
0 
 

 فاعلية االغتراب االجتماعي في شعر أبي العالء المعّري
 

 د. عدنان مشعل رشيد  م                         
  جامعة االنبار كلية القانون والعلوم السياسية                    

 
 ملخص البحث

ألن  وشنقاء   اشكاله تجسيٌد لصفاته وسلوكه وما رافقهما من  معانناو و  االغتراب عند أبي العالء بكل
إذ إ َّ االغتنننرابن عنننند  اتانننذ أبعننناداخ وانعينننوخ وأانننر, نفسنننيو واجتماعينننو   والسنننيما وا َّ ا  ننندا ن نننند 
ْ  ب ياتننهج وجعلتنه يشننعرف بنالنفور عنن  الكاينر منن  جواننب ال ينناو   فنالقي ف والعنناداْ وا عننرا   نف عنصن

د  وتقنوا   إ َّ شنعرن االغتنراب عنند الفاسدو اذكْ لهينبهف و دته عند  بسبب اوفه م  اهلل وورعنه وه ن
ألنٌ  وعند ف ر نا بنالفقر  والبنال  والجهنل  والشنقاذ  فني  نذا الب ن   اولنْ أ  أبنيي  شنعر المعنري  

مفهنو ن االغتنراب بشننكلم عنا  انن  االغتنراب المو نوعي والسننيما االغتنراب االجتمنناعي النذ  ناصننه 
 بالدراسو والب    

 
Abstract 

 

The alienation of Abu al-Ala in all its forms is an embodiment of his 

qualities and behavior and the accompanying suffering, pain and misery. 

As alienation has taken on real dimensions and psychological and social, 

especially as the events have affected his life and made him feel alienated 

from many aspects of life. The values, customs and corrupt traditions 

have lent his flame and unity to him because of his fear of God and his 

riches and asceticism and piety, if the hair of alienation at the hair of pain 

and lack of satisfaction with poverty, misery, ignorance, and discord. In 

this research I tried to explain the concept of alienation in general and 

then the substantive alienation, especially the social alienation that we are 

specialized in study and research. 
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 مقدمة :
ه(نن  363أبو العالء المعري  : أ مد ب  عبد اهلل ب  سنليما  المعنري  التننواي ولند فني المعنرو سننو  

ه( أديب مبدع مال  بارع ذو فلسفوم فريندوم ماينروم جندا  سنيد الاقافنو والفكنر   444وتوفى فيها سنو 
  و ا دب  فنننننني عصننننننرم اتسنننننن  بنننننناالن را  والفننننننت  والتمننننننهذ علننننننى الصننننننعيد السياسنننننني  والفكننننننر 

  أوجاعننه و ننذا مننا لمسنننا  فنني  اننار  واالجتمنناعي  والننديني  عمننل ومنننذ البدايننو لتالنني  همانننه منن 
أمانال لنهو  مننا اليلنه   والفصننول والوايناْ  وسننقر الهنند  ورسنالو الوفننرا  وغينر ذلنن   للمعنر  بنناع 

 رويل في ا دب والفلسفو شولْ النال فكتبْ عنه وااتلفْ فيه 
ول فنني مفهننو  االغتنننراب وداللتننه عننند   سنننلت د  بشننكل يسننير عننن  وبقنندر المسننتراع سننلوجه القننن

االغتننراب االجتمننناعي منن  انننالل اغترابننه عننن  النننال  وعننن  ننني  المجتمننن   وأعرافننه وعاداتنننه التننني 
 كانْ سائدو  نذا  

االغتنراب ب ندي ذاتنه النٌ  و سنرٌو وينلل وتشناا  يرافقنه بعنت ا  ينا  تمنرد وسنار أ  انور  ونقمنو   
عا  والشعر على وجه الاصو  تعبينر عن  المجتمن  ومنا يندور  ولنه   وبهنذا فن   وا دب بشكل 

المجتمنن  منبنن  اعبننداع والعمننل الفننني   ون نن  منن  اعيمننا  المرلننذ الننذ  يننر, المجتمنن  جننهءاخ منن  
الوجود الذ   و أسال الف  وا دب   والمبدع  و النذ  يندر  الوجنود فني ذاتنه ان  ي ناول التعبينر 

والمننراد بننالوجود الوجننود بكننلج أشننكاله ربيعنني فكننر  اجتمنناعي نفسنني   والشنناعر  عنننه انن  تفسننير   
بوصننفه فنننا  ينلننر إلننى المجتمنن  منن  منلننور  الننذ  تننت ك  فيننه عوامننل  تكوينيننو  فنن   تفاعننل منن  
 المجتمنننن  أو رف ننننه فننننال يكننننو  رف ننننه للمجتمنننن  بقنننندر مننننا يكننننو  للقنننني  وا عننننرا  السننننائدو فيننننه  
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 مفهوم والداللةاالغتراب ال
االغتنننراب مفهنننو  فينننه إشنننكاليو واجهنننْ الدارسننني  النننذي  ب انننوا فينننه مننننذ البننندء   بسنننبب الومنننوت 
والتعقيننند فننني أشنننكاله وأنواعنننه   إذ ال يوجننند شنننيء يمكننن  أ  نسنننميه بننناالغتراب الشنننامل يجمننن  كنننل 

التجا ننناْ أنواعنننه   فهننننا  أننننواع كاينننرو ال تنننهال موجنننودو أو سنننتلتي إلنننى الوجنننود ال قنننا بماتلننن  ا
سلوجه القول في مفهومه وداللته  ا  أت ند  بشنكل يسنير عن   (1)والدالالْ الفلسفيو واالجتماعيو 

أ   أنواعه وأكار ا انتشاراخ لد, الشعراء أال و و االغتراب االجتمناعي   وبالت ديند عنند أبني العنالء 
 ْ سننننائدو  نننننذا   المعننننري  الننننذ  اغتننننرب عنننن  النننننال   والقنننني   وا عننننرا   والعنننناداْ التنننني كاننننن

يصننعب علننى البنننا اي   (2)اسننتاد  مفهننو  االغتننراب برننرذم ومعننا م ماتلفنننو  تننى أصننب  غام نناخ 
ت دينند مفهومننه  فهنن   يننذ بو  مننذا ب ماتلفننو فنني تعريفننو فننال يسننتريعو  ت دينند أنواعننه ومصننادرو 

رل  ونتائجننه السننلوكيو علننى ا فنننراد و المجتمنن  فيقعننو  فننني الالننر ممننا يهيننند غمننوت  ننذا المصننن
 (3)و بابيته(   

وعلنى الننرغ  من  غمو ننه سل نن  معننى لننه فنني اللونو واالصننراله   وت دينند مفهومنه وداللتننه فنني 
بنو( وغلبنْ علينو داللنو الننهوه عن  المكنا  روعناخ  اللونو العربينو فهنو مشنتذ من   غنرب( ومالنه  الوفر 

 (4)أو كر اخ   
وبننان و  ْن الشننمل وتنو نربف غرف مويربانناخ : غابننْ فني الموننرب   والنو ننرب : وجناء فنني اللسنا  أي نناخ غنربنن

 (5)الذ اب والتن ي ع  النال والور    
ويعننني  فنني الرننب اال نننرراب العقلنني الننذ  يجعنننل اعنسننا  غريبننا عنن  ذاتنننه ومجتمعننه  أمننا فننني 

 (6)الفلسفو فهو غربو اعنسا   ع  جو ر (  
ا  المنننللو  فيصننناب اعنسننننا  أ  انعرننننا  ونلنننذ تجننن  (7)ونينننل الورابنننو مفارننننو ا شنننياء المللوفنننو 

 بنننننننننننالتوتر واال ننننننننننننرراب النفسنننننننننننني فمهمنننننننننننا  نننننننننننناول االننننننننننننندما  مننننننننننن  المجتمنننننننننننن  لنننننننننننن  يفلنننننننننننن   
أمنا فنني االصننراله فقند  لنني مفهننو  االغتننراب با تمنا  رائفننو كبيننرو من  العلمنناء   إذ عمنندوا إلننى 

   تعريفنه وت ليلنه وشننر ه من  وجهنناْ نلنر ماتلفننو   إذ  نو ترننوْر ما يتنه تبعننا الانتال  المكننا
والهما  ف الخ ع  الترور الفلسفي الفكر   وا   بقينْ النذاْ النفسنيو الفردينو مرتكنهاخ للتننافر النذاتي 
للفنننرد أو التننننافر مننن  غينننر    فهنننو مفهنننو   يرتكنننه علنننى التجننناذب بننني  القبنننول وعننند  القبنننول   بننني  

لفننرد والبيئننو السننعادو والقهننر بنني  اع بننار وعدمننه   بمعنننى أدذ أننننه صننراع داالنني أو صننراع بنني  ا
 الم يرو للتال  م  اللل  واالستبداد والفساد وغير ذل    

بمعنننى  (8)االغتننراب عننند  يول( يعننني أ  يوننرب اعنسننا  نفسننه إلننى  نند التنننافر منن  الننذاْ ونهننر  
وعننند  منناركل( ترننابذ مفهومننه منن  مفهننو  سننلب  (9)أدذ  أ  ي نني  اعنسننا  شاصننيته ا ولننى(  

تعريفننه لهننا   أ  يفقنند اعنسننا   ريننو واسننتوالله الننذاتي بتننلاير ا سننباب   ريننو اعنسننا   إذ نننال فنني
 (10) االنتصاديو واالجتماعيو والدينيو (  
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إ َّ االغتنراب  النو نفسنيو تكوينهنا أسننباب اارجينو  نذا منا يفسنر منن  مفهنو   جنا  جنا  روسنو( لننه  
ال  المفكننري  والبننا اي  إذ  نو يننر, أ  االغتننراب اجتمنناعي فنني ما يتننه   ان  ينتقننل إلننى نفسنني بانن

يقنول  أ  توتننرب يعننني أ  تعرنني أو أ  تبين   فاعنسننا  الننذ  يصننب  عبندا هاننر  ال يعرنني ذاتننه 
نمننا يبينن  ذاتننه علننى ا نننل منن  بقنناء  ياتننه     أمننا الشننعب فمنن  اجننل منناذا يبينن   ياتننه( و ننو  (11)وا 

 بهذا يدال مفهو  االغتراب في نلب نلريته للنقد االجتماعي  
منريو وناسنيو علنى  ومعادل مو وعي لوان   يناو اجتماعينف   االغتراب في الورب عبارو ع  وبهذا 

 الرغ  م  تعدد أشكاله على الصعيد الفرد  واالجتماعي  
أما على الصعيد اعسالمي أو العربي سنق  عنند بعنت اهراء ونتلمسنها بندءاخ  من  علمناء الندي    

وا :إ  االغتنراب  مشنتر  بني  الننال جميعهنا   فالننال إذ ت د  عنه فقهاء اعسنال  وو ن وا وننال
كلهنن  فنني النندار النندنيا غربنناء    نهننا ليسننْ لهنن  بنندار مقننا  وليسننْ النندار التنني القننوا لهننا   ولهننذا 

 (12)وصننننننننن  ا ننننننننند شنننننننننيوب اعسننننننننننال   نننننننننذا الننننننننننوع مننننننننن  االغتننننننننننراب بلننننننننننه ال ي مننننننننند وال يننننننننننذ (
فننلبو  يننا  التو ينند  أشننار إليننه فنني كتابننه  وننند وجنند  ننذا المفهننو  ا تمامنناخ لنند, ا دبنناء المفكننري 

 اعشنناراْ اعلهيننو( بقولننه  فننلي  أنننْ غريننب ننند رالننْ غربتننه فنني ورنننه ونننل  لننه ونصننيبه منن  
  بيبننه وسننكنه ي وأينن  أنننْ منن  غريننب ال سننبيل لننه إلننى ا ورننا  وال رانننو بننه علننى االسننتيرا  ي

 جعتننه افقنننو   والوريننب مننن  ويقننول فنني مو نننوع  اننر الورينننب منن  لبسنننته ارنننو   وأكلتننه سنننلقو و 
غربننْ شننمل جمالننه واغتربننْ عنن   بيبننه وعاذلننه  واغننرب فنني أنوالننه وأفعالننه   وغننرب فنني أدبننار  
نبالننه واسننتورب فنني رمننر  و سننرباله   يننا  ننذا الوريننب منن  نرننذ وصننفه بالم نننو بعنند الم نننه      وا 

لن  تعرفنه  وا   لن   الوريب م  أ    ر كا  غائبا   وا   غناب كنا   ا نراخ  الورينب من  إ  رايتنه
   (13)تر  ل  تستعرفه 

وند عرت علماء النفل لهذا المفهنو  م ناولي  ذكنر أسنبابه وبينا  معانينه من  بيننه   كينيسنو ( إذ 
يننر,  إ   نننا  أسننباباخ ذاتيننو وأسننباباخ مو ننوعيو تنناد  إلننى االغتننراب   ويننرد ا سننباب الذاتيننو إلننى 

أمننا ا سننباب المو ننوعيو فهنني ال ننرو  الم يرننو عوامننل نفسننيو ديناميكيننو ت نند  فنني نمننو الفننرد 
 (14)بنننننالفرد ومننننننا يكونهننننننا منننننن  عوامننننننل   نننننناريو   و واقافيننننننو   و اجتماعيننننننه   و انتصنننننناديو(   

إ  االغتنراب بوصننفه فكننرو  يقننو  علننى أسننال تميننه بنني  وجننود اعنسننا  وجننو ر    وعلننى أ  وجننود 
نمنا  نو اعنسا  بصورته التي نرا  عليها في المجتم  ال يتفنذ من   جنو ر    أو منا  نو فينه  قيقنو وا 

ياتلننن  عنهنننا بنننل ويتعنننارت معهنننا   فمنننا  نننو كنننائ  ال يتفنننذ مننن  منننا ينبوننني أ  يكنننو    واعنسنننا  
نمنا يشنعر بنل   الموترب      و اعنسا  الذ  ال ي نل بفعاليتنه وال أ ميتنه وال وهننه فني ال يناو   وا 

   (15)عننننننننننننننه( العنننننننننننننال  الربيعنننننننننننننو وال نننننننننننننه  بنننننننننننننل والنننننننننننننذاْ علنننننننننننننى عكنننننننننننننل ذلننننننننننننن  غرينننننننننننننب 
وعلنننى  نننذا ا سنننال يمكننن  القنننول: أ  الموتنننرب نننند يفقننند وهننننه فننني مجتمعنننه فيشنننعر باالبتعنننناد أو 
االنفصال عنه و ذا في ربيعو ال ال يعنود إلنى  نرو  مادينو وأانر, شاصنيو أ  إ َّ ال نرو  
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 الم يرننننننننننننننو باعنسننننننننننننننا  مهمننننننننننننننا كننننننننننننننا  نوعهننننننننننننننا تنننننننننننننناار فيننننننننننننننه وتجعننننننننننننننل معاناتننننننننننننننه بنننننننننننننننارهوخ  
اخ عنننند المعننري    إذ  نننو مفارننننو نفسنننيو لربيعننو النننذاْ النباانهنننا مننن  عننندو ولالغتننراب مفهنننو  ااصننن

يمانننه بننالموْ وال ينناو   والعالنننو االجتماعيننو  عوامننل كصننفاته   وموانفننه منن  الكننو  والربيعننو   وا 
وربيعتهنا   وصنن و العقيندو واعيمننا  بنالاير والشننر   إذ إ  اعيمنا  سننجيته وكنل نفننل من  التننراب 

 واليه يقول :
ْف سنجننننننننايا الفن نننننننننننلج فننننني النننننننالج غفربنننننننننننوخ         ونأنعون    ننننند بنننننننيهج ننننننننجن  ندن ن  ننننننننننننننننننننننذا الدي ننننننننننننننننرف منونننننننننننننننننرج
منننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننانجننننن   نننننننننننننننهف شن نننننننننننننونا ج َّ الفنننننننننننننتى فينننننننننننننننننما أنر, بجهن ننشبننننننننننننننننهف مج  هج نننننننننننننوخ بجلنبنننننننننننننننننيننننننننننننننننيمن ننننننننننهج          ن
ل             لنننننننننننننننننننننن  يننننننننننننهن والجنننننننننننننندفنا  ننننننننننننننننننننننننننننننننذا التنننننيننننننننننننرابف ون ننننننننننننبيهج  ون ننننننننن  كفنننننننننننننننننننـل مفننننننتنننسج  أنبننننننننننننننننرَّ يننننننننننداخ مج
بنننننن   هذن رن نننن  فنننننننننننننننننننننوننننننننننننننننهف رج دي  إجلنننننننننى من يفعنننننـهج      أنمننننننننننننننننننننننننينننننننفان  (16)نننننبيهج ننتنجج ننمف  ننننو ن نننني الصن نرننننننننينننننننناخ ون

إ  اغتراب أبي العالء ال يعني النهوه ع  الور  إنما  نو اغتنراب النروه والفكنر اللنذا   منا أداتني 
االنسجا  واالتساذ بي  المجتم  الذ  ينتمي إليه وذاته   لذل  عنانى اغترابنا رو ينا وجسنديا فجعلنه 

  يعتك  في بيته  والعمى وسيلو را ته لعد  رايو النال 
إ   ينناو أبنني العننالء مجا نندو ومعاننناو وشننقاء منننذ صننور سنننه والسننيما وانننه فقنند البصننر و ننو فننني 
الرابعو م  عمر    وكل منا رنال بنه العمنر اهدادْ إابنار الننال اهداد تمنرد  وغرابتنه علنى أسناليب 

نه  ل  يرمئ  إليها   فهو مننذ  دااتنه يسنيل اللن  بالننال وال يرمنئ  إلنيه  يمينل إلنى االنقبنات عن
 (17)فلعد  ر ا  وجبْ العهلو له   

واالنوالذ على الذاْ اعنسانيو يعني الشنعور بناالغتراب النواعي االيجنابي ولنيل الشنعور وا نانينو 
و ننو الننذ  أ َّبهننا نبنننل  (19)لهننذا كننا   أبننو العننالء ي ننبي ال ينناو ال يكر هننا أبنندا    (18)واالنفصننال 

 ا ربعي  كسائر بقيو النال فقال :
ْف ننننننا كونيننننننننننننننننننر             وأشنننننننننننننننننننننهننننننننننننننننا الديني ج أيب  أف ننننننننننننننننن  أ شنننننننننننننننننر  نننننرانننننننننننننننننني نجنننننننننننننننننال ج  ولننننننننننننننننننس

نننننننننننننشر ننننننننونننننننننننهو, العنننننننننننني ن ف نننننننننننملم وعن ْج مننننننن  ان لنننننننننننن هايننننننننننا          ومننننننننا رنننننننننننننننننننوي ني ج مننننننن  الري
(20) 

ذ  واالكتفنناء علنننى وفننذ نناعننو عقلينننو بعنند ذلنن  مننال إلنننى التنسنن   واله نند وااللتنننها  بمكننار  ا اننال
إذ  ننو كننر  الشنننر  وأ ننب الايننر  واغتننات و قنند علننى النننذي   (21)متشننائمو عابسننو بالقليننل منهننا  

كنننذل  كنننا  متوا نننعاخ ال ي نننب التكبنننر  وال اعرنننراء  (22)يقبلنننو  علنننى ال يننناو ليرتكبنننوا المبونننناْ   
 والمده وا لقاب  تى لقبه نال عنه إنه ال يست قه :

نننننننننننننن ي ن أبننننننننننننننننننننننننو النننننننندف   يننننننننننننننن ٌ           ولكننننننننننن ي الصي ْف أبنننننننننننا العنننننننننننننننننالءج  وذا ن من  (23)نننننننننننننن هول عنننننننننننننني
 ذ  الجوانب ساعدتنا مجتمعوخ على فه   ياته من  جهنو ومن  جهنو   أانر, جعلنْ االغتنراب عنند  

ئسننو التنني عاشننها  تننى النهايننو فر ننْ عليننه استشننعاراخ بوربننو ذاتيننو أكاننر فعاليننو  إذ إ  ال ينناو البا
دائمو   فهو ل  ينلْ إلنى  نذ  الندنيا إال ليتعنذب ويشنقى   وا  َّ مجيئنه إلنى  نذ  ال يناو جناينو جنا نا 

 أبو  ب قه و ذا االغتراب الفاعل فهو يقول :
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نننننننننننننن         نننننننننننننننننننننننننننذنا جنننننننننننننننا  أبننننننننننننننننى علننننننننننننننننننننننننىَّ  من ْف علننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننى أ نننننننننننننننننننننننننننننندم ون  (42)نا جنننننننننننننننننننننننننننننننننننننني
االغتننراب عنننند أبننني العننالء يتفاعنننل مننن  فررتنننه ونلرتننه لل يننناو   إذ  نننو مفهننو  يسنننتمد مننن  فلسنننفو 

اغترابينو ننادرو لن   مرتبرو بالدي  والمجتم  والسياسو وغير ذل   ذ  ا شياء جعلته يقيد نفسنه بقينود
يقيد ا غير  على نفسه م  نبل    ذا القيد ل  يك  سلبيا فعلنى النرغ  من  اع بنار والعهلنو الجسنديو 

 كا  عقله رليقاخ  
إ  الذ  يتاب  شاصيته يدر  أنها كانْ مركبو المنها  فمن  جهنو متوا ن  ها ند   ومن  جهنو اانينو 

عدو أسنباب ذاتينو واجتماعينو  وغينر ذلن   لقند كنا  يعته بنفسه كايراخ   إذ  و يعي  في صراع   ول
ناص اخ مامناخ يعني منا يقنول  ومتفهمناخ ومندركاخ لمنا  ولنه  وعقلنه أسنال ذلن  كلنه  لهنذا كنا  مفهنو  
االغتننراب عننند  ينرلنننذ منن  الننذاْ الجسنننديو الفكريننو   الننذاْ الجسنننديو الم رومننو المعذبننو والنننذاْ 

ليننو وا سناليب الاا نعو للهنو, والوريننهو   و نذا منا يتننافى منن  الفكرينو المبتلينو بالعناداْ السنيئو البا
ربعننه والقننه إ  مفهننو  االغتننراب عننند أبنني العننالء مفهننو  واعنني علننى الننرغ  منن  عهلتننه والسنناريو 
  :أ   مقوماته  إذ  ي سال ه لم اربو الوان  المرير من  أجنل النفناذ إلنى ال يناو ال نرو الكريمنو يقنول

كفننننننننننننننننل هف  فننننننننننننني النننننننذنوذج ال ينننين نننننسفنننننننننننن  نننننننرأ, لجبننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننني  دن م             ون  نننننننننننننننننننننننننننننعنننننننننننننذفبف نننننننننننننننننننننن ف من
ننننننننننننننننٌ              إجالي إجلننننننننننننننننننننى  بف  مننننننننننننننا فنننننننننننيهنننننننننننننن ف بجنننننننننننننننننر  ونال ننننننننننننناسج  ننننننننننننننننننفننننننننننننننننننننن م لننننننننننننننننننننننهف ينننننجننننننننننننننننننننننننذج
نننننننننننرنٌو             ال تننننننننننلننننننننننننننلج ف الننننننننن  ننننننن   أنفنن نننننننننننننلجهج  صننننننننان بف أنف نننننننننننننننننننننننننننلف مج  (25)الن ونال تنننننننننننننننننننننكنننننننننننننننذج

بننل كننا  يسننعى إلننى ت قيننذ بنيننو غتننراب عننند  لنن  يتوننن  عننند الننذاْ العانلننو و سننب إ  مفهننو  اال
عرنننناء كننننل ذ   ننننذ  قنننننه   وبعينننند  عنننن  االنفصننننا  والشننننذوذ  نريبننننو إلنننننى العدالننننو واالسننننتقامو  وا 
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 االغتراب عن الناس
اسنندي  فننذمه   تنذمير أبننو العنالء منن  أبننناء هماننه  إذ  ننو ينر, النننال الننذي   ولنه بماتلنن  فئناته  ف

وأعلنننن  عنننند  ر ننننا  عنننننه   بسننننبب  ننننياع المعننننايير الالقيننننو االجتماعيننننو التنننني أ نننناعْ بنننندور ا 
العالننناْ اعنسننانيو   فالمبننادت تويننْر وتمهنننْ رو هننا بسننبب رغبنناْ النننفل وتهالكهننا علننى النندنيا 

 (26)فهنننو يقنننول :  الننننال فننني  نننذا العصنننر يلهنننرو  اله ننند فننني الننندنيا و ننن  أشنننرار يرغبنننو  فيهنننا (
إ  الوربنو االجتماعيننو  تننهداد فنني نفسننه كلمننا أهداد أصن اب السننفه والرذيلننو الننذ  كننا  ينهننى عنننه  

 وال يريد مجالسته  يقول :
ننننننننننننننننن نننننننننننننننننف وم ورننننننننننذم         ودنع  شن ننننننننننننننننننننننن   صن ننننننننننننفنننننننننرنـ  العينننننننننن ن مج  ني ن منننننننننننننننننننننن   نجنننننننننننننننننننننندم ودعننننننننننننننننندج نننننجن

ننالئننجننننننننننننننننذن السيننننننننننننننننفننننننننننننننننهاءج تفعنننننننننننننندج  ننننننننننننننننننلجل  الننننننننننننننننى أ نننننننننننننننننلج الدنَّننننننننننننننننايا         فنننننننننننننننننن  ي ان  (27)  وال تنج 
لمفاسد  وانتشنار ا  وشنيوع الكنذب والاالعنو إ  االغتراب االجتماعي لد, المعري  يتجسد في كارو ا

والنفاذ  وهيادو الفقر وغير ذل   بسبب اللل  وال رمنا    وغيناب العدالنو أو فقندانها   نذ  العوامنل 
تهيند إلنى االغتنراب اغترابناخ يجعلهنن  غينر را ني    فبسنبب غ نبه وسنناره عن  الننال انفنرد عنننه  

او ها نندو موتربننو بكننلي اصائصننها لنن  تادعننه ملننا ر بعينندا  عاهفننا عنن  النندنيا وملننذاتها  ليعنني   ينن
الون  والنفناذ التني يمارسنها بعننت الننال فهنو يستشنعر بهننا وي ندد ا لكننه ال يسنتري  أ  يقنند  أو 

 يفعل شيئا   له وناسه يقول : 
لننننننننننو  أرننننننانننننننننننوا لننننننننننننننن  ننننننييدن        ون  نو ننننننننننننننننننننننننننننننننننننهف ريننننننننننننننننننباخ لرابفنننن د يننفننننننننننننص ف القنننننننو ف  فننننني ا شنننننياء  سن
نننننننننال  ييئنننننننننننننننننننننننننننننننننننوم          منننننننننننن  الكن نننننننننننننننننننناب عابفننننننننننننننننو لنننننن  ينننننننننننننقدروا أ  يننفننننالنفننننننننننننننننننننننننوف  بجنننننسن   ج  فننننلمينننننننا غن
نننننننننننننن  نننننننننننننننننننننننننننااهيننننهج  مكتننَّنننننننننمنوخ         ونننننننننننننننننننننابن تن ن  لننننننننو ف بننننننننننننن جنننننننننننننننننننناللم  و ابننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننو نننديانننننننوا بنننننننننننننننننننمن
 نننننننننننننننننننننننننداخ بننننننننننننيو ج رد,خ         مننننننننننننن  الهيمننننننننننا ج  ولننننننننننك   مننننننننا أصننننننننننننننننننابنننننننننننننننننو وكنننننننننن  أرادوا لنننننننننننننننهف كينننن 
فنننننننننننننننننننننننننننننننننننأكنننننندن,  فنالمننننوف  لننننننننننننما نننننننننننننننننننلي نائنجنننن  بنننننننننننننننننننا الون  نننننرن هارو ف وننننننننننننننننننننننننننننننابننننننننننننننننو لفهف          ولنننننننننو  ن
لَّننننننننننننننننن ف ال صنننننننننننقٌر و   ننننننننننننننننننننذف          ومنننننننننا يننفننننننننننننننننننان ْن  اج نننننننننننو  ال بننننننننننننننننننننننننننننننننو صننننننننبراخ ننننننننننننليالخ  فننننننننن  ي المن

ننننننن م         ولننو دنعننننننننا ننننن   فنننننننننننننقجنننننننننيٌر منا أجننننننننننلنبننينننننننى الونننننننيَّ بنننننن ننوياءن  منننننن  رننننننننمن ننننننابنفننننننننننننننننننو  ننننننننننو  ن
(28) 

ولعننلي مننن  أ ننن  تجلينناْ االغتنننراب االجتمننناعي عنننند  تكمنن  فننني معاناتنننه الواسننعو مننن  رجنننال الننندي  
 ار علنيه  واعتنهله  أل  نهن  فني اللنا ر أ نل وننار وورع لكن  ال قيقنو غينر ذلن   النيسا  الذ  سن

ل  يوترب المعنري  من  الندي  القنوي  بنل من  أوالئن  النذي  يسنارو  الندي  لمصنال ه  رغن  أسناليبه   
 المن رفو يقول :

ابج ديجننننننننننننننننننننننننن م       ننننننننننن ن ْف عننننننننن  أص  لنننننننننننهف   نفسنن نننننننننننننننننٌ  وليننننننننلن لنننننننهف   رينننجنننننننننننننننننننننننننننننننننننناءف  ونننننننننننند فتنننينننننننننش
(29) 

يبدو أ  أبى العالء ل  يجد ما يصبو إليه  وأافنذ فني تفتيشنه فني ال صنول علنى المنراد   بنل وجند 
عناخ وجشنعاخ و بناخ علماء دي  منافقي  يتكلمو  في الصاله ويندعو  للتقنو, والنسن   وفني نلبنو   رم

 للمنننننال  أ  إنهننننن  يقولنننننو  منننننا ال يفعلنننننو  ممنننننا أجننننناه لنفسنننننه بنننننالهجو  علنننننيه  فننننني مانننننل نولنننننه :
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ننننننننننننننننندن فنننننننننن ف دينننجنننننننننننٌ  ونال نفسف  لنننننننيلن عج نننننرَّ ن أنينننننننندم تنننننننننننننننننننننون نننننننلف الس ننننننننننننننننننبن ا نننننٌ                فنننننال تننننننننننننننننننوج  ننننن مج
بننننناتننننوا ف نفهف               يفسنننننننننننننـب ننننننو ن ون و ا بننننننننننننننيج اخ مففننننننارج نننننننندن نننن  شفننننننيوبم غن كن نننني الاننننننننننى سفبفنننننننن ا ون

(30) 
 ويقول في مو    ار :

ْف  من  أ نل  ذا العننننصر  غنن  ننننندرن  ف         ال تفننننننننننننننننننكنننننننجرن    فنننعلننى  ننذا منننننن ى السيننننننننننننننننننننننننننل ف شكننو
نقنننننننصو          والعننجي ف يفنننننننننننننننعرن ف  فننننننننننننننننني  نننننننننافننننن  نننننننننننننننننننننن ف نننننننها  الذَّلنننومنا اعتننننرافي بعننننيبج الجننننلج من

نن ننننننننن   بننننننها         منننننننننن  ا ذ,  ويننننننننننننننننقوي  سن ننننننننننننننننننننننننننلج أمسننننننننى النيننننننفاذف دروعننناخ يفستنننننننننننننننننجن د ا ال ن  نننننننننننننننر 
نننننننننننننلم      ْف عننننننننننن  أمن ننننننننننليف ْف  أو اف لننننننن       إذا تانننننننننليف سننننننننننليى  فنننننمنننننننومين أنننننننننني ليننننننننننلن لنننننني ان

(31) 
يعي  المعري  في  الو اغترابيو ليل لها مايل  بسبب روا  ب اعو الكنذب والنفناذ    تنى أصنب  
ذلنن  عالنننو تقرنن  بهننا ا نننو  والسننيما عننند انتقائننه للعنندل عننند الق نناو وأصننب وا يقبلننو  بشننهادو 

صدار ا  كا  البارل  و  الهور  وا 
وننند ذ ي أصنن اب المنننابر الننذي  كننانوا يمنند و  ال كننا  ويصننفونه  بصننفاْ لنن  يكونننوا أ ننل لهننا وال 
يست قونها  إذ كانوا يقولو  عنه  إنه  أ ل تقو, و دايو وغينر ذلن  من  الصنفاْ التني تقنربه  إلنى 

 نلوب النال  على  ي  إنه  وب سب ما ير, أ ل  و, و الل يقول :
فنننننننننننننتهف           ولنننننننننننننننعنلي سنننننننننننننننننننننننالفنهفنننننننننننننننننننننننننن   أ نننننننننننل  وأتبنننننننننننننرمننننننننننننا أجنننننننننننهلن ا منن  ننننننننننننننننننن ن  الذيننننننننننننن ن عرن

ننننننننمنعاتننننننه    بسننننننننننننننننفا نننننننننننننننننننننننننننوم          مينننننر  ن نننننننننننننننننننننننننننننبر      فيننننننننننننند عننننننننننو ن فنننننني جف  (32)ينننكادف ينبننننننننكي المج
ند يبكي المنبر والسبب  و هور الارينب و ناللته  فهنو النذ  يرائني الننال وياندعه  عن  ررينذ 

 تهيي  ال قائذ واالنقالب عليها  ويقول في مو    ار : 
ييننننننننننننننننجٌ        ورف أننَّننننننننننننننننن ن دن ْن ينننننننننننننننا منوننننننننننننننننرف ننلننننننننننننننننيَّ يننننننننننننننمي ف اللننننننننننننننهج منننننننننننننا لننننننننننننن ن ديننننننننننننننننننن ف    تنون َّنننننننننننننننم  عن

ينشننننننننننكو ن جننننننننننناٌر بائجننننننننن ْج ال نننننننننرا ج تنننننننننننننننننننننننننننس كاخ          ون نننننننننننننندي ف تنسنننننننننننننننننيرف إجلننننننننى البنينننننننننننن  (33)ننننننننننننٌل ونان
وا أنفسنه  علنى ا منو وعلنى تعنالي  دينهنا فالشاعر  نا يشنعر بنالنفور وعند  الر نا من  النذي  نصنب 

شنننر الننذ  لمانننالفته  تعننالي  الننندي  فالفابايننا   كبينننرو   وأارننائه  كاينننرو لننذا فهننن  أ نننذ منن  غينننر   ب
 والنفاذ تلصل فيه  ول  يسل  منه أ د يقول :

 مننننننننننننننننننننننننا أسننننننننننننننننننننننننننلن ن المسنننننننننننننننننننننننننلمو  شننننننننننننننننننننننننننننرَّ ف ف          وال يننننننننننهنننننننننننننننننننننننننننننننننوٌد لتنننننننننننننننننننننننننننوبوم  نننننننننننننننننننننننننادوا
وكليننننننننننننننننننفهف   لنننننننننننننننني بننننننننننننننننذا ن أشهننننننننننننننننننناد      النيننننننننننننننننننننننننننصار, لدينننننننننننننننننننننه  نصننننننننننننننننننننننننننروا         وال

(34) 
 وله في ااتال  أص اب المذا ب نوله : 

ننننننننالن أنبنننننننننننننننننننننننننننننينننننننننننننننننأنجنننننننناهن الشنن ننننننننننننيءم          ون ي  فنننننننننننننعالن شن ننننجننننننننننننننننننننيفنون ال ينجنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننوهف نننننننننافجعج  و  ن
منننننا أ نننننننننننننننن نننننننننيا          ون نننننننننننلَّ الشننننيننننننننننننننيبف ونالشفنننننننننننننننننننننننننننننننننننننبيا ف مج ْج الفنتنننناوف ونال العنجنننننننننفن ن  (35)ننننننننننننننوهف نننننننننتندنننننن

فمننا بنني  يجننوه وال يجننوه عنن ي الننبالء  وابتعنند النننال عنن  الصننواب و الهدايننو  ف نناعوا بنني  فقهنناء 
المنذا ب و رائهنن   إ  ااننتال  أصن اب المننذا ب ينندل  علنى ااننتال  المننذا ب نفسنها إذ يقننول فنني 

 المعتهلو : 
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 (36)ننننوخ           أنننولف له: فننني الليفنننننننننننننننلج دينفننننننننن ن أجننننننننننننننهلننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننومفعننننننننننننننتننننننهجليٍّ لن  أفوافننننننق هف  ساعن
 ويقول في ا شاعرو : 

ننننننننيلج ومننننننننا نن تنننننننننوفجر اهللن واتنن نننننننننننننفننننننننننننر  مننننننننا  كننننننننى لننننننننه ف      أبننننننننو الهفننننننننننذن نننننننناليبج ننننننننننننننننننال اباس   (37)ن ف كن
 وفي الصوفيو يقول : 

بتفننننننننننه        بلننننيننننننننننهف    ننننل ف صنننننننننننننننننو م نننننننننننننرنننننن  (38)ننننننننن فها يقننننننننننننننننن ف صوفيننيننننننٌو شهننجننننننننندْ للعننننننننقل نسن
يتجسند فنني انهعاجنه وتننوتر  الشنديد فيمننا إ  اغتنراب المعنري   ننو اغتنراب منن  رجنال النندي  ومنوانفه  

ر   مننننه   فالمتصنننوفو يجنننارو  بالملنننا ر ال سننننو فياننندعو  الننننال  علنننى  ننني  إنهننن  منومسنننو  
 بالكنننننننننننننننننننننننذب انوماسننننننننننننننننننننننناخ      المتصنننننننننننننننننننننننو  يجنننننننننننننننننننننننب أ  يتالنننننننننننننننننننننننى عننننننننننننننننننننننن  الرذائنننننننننننننننننننننننل  
  ويت لى بالف ائل  ويسموا بنالروه  ويهكني الننفل  ويجعنل ننوا  سنلوكه اله ند والتقشن   علمنا إنهن

   يقول :(39)يعتقدو  بالوصول إلى ال قيقو بوير رريذ العقل 
ننننننننننوففوانننننفوا للصننننصنننننننوفييٌو مننننا رن  ننننوا أنينننننننه  مننن  رننننننننننننناعوم صف  نننننيو ج نجسنننننننبنتنه                تنننننننى اديعن
ٌب           نننننننتنبننننننننننارن ن اللَّننننننهف  دن  ن ننننننننذج ننننننننننننننننوف ف كن ش  ننننننننننننذي منوصننننننو ف     نٌر  ن  فالمنننننننننرءف مننننننننننننننننننيا بونيننننننننننننننرج ال ن

ْ  إلنيننننننهج ينننننننننٌد   ننننننرن الوفنننننننص ف  فامتننننندي ْن الوصنننننن ن منقصنننو ف تجنينننننننهج لفلنننننن          إ   أامن  (40)ماخ  فلنننني
 ويقول في مو    ار : 

ييو ا بالتي  رْج الريجننننننننننالن  أو اعتنمنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننيْيتننننننننننننننننننننننننننننننهن نننننننننننداعم              فهنننننننل هف  نننننننننننصيو ج  عنننن  اج
يننننننننننننننننننننننن  نننننننننننننندج    فنننننننننننننداروا             كلننننننننننننننهف ف اجننننننننننننننماٌل منننننننن  كفمن ننننننننننننننننننْ  ننننونامنننننننننننننننننوا فنننننننننننننننني تواجف

(41) 
إ   جنو  المعنري   نذا موجنه إلنى الندجالي  المنارني  النذي  يندعو  التصنو   فني  ني   ن  بعينندو  
عنه  فقد اتاذو  هينو واداع للوصول من  االلنه إلنى نلنوب الننال وت قينذ غايناته    فالنصنو  

جوبهننْ برف ننه  السننابقو تكفنني بننل  نننر, السنناريو والننتهك  الشننديدي  منن  المتصننوفو وادعيننته  التنني
لسنننلوكه    فهننننذ  النصنننو  تماننننل  الننننو اغترابينننو تاكنننند توجنننه أبنننني العننننالء ومونفنننه الننننرافت منننن  

 تننى ادعننوا إنهنن  فنني راعنننو  : (المتصننوفو كننلفراد ولننيل منن  التصننو  كمننذ ب  والنندليل نولننه 
صوفوا( فالمعر  يب   ويريند تصنو  ي قنذ رمو نه   ويلبني أفكنار  للوصنول إلنى الندي  الصنافي 

ي م  الو  والاداع   ولك  يبدو أ  ب اه ل  يجدج نفعاخ   لنذل  تعالنْ صني اته ونبنرو اغترابنه الاال
 بلوو شعريو مو يو في الوص  الساار 

إ  سلو  رجال الدي  موناير لسنلو  التنشنئو االجتماعينو والدينينو الم قنو  و نذا النذ  جعنل المعنر  
 منه  إذ نال في  ذا الشل  : يعاني اغتراباخ كبيراخ أد, به إلى الاورو على كاير

نننن  ننننننننننن ٍّ           فجننننننننننننننننننننديوا فننننننننننني الهيمنننننننننننننننننا ج وألعننننننننننننننننننننننننننننننبو ف ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننند ااتنننننننننننننننننننننلي ا ننننننننننا ف بونننننننننننننننيرج شن
دن ف أبننننننننننننننننننننننفو ننننننننننننننننننننننننيننننويننننننننننننننننننننشلف ناشنننننننننننننننننننننىءف الفتينننننننننننننننننا ج  مج  نننننننننننننننننننننننننننننوي  نننننننننا           علننننننننننى مننننننننننننا كننننننننننا ن عن

ا  ولننننننننننننننننننننك        بنننننننننننننننننننننننننننننفو ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننيفعننن       ومنننننننننننننننننننا دا ن الفننننننننننننننننننننتى ب ننننننننننننننننننننجخ  ننليمفهف التيننننننننننننننننننننننننننننندنيي ن أنرن
تيبفنننننننننننننننننننننننننو      ئننننننننننننننننننننننننننن ف كنننننننننننننننننننننننننلي ننننننننننننننننننننننننننننننو م      وجاءنتننننننننننننننننننننننننا شرا  علنننننننننننننننننننننننننى  انننننننننننننننننننننننارج شنننننننننننننننننننيءم رن
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ْج الن هننننننننننننننننى  ننننننننننننننييرن بنع ننننننننننننننننننننننفهف   أننننننننننننننننننوالن بنع نننننننننننننننننتم            وأبنننننننننننننننننننننرنلنننننننننننن ننننننننننننننننننننننننننننننبو وغن  مننننننننننننا أو جن
بفننننننننننننننننننننننننو ف فنعننننننننننننننننننوا الننننننننننننننننندينيَّ  ورنجي ْن فنننننننننننننننننننيه             فنننننننننننننننننقد رن ننننننننننننننننننب ننننننننننننننننننننننال تنننننننننننننننننننننفرنه   إذا رنجي

(42) 
فهننذ  القرعننو الشننعريو تمننور بنناغتراب يتفاعننل فينننه القلننذ والتننوتر  بسننبب فسنناد العقينندو واباهننا منننا 

فنني التنندي  والسننلو   واسننتراع أ   جعننل نفننل المعننر  تنفننر عنن  مجنناراْ أ ننل النندي  وممارسنناته 
يصوغ نناعته ويقينه الدينيي  في في م جميل مايراخ دو  اال تراه م  أ  شيء  و نذا النذ  أد, إلنى 

   ( 43)اتهامه في ص و مذ به وعقيدته 
المتصننوفو  وأ ننل النندي  ف سننب بننل ذ ننب ابعنند منن   دلنن  يقنن  المعننري  فنني اغترابننه عنن  النننال عننن

  ننل ا دب والشننعراء فهنناج  ممنن  أاننل بوليفتننه وشننهير بننه فنني ماننل نولننه :ذلنن   فقنند اغتننرب منن  أ
 هاننننننننننننننننننار ف ماننننننننننننننننننننننلف همنننننننننننننننننننننننننهموج الذ بنننننننننننننننننننننننننننننابج      بنننننننننننننننننننننننني اهداب غنننننننننننننننننريتك    نننننننننننننننننننننننننديماخ      

 تنلصننننننننننننننننَّ ف فنننننننننننننننننني المدائننننننننننننن ج والسينننننننننننننننننننننننننجبابج   ننننننننننننناٌب            نننننننننننننننننننننننومنننننننننننا شعنننننننننننننننننننننرااك  إالي ذئنننننن
ذف  للنننننننننننننننننننننننننمننننننننننننننقالج  د  مننننننننن  ا عننننننننننننناد               وأسنننننرن بننننننننننننننننننننننننننننننننناب أ نننر  لمننننننننننننن  تننون ننننننننننننننننن   الهَّ  مج

ننننننننأفننننننننننننارج   نننننننننننننننننننننننننننباب فك  اننننننننننناءخ غنننننننننننننننننننننننننننيرن  ننننننننننذٍّ              كلنينننننننننننننننا مننننننننننننننهف فننننننننننننننننننننني منجننننننننننننننر, سج
بنننننننننننننننننننابج  لننننننننننننننند ي  إالي              كننننل م ننننننننننيلن  نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننباب  ومنننننننا سفنننننن   ال ف  (44)فنننننننننننننننننننني  ل ال ن

فالشعراء على أبواب الملو  وال كا  أذالء   سنايروا شنعر   من  أجنل التكسنب  أو من  أجنل أعنالء 
تنه م  انالل نلنب ال قنائذ التني يكناد يعرفهنا الجمين   أمنا أبنو العنالء ذا –شل   ذا ا مير أو ذا  

فقد نل, بنفسنه عن   نذ  الصنفاْ فهنو   أبني كنري  الننفل   لن  يرنرذ مسنام  الراسناء من  نشنيد   
ولن  يمنده رلبنا للجننوائه والمكافنمْ   ومن   نننا كنا  إ ساسنه المنر بنناالغتراب عننه   وكنا  إعالنننه 

ألمنه في ا بياْ السابقو  إ ي مدي   ناالء النذي  أدمننوا علنى شنرب الامنرو  تنى الامالنو يسناو  فني 
وونعه على نفسه الس ي الهعا  ( 

  لن  يتونن  اغتنراب المعنري  عنند  ندود االنفصنال من  أ نل ( 45) 
 ا دب و سب   بل سار وتشاء  منه  يقول:

نننننننننن  هاينننننننننننننننننننا فننننننننننننننننني الصي ننننننهف  بالري  ننننننناعنننننننننننننننننننننننننننننناْتنكننننسيبن النننننالف با جنننننسا   فامتننننننهنوا          أروا ن
جنننننننننناعنننننننناْ نننننننذب نفننننننننننننننننننننن م بننننننننل م أو سج هذن با فنننننننننننوا   فاجتهننننننننننندوا          فنننني جن  (46) و اولننننوا الننننري

ال كا  أبو العالء أديبا ال ير ى بلاالذ كاينرا من  ا دبناء  فنذمه  وننل, بنفسنه عننه   فهنو أدينب 
 يفسذ وال يدعو إلى الفسوذ   يقول:

ْف بلننننننننننها ال تننننننننقتنننننننننننني          اننننننيراخ وأ َّ شنننننننننننننننجنننننننننننننننننننن ناخ شنعنننننننننننننننر نرارن ا شفننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننعنراا ا فننننننننننننننرج
(47) 

  إ رربْ مقناييل ال يناو  وااتنل النلنا    ولن  يعند ينلنر النى لقد   ا ررب كلي شيء في نلر 
 (  48)ال يننننننناو إالي  نننننننذ  النلنننننننرو السننننننننوداء البوي نننننننو التننننننني فيهننننننننا اينننننننور فلسنننننننفته التشننننننننااميو (   

ويسننتمر المعنننر  فننني ترديننند سننناره علنننى النننال  إذ إ  للنسننناء نصنننيباخ وافنننراخ   وأ  أكانننر منننا ياينننر  
  ي وايننننننننانته ي ففنننننننني أنوننننننننا  مويلننننننننو علننننننننيه  يقننننننننول:تبننننننننرجه ي وغننننننننوايته ي  ف ننننننننالخ عنننننننن  غنننننننندر 
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نننننننننننننننننننيٍّ                 بنننننننننه ي يف ننننننننننننننننننننننننننننيَّ ف الشنننن ننننننننننننرن ف التنننننننننننننننننيليد أال إ ي الننننننننننننننننننننننننننننيساءن  بنننننننننننالف غن
(49) 

 سبب نلرته  ذ  انل  ع  الهوا  بشكل نهائي يقول:بف
ننننننننننننننننننننننننين  نننننننلن  بننننننلف النيسننننننننل منننا بنننننننني   د م               وبنننننننننننيني  ولنننننن  يفوصننننننل بالمج  (50)بننننننناء تنواصن

ل  يكت  ب نالعنه عن  النهوا  بنل راه يندعو الرجنال وينصن ه  باالبتعناد عن  النسناء  وعند  النهوا  
 منه َّ يقول : 

ينننننننننننننننننننن  ن بمننننننننننننننننننننأشنننننننننننننن    لف فقننننننننننننننننننننننننننولف بعننننننننننننننننننتج النينننننننننننننننننننالج دفر          نا أننننننننننننننننننننننننننو         ننننننننننننننننننننننننندفد  يدن
نننننننننننننننننننننننننننبي ا ر  ج مفنننننننننننننننننننننننننري  ننننننننننننننننننننننننننن ن النينننننسنننننننننننننننننننننننا                  ءج  فننننننننننننننننننننننننننننن  ي غج  ال تنننننننننننندنفننننننننننننننننننننننننننننون ي مج

 (51)تنانننننننننننننننننن                   نفجننننننننننننننننننننننتف للنننننننننننننننننننديناءنوج أو  تنننننننننننننننننننننننتجفري والنننننننننننننننننننننننباءف ماننننننننننننننننننلف البنننننننننننننننننننننننننناء  
فالشنناعر يريننند أ  يقننول إ  المنننرأو تسننن ب أو تجننر الرجنننل إلنننى مننا ال يريننند الجنننر إليننه  وت نننري مننن  
شلنه  وتنهل مكانته مالما يجنري االسن  ب نر  الجنر  ان  بعند ذلن  ينصن  ويقنول: إ  كنا  ال بندي من  

 ل م  ال تنجب فيقول :الهوا  فاير النا
قينننن صنننننننننلنوخ بجقنننننرينننننننننننننننننننننوم                   فناننننننننننيرف نجسننننننننناءج العالنمننننننننني ن عن ْن ينومنننننننناخ ون نننننننننننئ ننننننننمفها إجذا شج

(52) 
فهذا االغتراب أو المون  ناب  م  صمي  ذاته و ياته الملتوينو  إذ أنتجنْ صنوراخ اغترابينو ملتصنقو 

 شااميو رأسيو في نفل عانقْ فلسفو التنس  واله د لديه بفلسفو ت
ففنني مونننن  غرينننب أسنننل المعنننري  الغتنننراب م ننررب منننارذ إذ  نننو ينننر, أ ي المنننوْ أف نننل مننن  

  و ننذا يعرنني تفسننيرا لمفهننو  عنند  الننهوا  واعنجنناب   ( 53) ال ينناو التنني تجننر النننال إلننى الننويالْ 
  ممنا جعلنه يندعو  الندنيا ومسناوء ا مشنابهو للمنرأوو ذ  رايو مجافيو للص ي  وجو ر   إذ انه ينر, 

إلنننى  جنننب النسننناء عننن  العمنننل واالانننتالر  وأ  تولننن  ونتهنننا فننني إدارو شننناو  دار نننا  وا  تقنننو  
بالعبننادو وغننهل الصننو  عننند الفننراغ  أمننا العلنن  فننال  اجننو إال للقليننل منننه  كننل  تننتعل  منن  نصننار 

 السور سورتي  تتلو ا عند الصالو يقول:
سننننننننانننننننن   إ  توافننننوال تننن  نننننننننْ              بليننننننننننننندم  للنننسينرننننننورج  مقنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننـومنننننناْننننننننننننننننننننننننننننننن منننننند  ج

 نهنننننننننننن ي  منننننننننننن  الينننننننننننننراع مقننننننننننننننننلَّمنننننننننننننناْبنننننننننننن         ى      فننننن نننننمننننننننننننلف مونننننننننننناهلج النينننننننننسننننننننننننننوا  أولنننننننننننن
ننننع ن  بمنننننا يننننننننسننننوءف  مفسمَّنننننننننننننننننننننمنننناْ     ننننن م          ننننننننننننننننننننننننننننننسهننننننننناٌ   إ  عرفننننننن  كتنننننابن لجسنننننننن رجن

(54) 
 ويقول:

لنننننننمو ف َّ الون  نننننهلن ونالنسننننننننننننن نننننننعن د               ن ونان ـن ونالنننننننرَّ نجنننننننننننننننننننننننراءن نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن نننننننننننن تننننننننننابنوخ ون  ننننننننننليوا كج
ب     ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننفنصنننننننننننننالوف الفنننننت نننننننمدج وناعج بنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننراءن            اوج بجال ن نننن  يونفنننننلن ون  ال ج تفجنننه  عن

ننننننننلولج أنمنننا ن الننلج     تنننننننننننننننننننرن بجالجف ْج القننننننننجينننننا ف ننننننننننننننننننننننننننننننتننننننننننننن          تنهننننننننتج ف السج نننننننننننَّ ونراءن  نرج إج  غن
(55) 

لنن  ياننذ المعننر  فنني تجمنن  النسنناء كايننراخ   تننى لننو كننا  فنني المسنناجد   فنن   اجتمنناعه  منن  أسننباب 
 الووايو يقول :
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 (56)ولينننننننننننل عكننننننننننننننوففهننننننن ي علننننننى المصننننننلىي                  أمننننننناناخ منننننننننن  غنننننننننننننننننننننننننوارم مفجننننننننننننننرماْ 
من  المنرأو ينرلنذ من  صننمي  عقلنه القلنذ  إذ  نو ال يانذ بنامرأو علنى اعرننالذ  إ  مونفنه الموتنرب 

ر ناعه   ذا كنا  وال بندي من  النهوا  فعلنى النهو  عنهل هوجتنه فني بيتهنا فقنر للعناينو با رفنال   وا  وا 
 فيقول:

يننننننننننن ن بنننننهج  ن   والدن لنننننننننننننننننننننننننى ب كننننننننننننننننننننننننرا م وا  ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننسا ج  وا ف              العنني ف مننننناتم  فلكننننننننننننننننرج  أو 
لج نننناال كنننننننننننننننلَّ إننننننننننننن ننننننننننننننفهف              أمننننننننرا ج بالفننننننن   ننننسبفها ال نننننننننملف واعر نننناعف تفد مج  (57)ننننننننننسا ج و ن

دا  ي منن   ننننا يننندعو إ ي مونفننه المعننناد  للنسنناء وكر نننه الكبيننر لهننن ي جعلننه يعتنننهله ي  وال يفكننر ب  ننن
العانل ويرشد  بل  ال يتهو  إالي من  امنرأو عقني  ال تنجنب    ي النسنل ب سنب منا ينر, جناينو اهبناء 

 على ا بناء يقول:
ننننننننننننننننننننيننننن                   نننننننننننننننننننننذا جننننننننننننننننننننننا  أبنننننننننننننننننننننى علننننننننننىَّ  ننننننننننننننننننننا جن من ْف عنننننننننننلى أ ننننننننننننننننننننندم  ون  (58)ننننننننننننن

لن  يقتصننر  جننو  المعننر  علننى أ ننل النندي  والنسنناء و سنب بننل فننرت علننى نفسننه عهلننو عنن  بنناني 
البشنننر  إذ  نننو يشننن ي فننني وجنننود إنسنننا  رنننا ر  ال  منننا ر   مننن  فسننناد بننني  الننننال  جعنننل شنننكيه أو 

 جنود لننسنا  الجيند والنهينه فيقنول: غربته تت ول إلنى صني وم علنينوم أرلقهنا  لياكند من  االلهنا ال و 
ننننننندف  فننننني الننننننور,  ننننننننننفٌر رنهنننننننننار,           أ ج ا ننننن ي نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننأيننننننوجن نننننننننننننننننننننننولف نننننننوا ف كل ننننننننننننننننه ف رفجف

(59) 
 ويقول في مو    ار:

نننننننننننننننننننننننننننننقو          ال يننننننننننننكذبوا مافنننننننننننننني البننننننننننننرييو جينننننننننننننننننننننينننننننننننننننند نننننننننننننننننالوا :فننننننننننننننالٌ  جيننننننننننننننٌد لصديننن
(60) 

يستمر المعر  في ذ  عامو النال م  أ ل عصنر  ويوتنرب عننه   إذ ينر, أ ي الشنر نند تلصنل فني 
 نفوسه  منذ القوا   وراو  ع  أجداد   القدماء   وأصب  ربعا يتربعو  به يقول:

 (61)نننننهجٌو            فني كننلج ننننننننفلم منجنننهف عننجننننننننننننننننرٌذ  ننننناربف نننننننننننننننننننننننننننر  فننننننني الجنننننننننننننندج القدينننننننن ج غنرينوالننننش
 ويقول في مو    ار :
ننننننننالشنيننننننننننننننرف رنننننننننننننننننننننبٌ  ودفننننننننننن   (62)ى دنننننننننننننايا ف و   نننننننننننننننواءف ا ننننننننننننننوالف ننننننننننننننننننننننال      رءج نائنننننننننننننجدٌو      نيا المن

 ويقول أي ا:
نننننننيي مفولننننننعنٌو             بالشنننننننننننري مننننننن  نبننننننننلج  ابيننننننلم ونابننننننيلج   (63) مننننننننننننننننن ى الهيمننننننا ف ونننننننننننننننفلف ال ن

وبني  أبنناء هماننه  بني  إنسنا  كنري  الننفل  نر التفكينر و كذا ف   أبا العالء أدر  عمنذ الهنوو بيننه 
رنيننذ المشنناعر  ومجتمنن  ننند تلصننل الشننر فيننه وأصننب  جننهءاخ منن  اقافتننه   فمعاناتننه و همننه جعلتننه 
يوتنرب ويننل, بنفسنه عننه  فل نل الندي   والنسنا   والشنعراء وا دبناء  والنسناء  والننال أغلنبه  بنني  

مجتم  بكلي روائفه ت ول عند المعري  إلى غرفو تشنري  يكشن  من  كاذب شرير أو دجال مارذ إذ إ ي ال
 االلها العلو وم  ا  الدواء  ولك  يبدو ال جدو, م  ذل  وال أمل في إصاله مجتم  فاسد يقول:

 (64)نيسا   نننننننننننننندمننناخ أرا ف داءخ نجنننننننننننننننننننننننننننننننننننونننجننن       داءف  ننننننذا ا ننا ج  الن يق نننننننننننننننننننننبنلف الريننننننننننننبَّ         
 



12 
 

 االغتراب عن عادات المجتمع العباسي واعتزال بعض مأكله وملبسه.
ااتلنننْ المنننواهي  وبننندلْ بعنننت ا عنننرا  وان رفنننْ نننني  الرجولنننو فننني المجتمننن  العباسننني  ورونننْ 

  ال يواكننب االن ننرا  وين ننر  يتلفننْ يميننناخ عليهننا القنني  والعنناداْ السننيئو  ووصننل ال ننال إلننى منن
ويسناراخ وال يننر, سننو, ا عمننال التنني تايننر الد شنو واالسننتوراب  فالعقننل عننبء   والصنندذ مذمننو   
وال قيقننو كننذب  واالسننتقامو ان ننرا   لننذا فنن   أصنن اب النفننول النبيلننو يشننعرو  بنناالغتراب عننن  

  هينو ينتقد أبناء همانه فيقول:  باني البشر  وشاعر المعريو أبو العالء بلهجو تشااميو
سج ن النننننننننننننننننننودرف  تننفنننننننننننننننننننننننننننننن   ْن الهنننننننننننند,        واس  ننننننننننننننندذ ومنننننا   وننننننننننننننننننلي الوفنننننننننننننننننننننننننننناءف نننننننننننننننندي فنفننننننننننقجدن الصي

تننننننننننننننننننننش عرن النننننننننننننعانلف فنننننننننننني سننننفن ننننننننننننننننننننقجمهج         ا  الننننننننننننننننرد, مننننننننننننننننما عنننننننننننننا  الشننننننننينننننننننننننننفاء  واس 
(65) 

فال يناو تعيسنو لنيل لهنا معننى رالمنا اعنسنا  فيهنا يافني الاينر والهند, ويجهنر فني أعلنى صنوته 
افائه يقول:  بالبوي وال اللو  ويفار بجهر  وا 

ننننننننننننننننننننننننننننناللن جهننننننار  أنمنننننننا  نننننننننند,خ فنوجنننننننننننننننندفتهف مننن نننننننننا بنينننننننننننننننننننننننننننا           سننننجنننننننننننراخ ولنننننننننننننننننننننكَّ  ال ي
(66) 

لعل اال رراب ال اصل فني ال يناو االجتماعينو منرتبر إلنى  ند كبينر بال النو االنتصناديو  إذ إ  
اء وا مننراء  أمننا بناني الشننعب فهننو بننائل المنال وفيننر والنعنني  كاينر  لكنننه ال يتجنناوه نصننور الالفن

فقينر   نذا الننرأ  أكند  عبند القننادر هيندا  فني نولننه :   كنا   ننا  ربقتننا  متميهتنا  كنل التمييننه   
تبنناعه  ربقنو الااصننو  و نو عنندد نلينل بالنسننبو لمجمنوع ا مننو   فالاليفنو ورجنال دولتننه وأ نواله  وا 

وتجار وصنناع ومنهارعي  ورعناع  وأغلنب  ناالء  وبقيو النال  و   ا كار ربقو العامو م  علماء
أشننار المعننري  إلننى بننال الفقيننر  وكيفيننو ركنننه  (67)فقننراء إال منن  اتصننل منننه  بالالفنناء وا مننراء( 
 جانبا م  دو  أ  ا تما  يذكر به في نوله:

  ال تونننننننننننلذ دونننننننننننننننننننننه أبنننننننننننننننننننننننوابننننننننننننننننننننننهاينننننننودو الفنننننننننننننننننننننننننقير وكنننننننننننننننل شنننننننننننننننننننننيء  ننننند         والنننننننن
 ننننننننننننننر, أسننبابنننننننننننهاوتننننننننننننننرا  مبونننننننننننننننننننو ا ولننننننننننننننيل بمننننننننننننننننننننننننننننننذنب        ويننننننننننننننننننننر, العنننننننننننننننننننداوو ال يننننننننن

 نننننننننننروو        ا ننننننننننننعْ إلننننننننننيه و نننننننننننننركْ اذننننننننننننننننننننابننننننننننننننننهاننننننننننننننننننننننننننننننننذا اننننننن  نننننننننتى الكنننننننننننننننالب اذا رأْ
ذا رأْ ينننننننننننوما فقننننن  (68) بهانننننننننناخ         ننننننننننب ْ علنننننننننيه وكشنننننننننننْر انينننننننننانننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننيرا عاريننننننننننننننننننننننننوا 

للفقر عقدو نفسيو واار كبير على اعنسنا    ونند اسنتعا  البنا او  بعلن  الننفل و ن  يت نداو  عن  
عقندو الفقننر  وكينن  يكننو  تلاير ننا علنى ا فننراد  ودفعهننا إيننا   ب اننا عن  الرريننذ إلننى الاننراء   فنني 

 واته  م اولننننو لت قينننننذ ننننننوع مننننن  المسنننناواو النسنننننبيو تبعنننننا لمنننننا ي ققنننننو  منننن  انننننروو تنننننلتي بهنننننا غنننننه 
   وند فسر أبو العالء اللل  بعد الشعور به في نوله :( 69) المستمرو( 

نننننننننننم روم           وأ ننننننننكا ف ال ننننننننوادج ج ال يفقنننننننننننننن ننننننننننننننى هنيننننننننننننننننندم يكننننننننو ف لفقننننننننننننننر عن نننننن نننننننننننننننننننننننننننسننه   غج
(70) 

 صورو للبعت  واللل  مصدر  صر ا   والننال ليسنوا منصنفي  ال يعرنو  إ  ايراْ ا رت م
ال ننذ   لننه  ويوننالو  فنني الاننناء علننى منن  ال يسننت قو    لقنند كاننر أماننال  نناالء ونننل المنصننفو  
  تنننى وصنننل ال ننننال بنننالمعري  إلنننى الشننننوذ علنننى أنننننال منصنننفي  يعرنننو  ال ننننذَّ   لنننه  يقننننول :
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نننمننننننننننننننننننننننن  لننننننننننننننننن  نرف فينننننننننننننننه بونننننننننننننننير منننننننننا يجنننننننننننننننبف نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننين أ  أننننننننننننني ن فننننننننني بننننننننننننننننننننننننننلدم          أفذكن
 نننننننننننننفبف نننننننننننننها  فجننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننيفلنننننننننننن   بنننننننننننين اليفسننننننننننرف والديننننننننننننانوف والعلننننننننننن             ف  وبينننننننننننننننننننني وبيننننن

ْف بالجنننننننننهل  واديعنن نى فنهننننننمي          نننننننوٌ   فلمننننننننننننننننننننر  وأمنننننرف   عجننننننننننننننننننننننننننبف نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننأننننننننننرر 
(71) 

وفنني عصنننر أبنني العنننالء انتشننْر القننني  المنقوصنننو  ونننل الوفننناء  وانعنندمْ الاقنننو بنني  الننننال بنننل 
  ْ صعبو مست يلو كاست الو عود  الشباب بعد المشيب يقول :أصب

نننننننننننن  أاننننننننننننننني اجقننننننننننننننننننن  ينننننننننننننن بم               بلعننننن نننننننننننننننن ونهن مج ننننننننبا يففنننننننننننادف وراء شن  (72)وم يفننننننننننفاد ولنننننننننيل صج
 دذ يقول :وند ساد الجهل كايراخ  ووصل ال ال الى تصديذ الكذب وما ل  يص

ننننننلفه   ننننننننننننديذن النينننننننالف منننننا ا لبنننننننننابف تفبرج   تنننننننى للنننننننننننيوا عنجننننننننوهاخ ت لفنننننننننننننننننننننننبف القننننننننننننمنرا        ننننننننند صن
ها         ننننننننننننننننننننننننننننننننننننأنننننننننانٌو  ننننننو أ   شننننن   (73)تنويننننن ف بننه ا  نننننيا ن  أو غفمنننننننننننرا عفسينننننناخ   نننننننناٌو  فيمنننننننننن ن

واالغتننراب الفكننر  عننند أبنني العننالء نننو  ورائننـ  والسننبب يعننود لننت ك  العقننل فنني رر ننه ل فكننار 
 والمسائل التي وصلْ إليه منذ هم  بعيد عند رريذ الروايو والنقل  فهو يقول :

ْ  أفننننننها ف ننننننننننننو م   ئننننننننننن دج يلهننننا          صنننن فهننننننننننل  لقنننننند صن نننننننننننننننننننيقلج  نقاٌل  ويننننننن نننننتا ف ال سننننا ف إلننننى الصي
ْج الدينننننننننننننننيا بنننن نننننننيٌ  فني ا  نننادي ج والنننننننيقل          ننيها  وسننناءنني  ننننوكنن  غننننننري  (74)منن  الننننننننيال  من

تينا  بمنا  نو جدينند   وال يتفنذ من  من  ينر, أ  القنندماء المعنري  يانذ بقندرو العقنل علننى اعبنداع واع
 م  أمر   يقول : وشي فتركوا الم داي  في  يرو وم ناست وذوا على كل 

نننننننننن تنرج ْم بجمنننننننننننننننا لنننننننن   تنننننننننننننننننس  نننانفنننننننننننهف           ه من ننننننننننننيرن هن ْف ا ناج نَّنننننننني ونا    كفنننننننننن   (75)نننننننننننننننلف نننننننننع هف ا نوائجننونا 
فقولننه :  وا   كنننْ ا ايننرو همانننه كننال  لنن  ينندف  بننه إيهامنناخ إال أنننه هيننادو أفننادْ التنبيننه   علننى أ  
 المتننننلاري  نننننند ينننننلتو  بمنننننا لننننن  ينننننلْ بننننه المتقننننندمو   وأ  مقولنننننو منننننا تنننننر  ا ول ل اينننننر شنننننيء 

  (76)مقولو غير ص ي و( 
 (77)لنى إصناله المجتمن  وتويينر المنكنر فينه(   لقد  أنكر أبو العالء  ذ  ال ياو من   ولنه ودعنا إ

والننذ  يتلمننل ديوانينننه يجنند عننندداخ منن  النصنننو  التنني تاكنند اغترابنننه فنني مجمعتنننه   ففنني بع نننها 
شكو, وت سنر   وفني النبعت اهانر رف نا  و ناع فاسندو  إ  التننان  ال اصنل فني المجتمن  

لشناعر عنندما يكنو  غريبناخ فني بلند   وتفاوته في ال ياو االنتصاديو كا  ربيعيناخ   و نذا  نو  نال ا
ومنن  يتلمننل ديوانينننه أي ننا يجننند عنندداخ كبينننراخ منن  المفنننرداْ المعبننرو عننن  اغترابننه منهنننا علننى سنننبيل 
الماننال : لننا    غننواو    يلننو   شننر   داء   بننال  ذئنناب   ذبنناب   للنن    جهننل  مننارد   موننرور  

ول   است سنن  القندر وننل الوفنناء   وغينر ذلن    ومن  العبنناراْ : فقند الصندذ   ا نننوا  كليهن  رجن
وغيننر ذلنن     ننذ  الجمننل والمفننرداْ تاكنند نلننرو المعننر  التشننااميو منن  ال ينناو التنني نننرر االنعننهال 
عنهنا    ننذا ونند اتاننذ أبنو العننالء رقوسناخ ماتلفننو فني  ياتننه ورباعنه ففنني ملبسنه ومشننربه وملكلننه  

المصننوع من  البنرد  أو نرعنو  عاداْ غريبو   إذ  و يلبل اش  الاياب   ويجلل عل ال صير
 العدل المربوب يقول : كنباْ اللباد   ورعامه منذ البدء 
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لف لجنننننننني              فننننننننننننننننن    أتننن  نننننننننننننننننننننننالوٌو فنبننننيننفنننننننننننقنجعفننننننننننننننني بفل ننننننننسفٌ  يفمننننننننننننننننننننارن  (78)نننننننننننننننلنل   نننننننننت نجي  ن
وننند جنناء برسننالته إلننى داعنني دعنناو مصننر :  فلمننا بلننال العبنند الفقيننر ااننتال  ا نننوال وبلننال االانني  
عامناخ سنلل ربينه أنعامنا فرهنننه صنو  الند ر   فلن  يفرنر فنني السننو وال فني الشنهر إال فني العينندي    

ول وبلس    ومنا ال يعنذب علنى ول  أ  انتناعه بالنباْ يابْ له جميل العافيو   فانتصر على ف
 (79)ا لس  (

نيل إ  المعري  تر  أكل ال يوا  وما ينتجه  ونيل انه تنر  الل ن  امسناخ وأربعني  سننو اجتهناد مننه 
وكننا  يعنني  فنني دار فقيننرو ال تاتلنن  عنن  دور بسننراء النننال   المهنن  إنهننا تقيننو  (80)فنني التعبنند  

ه باسنتراعته أ  يلانذ من  والو ا منر منا يريند ليننع  برد الشتاء و رارو الصي    على الرغ  م  أن
فني ال يناو النندنيا   ونينل إ   المستنصننر( اليفنو مصننر عنرت علينه اننرا  بينْ المننال فني المعننرو 

 فاعتذر ونال :
كلنيننننننننننننننما غننننننننننننننننننننننننننننانون لننننننننننننني منننننننننن  غنننننننننننننننىخ               فنننننننننننعدي عنننننننننننن  معننننننننننننننننند م أسنننننننننننننوا ج    

(81) 
و والااصنو من  الننال   و نذ  االغتراب عند أبي العالء يار  ويوادر ع  المنللو  عنند العامنإ  

بلوننْ ال نند ا علننى للتنننافر فنني الفلسننفو الشننعريو التنني نرأنننا عنهننا و نندانا بهننا فنني عهوفننه  ومفارننن
 وامتناعننننننننننننننننننننننه عنننننننننننننننننننننن  بعننننننننننننننننننننننت ا رعمنننننننننننننننننننننننو فرايتننننننننننننننننننننننه الوريبننننننننننننننننننننننو فر ننننننننننننننننننننننْ علينننننننننننننننننننننننه 

  إذ  نو يننر, أنهنا  نذ أبنائهنا وليسنْ  نذ المالوننناْ  ت نري  ل نو  ال يوانناْ ومنتجاتهنا ا انر,
 ا ار, كاعنسا  فيقول :

ْن مريننتن العنننقلج والدييننننننننننننن ج فنالقنني         لتنننسم ن أنبننننناءن ا منننننن و  ننننننننورج الصننننننننننن ائ ج ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننغننننننننننننندن
 غرينننننننننننننننت الذيبنننننننائ ج ننننننل   منا أانننننننر ن الننننننننننننننننننماء  لنننننالماخ           وال تنننننننبالج نننننننننننننننننننننننننوتاخ مننننننننننننننن  فننال تلكف 

ننننننه             ر ْ  صنننننري ن ْم  أراد  نفالها  دو  الونننننننننننننننننننننواني الصيرائننننننننننننننننن ج نننننننننننننننننننننوأبنننننننننننننننيننننننننننننتن أفميننننننننننا
ْ   فاللنننننننننيل ف شنننننننننننر  القبنننننننننننننننننن عن ي الريننننننننننيرن  و ننننننين غنننننننننننننننوافنننننننننٌل            بمننننننننننا و ننننننننع  نائ ج وال تنننننننننفجن

ننننننننننبن مننن بن الني ننننننل  النننننذ  بكنننننننْر لنننننه           كواسج ْم فوائنننننننننننننننننننننننننن ج ودع   ننننننرن  نننننننننن   أه نننننننننارج نبنننننننننننننننننننن
تنننننننننننه كننننننننني يكننننننننننننننننو ن لونننننننننننننيرج ا          وال جمننننننننننننننننننننعنت هف للننننننننننننننننننننننننننننننننيد, والمننننن  ننننننننننننننننائ ج ننننننننننننننننننننننننفمننننننننننا أ رهن

ْف ينننننننند  منن  كننننلي  ننذا  ف نننننننن ْف لنننننننننننننننننشلني  نبنننل شينننننننننب المسننننننننننائ ج مس   ليتننننننننننننننننني         أبنننننننه 
(82) 

وبهنذا فن   المعنري  يسنتجيب لرايتنه الفررينو فني مقاربتنه ال ياتينو البريئنو غينر الماذينو لمنا  ولنه   
نمنننا إذ إ  االمتنننناع الفنننني عنننند  ال يسنننتند إلنننى فلسنننفو االغتنننراب التننني تننند   ا لعقنننل وتسنننتفه    وا 

يسننتمد ذلنن  منن  مقارباتننه الجماليننو الفلسننفيو أي ننا   منن  المروانننو المشننرنو لكرا يتننه سننلو  النننال 
ن و تل  المالوناْ   فالذ  يري  الننال ي هنهنا   ف  سنال المعنر  يصندر عن  فلسنفو استشنعار 

بناله  علنى اكنل ل ن   ع  ال يوا    وما أد, به إلنى ماالفنو لنا رو ألفهنا البشنر  ومن  انالل إن
ال يننوا  وبعنننت منتجاتننه   وا   اغترابنننه فنني  نننوء سننيررو اعنسنننا  علننى كنننل شنني يكشننن   جننن  

 المكابدو عند   
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 -:الخاتمة 
 كذا وبعد الر لو المتوا عو في ر اب فاعليو االغتراب االجتماعي تبي  أ  م  يتلمل شعر  

 ي جهء م  العالنو االغترابيو الاقافيو    المعري  يدر  أ  العالنو االغترابيو االجتماعيو النفسيو
 إذ انت ْ فلسفته الفكريو مواجهو الوسر الاقافي  

كانْ صور االغتراب عند المعري  أسلوبا اائراخ عبر م  االله ع  تويير الو   االجتماعي    -
عقله   على وفذ شرور مو وعيو ارت ا ا لنفسه  تى أصب ْ م ل نهاع  على وفذ ما يرتئيه

 اجتماعي بي  المجتم  وبينه   فكر
في االغتراب االجتماعي أدْ القي  الفاسدو والعاداْ السيئو دوراخ بارهاخ في إذكاء لهيبه عند     -

كل  ذا بسبب اوفه م  اهلل وه د  وورعه وتقوا    إذ إ  ال ياو مريرو  سبما ير,   وم  ا  عهلته
 دار شرور ال يوجد فيها ما يسر أبدا  

معري  باستمرار أنه يكر  الو    والكذب   والاداع   والنفاذ   وعندما ل  يستر  أ  اابْ ال -
يوير شيئاخ م   ذا الوان  ل  ينهلذ في اغتراب داالي نفسي   بل استمر وفي كل جدارو انتقاد 
 النال وتصرفاته    وعاداته  انتقادا مريراخ الذعاخ   مما جعله عالمو المعو  في اعبداع  والفكر

 العربي  
ند  المعري  بعت الق ايا السياسو وانتقد أص ابها   إذ ناد, بت قيذ العدل واالبتعاد ع   -

 اللل    وتمنى  بلهور  اك  عادل له القدرو على التمييه بي  ال ذ والبارل  
إ ي وجود المعري  م  النال وماالفته له  جعلته يصب  غريباخ منفصالخ  على الرغ  م  أنه   -

 ه وأن له وهمانه  ناس
أايراخ أنول : لعلي في  ذا الب   أكو  ند أسهمْ ولو بقدر بسير ال استكملْ  وجو  ب    -

 االغتراب عند المعري    بوصفه مو وعاخ شائكاخ صعباخ   ارجو له االكتمال في المستقبل  
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