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 امللخص
 دمؾقات آؽساب ذم صعر ضرؾة بن افعبد. :موضوع البحث

 دراشة مظاهر آؽساب وأكواظه ذم صعر ضرؾة بن افعبد. :أىداف البحث

 ادـفج افوصػي آشتؼرائي افتحؾقع. :منهج البحث

 أىم النتائج:
 كامذج صعر ضرؾة.مرـزية مظاهر آؽساب ذم صعر ضرؾة وشقطرهتا ظذ ـثر من   -

طفرت دمؾقات آؽساب ذم صعر ضرؾة بلكواظفا ادختؾػة: ادؽاين، وافزماين، وافـػز   -

 وآجتامظي.

  بدياًل ا اشتطاع ضرؾة أن يؼاوم مشاظر اإلحباط دماه ؿبقؾته وجمتؿعه، ؾصـع فـػسه جمتؿعً   -

من ؿقم ومشاظر  فؾشاظر بام ؾقها جديدً ا افذات وضـً يصبح به آؽساب وآكؽػاء ظذ 

 ودمؾقات.

 أىم التوصيات: 
يويص افبحث بافتوشع ذم دراشة مظاهر آؽساب ودمؾقاته فدى افشعراء اجلاهؾقغ، 

وبافتوشع ذم دراشة صعر ضرؾة بن افعبد من افوجفتغ افـػسقة وآجتامظقة: فوَوح أثرمها 

 صعر ضرؾة، وبخاصة ما ذم صعره، ـام يويص بدراشة أثر هذه افتجؾقات ظذ اجلاكب افػـي ذم

يتصل بتػوؿه ذم بعض ادعاين دون بعضفا أخر، وبظفور صبؽة من افصور افتي متثل 

 دظاهر آؽساب ذم صعر ضرؾة.ا بؿجؿوظفا دمؾقً 

 : آؽساب، ضرؾة بن افعبد، ادعؾؼات.الكلمات املفتاحية
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 دقدةةامل

بحث ذم مظاهر آؽساب ودمؾقاته ذم صعر  شبددمؾقات آؽساب ذم صعر ضرؾة بن افع»

بن افعبد افذي  ذم صعر ضرؾة مغػاًل ا ضرؾة بن افعبد، وتؽؿن أمهقته أن افباحث ضرق موَوظً 

وتعد معؾؼته من أؾضل ؿصائد افشعر افعريب ظذ امتداد  ،يعد من أبرز افشعراء اجلاهؾقغ

افعؾوم آجتامظقة وافـػسقة  ذم دراشة  ظصوره وحؼبه، ـام تزز أمهقته ذم حماوفته اإلؾادة من

ظقـة حمددة فشاظر واحد، وبخاصة أن صعر ضرؾة ـان يق بؿعاكاته ذم افتعامل مع جمتؿعه 

 افؼبع واإلكساين بعامة. 

 أىداف البحث:
 حتديد مظاهر آؽساب ذم صعر ضرؾة وحتديد أكواظفا ومؽاكتفا من صعره.

 مشكلة البحث وتساؤالتو: 
ة افبحث ذم دراشة أثر آؽساب ذم صعر ضرؾة ومرـزيته ذم صعره من ظدمه، تسـز مشؽؾ

وادظاهر افتي ظز هبا ضرؾه ظن صعوره بآؽساب بام يساظد ظذ ؾفم دمؾقاته افشعرية 

 وتػسرها.

 الدراسات السابقة:
مل أجد من خص مظاهر آؽساب ودمؾقاته ذم صعر ضرؾة بدراشة مستؼؾة، ومما وؿػت 

 ن افبحوث ادؼاربة ما يع: ظؾقه م

آؽساب ذم ادعؾؼات/طاهرة آؽساب ذم صعر ادعؾؼات/ادوؿف افـػز ظـد صعراء  -

ادعؾؼات، دي يوشف خؾقف، وهذه افدراشة كؼت بعـواكات خمتؾػة مع ـل ضبعة جديدة، 

ا أؿرب إػ وتتـاول آؽساب ذم ادعؾؼات بعامة، ومل تتجاوزها إػ بؼقة صعر ضرؾة، ومـفجف

افؼراءة افتحؾقؾقة افتذوؿقة فـص واحد  ذم طل ؾرَقة معقـة ممداها أن آؽساب شؿة مجاظقة 

ظام جاء ذم هذه افدراشة افتي ا خمتؾف متامً  ـفجشاظر اجلاهع بواؿعه، وهذا ادتعز ظن ظالؿة اف

معغ اظتؿدت ظذ اشتؼراء كصوص افشاظر ـؾفا بحًثا ظن مظاهر آؽساب وؾق مصطؾح 

 افتزم به افبحث.
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وهو ـتقب من افؼطع  ظع صؾق،ؾدـتورضرؾة بن افعبد افؼؾق افوجودي وافشؼاء، ف -

ـز ظذ جواكب افؼؾق أن افعـوان يوحي بلن افدراشة شسافصغر ذم كحو شتغ صػحة، ومع 

 إٓ أن ادمفف مل يؼ فذفك إٓ داًما ذم أثـاء حديثه ظن صعر ضرؾة وظن ظبؼرية ،افوجودي

 .(1)ذم موَعغ ادعؾؼة

رـزت ظذ تتبع مظاهر آؽساب رد ذم هذه افدراشة افتي خمتؾف ظام و وؿفوهذا اد

 .ودمؾقتفا

 إجراءات البحث ومنهجو: 
شؾؽت ادـفج افوصػي ادؼارن ذم حترير مصطؾح آؽساب، ثم ادـفج افوصػي 

وتتبع أخباره ذم ـتب افساث آشتؼرائي افتحؾقع من خالل اشتؼراء ديوان ضرؾة بن افعبد 

 فؾوصول إػ مسببات آؽساب ذم صعر ضرؾة، ودمؾقة مظاهر آؽساب ؾقه.

 حدود البحث: 
افتزم افبحث اجلواكب ادوَوظقة ادتصؾة بؿصطؾح آؽساب افذي اظتؿده افباحث ذم 

 صعر ضرؾة ادوجود ذم ديواكه.

 خطة الدراسة
ذم حترير مصطؾح آؽساب،  يتضؿن مدخاًل ا قدً تضؿـت خطة افبحث هذه ادؼدمة، ومتف

وذم بقان مسببات آؽساب ذم صعر ضرؾة، ثم جاءت دمؾقات آؽساب ذم ثالثة مباحث، 

تـاول إول مـفا آؽساب ادؽاين، وافثاين آؽساب افزماين، ودرس افثافث آؽساب 

صقات، ثم ؾفرس ادصادر آجتامظي وافـػز، ثم اخلامتة وتشؿل أهم افـتائج وافتو

 وادراجع، ثم ؾفرس ادوَوظات. 

                                       
وادمفَّف أؿرب إػ افسمجة افعامة، حقث  .(46، 18 صؾق، )ص، د.ظعافؼؾق افوجودي وافشؼاء اكظر: ضرؾة بن افعبد (1)

يبدأ باحلديث ظن حقاة ضرؾة وأٍته، ثم يؼدم فؾؿعؾؼة باحلديث ظن صعره، ثم يثبت كّص ادعؾؼة، ويؼح أبقاهتا بقًتا 
 .بقًتا، ويعؼبفا بنصارات خمتكة ظن ظبؼرية ادعؾؼة، ثم يورد خمتارات من صعره ويؼحفا

المقدمة
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رـزت ظذ تتبع مظاهر آؽساب رد ذم هذه افدراشة افتي خمتؾف ظام و وؿفوهذا اد

 .ودمؾقتفا

 إجراءات البحث ومنهجو: 
شؾؽت ادـفج افوصػي ادؼارن ذم حترير مصطؾح آؽساب، ثم ادـفج افوصػي 
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 التمهيد

  :مدخل :أواًل 
ضرؾة بن افعبد افبؽري، أحد افشعراء ادعروؾغ، يعود صعره إػ مـتصف افؼرن افسادس 

م( ظذ وجه افتؼريب، وهو أحد أصحاب ادعؾؼات، وؿد 564-538ادقالدي، مابغ ظامي )

ابعة، وكص ظذ أن موَعه هو ومن معه من إوائل فوٓ ؿؾة ظده ابن شالم ذم افطبؼة افر

 .(1)صعرهم بليدي افرواة
رين،  وأك ه  و تؽاد دمؿع افروايات أن ضرؾة ظاش حقاة ؿصرة ٓ تتجاوز افسادشة وافعش 

 ًٓ  . (2)ذم تصوير ؿصة حقاته ومؼتؾها صديدً ا وفؽـفا تضطرب اَطرابً  ،مات مؼتو
تـاول حقاة ضرؾة طفر ـذفك ذم حدود افعـوان فدى  وظذ كحو ما طفر آَطراب ذم

ظدد من افباحثغ، إذ توؿػت ـثر من افدراشات آجتامظقة ظـد هذا ادػفوم، وتبايـت ذم 

متققزه، وتوَقح حدوده، ظذ أن مثل هذا افبحث ٓ يؿؽن أن يؿيض إػ ؽايته دون أن حيرر 

 مؽاصػة آؽساب ذم صعر ضرؾة مصطؾح آؽساب فقؽون ؿاظدة يـطؾق مـفا افباحث إػ

 بافتعبر اإلكساين ادمثر ظن دمربته وحقاته.ا افذي ـان مؾقئً 

مػفوم آؽساب ذم افدراشات احلديثة فبعض افشعراء بوصػه شؿة تعز ظن  برز

 خصائص يؼع جمؿؾفا ذم دائرة افتؿرد وآكعزال وآكػصال.

اجم  كجد معاين تدل ذم جمؿؾفا ظذ اكػصال وحغ كعود إػ ادعـى افؾغوي افذي ذـرته ادع

                                       
 . (137ص)، ؾجؿحيفل افشعراء، ضبؼات ؾحو اكظر: (1)
، 3/66) ؾجاحظ،ف واحلقوان، ،(268 ،195 ،178/ 2جاحظ، )فؾذم ترمجته وأخباره اكظر: افبقان وافتبقغ،  (2)

زيد  يبٕ(، ومجفرة أصعار افعرب ذم اجلاهؾقة واإلشالم، 196-185بن ؿتقبة )ٓ(،  وافشعر وافشعراء، 7/157
(، وذح افؼصائد افسبع افطوال اجلاهؾقات، 6/105، 1/69ربه، ) بن ظبدٓد افػريد، (،  وافعؼ419ص) ،افؼرر

(،  207ص) ؾؿرزباينف(، ومعجم افشعراء، 164ص) ًمديف(، وادمتؾف وادختؾف، 156-140صألكباري )ف
(، 1099، 1087، 791،  653، 158، 148، 145،146ص) ؾؼرواينفوافعؿدة ذم صـاظة افشعر وكؼده، 

-1/364) بن أمحدٓ(،  ومعاهد افتـصقص ظذ صواهد افتؾخقص، 80-78ص) فؾزوزين افسبع، دعؾؼاتا وذح
(، وخزاكة إدب وفب فباب فسان افعرب، 253 ،148 ،147، 62-60صؿػضل بن شؾؿة )فؾ(، وافػاخر، 368

 (. 424-419، 2/415ؾبغدادي )ف
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ظن جذورها ادؿتدة وشقاؿاهتا افطبعقة افتي يػسض كشوؤها ؾقفا، ؾػي افعغ:  ذات مدرـة

بته أي ا آؽساب ظن افوضن، وؽرب ؾالن يْغُرُب ظـا َؽْربً  :افغربة» أي تـحى، ؾَلْؽَرْبته وؽرَّ

ب واْؽَسَب بؿعـى، ؾفو ؽريب افغربة: آؽساب، تؼ»وذم افصحاح: ، (1)شكحقته ول مـه: َتَغرَّ

وقد  ا،افغرب: افذهاب وافتـحي، ؽرب ظـا يغرب ؽربً »وذم هتذيب افؾغة:  ،(2)شوُؽُرب
افَغْرب: افذهاب وافتـحي ظن افـاس، وؿد ؽرب »وذم فسان افعرب: ، (3)شأؽربته إذا كحقته

ب، وأؽرب، وأؽربه وؽربه: كحاه، وافَغْرب ة وافَغْرب: افـوى وافبعد، يغرب ؽرًبا، وؽرَّ

بته إذا كحقته وأبعدته، وافغربة  وافتغريب: افـػي ظن افبؾد، ودارهم َؽْربة كائقة،  وأؽربته وؽرَّ

وافغرب: افـزوح ظن افوضن وآؽساب، ورجل ؽريب : فقس من افؼوم، وافغرباء: إباظد، 

 .(4)شورجل ُؽُرب وؽريب: بعقد ظن وضـه، وآؽساب اؾتعال من افغربة
مدرـة ذات مشاظر وحاجات تـػصل ا وإذا أردكا أن كحؾل هذه افدٓٓت ؾنكـا كجد ذاتً 

افذي يعز ظـه بافوضن أو افؼوم أو افـاس إػ شقاؿات أخرى  افبدهي ظن شقاؿفا آجتامظي

 فظروف أو أشباب خارجة ظن إرادة هذه افذات ورؽبتفا.

ش  ػة أول م  ن ظـ  ي بتحدي  د ه  ذا وح  غ كتج  ه فؾؿعـ  ى آص  طالحي ؾنكـ  ا كج  د افػال

افذي يعد أهم من كظَّر فالؽساب، ثم اكتؼل ه ذا ادص طؾح  Hegel ادصطؾح، ظذ يد هقجل

إػ افدراشات آجتامظق ة، وافـػس قة، وإدبق ة.  وتص ور هقج ل فالؽ ساب يش ر إػ ظالؿ ة 

افػع ع وب غ ضبقعت ه  اكػصال أو تـاؾر، تـشل بغ اإلكسان وبغ بـقته آجتامظقة،  أو بغ وَ عه

حول اجلاكب افث اين اف ذي أص ار إفق ه  ؾقدورKarl Marx  وأما ـارل مارـس، (5)اجلوهرية

هقج  ل، ويوطػ  ه فؾجاك  ب آؿتص  ادي آجتامظ  ي،  ؾف  و يش  ر إػ افـؿ  وذج أو ادث  ال  اف  ذي 

 يعتؼ  ده أو يػسَ  ه ذم اإلكس  ان ادـ  تج، إذ آؽ  ساب ظـ  ده ه  و  اؽ  ساب اإلكس  ان ظ  ن ذات  ه

                                       
 افعغ ، مادة )ؽرب( .   (1)
 افصحاح ، مادة )ؽرب( .   (2)
 هتذيب افؾغة ، مادة )ؽرب( .   (3)
 فسان افعرب، مادة )ؽرب( .   (4)
   (.34-29) ادـعم جاهد ظبددويـظر: اإلكسان وآؽساب،   ،159صاخت، ص ، فريتشارديـظر: آؽساب   (5)

التمهيد

أوالً : مدخل 
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، (1)ما يس ؾم إرادت ه فًخ رين مؼاب ل أج ر ظؿؾ ه اإلكساكقة احلؼة أو ظن ضبقعته اجلوهرية ظـد
افػقؾسوف وظامل افـػس ظن تعريف هقجل ـثًرا، إذ  Erich Fromm موٓ يبعد إيريك برو

 . (2)شافػشل ذم أن يؽون اإلكسان افـػس افتي جيب أن يؽون ظؾقفا»آؽساب ظـده هو  
ـام يـؼل افدـتور افسقد ظع -ؽساب تعز ظن حافة اجتامظقة ؾنن مػفومه ومع أن صػة آ

 ؛(3)شمل يزل أؿل ادػفومات تعريًػا ذم ظؾ م آج تامع احل ديث» -صتا ظن بعض ظؾامء آجتامع
ظرض ظام مرـب من ظ دد م ن ادواؿ ف ادوَ وظقة وافذاتق ة، افت ي »وفذا حاول تعريػه بلكه 

ـقة، يصاحبفا شؾب معرؾة اجلامظة وحريتفا، بافؼ در اف ذي تػؼ د تظفر من أوَاع اجتامظقة وؾ

مع  ه افؼ  درة ظ  ذ إكج  از إه  داف، وافتـب  م ذم  ص  ـع افؼ  رارات، وجيع  ل تؽق  ف افشخص  قة 

 .(4)شواجلامظقة مغسًبا
وم  ع أكـ  ا كؽ  اد كػتؼ  د وَ  وح افص  قاؽة ذم ه  ذا افتعري  ف، ؾنك  ه م  ن ادؿؽ  ن افؼ  ول: إن 

ذم مواؿف موَوظقة أو وجداكقة، يػؼد هبا ادغسب رضورات ه  آؽساب صػة اجتامظقة، تظفر

 آجتامظقة افتي حيتاج إفقفا ذم حتؼقق ؾاظؾقته آجتامظقة، وتواؾؼه مع كػسه وجمتؿعه.

وهبذا ؾنن هذا افتعريف يشؿل افتجربة افشعورية افتي تـشل بسبب صعور ادغسب 

صؽال، ـام يشؿل اؽساب اإلكسان ظن بآكػصال ظن افواؿع ادحقط به ظذ أي صؽل من إ

من رضوراته افتي يتواؾق هبا مع كػسه ذم حمقطفا اجلديد، أو مع ا وضـه متى صعر بلكه ؾؼد جزءً 

 هذا ادجتؿع افذي اكتؼل إفقه، وظّز ظن رء من ذفك ذم صعره. 

 مسببات االغرتاب يف شعره:  ا:اثنيً 
دد من افشعراء، وـان من أبرز برزت مظاهر آؽساب  ذم افشعر اجلاهع فدى ظ

من تؼافقد افؼصقدة اجلاهؾقة ظذ افـحو افذي كراه ا مظاهرها ؾقه صعر افطؾل افذي يؿثل جزءً 
                                       

 . (159ص)آؽساب، فريتشارد صاخت   (1)
 .(17ص) جاهد ظبد ادـعمدآؽساب ذم افػؾسػة ادعاسة،  (2)
 ، وادرجع افذي يشر إفقه ـام أورده ذم اهلامش: (30ص)افتـظقم آجتامظي وطاهرة آؽساب، د. افسقد ظع صتا  (3)

 The concept of alienation in modern sociology social research,  Kon, Loger S.7691, 
vol.43, p 701.  

 . (41ص)افتـظقم آجتامظي وطاهرة آؽساب ،  (4)
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ذم مترد بعض افشعراء ظذ افـظام ادؾؽي ـام ذم  -أيًضا-، ـام طفرت -مثاًل -ذم ادعؾؼات 

وؿػوا وبعض افشعراء افذين احلرة ، أو ظذ افـظام آجتامظي افسائد ـام ذم صعر افصعافقك 

ا ًَ بارزة ذم مداوفة اهلؿوم وادواجع، وافشؽوى من  -بعد-، وهي من جمتؿعفم موؿًػا معار

 تطاول افؾقل، وتتابع إرق، وتباظد إحباب وافوضن. 

ظذ واؿع افشاظر اجلاهع وحقاته، إذ ظاش بعض افشعراء اجلاهؾقغ ا ومل يؽن ذفك ؽريبً 

ي وآؽساب، وافتشتت وافضقاع، وافعـف وافدماء، هذا إػ أن حقاة حقاة ؿائؿة ظذ افـػ

من أفوان افغربة ا ، ومساؿط افغقث تػرض فوكً ع افؽألافشاظر اجلاهع وما ؾقفا من تتب

 وآؽساب، أو تساظد ظؾقه.

ومع أن آؽساب ـان شؿة ٓ يؽاد خيؾو مـفا ديوان صاظر جاهع ؾؼد ـاكت هذه افسؿة 

دا يتصف به همٓء من شامت كػسقة خاصة، أو دا  ا:ووَوًح ا عراء أـثر بروزً ظـد بعض افش

 واجففم من أحداث ـاكت ـػقؾة بتعؿقق آؽساب ذم كػوشفم. 

فؾؼؾ ق ا وفعل من أبرز همٓء ضرؾة بن افعبد اف ذي اذ ذه بع ض افـؼ اد ادح دثغ أكؿوذًج 

ؾ ام اف ذي ـ ون ه ذا آدم اه ذم ص عر  ،(2)، وأصار آخرون إػ هذا ادعـى ذم ص عره(1)افوجودي

 ضرؾة؟ وما افعوامل افتي شاظدت ظذ بروز آؽساب ذم صعره؟.

فؼ  د ح  دد بع  ض افب  احثغ ادع  اسين مس  ببات آؽ  ساب ذم ثالث  ة حم  اور، ه  ي: افظؾ  م 

آجتامظي افذي يسبب افعزفة، ثم آكحطاط اخلؾؼ ي اد تجع ذم ت دهور كظ ام افؼ قم، وثاف ث 

 افظؾم آؿتصادي افذي جيعل إحدى ضبؼات ادجتؿع تستغل افطبؼات إخرى.  هذه ادحاور

وإخالؿ ي،  وهبذا يؿؽــا أن كتعرف ظ ذ ثالث ة م ن أك واع آؽ ساب ه ي: آجتامظ ي،

 . (3)وآؿتصادي
وهذه ادحاور تؽاد دمتؿع ذم حقاة ضرؾة، ؾؼد كشل ظذ كحو م ا رأيـ ا ذم حقات ه ذم بق ت م ن 

                                       
   .(46ظع صؾق: )ص، د.فعبد افؼؾق افوجودي وافشؼاءضرؾة بن ا اكظر: ( 1)
 .(50ص )ؾشطي فاكظر: صعراء احلرة ذم افعك اجلاهع،   (2)
 (.42صم )1974، أيؾول 24، خؾقػات، شحبان، جمؾة أؾؽار، افعدد شؾؽرة آؽساب ذم افػؽر افعريب»اكظر:   (3)

ثانيًا  : مسببات االغتراب في شعره 
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وفؼي من طؾم بـي ظؿ ه ٕم ه افتغؾبق ة ذم كص قبفا وأبـائف ا م ن إرث أبق ه م ا  واشطة بـي بؽر،

 جعؾه يتوظدهم بؼصقدته افتي جاء مطؾعفا: 

 مااااااااااا تَان ِّاااااااااااروَن  َااااااااااا    َور َدَة فااااااااااايكم  
 
 
 

ااااا   وردة غي ااااا      (1)َصاااااغ َر البناااااوَن ورى 
، مهاف هٓؿتص ادي، وه و م ا ٓ يؿؽ ن إم ن حؼ ه اا وبافتايل ؾؼد وجد ضرؾ ة كػس ه حمروًم   

ا، وادجتؿ ع اجل اهع مل يؽ ن ظ ن وبخاصة ذم ادجتؿعات افتي ٓ يعقش أؾرادها اش تؼرار مافق  

ذفك بؿـلى، ؾؼد ـان أصحابه يعقشون ص ظف احلق اة، وص عوبة افع قش: وف ذا وج دكا ضرؾ ة 
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 (.114صذح إظؾم افشـتؿري ) ،ضرؾة بن افعبدديوان  (1)

 .(52ص) ادصدر افسابق  (2)
 ، وأول ؿصقدته:(114ص) ادصدر افسابقاكظر:  ( 3)

 صغر افبـون ورهط وردة ؽقب      ما تـظرون بحق وردة ؾقؽم        
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، (1)ما يعز ظـفا بافع اذٓت أو ب افالئؿغا ورؽباته وبغ حاجات ادجتؿع ادحقط به افتي ـثرً 
ـام طفر ظـده اإلحباط بسبب صعوره بافػشل أن يؽون افـػس افتي يريدها داخل جمتؿعه: ؾؾم 

أن يستعقد حق وافدته، وٓ أن يش بع حاجات ه افتواص ؾقة ذم جمتؿ ع ا، وٓ يستطع أن يؽون ؽـق  

، وهو ما يػٌ ما ذـره ابن شالم م ن  جراءت ه ظ ذ هج اء ؿوم ه (2)أؾرده إؾراد افبعر إجرب

 .(3)وهجاء ؽرهم
 ز ظ ذ إح داث افت  ي ر إحس اس ضرؾ  ة ب آؽساب افـػ  ظ ذ أن بع ض افب احثغ ؿص 

: ٕن ضرؾ ة ـ ان -ذم رأي ي -ذا إم ر ٓ يثب ت فؾـظ ر اف دؿقق وفؽن ه ، (4)واجففا ذم حقاته

ة افت  ي مل يس  تطع زَّ حيؿ  ل اإلحس  اس ب  افتؿرد وافث  ورة ذم ش  امته وضباظ  ه، ؾف  و يغض  ب فؾُؼ  

، ويؼف ادتؾؿس ظذ ؿوم ضرؾة، ؾقستـشدوكه، ؾقص ف اجلؿ ل (5)اصطقادها ؾقـشئ ؾقفا صعًرا

اش تـوق  :ز ضرؾة وهو حقـفا ص بي ؿ ائاًل بصػة من صػات افـقاق، ؾقسؽت افؼوم ـؾفم، ويز

 .(6)اجلؿل
وظبؼري  ة ؾ  ذة ـ  ام يظف  ر م  ن ص  عره،  ا،وؿ  د مج  ع إػ ه  ذا اإلحس  اس ب  افتؿرد ذـ  اًء ك  ادرً 

                                       
 ، إبقات افتي تبدأ بؼوفه:  (50، 46 -45ص)شـتؿري ذح إظؾم اف ،ديوان ضرؾة بن افعبداكظر:  (1)

 أٓ أهيذا افزاجري أحرض افوؽى        وأن أصفد افؾذات هل أكت خمؾدي                
 إبقات افواردة ذم فوم ابن ظؿه مافًؽا، وأوهلا : و        

 ـي ويبعد  ل ظ ـ  ه ي  ـ متى ادن م               ام يل أراين وابن ظؿي مافؽا    ؾ                    
 ، وؾقه ؿوفه: (114، 52، 44ص)اكظر: ادصدر افسابق،  (2)

 ادعبدراد افبعر   ردت إؾ  وأؾ                   إػ أن حتامتـي افعشرة ـؾفا                      
 وؿوفه:          

 ظذ افـػس من وؿع احلسام ادفـد اَة       ضوطؾم ذوي افؼربى أصد م                   
 وؿصقدته افتي أوهلا ؿوفه:          

 صغر افبـون ورهط وردة ؽقب            ما تـظرون بحق وردة ؾقؽم                           
 . (185ص)اكظر: افشعر وافشعراء   (3)
دين وأمحد اخلؾقل، جمؾة بحوث جامعة حؾب، حؾب، اكظر: احلرية وافرضورة ذم ملشاة ضرؾة بن افعبد، ؿباوة، ؾخر اف (4)

 .    (233ص) اجلاهع افشعر ذم افغربة: -اأيًض -م، واكظر 1969( ، فعام 16افعدد )
 (. 3/66اكظر: احلقوان، فؾجاحظ )  (5)
 (. 561-23/559) شثؼاؾة»اكظر: إؽاين   (6)
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ض ف ه م ن طؾ م اجتامظ ي  ؾاجتؿعت فه أشباب آظتداد بـػسه، وافـ زق ظذ ؿومه، إػ ما تعرَّ

 ما رآه من مظامل فبعض أؾراد ؿبقؾته. مع أمه وردة، وما واجفه من متاظب مع ؿومه بعد ذفك، و

بتؿرد افصعافقك افذين ؾؼ دوا اإلحس اس بافعص بقة ا ـبرً ا وذم احلق أن ذم مترد ضرؾة صبفً 

اف دـتور يوش ف  ـام يؼول-افؼبؾقة افتي ـاكت ؿوام ادجتؿع اجلاهع، وتطورت هذه افعصبقة 

ت ه اخلاص ة فؾحق اة، ؾـ زع إػ وفؽـ ه متقَّ ز برؤي، (1)شذم كػوش فم إػ ظص بقة مذهبق ة» -خؾقف

ب غ ا متوش طً ا آشتؼرار، وإػ افتؿتع بادؾ ذات افت ي ذـره ا ذم معؾؼت ه، ووؿ ف ف ذفك موؿًػ 

، أو أوفئك افذين ـان صعرهم وم وهبتفم ذم خدم ة افصعافقك وبغ افشعراء افؼبؾقغ افشعراء

 ؿبائؾفم.

 
 

 
  

                                       
 . (110ص) خؾقففقوشف افشعراء افصعافقك ذم افعك اجلاهع،   (1)
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 ات االغرتاب وةظاهره يف شعر طرفةجتلي
 االغرتاب املكاني :أواًل

فعل أول ما يؿؽن أن كؼف ظؾقه من مظاهر آؽساب  آؽساب ادؽ اين، ؾؼ د كش ل ضرؾ ة 

بـسبه بقـفم، ويبدو أكه كشل ذم حافة متوشطة من حقث افدظة وخػض افع قش، ا بغ ؿومه معتز  

رده إؾ راد افبع ر ذهب بامفه، وجعل افعشرة تتحاماه وتػا وأكه أٍف ذم افؾفو وادجون إٍاؾً 

 .  -ذم ادعؾؼة ذـر ـام-إجرب 

ف بأؾ اق، ؾ لمل بعؿ رو ب ن هـ د ذم احل رة، وحل ق  وهـا صد ضرؾ ة ظص ا افسح ال، وض وَّ

ًٓ (1)بافقؿن، ورحل إػ احلبشة بوضـ ه اف ذي ترـ ه، وؿوم ه  ، وفؽن حـقـه ـان ٓ ي زال موص و

 افذين ؾصل ظـفم. 

ن يؼف ظذ رء من أ – اجلاهؾقغ افشعراء من ـغره –وذم هذا افتطواف ـان ٓبد فطرؾة 

، وأن يبؽ ي (2)أضالل ؿومه ومرابعفم، وأن يؾم برشم خوفة معشوؿته افتي ترـفا ذم بـي مافك

 .(3)أضالهلا ـام ؾعل ذم ادعؾؼة وؽرها من افؼصائد

ثـ اء ومن هذه افؼصائد افتي بؽى ؾقفا ضرؾة أضالل ؿومه ؿصقدته ادقؿقة افت ي أكش دها ذم أ

 إدامه بعؿرو بن هـد، وذم أوهلا يؼول: 

                                       
 . (98ص)ذح إظؾم افشـتؿري  ،ديوان ضرؾة بن افعبد( 1)

كص ابن إكباري ظذ كسبفا من ؿومه بـي مافك ذم ذحه افبقت افثافث من ادعؾؼة، وكسب إػ هشام افؽؾبي أهنا امرأة  (2)

إرجح أن ( و159، 156من بـي ـؾب ذم ذحه افبقت إول. )اكظر: ذح افؼصائد افسبع افطوال اجلاهؾقات، ص 

َبْقعة بن ؿقس َُ  بن افكم بـو وإكام ضرؾة، ؿبقؾة ثعؾبة بن بـي مافك افذين تـتسب إفقفم خوفة هـا فقسوا بـي مافك بن 

 مـاة زيد بن مافك بن حـظؾة بن مافك بن دارم بـي مـازل ذم مذـورة ثفؿد ؾزؿة متقم، بن مـاة زيد بن مافك بن حـظؾة

 إػ كسبفا ثم باشؿفا خوفة ذـر ضرؾة أن ـام( وثفؿد برق،: افعروس وتاج ثفؿد، برؿة: افبؾدان معجم: اكظر) متقم بن

 (  .  100-98ص  ديواكه،: اكظر) ٓمقته ذم حـظؾة بـي

ظدة افؼصائد افتي ذـر ؾقفا ضرؾة إضالل من رواية إظؾم افشـتؿري شت ؿصائد من ثامين ظؼة ؿصقدة، وهي  (3)

-84- -56-40-34)  افؼصائد وهي أخرى، ؿصائد مخس افديوان صؾة ذمو ،(15 -6-5-4-3 -1افؼصائد )

85.)   
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 إػ كسبفا ثم باشؿفا خوفة ذـر ضرؾة أن ـام( وثفؿد برق،: افعروس وتاج ثفؿد، برؿة: افبؾدان معجم: اكظر) متقم بن

 (  .  100-98ص  ديواكه،: اكظر) ٓمقته ذم حـظؾة بـي

ظدة افؼصائد افتي ذـر ؾقفا ضرؾة إضالل من رواية إظؾم افشـتؿري شت ؿصائد من ثامين ظؼة ؿصقدة، وهي  (3)

-84- -56-40-34)  افؼصائد وهي أخرى، ؿصائد مخس افديوان صؾة ذمو ،(15 -6-5-4-3 -1افؼصائد )

85.)   

تجليات االغتراب ومظاهره في شعر طرفة

آوالً  :  االغتراب المكاني
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  أَشااااااااااااااااااااَجاَه الر ب اااااااااااااااااااا   أم   د مااااااااااااااااااااو  

 

 

اااااااااااااااااااااااااااااااو     (1) أم رََماااااااااااااااااااااااااااااااادم َدار سم   َم 

 َتس ااااااااااااااااااااااطور  الاااااااااااااااااااااار     ر  شااااااااااااااااااااااو   

 

ااااااااااااااام و     (2) ابلضُّاااااااااااااااَحَ ِ م اااااااااااااااَر    م َيش 

ااااااااااااايون  ب ااااااااااااا  ْ  بَاع اااااااااااااد   السُّ   و  َلع بَااااااااااااا

 

نَااااااااااااااااااااا   ر َ  اااااااااااااااااااااو     (3) َوجاااااااااااااااااااااَر  يف  َرو 

ااااااااااااااااااا م أ ن ااااااااااااااااااا م  فالَك  يااااااااااااااااااا      م ع ش 
 

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااو    ياااااااااااااااااااااااااااااااااااااو  َفم ر َتَكم   (4) فتَاَناى 

 َجَعَلت ااااااااااااااااااااااااو  َحاااااااااااااااااااااااام  َتل َكل َهااااااااااااااااااااااااا 

 

اااااااااااااااااااااااااااو     (5) ل َرب يااااااااااااااااااااااااااا   د  َاااااااااااااااااااااااااااةم تَ  م 

ْ  ب ااااااااااااااو    اااااااااااااا اااااااااااااامم َو َاف  ااااااااااااااف َرس   َحاب س 

 

 (6) لَاااااااااااااو  أ ط يااااااااااااا   الااااااااااااانا ف َ   َ  َأر م اااااااااااااو   

  رر حياول أن يستحضافشاظوهذا افتػصقل افذي كراه ذم هذه إبقات وأمثاهلا يدفـا ظذ أن  

وأن يتص ل بؽ ل رء ؾق ه، إك ه ف ون م ن افتؿس ك باد ايض، ب ل إن ـ ل رء ذم ه ذه  ادايض،

إبقات يمـد رؽبته ذم آكػصال ظن افواؿع، وافعودة إػ وضـه وذـرياته، وإن صئت ؾؼل ه و 

ؾتػس ر فون من افرؾض فؾواؿع اجلديد وحماوف ة آكػص ال ظـ ه، وافش اظر ٓ ي سك فـ ا جم آ ف

ظـه، وأكه فو أضاع كػسه مل ي سك رب وع  حغ يكح بلن اكتؼافه إػ هذا افواؿع اجلديد، ـان رؽاًم 

 ؿومه.

  :وحغ كـتؼل فؾؿعؾؼة  ؾنكـا كجد ضرؾة يؾم بلضالل خوفة، ؾقتشوق إفقفا ؿائاًل 

لَااااااااااااَة َأط اااااااااااا نم ببا ر  َااااااااااااة   اَ ل َ  َمااااااااااااد  و   ه 

  

 

 

  (7)تلااااوح  تبااااا ف الَوشاااام  يف  اااااىر اليَااااد   

                                        
افدارس: ما ذهب أثره، واحلؿم: افػحم، وادـفج افذي شقعتؿده افباحث ذم ذح إبقات أن يعتؿد ظذ ذح إظؾم  (1)

اري، ثم يعتؿد ظذ افشـتؿري فؾديوان، ثم ما جاء ذم ذح معؾؼة ضرؾة ظـد ذاح ادعؾؼات ـافزوزين وابن إكب

 ادعاجم ؾقام اشتشؽل ظؾقه بعد ذفك، دون اإلصارة إػ ادصدر ـل مرة، حتى ٓ تثؼل احلوار بذـر ادصادر  .  

 افرق: افؽتاب، رؿشه: زيـه، يشؿه: يزيـه ويرشؿه.  (2)

 افروكق: أول افـبات وأحسـه، افرهم: ادطر اخلػقف.  (3)

 قه: ما يـتفي إفقه اداء، مرتؽؿه : جمتؿعه .  افؽثقب: افرمل ادجتؿع، تـاه (4)

 ـؾؽؾفا: صدرها، وموَع افتزامفا وؿصدها، ديؿة: ادطر افدائم، تثؿه: تدؿه وتؽٌه. (5)

 (، وأرمه: أترـه. 83 -82ديوان ضرؾة بن افعبد ذح إظؾم افشـتؿري )  (6)

 ن بؾدة افؼاظقة ذم كجد ،وتعرف افقوم بؼثة . برؿة: أرض ذات حجارة وضغ، ثفؿد : هضبة محراء تؼع صامًٓ م (7)
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َااااااا َصااااااح ط  َعلَااااااف  َمط ااااااياُّه م  ا و   وفًاااااا  ِب 
 

ًَ وجَتَل ااااااااااد    ل اااااااااا   َأساااااااااا  يَقول ااااااااااون: ال تَاه 
وةً   اااااااااااد وَج املالكي اااااااااااة غ اااااااااااد   َتاااااااااااَأن  ح 

 

اااااان    اااااا   م  ِ  ابلنا َواص   (1)د  دَ َخاااااا ََ َسااااااَف

اااااان    م  ََ ِ  اباااااان   اااااان  َسااااااف  ل ي ااااااةم أو م   َعَدو 

 

َااااااا املَاااااا  ح  طَااااااو راً َويَاه     (2)تَااااااد  ََي ااااااور  ِب 

َااااااا  ز وم َهااااااا ِب   َيشاااااا ُّ َحبَاااااااَب املَاااااااء  حيا 

 

 (3)َتَماااااا َ َسااااااَم التاُّااااار َب امل َفاي اااااال  ابليَااااااد   

ااَو  يَااانا ف ر  املَاار َد َشاااد نم   َااف   َأح   َويف  احل 

 

 (4)م ِّاااااااااااى ر  ُ  طااااااااااف ل  ل اااااااااا   وزَبَار َجااااااااااد   

اااااااااااف رَبا اااااااااااَرابً   يلَاااااااااااة   خاااااااااااعونم تا َراع  َم   ِب 

 

 (5)ََب ياااااااار  َوتَار تَااااااااد  تَانَاااااااااَون  َأط ااااااااَراَف ال 

اااااااام  َعاااااااان  َأل َمااااااااَ َتااااااااَأن  م نَاااااااااو رًا   وتَاب س 

 

اااال  د ع اااا م لااااو نَااااد     (6)ختَل ااااَل ح اااار  الر م 

ااااااااااااام    إ ال ل  َات اااااااااااااو    ة  الش  ََ  َساااااااااااااَقت و  إ 

 

ِ و     اااااا    (7)َعَلي ااااااو  د     ااااااد   َتْكدددددد   ْ  أ س 

َ  َحل ااااْ ر داَءَىااااا  اااوم َتااااَأن  الش اااام   َوَوج 

 

 (8)َلي ااااااااااو ِ نَق اااااااااافُّ الل ااااااااااو ن    يَاَتَ ااااااااااد د  عَ  

 ذم هذه إبقات يذـر افشاظر خوفة وأضالهلا ، ويصف ادراـب افتي تستؼؾفا مع مثقالهتا .  

، وذم برؿة ثفؿ د، وذم احل ي، ـ ام افوضن ذم صور متعددة، ذم إضاللوكؾحظ هـا أكه ذـر 

ء افطؾل ـ ان اشتحض اًرا فوضـ ه اف ذي متثؾ ه أكه كسبفا إػ ؿومه بـي مافك، ويعـي ذفك أن بؽا

 خوفة، خوفة ادافؽقة افتي تسؽن احلي، وتؾوح أضالهلا ذم برؿة ثفؿد . 

                                       
: ؿقل اشم فواد، وؿقل معـاها ادتسع بغ ـل جبل ورمل، دداحلدوج: ادراـب، اخلاليا: افسػن افعظام، افـواصف:  (1)

 افؾفو .
 ظدوفقة: كسبفا إػ ؿرية مشفورة بصـاظة افسػن ، ابن يامن: مالح من أهل هجر. (2)
قضع ؾقه ؼسم افساب كصػغ ؾوأظاله، حقزومفا: صدرها، ادػايل: افذي يؾعب افػقال، وهو أن يحباب اداء: زبده  (3)

 ، ثم يؼامر به ؾقؽون ذم كصقب أحدمها.صقًئا
   أحوى: صبفه بـوع من أكواع افظباء، ادرد: ما يدرك من ثؿر إراك، صادن : افظبي افصغر افذي ـاد أن يستغـي ظن  (4)

 مفم وزبرجد: مواٍل بقـفام. أمه، مظاهر شؿطي ف
 اخلذول : افتي ترـت أصحاهبا، افربرب: وفد افبؼرة، افزير: ثؿر إراك، ترتدي: تتـاول.  (5)
 أدى: افؾؿى شواد حمببب ذم افشػة، ادـور: زهر أبقض، افدظص: افؽثقب افصغر. ( 6)
 ها، أشف: ُذرَّ ظؾقه، تؽدم : تعض. ؤإياة افشؿس: َو  (7)
   ، مل يتخدد: مل  هيزل .(27-23ص)ذح إظؾم افشـتؿري  ،ضرؾة بن افعبد ديوان  (8)
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َااااااا َصااااااح ط  َعلَااااااف  َمط ااااااياُّه م  ا و   وفًاااااا  ِب 
 

ًَ وجَتَل ااااااااااد    ل اااااااااا   َأساااااااااا  يَقول ااااااااااون: ال تَاه 
وةً   اااااااااااد وَج املالكي اااااااااااة غ اااااااااااد   َتاااااااااااَأن  ح 

 

اااااان    اااااا   م  ِ  ابلنا َواص   (1)د  دَ َخاااااا ََ َسااااااَف

اااااان    م  ََ ِ  اباااااان   اااااان  َسااااااف  ل ي ااااااةم أو م   َعَدو 

 

َااااااا املَاااااا  ح  طَااااااو راً َويَاه     (2)تَااااااد  ََي ااااااور  ِب 

َااااااا  ز وم َهااااااا ِب   َيشاااااا ُّ َحبَاااااااَب املَاااااااء  حيا 

 

 (3)َتَماااااا َ َسااااااَم التاُّااااار َب امل َفاي اااااال  ابليَااااااد   

ااَو  يَااانا ف ر  املَاار َد َشاااد نم   َااف   َأح   َويف  احل 

 

 (4)م ِّاااااااااااى ر  ُ  طااااااااااف ل  ل اااااااااا   وزَبَار َجااااااااااد   

اااااااااااف رَبا اااااااااااَرابً   يلَاااااااااااة   خاااااااااااعونم تا َراع  َم   ِب 

 

 (5)ََب ياااااااار  َوتَار تَااااااااد  تَانَاااااااااَون  َأط ااااااااَراَف ال 

اااااااام  َعاااااااان  َأل َمااااااااَ َتااااااااَأن  م نَاااااااااو رًا   وتَاب س 

 

اااال  د ع اااا م لااااو نَااااد     (6)ختَل ااااَل ح اااار  الر م 

ة  الش ااااااااااااام    إ ال ل  َات اااااااااااااو    ََ  َساااااااااااااَقت و  إ 

 

ِ و     اااااا    (7)َعَلي ااااااو  د     ااااااد   َتْكدددددد   ْ  أ س 

َ  َحل ااااْ ر داَءَىااااا  اااوم َتااااَأن  الش اااام   َوَوج 

 

 (8)َلي ااااااااااو ِ نَق اااااااااافُّ الل ااااااااااو ن    يَاَتَ ااااااااااد د  عَ  

 ذم هذه إبقات يذـر افشاظر خوفة وأضالهلا ، ويصف ادراـب افتي تستؼؾفا مع مثقالهتا .  

، وذم برؿة ثفؿ د، وذم احل ي، ـ ام افوضن ذم صور متعددة، ذم إضاللوكؾحظ هـا أكه ذـر 

ء افطؾل ـ ان اشتحض اًرا فوضـ ه اف ذي متثؾ ه أكه كسبفا إػ ؿومه بـي مافك، ويعـي ذفك أن بؽا

 خوفة، خوفة ادافؽقة افتي تسؽن احلي، وتؾوح أضالهلا ذم برؿة ثفؿد . 

                                       
: ؿقل اشم فواد، وؿقل معـاها ادتسع بغ ـل جبل ورمل، دداحلدوج: ادراـب، اخلاليا: افسػن افعظام، افـواصف:  (1)

 افؾفو .
 ظدوفقة: كسبفا إػ ؿرية مشفورة بصـاظة افسػن ، ابن يامن: مالح من أهل هجر. (2)
قضع ؾقه ؼسم افساب كصػغ ؾوأظاله، حقزومفا: صدرها، ادػايل: افذي يؾعب افػقال، وهو أن يحباب اداء: زبده  (3)

 ، ثم يؼامر به ؾقؽون ذم كصقب أحدمها.صقًئا
   أحوى: صبفه بـوع من أكواع افظباء، ادرد: ما يدرك من ثؿر إراك، صادن : افظبي افصغر افذي ـاد أن يستغـي ظن  (4)

 مفم وزبرجد: مواٍل بقـفام. أمه، مظاهر شؿطي ف
 اخلذول : افتي ترـت أصحاهبا، افربرب: وفد افبؼرة، افزير: ثؿر إراك، ترتدي: تتـاول.  (5)
 أدى: افؾؿى شواد حمببب ذم افشػة، ادـور: زهر أبقض، افدظص: افؽثقب افصغر. ( 6)
 ها، أشف: ُذرَّ ظؾقه، تؽدم : تعض. ؤإياة افشؿس: َو  (7)
   ، مل يتخدد: مل  هيزل .(27-23ص)ذح إظؾم افشـتؿري  ،ضرؾة بن افعبد ديوان  (8)
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ـ  ام يع  ز -وب  ذفك ؾ  نن افوؿ  وف ظ  ذ افطؾ  ل يتـ  اول اف  وضن ـ  ام يتـ  اول احلبقب  ة، أو ه  و 

 .ومـزلِ  حبقب ذـرى من بؽاءٌ  -افؼقس امرؤ

ف بأؾاق   أث ار م ا ادج ردة ؽربت ه ذم وج د -اأذك  أن ش بق ـ ام-ظذ أن ضرؾة افذي ضوَّ

 : يؼول ، وضـه إػ وأده حـقـه

 وال غَاااااااااااااار َو إال َجاااااااااااااااَر  وس ااااااااااااااَ ا  ا

 

ْ  تاااااعل      ااااالم ِِ س ااااا  ل    أال َىااااال  لناااااا أى 

لَااااااااااي    تا َعااااااااااري    طَااااااااااو َف الااااااااااب د  ور ح 

 

 أال رب  دار  يل ساااااااااااااااااو  ح ااااااااااااااااار   دار ه   

اااااَ  الش ااااابَ   ااااارؤم َأفا  َااااااو رًاَولَاااااي َ  ام   اَب جم 

 

ااااااااااَو  َحي  ااااااااااو  إال  َتاااااااااا َخَر َىال اااااااااا      (1)س 
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 : افؽرام، أهل افذمم وادجد

ْ  َلَعااااااااَد   أال رب  ياااااااوم  لَاااااااو  ساااااااق م 

  

 

 

ااااااااان  ح يَاااااااااف   ومال ااااااااا      ن َسااااااااااءم ت اااااااااَرامم  م 

ْ  ب ااااع  اأَلر طَااااَ فا َوي ااااَ  م  َاق اااا       َل ل اااا

 

 (2)ب ب ي َاااااااااة  س اااااااااوء  َىال ًكاااااااااا أو َتَهال اااااااااا    

 
                                       

   .(95ص)ذح إظؾم افشـتؿري  ،ديوان ضرؾة بن افعبد (1)
  ذو إرضى: وموَع يؽثر ؾقه صجر إرضى ، مثؼب: مـزل.( 2)
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اااااااااًدا َ  َاع  ك   تااااااااردُّ علااااااااف  الاااااااار  ي    َاااااااااو 

 

 (1)ىل َصاااااااااااااااااااااااااااَديف    تاحلَن ي اااااااااااااااااااااااااااة  اَبر ه  إ 

 ماااااان ش ااااااع وب  َت اااااارية  ا رأيااااااْ س ااااااع ودً  

 

 َعي اااال م اااال َسااااع د  ب اااان  مال اااا    فلاااام تاااارَ  

َ  ذم اااااااااااااااااًة يع ق ااااااااااااااااادونَاَها    َأبَاااااااااااااااااار  وأو 

 

اااارً    (2)إذا َسااااااَو  الاااااعُّرا  ابحلَاااااَوار ه  ا وَخيا 

  َمَ إىل جَم اااااااااااد  تلياااااااااااد  وس اااااااااااورَة  ا  وأناااااااااا 

 

ف    الاااااااا عنااااااااد َحاااااااا تكااااااااون ت اااااااارااثً  
(3) 

ااااااااااال  ر  اااااااااااو     أك أنا اااااااااااَزَن الب ااااااااااااَر عام 

 

 (4)عاان السُّاار ج حااَّ  َخاار  بااِ الَسااَناب    

، وكساء حقِّه، وي دظوه إػ أن ه إػ هذه افذـريات، ذـريات مرَهإن صوؿه إػ وضـه يدظو  

ر خوف ة ـ ام يتؾ ذذ ب ذـا ظ ذ ؿوم ه، ؾقتؾ ذذ ب ذـر م آثرهم ومـ اؿبفم، متاًم ا يـزع كػس ه ص اهدً 

 وصواحبفا.

ظذ أن صؾة ضرؾة بوضـه مل تؼتك ظذ إضالل واف ذـريات ؾحس ب، وإك ام رأيـ اه يتخ ذ 

حلض ور ا رائًع ا آخر يستحرض به خقال كس اء ؿوم ه، وإبق ات افتافق ة تع رض أكؿوذًج ا ضريؼً 

 من وضن ضرؾة افذي يتؿـاه ويتشوق إفقه، يؼول: ا شؾؿى افتي متثل جزءً 

َاااا لَاااَ  مااان َسااا  ل مَ َخيَاااانم ود ونَاَهااااَُ
 

 (5)َسااااااااااَواد  ت ياااااااااا   َعر ض ااااااااااو  فَأَماي ل ااااااااااو 

 ري  فاألع م  من جان   احلَمَاان   اااافعو ال 

 

ر  ال َلواااااااار س  جَت ر  َأسَ اُّ تاو   ٌّ تَِّه   (6)اج 

نَانَاااااا  َوَأَّن  اىتَاااااَدت  َسااااال مَ َوَساااااائ َل بَايا 

 

ل ااااو     (7)بَشاَشااااَة ح اااا    ابشااااَر الَقل ااااَ  داخ 

اااان  َعااااد و   َوبَال ااااَدة      وَتاااام  َدون َساااال َمَ م 

 

َاااااا ا َااااااد   الَف يااااا   َذالذل اااااو     (8)حيَاااااار  ِب 

                                        
 فؼوس.   صدذم: بعر مـسوب إػ صدف، وهي حي من حرضموت، وؿقل: هو من ــدة، احلـقة: ا (1)
 افذرا: أظذ افسـام، احلوارك: مجع حارك، واحلارك: مؼدم افسـام.   (2)
 افسورة: ادـزفة من افؼف.  (3)
 ، ظامل افرمح: أظاله،  وافسـابك: مؼاديم احلواؾر.(96-94ص)ذح إظؾم افشـتؿري  ،ديوان ضرؾة بن افعبد (4)
 افؽثقب: جمتؿع افرمل، أمايؾه: افؽثقب ادستطقل من افرمل.  افسواد: افسواد من ـل رء صخصه وما يبدو مـه ، (5)
 إظالم: اجلبال، افؼف: ما صؾب من إرض، أشاجؾه: جماري اداء ؾقه.  (6)
 . وشائل حب: ادـزفة افؾطقػة مـه (7)
 اخلػقف ذٓذفه : ادشؿر ادٌع. (8)
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ظذ أن صؾة ضرؾة بوضـه مل تؼتك ظذ إضالل واف ذـريات ؾحس ب، وإك ام رأيـ اه يتخ ذ 

حلض ور ا رائًع ا آخر يستحرض به خقال كس اء ؿوم ه، وإبق ات افتافق ة تع رض أكؿوذًج ا ضريؼً 

 من وضن ضرؾة افذي يتؿـاه ويتشوق إفقه، يؼول: ا شؾؿى افتي متثل جزءً 

َاااا لَاااَ  مااان َسااا  ل مَ َخيَاااانم ود ونَاَهااااَُ
 

 (5)َسااااااااااَواد  ت ياااااااااا   َعر ض ااااااااااو  فَأَماي ل ااااااااااو 

 ري  فاألع م  من جان   احلَمَاان   اااافعو ال 

 

ر  ال َلواااااااار س  جَت ر  َأسَ اُّ تاو   ٌّ تَِّه   (6)اج 

نَانَاااااا  َوَأَّن  اىتَاااااَدت  َسااااال مَ َوَساااااائ َل بَايا 

 

ل ااااو     (7)بَشاَشااااَة ح اااا    ابشااااَر الَقل ااااَ  داخ 

اااان  َعااااد و   َوبَال ااااَدة      وَتاااام  َدون َساااال َمَ م 

 

َاااااا ا َااااااد   الَف يااااا   َذالذل اااااو     (8)حيَاااااار  ِب 

                                        
 فؼوس.   صدذم: بعر مـسوب إػ صدف، وهي حي من حرضموت، وؿقل: هو من ــدة، احلـقة: ا (1)
 افذرا: أظذ افسـام، احلوارك: مجع حارك، واحلارك: مؼدم افسـام.   (2)
 افسورة: ادـزفة من افؼف.  (3)
 ، ظامل افرمح: أظاله،  وافسـابك: مؼاديم احلواؾر.(96-94ص)ذح إظؾم افشـتؿري  ،ديوان ضرؾة بن افعبد (4)
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َااااااااااا َعي ااااااااااار  الَفااااااااااَ ة  َتأَن ااااااااااو    َيَِّاااااااااالُّ ِب 
 

َهااااااااو  َوي َضااااااااائ ل و    َااااااااايف  َش    َ  (1)رَ  ياااااااا م 

لااة    ْ  َساال َمَ  َاب لَهااا َذاَت ر ج  ل اا  َوَمااا خ 
 

اااااَور  ُّ الل ي ااااال    ْ  َساااااَراب ل و   إذا َ س  يبَااااا  (2)ج 

وبارز أن ؾؽرة افبعد ظن افوضن وادؽان تسقطر ظذ إبقات وتوجه ؾؽرهتا، ؾطرؾ ة يع دد  

 وافش ؽوى، إمل م ن ص ورة ذم ،-ص ئت إن-احلوائل بقـه وبغ شؾؿى، أو بقـ ه وب غ موضـ ه 

 إػ تع رضوي افدفقل، هبا يضل خمقػة، خطرة حوائل وهي جفة، من متعددة ـثرة حوائل ؾفي

 اء، وآكخداع بافٌاب من جفة أخرى. إظد خطر

وفؽـه بافرؽم من ذفك جيد ذم خقال شؾؿى صورة تصؾه بؿوضـ ه اف ذي فؼقف ا ؾق ه، وت رك 

 ظـه إػ موضن آخر، وبؾدة أخرى . ا ؾقه ذـرياته مغسبً 

ا ذم ط ل تتواؾق ؾقه مع ذاهت ا فؼد تـؼل ضرؾة ظن وضـه واكتؼل ظـه رجاء أن جيد فـػسه مؽاكً 

أو أن جيد ؾقفا من ادال أو افوجاهة آجتامظقة م ا يس اظده ظ ذ افتواؾ ق م ع  ،هذه ادجتؿعات

مػردا ظن ا جمتؿعه إصع، فؽـه مل جيد ؾقفا ما يصبو إفقه فقجد كػسه ؽريب اجلسد وافروح كائقً 

 وضـه ومراتع صباه وهلوه.

 
 

 

                                       
 افعر: افدابة. (1)
، وؿسوري افؾقل: صدته وطؾؿته، جقبت ٍابؾه: (128-127ص)ـتؿري ذح إظؾم افش ،ديوان ضرؾة بن افعبد (2)

    ُفبِست ؿؿصه وثقابه.
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 االغرتاب الزةاني ا:ثانًي
 ا،حو م ا طف ر آؽ ساب ادؽ اين ذم ص عر ضرؾ ة طف ر آؽ ساب افزم اين ؾق ه أيًض وظذ ك

تحرض ؾقف ا ضرؾ ة ذـريات ه ظ ذ وج ه افتش وق إػ زم ن  وكؼصد به هـا تؾك افؼصائد افتي اش 

ش ابًؼا ظؾق ه،  ماض ترتبط به كػسه، ـام كؼصد به تؾك افؼصائد افتي حزها ضرؾة مادًح ا ج  قاًل 

 ؼص واخلذٓن.ومدظًقا ظذ جقؾه افـ

فؼد ـان من معامل آؽساب ذم صعر ضرؾة آرتداد افزمـ ي أو افتخ قع م ن خ الل وؿوؾ ه 

م ن آؽ ساب ا ظذ إضالل، وتـاوفه اخلقال، إذ إن وؿوؾه ظ ذ إض الل وإن ـ ان يؿث ل فوًك 

ًٓ  -أيًضا-ؾنكه يؿثل  (1)ادؽاين من جفة افشوق فؾؿـزل  إػ ظرفؾش ا ادع اس افواؿ ع ظ ن اكعزا

فشاظر ذم ذاـرته، وحياول أن يعايشه بخقافه وروح ه: ٕك ه ا يستحرضه ماض فزمن ذقع واؿع

 .  يرى ؾقه تواؾؼه افذي حيؼق به تؽقػه آجتامظي ورَاه ظن كػسه وجمتؿعه

 وها هو ضرؾة يؼف ظذ أضالل خوفة، ؾقدظو هلا بافسؼقا، يؼول :

اااااان  إَضاااااام  طَلَاااااال   ااااااَزاع  م   لَولَااااااَة ابألج 

 

 

اااااان   َااااااو   م َقااااااامم و   َتَماااااال     (2)وابلس اااااف    م 

ااااااااااااااااايف ها   تا َرب  ع اااااااااااااااااو ِ م ر ابع هاااااااااااااااااا وم ه 

 ُ 

َ  

ااراف  يا ر َمااَ ِبااا احَلَجاال    يَاااهم ماان األش   (3)م 

ااااان  رَب يااااا   وَصاااااي        فااااا  زان َغي اااااثم م 

 

ااتَاَقر ت  لَااو  زََجاال     (4)علااَ دار ىااا َحي ااث  اس 

   ْ  لَااااااو  اله ااااااَباَمَرت ااااااو  الَن ااااااوب     َىب اااااا

 

م ً    اااك ًنا ع اااد   (5)نَااااَزن   إذا َمااا   منهاااا َمس 

ْ  ر ابع هااااااا   َتااااااَأن  الاااااا َ فيااااااو َضاااااال 

 

تَاَفااااال     (6)َوع اااااوًذا إذا ماااااا َىاااااز ه  َرع اااااد ه  اح 

                                        
 اكظر: ؽربته ادؽاكقة. (1)
 إجزاع: مـعطف افوادي، وادحتؿل: آرحتال .  (2)
 ا . إذاف: إماـن ادرتػعة، واحلجل: من افطر تسؽن اجلبال وإذاف وترد مقاهف ا،تربعه: تتخذه ربقعً  (3)
 افزجل: افرظد، وادطر أؽزر ما يؽون إذا صحبه افرظد .  (4)
 مرته: مسحته ـؿسح افرضع، وادطر إذا مسته اجلـوب وافصبا يؽون أؽزر، وافُعْدمل: افؼديم .  (5)
دها، اخلاليا: إيـق، وافرباع: ما كتج ذم افربقع، وافعوذ: حديثات افـتاج، وخصفا ٕهنا تؽون أصد وهلا ظذ أوٓ (6)

 واحتػل: ـثر مطره . 
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 االغرتاب الزةاني ا:ثانًي
 ا،حو م ا طف ر آؽ ساب ادؽ اين ذم ص عر ضرؾ ة طف ر آؽ ساب افزم اين ؾق ه أيًض وظذ ك

تحرض ؾقف ا ضرؾ ة ذـريات ه ظ ذ وج ه افتش وق إػ زم ن  وكؼصد به هـا تؾك افؼصائد افتي اش 

ش ابًؼا ظؾق ه،  ماض ترتبط به كػسه، ـام كؼصد به تؾك افؼصائد افتي حزها ضرؾة مادًح ا ج  قاًل 

 ؼص واخلذٓن.ومدظًقا ظذ جقؾه افـ

فؼد ـان من معامل آؽساب ذم صعر ضرؾة آرتداد افزمـ ي أو افتخ قع م ن خ الل وؿوؾ ه 

م ن آؽ ساب ا ظذ إضالل، وتـاوفه اخلقال، إذ إن وؿوؾه ظ ذ إض الل وإن ـ ان يؿث ل فوًك 

ًٓ  -أيًضا-ؾنكه يؿثل  (1)ادؽاين من جفة افشوق فؾؿـزل  إػ ظرفؾش ا ادع اس افواؿ ع ظ ن اكعزا

فشاظر ذم ذاـرته، وحياول أن يعايشه بخقافه وروح ه: ٕك ه ا يستحرضه ماض فزمن ذقع واؿع

 .  يرى ؾقه تواؾؼه افذي حيؼق به تؽقػه آجتامظي ورَاه ظن كػسه وجمتؿعه

 وها هو ضرؾة يؼف ظذ أضالل خوفة، ؾقدظو هلا بافسؼقا، يؼول :

اااااان  إَضاااااام  طَلَاااااال   ااااااَزاع  م   لَولَااااااَة ابألج 

 

 

اااااان   َااااااو   م َقااااااامم و   َتَماااااال     (2)وابلس اااااف    م 

ااااااااااااااااايف ها   تا َرب  ع اااااااااااااااااو ِ م ر ابع هاااااااااااااااااا وم ه 

 ُ 

َ  

ااراف  يا ر َمااَ ِبااا احَلَجاال    يَاااهم ماان األش   (3)م 

ااااان  رَب يااااا   وَصاااااي        فااااا  زان َغي اااااثم م 

 

ااتَاَقر ت  لَااو  زََجاال     (4)علااَ دار ىااا َحي ااث  اس 

   ْ  لَااااااو  اله ااااااَباَمَرت ااااااو  الَن ااااااوب     َىب اااااا

 

م ً    اااك ًنا ع اااد   (5)نَااااَزن   إذا َمااا   منهاااا َمس 

ْ  ر ابع هااااااا   َتااااااَأن  الاااااا َ فيااااااو َضاااااال 

 

تَاَفااااال     (6)َوع اااااوًذا إذا ماااااا َىاااااز ه  َرع اااااد ه  اح 

                                        
 اكظر: ؽربته ادؽاكقة. (1)
 إجزاع: مـعطف افوادي، وادحتؿل: آرحتال .  (2)
 ا . إذاف: إماـن ادرتػعة، واحلجل: من افطر تسؽن اجلبال وإذاف وترد مقاهف ا،تربعه: تتخذه ربقعً  (3)
 افزجل: افرظد، وادطر أؽزر ما يؽون إذا صحبه افرظد .  (4)
 مرته: مسحته ـؿسح افرضع، وادطر إذا مسته اجلـوب وافصبا يؽون أؽزر، وافُعْدمل: افؼديم .  (5)
دها، اخلاليا: إيـق، وافرباع: ما كتج ذم افربقع، وافعوذ: حديثات افـتاج، وخصفا ٕهنا تؽون أصد وهلا ظذ أوٓ (6)

 واحتػل: ـثر مطره . 

ثانيًا  :  االغتراب الزماني
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ؾافشاظر هـا يتشوق إػ ادرابع وافعرصات افتي فؼي ؾقفا خوفة، ويتشوق إفقفا وإػ أيامف ا 

ة إٓ أن يدظو هلا بادطر وافربقع: دا اـتـزته م ن ذـريات ه افت ي ؾؼ دها، حتى ٓ جيد ذم كػسه حقؾ

 وصار ؿصاراه أن يبؽي هذه افعرصات افتي تذـره بليامه افسافػة معفا: 

ر َىاااااا ََ ااااان  د  ًماااااا َعر َصاااااًة م   َماااااََّ تَااااااَر يَاو 

 

ِ   َأو  ت    َن َتس ج م  الَع  (1)ه ل  اَوَلو  فَار َط َحو 

ؼية  ظذ افطؾل ذم افشعر اجلاهع بصػٍة ظامة هو كزوع من اف ـػس افب وذم احلق أن افبؽاء  

ر. إكه أؿ رب م ا يؽ ون إػ  إػ ادايض، وفون من أفوان احلـغ إفقه، وهي شؿة يشسك ؾقفا افبش

موؿػـا حغ كؼف ظذ أضالفـا ادعاسة، مـزٍل ؿضقـا ؾقه أيام افصبا، أو مدرشة ظرؾـا ؾقفا ظؿر 

 افػتوة وافشباب.

ص ورة م ن ص ور آؽ ساب ظ ن افواؿ ع ادع اس: ٕك ه تػض قل  -إػ ذف ك ـؾ ه-وفؽـه 

ظ ن افؾحظ ة  فؾاميض ظؾقه من جفة، وحماوفة فؾتؿسك بلجزاء افذـريات واشتحض ارها ب دياًل 

 ادعاسة من جفة أخرى.

ومن افـامذج افتي متثل ارتب اط إض الل بنحس اس ضرؾ ة افعؿق ق ب آؽساب دم اه حرـ ة 

 بقات افتافقة:افزمن إ

ر َىااااااا س ااااااق م    ذََتااااااَر الااااااراَبَب ِ وذ ت 

 

ل ااااام     َفَهاااااَباِ ولاااااي  ملااااان َصاااااَبا ح 

ْ  اوإذا ألاااااااااااااا  َااااااااااااااا ط ر فَاااااااااااااا  م  َخَيا  

 

م    َا َسااااااااج  ِ َفَماااااااااء  ش اااااااا  و    َعي اااااااال 

ََِغ ااااااااااد رَة  السااااااااااا       َوَأَر  َ َااااااااااا َدارًا 

 

ااااااااااام    ر س  َ َاااااااااااا َرس   اااااااااااايَدان   َ  يَاااااااااااد 

ْ  إال  رََمااااااااااااااداً َىا  اااااااااااااًدا َدفَاَعااااااااااااا   م 

 

م    َح َخوال ااااااادم س اااااااح   (2)َعن اااااااو  الااااااار  ََ

  َوتَاق اااااااااون  َعااااااااااذ َلي  َولَاااااااااي َ  َ َاااااااااا 

 

 ب غَاااااااااد ِ َوالَ َماااااااااا بَاع اااااااااَده ِ ع ل ااااااااام : 

                                        
: ادـزل اخلايل من افبـاء، وؾرط حول: بعد ، وافعرصة(100-98ص)ذح إظؾم افشـتؿري  ،ديوان ضرؾة بن افعبد (1)

 حول. 

إٓ هـا بؿعـى افواو، أو بؿعـى آشتثـاء ؾتؽون افرياح دؾعت ظـه ثم ذهبت به افرياح، خوافد: إثاذم .  ا:إٓ رمادً  (2)

 فون يرضب إػ افسواد . ُشْحُم:
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اااااااااااااااااااَو ال ل اااااااااااااااااااو   إن ال  اااااااااااااااااااراَء ى 
 

م    اار ب  يوَمااو الع ااد   د  ِ وإن  املَاار َء ي ك 

ْ  يل املشاااااااااااق َر يف    ولَااااااااااا  ن  بَانَاي ااااااااااا

 

اااا   تا قَ   ااااام  َىض  ااااار د ونَاااااو  الع ه   (1)ه  

 لَتا نَاق  ااااااااااااااااااا   عااااااااااااااااااال   املن ي اااااااااااااااااااة  إ  
 

اااااااااام    ااااااااااو  ح ك  م   ن  هللا لاااااااااايَ  َتح ك 

َهاااااااااااا َماااااااااااَداف    ذ   نا     تَاع تَاااااااااااع ر  م 

 

م     (2)ضااااااان  وال ع َقاااااا م وال الااااااازُّخ 

يبدأ ضرؾة إبقات بافغزل وذـر افطق ف، ث م يـتؼ ل إػ ذـ ر افطؾ ل، ث م إػ احل ديث ظ ن  

 بات ادوت، ثم تعود إبقات إػ ذـر افطؾل. افػـاء، وث

ظ ن  وباإلَاؾة إػ ما ذم إبقات من افـزوع إػ ادايض وافتؿس ك ب ه واشتحض اره ب دياًل 

افؾحظة ادعاسة ؾنكـا كؾؿس ذم إبقات ص عوًرا مري ًرا بإش ى ف دروس تؾ ك إي ام، وبؼ اء 

تبؼ ى مـف ا إٓ اف ذـريات، وف ذا ؾ ـحن رشومفا صاهدة ظؾقفا، وـلكه يؿثل هبا حقاته افتي فن ي

ؿيض ب ه ـ ام  كراه يعؼب هذه إبقات مباذة باحلديث ظن افػـاء، وظن حرـة افزمن افت ي شت 

 مضت بذـرياته وأحبابه افسابؼغ.

ومن افبارز أن إبقات تبدأ بآكعزال ظن واؿ ع افش اظر، و أن ه ذا آشتحض ار افتخ قع 

: ق ة، وف ذا ب دأ ضرؾ ة إبق ات بؼوف هممل، وإحساًشا بافغربة افزمـمن افشاظر بواؿعه ادا جاء برمً 

 مل إذ آكع زال، ه ذا فقعؿ ق ذف ك بع د إض الل ذـ ر ج اء وؿد ،ششؼم وذـرها افرباب، ذـر»

ره فؾشاظر،ا حاديً  هـا افطؾل يؽن ِـّ  زمـق ة، ذـري ات شقاق ذم جاء وإكام افراحؾغ، إحباب يذ

ؾ نن احل ديث ظ ن  أخ رى وبعب ارة وآثارها، صورهتا يستحرض وجعل احلبقبة، افشاظر هبا ذـر

 افطؾل هـا جاء ذم إضاٍر زمـيٍّ تتحرك به صورة احلبقبة وخقاهلا كحو ادوت وافػـاء. 

، ؾعاذفته حتاوره ذم ـربته دماه افػـاء، وفعل ذم إبقات إخرة ما يمـد صقئًا مما كذهب إفقه

ن م  ن ـربت  ه ؾسبطف  ا بافع  دم، وفؽـ  ه فؾا جدي  دً ا وحت  اول أن تؼ  دم ف  ه تػس  رً  خؾ  ود، وأن هت  وِّ

                                       
 ادشؼر: ؿك معروف بافبحرين، اف َفْضب: اجلبل، افعصم: افوظول . (1)

: اداء يدؾع إػ ، وادداؾع، ومل تعتذر: مل تدرس(182-181ص)ذح إظؾم افشـتؿري  ،ديوان ضرؾة بن افعبد (2)

 إودية، وذي َال، وظؼب وافزخم: مواَع . 
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اااااااااااااااااااَو ال ل اااااااااااااااااااو   إن ال  اااااااااااااااااااراَء ى 
 

م    اار ب  يوَمااو الع ااد   د  ِ وإن  املَاار َء ي ك 

ْ  يل املشاااااااااااق َر يف    ولَااااااااااا  ن  بَانَاي ااااااااااا

 

اااا   تا قَ   ااااام  َىض  ااااار د ونَاااااو  الع ه   (1)ه  

 لَتا نَاق  ااااااااااااااااااا   عااااااااااااااااااال   املن ي اااااااااااااااااااة  إ  
 

اااااااااام    ااااااااااو  ح ك  م   ن  هللا لاااااااااايَ  َتح ك 

َهاااااااااااا َماااااااااااَداف    ذ   نا     تَاع تَاااااااااااع ر  م 

 

م     (2)ضااااااان  وال ع َقاااااا م وال الااااااازُّخ 

يبدأ ضرؾة إبقات بافغزل وذـر افطق ف، ث م يـتؼ ل إػ ذـ ر افطؾ ل، ث م إػ احل ديث ظ ن  

 بات ادوت، ثم تعود إبقات إػ ذـر افطؾل. افػـاء، وث

ظ ن  وباإلَاؾة إػ ما ذم إبقات من افـزوع إػ ادايض وافتؿس ك ب ه واشتحض اره ب دياًل 

افؾحظة ادعاسة ؾنكـا كؾؿس ذم إبقات ص عوًرا مري ًرا بإش ى ف دروس تؾ ك إي ام، وبؼ اء 

تبؼ ى مـف ا إٓ اف ذـريات، وف ذا ؾ ـحن رشومفا صاهدة ظؾقفا، وـلكه يؿثل هبا حقاته افتي فن ي

ؿيض ب ه ـ ام  كراه يعؼب هذه إبقات مباذة باحلديث ظن افػـاء، وظن حرـة افزمن افت ي شت 

 مضت بذـرياته وأحبابه افسابؼغ.

ومن افبارز أن إبقات تبدأ بآكعزال ظن واؿ ع افش اظر، و أن ه ذا آشتحض ار افتخ قع 

: ق ة، وف ذا ب دأ ضرؾ ة إبق ات بؼوف هممل، وإحساًشا بافغربة افزمـمن افشاظر بواؿعه ادا جاء برمً 

 مل إذ آكع زال، ه ذا فقعؿ ق ذف ك بع د إض الل ذـ ر ج اء وؿد ،ششؼم وذـرها افرباب، ذـر»

ره فؾشاظر،ا حاديً  هـا افطؾل يؽن ِـّ  زمـق ة، ذـري ات شقاق ذم جاء وإكام افراحؾغ، إحباب يذ

ؾ نن احل ديث ظ ن  أخ رى وبعب ارة وآثارها، صورهتا يستحرض وجعل احلبقبة، افشاظر هبا ذـر

 افطؾل هـا جاء ذم إضاٍر زمـيٍّ تتحرك به صورة احلبقبة وخقاهلا كحو ادوت وافػـاء. 

، ؾعاذفته حتاوره ذم ـربته دماه افػـاء، وفعل ذم إبقات إخرة ما يمـد صقئًا مما كذهب إفقه

ن م  ن ـربت  ه ؾسبطف  ا بافع  دم، وفؽـ  ه فؾا جدي  دً ا وحت  اول أن تؼ  دم ف  ه تػس  رً  خؾ  ود، وأن هت  وِّ

                                       
 ادشؼر: ؿك معروف بافبحرين، اف َفْضب: اجلبل، افعصم: افوظول . (1)

: اداء يدؾع إػ ، وادداؾع، ومل تعتذر: مل تدرس(182-181ص)ذح إظؾم افشـتؿري  ،ديوان ضرؾة بن افعبد (2)

 إودية، وذي َال، وظؼب وافزخم: مواَع . 
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 .شوفئن بـقت يل ادشؼر ... فتـؼبْن ظـي ادـقة»يواجففا بؿلشاته 

وأما افبقت إخر ؾػقه دٓفة واَحة ظذ صؾة إضالل ذم هذه افؼصقدة باؽسابه افزم اين 

فو بـت ف ه ادش ؼر ٕدرـ ه بؿعـاه افعام، إذ يلع ذم شقاق احلديث ظن حتؼق ادوت، وأن ظاذفته 

ادوت، وـلكه يزاوج بغ هذه افشواهد وادشؼر، وأكه فو مؾؽه ٕتته ادـقة، وبؼي ادش ؼر ص اهًدا 

 ظؾقه صفادة هذه إضالل ظذ أصحاهبا. 

وبذفك ؾنن كزوع افشاظر إػ ذـر ادرأة، وافطؾل، ثم حديث ه ظ ن حتؼ ق افػـ اء، ث م ظودت ه 

ذم شقاق واحد يؿثل به افشاظر ؽربته ظن واؿعه، وإحساشه احلاد  فؾحديث ظن افطؾل إكام يلع

 بحرـة افزمن افتي تـتفي به إػ ادوت وافػـاء.

فؼد ـان ضرؾة ذم حديثه ظن إضالل بعامة يؿزج بغ ذـريات ه وهؾع ه م ن حرـ ة اف زمن، 

 وـاكت صورة إضالل ترـز ظذ إحساشه افعؿقق بافرحقل. 

ؿد يلع مباذة ذم صعر ضرؾة حغ يؾتػت ظن متثق ل اؽساب ه م ن  ظذ أن آؽساب افزماين

 خالل إضالل، ويكح هبا ظذ افـحو افذي كجده ذم ؿوفه:

اااااااااااَهَرت ل  طَوار   اااااااااااو   ْ  َ ااااااااااام   َأس   َأر   ااااااااااا

 

ْ  َساااَواب ق و     وَسااااعد   َدم ع اااف فَاَفاَضااا

َم ال َأط َعااام  الَكاااَر   ُّْ أ رَاع اااف الااان ج   َوب ااا

 

اااااريم طَاااااائ ر  الَقل ااااا   َخاف ق اااااو  َتاااااَأ    أَ    س 

يااااااااااد  م َكااااااااااب  ً    يا َعااااااااااال ج  َأغ اااااااااا َن احلَد 

 

َن ب يًضااا َتال ا غَااام  َمَفار   ااو     (1)َو َااد  ع ااد 

نًاااااااااا َخَيالَاااااااااو    ًفاااااااااا زَاَر َوى   َو َ  َأب ااااااااا   طَيا 

 

ْ  أ َعان ق ااااو    ر  ت ن اااا  َوال َشاااااد ًي يف  ال ااااد 

اااااان  أَ   ااااااو  َوال َشاااااااَ ل  رَب اااااا م َخاااااا  م   ن يس 

 

ْ  ب ااااااااااو   رام اااااااااو  وزَ َاز   ااااااااااو    اااااااااَح  فََأض 

ُّْ م َساااااااه ًدا  اااااااَغااًث فَب ااااااا ْ  َأض  ل ااااااا  َوال خ 

 

 ألن  الَفاااااََّ َماااااا َعااااااَش فَاااااا    رَاز   اااااو   

ااااااًرا َضاااااااَ  بَاع ااااااَد اتَساااااااع و     َوَلك اااااان  َدى 

 

َها َمَضاااااااي ق و     َوَجاااااااَءت  أ م ااااااورم َوس ااااااَعتا 

                                        
 وافزهر ،وإذا يبس اصتد بقاَه.  افثغام: صجر أبقض افثؿر (1)

 ى7347ذو احلجة         (    2العدد )             عبد العزيز جملة العلوم الشرعية واللغة العربية جبامعة األمري سطام بن

27 

 

اال  احل َجااا م    ن ااو  والتاَُّقااََمَضااَ َسااَل م َأى 

 

ْ  َغَران ق اااو    ااار  تَاَول ااا اااَر يف  َدى   (1)َوال َخيا 

اااااااااايَبة    ْم    ه  ااااااااااام   فَالَاااااااااام  يَاب ااااااااااَ  إ ال ش 

 

اااااااَتق يم  َطَرائ ق اااااااو     َوذ و َحَساااااااد  َماااااااا َتس 

ااااااامم   ِ م تَاَبس   ِ َصاااااااد ي مِ َعااااااااب  م  َعاااااااد وٌّ

 

َِ أ َواف ق اااااااو    ااااااا ااااااار  ح  ملَك   (2)يا َعاااااااام ل ل  اب 

ري ظ  ذ ه  ذا اف  ـؿط م  ن ذم أه  ل زمـ  ه ذم أخالؿف  م، وظ  اداهتم، وافؼص  قدة ـؾف  ا دم   

ومعامالهتم، وافسحم ظذ شابؼقفم أهل احلجا وافتؼى، هي بذفك تعب ر ظ ن إحس اس ضرؾ ة 

 بافغربة افزمـقة، وتشوؿه إػ أهل افزمن افسابق.

وبذفك ؾنن افغربة افزماكقة فدى ضرؾ ة تتؿث ل ذم تش وؿه فؾ اميض ظ ذ وج ه افتخ وف م ن 

س  تؼبل وحرـ  ة اف  زمن ت  ارة، وظ  ذ وج  ه افش  ؽوى م  ن أخ  الق معاسي  ه، وم  ا آف  ت إفق  ه اد

 أخالؿفم، وظاداهتم تارة أخرى.

 

 

 

                                       
 افغراكق:افشباب افبقض افوشقؿون.  (1)
 .(173-172ص) ذح إظؾم افشـتؿري ،ديوان ضرؾة بن افعبد (2)
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27 

 

اال  احل َجااا م    ن ااو  والتاَُّقااََمَضااَ َسااَل م َأى 

 

ْ  َغَران ق اااو    ااار  تَاَول ااا اااَر يف  َدى   (1)َوال َخيا 

اااااااااايَبة    ْم    ه  ااااااااااام   فَالَاااااااااام  يَاب ااااااااااَ  إ ال ش 

 

اااااااَتق يم  َطَرائ ق اااااااو     َوذ و َحَساااااااد  َماااااااا َتس 

ااااااامم   ِ م تَاَبس   ِ َصاااااااد ي مِ َعااااااااب  م  َعاااااااد وٌّ

 

َِ أ َواف ق اااااااو    ااااااا ااااااار  ح  ملَك   (2)يا َعاااااااام ل ل  اب 

ري ظ  ذ ه  ذا اف  ـؿط م  ن ذم أه  ل زمـ  ه ذم أخالؿف  م، وظ  اداهتم، وافؼص  قدة ـؾف  ا دم   

ومعامالهتم، وافسحم ظذ شابؼقفم أهل احلجا وافتؼى، هي بذفك تعب ر ظ ن إحس اس ضرؾ ة 

 بافغربة افزمـقة، وتشوؿه إػ أهل افزمن افسابق.

وبذفك ؾنن افغربة افزماكقة فدى ضرؾ ة تتؿث ل ذم تش وؿه فؾ اميض ظ ذ وج ه افتخ وف م ن 

س  تؼبل وحرـ  ة اف  زمن ت  ارة، وظ  ذ وج  ه افش  ؽوى م  ن أخ  الق معاسي  ه، وم  ا آف  ت إفق  ه اد

 أخالؿفم، وظاداهتم تارة أخرى.

 

 

 

                                       
 افغراكق:افشباب افبقض افوشقؿون.  (1)
 .(173-172ص) ذح إظؾم افشـتؿري ،ديوان ضرؾة بن افعبد (2)
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 ـ ان وإك ام مواؿػف ا، أو افؼبقؾ ة مش اظر يؿثل يؽن مل هجاءه فؽن ، -مثاًل -فؼد هجا ضرؾة 

ه يتف دد أظامم ه حقات  ب دأ إك ه ب ل وجمتؿعف ا، ذاهت ا دم اه باؽساهب ا حتس افتي افثائرة كػسه يؿثل

، ومل خي ل بؼق ة ص عره (1)ؼ ويتوظدهم ذم ؿصقدته افسافػة، وهجا زوج أخته ظبد ظؿرو بن ب 

 . - مثاًل -من ذم فألصحاب، أو فبعض أبـاء ظؿه ظذ افـحو افذي كراه ذم ادعؾؼة 

ن ذم وذم احلق أن اظتداد ضرؾة بـػسه وكسبه، وإ حساشه بافظؾم داخل ؿبقؾته وخارجفا ـ وَّ

 أث ر وطف ر ، -أيًض ا-قء مـ ه  اـتوى هو بـاره، واـت وى جمتؿع ه ب  ا،ثائرً ا متؿردً ا كػسه روًح 

 .  وحقاته صعره ذم ذفك

ويزز هذا افروح ادتؿرد ذم هجائه افذي ـان ص ورة م ن ثورت ه ظ ذ جمتؿع ه، ب ام ؾق ه م ن 

بايل أن جيابه ظؿرو بن هـد وأخاه ؿابوس ظذ بلش فام وكػوذمه ا تؼافقد وكظم، وهو ذم ذفك ٓ ي

 هبذه إبقات افثائرة: 

َْ لنااااااااا مكااااااااان امللاااااااا   عماااااااارو     لَي اااااااا

 

 (2)حاااااااااااااااون  ب تناااااااااااااااا ختاااااااااااااااور   َرغ اااااااااااااااواثً  

اااااااااااَرات أساااااااااابَل  ادماَىاااااااااااا   ماااااااااان الز م 

 

 (3)وضاااااااااااااااااااااااااااااااااار ا مرت نااااااااااااااااااااااااااااااااااةم درور   

  :أما شبب ثورته ؾقززه ؿائاًل  

ر يف زَمااااااااا َْ الاااااااااد ى    ن  رخاااااااااف    َسااااااااام 

 

 

اااااااااااد  أو َي اااااااااااور    ااااااااااام  يَاق ه   تاااااااااااعاه احل ك 

 مم لنَااااااااااااااا يَااااااااااااااومم ِ وللَكااااااااااااااَروان يَااااااااااااااو  

 

 َتط ااااااااااااااااااااري  الَبائ َسااااااااااااااااااااات  َوالَ نط ااااااااااااااااااااري   

 فأم اااااااااااااااا يَاااااااااااااااوم ه ن فيَاااااااااااااااوم    ااااااااااااااا    

 

 (4)تطاااااااااااااااردىن  ابحلَااااااااااااااَدب  الهُّااااااااااااااقور   

                                        
  (. 107-106ص) ذح إظؾم افشـتؿري ،اكظر : ديوان ضرؾة بن افعبد (1)
، وافشعر (108ص) تؿريذح إظؾم افشـ ،اكظر: ديوان ضرؾة بن افعبد .ـذا رواية افديوان، ورواية افشعر وافشعراء (2)

 وافرؽوث: افـعجة.     .، ومواؾؼة افوزن اخلؾقع ) ؾؾقت فـا ...((186ص) وافشعراء
، وهي هـا ظذ وجه آشتعارة، ذم إمام، وٓ تؽون إٓ فؾـاؿة افزمرات: ؿؾقالت افصوف، افؼادمان: اخلؾػان افؾذان (3)

 ثرة افدر.وافرضة: حلم  افرضع، ادرــة: ادجتؿعة، افدرور: ـ
 احلدب: ما ارتػع من إرض ذم ؽؾظ.  (4)

ثالثًا  :  االغتراب االجتماعي  والنفسي

 د. عبدهللا بن سليمان السعيد                                                     جتليات االغرتاب يف شعر طرفة بن العبد 

22 

 

 االغرتاب االجتماعي والنفسي  ا:ثالًج

ومل يؼتك آؽساب ذم صعر ضرؾة ظذ صعوره باحلاجة إػ حتؼق ق تؽقػ ه م ع جمتؿ ع ؾؼ ده 

دماوزه إػ صعوره بآكػصال ظن واؿعه ادحقط به داخل جمتؿعه إص ع، وإكام  ا،أو مؽاكً ا زماكً 

 حقث طفر آؽساب آجتامظي و افـػز ذم كامذج متعددة من صعره افذي بغ أيديـا.

 ت ارة، اجل دة ب غ متؼؾب ة حقاة وظاش ؿومه، من حسب ذم يتقاًم  -ؿبل أذكا ـام-كشل ضرؾة 

ا أظاممه مـعه ؾؼد أخرى، تارة افُعدم وبغ ، (1)اأحقاًك  افع دم حق اة معفم وظاكى وردة، ٕمه حؼ 

 أخرى.ا بعد أن أكػق مافه أحقاكً ا ووجد كػسه معدمً 

وؿد ـان هلذه إحداث أثر بارز ذم كػسه، إذ أحس بؿرارة افظؾم ذم ؾسة باـرة من حقات ه، 

 وجعل يعاتب أظاممه ظذ طؾؿفم فه وٕمه بؼوفه : 

َااااااااااا      َور َدَة ف ااااااااااايكم   َمااااااااااا تَان ِّ اااااااااااروَن   
 
 
 

ااااااااا   َور َدَة غي ااااااااا      َصاااااااااغ َر البناااااااااوَن ورى 
ااااااَر الَعِّ اااااايَم َصااااااغ ري ه    َااااااد  يب عااااااث  األم 

 
 حااااااااااَّ  تِّاااااااااالُّ لااااااااااو الااااااااااد  ماء  تهااااااااااب     
َ َحيَااااااااف  وائ اااااااال     ِ  والُِّّل اااااااام  فَااااااااار َ  باااااااا

 
ََ تَاغ ل اااااااااااااا     اااااااااااااارم ت َسااااااااااااااا  يَها املَنَااااااااااااااا  َبك 
     ِ نًاااااااااا َاااااااااد  ي اااااااااور د  الُِّّل ااااااااام  املبَاااااااااا  ج 

 
َشاااااا   ا م لًحاااااا  لااااااعَُّعاف  ويا ق  َاااااااَل   اب   َ(2) 
ويبدو أن كداء ضرؾة مل يؾق اشتجابة من ؿومه، ؾحػر ذم كػسه أخادي د م ن إمل وافغض ب،  

فت أن تؾبث مل  آكص فار وظ دم رضوراهت ا، ورؾ ض ؿبقؾته، ظذ افتؿرد أفوان من فون إػ حتوَّ

فؼبائ ل ا ذم كج ده اف ذي افـح و ظذ به ؾخورة تؽن مل تهؿبقؾ ؾنن هـا ومن هلا، اجلامظقة افروح ذم

أو ا أو هاجًق ا إخرى، إذ مل يؽن ضرؾ ة ذاك افش اظر اف ذي َت ذوب صخص قته ذم ؿبقؾت ه م داؾعً 

 ا.مػتخرً 

                                       
 يؼول ضرؾة مػتخًرا بؼومه:  (1)

 ٓ يرض ظادًما ظدمه        تذـرو ن إ ذ كؼاتؾؽم   

 (. 84ص) ذح إظؾم افشـتؿري ،يوان ضرؾة بن افعبداظساف بافعدم ظذ ؿومه. اكظر: د -ـام يظفر-وافبقت        

 (.114ص) ذح إظؾم افشـتؿري  ،ديوان ضرؾة بن افعبد( 2)
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 ـ ان وإك ام مواؿػف ا، أو افؼبقؾ ة مش اظر يؿثل يؽن مل هجاءه فؽن ، -مثاًل -فؼد هجا ضرؾة 

ه يتف دد أظامم ه حقات  ب دأ إك ه ب ل وجمتؿعف ا، ذاهت ا دم اه باؽساهب ا حتس افتي افثائرة كػسه يؿثل

، ومل خي ل بؼق ة ص عره (1)ؼ ويتوظدهم ذم ؿصقدته افسافػة، وهجا زوج أخته ظبد ظؿرو بن ب 

 . - مثاًل -من ذم فألصحاب، أو فبعض أبـاء ظؿه ظذ افـحو افذي كراه ذم ادعؾؼة 

ن ذم وذم احلق أن اظتداد ضرؾة بـػسه وكسبه، وإ حساشه بافظؾم داخل ؿبقؾته وخارجفا ـ وَّ

 أث ر وطف ر ، -أيًض ا-قء مـ ه  اـتوى هو بـاره، واـت وى جمتؿع ه ب  ا،ثائرً ا متؿردً ا كػسه روًح 

 .  وحقاته صعره ذم ذفك

ويزز هذا افروح ادتؿرد ذم هجائه افذي ـان ص ورة م ن ثورت ه ظ ذ جمتؿع ه، ب ام ؾق ه م ن 

بايل أن جيابه ظؿرو بن هـد وأخاه ؿابوس ظذ بلش فام وكػوذمه ا تؼافقد وكظم، وهو ذم ذفك ٓ ي

 هبذه إبقات افثائرة: 

َْ لنااااااااا مكااااااااان امللاااااااا   عماااااااارو     لَي اااااااا

 

 (2)حاااااااااااااااون  ب تناااااااااااااااا ختاااااااااااااااور   َرغ اااااااااااااااواثً  

اااااااااااَرات أساااااااااابَل  ادماَىاااااااااااا   ماااااااااان الز م 

 

 (3)وضاااااااااااااااااااااااااااااااااار ا مرت نااااااااااااااااااااااااااااااااااةم درور   

  :أما شبب ثورته ؾقززه ؿائاًل  

ر يف زَمااااااااا َْ الاااااااااد ى    ن  رخاااااااااف    َسااااااااام 

 

 

اااااااااااد  أو َي اااااااااااور    ااااااااااام  يَاق ه   تاااااااااااعاه احل ك 

 مم لنَااااااااااااااا يَااااااااااااااومم ِ وللَكااااااااااااااَروان يَااااااااااااااو  

 

 َتط ااااااااااااااااااااري  الَبائ َسااااااااااااااااااااات  َوالَ نط ااااااااااااااااااااري   

 فأم اااااااااااااااا يَاااااااااااااااوم ه ن فيَاااااااااااااااوم    ااااااااااااااا    
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  (. 107-106ص) ذح إظؾم افشـتؿري ،اكظر : ديوان ضرؾة بن افعبد (1)
، وافشعر (108ص) تؿريذح إظؾم افشـ ،اكظر: ديوان ضرؾة بن افعبد .ـذا رواية افديوان، ورواية افشعر وافشعراء (2)
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 ثرة افدر.وافرضة: حلم  افرضع، ادرــة: ادجتؿعة، افدرور: ـ
 احلدب: ما ارتػع من إرض ذم ؽؾظ.  (4)
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باااااااااااااااااً  م نَااااااااااااااااا فَنَِّاااااااااااااااالُّ رَت   وأم ااااااااااااااااا يَاو 
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ْ  

ْ  َماااااََّ َماااااا تا ع اااااَل ابملااااااء  تا ز ب اااااد   (3)ت َمياااا
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اااااااايد  الغضااااااااا  تَااااااااوِ امل َِتس   (4)تااااااااور  د  نَابا ه 

ا م   ن  والد جن  م ع ج  م  الد ج  ري  يَاو   وتَاق ه 

 

َْ الط  ااااااااَراف  امل َمااااااااد د    َكنَااااااااة  َط اااااااا  (5)بَابَاه 

حك ضرؾ ة مذهب ه ذم احلق اة ب ثالث ف ذات آم ن هب ا، وجعؾف ا حم ور حقات ه، أوهل ا ذب  

                                       
  (. 110-108ص ديوان ضرؾة بن افعبد، ذح إظؾم افشـتؿري ) (1)
 اكظر: مسببات آؽساب من هذا افبحث. (2)
 ـؿقت: ترضب إػ افسواد. (3)
به، افسقد : افذئب، ادتورد: ضافب ادضاف: اددرك افذي أصابه افعدو، ادحـب: افػرس ذم يديه اكحـاء، وهو مما يؿدح  (4)

 افورد.
 افدجن: إفباس افغقم فؾسامء، افبفؽـة: حسـة اخلَْؾق، افطراف: افبقت. (5)
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 اخلؿر، وثاكقفا كجدة ادؾفوف، وأما افثافثة ؾتوؾره ظذ ادرأة. 
من ِساظه م ع ادجتؿ ع وافؼبقؾ ة. إك ه يت وؾر ظ ذ مت ع ا ذه افثالث متثل صقئً وواَح أن ه

ظ ن أجم اد افؼبقؾ ة بـج دة ادؾف وف واف دؾاع ظ ن  مـػص اًل ا ؾردي  ا حسقة، أو يصـع فـػس ه جم دً 
 ادظؾوم . 

ظن حسم ؿضقته، أو تلـقد موؿػه مـفا، وأكه ـان ا وفست أمقل هـا إػ أن ضرؾة ـان ظاجزً 
افصقغة آجتامظقة افت ي يرتض قفا فـػس ه وافص قغة آجتامظق ة افت ي يػرَ فا ظؾق ه  بغا حائرً 

ؿومه، وأكه ـان يعاين من صور آكؼسام ظذ افذات بغ افرؽبة فؾرَ وخ دتعت ه اخلاص ة وب غ 
ٓ موارب ة ؾق ه، واذ ذ ا موؿػ ه، وأظؾـ ه سحًي  ة، ؾؼ د حس م ضرؾ (1)ـسب رَا اجلامظة ظـف ا

ؿة متؿ ردة، وم ن روح ث ائر ص ؾب، ٓ يؽ اد دجتؿعه، اشتؼاه من كػس كزِ ا مغايرً ا فـػسه مـفجً 
 يعرف افسدد وافضعف.

ا فؼد مجع ضرؾة بغ افػروشقة واخلؿ ر واد رأة، وفؽ ن افػروش قة افت ي يػخ ر هب ا ضرؾ ة حؼ  
ؾروشقة ؾردية يغقث هبا ادضاف اف ذي أح اط ب ه افع دو، وه ذه ٓ تس تؾزم حرص ه ظ ذ رَ ا 

حتؼقق ذاته من خالهلا، إذ مل تؽن صخصقة ضرؾة ترَخ فقء، ؾؼد ث ار ظ ذ إم ر افؼبقؾة، أو 
وظذ أخقه وظذ ابن ظؿه وظذ ؿومه، فؼد هجا ضرؾة ظؿرو بن هـد وهجا ؿبقؾت ه وبع ض بـ ي 

يسخط همٓء وهمٓء، ووؿف يػخر هبذا ادوؿ ف ذم افس قاق اف ذي ا ظؿه، واذذ فـػسه مـفجً 
 يػخر به ذم ؾروشقته.

ن ؾـحن أمام موؿف اجتامظي وكػز ظؿقق، صـع مـه صاحبه ؾؾسػة ارتض اها فـػس ه وإذ
وضبؼفا ذم حقاته، وؾخر هبا ذم صعره، وفسـا أمام صخصقة مسددة بغ افرَوخ دتعتفا اخلاصة 

 وبغ ـسب رَا اجلامظة ظـفا.
ظ ذ  وإذ مل جيد ضرؾة ما ـان يرج وه فـػس ه ب غ ؿوم ه، ؾؼ د أح س بغربت ه بق ـفم، واكؽػ ل

 كػسه، وبدأ يسدد ظذ احلواكقت مع بعض أصحابه حتى صفر ذفك ظـه، وزاد من جػوة ؿومه: 
 وَماااااا زاَن ش ااااار ك الااااار اَح حاااااَّ  أشااااار  

 
 

 (2)َصااد يقفِ وحااَّ  َساااَء  بَاع اار  َذل اا    
                                        

 .(63ص) ساب ذم ادعؾؼات، مي يوشف خؾقفآؽورد هذا احلؽم فدى مي خؾقف، اكظر:  (1)
 أذين: أصفرين وأذاع  خزي.  (2)
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َرب ااااااااون َنَهاااااااااَحةً    وحااااااااَّ  يَاق ااااااااوَن األ ا 
 

َبالا     َلَهاا مان ح   (1)ذر  الهَل واص ر م  حبا 

وٓ زال ضرؾة ذم مثل هذه احلال حتى توشعت اجلػوة بقـ ه وب غ ؿوم ه، وبخاص ة بع د أن  

أكػق ضريػه ومتؾده، ؾاجتؿع ظؾقه كػ ور افـ اس مـ ه دس ؾؽه إخالؿ ي، وكػ ورهم مـ ه فػؼ ره 

 وذهاب ما ذم يديه : 

 روي اااااةً ا ماااااََّ َيت ااااال  أصاااااَبح َ  تأًسااااا
 
 

َْ َعن ها ذا غ ً  فَاغ َن وَ    (2)از َدد  وإن تن 

ياااااا   ت    اااااال    وإن يل تَاااااا   احلَاااااافُّ الم 
 

ْ  الَكاااااااار   امل َهاااااااام د  ذِ َْرَوة  إىل   (3)البَاي اااااااا

نَاااااااةم    نَاااااااداماَ  بااااااايرم تاااااااالنُّجوم  و َايا 
 

َ با اااااااار د  وجم  َسااااااااد     ِ  (4)تَااااااااروح  َعلي نااااااااا باااااااا

ي م   طاب  الَي    من ها ِ رَفيَقةم    (5)د  جبَااااااااا    الن اااااااااداَمَِ بض اااااااااة املتجااااااااار    رَح 

 إذا  ااان  لناااا: أُعينااااِ انا بَااااَرت  لناااا 
 

اااااااال ها َمط روفااااااااًة   تشااااااااد د     (6)علااااااااَ ر س 

 وماااااا زان تشاااااراك الماااااورِ ولاااااع   
 

 (7)وبيعااااف ِ وإنفااااا ف طريفااااف وم تلااااد  

 إىل أن َطَاااااااااااَمت ل العشاااااااااارية  تلُّهااااااااااا  
 

ااااااااَراَد ال َبع ااااااااري  ال م َعب ااااااااد     (8)وأ ف اااااااار د ت  إ فا 

ر احلافة افتي اكتفى إفقفا ضرؾة م ع افبقت إخر صورة مجقؾٌة حؼ   اوافصورة ذم  ، وهي تصوِّ

ؿومه، حغ أيسوا من صالحه، ؾلؾردوه إؾراد افبعر إجرب حتى ٓ يتلثرون أو يتلثر أبـاؤهم 

 بؿـفجه.

                                       
 ، واسم: اؿطع . (177صم افشـتؿري )ديوان ضرؾة بن افعبد، ذح إظؾ (1)
أصبحك: أشؼقك صبوًحا، وهو ذب افغداة، افؽلس: إكاء اخلؿر، روية : ُمْروية، ؾاؽن وازدد: اؽن بام ظـدك ، وازدد  (2)

 ما ظـدي. 
 افذروة: رأس ـل رء، ادصؿد : افذي صؿد إفقه ويؼصد.  (3)
 ادصبوغ . افزد: افثوب إبقض أو ادوصى، ادجسد: افثوب (4)
 ؿطاب اجلقب: جمتؿعه، افبضة: افـاظؿة افؾقـة.  (5)
 رشؾفا: برؾق ومتفل، مطروؾة: ؾاترة. (6)
 افطريف: اجلديد ادستحدث ، وادتؾد: افؼديم. (7)
 : ادصبوغ بافؼطران.، وادعبد(44-42ص) ذح إظؾم افشـتؿري ،ديوان ضرؾة بن افعبد (8)
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وإبقات إػ ذفك ـؾه تصور مـفج ضرؾ ة ادتػ رد اف ذي يؿ زج مع اؿرة افؾ ذة بافػروش قة، 

 .  ل وآكحطاط إػ ادثافقة وافسؿوافتبذ وجيؿع حسَّ 

من إحساس ضرؾة بشؼائه وتوحده، وحاجته إػ دماوز حمـت ه ا وهذا ادـفج ادتػرد ـان جزءً 

وؽربته بآكغامس ذم ادتع احلسقة تارة، وافسؿو ؾوق كػسه وأخرين بافػروشقة وادثافق ة ت ارة 

 .(1)أخرى

 اد وت ظ ذ وأؿ دم ،-معؾؼت ه ذم ذـ ر ـ ام-س اب فؼد اكغؿس ضرؾة ذم مؾذات ه ب ال ح احؼ  

 وٓ اش تفاكة، وٓا ضقًش  ذف ك يػع ل مل وفؽـ ه ،-اأيًض  معؾؼت ه ذم ذـر ـام- حساب بالا إؿدامً 

 ادخب  ب بافرج  ل يؽ  ن ومل كػس  ه، ذما َ  عػً  ؾعؾ  ه وٓ افعواؿ  ب، ذم افـظ  ر م  نا خافًق  ا اك  دؾاظً 

، وفؽس ب رَ ا دتع ه احلس قة ت ارة َخير افذي افضعقف بافرجل وٓ ـؾه، ذفك ذم ادخدوع

اجلامظة تارة، بل ـان حيؿل ؾؾسػة واَحة ذم موؿػه من كػسه وجمتؿعه، وذم موؿف كػس ه م ن 

تػرد به ظ ن جمتؿ ع ؿبقؾت ه، ب ل وظ ن بؼق ة  ؾؾسػيٍّ  سٍّ حاحلقاة، وبعبارة أخرى ـان يصدر ظن 

 صعراء ظكه. 

وحتؿقة افػـاء ما يػٌ به موؿػ ه م ن ويزز هذا آدماه ذم صعره حغ كراه يتخذ من ادوت 

 جمتؿعه واحلقاة ، يؼول: 

ااااار   الاااااَوَغَ رُ  أحض      أال أياَُّهااااعا الز اج 
 

 

َهَد الل اع ات    َْ خ  ل اد ِ وَأن  َأش   َىل  أنا
ااااااط ي   َدف ااااااَ  َمن ي ااااااي    َْ ال تس   فااااااتن تن اااااا

 
ْ  يَااااااد     فااااااَدع ل أ اَبد ر ىااااااا  َااااااا َمَلَكاااااا

 ـركاها آكًػا ، ثم يؼول: ويعدد ضرؾة متعه افتي ذ 

 فااااااااااااعر  أرو    َىاااااااااااااَمي يف َحَيا ااااااااااااا  
 

 (2)خَافَااااااَة ش اااااار ب  يف احلَيَاااااااة  م َهاااااار د   
 تاااااااار م ياااااااارو    نفَسااااااااو ماااااااان َحيات ااااااااو   

 
َناَِصاَد  أيُّناا اله اد  ِستَاع لم     إن م تا 
(3) 
                                        

 .(36ص) أبو افرَا د.شعد آدماه افـػز ذم كؼد افشعر افعريب أصوفه وؿضاياه، حول افتسامي بادشاظر اكظر: (1)
 ادكد: افذي يؼطع ؿبل افري.  (2)
 صدى أيـا: افصدى هـا جثامن افرجل، افصدي: افعطشان.  (3)
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 َأَر   ااااااااااااااَب    ااااااااااااااام  ِب ياااااااااااااال   َال ااااااااااااااو  
 

ااااااد  تقاااااَب  غَاااااو     يف الَبطالَاااااة  م ف     (1)س 

اااااان  ت ااااااراب  عَلي ه مااااااا  ِ   م   تَاااااااَر  ج   ااااااوتَا
 

 (2)َصااافائ   ص ااامٌّ مااان َصاااف ي   م َنض اااد   

ااااطَفف   أر  املَااااو َت يع تَااااام  الك ااااَراَم َوَيه 
 

 (3)َعق يلَاااااَة َماااااان  الَفااااااح    امل َتشااااااد  د   

لَااااااة    اااااال  لَيا  ااااااًزا َي  ًهااااااا ت   َأَر  املَاااااااَن تنا 
 

م  والاااد    َفاااد  وَماااا تَاااانا ق    األَ  ر  يَانا   (4)ى 

طَاااااأَ الَفاااااََّ   ااااارَه إن  املَاااااو َت ماااااا أخ   لَعم 
 

يَااااااه ابليَاااااد     (5)َلَكاااااالط  َون  امل رَخاااااَ و  نا 

 هذه أبقات يؿتزج ؾقفا اخلوف بافتحدي، وافػؾسػة بافواؿع، وافتشبث بادوت. 

افش عور  نم  افتح دي موؿ ف يؼ ف» -كاص ف مصطػى افدـتور يذـر ـام-إن ضرؾة هـا 

 .(6)ش، وفؽن هذا افتحدي حيؿل ضابع افعجز .. ضابع اإلكس ان ادح دودي افسائد بغ افـاسافديـ

إكه يعارض أبـاء جمتؿعه افذين أؾردوه إؾ راد افبع ر إج رب ح غ رأوا خمافػت ه فؼ قؿفم افت ي 

د افؼبقؾ ة تتصل بافسابط افوثقق بقـفم، وتعؿد إػ حتؿل ادسموفقة افؼبؾقة، وإخض اع إرادة أؾ را

 هلا وؿوة. ا ، وادحاؾظة ظذ ممتؾؽات أؾراد افؼبقؾة: فتؽون ردءً رادة ؿادهتا وشادهتاإل

فؽن هذا افتحدي يصدر ظن كظرة ظؿقؼة ذم افـاس واحلقاة، إذ ـان فطرؾة رؤي ة خاص ة ذم 

ادصر، وـان إحساشه افدائم بافػـاء يعز ظ ن يؼقـ ه ب لن احلق اة ذاهت ا فقس ت أـث ر م ن ملش اة 

وي ، وٕن ادوت ٓ يػرق بغ كحام بخق ل بامف ه وآخ ر ؽ ا تػتؼر إػ اخلؾود وافبؼاءٕهن صامؾة:

ل ـل حلظة من حقاته إػ متعة، وأن يتسم إػ ذفك ـؾه بافػروشقة مػسد : وفذا ؾنن ظؾقه أن حيوِّ

 مـه أحد.  يسؾم ٓا واؿعً  وادوت ،مستحقاًل ا أمرً  اخلؾود دام واإلؿدام ظذ ادوت، ما

: يعز ظن إحساش ه ب افؼؾق وآؽ ساباكتفاب افؾذات ذم صعر ضرؾة وحقاته وبذفك ؾنن 

                                       
 افـحام : افبخقل. (1)
 بعضه ؾوق بعض . : وَع افصػائح: احلجارة افعراض، ادـضد: افساب ادجؿوع، جثوتغ: اجلثوة (2)
 : دء اخلؾق، ادتشدد: ادؿسك. تص، ظؼقؾة: خقاره وأحسـه. افػاحشيعتام: خيتار وخي (3)
 ، وهي أفقق بافسقاق.ش…أرى افعقش»، ورواية ابن إكباري ـذا ورد ذم افديوان (4)
 اكثـى مـه.، افطَِّول: احلبل. ثـقاه: ما (49-45ص) ذح إظؾم افشـتؿري ،ديوان ضرؾة بن افعبد (5)
 (.170ص) ؿراءة ثاكقة فشعركا افؼديم، د.مصطػى كاصف (6)
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، وأهنا ٓ تستحق ه ذه افؼ قم افس ائدة ذم جمتؿع ه، صدر ظن إحساس ظؿقق بتػاهة احلقاةٕكه ي

ـام أن ؾروشقته وإؿدامه ـاكت حماوفة إلثب ات وج وده افػ ردي خ ارج كط اق ادجتؿ ع. إك ه ذم 

ن م واضن ص عره ٓ يػتخ ر أو ٓ يس تطقع أن يػتخ ر بؼوم ه اف ذين إبقات افسابؼة وذم ـثر م 

ته ، وم ن هـ ا ـ ان ؾخ ره بنؿدام ه وؾروش قشظداوة ذي إص حاب وادتوح د»طؾؿوه وظادوه 

، ويرؾع به ظ ن ادظؾ وم، ـ ام أن ؾروش قته ت رتبط بتػاه ة احلق اة ٓ يـجد به ادؾفوفا ؾردي  ا ؾخرً 

 اشؽفا وحوزهتا. بلمهقة افؼبقؾة، ورضورة افدؾاع ظن مت

فؼد وجد ضرؾ ة م ن ذـائ ه وظبؼريت ه، وم ا ص اهده م ن مظ امل اجتامظق ة، وم ا واجف ه م ن 

، ؾغ دت ت، وؽاي ة احلق اةأحداث مع ؿبقؾته م ا دؾع ه إػ افق لس وافؽآب ة، وإػ افتػؽ ر ذم اد و

 اإلؾالت بنرادته وحريته من ؿبضة افضوابط افؼبؾق ة ؾؽاك ت»ملشاته أصؿل وأظؿق ، فؼد صاء 

، وإزاء صعوره افعؿقق بحتؿقة افػـاء  ؿبضة ؿدر أظتى وأؿسى هو افػـاءافـتقجة إحساشه بلكه ذم

وه و ب ذفك إك ام  ،(1)شبافؾذاتا بدا أـثر ثؼة بـفجه ظذ افصعقد آجتامظي، وأصبح أصد صغػً 

وافوجودي  ة خاَ  عًة إلرادت  ه ر ظ  ذ أن تؽ  ون هويت  ه آجتامظق  ة  ، ويص  خيت  ار معـ  ى وج  وده

 ، وفو دؾعت به إػ آؽساب ظن جمتؿعه وؿبقؾته . وتػرده

وهؽذا ؾنن ضرؾة ذم تعبره ظن ؽربته افـػسقة واكعزافه ظن جمتؿعه حتؾل من افتؼافقد افؼبؾقة 

حز أو افوجودي، وح اول أن يتخ ذ مـ ه  ذم حماوفة إلثبات حؼه افػردي، وادمه إػ اجلاكب اف

 ًٓ  سابه.يتجاوز به حمـته واؽ ومن افػروشقة جما
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، وأهنا ٓ تستحق ه ذه افؼ قم افس ائدة ذم جمتؿع ه، صدر ظن إحساس ظؿقق بتػاهة احلقاةٕكه ي
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 اشؽفا وحوزهتا. بلمهقة افؼبقؾة، ورضورة افدؾاع ظن مت

فؼد وجد ضرؾ ة م ن ذـائ ه وظبؼريت ه، وم ا ص اهده م ن مظ امل اجتامظق ة، وم ا واجف ه م ن 

، ؾغ دت ت، وؽاي ة احلق اةأحداث مع ؿبقؾته م ا دؾع ه إػ افق لس وافؽآب ة، وإػ افتػؽ ر ذم اد و

 اإلؾالت بنرادته وحريته من ؿبضة افضوابط افؼبؾق ة ؾؽاك ت»ملشاته أصؿل وأظؿق ، فؼد صاء 

، وإزاء صعوره افعؿقق بحتؿقة افػـاء  ؿبضة ؿدر أظتى وأؿسى هو افػـاءافـتقجة إحساشه بلكه ذم

وه و ب ذفك إك ام  ،(1)شبافؾذاتا بدا أـثر ثؼة بـفجه ظذ افصعقد آجتامظي، وأصبح أصد صغػً 

وافوجودي  ة خاَ  عًة إلرادت  ه ر ظ  ذ أن تؽ  ون هويت  ه آجتامظق  ة  ، ويص  خيت  ار معـ  ى وج  وده

 ، وفو دؾعت به إػ آؽساب ظن جمتؿعه وؿبقؾته . وتػرده

وهؽذا ؾنن ضرؾة ذم تعبره ظن ؽربته افـػسقة واكعزافه ظن جمتؿعه حتؾل من افتؼافقد افؼبؾقة 

حز أو افوجودي، وح اول أن يتخ ذ مـ ه  ذم حماوفة إلثبات حؼه افػردي، وادمه إػ اجلاكب اف

 ًٓ  سابه.يتجاوز به حمـته واؽ ومن افػروشقة جما
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 اخلامتة
ؾؼد أطفرت افدراشة افتحؾقؾق ة فش عر ضرؾ ة مرـزي ة مظ اهر آؽ ساب ذم ص عره،  ،وبعد

جيسد ؾقه افشاظر موؿػه من مظاهر افتسؾط آجتامظي وافسقاد افتي ص فدها ا وأهنا متثل كسؼً 

فش عر وش قؾة فب ث هبواجس افتؿرد وآكػصال، وـ ان يتخ ذ م ن اا وظايشفا، إذ ـان مسؽوكً 

 مهومه واكػعآته ذم جو واَح من افؼؾق افوجودي واإلكساين.

وهذه اهلواجس ـاكت ظؿقؼة ومتؽررة ذم جواكبفا افظاهرة ظـد مػارؿته مـازفه افتي أفػفا، 

 ذم جواكبفا ادضؿرة بشعوره بآكػصال وافتؿرد دماه ؿقم جمتؿعه وزماهنم.و

من كاؿته افتي جال هبا افػؾوات، وم ن آرائ ه  بدياًل ا فؼد حاول ضرؾة أن يصـع فـػسه جمتؿعً 

ًٓ  افت ي ص ـع هب  ا ؿ قاًم  ا يص بح ب  ه اش  تبدافق   معارَ  ة فؼ قم جمتؿع  ه وأه ل زماك ه: فتؿث  ل إح ال

فؾشاظر بام ؾقه من حرـة زماكقة ومؽاكقة، وما يتضؿـه من ؿقم ومش اظر ا جديدً ا آؽساب وضـً 

 ه ؿبقؾته وجمتؿعه. إكساكقة حيارب هبا مشاظر اإلحباط دما

 أىم التوصيات: 
يويص افبحث بافتوشع ذم دراشة مظاهر آؽساب ودمؾقاته فدى افشعراء اجلاهؾقغ افذي 

طفرت ظـدهم هذه افتجؾقات، وبافتوشع ذم دراشة صعر ضرؾة بن افعبد من افوجفتغ افـػسقة 

ذم صعر ضرؾة، وبخاص ة  وآجتامظقة، ـام يويص بدراشة أثر هذه افتجؾقات ظذ اجلاكب افػـي

وبظف ور ص بؽة م ن افص ور افت ي متث ل  ،ما يتصل بتػوؿه ذم بعض ادع اين دون بعض فا أخ ر

دش  اظر دؾقـ  ة فص  قؼة ب  آؽساب ذم ص  عر ضرؾ  ة، حق  ث حل  ظ افباح  ث أن ا بؿجؿوظف  ا دمؾًق  

ضبقع ة  آؽساب ـان فه أثر واَح ذم اجلاكب افػـي ذم آختقارات افػـقة واجلامفقة فطرؾ ة وذم

صوره افتي اشتطاع أن يتؿقز هبا ظذ أؿراكه، ومل يتطرق ف ه افبح ث: ٕك ه خمص وص باجلواك ب 

 ادوَوظقة دون افػـقة.
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 م.2000وافـؼ، افبحرين: دائرة افثؼاؾة وافػـون، افبحرين، 

الخاتمة



399

 ى7347ذو احلجة         (    2العدد )             عبد العزيز جملة العلوم الشرعية واللغة العربية جبامعة األمري سطام بن

47 

 

 املصادر واملراجع فهرس

 املهادر واملراج : :أواًل 
ؽتب ة ، أبو افرَا، د.ش عد، د.ط، افري اض: ماالجتاه النفسف يف نقد الشعر العرك أصولو و ضاَه -1

 دار ادعارف، د.ت.
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