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مجلة الجمعية العلمية اإليرانية للغة العربية وآدابها، 
هـ.ش/  1394 خريف ،36فصلية محكمة، العدد الـ

 37-52م؛ صص  2015

 سعدي يوسف ظاهرة االغتراب في شعر
 مالزاده ةريحان

 )س( بية و آداهبا جبامعة الزهراءيف قسم اللغة العر  ةمساعد ةأستاذ
 19/02/1394: تاريخ قبول  08/02/1393: تاريخ استالم

 صالملخ  
واررا أ   ،  رر درا ددررمب ا ررا ي اايرراة التررز دعي رر ا  لررز ادررادة اکتاررا  اأت ظررروا اايرراة العربيررة وم ررا ل ا  أد  

نفسية الفرد  تفقد وجد بنية االجتماعية والسياسية واالقتصاددة والثقافية للمجتمع العراقياأقد تسر ب يف  الفساد
 .لضياع وبالتايل االغرتابکساسا  عميقا  با  وال عراء خاصة  

  عرا  کيراة ن رأ. وارا ف الذي عرا  ورود   يف خرارال بر د العراقي املعاصر سعدي دوس ال اعر، مقدمة هؤالء ويف
کر رررررات التمجررررررر و رررررود نسرررررا  املعاصرررررر بررررر  أامرررررات اإ مليئرررررة باار رررررة والتنقررررري واملعانررررراة صرررررار  رررررعر  صرررررد   

  الصفمجات التالية. تضح من خ ل دراستنا ل عر  يفوصد  اغرتاب  سياالستعمار.

 ا رف هرذ  الهرراهرة يفد ول أ اير ومنرا هرذا وبالترايلدلرز  ف االغررتاب منرذ ظ رور  درلرز تعر   ردا هرذا الثمجر  يف
معتمردا  علرز ا  رية فيرة و اليرفن ظرواهرق استعراض مناذال من  عر  ودراسة بعر  د عر هذا ال اعر اخل ق عن ور 

 .املن ج الوصفي التمجليلي
 

 .سعدي دوسف، االغرتاب، العراق، املعاصر ال عر العريب: الکلمات الرئيسة
 

 المقدمة
لارررن  مل.1958متررروا  14عررر   قيرررامل اةم وردرررة العراقيرررة يف راق بعرررد  نهرررامل امللارررز فرررز العرررقرررد انت ررري ال

مررا انت رر  برري تعم قرر  هررذ  االناسررارات خاصررة  بعررد  خليثررات الررن عاناهررا الفرررد العراقررياالناسررارات وا
بنيرررة االجتماعيرررة ة مرررن دقهرررة علرررز عمرررق الفسررراد يف اأخررر  ورغرررم مرررا فجرتررر  اأ، مل1967ة کزدررررا  هزيرر

وال عراء خاصة  اکساسا  ، قد ولدت يف نفسية الفرد، دة والثقافية يف اجملتمع العريب والسياسية واالقتصاد
درررذهمب  . و(204-216صررر ، مل1999: القررروا ) صرررثمج  عرررام   لجررررة العررريب وونررر أو ، عميقررا  بالضرررياع
 ،و العزلررةاالنسررمجاب أ: برر ترررتاو   ابالسررلو ية الررن دسررفر عن ررا االغرررت  جئأ  النتررا لررزالررد تور بر ررات  

 .(68:  1387، دل اد وآخرو ) و التمرد فز سثيي تغي  الواقعالثورة أ، واالستس مل اخلضوع

                                                                                                                                        
 ةالمسؤول ةالکاتب            mollazadeh7780@gmail.com 
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ال رراعر سررثيي الجرررة مررن م  بنرراء ال ررعمب العراقرري قررد آ ررروامررن أغرر  قليرري عررددا      منررا هنررا أومررا د 
من هرذا . را دنمرا  عرب أ عار  أ نسا آالمل اإ دد الجرة علي الثقاء ل اختار سعدي دوسف الذي املثدع

الضروء علرز مرد  تر     بالنسرثة لرذ   يلنلقر« دوسرف ي رعر سرعد االغررتاب يف»منا بدراسرة املنطلق ق
فررز  أخرر ا   وثعرر  أعمالرر  ال ررعردة ليرر  هررو أ   الررذي  ررمب أ  أ رر   .و الهرراهرة ونثرر  م يف ررا يف  ررعر  

ع مرا وث قرد م دنالرذ دررا  سرو  اةرزئ  فرز  ا  دات فرز بر وت لارن مرع اأسرف لريد موجرودسثعة جمل ر
  ي أعمال  ال عردة الااملة واةدددة.للعثور علز  ، أدضا   من موقع  نامل. لذا قد استفد1998سنة 

اعتمرردنا  لنقررد والتمجليرري الررنهررذ  الدراسررة  رراول أ   يررمب عررن اأسررئلة التاليررة  ررمن عمليررة ا
 االغررتاب فرز  رعر سرعدي ل   م مرح  يف و  ما هو مف ومل االغرتاب يف ال عر العربز؟: علي ا
 وما هز أنواع ؟ دوسف
 

 سابقةالدراسات ال
ة دردبدراسرات نق  ظ هرذا ال راعريرة مل دغرزارة انتاجاتر  ال رعر ة و يدبوسف اأد يسعد رغم تنوع  ربة

  بدراسرررة يرررهتمررر  فمتنرررا  الصرررماد  وا تثتررر  اال  وسررفد يسرررعد  رررعر  تررراب  ررر  عنررروا   يف سررو 
املعاصر  غرتاب فز ال عر العربزتعلق بهاهرة االدما يفو  .ة االغرتابتناول ظاهر ت  دو  أ مةية قيلي ل

يفمرررد را رررز جعفرررر واختصررر   تثررر  ،  ال رررعر العراقرررز يفغررررتاب اال  ترررابقرررد م  دراسرررات مرررن أ  رررا  
ل رراد )د « رعر العربررزال الغربررة يف» عنرروا مقررال بهنرا  و ال ررعراء الرررواد.  عا ر ا الررن غرررتابب منرا  اال

 املنفرز  رعر» بعنروا آخرر  مقالالزمانز و اسز واملاانز و يب الس ا االغرتايس فدر  .( 1387، آخرو و 
ف يرموت»  ر  عنروا  ضا مقالدأ و (مل1390، صادقز و گنجز) «سامز الثارود املغرتب لد  يفمودو 

بدراسرة  مقرالت  يرلارن مل  و (مل1391، رسول و آخررو ، و )ب  «ز السماو يياالغرتاب فز  عر 
 .ند املعاصر ي  عراء العراقع مل الأسف وهو من دو  يسعد   عرظاهرة االغرتاب يف

 
 وسفي ياة سعديلی حإنظرة عابرة 
 املسجد الثصرة بالعراق. تعل م يف يکد   واک « عيالثق»ة دقر  يف مل1934وسف عامل د يولد سعد

أخرو   تافلر  و  وهرو صرغخرر . تروف ز والرد  ة اأيرالرتا ها من املصادر   وغ،  داادو  نصوص القرآ 
 بثغررداد عررامل  املعل مرر دار ال يفختررر  الثصرررة و  ة يفدررة ودرس الثانو دررقر ال ة.عا  وفولترر  يفدرررعااأ رررب بال
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ر لعردد در ر  ديا  ورئري قافو  ا  ية فعمي مدر سا  ومست ارا   ع موظائف عد   يف ي. تقل مب سعدمل1958
 .(2/460: مل1995، )سعود زوائمن اةکصي علز جمموعة  ما   من اجمل ت

 ات مث تنقري يفينيالسثع يف ن واملنفز. تر  العراقة وعرا واقع ااهر والسجي د کروبا  أهل 
لز  انتاج   بغزارة اإنتاال فوصي ديتاا سعيش فز لند . يعدا  ية وکالي عرب ة وغيبلدا   تز عرب

 لررز القصررائد فقررد  تررمب  ررافة   جمموعة. ربعررألررز    ررة و  ة مقس ررمة دصررفمجة  ررعر  يلفررأ ثررر مررن أ
ة يرررلرررز العرب  مرررا تررررجم   ة ونصررروص متفرقرررة ومرررذ رات.درررة ورواية وجمموعرررة قصصررردات  رررعر ي  مسررررک
 زوالفرنسررطررالز دونررانز واإيسررثانز والز واإ مررن الرت رري ة ل ررعراء عرراملدعمررال ال ررعر اأمررن  ددررالعد

 .(18: مل2001، )الصماد  والياباين
س م ذلک أفقد  ةة وتنق ت  املستمر ياسيسلز  ربت  ال ة تعود يدبسثاب تنوع  ربت  اأأ    أدو دثو 
و رود  کر ات التمجرر  ب نسا  املعاصرامات اإو عر  صد  أ؛ ةدت  ال عر دي  قافت  ورؤ يت ا يف
 ة.يالصفمجات التال  عر  يفمناذال من ة دراس تضح من خ ليستعمار. وصد  اغرتاب  ساال
 

 ف االغترابيتعر 
 ةيالداللة اللغو  (الف
، ز عن الناسوالذهاب والتنمج  ، ة اعنز النزو  عن الوونياملعاجم العرب اب( يفاالغرت رد لف ظ )و 

هذ   .(10/31: مل1988، )ابن منهور قربائ أ  غلز  ال ذا تزو   ولو  اغرتب ف   قدو ، وتوقا  النفد
  يلز الث ( اعنز الرجوع nostos) م خوذة من و( Nostalgia) ة تعادليقة فرنسيااق الالمة يف

 .(2/248: ه. 1375، سزينف) لز املا ز.   و اانأمل ( اعنز اأalgia) و
 

 ةيالداللة االصطالح( ب
 هرررا  الخررت ا اسررتعمال  يفن، قررا  يدقدا  درراالصررط    د د معنررز االغرررتاب يفدررصررعمب  دومررن ال

 اهرر  ة وغيرردبة واأيررالثقاف ة وجمرراالت الن رراواتيلفلسررفا والدراسرراتة يررندة والديرراالجتماعالثمجررو  
والثمجر  ،  موجرود لز مثال غر عزلة وال او  والتطلع عموما  واکدة. من ا الالغربة ولان مهاهر 

ز  لرررو بالعاوفرررة فرررذلک راجرررع أة ياسررريبالس وأة يرررالجتماعة الغربرررة بايا تسرررمم  أا خاصرررة.يررروتوبدعرررن 
 .(6: مل1999، را ز جعفر) مد هتا بعناصر النموأ الغربة نفس ا الن يدواع
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 فی العربفکرة االغتراب 
عصرز دا مرصرراع  مرع مرا کولر    نسا  يفواإ نسا  فز هذا الوجود.ة قدمل اإيظاهرة قد االغرتاب

وفرررز اجملتمرررع  لرررز االغرررتاب. عنرررز ةرروء  د علررز الرررذات وهررذا نافررر دو نعررزل دستسرررلم و دو أتمررر د دو 
ئدة تفرررض ة السررايرلقثلا   نلمرد هررذ  الهرراهرة تلمسرا  وا ررمجا  أ  الع قرراتأع ياةراهلز ال نسررتط

 .(13: مل2003، )اامي ةياف ظ علز الرو  اةماعيا  ياقا  اجتماعيس
 ک وعرررراي اارررال عنرررد  رررعراء الصرررعال  «اخللرررع» ال رررعر اةررراهلز قرررد عررررا    أاء وامل رررم ابترررد

ا اخلررارال  مررا عررر  الررداخي ويف نفررز يفعرررا الو ، ديالقررئ امررر علررز کررد مررا نعرررا مررن  «الطرررد»
 .(64: مل1986، )بدو  واأع ز هو معروا من النابغةالتاسمب علز حنو ما ء اخلروال ورا
للتجرو ل داخري    دفرع برالعريبدة أنردر راال جدأ اندلع  ظاهرة الغربة يف جاء اإس مل  وک
 لز العامل.  رة مث للخروال من ا داةز 

أ   اأ  بعرررررررر  ال ررررررررعراء مررررررررا اسررررررررتطاعو  العصررررررررر العثاسررررررررز ا ررررررررتدت ظرررررررراهرة االغرررررررررتاب ويف
عف اخل فرررررة النررررراس الثرررررؤس بسرررررثمب  ررررر جتمررررراعز فقرررررد  ثرررررر الفسررررراد وعرررررم  فررررروا مرررررع الواقرررررع االي  تا

د يرررر  اجملي ررررعر بالغربررررة واالنفصررررال عررررن ما ررررد العررررريب  اصررررثح يرررر ت حبدررررلررررز دو  و ررررز ؤ الدولررررة 
يف القررررررررر  الرابررررررررع و  .(27: مل2003، ي)اامرررررررر علررررررررز مررررررررا فقررررررررد  يثارررررررردادة و ينما انرررررررر  لرررررررر  السرررررررريک

 اإصرررررث انز الفررررررال أبرررررز «الغربررررراء أدب»  تررررراب   رررررا   اإسرررررم هرررررذا محررررري  تررررراب  أول، الجرررررري
 .(69: مل1986، بدو )

وربرا  ير  فد، لهاهرة االغرتاب  املتعد دةي   وجدنا دراسات الغربدلز العصر ااد ا فإذا جئن
لسرروا يوالف اجتمرراعزو أاغرررتاب فلسررفز    أسرراس  رري  نررز وأن رردد أ  االغرررتاب أساسررا  هررو اغرررتاب

اب را  مررار د فررز کرراالت اغررررت دررو  .ةيرراة الاليررة اايررربنم يفررز صررم   االغرررتابر درر جرريياأملررانز ه
 و)ال منتمررز(أ مب(دمل رر ور)الغر ا لسررو  فررز  تاهبررادرا   ررولن و دررو  .االنسررا  عررن عملرر  وعررن ام ئرر 

 .(51: مل1986، )الع ماو  ندمرض القر  الع ر 
 

 يوسف سعدي شعر في االغتراب أشکال تجلي ات 
 ذاتر  عرن بانفصرال  الفررد  عور علي دنطوي باون  املعاين يباق عن دتميز النفد عن االغرتاب معنز     
 : دقولعماق وجود   ذ دي دوسف هذا االغرتاب الذايت يف أيد  سعو .(18: مل2004، املغنية)
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لو رررا  يل قصرررر أسررران  الاررر ب بررر  لتمجرسرررنز / لرررو  رررا  يل بررررال لع ررر  بررر  وکيررردا  
 انررر    لرررو مرررر ة  / وکيررردا     لررراوع ررر، الستضررريف واکررردة  ، لرررو  رررا  يل امرأترررا / وکيررردا  
 رُت کن آخر الدنيا وکيدا  علي املياة لس خطا 

 (1/78: مل1988، )دوسف 
أسر  مرع :    انر  خطرا  مرع اةميرععي ال اعر ب ن   دسر  وکرد  کترز و ويف ماا  آخر دد  
 .(1/369: املصدر نفس ) اةميع وخطويت وکدي

 خرررر  ناتفرررين صرررور  ال رررعردة اأن خررر ل منررراذال مررروياننرررا أ  نرررتلمد جمرررال هرررذا املنرررا  مررر
منسيا  ، ق  وکيدا  مثق   بالطمجلمب املزر " ر : وهز والة الا ململنع  القصائد  لز مطالع  ارة باإ

 ...و، "الطردرق؟ فلرم أجرد بيرنأخطر ت  "أ، ليک ترؤمز غر  أنرز ال أراهرا"" ي الدروب  ، وئيدا "
 (.382: املصدر نفس )

 ثرر  مرررن نسررا  فتجلررز اانرر  يف  ق الصرررلة بررالوون واإلصرريقررد بقررز دوسررف  سررعدي    واررا أ
صررعثة مررن االغرررتاب و  د کرراليرر  ررا  ول  ررعر اانرر»    أعمالرر  ال ررعردة وا ررح.وتا دلفرر  النهررر أ

 مي يفعمق أو  مشيأ  معنز أمل  باملغرتب.وللمجن ة متعددةدة و عور ية دوافع نفسيلوکص، آالم 
)الرردقاق  «الاررو  و  ااررمب يفر لررز  لررز اوثرروب و   ررول و ز اجمللرر لررز الطفولررة و  و  لررز الرروون   اانرر

 .عةد ارات سر  االغرتابية وسف د يسعد لز م اعر   ن هنا  و( 160، اتال ،وآخرو 

 
 لی الوطنإن يالحن( الف

الروون ، (1/494) مرووي، (1/459) ووري: حنرووسرف عنرو  بعر  قصرائد  برالوون د ي    سعد
:  مثررري خرررر  تررروکز هبرررذا اانرررأات يلرررز مسرررم  رررافة باإذا .هررر(2/103)وورررن ، (1/469) الصرررغ
، (2/283)و يررر ررر داء عراق، (1/127)دةدرربغرررداد اةد، (1/516)دادز  رروقز بغرررلررر  (3/312)بغررداد

قز عررررررن بغررررررداد يموسرررررر، (1/615)ة العررررررراقدررررررش   ور يمررررررن أجرررررري أ  تعرررررر، (1/326) ررررررب العرررررررب
 ةد مرا عنرو  جمموعرة  رعر (5/9)س مل علز هضثات العراق (7/149)العراق آت  ، (1/559)ةيالقد

ا  فرز    ثر  عنصررا   لرز الروون   نزعرة اانر د    العراق.فتعرأ« ولرزعن السرماء اأ دا  يبع»    عنوا 
و انررر  غربرررة  رررعار . أنرررا  حنسررر  مرررن دکساسرررا  کز   علرررز نفسررر   هرررذا اانرررضرررغب دو  ي رررعر سرررعد

لررز کالررة  لفترر  دغررة  و ررا  اة  وليررئررة  وکي رراب  بوونرر  بد ياملاررا  الررذ، ووررن عربررز ولررز يفاأ يسررعد
 : مل1958  عامل دفز الاو  «مووي» دةيقال قص، ةدالرماد التذ  ر
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/ عرفيد   عصفور فما يلو ختف/ ملنزيلو  راع حنو  / لو نسمة من مووي...مووي
 رررررفاء  ررري ال      / قدمل أقرررري عرررز  الصررررد /ق!دلرررو صرررد/ يمسررررائ ييرررغلرررق عررررن عدکرررارس 

 طفولة!قمار الا...آ   أمن   / يصدقائأ

 (1/495: مل1988، دوسف)

،  يرل نة  ملر  يسف الوون ولو لز نسمة  مل   تمنز فز م جر  لودصور الوون و دال اعر      
رسرو  بالثنرادق مسراء ين دأمرر  علرز کررس ااردود الرذ يفري  يرع التخفز  عصرفور حبيستطد ولو

 ررک فررز الصررداقة دال ذ ر أنرر  يررقررف هنررا وقفررة فدسرراعد  علررز العثور...وهررو د قدولوصررد، الرروون
عو  يسرتطدال - رارا مثلر- ولارن م اآ، و يرقيهرم أصردقاؤ  ااق،  «ال ررفاء» م يسرمدولارن مرن 

ة وهررو يطة الصررافية ال رراعر لغترر  الثسررليوسررضررا  وأد املنقضررية. امل الصررثاوةدررترر و   أيئا  فيفعلرروا  رردأ  
قرراع د تعامرري مررع دا ر ت رر ثررأ، ق...دالصررد، العصررفور ، ال ررراع، النسررمة-صررورقرراع الد تعامرري مررع د

کررا  و (344: مل1988، )بردو  التعامي مع را ق يفوف   دة والنيتنتهم القص الن« فاع تن» لةيتفع
ال أمري فرز   ن  أ، و اةوابأعل ق االمتناع الثانز دا  دولان   عر ، أربع مر اتد االمتناع  ررت يتفلو 

: املصردر نفسر ) ور فتاو  السرعادة باللقراءو عصفأو  راع ألز موون  نسمة     مل   االستجابة ب
 : قيعن کز  عم ة تعرب  يغن دة بيالقص ختتم و (340

 ز ظ مرز...يفد/  سأخطوة اواومل باملوت  يف ناأو / وال عود/ من الثصر/  ردأد در أ
 ةيغنأ/ ...اخلغي  أو  غي  أو  غي  أو  /..دس ظ مل ال

 (1/495: مل1988، دوسف)

ظر مل  يف« وارومل براملوتا» خطوة  ز يفي عل   يةنثع عن غربة ذاتد يالذن دهذا اخلتامل ااز 
 ي.دق وو دور  يف دهرز يس ة ستاو  أم   يغنز ف ذ  اأغن  ي  سن  أمع و ،  سدجامد ال 
 : اومب وون  قائ   يدة "اکرتاق"يقص ويف

  غر/   دأنر  تردر  حنرن ال نعررا للمجرمب برد/   دورو  أبااين، أرهقنز کثک، ووي
   يمطار واخلوا النثز السود واأاليوالل/  کيعل املر   لقالق    أ

 (1/478: مل2014، سف)دو 

معنرو  لرز أمل   ولر   ة النياسيوهذا نتج عن الغربة الس قلق ل دکمب وون   ينسز سعددال
 رائع مرن : الروونم سراة مرامل أصرم  الدانرة إب دت يقصرخرتم يف، رکيد جر و دنما دأالعربز   کقد
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 وونررر   نررر  وبررريد بيرررترررذ ر الفاصررري الثعد و ؛(1/439: املصررردر نفسرر ) کدددررروق ظ درررومل ومل يرررصررم  ال
 :  اال خمتلفة ب

 الثمجررر والصررمجراء  وبرر/ ننررا الصررمجراء والثمجررريب،  النخرري آالا الفراسرر  نررز وبرريهنررا ب
 ننا القربيب: الفراس آالا 

 (367/ 1: نفس  املصدر)
 :دا  د هذا النداء صارخا  کار ا  دمو أ  ماا  وجد جن يفو 

 ي  تثاررريرررک/ السرررماء يارررتث  يرررک/ دةيرررا بررر د الثعدررر/  رررايلسررر  ف الرررن يا بررر ددررر
 يا بررر ددررر/  رررايلسررر  ف الرررن يبررر د ادررر/ دةدررر جر ال   قررررأ النررراس د  ال يرررک/ النسررراء
 ايليررررعررررذاب اللدررررا /  ررررا اةررررر  والسررررنثيد  أ/  ررررا الرمرررري والنخرررري واةرررردولد  أ/ دةيررررالوک
  رررراع ال   د لرررز منرررک يلررر/ دةدرررد الطر ا بررر دررر/  رررايلسررر  ف الرررن يا بررر ددررر/ دةدررراملد

 دةدوالنجومل ال ر / ة مزقت ا اخلناجردرا/ املسافر

  (348 /1: املصدر نفس )
ودستع  من هذا التارار دوسف يف استخدامل ظاهرة التارار ب  اال متنوعة  وقد نو ع سعدي

. وقرد  راال   ئد سلوب تانيک فري دزدرد يف قصراوهذا اأ الثقيلة بااز  والغربة. کاسيس يف بيا  أ
ائررردة فال» :ظررراهرة التاررررار يف قصرررائد  االغرتابيرررة  ذ تقرررولکرررول ال ررراعر رأ  نررراا  امل ئارررة  تثن رررز

مل و ال  ررا  لفهيررة اأوليررة يف التارررار أ   اللفرر ظ املارررر دنثغرري أ  داررو  و يررق االرتثررا  برراملعنز العررا
 ما  سلوب النداء مسرتخدأ رار  د  أن   ن ک ظ و (264: مل2014، امل ئاة)« لز قثولامتالفة السثيي  

 را" يلس  ف ا ب د  الندمقطع " وتارار، کقيقةد املرتثة ياملناد  بع    أد عيأداة النداء للث «دا»
تدل علز  لنالفاظ کافلة باي اأ القطعة سد التوجع وااز  وال عور بالغربة وهذ      مرات 
، دةدالطر ، عذاب، اةر ، دةيالوک، تثاز، دةيالثع: تصي هبما من آالمل املعاناة مثيداالغرتاب وما 

هررررذ  ة وونرررر  و يررررؤ ررررد ال رررراعر علررررز أ دا برررر د " دررررتارار"بو ، دةدال ررررر ، اخلنرررراجر، قز  مرررر، املسررررافر
، دةيرالوک، ةدير"بر د " ف رز الثع لفهرة ال راعر يف مة واکردة جسردهاياملتاررة تعداد لق النداءات

  "أ"  نررروع اأداةيررر أداة النرررداء مررع تغ لجررر   لررز تاررررارداملقطرررع الثرررانز جنررد ال ررراعر  ويف ة.ددررالطر 
ز فرررة درر رراوا  املر ث  دعررن وونرر .و  کسرراس ال رراعر وعواوفرر إنررث  بدتارررار   املنرراد  وهررذايرر وتغ
 : ات  أقسز من  ربة الغربةيک نفس  يفابتلي نة"   ن   ما ددة "املديقص

  ال أراها والث د الن/  دهو  والث د الن/  ره   الث د الن يف

 (2/52: مل1988، دوسف)
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اررررار لفهرررة واکررردة فتمجمررري الرررث د جرررة تيالواکرررد نت الرررن    ة مرررن الررردالالت يفوقرررد  تمرررع  لررر
 را داللرة يوالثالثرة تتجلرز ف، مية  مري داللرة التعهرير  والثانيولز داللة التفجع واأسز علز ما اأ
الثمجرر  عررن الرروون  وب التارررار يفسررلأت ارر  علررز د و (208: مل2001، )الصررماد    باملسررتقثيدررالتنو 

 : فز مواقف متعددة من ا
 را د  أ،  را اةرر  املفرتحد  أ، ادراملراا وورن درو / ي را الوجر  الث  رد  أ، ا وونرز اواصرردرأ

بررردءا  منرررر  ، د اةررررر درررنر / ولانررررا، دمررررا  ودمرررا   فنررراتنز ، ح أنرررر دجرررر / ياةرررذر الث  رررر
 .ا وونز اواصر..دأ/ بالصفر

 (209-1/210: مل1988، دوسف)
 

 لی الطفولةإن يالحن( ب
ومل ، ملآ ما انطرو  علرز عرامل الطفولرة فرذا  عرامل مرر  مل تسرود صرفمجت  اآ اهز صور اانأ     

ش يعردئة يد  بصرورة م ررقة مضريرمب النر  درلغر ا لز ال اعر ن  عامل يفثمب  ، کزا تذهمب برونق  اأ
 .(176 :تاال، آخرو  )الدقاق و مغرتب    ا يفيعدمواج ة الصورة العابسة التز  يف  ايعل

خررذ أ أ قلرر  أکررزا  ااا ررر  اهلرر  و  ما کرريالسرر يضررا نا ررة خاصررة عنررد سررعددأ يوللما رر
رأمجوهررا مرن ذا رتر  ي  أعجرز الرزمن  الرن ةيامل املا ردررسررتجع اأدفنررا   االغررتاب نناقر  ا اقرتنرر  ن 

  :والط ر عند  بالرباء والصفاء
: مرررا  رررزء بررر  اخلطررررو ، ل ررر دوهرررو ، وقل ررررمب/  ةدرررااو ،  ديانت رررز ب ررر ادة املررر، أمرررد
 أ   و / رض  ر  خطرا   ابترةأکرد اأ /ت ...دومث قر / والوج  الصثز/ والسنوات/ العمر
 ة الطفولةيغنأت  مس   /وبغتة.../   ل الصغز دمل    ذا  اةسر /  ر  املاء 

 (2/72: مل1988، دوسف)

ذاجة رائعة مرن عرامل ز نربة صادقة وسات العذبة هدوالذ ر  ية تلمح م مح وفولة سعددفالقر 
 : جيالطفولة الث 

/ ارررررفرررررن  ذا رفدر ررررررررررريا  طررر ررررررر ن/  ررار قثري ال جرراهروتطلرع اأ/ ررررنرا تضرزء القميالي ان  ل
 ررررمجراد  سرراء وهتررهل   مس

روکرر  القلقررة  نررا  تطمررئن امل وفولترر  فد ررأ ررا يمضررز فأالتررز  ةيررنترر  االمد مدال   سرر  يترر  لدوقر 
ا  عثت  املقد سةامل ثعة   : باالغرتاب   ن 
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/ ة مرن  رذ  ردا قر دتز..ردا قر د/ ر مل ا عثررررررررررررري ا الطرررريونامل ف/  ا الصثارررررررررررررررد و عثة أسررر  
   الدررريل ا لؤلؤا  غاص  د

  (1/563: مل1988، دوسف)

لرز  از مرن الواقرع والعرودة يالرروب الرومرانت    ز وقرد مفقرود ألر  نر لز الطفولرة ک   واان
نسرا  بواسرطة   لإلدعلرز هرو اثابرة تعرو واملثري األرم لرز عرامل اا لرز املسرتقثي  و التوجر  أ املا ز

 .(49: مل1999، )را ز جعفر قزيلک الواقع ااقذ الوعز عن
 : م ايلز براءة الطفولة ونع نا  داة يعمبء اا يد سعدينما يفمج

لنقي مرة /  لنان وا مج/ ا  جرات الطفولةد، ا  جرات الطفولةد، لة جرات الطفو 
ا  رررجرات درررنرر  أ/  نررا مرررا عرفنررا الطفولرررةن  ألنقررري /  ثرر ندبررة فرررز اة/ نررر قسررز ااأ   

  نا  ن  أباز.أو  / ن  تتدة.../   الطفولة

 (2/29: مل1988، دوسف)

ات املمترع دار الرذ ر ي رنقطرع عنر  تد  امتة سرعا  ما تغمر نفد ال راعر کرالق امل اعر وامل ک ظ أ 
ال ررزء  لررز تارررار لجرر  دو  ةر   الواقررع الارراک وهاررذا  انرر  اارر وة تقرررت  برراملرايررنيمررامل عأتج م دررو 
 وباز علي ا. نا  بالدموعيعرف ا فامتأل عدي العودة وهو ما استطاع أ  يستمجامل
 

 استلهام التراث( ج
 يوموکر  الرذ ا  مرن  ب   ث يمن خ ل التغقق يذ   خاص عند ال اعر   والثطوالت سمجردار للت
  مراض ال أ ماتنرز باملرر ر مراض  بر برذلک واا در ال راعر املغررتبو  عرن بلوغر  فرز جمتمعر  عجزد

 .(56: مل1999، ر ز جعف)را   کا ر مغرتبأ کا ر کافي باملرسز  وب، مغرتب

املعاصر و ذلک من من األقاب واأمساء الرتا ية من التارد  العربز القدمی و  واختذ سعدي
الترررارد  اأوربرررز رمرررواا  ليثررر  بعررر  الطاقرررات اإيائيرررة والوجدانيرررة لرررد  املتلق ررر  وفرررز أغلرررمب 

ة الرن واج  را يف الغربرة اااالت وظ ف ا فز مواقف وونية وسياسرية ملواج رة امل بسرات ااراد  
دو  أ  دثر      املواقرفتصرر سرعدي يف بعرناکيرة الثانية.لقرد اقالوربب املا ي بااا ر مرن 

، اسثارتا وس، امرئ القيد: حنو يةمجضر ال خصيات الرتا يف ااقيقة است سم وهوم مح اال
وغ ها  ع تار، ن و ، سندباد: ومن اأساو ، نو  واملسيح: نثياءومن اأ، أبز مت امل، املتنيب

مسرراء  استمجضررارا  مثا رررا   ررز تررذهمب الررنفد في ررا  رري مررذهمب. وهررذا املعجررم ال ررعري يفرري ب 
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 رافة  لررز ذ رر أمسرراء اأمرا ن وبلرردا   باإ  ثر ة مرن رجررال العلرم واأدب والتررارد  والسياسرة
وسواها ، غرناوة، ب وت، دم ق، مصر، بغداد:  ان  ساکات ملعار  تاريية م  ورة حنو

هز معطيات  قافية وکضاردة دخل  موي وغ ها و اأ اةامعو  فض   عن املعامل الرتا ية  ما ة
 : بوابسعدي من أوسع اأ قاموس

درر يت / درر تز الثررارااانيو / ودرر تز الررروس/ ترر يت قامررة اإسرراندر املثلررز/ نيو درر تز املقرردو 
/ وهوال رو أترز أدضرا  .../ ..نرا دومرا   س أرسرطو جاء...واإسراندر املررتع مرن  ر/ ال ا 

آ   درا / االج رال وااواار   / ةبيزنطة أو ما  / مر  الرومل والددلم/ ...مث مر  الصثح والتارد 
 ب دا  مرة  تاف ةَ ااا امل/ ب دا  ب  سيف / ب دا  ب  نردن

 (2/325: مل1988، دوسف)

ا  و وکراول أ  دصرو ر لنرا اةرو   الروکري  قلقرالتاريية ليعررب  عرن  سعدي  لز هذ  الرموا أ اررا 
 املرعمب الذي أکدق ب   عمب العراق املهلومل. 

 : من اة عابرة د  علز  اي   ارات لغو نز فقد  ل  دا املورو  الدم  أ

  يواد   ماة ال ارع ف/ جثال  ماة جرداء

  (2/82: املصدر نفس )

  ي مسو مةيمل ننزل علز خ /حنن الفجر.. /:  دللتار 

  (423: املصدر نفس )

  کيف ي خلع  نعل/ رض  ل ا مسجداأ

  (170: املصدر نفس )

   ي  ي ام أخد  أعرا دمل 

  (228: املصدر نفس )

 فيا دنيا اسرتيي ،  ن ا سلخنا / من د رتي جلد املسيح؟

 (1/444: مل2014، دوسف)

الدعرب  عن أامت ا الذاتية فمجسمب بي دعرب  عن أامة وجوددة  راا ال اعر فز هذ  االستدعاءات
 و نسانية عام ة فإ   مناذال الصرراعات الرن خا رت ا الرمروا الرتا يرة قرد تتجرد د بصرورة أو بر خر  فرز

مرن خ لرا  اسرمبدبرذلک املا رز مرن اغررتاب ااا رر و ال اعر مرن خ لرا  لوذدو ، العصر الراهن
عل ررا  تقليرري آ ارهررا السررلثية و ا و ف وو هترريرردئررة عناصررر اغرتابرر  و ختفاول هتيررو  القرروة ملواج ررة ال ررر  

 .نقطة انط ق و  فا  ل 
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 عةبالطبي اللوذ( د

فرارا  را  عرامل . مرن اغررتاهبم عرائنا ات کد م ذأعة يوالطث نفد رومانسز،  ي  اعر مغرتب  يف
و أق املاررا  يضرردف وعنرردما د والتال رريررعررن التقل دا  يررن بعد رراعر ااررز لراکررة ل رئررة مصررددعررة الرب يالطث
ف دو فز ر أو فز  و  أ م  خارج ا فز غابةيقدو أا فضاء فز داخي ذات  م هذيقدبال اعر   الزما
لقد توافر معجم ال راعر  .(74: مل1999، رجعف )را ز ةيالنفس اتناي صورة اعة  ال  يس  الطثيناء فل
 : "رة الصقرددة "جز يقول فز قصد عة.يد من ألفاظ الطثدوسف علز العدد يسعد

ح دل رو فروق ن الرر د، منخرورة اأعرواد/ أر  أ واخک ال ر ثاء فرز املنفرز/ رة الصقردجز 
کترز  ذا مرا / والسعفا ،والربد ، تستقطر اأع اب/ محراء- التن ور  -وال مد/ واملاء
 اخلثز والعتمة والداء/ اؤو ا  اوأبق  بعدها للناس م، غاب / و جف اأاصفر  

  (1/321: مل1988، دوسف)

، اصرفر  ، محرراء، التن رور، حدالرر ، عوادمنخورة اأ،  وا اأ، نفزامل: و لمات، السود     ف من الصورن   
، أر : مل الفعرري املضررارعاسررتخدبا عررن اختناقرر  املسررتمرعرررب  ال رراعر دو  ة.يسررلث، ءالعتمررة والرردا، غابرر ، جررف  

 : خر  تقولأدة يوفز قص امل ساة واستطالة االغرتاب.ر لز استمرا  ارة  ، تستقطر، ل ود

/ أ دثقرري اارررا م ررلوال  / لررة األررف؟يهررذ  اللر  مترر/ ولررزلررة اأيک الليررأمثلمررا مررر ت عل
أوراقررررر  /   تسرررررتمطر اةوعررررراأوراقررررر/ أدثقرررررز الغصرررررن املقطررررروع مقطوعرررررا  / دنخرررررر  املنفرررررز؟

   اةذر جم وال ؟  أوراق     السموات الغردثات تعر   غصنا   /تصفر ...

 (324: املصدر نفس )

لرررة تسررراو  آالا ي انررر  الل  يلرررز اارررد الرررذ  لررة تررردل  علرررز ورررول اارررز  امانرررا املا رررز الثطرررزءيوالل
 ما .أخرذهتا ال راعر مرن الطثيعرة ،اةرذر، السرموات، تسرتمطر، أوراق، الغصن، الليلة: فرداتوم !ايليل

 تعيش في ا. د  کزن  من الهروا امل ساودة النهذا املقطع تدل  علز م أ   االستف امات يف
 رررعر د رردأ بالرر  ومل دفرر  عرررودة لرر  فلررم  وعنرردما دتررذ ر ال رراعر بلررد  دعرررود  لررز ااررز  واأسررز

 : فيقولباأما  
 ا د  أا د/ ند ا الغصن ااز د  أا د  و حدوعم الر / ح فز  فتزدوعم الر / ح من بغداددالر 

 ال -رض و ر     ري اأ/  ح وردلا    وعرم الرر / ثةدو   قرب  غر  -رضامللقز علز اأ
 ثةدغر -رض بغداد أ

 (366: املصدر نفس )
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رر إلررز القرروة املخصررثة املولرردة ف  ح ترمررزدوالررر  « ا  لررواقحدرررسررلنا الر  ف»ا تلقررح السررمجاب ن 
نسررا  ولقررد خلقنررا اإ»: سرراس خللقررة الث رررأ  الطرر و (89: ه. 1391، برر و ) (22کجررر/)

ال ردررح بغررداد تنرراول ال رراعر الررردح وهررز ليسرر   لاررن  .(12: املؤمنررو )«  مررن سرر لة مررن ورر
قصرررررد ال ررررراعر منررررر  نفرررررد الغربرررررة دو يارررررن أ  أ يل بررررر د  اازدنرررررةرمرررررز  اواصررررررة والطررررر  د

د فيررر  آمرررال اإنسرررا  الثمجر  مرررا دقرررول دونررری درمرررز  لرررز ال وعرررز الرررذي و ومصرررائث ا. تتمج  ررر
أ   مفردتز  الوا ح و (103: مل1978، عوض)ثات  عاردة عذراء مل تعرا قناعا  وأک م  ورغ

د رعر  کر  وال راعرالثمجر والن ر تتصي بالطثيعة وتوکي حبياة الصراع مرع ال رعور بالغربة.
 :قائ    الثمجر ياومب بالغربة

 قکدکر ر من الثلو  صد/ قکدور  لز ووي کفر ا/ مي ا النمجر العهد  أا د

 (538/: مل1988، دوسف)

املرد    رعور العزلرة مرن خر ل االحنسرار يف متيرزت بطغيرا  دوسف النفسرية الرن يوااالة سعد
الغردثة داخي نهامل ال قق والفنادق وابتعاد  عن کياة الغابات والثساو  وا مجة وهو دت ا  علز 

 : خيب الذ ردات باستدعاء النخيي عرب يالنثاتات الثيتية وداتف
  ما  اءت،  أ   يا ./ااودة الغرفة.. يف/ دع لذ  النثتة اخلضراء أ  هتدأ

  (3/255: املصدر نفس )

 : قولدضا  أد
/ مل تغرررن  العصررراف / قرررةوالهررر ل العمي/ ابديرررصرررم  املررراء والرررورق الد/ قرررةدترررر  ااد يف

 قةمل دغن  اادد/ واةدول الامد

 (1/348: املصدر نفس )

 ررجارها مصررفر ة ومل دسررمع خردررر املرراء والغنرراء وأوراق أ،  غرقرر  فررز الهرر مل قررة الررندااد
وغناء  قة واملاء والورق واله لفاادد، لز عدمل ، لز رمادي   ي  ي  عند  دستمجي،  العصاف 

وداسرو  أکاسيد کزدنرةن ذات  م سقب ما يفدوال اعر او  وااياة العصاف   ل ا مهاهر ال
ة واالنط ق  مي دالالت اارد أ   العصاف  والضثاب. ومن امل ک ظ السوادعة بعناصر الطثي

نتقي مي حنو املستقثي هنا سا   وبذلک دسمب مفتا  اأي واملاء الذي، وهنا مل تغن   الرب ء
 ست عرها باي وجود .دعيش في  والغربة القاسية التز د االغرتاب الذي ةل اعر  لز خماوثا
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 النتيجة
 تقدملنستنتج ت ا 

 مل سرراة هررز مه ررر مررن مهرراهر  درا  ا کسرراس بررااز  والغربررةاإمل الاامنررة وراء فلسررفة اأ    أ
  الذدن وعوا هذ  امل ساة.العربية املعاصردن  واکد من  عراء وسعدي دوسف

   ةسمية الغربة ا غربة روکية وفاردة ع وة علز يفبوون  جعل  دعيش  دوسف التزامل سعدينر
ا ال راعر أوردهرالرن  ثارات والصرور واملعراين واأسراليمبالالمات والع االغرتاب يف کي  تثلور هذا

 يف قصائد .
    توق داخي جو اجملتمع اةددد د عر بالغربة والوک ة ولذا د الدستطيع أ  دندمج  اعرالاا أ

 دنتابر  الرذي قلقر  عرن السرتار ودزدري ما دلج   لز کضرن الطثيعرة   ربدئةامل الطفولة الد  وأ  لز املا ي
 . عث  دعانز من الذي  والهلم املختلفة ب  اال  الوون فيذ ر ؛م جر  يف
 ته رر ، معجمر  ال رعري يف الالمات الدال ة علز اال رطراب والقلرق والتضراد دستخدمل ال اعر

ربا لنرا تر مرا ،  من و عف ال رعور بالود رةکساس باألداخلز لل اعر وغياب اإا لنا کالة الصراع
اب کاسررريد تو رررح لنررا عمرررق اغررررت وهررذ  اأت رررعر هبررا نتيجرررة غربتررر   الترروتر الرررن کالرررة امررن خ لررر
 دث  الرهمب وال جن. والتارار الذي، الالمات املتمثي يف ال اعر

 رررراال  علررررز نطرررراق واسررررع وب  رررراال أ ثررررر تنوعررررا  أسررررلوب التارررررار ب  قررررد اسررررتخدمل سررررعدي 
تفجر   کسراس  هرذا التاررار يف  سراهم مقاوع( حبي، عثارات،  لة، فعي، سما، املتنوعة)کرا

 ال اعر الثقيي بااز  والاربة والوکدة والغربة.
     و دسرتل م الررتا  ليسرد  اخللري الرذي ددرد هودتر  وهر دردل علرز أامرة يفالررتا   اللجوء  لرز 

  دعرت  مس ة کيات  يف الغربة.
 وا مرکليرررة  رررالهلم لرررز ظرررر  جرررع در صرررائد سرررعدي دوسرررف عرررم  ق     ال رررعور بررراالغرتاب الرررذي
 اال  مع ا ظاهرة االغرتاب.، وهي ظروا  ذا اال ، وفقدا  ااردة اداالستثدو 

غربة جزئية عابرة لا ، يف کيات  و عر  دوسف غربة سعدي   هو أ   لي  من هذا  ل   والذي نلخ  
ترررف   ظروف را السياسرية واالجتماعيرة الرن بزوالرا ترزول غربررة ال راعر وليسر  غربرة وجوددرة  راملة

 ااياة يف ذاهتا ومن کي  هز ااياة.
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 المصادر
 الکتب

 القرآ  الارمی

 کياء الرتا  العربز.إا دار،  وتب، ولزالطثعة اأ، لسان العرب، (مل1988يفمد بن مارمل )، منهورابن

 دار القلم العربز.، کلمب، ولزالطثعة اأ، مسامرات نقدية، (مل2002عثدالارمی )،  رتأ

 ذات الس سي.،  ود ،  الشعر العربي دراسات تطبيقية في، (مل1988عثد  )، بدوي

 ذات الس سي.، الاود ، قضايا حول الشعر، (مل1986)ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر 

 ماتثة الثقافة الددنية.، تطور الشعر الحديث والمعاصر، الدقاق وآخرو  )التا(

 ا اد الاتاب العرب.، الشعر العراقي االغتراب في، (مل1999يفمد )، را ي جعفر

ـــــر _تحـــــول الم ال، (مل2003صررررراک )، اامررررري ـــــيدراســـــة لظـــــاهرة االغت ـــــي اب ف ، بررررر وت، ولرررررزالطثعرررررة اأ، شـــــعر المتنب
 املؤسسة العربية للدراسات والن ر.

، الاودررررر ، ولرررررزة اأالطثعررررر، العـــــرب المعاصـــــرين معجـــــا البـــــابطين للشـــــعرا ، (مل1995) العزدرررررز وآخررررررو  عثرررررد، دو سرررررع
 القثد. دار

املؤسسررررررة ، برررررر وت، ولررررررزالطثعررررررة اأ، دراســــــة تحليليــــــةشــــــعر ســــــعدي يوسف_، (مل2001متنررررررا  عثمررررررا  )ا، الصررررررمادي
 والن ر. العربية للدراسات

 دار الن ضة العربية.، ب وت، دراسات في النقد االدبي المعاصر، (مل1986يفمد ا ي )، الع ماوي

ــــــي اســــــطورة، (مل1978) ردتررررررا، عرررررروض ــــــی الحــــــديث المــــــوت واالنبعــــــاث ف ، برررررر وت، ولررررررزالطثعررررررة اأ، الشــــــعر العرب
 املؤسسة العربية للدراسات والن ر.

دار الن ضررررررة ، برررررر وت، ولررررررزالطثعررررررة اأ، تــــــاريخ العــــــرب المعاصــــــر دراســــــات فــــــي، (مل1999يفمررررررد علرررررري )، القررررررواي
 العربية.

ــــــة فــــــي ال، (مل1993محررررررد )أ، املعررررررداوي دار اآفرررررراق ، املغرررررررب، ولررررررزالطثعررررررة اأ، شــــــعر العربــــــي الحــــــديثأزمــــــة الحداا
 اةدددة.

 دار الفارابز.، ب وت، ولزالطثعة اأ، شعر محمود درويش الغربة في، (مل2004أمحد جواد )، املغنية

 العلم للم د . دار، وتب  ، قضايا الشعر المعاصر، (مل2014)ناا  ، امل ئاة

 انت ارات صفز علي ا .، تمچاپ هف، فرهنگ فرانسه به فارسی، (مل1375) سعيد، نفيسز

 العودة. دار، ب وت، الطثعة الثالثة، عمال الشعريةاأل، (مل1988) سعدي، دوسف
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موتيررررررف االغرررررررتاب يف  ررررررعر »، (2012عثرررررراس)، عثرررررراس؛عرب، مر رررررري ؛ والررررررمب ااد   و رررررررت ، رسررررررول؛ آبرررررراد، برررررر و 
 .77-94ص ، 3عدد ال، 19السنة ،  العلوم االنسانية فيمجلة دراسات ، «ييز السماو 

، «ال ررررررعر العربررررررز ) ررررررعر العراقررررررز منوذجررررررا ( يفالغربررررررة »، ه(1387) ا رررررراور و  صرررررردقزو  ادروانررررررز ااد و  جعفررررررر، دل رررررراد
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 نمود اغتراب در شعر سعدی یوسف
 ریحانه مالزاده

 الزهرا )س(دانشگاه استادیار گروه زبان و ادبیات عربی 

 چکیده
ل ئشاعران را درگیرر مارا   هن همةمشکالت موجود در آن ذ عربی و اکم بر جامعةح وضعیت

، سیاسری ، شریو  ساراد در سراختار اجتمراعی     .اسرت هتحت تأثیر خود قرار داد و هروزمره کرد

ویرهه شراعران بره  رور عمیر       جامعره بره   عراق موجب شد اسراد رهنگی جامعةس و، ادیاقتص

شراعر  ، اسراد جمله پیشروان اینند. ازورنتیجه به انزوا و اغتراب روی آدر س کنند واحااس یأ

 اسرت. خارج از کشورش زندگی کرده های زیادیسعدی یوسف است که مدت، یمعاصر عراق

اسرت   متحمرل شرده   را یهای بایارسختی و ههای متعددی داشتنمکادر دورة غربت نقلوی 

هرای  معاصر است که تعارض و تقابل جنرش  های اناان نیز پهواکی از بحرانرو شعرش ازاین

در پهوه  حاضر میرزان   کشد.گرایانه غرب را به تصویر میهای استثمارحرکتا ببخ  آزادی

این مقاله با هدف تعریف شد. این نوستالهی ضمن تحلیل اشعار سعدی یوسف بررسی خواهد 

وصریی بره نگرارش    ت ای  تا عصرحاضر با تکیه بر شیوة تحلیلی ر اصطالح اغتراب از آغاز پید

مرورد   شراعر  هرایی از اشرعار مشتکرانرة   ونهنم از  ری  عرضة و سپس پدیدة اغتراب را آمدهدر

 است.شناسانة آن را بازگو کردهداده و نکات سنی و زیشایی تحلیل قرار

 
 .یوسف سعدی اغتراب  عراق  عربی  معاصر شعر: هاواژهکلید

                                                                                                                                        
 نویانده مائول        mollazadeh7780@gmail.com 


