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مجلة الجمعية العلمية اإليرانية للغة العربية وآدابها، 
هـ.ش/  1394 خريف ،36لـفصلية محكمة، العدد ا
 1-18 م؛ صص 2015

  "عدنان الصائغ"في أشعار يات الغربة وظواهرها تجل  
 نموذجا   «تكوينات» و «تأب ط منفى»ديوانا 

 3، آمنه آبگون2، رسول بالوی1علی خضری
 خلیج فارس بوشهر ة و آداهبا جبامعةاألستاذ املساعد يف قسم اللغة العربی .1
 یج فارس بوشهرخل ة و آداهبا جبامعةاألستاذ املساعد يف قسم اللغة العربی .2

 خلیج فارس بوشهرة و آداهبا جبامعة املاجستری يف اللغة العربی .3
 31/04/1394 :تاريخ قبول  31/06/1393: تاريخ استالم

 الملخ ص
قلری كفة اجملت علا  والقاافلا .   عام لصل  ىل  آدم ع(  وتمل اإلنسان حیث ت قدم ب ظاهرة قدميةغرتاالغربة أو اإل

للغربلة للیلا  وظلواهر ألی لة و   لة ف قون ىللیها ىلثر اهل وم واآلالم الل  تطلرأ أبلواب قللوهبم.من المعراء أخذوا يتطر 
ط م فلا  واختلار تلبب   نء الملعراء اللذيهللال وملن وفالا  لرييتلو وظروفلو.ع هلا علی قلوب الملعراء حیلث علک   ل ه مل هم 

 الدفالملاعر العراقلا املعا لر نعلدنان الصلا  ن.  والظلرو  ااانالة هلو امللمللةىلثر أوضلا( وأحلداب بل د  جمکا  الغربة 
للني األرل متلل ا    بللم الولللدان  قللا  عللن األمللان والللر  أ.  ضللاقب بللو ايفللاد يف بلللد  فلللم يللد ىلال  أن ي للرب يف م ًا

ل  ملا لوطن بسلوني أن لو ي ل  فوقلد بلال  يف اهت املو بلاة  وظ ف هذا الماعر ظاهرة الغربة وايف م يف أشعار  عام   یلوً 
 .يف بلد  طرأ ال   مطرود من بلد  بید الدهر بسوني الظرو  اااناة م فا   والماعر ؛تاأ ىللیويم
سل حاود أن نالوم بویلان أهلم  املوضلوعا  الل  تكملف  ل  هج الو فا التحلیللال وفاا   حن يف ىلطار هذا الوحث ف

للع عللی مث ن تعسلفی ة اللل  أرغ تلو علللی مغللادرة العلراأ ال ا والسیاسللغربلة علن حللاال  ال  األهلل  ىللللیف ايف لم مواقللر  
للاللارع عللن  ياللد م فةللرةهللذا الوحللث ؛ و يف ديوانیللو نتللبب ط م فللكن ونتكوي للا نوذللل  املظللاهر الطویعی للة  و   واألحو للة

الملللعراء والةت لللاب جلللراء سیاسلللا  ملللدل الظللللم اللللذا قلللام بلللو ال ظلللام الوعقلللا للللا  ال  لللني العراقی لللة وعللللی رأسلللهم 
أن  المللاعر يف هللذا الوحللث هللو  امللن أهللم  ال تللا ج اللل  تو  للل ا ىللیهللو  ىللللی مغللادرة الللو د. نسللانیة دفعللب املللواط مالىل

ا   بكل   ملا لديلو املظاهر الطویعی ة يف العراأ  فلیحن  ىلللی وط لو ال لاألحو ة واأله  و بباك متعل اا  الوطن  رغم مغادرة
وط لو بل  أخلذ يعلک  علن م اضلة العلی  يف  مغلو عن ذ رر  ايفیاة ونعی ها يف ااارج مل ي؛ وتمن الوجد والموأ

وأحعانللو مل تلللد( للللو   طیبسللل سللل أسلللوب الملللاعر وقللد تولللم  ل لللا أن  . غربتللو  ويرسللل  العفللرا  شلللوقا  وح ی للا  لوط لللو
 والس سة. سم بالصدأيت     ا جع  شعر  ری من األلفا  والتعابریف العسلتةل   موضعا  
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 المقدمة
م   تب   حصرها يف تاريٍخ أو جمت ٍ  خاص طی  ال نست ال  الغربة وايف م من الظواهر اإلنسانی ة

للظللللللم السیاسلللللا ه لللللا  أملللللم .تلفلللللة. ثاافلللللا  و  اقلللللدميا  وجديلللللدا  وقلللللد تلللللبث ر  هبللللل مجیللللل  العصلللللور
لللامقتصللادا اللللذا يفرضلللو الواال ظهلللار هلللذ  عللللك األملللم والمللعوب دور عظلللیم يف ىل سلل طم وايفك 
ة والمللعراء خا  لل عام لة  وتلللد ا هللذ  األحلواد ىل  اعتللعاد ال للاس  اال  واآلالم مللن ايف للم واألنلمايفل

 م.رادهتغم ىلمن ب دهم واختیار الغربة ر 
اطفللللة الصللللادقة شللللعر ايف للللم مللللن املوضللللوعا  اللللل  طرقهللللا المللللعراء قللللدميا  وحللللديقا   و تللللا  بالع

ئیني واألحاسی  ايفعي ة املتبججة يتعل ق  شوقا  ىل  وط و  وأهلو  وأ دقا و  وما امل وعقة من قلنيً 
ن الماعر  مرغ ا  هو يف الغربة ونيای  واًان  نهلالء المعراء الذيمن و . بالوطن من املظاهر واألمًا

فرضللها الللوالة ا  السیاسللی ة اللل  الللوطن ىلثللر امل للايا غللادرىلن للو ا  ن. نعللدنان الصلل العراقللا املعا للر
انب السوني املواشر يف احمل ة ال  عاشها الماعر. والس طم يف بلد  وأي ا    ايفروب ال ً 

  وأل فب أشد  سوادا  من قولو يف عهد الماعر تاريخ العراأ بعد حكومة  دام حسم قد أ وح
ان الصا   يعاين الفار و  ايفل   يف االبتعلاد  دهلذا يلو  الولسًتني عديدة يف جرا م ال ظام الوعقا.ً 

 حللود  يلل ظم بعللد مغادرتللو جنللد الصللا   قتصللادا.واالسللتغ اء االوالوحللث عللن األمللن عللن الفوضللك 
يف هلذ  الدراسلة فلد  ىلللی وىلن  لا  ة من شلد ة اللوعلة وايفسلرة والتملو أ واملعانلاة.ُموةی أشعارا   وط و

ر  ظواهر الغربة مبا تاج الماعر   ا س ط   علی أبتویم للیا  الغربة ال  تر ب أثرها واضحا  يف ن
طلل ( الاللارع علللی مللدل شللد ة الظلللم الللذا تعللر ل لللو ضللرورة الوحللث تتجس للد يف افیهللا ايف للم؛ و 

 أب اء العراأ جراء ايفةم الوعقا وما أعاوو من هجرا  قسري ة لل  وة املقافة مبا فیهم المعراء.
 ع للللد حیللللاة الصللللا   ف سللللريعا  ملللل  التوق لللل وا للللط حا   لغللللة   «ايف للللم والغربللللة» نت للللاود يف هللللذا الوحللللث

 .نتبب ط م فكن ونتكوي ا ن حاال  الغربة ومواقف ايف م يف ديوانیو خنول يف بیانمث   ومسووا  هجرتو
 

 أسئلة البحث
هلللا أهلللم  املوضلللوعا  الللل  تكملللف علللن  ملللا: التالیلللة األسلللئلة علللن أن جنیلللني حنلللاود لللا هلللذا يف  ق

 یللف عللک  الصللا   ايف للم يف ديللواين المللاعر نتللبب ط م فللكن ونتكوي للا ن    حللاال  الغربللة ومواقللف
 عن مماعر  لا  وط و يف الغربة 
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 خلفي ة البحث
تلني  ومالاال  د عديلع ايلة بالغربلة وايف لم يف الملعر  حظیب ملن الولاحقم وأفلرد  هللا رسلا    ًو

لع لا علیهللا اط  اللل   أل لابعديلدة ومل تاتصلر علللك شلاعر دون غلری  مللن شلعراء العلراأ. ومللن هلذ  ا
 للل ناالاح ن وايف لم ىل  األوطلانللنأيب الفلرج األ لوهاينن   أدب الغرباء ًتابان حتب ع وان   :ها

ن الةاتوانلكتابم ياوم ويفً   هذين ا وما يوجلد يف الكتلني  جب   ما ًُتني علك اادران واألمًا
تللاب ح.  للاة وايف للم قللدميا  حلل   م هحللود الغربلل ناإلغللرتاب يف المللعر العراقللا  لل  ع للوان وه للا ً 
اد غلرتاب يف شللعر الللرو  ىل  أمنللاا اال تطللر أ يف هلذا الكتللاب وقلد. للللن ّ  لد راضللا جعفللرن املعا لرن

ر السللیاب  ونللا   امل  كللة وعوللدالوه اب الویللاد  وبل للد ايفیللدرا دراسللة أدبی للة  العللراقیم: بللدر شللًا
یفی لة الغرتاب يف الملعر العراقلا املعا لر باالتعين  وجهلا  غلرتاب مل  علرل االتعولری علن مفهلوم ًو

ذلك مااد للنرسود ب وان نظر فلسفی ة ودي ی ة وأدبی ة. غلرتاب االموتیف نح   ع وان  نوآخري ًو
 هذا الماعر ومن نتا جو يف شعر ىل  موتیفا  ترتوط بالغربة أ املااديتطر   يف شعر حىي الس اوان

للذاحیللی السلل اوا  أن : المللاعر ة ّتللدم املوضللو( المللعرا وتلللدا وظیفللة مللن املوتیللف أداة مجالی لل ّت 
 یو.أسلوبیة تكمف عن اإليفاح أو التبًید الذا يسعك ىلل

 ع للوان ب نماداد رحللیمن: ماللاد للللفهللا  التللايعللدنان الصللا    اللل  ت اولللب شللعر الدراسللا أم للا 
 هللذا املاللاد بمللواهد يللبد المللاعر يف نتللببط م فللك و ومللا أخللر : دراسللة يف شللعر عللدنان الصللا  ن

سللوني تسلل یة الكتللاب  ويدرسللها دراسللو حتلیلی لة ويمللری ىل  نتلببط م فللكنشلعرية مللن ديللوان المللاعر 
ئیوللل ملللا  يصللل  ىل  أن  امل فلللك هلللو اللللذا جعللل  الملللاعر مه و مث هبلللذا الع لللوان  . ه لللا  مالللاد آخلللر ا  ًو

َدد ان الصلا  : جلان عتلببط م فلك  لعلدننملطار اللذا  يف ديلو انع وانلو  نعاطف السلید هبجلا لنل
ملن مرحللة الاهلر وال  يلت ل   بعلدُ الصلا   مل  أن   ملن نتلا ج هلذا املالاد:و  نالريية وآلیا  التمكی 

 بم املاضا وايفاد وهو يعی  ايفري ة. يعاد م مطرا  
علراأ السیاسلی ة يف ملرآة الق لايا نا فلع وا نراحلة ّ ودا ّو د رضا ابن الرسودنماالة للمثة و 

 قا فیو ىل  الا ايا السیاسی ة يف أشعار الصا   ومن نتا ج هذا املالادوقد تطر   نصا  شعر عدنان ال
 علک  أبلر  هلذ  الا لايا الل  فهلا ايفلرب   م هلا يف شلعر  هام لة سیاسلی ةأورد ق لايا  أن  الصلا   ها

 .ًانب أو خارجی ة  أهلی ة. وشعر  يف ايفایاة مرآة جملت عو وما تعرتيو من ايفروب ع هاالماعر 
مل تعاجل موضو( الغربة يف شعر علدنان  وغ اهاأن  هذ  الدراسا  بالرغم من قی تها وامل ح  

 موضو( الغربة وايف م يف لربتو.تت اود  ةسد دراق  دراست ا هذ  ها أو  لهذا امل ط منو الصا    
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 الصائغ عدنان حياةنبذة عن 
مللن  يف بیللب  لغری قريولا    م1955ام عل يف العلراأ كوفللةالمدي لة وللد الملاعر نعللدنان الصلا  ن يف 

توها يف العاشرة ملن ع لر  علن واللد  اللذا  ». فر الفرا  بدأ الكتابة من سن موك ر وأو د قصیدةً 
وقعلللب ملللفك الكوفلللة مصلللابا  مبلللرل السللل  والسلللكرا وقلللد بكلللب والدتلللو حلللم تًلللان يرقلللد يف مس

يف الصلللحف  الصلللا   ع للل  ًانلللب لربتلللو األو  يف حیاتلللو الملللعري ة.الاصلللیدة بلللم يلللديها  لللدفة و 
نتیجللة لل  للاياا  م 1993غللادر الللوطن  للیف اللد ل. يف أحنللاء العللامل واجمللل   العراقی للة والعربی للة

ىل   و لل بلللدان عديللدة  م هللا ع للان وبللریو   حلل   يف تعللر ل هلللا وت ا لل   الفكري للة والسیاسللی ة اللل
 ل للللدن م للللذ م تصللللف يسللللتار  بعللللدها يفعديللللدة مث   سلللل وا وأقللللام فیهللللا   م1996السللللويد خريللللف 

 . 5  صم2008  العرييبع «م2004
تابللو  لصللا   حكللا ل للا عللن انت ا للو ىل  ىلن  ا قللا   :  نتلللك السلل وا  املللر ةنجیلل  الق انی للا  يفً 

ا جی  الق انی ا  أو جی  ايفرب أو جی  الظ    جی  نمب يف أنا من جی  شعرا يف العراأ ُس  »
ک وشاخ فیها  عم ا ااراب والدم والا   وايفصار والغربة  م فیلم يف اللوطن أو  بداية الكارثة  ًو

الاصلللا د  بسلللردوقلللد اشلللتهر الصلللا   .  558م  ص 2004عالصلللا     «شلللهداء عللللك ال حلللة االنتظلللار
ميق ل  تطلورا  ع لويا  للاصلیدة ايفديقلة يف العلراأ وتللة  لتللك االنتواهلة »ىلن لو املوسومة باصا د ال قر. 
 . 12م  ص1433عّ ودا   «هتا جی  الستی ا الدافئة ال  أطلق شرار 

نصو لا هاربلة دا  لا  ملن السلرب والاطیل  »حی  ا سئ  الصا   عن قصلیدة ال قلر قلاد: و 
ا تدخ  ىل  وال تلمن بالاوالني وايفدود والكلیما  وال بالتاسی ا   سسا واملل  اااهعة. ىلف 

الل   املفتلوح  أو بلالعك   دون  ودي لة وّتلرج م هلا ىل  الاصلیدة ايفلر ة أو ال قلر أو قصیدة ع
أا   لللعوبة أو تعایلللد.. مل ّت للل  قصلللیدد لااللللني أو ملللذهني معلللم  أو  سلللك نفسلللها للللا  

تابللللاد وحیللللاد.. ا    للللق     هللللا اهلللللاج  األهللللم  يفً  لللة: فكللللرا   سلللللًو . فايفري ل عالللللعرييب   «معللللم 
 . 33م  ص2008
للان  خاناللة جللد ا   تعادفاللد  انللب ومللا: يف عصللر المللاعر األوضللا( السیاسللی ة أم لا يف بلل د المللاعر حیللثً 

عللراأ وىليلللران علللام الحللرب االلللیج األو  وهلللا يف الواقلل  ايفلللرب اللل  دار  بلللم »: ًقللریة م هلللا  ا  يللر  حروبللل
  وحلللرب االلللیج م1991وحلللرب العلللراأ ضلللد  الكويلللب علللام  وشلللار  الملللاعر فیهلللا  م1988 -م1980

االم م نموب ب2003  والقالقة عام م1991القانیة عام   . 24-18 ص :هل1433عّ ودا   «عراأ وأمرًی
 السا دة  الدولةوظلم  ىل  تر  بلد  ها: عدم ايفري ة  دفعتو ها األخرل االجت اعیة األوضا(و 
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ن .تلفللة وميللتهن مه لل شللاعرنا قللدوالفاللر  والولللس.  شلل   لیحصلل  علللك  ا  عللاف فاللریا  يع لل  يف أمللًا
. ماد  أشعارا ضلد  ايفكوملة وع  اهللابسوني ىلن نا نع دخ  السجون والقد و  قو  ي جیو من جوعو.

للبن  حیات للا الیومی للة  لاللد طح ت للا»حللد الصللحفیم: يف حللوار  أل الصللا   ياللود امل للاو  والتللعاد.ً 
مواجهة م  املو  يف وطن مل نر م و غری الا   والذد  وااو(  وهو من أخصني بلدان اهلل وأوفرها 

لرد فل  أًلاد أتلذً ر شلیئا  ملن وخریا  ومعرعا  وح لا طا  فأفارا  ون را . وسلحاب اللدب ابا  ذًا
ًللل  هلللذا أد   ىل   . 25: صم2008عاللللعرييب   «سلللو  الر لللاص وايفرملللان والتملللر د طفلللول  وشلللوايب

اناة وقلد رسلم ملا فیلو ملن مغادرة الماعر وط و واختیار الغربة. نظم الصا   عن وط و وأوضاعو اا
  وحتلب تلبب ط م فلك  وتكوي لا : م هلا عديلدة ىللیو يف دواويلن شوقوعک  عن  اياا  و ايفرمان وامل

سلاء غريوللة  ونمللید أورو   وأغ یللا  علللك جسلر الكوفللة  والعصللافری ال حتللني الر للاص  وانتظللريين 
ديوانیللو  اخرتنللاوىلن  للا حتللب نصللني ايفري للة  ومرايللا لمللعرها الطويلل   وسللاء يف خللوذة  وغی للة الصلل  . 

 .م1996والقاين يف بریو  س ة م 2001طو  األود يف السويد س ة هلذ  الدراسة.  األود والقاين
 

 لغة  واصطالحا   الغربة والحنين
تاب نالعمن خلی  بن أتلد مبعل  . ةدفی الغربة أنم وح م  شجن ومماعر  الغربة ع د  احنيً 

سلا لوحلة  نالَحلب  َهجلا ُن بب :غرتاب من الوطن  الت ح ا  ال  و  الوعیدً  ا ي مد ابن األتراال»
 . « غ ر ب»م: مادة 2005  خلی  بن أتدع «ُغرُبا ن

الرتلة  والطلرب. »دد  عللك: يلً ا أتك بو خلی  بلن أتلد فهو  غوي ة: أم ا ايف م من ال احیة الل
  م ىل  ال اقة أا  وهتا ىلذا اشتاقب  ونعاعها ىل  ولدها من غری  و . حیث ياود ريبة:ايف

ين    دُن  قلُلُو ا أَمِ  باألُر   حَ  ب    ِحين  ف ا ظل   ِب أن حتَِ
  «ح ن ن»: مادة م2005  املصدر نفسوع

حلللن  حلللن  ح ی لللا :  لللو   وايف لللم  لللو  الطلللرب يفلللعن أو فلللرح »وقلللد جلللاء يف لسلللان العلللرب: 
 . «ح ن ن»: مادة هل1414م ظور  نعاب «وايف م: الموأ وتوقان ال ف 

ً   قصیدة تعك   ورة اإلنسلان ال فسلی ة »أم ا الغربة من حیث اال ط ح فها تطلق علك 
وهو موعد عن وط و قسرا  أو اضطرارا   حیث تكون نف  الماعر من خ د قصا د  م طربة بلم 
الوالاء يف ديلار الغربللة  وايف لم ىل  أرل اللوطن؛ وقللد يلاء هللذا ال لو( نتیجلة معانللاة الملاعر بعیللدا  

ة  من خ د دعوا   رحة ل ستارار وطلني عن وط و األم   فالماعر املغرتب يعك   وتو حایا
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  .31م: ص2005  رم انبناع «األمان  واتااء شر  الغربة
الموأ وتوقان ال ف  م  الطلرب والت غلیم. وهلو يكملف ملد  »: يعين يف اال ط ح ايف مو 

معاناة اإلنسان يف ديار الغربة بعیدا  عن وط لو  فلايف م يرضلا شلغف الل ف   ويملو  حلني  ال لاس 
ارتولاا داخللا ملرتوط بظلاهرة »ايف مً  ا تر  ستاروب سكا: و  . 18م: 2007عاالیلا   «وطانلأل

رة رة تعيد من أمل الماعر يف ب د الغربة وتذً ر   . 43م: 1968عستاروب سكا   «الذًا ايفرمان بفالذًا
 من بلد  األم .

ر الديار خيک ع ن مواقعها ملن قللوب عولاد  و  ا يلً د حني  األوطان قود اهلل عع  وج   حم ًذ
َتو  ا  أَنَّا َلو   وَ ﴿فااد:  ُرُجوا أَوِ  أَنل ُفَسُكم   اقل تُلُلوا َأنِ  َعَلی ِهم   ًَ  وَ  ِمل ل ُهم   قَلیل    ىِلالَّ  فَلَعُلو ُ  ما ِديارًُِم   ِمن   اخ 

ا   َلكانَ  ِبوِ  يُوَعُظونَ  ما فَلَعُلوا أَنلَُّهم   َلو    . 66ء  عال سا ﴾تَلق ویتا َأَشدَّ  وَ  هَلُم   َخری 
الغربلللة وايف لللم ظاهرتلللان ىلنسلللانی تان مت  مللللان الميكلللن الفصللل  بی ه لللا  فالغربلللة سللللوني يف ىلذن 

ن يتعر ل ىل  حالة من حاال  الغربة ما مل تتحر   يف نفسو نععة ايف م أ ايف م  ىلذ ال ميكن للفرد
یللا  اللل  يرجللو لت فیللف ذلللك األمل الللذا سللو وتو الغربللة  فتع لل  الللذ ا  علللك خلللق الرغوللا  واألم 

 . 13: م2013  عالربیعا ایاها وهو يف أوج  راعو م  الیبساملغرتب حت
ىلن  شرحة غری قلیلة من أب اء المعني العراقا آثر  سوی  اهلجرة لتجد مت ف سا  يف ب د الغربلة. 
و و بطویعة ايفاد فإن  عددا  ال ببس بو من هلالء  و معظ هم من الطواة املقا فلة هلم ملن الملعراء 

األدبللاء الللذين جعلللوا يوق للون شللةاواهم  و مللا تعللتلج بللو  للدورهم يف أبیللا  مللن المللعر و دواويللن 
و المللعور  غلرتابیلث املفهللوم و احملتلول  أ  هلا اال لدر  هللم  تتفلق مجیعلا يف ق للايا  قلریة ملن ح

أبللر   مللن و . 69م: 2008دلمللاد  علللی الللوطن  و التغللين  ببجمللاد   و رثللاء جروحللو الع یاللة بللايف م ىل
هلالء المعراء الذين لس د  الغربة بة  مظاهرها يف نتاجهم المعرا هو الماعر العراقلا علدنان 

 ّورا  هلذ  الدراسة. يُعتکالصا   الذا 
 

 عند الصائغ مواقف الغربة والحنين
 غتراب عن الوطن والحنين إليهاالالف( 

بللوا   قللا  عللن األمللان والراحللة قوا وغر  رح هتللم  ف رجللوا مللن بلللدافم فمللر   تعللد د  أسللفار المللعراء و
ا فادو  يلجبون ىل  املوجودة يف بلدهم األم  رغم امل اياا  املوجودة. وع د فملهم يف الوحث ع   

تو من أثر   ايف م ىل  الوطن واأله  وما  اد املسافر ىلال     ادهم ار املدن وما تًر فیاوم المعراء بتًذ
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بل د الغربلة ىل  أوطلافم األ لیلة ومسلاقط رأسلهم ويستسلاون ويتملو قون يف   يف حیاهتم ونفوسهم
ون عللللنايفیلللاة   تعل اللللا  يكللللن شللللغف الملللاعر بللللديار أحو تللللو ىلال   حلللو هم ألهلهللللا ومللللا فیهلللا. ومل ويعللللک 

 دوايهلا لالاءلكل   املغرتبلم و الغربلة داء  ألن    .74 :م2011خلیفلة  ع يف غربتو بسًا یها وشوقا  ىللیهم
ان  .أوطافم واحت افا هلو الرحیل  ىل  بل د امل لايف وال لیا( جعاء من ياف أمام سیاسلة الطغلاة ًو

يف ّطللا  الغربللة واالبتعللاد عللن األهلل  واأل للدقاء واألحوللاب  االبتعللاد عللن األرل األم اللل  نمللب 
 نعیم وط و.فهةذا ُحرم   فیها الفرد العراقا

ال فسلی ة ويرتلاح  اآلالمو  اللو د لوطن هو املكان الوحید الذا يلجب ىللیو اإلنسان ملن ضوضلاءاف
األرل أو املكلان اللذا ي لعد فیلو »بالو فیو ويملعر بالراحلة واهللدوء. اللوطنً  لا يلر  الربیعلا هلو: 

يسللتار  علیللو  وت عاللد بی للو وبللم املكللان رابطللة قوي للة  تتحللد د مللن خ هلللا أنمللطتو الدي ی للة و اإلنسللان 
يف  فالوكاء علك الوطن وايف م والموأ ىللیو مك لون . 58: م2013عالربیعا  «واالجت اعی ة والفكري ة

 نف  اإلنسان ب  من طویعتو.
ل  ا خيطو العراأ الذا دا  ا  يوتعد ؛ وهو يف امل فك العراأ وط و الصا  يتذً ر   خطوة حنوع وً 

يف حللق   االختصلارويملكو ملن  يف  لدر  احملرقللة الكام لةاآلهلا  وايفسلرا   صلدر ألجللو. يامل لايف
 قا   : ء الطغاة الغا وم علیهاتی ارخيها ألج  اسمعرفة ت

راُأ اللذا الِعلوَ  .../ قلُب آ   /  .../ طا    خُ ايف  يف امل ب  عَ ا اتسَ ًل  َ /  د  عِ تَ و  العراُأ الذا يلَ 
 اة  غَ ف  طُ ص  نِ وَ /    ...ح  ًُ اٍن َو غَ خيِو أَ ُف تارِ ص  نِ / د  اِ تَ ف  نلَ 

  8 :تببط م فكع

 ايفللدوب ل هللو موضللو( إلفللادة التجللدد و ول بالفعلل  امل للار(  يللبد المللاعر يف بدايللة املاطلل 
لو يريللد أن يللد عا بللبن  هللذا ال للو  مللا اد موجللو  بن ل دا  وال فايللة لللو ويلیللو فعلل  البتعللاد العللراأ ع للوً 

داال   علك أن  خطا  هو يف امل ايف ثابتة دا  ة وهو ل  يفید بب   وضعو ثوو  شاء لماءمال ل 
  نخطللا ن عللک الةل للا  التالیللة: بتوا لل يكللر ر المللاعر اآلهللا   يف شللوأ دا للم ودمللو( دا  للة.

 .نطغاةنوأخریا   نآ نو
 اب ونع للدما يتعللانق اا یلل  ويتحلل وبعللد  عللن ديللار  وبلللد  الغربللة أخللذ المللاعر بالمللكو  عللن
. بك   الغا وم ع و ا  ّاط ًان  ب  أحد وحمتو وهو وحید اليلن  ع د األعیاد وحتوي  الس وا 

 ومن شكوا :
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ا رِمللوٍر يَ فُ ص للعُ ًَ /  يِن طَللىل  وَ /  فللیِة املذَ ناِفلل رَ ول للعَ / أُ د  حَللنللا أُ أَ وَ / قُ انَ عَللتلَ ر(ُ تلَ ذ  األَ / امٍ  َّ عَللًُلل
 ِصوِ فَ واِن قلَ    راِء قُ وَ  ن  مِ / بی ِ ىل  الرَّ / ةَ يدَ رِ تَوُ المَّ َر ظ  نَ 

  42 :السابقع

م يف عروقللو وحیللا مللن ومللوهج حلل  يللرا الللد   سللار  يرنللو المللاعر ىل  وط للو عل للو يصلل  ىللیللو خللک 
العصفور الذا يتطل   ىل  الربی  من وراء ق وان قفصو.  بم  الت ا  من  الصا   أي ا   يعاينجديدً 

هرما  حیث أ وح  الماعر ع   ج و الو . ىلن  هذا الوعد بعیدا  عن بلد  األم   ب  وطن باا والولدان و 
قللرة األسللئلة اللل   جسلل و بن للو ع مللة سلللاد مللنً  يللذهني هبللا ىل  و  يف  للدر  وسلل  للنتةم ح یللا ً 

ريلا  ً ن يتببط م فا   الل حد ب  أجوبة ع لدما يالود يف  خو  أن يسرقو أحد م و ويوالك بل  ًذ
تابو التكوي ا :  املاط  السادس يفً 

  ا  طَ بب ُط وَ تَ َ ن  يلَ ًَ /  یا   ِ حَ    رُّ مُ مَيُ  انَ ًَ /  املَِ  العَ ايف  َ اَب مَ ا جَ رِة مَ ق  كَ لِ 
  100: تةوي ا ع

 قلا  علن  وهلو يلوب الوللدان ا  خطلری  یئا  اث  السارأ الذا قد سرأ شميو لصا   يتببط وط و ا
تببط    ا-بطه ا الصا   يف امل ايفويف الواق  الذد  واهلوان  ا اللذان تب مان والراحة.ن واألاألم
ا ي الل  ً للهللو الللذا ي جللني الراحللة والللر أ  فأم للا الللوطن األم   وامل للايف هللا المللر  واهلللوان. -وط للو

ملللا الغوطلللة  قلللاد: الكفايلللة مللل  للللعوم »قیللل  للللوعا األعلللراب يف ايف لللم ىل  األوطلللان:  االللاح :
 «  يف الولدان والت ح ا عن األوطانلت ا  األوطان  واالوس م  اإلخوان  قی  ف ا الذل ُة  قاد: ا

لللان ذال   لت ا للل اف . 407: صم1982االللاح   ع حانو اهلل سلللو دعوحیلللث يللللصلللا   ل   بلللم الوللللدانً 
.اطولا  فیللو  «احمللذو  ملن رسللالة الغفلران»حام يف قصلیدة طويللة تللدعك سللرت البالت لر ( وا وتعلا 

 رب  الكون واملكان:
ان  هَللكلين  مُ / مهُ لَ قل  ا ِملِ لونِ قُ للك ذُ َك عَ حَ   لتَ  ن  ن َك لَلُ  أَ رِ ع  أَ / حیما الرَّ انَ بَ ا أَ يَ /  ا...انَ بَ ا أَ يَ 
 نامأَ عاي وَ نِ أسا وَ رَ  یوِ ل ُ عَ ضَ أَ  ةِ عَ الواِس  لِ ر  األَ  ذ هَ  ن  ا  مِ ک  ريُد ِش أُ /  ا ِ يَ وَ 

  70: تبب ط م فكع

ىلن و خياطني اهلل سوحانو وتعا  ويت    لو يعطونو شکا  ملن أرل وط لو حل  يلت ل   ملن هلذ  
شلکا  م لو یطللني ف. هللذا يولدأ بالت لر ( واسلتعطا  اهلل اللرحیم ال  جعلتلو عمهلان وبلا    الصفا 

مللن الغربللة والبللد م للو أن يوا لل  و المفللر  ببن لل يللر ع للدما و   للو لی لل  رأسللو علیللو وي للام.مللن أرل وط
مث  يملللكو أحلللداثها وظروفهلللا ااانالللة وحلللعم حاا ولللو  یهجلللر اللللوطنر لر السلللفة يف امل فلللك يالللر  عیملللال
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 :اط  القالث من نأوراأ من سریة تببط م فكنامليف  وعو وقصا د  .تارا  امل ايف حیث ياودودم
/ نيَ هَلذ  أَ  ن  يلُد أَ رِ أُ /  .../  دِ ذ  اللوِ هَل ن   ُ عَلحُلر  أَ وَ / داا ِ صَلقَ ا وَ ملوعِ دُ وَ / يباا ِ مُ حَ عِ ح  بَ سَ 
 ةَ حَ وَّ لَ  ُ لم الكُ يلَ  ادِ مَ / اِ  طارَ الاِ ِن وَ فُ افِذ السُّ وَ نلَ  ن    مِ َر أَ  ن  أَ  ونَ دُ 

  58 :املصدر نفسوع

أو د  و ح ن   اديق الکيد يفوه موقفو ج  عنرتايو بسرعة يستو  ال دم علك ض ری الماعر 
املاطلل  ع للدما ي هللا  مولعللا  ممللتاقا   متكس للرا  مللن ايف للم وط للوعلللی ويوكللا  ي لل  قدمللو فیللو  فللكم

ور   تعتالللدالمللاعرً  للا وحللریة  ا فسللال وهللذا يلللدد  علللك الالللق مللن الاصللیدة باألبیللا  التالیللةاملللًذ
 «سلة بلار ة ل غلرتاب ال فسلاک يعتتوض ح اضطراب الماعر ومعاناتو الالق والذا  فهذ » :روضة
 . 59م: 2007  عاملولد

ك فَلل ل  یِف مَ ِ للِد رَ و  لللك أَ عَ /  للمايفَ  نَ رَ ِمللس للكَ تَ نلَ  حلل   / واٍ  طُلل َ خُ   للهللا بِ    رحلل َ عَ نَ  ن  ا ىلِ مَلل
 اكِ و  نلَ ها وَ  ُ  َ حَن  / يدِ يِق الکَ  ادِ (ُ ىل   َ َر ه  نلَ وَ /  افُ ادِ صَ يُ 

  60: املصدر نفسوع

لو ىلن  للا نللر  يف مقلل  هللذ   المللواهد وغریهللا قلللق المللاعر واضللطرابو يف قراراتللو اللل  ياللوم هبللا فإن ل
األحو لة واألهل  وملا يللن  هبلم  عللیيريلد اللوطن مللا حتلوا  حني االسلتارار يف اللوطن وال حلني 

يبملل  المللاعر للللو مللن األ للدقاء ومجللاد اللللوطن وال يريللدها ملللا ح للل  لللو ال للیق والفالللر واآلالم. 
يت لل   لللو و  العللودة ىل  وط للو يطلللني مللن اهللب  وط للو ويتلللذ ذ هبللا مث  مللن سلل ا حصلل  علللك رغیللف

ونمعود بلوذان مرتلاح الولاد  يل  علك باب نمسجد الكوفةن ونً یسة لوندن ونحا ط املوككن
 ىلن و ياود: يفیاة.امه  ئا  ب

ًَ امِ مَللأَ   ُ ايَ  َلتَ  تلَ   الللِ  ابِ  َ السَّلل مِ  ِيللمَ  ن  دا  ِملاِحللفللا  وَ ی  غِ رَ  يلدُ رِ أُ  /  .../ ا صَللاقِ وِر الرَّ صُلل ُ ا 
ًَ مَلللل ُ أَ ِلللللج  أَ / ةوفَللللجِد الكُ س للللاِب مَ امَ بَللللمَلللل ُ أَ ِلللللج  أَ  ِط ا ِ حَللللامَ مَللللأَ  ُ ِلللللج  أَ / دن للللو  ِة لُ یسَلللل ِ امَ 
 ِ  وَ ً  لك ُر  عَ ِ  احَ طا  رَ اغِ ضَ / اوذَ بُ  دِ وَ ع  امَ مَ مَ  ُ أَ لِ ج  أَ / ككَ املو  

  73: املصدر نفسوع

اتللو يف اللللو  ه للا  حللني   بللللد  اللل  ت جلللني  سلل اب  تلللذ  رايف للم حلل  طن دعللا  ىلللللی الملللاعر مللذ 
ن ال  عالرغا ف المهی ة؛ و  ً   واحدة م ها ىل  أديان ت ت ا   د ها الماعر هلا قیم دي ی ة مه  ةاألمًا

  فللالعراأ بلللد  تعللد د  فیللو األديللان السلل اوية و للان د والوللوذاًللدين اإلسلل م واملسللیح والیهللو   ساوي للة
هذ  األديان فیحن  ويمتاأ ىللی أهلها . يمری الماعر يف هذا املاط  ىل  س مأ حاهبا متعايمم ب
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 ًان يفك لر وملا اد يبمل  العلودة ىل  بللد  ال لا ا ع لو  ع د خروجو من الوطن الصا  ىلن  . يف العراأ
يف الدمو( يوكا  غارقةیونو  اد يت ا   من م فك ىل  م فك وعلك  و ما   وتلیح وي تظر بفارغ الصک

 :يرنو ىللیوو  بلد  ألج 
لللفَ ا أُ نَلللأَ وَ / كفَللل  امل ل  اٍر ىلِ طَلللو ِد قِ  أَ ُب يف ع للللَ قل  أَ   را  يف افِ سَلللللللُب مُ ا ِ ا مَ نَلللأَ وَ /  .../ ةودَ  العَلللرُ يف ك 
وين یُلللعُ وَ / اِ   َ اِح وِح المَّلللطُ ك سُللللَلللامُ عَ نَلللأَ /  .../ املَ اِ  العَلللارَ  قَللل يف یللليِن  ِ ايرُ ِ َ طَلللتَ أَ / يحِ اللللر  
 یدعِ ِن الوَ طَ اِ  الوَ ال َ ةُ بِ وقَ رُ غ   ُ لال

  68 :املصدر نفسوع

قلللف. يالللل  وهلللو يفكلللر يف افالملللاعر تا لللو حلللریان جاهللل  مصلللری   املللا  فهلللو قللللق أملللام هلللذ  املو 
ل  هلذا يلدد  عللك ترنلو ىلللیوعیونلو    قلارا  العلاملمتطلاير يفو يف الريح   مسافرا  و العودة    اللوطن.ً 

 نفسو. قلق الماعر ورن ة األسك وهلفة اللااء يف
للو يف أود  يللعداد شللوقا  المللاعر ّللني  للللوطن ف لل   يفظللة ويمللكو الوعللد عللن بلللد  ملل  أن للو يرًت يفً 

 .ا  قلا ا  ب ال  ری م طربتعل اا  بالوطن يعی  الغربة متمت  قطار  قا  عن الر أ والراحة فواا م
ا  لت للل  هلللذ  جت اعی لللة  والعاطفی لللة  و.... أحیانلللا( م هلللا ال فسلللیة  والسیاسلللیة  واالللغربلللة أنلللو 

األنوا( يف لربة شاعٍر ما حسني مراح  حیاتو واحملطا  ال  ميلر  هبلا  وأحیانلا  يلک  نلو(  واحلد  ملن 
خللل د تصلللف ح ا لملللعر الصلللا   وجلللدنا الغربلللة ملللن هلللذ  األنلللوا( فتظهلللر بالللو ة يف نتلللاج شلللاعٍر ملللا؛ و 

وىلن  لا اعر وشلوقو ىلللی بللد . غلرتاب ال فسلا نتیجلة  يف لم الملاسیة أ قر ظهورا  يف شعر   مث االالسی
 يف ما يلا سو  نر  ع علی الغربة السیاسیة يف شعر الصا  .

 
 ةالسياسي غربةالب( 

هبللا اإلنسلان جللراء السیاسللا  التعسللفی ة اللل  تفرضللها السلللطا   الغربلة السیاسللیة هللا اللل  يوتلللی
 دهللم ف للن هللذا علللی معارضللیها يف ايفةللم؛ ومبللا أن  المللعراء هلللم رسللالة أمللام شللعوهم ومصللری ب

ام ومعارضللللة قللللراراهتم الفاشلللللة ولللللو بللللق ن الغربللللة  لللل امل طلللللق يتصللللد ون ىللللللی ف للللح سیاسللللا  ايفة 
 وىلبعادهم عن وطن األم.

للد قواجللةن يف هللذا ال للو( مللن االغللرتاب  ياللود للام والللو راء يف ع للدما يت صللف األ»نّ   مللراء وايفك 
 قی للا  فتللعداد اهلللو ة اتسللاعا بللم ال للاس خغ د  يللادة  علللك فسللاد ملل هم أبالاسللوة والظلللم واالسللت بلللدٍ 

وحك امهم  فیفاد ال اس ثاتهم بايفك ام   ويعل ون س طهم الع یف عللك سیاسلة الدوللة وبغ لهم 
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  .24-23م: 2008عقواجة   «لرجاهلا
حساس بالاهر وال یا( بسوني اا  بالوااء يف وط و متح     اإليف بداية األمر يوای الماعر متعل  

ب السلطة وال فوذ  وغیاب العدالة وايفري ة االجت اعی ة لك  لو بعلد تعلر ل اللوطن ىل  استوداد أ حا
الفنت وايفروب ُأجِک علك تر  مدي تلو واللذهاب ىل  مكلان آملن ح ل  معلو آملاد العلودة ىللیهلا بعلد 

 استارار أحواهلا.
 ياود الصا   عن الظرو  اااناة يف ب د  ودس  ااواسی  بم المعني:

لللفَ / دٍ حَلللك أَ لَلللاَ  عَ ييَللل   رُ صُلللا  التلَ /  :يب أَ  ادَ قَللل هلللا طُ ربِ يَ / نٍ ذُ  ُّ أُ ًُللل/  ان  اآلذَ وم  ِبلللغُلللل  مَ  ارِ(ُ المَّ
 ان  طَ ل   َ السُّ صِ  تَ  َّ حَ /  َر خ  األُ ا  بِ ر  ِس  كسل

  9 :املصدر نفسوع

لل م أبیللو الللذا حللذ ر  مللن أن يالل  رييللا  علللك أحللد .افللة أن  يتللذً ر عللدنان ماضللا العللراأ ًو
لللام يف بللللد ذان وااواسلللی .  اآلتسللل عو  ًللل   هلللذا يلللدد  عللللك الظلللرو  ااانالللة املهلكلللة وظللللم ايفك 
ظلامل ىلن لو و  وعتشلاماء  حلني الظللم وىلاللدسلةني  الملاعر شل   حلني   وطنالسلطان يف الماعر. 

بن و نهوالًو ل ة نسلطانن ملا فیها من اخ ن.للغايةً   .ع املخمونة ت اسني و  ف امةتیارً 
 ويعكل  ظللم ايفك لام يف وط لو يف قصلیدتو نأنلا وهوالًلون شوو واقعلا حلمٍ يتكلم الصا   عن 

 .أم للو نللو ويقكلللونومللن خيللرج علللیهم سللو  ياتلو  وحللو هم السللت دام المللو ان للو للود ىل  غايللاهتم
 :الماعر ياود

ًُلللل  هُ ىلِ  اسُ رَّ  ايفُللللين ادَ قَلللل ا عللللا : يَلللللِ ا  هَ َكللللوِ تَ ر  ُب مُ ف لللللََ ر  اِ / يِن ح  دَ َ  لللل ا مَل  اذَ  َلللل لِ يِن لَ بَ سَلللل/  .../ ووال
 فَ ی لذا  ًَ   لو ىلِ ل  عَ /  كا :اِح ضَل دِ وَ س لاألَ  وِ ی افِ سَلارَ لِ شَل...أَ / .../ رٍ ق لیدِة نلَ ِصلرُ قَ اعِ ا شَلنَلا أَ دِ ی  سَل
 اأِس جَ رَ َر ح  دَ تَ فلَ / ااِ  ُ ك عُ لَ عَ  مِ    ِفِو ال َّ ی  سَ   بِ وَ هَ وَ / أِسوِ رَ  رِ ط  مَ دي ا  بِ وِ  ُ را  عَ ع  نُي ِش تُ ك  يَ 

  48 :سواملصدر نفع

  والسلللیف ال للل م  ًلللل عارللللا  الملللاعر مرتوكلللا  هلعلللا   وسلللی ا  أسلللود  وشلللطر رأسلللو  تعلللابری
بن لو يريلد أن يالود ىليف  املبساويةتدحرج رأس الماعر  تدد  علك الظلم واألوضا( و  ن  بللد الملاعرً 

 ًذلكرة. و لو ّ ة اغرتاب مري طردتو من الوطن وأورثتوالسیاسة الظاملة سو وب مو  الماعر ع دما 
فالملاعر مت لج ر ملن  للد  الملاعر املغلرتب. ال فسا  هذ  الكل ا  تدد  علك حالة الالق والتوتر 

األم هلا   دمل  سلكنيدم الملواب و  أا سكنيالدم ؛ سكني سكني الدم و حو هم لك ام و ظلم ايف
   :وأ واجهن . فی مد الصا    رقة بالغة وهو خياطني أ حابو قا   ا هن  أب علی وتفج عا   حعنا  
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ًِ وا حَ وُ صَلا نَ ل  َ ًُ /  أقوُد لصحيب: أال توصرون دما يابسا  يف الغصون  َف ل لوا أَ وُ صَلنَ /  لا  ا
َ لَ ا عَ  َ    سَ اَ انل  وَ / ةٍ اَ  ِ م  مِ   ونِ جُ السُّ  م َ بلَ وَ / وِب رُ ايفُ  م َ بلَ / ِ  و  ك امل

  104: م2004  تةوي ا ع

ايفلللروب و للل عب العنلللا ن  وفرضلللب عللللیهم فولللدأ  ايفكوملللة يف بللللد الصلللا   تولللال  يف قتللل  ال لللاس
 .فرارا  من الظلم واحملن املظل ة يفوسهم فلم يعد يتح    الماعر هذ  األوضا( فغادر الوطن

 
 الحنين إلى األهل واألحب ةج( 

ايف م يُعتَک من أبر  مظاهر الغربة  فالملاعر يف غربتلو ويف خ لم األحلداب السیاسلیة يلتجل  ىلللی 
بة لد  وطویعتوبو التغين   ا يتسل ی بذل  وي سی  ومو    ا حن  ويمتاأ ىللی أهلو وأحوابو.  اا  

من األمور امله  ة يف حیلاة اإلنسلان حاجتلو ىل  أهللو يلبن  هبلم  ويتحلد ب معهلم  ويملكو ىلللیهم ملا يلذيلو 
فلللايف م ىل   مل يفالللد هلللذ  الصلللفة. والملللاعرعللللك نفسلللو السلللرور واألمللل   لیعيللللوا ع لللو اهللللم  والیلللبس ويلللدخلوا

ال يعين التمو أ ىل  األرل اجملر دة بادر ما يعين التمو أ ىل  األرل اآلهلة بال لاس  وللذلك جنلد »ان األوط
 ارتواطا  بم ايف م ىل  األرل وايف م ىل  أهلها  فالغربة عن املكان ىلذا  لیسب سووا  يف ايف لم ىللیلو فحسلني

 . 255 م:2013ا  عالربیع «يف ايف م ىل  ما فیو من أ حاب وأه  وأحواب ب  سوني  
للو وحیللدا  بللم هلللالء الطغللاة الللذين اسللتغل وا وط للو ود ىل  حللن  الصللا   م للرو  أبیللو الللذا مللا  وتًر

. ويرسلللم األحللعان ملللن وح  طللو عللللی بللابع كووتلللا   يرسللمو يتلللذً ر أي للام طفولتلللو وأوقعللوا فیلللو االلراب 
   هلالء الذين رسهم يف قصلیدة الماعر أي ا  أبا  وطفولتو وأخریا  يرسم قرا  الوعیدة ال  حتت نً 

 باسم نتمكی ن قا   :
ل    حَ أُ وتلا  وَ وُ كَ    مُ عَ سُ ر  أَ  ل و عَ ُط ل ر  أَ / انعَ ح ل اِب األَ ك بَل َل ل أَ  وَ يب مُ أَ ُس ل  ودُ ُق ل : لِ وُ َل ل َ   يِن تَ ً  َر اذا تَل
لل دا  أَ ی لل ِح وَ  َلل الل   امَ َم لل ر  أَ / امئ ل مُ مَ ُس لل د  أَ ة  وَ دَ ا ِل لل لیل  و ىلِ ُع لل ا طُ َه لل ر  أَ /  ولَ ُف لل ن  أَ ايللا  وَ مُ نَ ُس  ن  ِملل   ُّ َس
 ةدَ ی  عِ   الوَ َر   الاُ ىلِ  وِ وبِ اُ ثلُ 

  91 :املصدر نفسوع

يبمللل  الصلللا   أن حتلللدب معجلللعة لیلللت ل   ملللن ظللللم الطغلللاةً  لللا خل للل  اهلل ال للليب  عص  ملللن 
 ويملللكو سلللوء حاللللو ةالظلللاملم وحفظلللو بویلللب الع كولللو  وايف املللة. ىلن لللو يرسلللم مجلللاد حیاتلللو املاضلللی

  بكلل  قلوللوبلل د   خياطللنيىلن للو ًلل   حیاتللو يف هللذ  األبیللا .   للاللارعًبن للو يل  لل    وأحعانللو ايفاضللرة
حیللللث األمللللن  هاالعللللامل ىل   للللدر مللللن ضوضللللاء   أم للللو وح افللللا ويلجللللبالللللدمو( ممللللتاقا  ىل  ويللللذر 
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تابللة أحللع  واالرتیللاح  أدخلل  يف قلوللوفاللد التللاريخ أا االبتعللاد عللن األم ان ولديللو رسللالة خطللریة وهللاً 
تابتها وًل    أحعان التاريخ ساوا أحعان العامل ب حعنا  ت  . ي مد الصا    ا حا :وهو يريدً 

نَي تُللً  ألَ / ا َلل ِ  فَ  ُ يف م  قُ الللدَّ هَ م للا يَ مَلل ارِ دَ ا للا  مبِ ک  ِحلل اجُ تَللح  أَ /  ...قُ هَ ش للأَ وَ / ا دِ حُ: ِبللی  ِ للأَ 
ًَ دُ مُ  ن   ُّ مِ سَ ن  أَ وَ /  اخيِ ارِ تَ  انَ عَ ح  أَ   ام  ِر أُ د     َ یِح ىلِ فِ الصَّ ٍن 

  104: فسواملصدر نع

رق لب أحاسیسلو وعواطفلو فلذهني ىل  أبعلد ملن ذللك  الماعروالغربة علی   ل و ا طرأ بعد ما 
یح ل  الملاعر قلولو  لااوع اللذا يوحلث ع لو فوالوحلدة بعلد .  يعانون الوحملةم ببف  أهلو وو ف 

رونلللو بعلللد م أهللللواا یللل  يف وط لللو العلللراأ  فیالللوم بتو يعلللو بلللم امل لللايف و بلللم  وتلللو اللللذين سلللو  يًذ
 :احملو ة وايف ان ورمبا يريد من ااوع وسیسكوون الدمو( علك قک .

للأَ  َ  م َ بلَللا وَ ِللله  أَ  م َ   عللوُ بلَللوَ أُ / ی للا  تِ عا  يَ و للنَي خُ ل لل ُ الاَ تِ  / وبُ رُ ا الللدُّ  َ تل  دَ رَّ ا شَللمَلل د  ك قَلللَللعَ / ايف  َللامل
 ..ا.نَ ک ِ ك قلَ لَ عَ / ا ُ بَ ادِ ها ال َّ ًُ ُر تل  تلَ   َ و   سَ الِ   و(ُ مُ الدُّ 

  104: املصدر نفسوع
وىلن لللللو فكللللل   ملللللا يعلللللاين م لللللو الملللللاعر الوعلللللد علللللن أهللللللو وأحو تلللللو اللللللذين قلللللاموا بلللللاملعرو  يف حا لللللو. 

  هللللللم الق لللللاء وح للللل  هللللللم ن لالللللا هم واالسلللللتئ اس   لللللورهم. فریسللللليفالللللدهم يف الغربلللللة ّروملللللا  مللللل
 العطوفة والرتة. يف قلوو

 
 الطبيعي ةالمظاهر  الحنين إلىد( 
  ونواتی للة أو حیوانی للة  طویعی للة أو  لل اعی ة تعللد  مللن امللدةاای للة أو ايفكا  للا  الباإلنسللان مللن ط مللا حللی ًلل   »

بللةیللالطویع املظللاهر ذ قللریون هبللث ر شللعراءً وقللد تللب . 112: م2013عالربیعللا   «ةیللاملظللاهر الطویع وأنمللدوا  ة اا  
نللر  ع للد  وبللم أوطلافم الغربللة وال لو .ذاقللوا ملرارة الوحمللة وشللا ب بیل هم ملا خا  للة  ىلذا  فیهلا طويلللة قصلا د

 الع اوين التالیة: من أشهر ما وظ فوو .   املظاهر ال  تذً ر املواطن بطویعة العراأالصا   بعا هذ
 
 النخل. 1

يظهللر مللن تعل للق العللريب بال  لللة  مللن مللوارد االلری والعطللاء  ويف المللعر العللريب يوجللد مللا وردال  لللة ملل
ومبلا  لغیوب اهلواط  فتوقد يف قلني الملاعر نلار الوجلد وايف لم والملوأ.مت   یا  هلا ساا الغوادا وا

أن  العراأ حتوا علی أ ک غابا  ال  ی  يف العامل فاد يظهر ع د الملعراء العلراقیم تعل لق شلديد 
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الصلا   يتحلد ب علن  ملن هلذ  الااعلدة يف الملعر العراقلا. نان ال ُيسلتق یبال  لة وممتااهتا  وعد
 قا   : ری ىللیها قد ضی   املسل او ث تغط ا ب د  املسو رة بالو ادأ حی طود ال  لة

وقلد بعلد اللد رُب ملا / ًیلف الو لود ىللیهلا/  ي بظ   ال  یِ  ب د  مسو رة  بالو ادأ
 بی  ا والعتاب

  7: تبب ط م فیع

لة ويلً د الماعر ياد م ااک يف بداية املاط  لریسم ل ا مظهرا  من مظاهر حیاة العريب وها ال  
یفی للة الو للود ىل  مث  يسللب ولللو بلللد وهوي للة.  علللك أن للو ي ت للا ىل  وطللن بلل د  ومل يلوللث حلل  د عللنً 

ويلللبد بالفعللل  املاضلللا املسلللووأ بللللعقد  لیجس لللد ضللل امة  و يلللر  األملللر مسلللتحی   ًبن للل  ا سلللا  يصلللوح ي
للد علللك أن  الللدروب سللو وب لللو الفللراأ والوعللد  ذلك وظ للف ر.  للمللدل الع للوسللریافاانو معاناتللو ويلً 

صلللور يف . فهلللو مملللتاأ للالللاء وطلللن ّبملللك  نكلللرة لتعظلللیم بللللد  وىلًراملللو «بللل د»علللدنان لفظلللة 
 ويكفیو أن يد الطريق ىل  وط و لریوا نفسو ويسل ا خاطر . الو ادأ حتب ظ د ال  ی  

 
 والدجلةالفرات . 2

  يالف عللك ً لا نلرا    والوكلاءن يولدأ بلايف مالوطبلظلاهر الل  تُلذً ر  اململن  ا  ع دما ير  الماعر مظهلر 
 بی لو وبلم یجلرا ايفلوار. فو  لیبخلذ ميد  يديو حن ا  حی   ا  ىلنسانيرا  و یوكیو فجسر نماملون ويتذً ر الفرا  

لل     !ملل  أن  ذللل  يف ايفلللم ف للا بللاد الواقلل  للوب  الفللرا  ومل يلوللث حلل  حتوطللو جیللوف أمیللة مللنً 
 :طهاد املتفمیِم يف العراأضالظلم واال د مل يت ل   من  ابوسفالماعر حتی يف عامل اایا
/ حلل  رأيللُب جیللوَف أمیللة/  .../ ويبخللذين/ رأيللُب الفللراَ  ميللدُّ يديللوِ / علللك جسللِر مللاملو

ِ   وٍب تطوقين  منً 
  53: املصدر نفسوع

 وىلن فع  سو  يُلای الوطنبحیث خيمك أن يفك ر وحلم  الماعر خا ف قلق مسلوب ايفري ة
 ا  حعي ل ويرحل  ع هلا وط لو مظلاهر الملاعرتلذً ر ي لة. لجون والعنلا ن املظعلیو الاوا وسیدخ  السل

 ً ا يفع  يف هذا املاط :  ورا  مجیلة من هذ  الظواهر يف أشعار يرسم  و 
/  عل لق حلعين فیلو... وأرحلل ُ يتملك  ُ غی لا   أ/ فلبر  األفلَق أًقلرَ ملن وطللنٍ / أفلتحُ نافلذد

ًلا /  ما قوی َ الغلروِب ىل  ااسلرِ بغداد  َ  ًانب  م ا رُ /  ًان الفراُ  علك بُعِد مباها 
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 د ذَ عن لیِ  نافِ  من أبعَد ال   َ / من  سو رَ ال هرَ / دجلة تتوض ب يف ماءِ 
  103-104: تةوي ا ع

يودأ الصا   املاط  بفتح نافذتو معل اا  حعنو علك غی ة ترح  حنو بلد  وخيتم املاط  بكل ة ال افذة  
ذاهوللة حنللو الدجللللة  المللاعر الفلللرا   ويت ی لل  م للا ر بغللداد يمللاهد .نعودتللو ىل  الللوط يبملل ًبن للو 

مللتد  ح ی للو وأمل الغربللة يف نفسللو. مللن مث    ع د للذ يهللا العللذب وتتهی للب لصلل ة املغللربلتتوضللب مللن ما 
يلج  الصا   يف السلاد عن الذا سو ر األفار يف بلد  وأبعد ال    عن نافذة لیلو. وهو يعين: من 

 ادا عن الوطن هو السوني يف ابتع
 
 تنور أم ه. 3

 و ورغیفها الطی ني ويلود (  ل   ر بلد  وت ور أم  يتذً   يف السويد (Malmo) ماملو الصا   يف طرياو ىل 
  ويلرت  قلد  ل كهلا العلدو؛ لل يلود ( تلاريخ بل د  او  فیود علو  ملر ة  أخلر  مل يعد يرا  ًبنوحتی  ذل  

بنو يريد یالود أو ل يف مبسلاتو ويلود ( ملا يعلاين ويملاًرأن ارع الال من ًل ة الودا( األخریة وحیدةً 
يف بللد  اللذا  األمل  يلود ( الملاعر نافلذة یلد األعلداء.بللدا الطیلني اللذا أ لوح خرابلا  ب وداعا  يا

 العلودة ىل  اللوطنلسلب آمل  يف  ًبن لو يريلد أن يالودح  يص  ىل  ت لور أم لو ويود علو    وح خرابا  أ
ري أما   الرجو( هايعلين أفك ر يف  الوحید الذا  !اهتاوًذ

وداعلللا  لتارخي لللا املتوًلللِ  فلللوأ / وداعلللا  لت لللوِر أم لللا/ .../ وداعلللا  ل افلللذٍة يف بللل ِد االللراب
وُ يف الیدين/ الروا ين  وداعا  / وداعا  ملا سوَ  نرًت

  53 :تبب ط م فیع

ن املوجللودة يف بلللد  و   . ىلن للو يتللذً ر حللن  ىللیهللا ح انللا  ال نظللری لللو وال مقیلليتللذً ر الصللا   األمللًا
بن لو يملعر بلاملو  يلود ( بللد  وكا هلا وي لوح لفراقهلاوي وت ور أم وال    والفرا  والدجلة  . وأخلریا ً 

 .ًو   ما يوعث يف نفسو الوهجة والسرور
 
 نتيجةال
 يف بللد   سلی ة الل  فرضلها ايفة لامجلراء امل لاياا  السیادنان الصا   العراأ وآثر الغربلة غادر ع

انب الوأي ا  ايف  الماعر. سوني املواشر يف ّ ةروب ال ً 
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 لظلللم السیاسلللا يف شللعر الصللا   وذللل  نتیجللة ل غللرتاباال غللرتاب السیاسللا مللن أبللر  أنللوا(اال
 والع ف الذا تعر ل لو العراأ  من ال ظام الوعقا.

 تجلل  ايف لم يُعتلَک ملن أبللر  مظلاهر الغربلة  فالملاعر يف غربتللو ويف خ لم األحلداب السیاسلیة يل
 ىللی التغين بولد  وطویعتو و   ما يتعل ق بو  ا يتسل ی بذل  وي سی  ومو.

   للان ياللیم المللاعر ايف للم والمللوأ نالللة  مانی للة نالل يف امل للايف ولكللن قلوللو وأشللواقو هتفللو  حیللثً 
ال اشئة  صادقةمرهفا  باألحاسی  ال ا  والعفرا  ويوكا علیواآله اأ  ويصدر ألجلوو ی  ىل  العر 

انلب ذاتی لة تسلعك ىل  الت فلی  علن مك ونلا  الل ف   ع اأ وجود .من أ وملا يتعل لق هبلا فبشلعار ً 
 حواا والتوتر.من مماعر اإل

  ر   و   العذبة يتذً ر الماعر مظاهر وط و الراقیة وأفار ا تذً ر  الصا   وأسكني الدمو( علیو ًذ
 . ةالسلطة ايفًاوأحوابو  ويف     ذل   ان يعر ل بسیاسا  أهلو 
 يوكلا فلراأ أهللو وبعلد  علن  وخی م علیو األسك فهو دا  لا  األحعان  عدنان شاعر سیطر  علیو

ل   و يف شعر  ببفكلار ملو نلة وأسلالیني مت وعلة وبطلرأ .تلفلة تتفلاو  فیهلا وط و وديار  فصو ر ذلكً 
 وهلفة اللااء. قو ة العاطفة ورن ة األسك

 مل ألن  م اضة الغربلة  عا دة موتعابری  ان ببلفا  رن انةیتاإلد و ع ب التعای لعم نفسوالماعر مل ي
يف الغربة  سو من املعاناة واألمل الماعر هو ىلظهار ما يف نففهد   لتةل ف والعخرفة؛ل د( لو جماال  ت

 .ی  دأ العاطفة ع د الماعرعل دد  وهذا ي
 

 المصادر
 ارآن الكرميال

ــين فــي شــعرم   2005ابللن رم للان  فللریو  ع ة ل یلل  شللهادة ماجسللرت يف ّتصلل  ســليمان عــا م الغربــة والحن   مللذً رة معللد 
لی ة اآلداب واللغا   قسم اللغة العربی ة وآداهبا.  األدب المعيب  جامعة ااعا ر ً 

لد الصلدأ العویلدا  الطوعلة القالقلة  أاعتل  بتصلحیحها ؛ لسان العـرب   هلل1414بن م ظور  عا لد عولدالوهاب ّو   ملم ّ  
 .لرتاب العريبدار ىلحیاء ا بریو 

دار الرا لللد    الطوعلللة القانیلللة  بلللریو  ايف لللم ىل  األوطلللانرســـائل الجـــاح :     م1982عاالللاح   أبوعق لللان ع لللروبن  لللر 
 .العريب

 .ی ةالعرب ةدار ال ه  :و ری   بالطوعة األو   يندلسالشعر األ يلم فن واأليالحنم   2011ة ع  بس ةفیخل
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 .دار ىلحیاء الرتاب العريب    الطوعة القانیة  بریو   العين م :2005خلی  بن أتد الفراهیدا ع

  قللد مب هللذ  األطروحللة اسللتك اال  عصــر ســيادة غرناطــة: الحنــين والغربــة فــي الشــعر األندلســى   2007لللی  مهللا عاالی
 بل   فلسطم.ملتطل وا  درجة املاجسرت يف الل غة العربی ة بكل یة الدراسا  العلیا يف جامعة ال جاح الوط ی ة يف نا

  طهللران  جامعللة تربیللب «الغربللة يف المللعر العراقللا / المللاعر العراقللا املهللاجر منوذجللا  »م ؛ 2008دلمللاد  جعفللر و آخللرون ع
 .75-63     4ع 15  العدد الدولية اإلنسانية العلوم مجلةمدرس  

 .الدار العربیة لل وسوعا    بریو    الطوعة األو الغربة والحنين في الشعر األندلسي   م2013ع حاجم أتد الربیعا 

ة التونسللی ة : حــوار ومنتخبــات الشــعري ةعــدنان الصــائغ تــأبط منفــىم   2008اللعرييب  ولیللد ع   الطوعللة األو   تللون   المللًر
 لل مر وت  یة ف ون الرسم.

مصلللر:  كـــر،مصـــبال الف-مجل ـــة ديـــوجين؛ ترمجلللة لیللللك عق لللان  «فكلللرة ايف لللم ىل  اللللوطن» م 1968عستاروب سلللكا  جلللان
 .59-33    7جامعة الااهرة  عدد

   الطوعة األو   بریو   امللسسة العربیة للدراسة وال مر.: األعمال الشعري ةتأب ط منفى م  2004الصا    عدنان ع

 امللسسة العربیة للدراسة وال مر.   الطوعة األو   بریو  : األعمال الشعري ةتكوينات م  2004ع                

  الطوعلللة األو   بلللریو   امللسسلللة العربیلللة للدراسلللة : األعمـــال الشـــعري ةتلـــل الســـنوات المـــر ة م  2004ع               
 وال مر.

هللل   قللد مب 334 -هللل232يف شللعر العصللر العواسلا القللاين ع  الغربــة والحنــين إلــى الــديارم   2008عوللد امللل عم عقواجلة  ّ للد 
درجللة املاجسللرت يف الل غللة العربی للة وآداهبللا بكل یللة الدراسللا  العلیللا والوحللث العل للا يف جامعللة هللذ  األطروحللة اسللتك اال  ملتطل وللا  

 االی .

مللة ل یلل  درجللة املاجسللتری يف فللر( عــدنان الصــائغ وآراالج االجتماعي ــة والسياســي ةه   1433ّ للودل  راحلللو ع   رسللالة ماد 
لی ة الل غا     قسم الل غة العربی ة وآداهبا.الل غة العربی ة وآداهبا  جامعة أ فهان ً 

لی للة اللغلللة العربی للةرسلللالة   غتـــراب فــي حيــاة بـــن در اج وشــعرجاال   م2007  روضللة عاملولللد مللة ىل ً  وآداهبللا ضللل ن  ماد 
متطلوا  ايفصود علك درجة املاجستری يف اللغة العربیة  جامعة أم الار   قسم الدراسا  العلیا   لكة العربیة السعودي ة 

 .علیم العايو ارة الت
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 های آن در شعر عدنان صائغبازتاب غربت و جلوه
 «تکوینات»و « تأبّط منفی»مطالعة موردی دو دیوان: 

 3آمنه آبگون، 2رسول بالوی، 1علی خضری

 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه خلیج فارس بوشهر. 1

 بوشهر فارس خلیج دانشگاه عربی ادبیات و زبان گروه . استادیار2

 عربی دانشگاه خلیج فارس بوشهر تآموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیادانش. 3

 چکیده

های انسانی از هر نژاد و فرهنگی برروز  قدمتی به اندازة عمر بشر دارد و در همة گونه غربت احساس

برا   انک از آنر هرر یر   و است. این احساس گاه دل نازک شاعران را نیز تحت تأثیر قرار دادهپیدا کرده

نی شاعر معاصر عراقی ازجمله شاعرا« عدنان صائغ» اند. کردهآن را بیان دیدگاه و موقعیت ویژة خود 

 روزیجروی امنیرت و   ودر جست ناچارو به سخت کشورش را نداشت شرایطکه تاب تحمل  است

شرعر  در  یتنگر دل غربرت و  هایجلوه به کشور دیگری کوچ کرد و به این احساس دچار شد. خود

و شرو    یبسرتگ آمیزی به وطن خرویش دل به صورت مبالغه ، تاآنجاکهردنمود آشکاری داشاعر این 

 .دهدنشان می

 ی بپرردازد کره بیرانگر   ترین موضوعاتمهمکوشد به می ،تحلیلیر   این پژوهش با روش توصیفی

لمانره  هرای اا و سیاسرت اسرت   تکوینرات و  منفری تأبط دو دیوان: در  شاعر یتنگغربت و دل

ویرژه  عرا ، بره  وحشیانة رژیم بعثی هایگریستماز  نقد می کند. همچنیندستگاه حکومتی را 

های ایرن پرژوهش   . یافتهگویدسخن می شاعران و نویسندگان عراقیو اذیت روشنفکران،  آزار

و شریفته دوسرتان،    بسرته دلرغم دوری از میهن خرویش، همچنران   دهد که شاعر علینشان می

از ، زیبرا و بره دور   روان ،سربکی سراده  را با  غم غربت و اماکن طبیعی عرا  است خویشان، و

 کند.بیان میوبر  تعابیر پرزر آوردن  وگویی پیچیده ،پردازیلفظ
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