والعنصر الحسي  ،و الرمز و األسطورة  ،فضال عن األنواع البالغية األخرى المعروفة
كالمجاز" .3كما ارتبط الخيال بالصورة الشعرية فيو جوىر العمل الشعري فالخيال يعبر عن
النضج العالي لكافة مدركات المبدع المختزنة التي نسييا الذىن وأغفل عنيا فيو"تمك القوة
التركيبية السحرية التي تشيع نغما وروحا يمزج ويصير المكان إحداىما باألخرى ...إنو حالة
عاطفية غير عادية".4

 1يحًد جعفس زاضً 8االغخساة فً انشعس انعسالً انًعبطس ،ص .010
 2انًسجع َفسّ ،ص .011
 3انًسجع َفسّ ،ص .013
 4انًسجع َفسّ ،ص .014
45

الفصل الثاني :االغتراب في شعر عبد الوهاب البي اتي ديوان "الذي يأتي وال
يأتي"أنموذجا.
"اىتم الشاعر المعاصر باألسطورة واستخدميا في رسم صور شعره مستميما دالالتيا البدئية
لمواجية واقعو المرير ،فاألسطورة ىي الماضي الحاضر في الحاضر" ،1و لقد قدم البياتي
أشكاال جديدة وصو ار مبتكرة ليعبر عن رؤياه الشعرية ،حيث تقوم صوره عمى التشكيل الذي
يمثل عالقة الشاعر مع واقعو مستحدثا صو ار تقوم عمى دالالت جديدة ومتجاو از الصور
البيانية معتمدا عمى الرمز والخيال واالنزياح لمتعبير عن تجاربو الجديدة التي تنقل روح
الشاعر المغتربة والحزينة والتي يممؤىا القمق وعدم اإلحساس بالطمأنينة ،وستعرض بعض
التشكيالت الصورية التي استعمميا البياتي لمتعبير عن غربتو مثل :التشكيل بالقصة
والموروث وبالرمز األسطوري ،والرمز األدبي والقناع ،أما التشكيل بالقصة فتظير في شعر
البياتي بعض القصائد التي ارتسمت ضالل الحكايات والقصص عمييا مثل :سوق القرية،
عشاق في المنفى ،الحديقة الميجورة ،ومذكرات رجل مسمول ،الرجل الذي كان يغني ،مجنون
عائشة ،أولد واحترق بجنبي .أما التشكيل بالموروث فيقول:
قالوا" :تمتع من شميم،
عرار نجد ،يا رفيق"
فبكيت من عاري:
"فما بعد العشية من عرار"
فالباب أوصده (ييوذا) والطريق
خال ،وموتاك الصغار
بال قبور ،يأكمون

 1يحًد جعفس زاضً 8االغخساة فً انشعس انعسالً انًعبطس ،ص .015
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الفصل الثاني :االغتراب في شعر عبد الوهاب البي اتي ديوان "الذي يأتي وال
يأتي"أنموذجا.
أكبادىم وعمى رصيفك ييجعون"

1

فيذا تضمين لبيت شعري قديم:
فما بعد العشية من عرار

تمتع من شميم عرار نشد

تحدث الشاعر ىنا عن ضياع يافا وقد قرن ىذا بضياع شميم عرار نجد الذي فقده مجنون
ليمى.
أما الرمز األسطوري فقد انفرد البي اتي في توظيفو بما يخدم تجربتو الشعرية فاستعمل
رموز :السندباد وسيزيف ،وبروميثوس يقول في "قصيدة سارق النار":
وحدي احترقت !أنا وحدي! وكم عبرت
بي الشموس ولم تحفل بأحزاني
إني غفرت ليم،
إني رثيت ليم!
إني تركت ليم يا رب أكفاني
فمتمعب الصدفة العمياء لعبتيا
فقد بصقت عمى قيدي وسجاني "

2

وأما التشكيل بالرمز األدبي فيو غير الرمز األسطوري" إنما ىو ذلك الرمز الذي
خمقو الشاعر بوحي تجربتو االنفعالية ،وانتسب إليو ،وارتبط بظروفو النفسية" ،3ولقد اصطنع
 1عبد انْٕبة انبٍبحً 8األعًبل انشعسٌت ،ج، 0ص . 071
 – 2المصدر َفسّ ،ص .101
 - 3محمد جعفر راضي :االغتراب في الشعر العراقي المعاصر ،ص .118
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الفصل الثاني :االغتراب في شعر عبد الوهاب البي اتي ديوان "الذي يأتي وال
يأتي"أنموذجا.
الشعراء رمو از كثيرة استقوىا من الطبيعة و أسماء شخصيات تاريخية ،فارتبط المطر عند
البياتي باالغتراب فأطمق عميو اسم "العقيم" يقول في قصيدة عشاق في المنفى:
وأنا...
وأنت؟
أنا وحيد
كقطرة المطر العقيم ,أنا وحيد! "

1

كما استعمل رمز "البحر" رم از لمتجوال والسفر فيو عنوانو ومن الرموز السياقية يبرز
"السور" رم از لمحاجز الذي يحول دون التجاوز حينا ،وحينا رم از لطغيان والعتمة ،فيقترن عند
البي اتي بالميالي والدم ,فيو تحدي خارجي ال يقف الشاعر إزاءه سمبيا .كما استعمل رمز
عائشة رم از لموالدة المنتظرة أو الحمم الشاخص ،ىي رمز فني إنساني ،وىي فتاة أحبيا الخيام
في صغره ولكنيا ماتت بالطاعون يقول في قصيدة "رسائل إلى اإلمام الشافعي":
تيدل النور عمى الرياض في شيراز
وفتحت أبوابيا ،ورفرفت فراشة زرقاء
ناديتيا :عائشة!
عائشة :لكنيا لم تسمع النداء
ولم تر العاشق في جحيم يزحف نحو النار
منتظ ار في آخر األبواب".1

 1عبد انْٕبة انبٍبحً 8األعًبل انشعسٌت ،ج ، 0ص . 027
44

الفصل الثاني :االغتراب في شعر عبد الوهاب البي اتي ديوان "الذي يأتي وال
يأتي"أنموذجا.
وعن القناع يقول البياتي "ىو االسم الذي يتحدث من خاللو الشاعر عن نفسو متجردا
من ذاتيتو ،أي أن الشاعر يعمد إلى خمق وجود مستقل عن ذاتو ،وبذلك يبتعد عن حدود
الغنائية والرومانسية التي تردى أكثر الشعر العربي فييا " ،2فيي تمثل شخصية فنية بطريقة
مجازية وقد كان البياتي األكثر استعماال لمقناع بسبب رحالتو عبر العالم والمدن التاريخية،
فزادت ثقافتو العالمية فأثرى شعره من خالل تجربتو في الحياة ،فمثال استخدم قناع الحالج
كإسقاط وضعو عمى حالو فصور اغترابو ومعاناتو في مجتمعو ,فالحالج شاع ار ومفك ار
وانسانا ،ينتمي إلى التراث الصوفي الذي استميمو الشعر المعاصر لما فيو من سمات ثورية
خاصة عند المتمردين والعشاق منيم  .يقول في قصيدة عذاب الحالج:
يا ناح ار ناقتو لمجار
طرقت بابي بعد أن نام المغني
بعد أن تحطم القيثار
من أين لي ؟ وأنت في الحضرة تستجمي
وأين أنتيي وأنت في بداية انتياء؟ "

3

ثالثا  :اإليقاع:
تمثل قضية اإليقاع في الشعر العربي الحديث أكثر اإلشكاالت الشعرية الحديثة فيو
من المفاىيم التي ارتبطت بالشعر ،فيو بدوره يساىم في تشكيل بنية النص الشعري انطالقا
من حركة خارجية أو داخمية ،تحمل أحاسيس الشاعر ومشاعره حسب حالتو النفسية
وتجربتو ،فالشاعر يستثمر العنصر الصوتي في بناء القصيدة الذي ينتج عنو تشكيل إيقاع
 1انًظدز انسببك ،ج ،4ص.421
 2يحًد جعفس زاضً 8االغخساة فً انشعس انعسالً انًعبطس ،ص .042
 3عبد انْٕبة انبٍبحً 8األعًبل انشعسٌت ،ج، 4ص . 17
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الفصل الثاني :االغتراب في شعر عبد الوهاب البي اتي ديوان "الذي يأتي وال
يأتي"أنموذجا.
خارجي يضاف إليو إيقاع داخمي ،يتناسبان مع ما يحصل من تطور في المجتمع ،وقدرة
الشاعر تظير في كفاءتو ،وميارتو في صياغة النص الشعري بالمزج بين اإلمكانيات
التصويرية والتوقيعات اإليقاعية ،التي تحمل تمك الصور وتثري داللتيا جاعال اإليقاع وسيمة
ربط بين الكممات وحروفيا والحالة النفسية والداللة التعبيرية ،فكمما كان لمشاعر إيقاع مميز
كان تصويره وتعبيره متكامال ،وعمى ىذا األساس فإن المغة بحاجة دائمة إلى الموسيقى
حتى تحقق شعريتيا ،ولذلك عد الوزن سح ار في الشعر ،وكما أن لإليقاع عناصر داخمية
وأخرى خارجية "فمإليقاع الداخمي وقعا صوتيا عمى األذن األمر الذي يؤدي إلى تثبيت حالة
شعورية تكون قد نيضت باالستناد إلى قيمة تعبيرية معتمدة عمى األلفاظ من أجل تحقيق
إيقاع منسجم مع التجربة" 1فاإليقاع الداخمي عنصر ميم في تشكيل البنية اإليقاعية ويتمثل
في استثمار الطاقات اإليقاعية الناتجة عن األصوات والجمل والمعاني و الصور الشعرية،
يقول في قصيدة مسافر بال حقائب:
من ال مكان
ال وجو ،ال تاريخ لي ،من ال مكان
تحت السماء ،وفي عويل الريح اسمعيا
تناديني :تعال!
ال وجو ،ال تاريخ ...أسمعيا تناديني :تعال!
عبر التالل
مستنقع التاريخ يعبره رجال"

2

 1يحًد جعفس زاضً 8االغخساة فً انشعس انعسالً انًعبطس ،ص .010
 2عبد انْٕبة انبٍبحً 8األعًبل انشعسٌت ،ج ، 0ص .041
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الفصل الثاني :االغتراب في شعر عبد الوهاب البي اتي ديوان "الذي يأتي وال
يأتي"أنموذجا.
فقد تكرر (ال) عدة مرات وىذا يبرز أث ار إيقاعيا في الجممة الشعرية باإلضافة إلى التعبير
عن غربة الشاعر وآالمو ،كما استعمل تكرار التخصيص وىو أن يعمد الشاعر إلى التضاد
والى ما يمكن تسميتو تكرار التخصيص وتكرار األلفاظ بعينيا يقول في قصيدة الميل والمدينة
والسل:
في ليالي الموت والخمق
وفي األعماق أعماق المدينة
لم تزل كاليرة السوداء
كاألم الحزينة
تمد األحياء في صمت
وأعماق المدينة
تبصق الموت عمى األرصفة الغبر السخينة
في ذراع الميل ،ليل السل
كاألم الحزينة
لم تزل تبصق آالف المساكين :المدينة
في مقاىييا ،وفي حاراتيا السود المعينة
وعمى أشجارىا الصفر الدميمة
يولد الخوف ،كما تولد في أعماقيا السفمى
الجريمة".1

 1انًظدز انسببك  ،ص .467
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الفصل الثاني :االغتراب في شعر عبد الوهاب البي اتي ديوان "الذي يأتي وال
يأتي"أنموذجا.
فينا صورة إيقاعية لموقفو المتضاد من المدينة "إن جو اإلسقاطات عمى المدينة ىو الذي
ىيأ إيقاعا ترجمو الموقف التعبيري ،فجاء ىذا التضاد(الموت  ،الخمق) وتكرار التخصيص
(األعماق أعماق المدينة  ،وذراع الميل ليل السل) وتكرار ألفاظ بعينيا (المدينة ،لم تزل،
تبصق ،يولد ،تولد ،تمد) وفي ىذا إشباع لقيمة إيقاعية".1
أما اإليقاع الخارجي لمنص الشعري يتجمى في الوزن والقافية والتدوير والنبر والتنغيم،
ويكون اإليقاع الخارجي منتظما متناسبا باالعتماد عمى التكرار والتمايز فالتكرار ىو جوىر
اإليقاع من خالل تكرار الوحدات الموسيقية فتوالي األصوات يكون وحدة موسيقية (التفعيمة)
والتي تتكرر مشكمة إيقاع خاص ،ومن تكرار تمك اإليقاعات الخاصة يتشكل الوزن إذ لكل
وزن إيقاعو الخاص بو ويتمثل اإليقاع الخارجي في الوزن وىو الذي تبنى عميو القصيدة،
ويتماشى مع اإليقاع النفسي الذي تصنعو التجربة الشعرية ،وقد اعتمد البياتي عمى التفعيمة
لعدد من البحور باعتبارىا تشكل أساس البيت .أما القافية التي تمثل مجموعة األصوات
المتكررة في آخر السطر فيي جزء من اإليقاع وقد اىتم البياتي بيا ألنيا تثير في النفس
وقعا ونغما ،فيي "ال يبحث عنيا في قائمة من الكممات التي تنتيي نياية واحدة وانما ىي
كممة ما من بين كل كممات المغة يستدعييا السياقان المعنوي والموسيقي لمسطر الشعري"،2

يقول في قصيدة قصائد الحب عمى بوابات العالم السبع:
أشرد من دائرة الضوء إلى الواحات
أىبط من منازل الكواكب األخرى إلى "الموفر" مأخوذا
بسحر العالم المخبوء في الموحات
بالطائر األعمى الذي يطارح الغرام
أنثاه في الظالم
بالكممات وبنار الغسق المطفأة الزرقاء
 1يحًد جعفس زاضً 8االغخساة فً انشعس انعسالً انًعبطس ،ص .017
 2عص اندٌٍ إسًبعٍم 8انشعس انعسبً انًعبطس ،لضبٌبِ ٔظٕاْسِ انفٍُت ٔانًعٌُٕت ,داز انفكس انعسبً ,ط ،1ص.45
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الفصل الثاني :االغتراب في شعر عبد الوهاب البي اتي ديوان "الذي يأتي وال
يأتي"أنموذجا.
بوجو "بيكاسو" وراء واجيات الزمن الضائع والغابات
بممسة الفرشاة
عمى أديم جسد المرأة والوردة والسماء
بصيحة الميرج السوداء
وىو يرى قناعو يغرق في "الموار"
أعود لمبيت -و في رأسي ضجيج مدن األمطار
وعنكبوت النار
أغمق باب غرفتي منتح ار بالغاز"

1

وأما التدوير فيتميز بو الشعر الحديث وىو يعبر عن حالة الشاعر النفسية وما يمر بو،
"والبيت المدور في تعريف العروضيين ىو ذلك البيت الذي اشترك شطراه في كممة واحدة،
بأن يكون بعضيا في الشطر األول وبعضيا في الشطر الثاني"" ،2ويستخدم البياتي تدوير
السطر ثم تدوير المقطع وأخي ار تدوير القصيدة ،ويعتمد التدوير عمى األوزان البسيطة توافقا

مع شيوعيا لديو" ،3فالقصيدة بيذا االعتبار "صورة موسيقية متكاممة ،تتالقى فييا األنغام
المختمفة وتفترق ،محدثة نوعا من اإليقاع الذي يساعد عمى تنسيق مشاعره وأحاسيسو

المشتتة" 4من خالل تداخل اإليقاع الداخمي و الخارجي المرتبط بالمباني ليساىما معا في
تجسيد أحاسيس البياتي ،فكل تجربة شعرية ليا إيقاعيا المتميز بصوره وأصواتو وأوزانو
والقوافي المتناسبة.

 1عبد انْٕبة انبٍبحً 8األعًبل انشعسٌت ،ج، 4ص . 430-431
ٌٕ 2سف انظبئغ 8انشعس انحسفً انعساق(يُر َشأحّ حخى عبو  )0735دزاست َمدٌت ،اححبد كخبة انعسة ،ديشك
 ، www.pdffactorv.com،4114ص .074
 3يحًد يظطفى عهً حسبٍٍَ 8خطبة انبٍبحً دزاست فً اإلٌمبع ٔاندالنت ٔانخُبص ،شسكت األيم نهطببعت ٔ انُشس ،انٍٓئت
انعبيت نمظٕز انثمبفت ،انمبْسة  ،ط، 4117 ، 0ص .047
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خامتة

خاتمة
و في األخير نخمص إلى مجموعة من النتائج جاءت كاآلتي :
 أن االغتراب ظاىرة إنسانية ،واجيت اإلنسان منذ القديم حتى اليوم فيي موجودة فيكل إنسان.
 -تعدد معاني مصطمح االغتراب و غموضو ،بسبب تعدد الثقافات

و

الحضارات عبر التاريخ ،لكن حممت في األخير معنى االنفصال عن الذات و عن
اآلخر.
 نشأ االغتراب ألسباب ذاتية (نفسية) تحدث في نمو الفرد و أخرى موضوعية ،بسببالبيئة المحيطة بالفرد (الثقافة و الحضارة .)...
 الشعر أكثر صمة باالغتراب ألنو يعبر عن خمجات النفس ،و إحساس الشاعرالمرىف.
 اغتراب الشاعر المعاصر بسبب األوضاع السياسية و االقتصادية واالجتماعية ،التيقيدت حريتو فقابل ىذا الوضع برفض الواقع السائد مما سبب لو اضطرابا وعدم اتفاق
معو ،فانعكست ىذه الظاىرة في شعر عبد الوىاب البياتي ،حيث عاش غربة داخل
وطنو و أخرى خارجو .
 كونت طفولة البياتي جزءا كبي ار من حياتو ،أدت إلى اغترابو عن الحياة فوجود المقبرةأمام بيتو و رؤيتو لمتشييع و عممية الدفن رسم نظرة غير واضحة في حياتو فالموت
يحيط باإلنسان في كل مكان و زمان.
 تنامي مشاعر االغتراب لدى البياتي ،بسبب فساد المدينة ،حاول التخفيف منو عنطريق بناء مدينة حممية فاضمة تخمو من الزيف و الحزن محاوال الخروج من اغترابو
من خالل االنسالخ عن مدينتو التي أحبيا.
 استدعاء الشاعر الشخصيات التاريخية النموذجية لقير اغترابو الذي يشعر بو إزاءواقعو و توظيف رموزه لما يتناسب مع شعوره و يتشابو مع أفكاره فيتحد معيا ليحقق
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ثورتو ويعود من اغترابو الذي يشعر بو فتمك الشخصيات عانت ما عانى منو الشاعر
.
 الشاعر إنسان غير عادي بل استثنائي في رؤياه و حياتو ،فيو ممتزم يعبر عنقضايا وطنية و قومية ،فيبحث عن الشاعر الثوري في كل زمان ومكان.
 تميزت المغة الشعرية عند البياتي ،بصور تعبيرية داللية نقمت لمقارئ مشاعرهالمشحونة بالقمق واالضطراب و األلم ،حممت ألفاظ و مفردات معبرة عن االغتراب
و الغربة.
 شكل معجم شعري خاص بو ،يعبر عن تجاربو االنفعالية و معاناتو كما قدم البياتيصورة مبتكرة تعبر عن رؤيتو ،حيث صور مشاعر االغتراب بعمق وصدق معتمدا
عمى الخيال و الرمز و االنزياح ،من خالل التشكيل بالقصة و الموروث ،و الرمز
األسطوري و األدبي و القناع فضال عن األنواع البالغية األخرى كالمجاز.
 أسيم اإليقاع في تشكيل بنية النص الشعري انطالقا من حركة داخمية وأخرى خارجيةتتماشى و حالة الشاعر النفسية ،كما استعمل التكرار الصوتي لتثبيت حالة شعورية،
أسيمت في إظيار كفاءتو و ميارتو في بناء نصو الشعري.
 استعمل القافية المناسبة لمسياق المعنوي و الموسيقي لمتعبير عن شعوره والتنويع فياألوزان لما يالئم حالتو النفسية ،فمكل تجربة شعرية إيقاعا ممي از بصوره و أصواتو و
أوزانو و قوافيو.
و يبقى ما كتبتو في ىذا البحث إال قميل من كثير يمكن الوصول من خاللو إلى أبحاث
تدرس ىذه الظاىرة من جوانب أخرى و التوسع أكثر ،كما أن شعر عبد الوىاب البياتي
حقال واسعا يستدعي البحث و الدراسة لتنوع دالالتو و أنماط تركيبو و بنائو الفني.

و احلمد هلل رب العاملني.
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المالحق

ممحق
نبذة عن الشاعر :
"عبد الوىاب احمد جمعة خميل
البياتي ،ولد في  91ديسمبر 9191
في محمة باب الشيخ عبد القادر
الكيالني في بغداد" ،1ولد ريفيا صافيا
محفوفا بيسيسات النخل العراقي عمى
ضفاف الدجمة والفرات ،وأغاني البداوة
من أسرة ىي في الغالب كأي أسرة
عربية ،تصطرع مع الفقر والحرمان و
ىكذا عاش طفولتو وصباه في قريتو.
التحق بين عامي -9111
 ،9191بكمية دار المعممين العميا ببغداد وتخرج فييا حامال اإلجازة الجامعية في
المغة العربية وآدابيا .اشتغل مدرسا في المدارس الثانوية وبدأ بإصدار أول دواوينو
منيا "مالئكة وشياطين " و أباريق ميشمة " " ،كتاب عبد الوىاب البياتي " و "الشعر
العراقي " .
فصل من وظيفتو في عشية دخول العراق إلى حمف بغداد  ،واعتقل في
معسكرات االعتقال (السعيدية)  ،غادر بعدىا العراق إلى سوريا ثم إلى بيروت
فالقاىرة .
اشتغل الشاعر البياتي محر ار في جريدة " الجميورية القاىرية" ،ومثل العراق
في مؤتمر التضامن اآلسيوي اإلفريقي الذي عقد في القاىرة  .كما زار فرنسا لتمثيل
1

محمد مصطفى علً حسانٌن  :خطاب البٌاتً الشعري  ،دراسة فً اإلٌقاع و الداللة و التناص  ،ص .142
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ممحق
البالد العربية في مؤتمر الكتاب و الفنانين العالمي الذي عقد في فيينا بدعوة من
مجمس السالم العالمي  ,عام . 9191
تولى في سنة  ,9191ميمة مدير التأليف و الترجمة و النشر في و ازرة
المعارف العراقية .
انتخب عبد الوىاب عضوا في الييئة اإلدارية لإلتحاد األدباء العراقيين .و قد
جدد في ىذا العام ديوان "المجد لألطفال و الزيتون" و "أشعار في المنفى" في طبعة
ثانية.
عرف البياتي بغ ازرة منابعو الشعرية ,إلى جانب معالجتو الشؤون و الشجون
اإلنسانية و الوجودية و الكونية .إنو شاعر استطاع بما أوتي من عميق موىبة
و ثقافة متجذرة و متفرعة فك و حجب ما حولو  ,فيو موجود في "الصعاليك"
و "عائشة " وفي "أبي العالء المعري" و "أبي زيد السروجي" وفي "ديكارت" و "كولن"
و "سارتر" و الحقيقة أن شعر البياتي و أعمالو األدبية ىي القول الفصل و الحقيقة
التي تسوغ و تبرر ىذه الحفاوة التي تميز بيا عن أقرانو و مجايميو ،2وافتو المنية في
الثاني من اغسطس  ، 9111دفن في مقبرة الشيخ محيي الدين بن عربي في
دمشق  ،مخمفا وراءه إرثا أدبيا محفوظا في ضمير التاريخ كيف ال وىو عمم من
أعالم الشعر العربي الحديث و المعاصر .
 أعماله األدبية :ديوان مالئكة وشياطين ،9191أباريق ميشمة  ،9199المجد لألطفال
و الزيتون  ،9191رسالة إلى ناظم حكمت  ،9191أشعار في المنفى ،9191
عشرون قصيدة من برلين  ،9191كممات ال تموت  ،9111سفر الفقر و الثورة
2

ٌنظر حٌدر توفٌق بٌضون ،عبد الوهاب البٌاتً أسطورة التٌه بٌن المخاض و الوالدة ،دار الكتب العلمٌة بٌروت لبنان  ،ط ،2
 ،2991ص . 12،28، 24 ، 22
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ممحق
 ،9119النار و الكممات ، 9111الذي يأتي و ال يأتي ،9111الموت في الحياة
...9111
و من أعمالو تجربتي الشعرية  ،9111مسرحية محاكمة في نيسابور ،9111
و أراجون و مدن و رجال ،كتاب البحر و غيرىا .
 قصائد ديوان "الذي يأتي و ال يأتي" -9صورة عمى غالف

 -91الوريث

-9الطفولة

 -91الميل في كل مكان

 -1الميل فوق نيسابور

 -99البحث عن الكممة المفقودة

 -1في حافة األقدار

 -91تسع رباعيات

 -9طردية

 -91الصورة و الظل

 -1الموتى ال ينامون
 -1الذي يأتي و ال يأتي
 -1الرؤيا الثالثة
 -1العودة من بابل
 -91بكائية
 -99الحجر
 -99الموت
 -91خيط النور
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الممخص

الممخص
حاولت هذه الدراسة الكشف عن االغتراب الذي يعد ظاهرة إنسانية انعكست
 حيث تناول الفصل األول مفهوم االغتراب في شتى،عمى الشعر بصفة خاصة
.الثقافات وتطور هذه الظاهرة في الشعر العربي القديم والحديث
أما الفصل الثاني فقد رصد تجميات االغتراب و مظاهره في شعر عبد الوهاب
. باإلضافة إلى المغة الشعرية التي ميزت شعر االغتراب،البياتي
ّ
 شعر عبد الوهاب البياتي، انعكست،  االغتراب:كممات مفتاحية
Abstract:
This study tries (attempts) to tackle thesubject of Alientation as
human phenomena which was particularly reflected on poetry.
The first chapter tackles the comprehension of Alientation in diffrent
cultures and the development of this phenomenain the old and modern
arabic poetry.
In the second one, ideals with the appearance of Alientation and its
aspects in Abdel Wahab Elbayati's poetry, in addition to the poetic
language which charactrised the Alientation in poetry.
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