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إلى من أحمده و أشكره كثیرا على عظیم  نعمتھ القائل   
  :في كتابھ العزیز

  "و لئـــــــن شكرتـــــم ألزیدنكـــــم " 

إبراھیم [ صدق هللا العظیم                                     
08[  

               أتقدم بجزیل الشكر و العرفان النابع من تقدیري 
ید العون لي ن شرفني بتأطیره إلى من  مدّ إلى مو احترامي

و المثابرة و الصرامة طیلة مشوار البحث إلى رمز العمل
فتحیاتي إلیك سیدي "بشار ابراھیم"إلى أستاذي الفاضل

و كان لي عظیم الشرف أن تكون رسالة تخرجي على الكریم
  .یدك 

كما أتقدم بجزیل الشكر و العرفان  إلى كل أساتذة األدب 
  .ربي قسم اللغة العربیة وآدابھاالع
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مقـــدمة        

أ

  مقدمة  

مالھ ویبقى آمنذ وجد الشعر حمل على كاھلھ رایة التعبیر عن اإلنسان وأفكاره وعواطفھ و    

حاجة من حاجاتھ وفیھ یرسم أحالمھ عن الحق، العدل، الجمال والخیر والشاعر الحقیقي ھو 

في ذات ھذا اإلنسان الذي یرقد في أعماقنا الذي یتوغل في أعماق كل انسان ومن خالل تعمقھ 

فیكون شعره طاقة ھائلة تتسع عبر الزمن حاسیسھ وتطلعاتھ، ھمومھ ورغباتھ ،جمیعا، یصور أ

فیبعث الحیاة في أبھى صورھا ویجعل كل انسان یدر ك طبیعتھ ومن ثم یولد في نفسھ حبا 

  .إلخوتھ في اإلنسانیة 

ة الرابطة القلمیة؛ التي جسدت أفكارھا وعبرت عن وھو ما جعلنا نتجھ إلى أدب مجموع  

آالمھا وآمالھا وعاشت الغربة و اإلغتراب داخل وطنھا وخارجھ وطافت بخیاالتھا تتأمل الحیاة 

  .الفضلى تبسط أقالمھا، تترك لھا العنان من خالل مؤلفات شعرائھا 

المساواة والعدل لم فخوض المجموعة غمار الحیاة في الغربة والمھجر والبحث عن الحریة و

یترجمھ إال شعرھم حیث كان السبیل في التخفیف عن نفسیاتھم المحطمة فكل قصة من 

قصصھم عبرت عن آمالھم وآالمھم، فمن عمق احساسھم اإلنساني وفكرة الوحدة وفضائل القیم 

قر، ودیة والفاإلنسانیة، راحو یبحثون عن ماھم فاقدوه، یبحثون عن عالم مثالي ال تسوده العب

  .االحتقاراالستعمار وكل أسالیب

ونجد أدب الرابطة القلمیة قد نبع بعد مدة من التأمل والتفكیر والمطالعات واالحتكاكات   

المباشرة باآلداب العالمیة راعیین إلى الحریة والمثالیة كاشفین عن مغالق النفس اإلنسانیة 

ند الكثیر من الشعراء والدارسین فتنوع فتبلور كل ھذا في نزعتھم اإلنسانیة ھذه التي تتواجد ع

حدیثھم عنھا ودراساتھم فیھا فبصفتھا أمر مھم واسع ومتشعب حبذنا دراستھا والتوغل في 

  .مضامینھا 
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مقـــدمة        

ب

تجلیات النزعة اإلنسانیة عند شعراء " فافضى بنا التفكیر إلى حصر الدراسة في عنوان     

  "یوبیاتاأل"نت الدراسة على مدونتھ وكا)رشید أیوب(وخصصنا منھم " الرابطة القلمیة 

  :إذ جاءت اشكالیتھا مطروحة كالتالي

ماذا نعني بالنزعة اإلنسانیة؟ و ماھي العوامل التي ساعدت في النزوح إلى اإلنسانیة في -  

  . شعر الرابطة القلمیة؟ وفیما تتجسد انسانیة رشید أیوب؟

اإلستقراء والتحلیل كونھ أنسب المناھج واتبعنا في ھذه الدراسة منھجا وصفیا قائم على  

  .إلبراز النزعة اإلنسانیة واظھار أھم مضامینھا

أّما طبیعة البحث فقد اقتضت بان یقسم إلى فصل نظري وآخرین تطبیقیین، فسبقت ھذه   

  .الفصول بمقدمة وتبعت بخاتمة 

رابطة القلمیة فجاء الفصل النظري تحت عنوان مفاھیم أساسیة حیث تناولنا فیھ تأسیس ال

وجوانب تأثرھا بالغرب وتأثیرھا في الشرق وخصائصھا الفنیة، كما عرفنا النزعة اإلنسانیة 

  .ورأیناھا في جمیع محطاتھا كالتراث اإلسالمي والفلسفة األروبیة وأخیرا األدب

ھا أما الفصل الثاني فعنون بمظاھر النزعة اإلنسانیة عند شعراء الرابطة القلمیة ؛ ومفھومھم ل

من خالل أعمالھم الشعریة وأھم أبعادھا كمحبة األوطان والحریة واإلخاء والمساواة ونصرة 

  .الضعفاء والبؤساء 

المتمثلة في حب الوطن والحریة وموقفھ ) رشید أیوب(والفصل الثالث تناول أبعاد النزعة عند 

  .من الحرب ونصرة الضعفاء والمساكین 

بة عن التساؤالت المطروحة في المقدمة والنتائج التي توصلنا والخاتمة كانت فیھا محاولة لإلجا

إلیھا بعد مشوار ھذا البحث، وقد اعتمدنا في دراستنا ھذه على مجموعة من المصادر 

م، وكتاب حنا الفاخوري الجامع في 1921مجموعة الرابطة القلمیة لسنة :والمراجع أھمھا 

  ).األدب الحدیث(تاریخ األدب العربي

This page was created using BCL ALLPDF demo software.

To purchase, go to http://www.bcltechnologies.com/allpdf/

http://www.bcltechnologies.com/allpdf/


مقـــدمة        

ج

      

كباقي البحوث األدبیة فلم یخلو بحثنا ھذا من الصعوبات التي اجتاحت طریقھ فكانت قلة و   

  . المراجع أھم شیئ وخاصة المراجع التي تناولت مواضیع اإلنسانیة في األدب، وضیق الوقت

  ".بشار ابراھیم " و ال ننسى في األخیر أن نتقدم بالشكر الجزیل إلى األستاذ المشرف      
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  : تأسیس الرابطة القـلمـیة- 1
  

اعة إلى التجدید م تألفت عصبة قویة نز1920عام ) أفریل(في لیلة العشرین من نیسان   

نطالق ، وإن قوى أفرادھا  متفاوتة منھم الكاتب المكثر المتین ومنھم المقل الو ارمیالة إلى التحر

یعجبھم ولكنھم جمیعا قد اتفقوا فیما یعجبھم والبین، نادرا ومنھم من كان بینالذي ال یكتب إال

تربط بین بعض األفراد منھم رابطة روحیة متینة  مثل تلك التي كانت من أنواع األدب كما كانت

  .بین جبران خلیل جبران و میخائیل نعیمة خاصة 

–"السائح" اجتمعوا في بیت أھمیة الطریق الذي یسلكونھبولما أحس ھؤالء األدباء 

، ودعوا إلى 1920أبریل  عام في مساء العشرین من شھر-األستاذ عبد المسیح حداد

االجتماع رھطا من األدباء و األصدقاء ، وقرروا أنھ البد لھم من رابطة تضم قواھم وتوحد 

في جسم األدب و آدابھا ویكون غرضھم بث روح جدیدة نشیطةي سبیل اللغة العربیةمسامعھم ف

  .ھرة الخمول و التقلید إلى حیث یصبح قوة فعالة في حیاة األمةوالعربي وانتشالھ من 

،حقیقة واقعة" الرابطة القلمیة" أصبحت م 1920من أبریل عامالثامن و العشرینوفي   

" ففي اجتماع لھم عند جبران، قرر المجتمعون إخراج الجمعیة إلى حیز الوجود و تسمیتھا باسم 

جبران خلیل جبران، میخائیل نعیمة، عبد : و من الذین مثلوا ھذا االجتماع ھم" الرابطة القلمیة

وھؤالء المسیح حداد، ندرة حداد إلیاس، عطا هللا، ولیم كاتسفلیس، نسیب عریضة، رشید أیوب،

  :وھي كما یأتي" الرابطة القلمیة"جمیعا أقروا شروط تأسیس 

»وباإلنجلیزیة "القلمیةالرابطة " أن تدعى الجمعیة    ARRABITAH »...  

"المستشار" وكاتم السر ویدعى"العمید" الرئیس ویدعى : أن یكون لھا ثالثة موظفین وھم
  )1(".الخازن" فأمین الصندوق ویدعي 

                                                       
  .84-83،  ص 1964ة،  دار المعارف، مصر ، ینادرة جمیل سراج، شعراء الرابطة القلم-1
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و "أنصار"ین و یدعون رعاملین ویدعون العمال وناص: بقاتأن یكون أعضاؤھا ثالث ط

  .مراسلین

نشر مؤلفات عمالھا و مؤلفات سواھم من كتاب العربیة المستحقین، بالرابطةأن تھتم 

  .وبترجمة المؤلفات المھمة من اآلداب األجنبیة 

تشجیعا وتحفیزا لھملألدباءي الشعر و النثر و الترجمةأن تقدم الرابطة جوائز مالیة ف

"یم كاتسفلیسول" و امستشار"خائیل نعیمةیم"عمیدا بإجماع األصوات  "جبران" فانتخب 

إیلیا أبو " الرابطة فیما بعد الشاعر المھجري " عمال"نضم إلى أعضاء الصندوق ، ولاأمین

أمر تنظیم قانون الرابطة، "خائیل  نعیمةیم" لوا إلى ووكّ "ودیع باحوط"و الكاتب "ماضي

ّ فیھا روح الرابطة و أھدافتلھ مقدمة شرحتموه ووضعفنظّ    )1("ھا

                  الرابطة روحا  جدیدة ترى الخروج بآدابھا من دور الجمودلقد نفخ شعراء " 

               و التقلید إلى دور االبتكار في جمیل األسالیب و المعاني جدیرة في نظرنا بكل تنشیط 

  .و مؤازرة، فھي أمل الیوم ، وركن الغد

وقد رشید أیوبریرھا وأصدرت الرابطة  مجموعة أدبیة دوریة باسمھا ، أسھم في تح

في نیویورك ثم بیروت، وقد وحدت الرابطة مسعى أدباء المھجر الرابطة القلمیةطبعت مجموعة 

الشمالي و شعرائھ في سبیل اللغة العربیة و آدابھا و األدب عندھم یستمد غذاءه من تربة الحیاة و 

وبمقدرة البیان عما تحدثھ برقة الحس و دقة الفكر ، نورھا و ھوائھا، و األدیب ھو الذي خصّ 

  )2(. "الحیاة في نفسھ من التأثیر

  

  

  

  

                                                       
  84، ص نادرة جمیل سراج،شعراء الرابطة القلمیة- 1
  .178-175اجي، حركات التجدید في الشعر الحدیث، دار الوفاء، اإلسكندریة، ص فمحمد عبد المنعم خ-2
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" عبد المسیح حداد"التي كان یصدرھا "السائح" وبعد قیام الرابطة صارت جریدة 

لسانھا الناطق  و المنبر الذي خاطبوا القارئ بنشر أعمالھم اإلبداعیة الموسومة بروح التجدید فیھا 

ة التي دعا إلیھا شعراء ھذه الجماعة على حدود القارئ العربي في لم یقتصر أثر األفكار التجدیدی

"السائح" المھجر بل تجاوزه ووصل صداھا إلى المشرق العربي  وذلك من خالل أعداد مجلة 

كانت تصدر مرتین في األسبوع  كما كانت تصدر سنویا في عدد ممتاز من تحریر ،اذ العادیة 

  )1(. أعضاء ھذه الجماعة أنفســـھم

انفرط عقد ھذه الجماعة ولكن أثرھا التجدیدي ظل 1931بموت جبران خلیل جبران سنة 

ساریا و ذلك من خالل أشعار جبران و نعیمة و أبو ماضي التي تتوفر على روح رومانسیة بعیدة 

" الغربال" الفور متأثرة في ذلك بالثقافة األجنبیة التي أتیحت لھم في المھجر والشك أن كتاب 

یمثل كثیرا من األفكار التي تعبر عن نظرة ھذه الجماعة  إلى التجدید و أثره في یل نعیمةلمیخائ

  )2(. النھضة النقدیة العربیة الحدیثة ال ینكر

  

  

  

  

  

:جـوانـب التـأثر بالغــرب و التأثیـر في الشرق العــربي- 1
  

                                                       
  .209ص ، دار الشروق مدینة نصر، القاھرة، مصر،2007، 1وت، قاموس األدب العربي الحدیث، طحمدي السكَ ینظر،-1

  .209المرجع نفسھ، ص -2
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قد نقلوا للغات األجنبیة أن یؤثر في البیئة األمریكیة وةیالرابطة القلملقد استطاع أدباء   

رسالة الشرق الروحیة و تاریخ حضارة األمة العربیة، كتبوا باللغة اإلنجلیزیة للوالیات الشمالیة 

  .و باإلسبانیة ألمریكا الالتینیة و البرتقالیة لجمھوریة البرازیل

تلك جامع العلمیة بدراسةفقرأ ما كتبوه مالیین من البشر واھتمت األوساط األدبیة و الم  

لقد استھوت العامة تلك المؤلفات بطرافة األسلوب وجدة المواضیع ولفت ،الكتب و التعلیق علیھا

الخاصة بقیمتھا الفنیة و التوجیھیة و التاریخیة فانتشرت انتشارا كبیرا حتى أصبح الحدیث عن 

  ین الشرق ومدینة الغرب مألوفا  تسمعھ في المجالس فیخیل، إلیك أن تجالس علماء مستشرق

فجبران منذ   "جاء فمأل الدنیا و شغل الناس" فیصح في  جبران ما قیل في المتنبي 

صدرت كتبھ الثمانیة باللغة اإلنجلیزیة مأل المكاتب وشغل القراء فسر في ھذه المؤلفات عالقة 

الفرد بالفرد و عالقتھ بخالقھ بأسلوب ساحر وقد كان الریحاني ندا لجبران من خالل مؤلفاتھ مثال

  ".أنشودة الصونیني خالد" 

األدیب المسكوت بأدبھ الروحاني المثالي ونظیف إلى سلسة "میخائیل نعیمة"ونجد  

مذكرات أرقیش " ثالث حلقات جدیدة في كتاب "جبران "و " الریحاني"المؤثرات التي صنعھا 

معلم نعیمةفتغلغلت في النفوس آراؤه و نظریاتھ االجتماعیة فأصبح "مردادوو حیاة جبران 

ت، المدرسة الروحانیة ولسان الحكمة الراسبة في شعوب الشرق و باإلضافة إلى كل ھذه المؤثرا

العدیدة التـي أقامــتھا الجالـیة العربیة في أندیتھا، لیتوالى علیھا اتنجد من أدوات التأثیر المناسب

إبراھیم ھاجر-یشاإلیاس ر-موسى عزیزة-أنور عبید –حنا سرحان : خطباؤھا المشھورین

  )1(. وغیرھم

كتبااعفلیلى نالجانب حیث ترجمت اآلنسة كان لحركة الترجمة دور فعال، في ھذا

وفي تشیلي "أصوات شرقیة" و كثیرا من آثار العرب في كتاب لجبران و الریحاني للمعري و

عربیة في سلسلة الو القصائدالمعلقاتبترجمة أشھر" جمیل شوحي"عین األدیب  عین األدیب 
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This page was created using BCL ALLPDF demo software.

To purchase, go to http://www.bcltechnologies.com/allpdf/

http://www.bcltechnologies.com/allpdf/


                                                                                   :الفصل االول

9

نا أثروا في البیئة ءألدب المھجري في أمریكا ألن أدباألثر اذه صورة مصغرة ھ.من الكتب

األمریكیة كثیرا بعد أن تأثروا بھا قلیال فخالفوا بذلك سنة التعامل الفكري بین األمم ألنھم قلة في 

ھا وآمالھا ویمكن التطرق كثرة ، كما قد قام أدب المھجر بمھمة التعریف عن حاجات أمتنا و أھداف

إلى جوانب تأثیر المجموعة و تأثرھا بصورة مفصلة من خالل أثر المجموعة بالغرب وأثرھا في 

)1(.الشرق العربي 

: تأثـر أعـضاء الرابطـة بالـغـرب- أ

رئیس الرابطة القلمیة على صلة وثیقة ببعض الشعراء " جبران" لو ذھبنا أبعد قلیال لوجدنا           

زیاراتھ في إحدى" نعـیمـة" م قدم لصدیقھ 1918ألمریكیین في ذلك الحین، فھو في أوائل عام ا

التي كانت تصدر في حلة جمیلة وكان اسم جبران " الفنون السبعة" خیره لھ، عددا من مجلة األ

على تشجیع جبران على " الفنون السبعة" كما عملت مجلة .ن أسماء مدیرھا و محرریھا أیــضابی

لكتابة باإلنجلیزیة ومكنتــھ من االتصال بجمعیة الشعر النیویوركیة التي أتاحت أن یلقي في ا

ویستلزم ھذا إلى أن جبران على ،بعدفیمااجتماعاتھا شیئا من نتاج قلمھ و أصبح عضوا فیھا

صلة وثیقة ببعض المنتدیات األدبیة األمریكیة إذ كانت تربطھ عالقة صداقة ببعض شاعرات 

ا حیث بلغت ھذه الصداقة حـدة الـمـتانة و اإلخالص، فمن بین ھؤالء الشاعرات نجد أمریك

»" مـاري ھـاسكل " اآلنـسة  MARI-HASKEL " و     ،مـدیرة إحدى  مـدارس البـنات«

»" . بـربارا بونج BARBARA BONGE   .التي كتبت كتابا عن جـبران«

في یـد من اآلثـار األمریكیة فربمـا وجد وكان جبران ممن یطلعون على كل ما وصـلت إلیھ

  )  2(.حتداء و التقـلیدبـعض ھذه اآلثـار ما یسـحق اال

وكذلك  میخائیل نعیمة لم یفتھ اإلطالع على الثقافة األمریكیة و األدب األمریكي، و أغـلب "    

لى األدب الظن أن بقیة عمال الرابطة  ممن أحسنوا اللغة اإلنجلیزیة قد أطلعوا ھم أیضا ع

األمریكي و الحركات األدبیة المعروفة في تاریخھ، وعـلى آثار رجالھ المشھورین و شاعراتھ 

                                                       
  .88ینظر ، جورج صید ح، ادبنا وادباؤنا في المھاجر المریكیة ، ص  - 1
  .99ص نادرة جمیل سراج، شعراء الرابطة القلمیة،: ینظر-2
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المعروفات، ولیس من الممكن أن تعیش جماعة أدبیة مثل ھذه الجماعة المفكرة المجددة في بلد 

  .امـھاما لھذا البلد من آثـار أدبیة ھي موضوع اھــتماللغة و اآلداب وال تطلع علىأجنبي

ر بالنزعة ولـكن معظم الذین كتبوا عن الرابطة لمحوا في آثار أعضائھا بعض التأث

مع اعترافھم بأن الرابطة القلمیة ھي أول مدرسة تنحو نحو التجدید الرومانسیة األوروبیة و

المدرسة الرومانسیة في بھ كبیر بینھا وبین تلك بجرأة و شجاعة فھم یعترفون كذلك بوجود شَ 

نھا، فھناك الثورة الفرنسیة وھنا الحرب العظمى األولى، وحتى في الفن و التصویر وتكأسباب

أن المدرسـة الرومانسیة كان لھا أكثر من مصور بینما كان للرابطة فھما متشابھان أیضا إالّ 

ناقد الرابطة یأخذ المكانة نفسھا نحو تلك میخائیل نعمیةالقلمیة مصور واحد ھو جبران ولعلّ 

»" سانت بیف" ي أخذھا الت SANTE BIF   .ناقد المدرسة الرومانسیة«

ا مطلقا أن یكون شعراء العرب في أمریكا الشمالیة قد اطلعوا على اآلداب لیس غریبً 

فاحتذوا حذوھا وعملوا ھااؤأھدافھا، وراقتھم أفكارھا و آروا مذھبھا وـــــاألمریكیة وفھم

مت الشدید في حیاة األمریكیین األولین زَ دیني الذي عقب التّ ن المیل إلى التسامح ال،كما أمثلھا

»ارین بدینھم من االضطھاد  في أوروبا مثل الفّ  puritans كان من المیول التي جمعت بین «

  )1(".المدرستین أیضا، عدا المسائل الروحیة التي اتفق فیھا الفریقان

: أثــر المجمـوعة في الشرق العــربي- ب

عقول أبناء الشرق العربي قد بدأت تنفتح نحو التجدید، ولو بصورة أولیة ما إن كانت 

إلى أبناء الشرق العربي، حـتى تقبلتھا القلوب و العقول بقبول القلمیةالرابطةوصـلت مجموعة 

حسن، وسارع إلى قراءتھا األدباء، وأخذ أصحاب الصحف و المجالت العربیة ینقلون بعض 

                                                       
  .102-100نادرة جمیل سراج، شعراء الرابطة القلمیة، ص - 1

This page was created using BCL ALLPDF demo software.

To purchase, go to http://www.bcltechnologies.com/allpdf/

http://www.bcltechnologies.com/allpdf/


                                                                                   :الفصل االول

11

و "إیلیا أبو ماضـي" و " نعـیمة" و" جبران" ما كان من كـتابات محتویاتھا وخـاصة 

وصدرت لھ في مصر أیضا ،لجبران في طبعة جیدة) العواصـف(أصدرت دار الھـالل كتاب 

( و            ) البدائع( و مجموعتھ المختارة )المواكب( الثنائیات الشعریة المعروفة باسم 

المھتمین باألدب في مصر بجمع قطع شعریة و نثریة من  أدب وكـذلك  اھتم بعض،)الطـــرائف

بـالغة العرب في (؛ حین أصدر كتاب "مـحي الدین رضـا" المھـجر مثل الذي فعلھ األستاذ 

م، 1923وفي عام ،مختارات بأقالم رسل البالغة العربیة ، وھو عبـارة عن)القرن العشرین

وكان لھذا ) الغــربال( في كتاب " لمیخائیل نعیمة" و نقدیة صدرت مجموعة مقـاالت أدبیة 

  .الكتاب أثر أیضا في نفوس األدباء و النقاد الشرقیین

مھجر ونشرت فـي كتاب أیضا صدرت مجموعة أخرى من شعر الم1924وفـي عـام 

" أشرف علیھا األسـتاذ وجمعھا ) العربي في العالم الجدیدالنبوع (أو )ما وراء البحار(بعـنوان

أمـین " لقي في تكریم الفیلسوف المھجري أُ وھو الذي جمع قبلھا بعامین ما ،"توفـیق الرافـعي

نـاشر فلسفة الشرق في ( "أمین الریـحاني" اهُ مَ سْ ب أَ اـطب و قصائد في كتمن خُ "الریـحاني

  ).بـالد الغرب

لھا بینھم دَ وجِ و أُ لقد وصل تأثیر مجموعة الرابطة القلمیة في العالم العربي إلى درجة كبیرة

  )1(رثمؤیدین كثیرین و مقلدین أك

البالغـة " البالغة التي أطلقوا علیھا ،رفت بین أدباء الشباب في الشرق تلكما عُ وسرعان   

  )2(.، والتـي تتمیز بالتشبیھان الخیالیة الدقیقة و األلفاظ ذات الجرس الموسیقي الحنون"الجبـرانیة

وغیرھما كما تبعھا )تـوفیق الرافعي( و ) مـي( من أدباء مصر اآلنســةوتبع ھذه الطریقة     

"أحمد زكـي" ومؤیدوھا، وھي المدرسة الشعریة التي أسسھا "أبـولو" أیضا أعضاء مدرسة 

" تدافع عنھ مدة من الزمن وفي غیر وت  تنفخ الشعر الحرظلّ في اإلسكندریة قبل ھجرتھ ، و 

شغف"تونس" العربیة  وجد كمدرسة المھجر أنصار كثیرون؛ ففي في األقطار"مصر و لبنان
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بأدب المھجر و استأسر منھ أسلوب جبران خـاصة، فكانت النزعة )أبو القاسم الشابـي( 

ة من الشعراء جنحت إلى شعر وجدت طائف" الحجـار" الجبرانیة واضحة في تعابیره، وفي 

وغیرھم، كمـا نـجد بعض نسیب عریضةو "نعیمة" و " جبران" جر فتأثرت بأسلوب المھ

  .)النثر المھموس( الذي یسمیھ )محمد مندور( الثائرین ، المجانین روحیا من نثر المھـجر مثل 

لیس معنى ھذا أن أدب الرابطة القلمیة لم یجد لھ معارضا في الشرق وال في الغـرب أو أن 

تجدیدیة أو فكرة مستحدثة كان لألدب كل األدباء كانوا یؤیدونـھ و یدعون لھ؛ بل ككل نزعة 

  .المھجري نصیب من المعارضة في الشرق العــربي

            فلقد عارضوا في ھذا األدب خاصة عدم اھتمام أصحابھ أحیانا باللغة و قواعدھا 

 ُ ـرف فیھ من أوزان  و بحور، وكـان من المعـارضین و الصرف و مشتقاتھ و العـروض وما عـ

طـھ " و             " إبراھیم عبد القادر المـازني" ، " محمد حسین ھیكل" "مـصر" لھ في 

( نھ الجزء الثالث من كتابـھ ضمّ أبـي ماضي،إلیلیا" الجــداول" الذي كتب نقـدا الدیوان "حسین

  )1().حدیث األربــعاء

  

  

  

فما كانت نقمتھم إال :الرابـطة القلمیةعن أثر ھذه الروح المعارضـة ألدب میخائیلیقول     

لتزیدھا قوة و حماسة واندفاعا و لتنمي عدد أصحابھا و أعدائھا على السواء ، فما عادوا یعرفون 

ر في األدب األمریكي الذي تأثر بـھ تأثیرھا، فمن قال إن السّ عدَ قوتھا وبُ رَّ إلى ماذا یرجعون سِ 

و الحریة األمریكیة وھو قول أفرغ، ، فھو قول فارغ، ومن قال إنھ في ج  الرابطة القلمیةعمال 

ومن قال إنھ تھتك عمال الرابطة من حیث اللغة العربیة و أصولھا وھو قول أفرغ وأعقم من 

ا الحقیقة فال یعلمھا إال الذي جمع عمال الرابطة القلمیة في فسحة محدودة من ن، أمّ القولین األولیّ 
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كل منھم جذوة تختلف عن أختھا في صدر دیار عزبتھم و لمحة معلومة من زمان ھجرتھم، ووقع 

)1(.ـد و إیــاھاح، ولكـنھا من موقـد واءحرارة وبـھا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

:الخــصائص الفـنیة لـشعراء الرابـطة القلمـیة- 1

أصـابت األدب العربي في المھجر تطورات سریعة لم یشھدھا من قبل، فقد كان التطور " 

ا األدب المھجري طفوات قفزت بھ قفزات واسعة جدً أصابَ األدبي العام بطیئا متمھال في حین

الحـیة ولــعل أبـرز العـناصر،ستوى أرقى اآلداب العالمیة الحیةأوصلت الكثیر من إنتاجھ إلى م

  :تصـف بھا ھـياالتي 

  :التــحریر من قــیود القـدیم- أ
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من ، تحررَ والثورة والجریئة علیھ وعلى كل أدب ال یصلح للحیاة و لمسایرة العصر

فتحرر من ، الحیاة یستمد منھا معانیھ و أفكارهعبودیة التقلید و الجمود و جعلتھ یسیر في موكب

تـكاد تشل والتي تكبلھ و تثقلھ فتعوق سیره قیود األلفاظ الثقیلة  و األسالیب القدیمة البالیة

یحمل كنوزا فكریة "الرابطـة القلمیة" حركـتھ، وأصـبح األدب المھجري وخاصة في الشمال 

دیدھا ه جَ شدِ ا یطرب رنینھا الموسیقي النفوس و یُ دسمً اواسعة وعاطفة إنسانیة رحبة وغذاء روحیً 

العقول، بحیویة دافقة ولون من األدب القوي القریب من النفوس على نحو لم یألفھ الناس في 

  .الشرق من قدیم

:الطــابع الشـخصـي- ب

قدر ما بتظھر فیھا شخصیة األدیب قویـة فصاحبھ بحیثر األدب المھجري عن شخصیة عبّ یُ 

فقد تختلف یشترك األدباء المھجریون في االعـتراف من منـاھل واحدة و السعي إلى غـایة واحدة 

تفكیر و األدبیة بحیث یظھر كل منھم مستقال عن اآلخرین، بطابعھ الخاص في الشخصیاتھم

وقة إنما ھي صفة العظماء، فأكثر المھجریین لم یكونوا الشخصیة المتففيالتعبیر، وسـمة التمـییز

ا بین لغة الشعر ولغة النثر، ألن لغتھم كانت دائما موشاة بألطف التعابیر یھتمون بأن یجعلوا فرقً 

  )1(" .و الصور و الخیاالت الـتي یصبـح معھا النثـر شـعرا جمیـال ذا رنـین ســاحرا

معناھا بقوة وتترك في نفس قارئھا رنینا عذبا، على ا یسعون جاھدین ألن تدل كل لفظة منھ

وزي فو" الشرائع وئرة و المتمردة على كل التقالید ولكن جبـران یتصف من بینھم بروحھ الثا

یتصف بنصاعة العبارة و جمال التشابیھ  واالستعارات ولطف الخیال، وبحسن اختیاره " المعلوف

نعیمةعلى التعبیر الشعري التصویري الخالص، ویتصف للفظة الدالة على معناھا مع المحافظة 

اإلحساس في انذوبب"القـروي" بلغتھ البسیطة الجمیلة الواضحة و تفكیره العاطفي ، ویتصف 

  .حنینھ و بفورتھ الدامیة في وطنیتھ

  :الحـنین إلى الوطـن- جـ 
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ولكن أبرز ما نجده لحدیث، الحنین إلى الوطن نجده  كثیرا في األدب العربي القدیم منھ و ا      

قة و عمق في شعره المھجر األمریكي الجنوبي منھ و الشمالي، فالغربي اللبناني دبقوة وعنف و ب

ف وراءه ھ طموحا أعرض من القضاء و خلّ انبیو السوري الذي نزح عن دیاره وھو یحمل بین ج

المادیة الصارخة و الحیاة و الروحانیة ، اصطدم في المھـجر بنیا تھدھدھا السذاجة و القناعة د

في معلقة نعمة قازان، كما یقول ما ھو قریب منھااآللیة المزعجة التي لم یألفھا الشرق وال ألفَ 

  :األرز

 ِیَتِي   . فَصـِّرٌت بـالَ هللا فـِي ٌغّربَتِيِ       َوكـْنٌت َمَع هللاِ فـِِي قـَّرْ

  :التـأمــل- د

" و " نعیمة" و " جبران" الغالب و خاصة اختص في ھذه الناحیة مھجریو الشمال في 

، ومیزة التأمل ھي أبرز ما یمیز أدب الرابطة القلمیة "أبي ماضي" و"  نسیب عریضة

كالتأمل في حقائق الكون و الحیاة و الموت، ومن التأمل الحـیرة و الخـوف، بنوع خــاص

  )1(. )جبران خلیل جبران( كمـا في شـعـر 

على بـساط (من شعراء المھجر  الجنوبي في مطولتیھ ) فوزي معلوف( ونجد التأمل عند"    

( وھما مطولتان من أروع الشعر العربي الحدیث، وھناك قصیدة ) شعلة  العـذاب( و)الـریـح

فشعره كلھ من النوع التأملي و "     نعیمة" اأمّ "لیاس فرحاتإل" ) بیـن الطـفـولـة و الشبـاب

التي تجمع في أبیاتھا المائتین و الثالثة خالصة "المواكب"فلھ "جبـران"ما كذلك أغلب نثره، وأ

  .فلسفة الحــیاة

  :النــزعة اإلنسـانیة- ھـ

ین للحب المطلق لكل الوجود ولكل ما في الوجود و لرغبة الخیر یاتسعت آداب المھجر

وا وطنھم حرا و قادرا المطلقة لكل المخلوقات، فمن عمق اإلحساس اإلنساني كانوا یریدون أن یر
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على االشتراك الفعال في بناء صـرح إنسانیة حرة سعیدة، ولذلك تحول الشعور اإلنساني عندھم 

ون أمتھم ونجد عندھم فكرة العمل على تحریر الشعوب الضعیفة، إلى نقمة عارمة على من یذلّ 

.وفكرة وحدة اإلنسانیة و العمـل لھا

منھم بنوع خاص ھو الرابطة القلمیةأعضاء عند الكبیرة ذه المحبة اإلنسانیةوأبرز دالئل ھ

:ه في األدب العربي وھووالنداء الرفیق الحنون الذي أشاعھذا

و قلب فیحیلھ  إلى شعلة من الحنان وھو نداء یلمس شغاف ال،)یـا رفیقـي....یــا أخــي( 

  )1(".یر حـیاة  شاملة مثلـىالمحبة فجاء شعرھم تعبیرا سامـیا من نوازع اإلنسانیـة رحبة و تصـو

  

  

ا عن ھذا رً حیث بحثوا عن مجـتمع أفضل تسوده المبادئ و المثل العلیا، وجعلوا شعرھم معبَ 

االتجاه   خاصة حین وازنوا بین موقف اإلنسان من القیم الروحیة العاطفیـة في المجتمعـات 

بالشكوى ویدعون هللاھم یلجئون إلى الشرقیـة، والقیــم المـادیة في الـمجتمعـات الغربیة مما جعـل

)2(. و المحــبة و التســامح            إلى المحـبة و یؤمـنون باألخـوة اإلنسانیة و اإلیثــار 
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  : حب الطبیعة- و

أدباء المھجر كلھم من اخلص  أبناء الطبیعة و عشاقھا، إذ اتجھوا  إلیھا و جسدوھا في 

ین إلى  الوطن العربي وشعورھم بالغربة، كما یظھر ذلك في أغلب نماذج صورھم مع الحن

حساس  بھا و الحب لھا و االتصال بھا ، وھو عندھم جدید في طریقتھ فھم عمیقو اال" )1(.شعرھم

، جدید في روحھ ، یمتزج عندھم بلذة صوفَیة، و نشوة روحیة تترك في النفس رنیًنا حالًما، یقطُر 

  )2(" طة و یتعالى بالروح فوق أوھام العالم و فـوق قیود المادةبالعذوبة و الغب

إذ فروا إلى حیاة الطبیعة و الغاب حیث المعیشة البسیطة و الجمال الساذج ، حیث ال " 

سیادة و ال عبودیة ،و ال خیر وال شر، وال غیر ذلك من القیود التي تحیط باإلنسانیة فھم ینكرون 
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ا إلیھ، ینكرون ما یعتمد علیھ من إحاللھ  اآللھة محل االنسان إذ یصبح العالم الصناعي الذي انتقلو

االنسان عبداً لآللھة  بعد أن كان سیدھا یصبح ُمسخًرا لھا   بعد أن كان یسخرھا وھم بذلك 

  )1(" یتمردون على ذلك الحیاة 

  : البساطة في التعبیر و الرقة  الغنائیة-ز

تكالیف الشعر، فقد رَسخ في عقیدتھم أن الشعر فن ولم یكن ذلك عن ضعف أو ھروًبا من" 

الحیاة ال َتكلُّْف فیھ وال تقلید ، وصّح في مذھبھم أن البساطة و الرقة الغنائیة ھي عماد الجمال في 

الشعر و في الفن ، ولذلك سرعان ما ُوجَد شعرھم ، والكثیر من نثرھم السبیل سھالً إلى نفوس 

ھو اجر على السواء ، وما لبث ھذا االعتقاد  مع األیام أن أصبحالقراء ، وفي الشرق وفي المھ

  )2(" ـي و الھـدف الذي یتطلع إلیھ الشعراء  و األدباء السائد في العالم العرب

  : الحریة الدینیة- ج

فھي الفكرة السائدة التي سیطرت على األدب المھجري سواء كان ذلك في المعتقدات " 

تماعیة ، أم في التعبیر وفي فنون البیان، و الحریة الدینیة عامل عظیم الفكریة و المذھبیة و االج

التأثیر و ركن من أھم األركان التي جعلت األدب المھجري یظفر باإلعجاب و التقدیر في كل 

مكان ، فنجد الحریة في التفكیر و التعبیر و المناقشة و التفسیر لشؤون الدین، بعیدا عن روح 

بعیدا عن التسلیم األعمى لما جاء في كتب الدین من شروح و تفاسیر ، التعصب و الجمود ، و

  )3(" وبعیدا أیضا عن الُمھاَترات الطائفیة و الِملِّیة و الِنزاعات المذھبیة

فشعراء المھاجر لھم تصوف ذا  طابع  خاص غیر الطابع الذي علیھ الشاعر المسلم " 

ة و لكنھم َیْستقوَنھا من منابع شرقیة ، وھم  المتصوف إذ یخضعون في تصوفھم  لتأثیرات مسیحی
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یقفون موقفًا وسًطا بین قبول الحیاة و الزھد فیھا، فھم ال یرفضون الحیاة وال یلبسون خرق 

  )1(" الصوفیة ، بل ھم یقبلون على دنیاھم و یتمتعون بما فیھا

  : الوصـف والتصویر-ط

ال التصویر في الشعر و النثر على فقد اعتمدت المدرسة المھجریة إلى حد كبیر على جم" 

السواء ، مع رحابة في األفق اإلنساني و دقة اإلحساس بشتى نواحي الحیاة و المجتمع و الجمع 

بین العاطفة المشبوبة و الفكر الحر الموجھ و الخیال الخصیب الُمجنح، مع عمق  و حیویة 

  )2(" عظیمین تفوق بذلك سائر عصور األدب العربي الماضیة 

  

  

  : األسلوب الفني و الطابع الشخصي- ي

و        من أبرز ما یتمیز بھ كبار أدباء المھجر و یمتاز بیسٍر و سھولة عن طوابع اآلخرین        

تظھر فیھ شخصیة صاحبھ ، قویة بخصائصھا ، على الرغم من وحدة المنبع  ووحدة الغایة لدى 

(    یدي ثلّة من المھجریین و نذكر منھم األكثرین ، فقد تجسد ھذا التمیز في األسالیب على

، فقد كان أسبق المھجریین إلى الظھور و إلى التأثیر في األدب العربي الحدیث بأسلوبھ )جبران

الجدید و التعبیر من خالل استعمال خیاالتھ الجمیلة و استعاراتھ الجدیدة ، وبیانھ المترقرق بأبسط 

، على الرغم مما ینطوي تحتھا في الغالب من روح ثائرة األلفاظ و أعذبھا و أوقعھا في النفوس

متمردة حتى دعا أسلوب االنتشار العصري الخیالي العاطفي بأسلوب جبراني، و نذكرھا ھنا أن 

األجنحة " و " دمعة و ابتسامة"جبران كان أكثر المھجریین تنویعا في أسالیبھ فنیا،ھو في 

ھ الوجدانیة الرقیقة الغنیة بالصور و األلوان الشعریة یخاطب األرواح  والقلوب بلغت" المتكسرة 

آلھة " مثال َحكما ُیخاطب العقول باألمثال وفي " السائق" و" المجنون"الجمیلة ، نجد في  
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یتحدث بطریقة الحوار التمثیلي ما إلى ذلك فنجد أن " المواكب" یتحدث بالرموز في " األرض

جبران الفنان األصیل و القوي الشخصیة و المتمیز في جبران كان في ھذه األسالیب المتنوعة ھو

مثال أن المرأة التي تمنحھا " األجنحة المتكسرة" طابعھ األدبي ، ومن خالل ما یقول جبران في 

اآللھة جمال النفس مشفوًعا بجمال الجسد ھي حقیقة ظاھرة نفھمھا بالمحبة و نلمسھا بالطھر ، 

في عن بصائرنا و راء ضباب الحیرة و االلتباس و ھذا المقطع وعندما نحاول َزمَتھا بالكالم تخت

ـــلیا إی" و المھجریین أمثال ھر بھا أكثر المبدعینیجسد التعابیر و الصور و الخیاالت التي اشت

  )1(وغیرھم "میخائیل نعیمة " ، "لوفــــفوزي مع" " ماضيأبي

  

  

  

  ةالداللة اللغویة و االصطالحی: الــنزعة اإلنسانیة 

  :فإننا أمام لفظتین" النزعة اإلنسانیة" عندما نقول           

ماة ، واحدھم نازع، وفي مثل: الَنْزَعُة بمعنى" : النزعة: أولھما عاد السھم إلى النزعة : الرُّ

رجع الحق إلى أھلھ و قام بإصالح األمر أھل األناة ، وھو جمع نازع، وفي التھذیب، وفي : أي

َلن َتُخور : على النزعة یُضَرُب مثالً للذي یحیق بھ َمكُرهُ ، وفي حدیث عمرعاد الّرمُي : المثل

: للصید سھماع نتزَ اِ یجذب قوسھ و یِثُب على فرسھ و: و ینزو أي عُ نزَ یَ قًُوى ما دام صاحبھا 

  .عزَ نْ المَ رماهُ بھ ، واسم السھم 

  .المریض ینزع نزعا و نازَع ِنزاًعا ، جاد بنفسھ:نَزعَ 

د للكثرة ، قال أبو حنفیة: بقلھ كالَخِضَرة ، ُثمام ُمنّزعٌ :النزعةُ    .ُشدِّ
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، تأكلھا اإلبل إذا لم تجد غیرھا  فإذا وض و لیس لھا زھر وال ثمرتكون بالرّ : النزَعة

  .أكلتھا امتنعت ألبانھا ُخبثا، ورأیت في التھذیب

ع: النزعة عا إلى كذا أي متسرِّ   )1(" ا نازعا إلیھَنبٌت معروف ، ورأیت فالنا ُمنتزِّ

فھا وفي المعاجم التخصیصیة الحدیثة یأخذ مفھوم النزعة أبعادا جدید  معن ( حیث یعرِّ

نزع إلى شيء إذا ھوى اإلنسان شیئا ، ونازعتھ : في موسوعتھ الفلسفیة العربیة بأنھ یقال) زیادة

و ھذه إشارة -الخارج نفسھ إلیھ، و رغَب فیھ و ُتظھُر اللغة أن النزعة تعني حركة من الداخل إلى

حّن واشتاق :أو ھو إخراج و تحّول في الموضع ، وھنا نجد أن اإلنسان نزع إلى أھلھ أي-مھمة

                  )2(. ینجذب و یمیل لھ:إلیھم وینزع إلى وطنھ أي 

  

في المصطلحات " نزعة"نزعات بمعنى میول و إشتیاقات و رغبات ، وتؤخذ كلمة :وُتجمع

عربیة الراھنة للداللة على المعنى الفكري، وتؤخذ بشكل عام مع كلمات متجاورة الفلسفیة ال

ست نسق، نظام فلسفي ، مذھب ، نظریة ، تیار، حركة ، إالّ أن النزعة لیـ: متقاربة ھي

نسقاعقالنیا وال زاما محكما ممنـھجا، وال مـذھبا متكامال و ھي مقابلة لالحقة االنجلیزیة 

Jsm ")3(  

  "اإلنسانیة ":ثانیھما

أي اننا لسنا بحاجة " معروف" على أنھ "  اإلنسان)  " لسانھ( في ) ابن منظور( لقد عّرف 

ألن العرب قاطبة قالوا في " إْنیسیانٌ " أصلھ " واإلنسان. " لدلیل علیھ بسبب معرفتھ للجمیع

فوھا لما كثر الناس أنیسیاًنا، فدلت الیاء األخیرة على الیاء في تكبیره ، إال أنھم  حذ: " تصغیره

                                                       
  .234ص ،2004   3، دار صادر ، بیروت، لبنان، ط14أبو الفضل جمال الدین محمد بن كرم، ابن منظور، لسان العرب، مج - 1
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قوال لمحمد بن عرفة الواسطي معلال سبب تسمیة ) الزبیدي(یذكر ) التاج( وفي . )1(" في كالمھم

یرون سمي الّجّن جّنًـا، ألنــــھم مجنونـون: سمّي اإلنسیون ، ألنھم یؤنسون ، أي : اإلنسان قائال

      .                 )2("ـن رؤیــةالناس، متوارونعـ

، ) أصلھ أناسین( أناسّي ) ج(ھو الكائن الحي المفكر) " اإلنسان( المعجم الوسیط وفي

و اإلنسان الراقي ذھنا و خلقا و اإلنسان - حّدُھما: ناظرھا وإنسان السیف و السھم : وإنسان العین

  .أناسيّ - )ج) (مج( المثالي الذي یفوق العادي بقوى یكتسبھا التطور 

 ّ سكن إلیھ و ذھبت و : أنًسا–ا معجمیا مأخوذة من أنس بھ و إلیھفنجدھ) اإلنسانیة( أما

  )3(".فرح–حشتھ، ویقال لي بفالن أنس و أنسة 

أنس أي آلفھ ، ولم ینفر منھ ومنھا : إذ یقول) أقرب الموارد( في ) الشرتوني(وھذا ما یراه  

  ضد الوحشة: األُنسة : ویقال) بالضم( األنس 

  -على نبینا و علیھ الصالة و السالم–أو آدم و ذریتھ البشر : واإلنسان عنده یعني

:" سمي اإلنسان إنسانا  ، ألنھ قال: أنھ قال- رضي هللا عنھما–كما روي عن ابن عباس 

  إذا كان مصطلح: سمي اإلنسان إنسانا ، ألنھ عھد إلیھ فنسي ، وقال ابن منظور 

  )4(.إذن قول عباس حجة قویة لھفھو إفعالن من النسیان " إنسیان " اإلنسان في األصل 

: أي: العرب جمیعا یقولون اإلنسان إال طیئا، فإنھم یجعلون مكان النون یاء: وقال الفراء

یس :  " رضي هللا عنھما قرأ–إیسان و جمعھا أیاسین ، وروى قیس ابن سعد أن ابن عباس 

  .})1،2(سورة یس، آیة{"َواْلقُْرآِن اْلَحكِیِم 

                                                       
  .10، ص 6ابن منظور ، لسان العرب ، مج -1

  .99، ص ) د ، ت( ، دار صادر ، بیروت، 4حمد مرتضى  الزبیدي، تاج العروس، جالسید م-2

  .30ص   1960، )د ط ( ة ، مصر ،دار إحیاء التراث العربي، القاھر1مجمع اللغة العربیة ، المعجم الوسیط، ج-3

  
  .69-68فصل سالم العیسى ، النزعة اإلنسانیة في شعر الرابطة القلمیة، ص : ینظر-4
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  :ومنھا قول جریر الطائيویرید یا إنسان ، 

  )1(" إیسانو لم أسمع بھا صوتَ ھلكتُ     فیا لیتني من بعد ما طاف أھلھا" 

  .والمالحظ أن ھذه اللغة ال نصیب لھا من لغتنا الیوم

  )2(" اإلنسان لفظ یقع الواحد و الجمع و المذكر و المؤنث) " المخصص( و في 

  

الذي یفوق :نسان الراقي ذھنا و اإلنسان المثالي الكائن الحي و المفكر ، واإل: و اإلنسان " 

  )3(" العادي بقوى یكتسبھا بالتطور

وھذه أوصاف یكتسبھا اإلنسان من  تحصیلھ و ثقافة عصره ، والمرأة أیضا إنسان و " 

  :، وسمع إنسانة في شعر مولدٍ ) عامیة( لغة ) بالھاء( قولھم إنسانة 

 َالغزلْ البٌس الصبّ ـم    لقْد كستني في الھـوى

 ٌبدٌر الّدجى منھا خجلٌ     إنسانةٌ فتانـــة

: وقول كاھن الثقفي

 ِبالنھي  رقصھا لحٌن على وتر    إنسانة الحّي أم إدمانةٌ السَّمر

:ویروي عن ابن المستكفي أنھ روى عن المتبني قولھ

                                                       
  .13ابن منظور، لسان العرب، مج، ص -1
              ،)د ط( ،  بیروت، ، لبنان ، 1أبو الحسن علي بن إسماعیل ابن سیده، المخصص ، دار الكتب العلمیة ، ج-2

  .15، ص) د ت(    

  
  .30-29مجمع  اللغة العربیة ، المعجم الوسیط ، ص -3
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 ً1(" كمثٌل بدر في الّدجى الناجم      العبت بالخاتم إنسانة(

طاء معنى للفظة اإلنسان ، ولكنھا قصرت في إعطاء معنى ولقد أسھمت المعاجم في إع

فھا ھو   - وإن وجد فھو مختصر–للفظة اإلنسانیة ، فإننا بالكاد نعثر على تعریف لإلنسانیة 

  : صاحب أقرب الموارد یقول

اإلنسانیة ھي ما اختص بھ اإلنسان من الجامد من نحو الجود وكرم األخالق أي قرنت ھنا 

  )2(" الكرم و العطاء : بیة في اإلنسان  على رأسھابالمناقب االیجا

خالف البھیمیة جملة الصفات التي تمیز " : " اإلنسانیة" فنجد ) الوسیط( أما في المعجم      

  )3(" اإلنسان أو جملة أفراد النوع البشري التي تصدق  علیھا ھذه الصفات

خلوقات هللا األخرى من مثل و من ھنا فإن اإلنسانیة صفات لإلنسان ،تجعلھ یختلف عن م

humanitay" "النزعة اإلنسانیة" وإذا ما عرجنا على الكتب الحدیثة فإننا نجد . البھیمة ianism 

  : تمثل ثالث دالالت"   

یتمثل : المیل إلى حب اإلنسانیة ، واعتبار الخیر العام لإلنسان الھدف األسمى و في األدب

و فرنسا في منتصف القرن التاسع عشر عند بدء إیقاظ ھذا المیل بوضوح في القصص بانجلترا 

  .الوعي بعیوب المجتمع و الشعور بضرورة إصالح حالة الفقر 

. نزعة من یرى أن السید المسیح إنسان فقط ، ال إنسان و ال إلھ في آن واحد: وفي المسیحیة
)4(  

                                                       
  .70، 69ي شعر الرابطة القلمیة، ص فصل سالم العیسى ، النزعة اإلنسانیة ف-1
.70المرجع نفسھ، ص -2

  
  .30مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، ص -3

  .70فصل سالم العیسى، النزعة اإلنسانیة في شعر الرابطة القلمیة، ص : ینظر-4
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حقا : " و نقول " عنىھذا الرجل إنسان بكل ما تحملھ الكلمة من م: " في لغتنا الدارجة نقول

الرجل یفیض إنسانیة وفي ھذه "  و " ھذه المرآة تفیض إنسانیة:" ، كما نقول" إنھ إنسان رائع

جاءتا لتسبغا أفضل صفات المدح " إنسان و إنسانیة" العبارات كلھا فإنھ من الواضح أن كلمتي 

  .على من أردنا مدحھ

العربیة لم ترد في المعاجم  كما" إنسانیة" و یسھل  على الدارس أن یالحظ أن كلمة 

كانت تستخدم للداللة على الرجل أو المرأة " إنسان" القدیمة، كما یسھل علیھ أن یالحظ أن كلمة 

  )1(" من المفردات المولدة" من غیر تمییز ، وأن إنسانة 

  

                                                                                                                                    

         المرأة إنسان و بالھاء : " في القاموس المحیط ) الفیروز أبادي( وفي ذلك یقول 

)2("ةعامی

الجاریة الطیبة النفس التي تحب قربھا " اآلنسة" :، لم ذكر أنالفراھیدي والشيء ذاتھ فعلھ        

  ".و حدیثھا

و " إنسان" غیر أنھ طاف حول " اإلنسانیة" ولك یذكر الرازي في مختار الصحاح مفردة 

  .أي أحد) أنیس( وما بالدار" ؤنس بھ كل ما ی: األنیس و المؤانس" مشتقاتھا ، وأشار إلى أن 

و اإلیناس سمعھ: ھ ، وأنس الصوتَعلِم: منھ رشدا) آنس(بالمد أبصره ، و ) آنَسھ( و

و األنس بفتحتین ) مؤنسا( یس ش و كذا التأنیس ، وكانت العرب تسمى یوم الخمخالف اإلیحا

و ) أناِسيٌّ ( و الجمع ) إنِسيّ (البشر ، و الواحد ) اإلنس( و ) أنیس( ضد الوحشة وھو مصدر 

  ) .إنسانة( و ال یقال ) إنسان( یقال للمرأة 

                                                       
.18، 17، ص 2008، )د ط( ردن ي، عمان، األة في األدب و الفكر، دار الیازورأحمد حمد النعیمي، اآلفاق اإلنسانی-1

  
  .198مؤسسة فن الطباعة  القاھرة، ص ) د ت( ، 2الفیروز أبادي، مجد الدین  محمد بن یعقوب، القاموس المحیط ، الجزء -2
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عھ محبا إخوانھ في اإلنسانیة ، من كان خّیرا بطب: اإلنساني" إلى أن ) الرائد( ویذھب معجم 

دراسات تشمل اآلداب واللغات   والفنون والفلسفات : وعمل إنساني عمل حمید و مفید و إنسانیات

و إنسانیة البشریة و ما اختص بھ اإلنسان من األعمال الصالحة و . و الدیانات و التاریخ و نحوھا

  )1. (ھي الحیاة و النطق و الموت: في الفلسفة

  

  

  

  

  الداللة االصـطالحیة: نسانیةاإل

  

وإذا تجاوزنا المعنى اللغوي إلى االصطالحي ، صادفتنا تعریفات ال حصر لھا لھذا الكائن 

  "لغز" المسمى باإلنسان ، فقد عرف قدیما بأنھ 

إنھ روح و جسد ، ودنیا و آخرة ، كما أنھ ینجو : وقـیل ھو ذلك الكـائن الناطـق ، وقیل

إنھ إنسانان؛  : صح لھ الوجود بمقدار ما صح لھ من عقبي الفناء ، وقیل بمقدار ما یھلك ، وی

إن اإلنسان یولد بذنب غیره و یموت بذنب : وقیل . إنسان صحیح مقبول ، وإنسان زائف مدخول 

غیره ، لكنھ في العقیدة اإلسالمیة ھو الخلیفة المسؤول عن جمیع ما خلق هللا یدین بعقلھ فیھا رأى 

  .بوجدانھ فیما طواه الغیب ، فال تدركھ  األبصار و األسماعو سمع ، ویدین

فالعقل یكتشف أسرار ما حولھ ، وبالوجدان یحس و یدرك ما وراء الحواس ، لذلك نجده سبحانھ 

) فََل َسافِلِینَ ــِویٍم ثُمَّ َرَدْدنَاهُ أَسْ ـَسِن تَقْ ـــقَْد َخلَقْنَا اِإلنَساَن فِي أَحْ ــلَ : ( و تعالى یقول

  ]5، 4التین [

                                                       
.28ص، القاھرة،) 6ط( ، مطبعة جامعة فؤاد األول، الرازي، محمد بن أبي بكر عبد القادر، مختار الصحاح -1
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.فمن خالل ھذه اآلیة یعتبر اإلنسان أھال للرقي ، وأھال لالنحطاط  في آن واحد    

و الشر ، وأھل ل للكمال و النقص و أھل للخیرواإلنسان في عقیدة القرآن ، ُیحمد و یُذم ، ألنھ أھ

  .للتكلیف والمسؤولیة ، أھل للتكریم بین خالئق السماء و األرض

یة إذن جملة من القوى، قوامھا النفس و العقل و الروح ، فاإلنسان لھ نصیبھ فالذات اإلنسان

من العقل الفعال في جوھره و لھ روح یعلو بھا على سائر الموجودات  ، ونفس قد یقترب بھا من 

  )1(.الكائنات التي تنمو وتلد و تزید على درجات

  : اومصطلح اإلنسانیة في االنجلیزیة تشیر إلى عدة معاني منھ

الحركة اإلنسانیة و إحیاء اآلداب الكالسیكیة و الروح الفردیة و النقدیة

الخیریة أي محبة الخیر بصفة عامة.

  الفلسفة اإلنسانیة حیث تؤكد قیمة اإلنسان و تحقیق ذاتھ من خالل العقل، و كثیرا  ما ترفض

)2(. اإلیمان بأي قوة خارقة للطبیعة

عقل ، روح ، جسد و غرائز، دوافع و نوازع، سعي : یم ھذا ھو اإلنسان في القرآن الكر

  .وراء الحقیقة ، سمو و انحطاط

أسرة واحدة ؛ نسبھا واحد و إالھھا واحد خیرھا - من أسالفھا إلى أعقابھا–أما االنسانیة 

  .من عمل حسنا ، واتقى سیئا ، وصدق النیة فیما أحسنھ واتقاه

ن َذَكٍر َوأُنثَى َوَجَعْلنَاُكْم ُشعُوبًا َوقَبَائَِل یَا أَیَُّھا النَّاُس إِنَّ : (قال تعالى ا َخلَْقنَاُكم مِّ

َ َعلِیٌم َخبِیرٌ  ِ أَْتقَاُكْم إِنَّ هللاَّ   ]13الحجرات [ ) لِتَعَاَرفُوا إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعنَد هللاَّ

ما فتعدد الشعوب سبیل لتعاونھم واجتماعھم مدعاة لتحقیق رسالة االستخالف، واستخراج 

في باطن األرض من كنوز ، على قدر الطاقة البشریة فینجم عن ذلك سلسلة حضارات إذا 

تتعرف اإلنسانیة  على كنھھا و كنھ خالقھا فتوحد اإلنسانیة في أفعالھا كما ھو الحال  في اسمھا 
                                                       

.71فصل السالم العیسى، النزعة  اإلنسانیة في شعر الرابطة القلمیة ، ص : ینظر-1

  
  .20أحمد حمد النعیمي، اآلفاق اإلنسانیة في األدب و الفكر، ص :ینظر-2
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قرآن قد إذ تمنح اإلنسان السمو لیسابق أخاه اإلنسان لفعل الخیرات فبھذا یكون ال" إنسانیة" الوحید 

  )1(" أعطانا فھما دقیقا لإلنسان و اإلنسانیة

  

  

  

»ونجد مصطلح  Humanities تعني العلوم اإلنسانیة ، واإلنسانیات و ھي نظم تختص  «

بدراسة الحیاة  اإلنسانیة أو السلوك اإلنساني أو التجربة اإلنسانیة على مستوى األفراد و 

یمكنھا معالجة مسائل خارجة على نطاق العلم مثل الجماعات  حیث تشمل الموسیقى و الفن، كما

»القضایا المیتافیزیقیة و األخالقیة و تقابل  العلوم الطبیعیة ، أما مصطلح Humanity فتعني  «

مجموعة الصفات المشتركة التي یتصف بھا أفراد المجتمع اإلنساني و تمیزه عن المجتمع 

  )2("الحیواني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                       
.72فصل سالم العیسى، النزعة االنسانیة في شعر الرابطة القلمیة، ص : ینظر-1

  
  .20في األدب و الفكر، ص أحمد حمد النعیمي، اآلفاق اإلنسانیة :ینظر- 2
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اإلنسانیة في التراث العربي اإلسالميالنزعة- 

وإذا التفتنا إلى أقوال الفالسفة و القدامى منھم نجد أن اإلنسانیة ھي المعنى الكلي المجرد 

مثل اإلنسانیة فإنھا في نفسھا حقیقة ما، : " یقول) فابن سینا( الدال على ما تقول بھ ماھیة اإلنسان 

ي األذھان مقوما لھا  الستعمال أن یتمثل معناھا في ولیست موجودة في األعیان ، أو موجودة ف

  " النفس خالیا  عما ھو جزؤھا

فیرى أن اإلنسانیة ) أبو حیان التوحیدي( لكنھ تعریف ینزع نحو التجرید و االستبطان ، أما 

أفق و اإلنسان متحرك إلى أفقھ بالطبع ، ودائر على مركزه ، إال أنھ مرموق بطبیعتھ  ملحوظ 

یمیة ، ومن رفع عصاه عن نفسھ ، وألقى حبلھ ، وسّیب ھواه في مرعاه، ولم یضبط بأخالق بھ

نفسھ عما تدعو إلیھ بطبعھ وكان لین العریكة إلتباع الشھوات الردّیة ، فقد خرج عن أفقھ ، 

  .وصار إلى أرذل  من البھیمیة لسوء إیثاره

  .فھذا التعریف یجسد حالة صراع بین اإلنسانیة و البھیمیة

سانیة أفق ویرتفع في ھذا األفق عندما تسمو بھ أخالقیاتھ الحسنة ، وینحط عندما تسیطر اإلن

  .علیھ غرائزه و شھواتھ
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:           أما الجاحظ ، فیعلق  على تسمیة اإلنسان بالعالم األصغر سلیل العالم األكبر قائال

بفمة، وقالوا  ألن سموه العالم الصغیر ألنھم وجدوه یصور كل شيء بیده ، ویحكي كل صوت" 

أعضاءه مقسومة على البروج االثني عشر، والنجوم السبعة ، وفیھ الصفراء وھي من نتاج النار، 

" والسوداء و ھي من نتاج األرض ، وفیھ الدم وھو نتاج الھواء و فیھ البلغم  وھو من نتاج الماء
)1(  

ى التكامل عبر تشكالت فاألحكام الشرعیة التي ترافق تطور نمو اإلنسان منذ النطفة إل

  . األطوار الجنینیة ، تختلف من حالة إلى أخرى وفق كل مرحلة عقلیة یمر بھا 

ولھذا نراه یخضع للتكیف  اإللھي بعد التكامل الجسمي و النفسي و ما یطلق علیھ بمرحلة         

ُ نَْفًسا الَ یُ :( البلوغ و بالتالي ال تشكل الشریعة نوعا  من اإلجحاف بحق اإلنسان إذا  َكلُِّف هللاَّ

  ] .286البقرة ......) [إِالَّ ُوْسَعَھا

فیقدم تفسیرا التسمیة الكون بالعالم الكبیر            ) التعریفات( في كتابھ ) الجرجاني(أما 

اإلنسان الكامل ھو الجامع لجمیع عوالم اإللھیة و الكونیة و الكلیة و الجزئیة و ھو كتاب للكتب 

لكونیة ، فمن حیث روحھ و عقلھ كتاب  مسمى بأم الكّتاب ومن حیث قلبھ كتاب اللوح اإللھیة و ا

المحفوظ ، ومن حیث نفسھ كتاب المحور و اإلثبات ، فھو الصحف المكرمة المرفوعة ، المطھرة 

التي ال یمسھا و ال یدركھا وال یدرك أسرارھا إال المطھرون من الحجب الظلمانیة ، فنسبة العقل 

لى العالم الكبیر و حقائقھ بعینھا ، كنسبة الروح اإلنسانیة إلى البدن و قواه ، إن النفس األول إ

. الكلیة قلب العالم الكبیر، كما أن النفس الناطقة قلب اإلنسان ، لذلك یسمى العالم باإلنسان الكبیر
)2(  
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ھیتھ   و وكأنھ بصدد القول بان اإلنسان أكثر تشعبا و أكثر تعقیدا مما یصعب تحدید ما

  )1(. كنھھ تحدیدا مطلقا

وضع هللا سبحانھ و تعالى لإلنسان قیمة وجودیة تتعالى على قیم الموجودات األخرى 

ووضُعھ  في ھذا المستوى لم یتأنى من فراغ ، فقد حرر الفكر اإلسالمي اإلنسان من تبعات 

ة كونیة باعتبار أن الماضي و جعلھ یلقي نظرة فاحصة على المستقبل فجاءت الشریعة لتحقق قیم

المجتمع اإلسالمي مجتمع كوني ال یخضع لمعاییر الزمان و المكان وال یھتم بأمة دون باقي 

األمم، فاإلنسان صانع الحضارة وواحد من أھم عناصر حركة التاریخ وھو من جعلھ هللا خلیفة 

  .في أرضھ

یة السلسلة اإلنسانیة من خالل ما تقدم من رأي القرآن نلحظ ، أھمیة الدعوة إلى استمرار

بوساطة حفظ كرامتھ ورفع الظلم عنھ و توفیر الظروف المناسبة لھ لتحقیق إنسانیتھ و الرفع من 

  . قیمتھ عن باقي الكائنات األخرى
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النزعة اإلنسانیة في الفلسفة األوروبیة الحدیثة_  

ھي األساس في ظھور إن الحركة الفكریة التي نشأت في عصر النھضة األوروبیة 

اإلنسانیة و كان الوقود الذي أشعل ھذه الحركة یستمد من الفكر الیوناني الوثني  المعارض للفكر 

  .الدیني و اآلداب الیونانیة و الالتینیة

بأنھ رسالة أو حركة ثقافیة أو : یضع تعریفا لھذا المذھب یقول) رالف بیري( إذ نجد 

ا في القرن الثاني عشر وجعل االنسان ھدفا ومثاال فاالنسان برنامج تعلیمي، إذا برز في أوروب

ھدف یستحق االعجاب ، و إن بعث المعرفة الكالسیكیة أوحت بھ كعقیدة ، فأصبح یقرن تاریخیا 

  .بالثورة  ضد بعض االتجاھات السائدة في العصور الوسطى

یعة و تنظر إلى فالمذھب اإلنساني عقیدة ترتبط  باإلنسان و تختص بھ كما تربطھ بالطب

  .الممیزات و الخصائص التي ترفعھ و تجعلھ جلیال

في مذھبھ اإلنسان و یحترمھ و ذلك لقدرتھ على االختیار الصائب  وإذا ) بیري( كما یقدم 

نجدھا تقول بوجود اإلنسان وما یفعلھ ، فأفعالھ ھي التي تحدد وجوده، )  الوجودیة( ما طالعنا 

الذي یفترض    ماھّیة تسبق ) الماھیة( عكس ما یقول بھ مذھب فیقاس اإلنسان بأفعالھ على 

  )1(.وجـود اإلنسان بعدھا تنشأ أفعالھ و یحكم علیھا فیما بعد لیحدد اإلنسان جراء ذلك
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إدراك اإلنسان أن المشكلة الفلسفیة تخص كائنات بشریة ، تبذل غایة ) : شیلر( ویرى " 

  " .وزادھا في ذلك أدوات الفكر اإلنسانيجھدھا لتفھم عالم التجربة اإلنسانیة ، 

السیاسیة االقتصادیة -فالمذھب اإلنساني یدل على نظرة  عامة للحیاة): "دي رجمون( أما 

)1(" تدور على االعتقاد بان خالص اإلنسان یتحقق بالجھد االنساني  وحده-و الخلقیة

ظروف و األھداف االجتماعیة وكـأنھ یرید القول بان اإلنسان كائن اجتماعي بطبعھ وولید ال

  .و السیاسیة و حتى االقتصادیة

فیرى بأن اإلنسانیة كائن واحد یتصف بالخلود ، وال یكون ذلك إال إذا " أوجست كونت" أما 

اندمج العقل و الخلق و معنى ھذا أنھ یجب على مختلف األفراد ، أن یكونوا قد استطاعوا إخضاع 

  .فیتفوق العقل على الغریزة ، والغیریة على األنانیة الوظائف العضویة للوظائف العلیا 

صاحب المذھب االنتقادي الذي كان فیھ إنسانيٌّ ) كانت( كما نجد الفیلسوف األلماني 

  )2(" اإلنسانیة غایة خلقیة و حسب" المذھب یرى أن 

على أن اإلنسانیة تعتبر وحدة اجتماعیة و اإلنسانیة ال تعرف) أوجست كونت( كما یؤكد 

باإلنسان في نظرة بل یعرف اإلنسان باإلنسانیة و تتصف ھذه األخیرة بالتضامن           و 

االستمرار وھما صفتان ضروریتان في المجتمع و التكامل اإلنساني یشمل بطبیعتھ األجیال 

المتعاقبة إذ ال یقتصر على  األفراد و الشعوب في عصر واحد ، وبیئة واحدة في زمان أو مكان 

ین، وترتبط األجیال بعضھا ببعض لتّكون مفھوم كامل للجنس البشري و یتضح ھذا المفھوم معین

حین تتجھ إرادة العمل على التنمیة التي تعود بالخیر على   اإلنسانیةفي الناحیة الفلسفیة و 

  .المجتمع

إلى أن بعث المستقبل الحق یستلزم وجود أبعاد إنسانیة) : " روجیھ غارودي( وكما یشیر 

  )1(. التي تفتحت إثر  ثقافات و حضارات غیر الغربیة
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واسع ومتشعب الداللة لكن شوقي ضیف یحصرھا )  اإلنسانیة( یتضح مما سبق أن مصطلح      

داللة واقعیة مطلقة، یصور صاحبھا اإلنسان بكل ما فیھ من نقائض ومعایب ، أي : " في داللتین 

تقابل ھذه و تناقضھا إذ ترد الكلمة ھ و في أدبھ ، و داللةھا تتضح فیأن مساوئ اإلنسانیة و محاسن

على اإلیمان باإلنسان و عقلھ إیمانا ال حد لھ، فالشخص الذي یؤمن بالملكات اإلنسانیة وال یعتقد 

فیھا وراء المنظور الملموس منھا شخص إنساني النزعة ، ال یعتقد بقوى خارقة وراء عالمـھ 

  )2("اإلنساني

یة عند الغرب ، باإلعالء من تمكن العقل و اإلرادة وقدرتھما على            تجسد اإلنسان

  .التطویر و التغیر و التركیز على األصالة و االبتكار
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: الـنزعة اإلنسانیة و األدب_

باألدب ، فإننا نعطیھ معاني أوسع من تلك التي ألصقناھا " اإلنسانیة " حین نلصق مفردة " 

أو امرأة إذ یمكن إطالق لفظ األدب بأوسع معانیھ على كل ما صاغھ اإلنسان في قالب برجل 

  )1(" لغوي لیوصلھ إلى الذاكرة

لكن ما یوصلنا إلى عالقة اإلنسانیة باآلداب ، وعالقة اآلداب باإلنسانیة ، فإن اآلداب و 

  ) یريب( الفنون تمتلك إنسانیة عنیدة غیر عادیة في مقاومتھا على حد تعبیر 

ال یمكن أن تقدم إال أدبا ، وھذا أمر إنساني ، فاألدب سوف یتحدث -مثال-فدروس األدب

  .عن نفسھ بصوت لن یعرفھ كلیا ھدیر اآللة األكادیمیة

ویضیف ، إن مضمون اآلداب و الفنون مضمون إنساني أصیل ، فھو یعرض الحیاة بشكل 

ار ، قد تقلد أو ترفض ، إنھ یوسع مجال ملموس ، مقدما نماذج قد تثیر اإلعجاب و االستنك

التجربة المباشرة ، وینقلھا بشعور و إحساس، إنھ یحرك الخیال ، ویحطم قوالب العادات و یعبر 

عن رؤى البشر، وأشواقھم المختلفة ، ویوّحد مختلف العناصر الثقافیة في مجتمع ما، أو في عھد 

مجردة ، وإنھ على أحسنھ یبعث شعورا ما ، ویجسد الجمال و یقدم نفسھ كشيء یحمل عبطة 

  .بالسمو الخلقي
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إذن األدب أداة فاعلة في ید األدیب، تسعى إلى تغییر الواقع عن طریق النقد اإلیجابي 

.الفعال، الساعي إلى إذابة المشكالت اإلنسانیة ،و السمو باإلنسان إلى إنسانیتھ

مفھوم قد شاع عند أدبائنا منذ مطلع أما عن عالقة اإلنسان باآلداب ، فنحن نالحظ أن ھذا ال

  )1(.القرن  الماضي

وبات الشعراء و األدباء یلتفتون حولھم ، ویعایشون مجتمعھم ، والمجتمعات اإلنسانیة عامة 

على اعتبار أن دائرة العالم باتت ضیقة ، ومجال االتصال بكل البیئات و في كل بقاع العالم صار 

تھزه األحداث الجسام، في أماكن بعیدة عنھ و غریبة علیھ ، یسیرا وسریعا ، حیث أصبح األدیب

  )2(" لغة و تاریخا، مجتمعا و دینا ومن ھنا یتجسد المفھوم الحقیقي و الدقیق لمعنى اإلنسانیة

وحین نتحدث عن االتجاه االنساني في األدب ،یكون من الواضح أن ھذا االتجاه لیس ومذھبا من "

ة ،أو الرومانتیكیة ،أو الواقعیة أو غیرھا ولكنھ اتجاه فكري األدیب المذاھب األدبیة كالكالسیكی

معنیا بھموم البشریة كافة حامال أعباءھا ،معبرا عنھا في أدبھ، مستھدفا انقاذ االنسانیة من قبضة 

الشر و ایصالھا إلى شاطئ الخیر و السالم ،وھو یفعل ذلك احساسا منھ بالتبعة الملقاة على عاتقھ 

و من األدلة على انسانیة األدب تلك القیم االنسانیة (..)  ا من أفراد ھذا الجنس البشري لكونھ فرد

المشتركة التي یعبر عنھا األدب فتحقق لھا قلوب الناس مھما تعددت األلوان وتباینت 

    )3(".األجناس
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  : مظاھر النزعة اإلنسانیة عند شعراء الرابطة القلمیة- 
  

إذا كان العالم القدیم قد شھد تواصال بین الحضارات ، فبرزت أعمال أدبیة ذات طابع 

تى في أقصى لحظات الصراع ، فإن وتیرة ھذا التواصل قد ارتفعت في العالم إنساني ح

  .المعاصر إلى ماال یقاس

وعلى الرغم من أن مثل ھذا األمر لم یمنع نشوب بعض الحروب و الصراعات ، فقد 

أكثر تقاربا و تواصال و -من  منطلقات إنسانیة و ربما غیرھا-جعل من اآلراء التي  تقاومھا

یوجد احتالل  ویوجد قھر وتسلط -كما في األزمنة الماضیة-وقوة وفي عالمنا المعاصرتفاھما 

و ظلم وتعسف و اضطھاد و طغاة و ممارسات وحشیة بحق الشعوب  و ضد اإلنسانیة، كما 

یوجد فقراء و جیاع و مرضى ال یجدون أو ال یستطعون  حتى تأمین ثمن الدواء وتكالیف 

یت ھذه األعمال غیر اإلنسانیة من الشعراء  و الكتاب و المبدعین العالج ، وقد استحقت و لق

  .مقاومة ورفضا

وألن األصل في األدب تعبیر عن قیم یؤمن بھا الكاتب ولھذا فإن األحكام الصادرة لتقییم 

  .ھذه القیم ال یمكن أن تكون أحكاما على أشیاء ثانویة و عارضة

دب بصفة عامة یكون من الواضح أن ھذا وإذا ما یحدثنا عن االتجاه اإلنساني في األ

، أو الرومانتیكیة أو الواقعیة أو ةاالتجاه اإلنساني لیس مذھبا من المذاھب األدبیة كالكالسیكی

غیرھا وإنما ھو ذلك االتجاه الفكري الذي یجعل األدیب معنیا بھموم البشریة كافة حامال 

انقاد اإلنسانیة  من قبضة الشر و إیصالھا إلى أعباءھا  معبرا عنھا في أعمالھ األدبیة ھادفا إلى

شاطئ الخیر و السالم ، ومركب البر و األمان، وھو یفعل ذلك إحساسا منھ لتبعة الملقاة على 

  )1(. عاتقھ لكونھ فردا من أفراد المجتمع البشري
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دب ومن البراھین على إنسانة ألدب تلك القیم اإلنسانیة المشتركة التي یعبر عنھا األ

: فتحقق لھا قلوب البشر مــھما تعــــــــددت األلوان و تباینت األجناس ومن ھذه القیم كثیر

الحب و الصداقة، التضحیة ، الوفاء   اإلیثار، النقمة على الظلم و كره الشر و عواطف األبوة 

  .... و األمومــة

وینھض على   أما عن الشعر اإلنساني ھو ذلك الشعر الذي یندد الظلم و االضطھاد

المستعمر الذي یعمل على إذالل األمم و استبعاد  الشعوب إذ یتخذ من إذاللھا ھذا وسیلة أو 

طریق یسلكھ لنھب خیراتھا و استغالل ممتلكاتھا و مواردھا الطبیعیة كما یعمل على إبقائھا 

ب لھا بذلك متأخرة عن دفعة التقدم اإلنساني و یجعلھا عاجزة على احتالل المنصب المناس

  .والالئق بھا بین مختلف الشعوب اإلنسانیة

ومع ذلك فلیس من الضروري أن یھدف الشعر اإلنساني خاصة أو األدب اإلنساني عامة 

إلى وحدة اإلنسانیة الشاملة بالمعنى الحقیقي بل یكفي أن یتوصل اإلنسان إلى لون جدید من 

عب من شعوب العالم  على سیادتھ التعاون اإلنساني في ظل السالم الدائم ، مع حفاظ كل ش

  )1(.القومیة و استقاللھ الوطني
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:محبة األوطان-1

ظاھرة الحنین إلى الوطن ظاھرة قدیمة ولیست ضرب من االكتشاف فھي موجودة منذ 

أن وجد اإلنسان إذا كانت حیاة العرب تدور على الرحلة من عشب إلى عشب ، من كأل إلى 

ي الجاھلیة یقفون على األطالل و یبكون الدیار إلى أن جاءھم اإلسالم كأل كما كان الشعراء ف

فخرجوا من بیئتھم مجاھدین في سبیل هللا فنعوا غربتھم و أنفسھم ثم سارت محبة األوطان عبر 

مختلف العصور، حیث احتل ھذا النوع من الشعر كثیرا من دواوین الشعراء وكان نزوحھم 

كابن استمرار ھذا الحنین و لسان حال المحببین ألوطانھم الدائم عن أوطانھم باعثا على 

:الرومي

  

 ُولــِي وطــٌن آلیُت أالّ أبیعـھ       ً وأآل أرَى غیرِي لھُ الدھَر مالكـا

 ُعــھدُت بھ شرَخ الشباِب ونعمة       ً كنعمِة قوٍم أصبُحوا في طالكـا

 ْمآرٌب قضاھا الشباُب ھنالكـ        وحبب أوطاُن الرجاِل إلیھــم َ ا

 ْعھوُد الصبا فیھا فحنُوا لذلكاَ       إذا ذكُروا أوطانھْم ذكــــرتُھم
)1(

 وعندما حطت محبة األوطان ترحالھا في العصر الحدیث استقبلھا العدید و الكثیر

  :من الشعراء من بینھم أحمد شوقي في قولھ

 ُنازعتني إلیِھ في الخلِد       وطني لو شغلُت بالخلِد عنھ
  نــفسيِ 
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البیت الوضيء یتبین لنا أن محبة األوطان ظاھرة أزلیة عامة إذا یدخل في تركیبھا فمن ھذا 

العاطفة و العقل  على حد السواء فالعاطفة تربط اإلنسان بجذوره و تاریخھ و تودده للماضي 

  .بما فیھ من ذكریات و تجارب و أحالم

ة و القیم التي تجعلھ اجتماعیا أما العقل فیتمثل في تلك األخالق النبیلة و المبادئ السامی"    

بطبعھ ، ھذا ما یستلزم أن ابتعاد اإلنسان عن موطنھ و دیاره و أھالیھ یجعلھ یسلك سلك الحنین 

و االشتیاق فمن ھذا یتبین لنا أن األدب عموما و الشعر خصوصا مليء بھذه العاطفة اإلنسانیة 

  .ینالتي تعد تعبیرا مخففا لولوع الشوق و متنفسا لشدة الحن

ھذا الحنین و تلك األشواق تتحد و تتصل إلى  أشد حرارتھا في شعر المھاجرین بصفة عامة و 

فوجود ھؤالء الشعراء خارج أوطانھم و بلدانھم جعل الحنین " شعر الرابطیین بصفة خاصة 

موضوعا مشتركا في أكثر قصائدھم و الغربة إحدى الــلواعـج التي  یعانون منھا وكل من 

لحنین یعد زادا ضروریا لشعر الرومانسیة القائم على البوح بما یعانیھ الشاعر و یتألم الغربة وا

  )1("بھ 

فیما أن البحار قد أقصت الشاعر عن وطنھ فھو أسیر الغربة ، فینشد شوقھ  و حنینھ إلى 

ھذا الوطن ، فتغشى على نفسھ سحابة من الحزن و الیأس و اإلحباط و خاصة بعد تبخر 

الشعور المریر ببعده عن مجتمعھ ووطنھ ، كل ذلك ولّد لدیھ حًبا جًما و شوقا جارفا األحالم و

ألھلھ و ذویھ، كما زاد في حدة اغترابھ،وحب الوطن یستدعي الفكر و اإلرادة و عمق إحساس 

اإلنسان بأصالتھ وتحقیق ذاتھ و ھذا ما یصب في قالب النزعة اإلنسانیة التي برزت في شعر 

فعل لمحبة  وطنھم و حنینھم  لھ ، إثر نزوحھم الدائم عنھ ، وشعراء المھجر أو الرابطین كرد

لم ینسوا أوطانھم بل كانوا على صلة بھا فلم یحدث حادث أو تلم _ بصفة خاصة _الرابطیون 

  )2(. بھم ملمة إال و یھتزون لھا مع اللوعة الشدیدة و المحبة الدافقة

  

                                                       
  .12م ص 2003، )1ط( إبراھیم خلیل، مدخل لدراسة الشعر العربي الحدیث، دار المسیرة ، عمان ، األردن، -1
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الحزینة إلى أوطانھم البعیدة بالوقوف على أطالل   متھفراحوا یبعثون نظراتھم و انطباعا

طفولتھم و استرجاع ذكریاتھم و الكثیر من مشاھد ماضیھم فعمَّق فعل الحنین إلى الوطن 

لیتدفق في مجالھ شعراء المھجر فاغنوا األدب العربي في عمق العاطفة و اضطرام المشاعر 

إذا بالبالد تسمو أكثر في مراقي الجمال و وأبدعوا في صور االشتیاق ، ومنطلقات الحنین و 

  : تزداد خصبا في عطاء الحب و الخلود ، فھذا جبران یقول مجِدًدا ذكریاتھ في بالده

كون األَحــــالمْ ئتَخـتَـبـ        َسكَن اللَّیل َوفي ثَوب السُّ

 ِامْ ـاألَیّــدُ ـرُصــتَـ        ُعیُـونَوَسعى البَدُر َولِلبَدر

 الـُعـّشـاقْ رمةـــــك        نَـُزوراِبنَة الَحقلفَتَعالي یا

1(ـواقْ ـاألَشــحـرقَــةَ         العَِصیـرَعلّنا نطفي بِذیّـاك(  

فجبران خلیل جبران كان یحب وطنھ حبا جما و كان متلھفا دائما في العودة إلیھ ولو في 

أنھ یأتي ممزوج بنوع آخر عمره و حنینھ في شعره  ھو حنین العامة من الناس ألوطانھم غیر 

  :حین یقول) األمـس( من الحزن و األسى في قصیدتھ 

 تَسأَُل الفِتیاَن َعن َصبٍّ َكئیبْ       یا بَني أُمي إِذا جاَءت ُسعاد

 أَخَمَدت ِمن ُمھَجتي ذاَك اللَّھیبْ         فَاخبِروھا أَّن أَیّاَم البعاد

 َماد َوَمكان   )2(بْ ـلواُن آثار النَّحیَوَمحا السّ       الَجمر قَد َحلَّ الرَّ

من خالل رھافة حسھ           و ) العواصف( جبران صیحاتھ الوطنیة في كتابھ قد سطر   

عمق مشاعره لیكون مع وطنھ لبنان و كل البالد العربیة لیعاني ما تعانیھ وھو یصفو في حب 

  ) 3(. بالده لیكون نزعة وطنیة عمیقة و یغزر في ذلك عطاؤه لیثیر و یؤثر

                                                       
  .353، ص ) د ت( ، ) د ط ( كاظم حطیط ، دراسات في األدب العربي ، دار الكتاب اللبناني، بیروت ، لبنان ، -1

  .70، 69، ص ) د ط( دار الجیل ، بیروت، تقدیم أنطوان القوال،المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خلیل جبران ،-2
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وبعد أن أصابھ الیأس من العودة إلى بالده و ظن أن لقاءھا بات من المستحیل یقول في 

  ): البالد المحجوبة( قصیدتھ 

 ؟یلــَكیَف نَرجوِك َوِمن أَّي َسب      بِالداً ُحِجبَت ُمنُذ األََزل یا

 ؟ستَحیلْ ــمنّى المُ ـفي نُفوٍس تَتَ       أَسراٌب أَنَت أَم أَنَت األََمل

1(في جنوِب األَرض أَو نَحَو الّشمالْ   في الشَّرِق َوال الغَرِب َوال تِ لَس(

یتحدث  الشاعر على لسان عاشق لمدینة أصبحت الحیاة فیھا  عسیرة و الفساد یعمھا أین      

تحیط اآلالم بالفرد فیتمنى مدینة أخرى فیصفھا فإذا بھا لیست في إحدى الجھات أي ال ھي في 

ر بل ھي عبارة عن مدینة مثالیة أفالطونیة یرسمھا في مخیلتھ بالدا فاضلة یبلغھا البر وال البح

: بروحھ و یتخیلھا العاشق داعیا حبیبتھ لترافقھ لھذه المدینة فیقول

یھا َصدیقْ ـَعن ِدیاٍر ما لَنا ف      ھَو ذا الفَجُر فَقُومي نَنَصِرف

قْ ـورٍد َوَشقیَزھُره َعن ُكلِّ       ما َعسى یَرجو نَباٌت یختلف

 بُح یُنادي فَاِسَمعي طواتھِ ـــَوھَلّمي نَقتَفي خُ       ھَو ذا الصُّ

بحِ ِمن آی        قَد َكفانا ِمن َمساء یَّدعي   )2(اتِھِ ــأَّن نُوَر الصُّ

یرى الشاعر بأن كافة الناس مختلفون عنھ ألنھم ال یطمحون و ال یأملون إلى التغییر و 

یس من طباعھم ال الطموح و ال التجدید لذلك یرى بأن اإلقامة بینھم یقبلون فقط ما ھو كائن فل

أصبحت مستحیلة خاصة بالنسبة لھذا العاشق كما یرى حتى أن الموارد الطبیعیة قد أصابھا 

نوعا من الخلل فال ماء الغدیر أصبح عذبا وال الكروم أصبحت شھیة وال حتى الثمار بل 

  )3(.تقتضي الصبرأضحت مسمومة و الحیاة كلھا معاناة 

 َوأََكلنا الُسّم ِمن فَّج الُكُروم      َوَشربنا الّسقَم ِمن ماء الَغدیر

                                                       
.77ص تقدیم أنطوان القوال،المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خلیل جبران،-1

  
.76، 75المرجع نفسھ، ص -2
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 غََدونا نَتََرّدى بِالّرمادــفَ       َولَبِسنا الَصبر ثَوباً فالتََھب

 1(نا َھشیماً َوقتادْ ـِعنَدما نِم        َواِفتََرشناهُ ِوساداً فَاِنقَلَب(

لبكاد نجد قصائد تصور و تبین محبتھ لألوطان إال أن شعره فا)میخائیل نعیمة ( وأما 

یشي بروح لبنان خاصة و أنھ لجأ إلى أحضان الطبیعة و یناجیھا بذكریاتھ و یتغنى بأمنیاتھ 

ترفیھا عن كربتھ و ترویحا ألعصابھ وفي ھذا انتقال من الواقع إلى الخیال ، ال یھرب من 

یندمج في الحیاة الطبیعة ساعات االستجمام و الوجود بل یزحزح غشاء الزیف عن وجھھ و

  )2(. االستلھام

یقف الشاعر على ماصیھ و ذكریات صباه متمنیا الرجوع إلى ) ترنیمة الریاح ( ففي

: وطنھ إذ یقول

 ْمرتٌع في ریاِض الجنانْ       كــان لي في قدیِم الزمان

 ْھَل تـراهٌ یعــودْ       بــعــتھٌ بـالوعـود  

3(والتمسٌت الســـماْح       ھودْ لــو كنٌت العــ(

:فتتولد و تضاعف شكوى الشاعر من الغربة و یزید حزنھ و ألمھ لتصل في قولھ

 ِوحدي ، ذا الصوٌت ینادینيِ       با شــكوكي خلینـي

 ٌ4(الوادي، وشواھْق صنینيِ       ذا صوٌت صبـاْي یردده(

أنھ لم یتغنى ببالده و جمال وإذا كان حنین الشاعر أقل بكثیر من حنین زمالئھ ال یتغى 

  :وطنھ لبنان إذ یعطي حیاة الغاب في قولھ 
                                                       

  .76ص تقدیم أنطوان القوال،المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خلیل جبران،-1

.256عبد المجید ھندي ، الشعر العربي الحدیث ، ص : ینظر  -2      

  
  .90م ، ص 1981میخائیل نعیمة، ھمس الجفون، مؤسسة نوفل ، بیروت، -3

  .41المصدر نفسیھ ، ص -4
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 ِأھـــــالً أھـالً بأصحابـيِ       ھـو ذا قد أقبل أترابي

س ونحـــــَن نكر إلى الغاب      الناس تسیر إلى القدا

وطیوْر الغــــــَاب تناجینـاَ       وأشجار الغـاب تحیینا

1(افحھا و تھنینــَا ونصــــــ      وزھور الغاب تصافحنـا(

  

إلى الطبیعة یشكو إلیھا ، وینشد فیھا  ) میخائیل نعیمة( وعلى نمط جبران فقد توجھ 

" األمن و الھدوء و الراحة، حیث وجد فیھا معبدا ھادئا للتأمل و التفكیر ، فھو في دیوانھ 

یأخذ منھا العظة یخاطب البحور و اللیل و الریح و غیرھا  من مظاھر الطبیعة ل" ھمس الجفون

و العبرة كما اعتزلوا المجتمع و فزعوا على الطبیعة فقط علّھم یجدون فیھا ما یخفف عنھم 

  )2(البؤس و الشقاء

:               ویلجأ الشاعر إلى التأمل لعلھ یكشف من خاللھ سر الوجود إذ لھ قصیدة معنونة بـ

و   جینة في ذلك الحطب الذي أوقدت فتراءت لھ تلك الشرارات و كأنھا أرواح س) الشرار( 

  : أشعلت فیھ النار فأطلقتھا النار من سجنھا فیقول

 ٍإیــھ ُشو یھاٍت تشّع في جلد

 ْما طالھُ الشعر و ال الفــــن

 ِماذا الذي تتغنیَن بــــھ

                                                       
.82المصدر نفسھ ، ص -1

  
  .160م،ص 1988لشعر العربي الحدیث، دار النھضة العربیة ، بیروت، لبنان، في اداب ، القدیم و الجدیواصف أبو الشب: ینظر-2
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 ْإْذ تصعـدیَن ُسلََّم النــار

 أسیُف نقمـةٌ أنــــا؟

أم سیـُف رحمـةً أنــا؟

1(َك الطویل؟أطلقُت من سجن(

  

و    ھروب الشاعر نحو الطبیعة كونھا المكان األنسب الذي یالئمھ و یحقق من مأساتھ 

أحزانھ باإلضافة إلى أنھا مصدر أسراره ھذا یجعل الشاعر ینسجم معھا و یحل بھا قلبا          

  .و قالبا

و   سقط الرأس،  وما ھذا التغني و التعلق بالطبیعة إال رمز لحب عمیق اتجاه الوطن م

  .ذكرى الصبا و الشباب

اة المذھب الشعري الرومانسي و  ومن شعراء الرابطة الكبار إیلیا أبو ماضي أحد ُبنَّ

الطبیعة و النزعة اإلنسانیة و التفاؤل الروحي و اإلخالص الوجداني في تعابیره كلھا سمات ال 

( التي یتشوق فیھا للقاء وطنھ - بھتخلو منھا قصیدة من قصائده حتى القصائد الوطنیة الخاصة 

  -كما یسمیھ–) وطن النجوم

 ِأنا ھُنا ... َوطََن النُّجوم

 ْأتَْذُكُر َمْن أنا؟... حدِّق

 ٌالبعیدْ في الماضيِ ألمحت

ناَ ـریرا أرعـفتى غ

حقولكَ جذالن یمرح في
                                                       

.161المرجع نفسھ، ص -1
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ِ 1(اـندِ ـدنـمكالنسیم(  

و الطبیعة الخالبة بما فیھا من أشجار ألنھ ال یعتبر  أن السماء و طن النجوم فحسب بل 

  :و أغصان و طیور ونسیم یقول

 ٌفاَضْت جداوَل ِمْن سنا        أنا ِمْن ِمیاھَك قطرة

 ٌمواكب من منىجتما        أنا من ترابك ذّرة

 ٌاغتنىـَغنَّى بمجِدَك ف        أنا ِمْن طُیوِرَك بُلْبُل

 ّ2(اؤّذنَ ـبح فیك مللصُّ           امصلّیً ل فیكَ للی(  

فھو ال یتراجع  أبًدا في التضحیة بنفسھ في سبیل وطنھ باعتباره أصبح جزءا منھ إذ ذاب 

  .و اتحد و تحلل  في كیان ھذا الوطن

یصور إیلیا مشاعره و یرسم خـواطره نحو حیاة الغابة و ) الغابة المفقودة( وفي قصیدتھ 

: نحو وطنھ

اقي فیھَ كنُت وھنداً نلت      ابٍة ـلى غـھفةَ النفِس عـل

 اوھَي كما شاَءْت أمانیھَ               أنا كما شاَء الھوى والصبا

 یھاــكأنَّھا تذكُر ماض      واختلجُت في الشمِس ألوانھا

   ُر تغنِّیھایـیرقُص والط              تآلفْت ، فالماُء من حولھا

 َّ1(تالشیھاابَھا إالّ ــما ع        اُمنا ـــِ فْي الغابِة أی(  
                                                       

.177م ، ص 1982ؤنا إیلیا أبو ماضي ، دار بیروت، لبنان، اعبد اللطیف شراره ، شعر-1

  
  .179- 178ؤنا إیلیا أبو ماضي ، ص اعبد اللطیف شراره ، شعر-2
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فالغابة المفقودة رمز لوطنھ الحبیب ومعالمھ البارزة و أمجاده الخالدة و رأى الغاب،ذلك         

و الطبیعة عنده ھي الملجأ و المالذ من صخب المدینة و " العالم المليء بالخیر و الفضیلة

دیة جوھا  الزائف الخانق ففي الطبیعة یجد راحة النفس المتعبة و السعادة بعیدا عن الحیاة الما

كما أصبح الشاعر یحاور الطبیعة و یمزجھا بإحساسھ و عواطفھ و ،اآللیة التي تعج بھا المدن

... یسقط علیھا ما یدور في نفسھ و ما یُِكُن من مشاعر قلق و اضطراب، حب و خوف و بغض

)2(" و صوره     وأصبحت الطبیعة مادة أولیة خام یستمد منھا الشاعر مجازاتھ 
  

و ال ما یجاورھا            ) لبنان( اعر في تأمالتھ ال یغیب عن بالھ وطنھ األم حتى وأن الش    

  : و یتضح ذلك في قولھ) سوریا( 

لبناُن و األمل الــّذي لذویھِ       ھــُر یبلیھمادّ ـالأعیا ثنان ا

 ْأخشى مع اإلسراْف أن تُفنیھْ       لبناُن ُصن كنز العزائِم و اقتصد

3(لبناُن أنــَت أحُق أن تبكیْھ            لــھُ ویروُح من إشفاقِھ یبكي(

:ي  قولھ ـــــوف

 ُمْ ــرخیـلعذب الاصوتك           ـــھْ سوریا الجمیلصوت

 ٌسیمْ ـثل النـمبٌ ـال ع           ـھْ لــمثل الخمیضاحك

ماءْ ـر السـنا شعـفالغ             غنّ اءـــورقـیا أخا ال

اءْ ـھـم بـفي النجوـوھ            صن تئنّ ــفھو في الغ

               

صوت من سوریا الجمیلة            

)1(لعذب الرخیماصوتك              

                                                                                                                                                                                  
.156م ،ص 1981، ) 14ط ( الخمائل، دار العلم للمالیین ، بیروت، لبنان ، إیلیا أبو ماضي ،-1

  135ابراھیم خلیل ،مدخل لدراسة الشعر العربي الحدبث  ص :ینظر_ 1       

  

.144-142إیلیا أبو ماضي ، الخمائل، ص -3
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بصفتھا امتداد لوطنھ لیعتبر مصر و لبنان موطنا الروح كما العربیةكما لم ینسى البالد

  :في قولھ

 َ الديْ بمصر التِي أحببتھاَ و         وطناِن أشوق ما أكوُن إلیھما

2(األجساْد في النفِس فوق مواطنِ        ھاَ و مواطُن األرواح یعظُم شأن(  

 ّ و   الشاعر الصوفي ، صاحب الروح  النزاعة نحو السمو   -نسیب عریضة  -أما

االعتالء ال یختلف عن أصحابھ في تلك الروح المحبة لوطنھا إذ كان یحلم بھ و یتخیل صوره 

:یقول) نـــشید المھاجر( تھ و مشاھده في یقظتھ فنجده في قصید

 ُتجر في أدیالھا أنفاس ریحـانْ       ریاْح خافقةَ لماَ ھبت األـــأك

 ْمن أسرھا زفرات العاجز الوانِي      حسبتھا نسمات الشیخِ فانطلقت

 ْ3(من ماَء أو سـلســاْل لبناْن       ولیس یرویَك إال نھلة بَعَدت(    

و   سامح و الوفاء لبالده و أھل بالده  تفیض باإلنسانیة و التنسیب عریضةوإن محبة 

  :حتى وطنھ العربي و ألنھ یفتخر و یعتز بھذه الخاصیة یقول

  ال حّد عندي إذا جارت حدودھم        الشام شامي و مصر أخت لبناني  

 وفي فلسطین أقداسي و عاطفتي        و في نجد و القبلة السمحاء ایماني

   4(من العراق إلى ما بعد وھـران         لي العروبة أمشي في مخارفھا(  

                                                                                                                                                                                  
  .120م ،ص 1978، 3إیلیا أبو ماضي ، تبر و تراب ، دار العلم للمالیین ، بیروت، لبنان ،  ط -1

  .144-142إیلیا أبو ماضي ، الخمائل، ص -2

  .140-139م ، ص 1992، ) 2ط( نسیب عریضة ، األولى الحائرة ، دار الغزو ، عمان ، -3

.141-140نسیب عریضة ، المرجع السابق، ص -1

            144.134المصدر نفسھ ، ص-2

  60المصدر نفسھ،ص-3
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وتفیض  نفس الشاعر في شعره الرائع و تتجلى في حنینھ لبالده وحجارتھا السود  

فیرتعد حین یذكرھا و یذكر جّناتھا و یأمل أن یعود لدیاره و بالضبط لمسقط رأسھ        

  : ففي أمنیتة ھذه یقول"حمص"

 ْكعبةَ األبطال، إن ثراكَ یا      حمْص العّدیـــة ، كلنا یھواك

    )2(غمٌد لسیف هللا في مثواكْ 

ویفضل الشاعر حیاة البادیة على حیاة المھجر  لما فیھا راحة و ھدوء و طمأنینة على 

ذلك  عریضةنسیبعكس الحیاة المھجریة فكلھا  فوضى و ازدحام و ضجیج فجراء ھذا یبقى 

  : لمسھ في قولھ الشاعر األصیل المتیم بأصلھ العربي وھذا ما ن

 ِلدى الغدیْر بال كــالمْ         ولَجلســة َ عنَد المساء

 ِمن الضوضاَء في المدن العظامْ       أجدي  إلى قلبــــي

 ِلن أزاُل إلى الخــتــامْ         وأنا على عھد العروبـة

  )3(ت السحْب أ وبیْن الخـیامْ       إن كنُت بین الناطـحـاَ 

  

األفضل و األجمل إذ ھو منبع النعیم و اللذة المطلقة و فھو یصور محبتھ  لوطنھ  و یراه

  الحیاة الخالدة فال یشعر بالسعادة و السرور إال في أحضان وطنھ

یعبر ھؤالء الرابطیین عن روح عربیة أصیلة تتضح من خالل أشعارھم المشحونة 

معیشة بحنینھم و شوقھم لدیارھم و أوطانھم و یتبین حبھم ھذا من حبھم للطبیعة حیث ال

  .البسیطة و الھنیئة ، الجمال الساحر إذ ال سیادة و ال عبودیة

فتمردوا على الحیاة االصطناعیة أین تصبح اآللة محل اإلنسان الذي أصبح مسخرا لھا 

  .بعد أن كان یسخرھا
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وما بكاء الدیار ووقوف األطالل إال صورة واضحة و إثبات مبرھن لحنین الوطن  و 

  .تماشى و نزعتھم اإلنسانیةمحبتھ و ھذا ما نجده ی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الحـــریة- 2

  

ومیزة تكتسب جراء سلك الطریق و اإلنسان،مھم ترتكز علیھ كرامة الحــریة عنصر

االتجاه الصائب، كیف ال؟ وھي حق  من حقوق اإلنسان ، ھذه المیزة التي لھج بذكرھا 

غى من الوجود اإلنساني و غیابھا الشعراء و ضحى في سبیلھا العدید من العلماء ، إذ ھي المبت

یعني انعدام ھذا الوجود و على اختالف امتالك ھذه المیزة، فھي نسبیة وتختلف  درجات 

كسبھا من شخص ألخر ومن مكان لغیره إال أن اإلنسان یسعى دائما في النزوع إلیھا و الوعي  

جعلھا تأخذ محل بھا ، فھي قیمة إنسانیة تستحق أن یضحي اإلنسان من أجلھا و ھذا ما

االھتمام من طرف أدباء المھجر فما لجوؤھم إلى العالم الجدید إالّ سعیا ألجلھا و بحثا عنھا و 

  . ھروبا من أغالل االستبداد و الظلم و االضطھاد
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و القھر               و ةفاضطراب األمن وفوضى السیاسة و ضعف االقتصاد و الدیكتاتوری" 

برر المقبول لمثقفي الطبقة الوسطى إلى الھجرة ، یحدوھم طموح التعسف كل ذلك شكل الم

فردي بحیاة أفضل و یدفعھم الیأس و التشاؤم ، الذي غلف نفوسھم فحملوا معھم إلى المھاجر 

األمریكیة بذور االتجاه نحو الحریة و كان االغتراب وروح الشرق وطموح الطبقة الوسطى 

طیاتھ  من حنین و ألم تأصل في نفوس ھؤالء المثقفین مبعثا لنمو ھذا االتجاه بما یحمل في 

  )1(" المھاجرین

فظھور طبقة المثقفین و قیامھم بنھضة ثقافیة أسھمت في الدعوة إلى تحریر الفرد               

و مواجھة الحیاة بكل شجاعة عملوا على مواجھة الحكم الدخیل الذي مفاده الظلم                 

  .حین كانوا ھم یطالبون بالحریة و یدعون إلیھاو االستبداد في

بسعادتھ في )انيأمین الریح( وذلك بھجرتھم نحو العالم الجدید و ھذا ما یعبر عنھ 

  :التخلص من االضطھاد و التعسف  في قولھ

وقد ُولدت في حضن التقالید االجتماعیة و الدینیة القدیمة السقیمة ، وفي قیود التعصب " 

حق و العدل من قلب صاحبھ ، ویطفئ فیھ مصباح الحب الشامل    و الحنان، الذي یطرد ال

وفي قیود الحكم العثماني التي كان یصقلھا ألھلنا رجال الدین والوجاھة فینا فكتب لي الخالص 

منھا في صباي ، فَظَعنُت ، وآمنت ، وأقمت في بالد ال قیود البتة فیھا   فوددت ألھلي و 

ھ ھناك ، وعولت فیما أكتب أن أستعین بحریة العالم الجدید ألحطم من بالدي، ما استمتعت ب

  )2(" أجلھم تلك القیود كلھا

شغلت بال الشعراء المھجرین عامة فإنھا أخذت من -الحریة–وبما أن ھذه القضیة 

  : اھتمام  الشعراء الرابطیین بصفة أخص و أدق الكثیر

                                                       
.147قدیم و الجدید في الشعر العربي الحدیث، ص اب ، الواصف أبو الشب-1

  
  .122م ، ص 1992) 1ط( ، دار الجیل ، بیروت، لبنان 1دب المھجري ،مج ربیعة بدیع أبي فاضل ، الفكر الدیني في األ-2
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ھم و ذلك لما نلمسھ في كتاباتھ من وضوح أول-جبران خلیل جبران–" فعمید  الرابطة" 

صورة  االضطھاد الخارجي و الداخلي ، فعلى صعید الخارج لعن جبران األتراك و 

جمھوریتھم و أبدى غیرة حسنة على لبنان و سوریة  و العرب ، ورأى أن مقاومة الظلم و 

فوسكم في ن: "النھوض في وجھھ  مھما كان مصدره فھو حق من حقوق الشعب كما في قولھ

قبضة الكاھن ، وأجسادكم بین مخالب الحاكم ، وقلوبكم في ظلمة الیأس و األحزان فأي شيء 

ھذا لنا، أتعرفون أیھا المستسلمون الضعفاء من ھو : في الحیاة  یمكنكم أن تسیروا إلیھ قائلین

ن لك م ما الكاھن الذي تھابونھ و تقیمونھ وصًیا على أقدس أسرار نفوسكم؟ أسمعوني فأبیِّ

  )1(" تشعرون أنتم بھ و تخافون إظھاره

على الشرف اإلنساني و استماتتھ في الدفاع عن حریة  اإلنسان الغائبة جبرانوغیرة 

  : جعلتھ یقول

 ُوالشرُّ في الناِس ال یفنَى وإن قُبرواُ     الخـیُرفي النّاِس مصنوْع إذا جبروا  

 َ ـوماً ثم تنكـسرُ أصابُع الدھْر ی      وأكثُر الناِّس آالت تحّركـھا

 َ صوُت الّرعاِة ومْن لم یمِش       فأفضـُل الناِس قطعاٌن یسیر بھا

)2(یندثْر 

یقول الشاعر بالعمل على زوال ظاھرة السیادة و العبودیة وارتفع صوت الشاعر لینادي 

  :بالحـریة

 سجناً لھ وھو ال یدري       والحــرُّ في األرِض یبني  من منازعھ

)3(فیُؤتسْر 

                                                       
ص       م ،2002المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خلیل جبران  العربیة ، تقدیم جمیل جبر ، دار الجیل ، بیروت، لبنان،- 1

195.

  
  .9م  ص 2006، 2جبران خلیل جبران ، المواكب و المجنون ، منشورات عالم الشباب ، بیروت، لبنان، ط-2

  .15جبران خلیل جبران ، المواكب و المجنون، ص -3
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)المواكب( نادي بزوال ظاھرة الربط بین الروح و الجسد فیقول في قصیدتھ كما ی

 ًبیــن روح و جــسدْ           لم  أجد في الغاب فرقا

 َوالنــدى  ماء ركــد          فالھــوا ماٌء تھادى

 َ1(والثــرَى زھـٌر جمـْد           والشذا زھٌر تمـادى(  

صاحب التركیز على الصدق ) میخائیل نعیمة( "الشخروبناسك" وال یمكن أن نغفل

في األدب و البعد عن النفاق ألن الحقیقة في االحتالل العثماني و البطش واأللم الذي خلفھ في 

أوطانھم ھو نتیجة الجو و الفساد و امتصاص األقویاء لدماء الضعفاء و قد أمدھم وجودھم في 

إلى الحریة )  میخائیل نعیمة( و الحریة و طریق المھاجر بمعاني العدالة و المساواة و الكرامة

  :یقول"یا  نفس " انطلقت  من نفسھ  في قصیدتھ 

  

وقعتَك ید فناٍن خفيٍّ ال أراهْ     أنت لحٌن فيَّ قد رنَّ صداه!أیـْھ نفسي

 ٌأنت برٌق، أنت لیٌل، أنَت              أنت ریٌح ونسیٌم ، أنت موٌج ، أنت بحر

فجرْ 

)2(لـــھْ أنت فیٌض من إ

  :نجده یحرر نفسھ و یسلخھا من أصلھا الطیني فیقول  ) اآلن( وفي قصیدتھ 

 ِفأطلُق الروح من سجن التخامینْ       غـداً أعید بقایـا الطیْن للطین

3(فأدرُك المبتَدأ المكنُون في َخبري     غدا  أجوُر حدوَد السمِع و البَصر(

                                                       
.21المصدر نفسھ ، ص -1

  
  21، ھمس الجفون ، ص میخائیلنعیمة -2

  .109لجفون  ، ص نعیمة میخائیل ، ھمس ا-3
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تر كان ینتابھا ألنھا أدركت أن ھناك شيء وفي األخیر ترقد نفس الشاعر و تطمئن بعد تو

( أقوى منھا و ذا سلطة علیھا یعرف بالقضاء و القدر، ویتضح ھذا في قصیدتھ            

: بقـولھ) الطمأنینة

 ْتي حجرْ ـركن بی        سقف بیتي حدید

 ْرْ ـوانتحب یا شج        فاعصفي یا ریاح  

ي القدرْ ــقـورفی        ضاء ْ ـفي القیوحل  

 ُ1(لسُت أخَشى الضرْر       شى العذابْ أخلست(  

الذي یمتلئ ) نسیب عریضة( ولعل أكثر الشعراء المھجریین وقوفا عند نفسھ ، الشاعر " 

في النفس و التساؤل عن ماھیتھا و موطنھا األصلي ، غیر أنھ على ) األرواح الحائرة( دیوانھ 

  )2("طول وقفاتھ عند نفسھ ، لم یشأ أن یتخذھا مصدرا للمعرفة 

تتضح تلك الحیرة لتندرج ضمنھا ضروب الشك                 و ) یا نفس(ففي قصیدتھ 

  : االضطراب التي تراود نفسیة الشاعر ومن األبیات الدالة على ذلك قولھ

 ْفریسٍة بیـَن الذئـاْب ؟ـك      یا نَْفُس َما لَِك في اْضِطَراب

 َِوابْ َھالَّ َرَجْعت نْ ــَریْبَـِك بالیَقِیَوبَدْلِت       إلى الصَّ

 ْب        أََوَما لُِحْزنِِك من بَـَراح !احْ ـَ حتَّى َولَْو أَِزَف الصَّ

3(ِعي َصَدى ما قد تَِعینْ ألَ         لَْیَت َسّرِك لِي ُمبَاحْ یَا(

فھذه النفس ال ترحم الجسد في تعذیبھا  لھ،  إذ تبلغ حدا قاسیا في العنف  عنھ كما یراھا 

  : في حق الجسد لتصل إلى درجة األمارة بالسوء فیعاتبھا الشاعر قائالتلك الجانیة

                                                       
.74، 73المصدر نفسھ ، ص -1

  
م،         2000، 1رب اإلسالمي ، بیروت، لبنان، طالغ، دار 3األدبیة ، مج لنقد و الدراسات إحسان عباس، محاوالت في ا-2
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َوَرَجْعِت أنِت إلى السََّما      یَا نَْفُس إْن ُحـمَّ القََضا

 ِْیـت َوھََرْعِت تَْبِغیـِن الُمثُولْ       قَْلبِي للُوُصولْ َضحَّ

فَبِأَيِّ َعْیـٍن تَْدُخلِیـنْ       الدُُّخولْ فَإَذا ُدِعیِت إلى
)1(  

وبعد رحلة روحیة  طویلة یعود الشاعر و ھو متنازل أو متراجع فیما صدر عنھ من قبل 

حدث انقالب في رأیھ یوضح من خاللھ  فوز النفس على ) على طریق إرم( في مطولتھ 

  " الجسد فوزا عظیما لتعود نفسھ في األخیر و تطمئن  وذلك من خالل قولھ

 ُلْك أي الدروبْ في س      ال فرْق عنديِ يیَا نَْفس

 ْ2(على طریٌق الخلودْ         إنا و إیاَك ركب(

من موقعھ الجدید  في  واقع عالمھ ) نسیب عریضة( وإذا ما تأملنا األدیب المھجري 

العربي المتردي في درجات الجھالة ، المتخبط في أجواء االستبداد ، یحزنھ  غیاب الحریة 

  : في سبیل نیل الحریة كما في قولھفینھض في شعره أمال وداعیا من الشعب النھوض

 واردـراُدنا والمَ ـعیٌد مُ ـوبَ       المصاعُب شتىأخيیا أخي یا

شة في الَویِل في طریق الُمجاھدـ    ـالَوحفلنسر في الظالم في القفر في

 ًشائدـــنُقابِل ُعواَءھا بالنَ لف        واذا اشتدَّت الذئاُب ُعواء

 َمشَعَل القلِب مثَل نار الَمواقد        َك الظالُم أضأناحلَولَ أواذا

3(وأنا بعد ذا لُضعفِك ساندْ         فإذا ما َعییُت تَسنُُد ُضعفي(  

نجده یقدس الحریة  ویدعوا ) إیلیا أبو ماضي( وإذا ما التفتنا إلى الشاعر اللبناني الكبیر 

ة و الحمیة إلیھا كما یود انقاد األوطان العربیة من عبودیة االستعمار فقصائده تثیر الحماس

ل( بالنغم الھادئ بغیة طلب الحریة و العیش في نعیمھا یقول في قصیدتھ    )قطرة الطَّ

                                                       
  .249المصدر نفسھ، ص - 1     

  109نسیب عریضة ، األرواح الحائرة ، ص - 2
  .326، ص 1921مجموعة الرابطة القلمیة لسنة -3
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 ُالمضّرهمثل روحي عافت الدنیاّب روحٍ ر

 ًالمجّرهفوقفارتقت في الجّو تبغي منزال

 ًالحّر حّرهضاءقفي العلّھا تحیا قلیال

1(قطرهْ ذرفتھا مقلة الظلماء عند الفجر(

األدب المھجري حول  مفھوم السعادة و نسبیتھا و ركز على ما ھو جوھري في لقد حوم

یعتبر مفھوم السعادة یتولد من اإلحساس بالحریة و ) إیلیا أبو ماضي( الوجود اإلنساني لكن 

  .بلوغھا یزید في سعادة اإلنسانیة ككل ال أن تتحول غایة یختص بھا البعض دون اآلخر

ن الحواس لتصل إلى السعادة و ھذا ما نجده في قصیدتھ و قد خصص الشاعر التحرر م

  : فیقول) لم یبق  غیر الكأس( 

قم ننطلق من عالِم               لحسُّ مجلبةُ الكآبِة واألسىا

اإلحساسِ 

إال بأجنحٍة من الوسواسِ         وأرى السعادة ال وصوَل لعرشھا

 ٌللشطَّ فیھ مراكٌب           فكأنَّما ھي صورةٌ زیتیة

ومراسي

لم تلَق غیر الصبِغ           لكن إذا أدنیتھا ولمستھا

)2(والقرطاسِ 

  

                                                       
  .91، 90إیلیا أبو ماضي، الجداول ، ص -1

  .70إیلیا أبو ماضي ، الخمائل، ص -2      
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لوطنھ لبنان حین ھجره ال ماللًة بل بحثا عن الحریة  و ) إیلیا أبو ماضي( كما یعتذر   

  ): شبح( ھروبا من الفساد و القمع فیقول في قصیدتھ 

ركبوا إلى العلیاء كل         ال تعدْل بیتك إذا ُھمْ !لبنان

سفینْ 

 ُْخلقوا لصید اللؤلؤ                لم یھجروك  ماللة لكنھم

المكنونْ 

ال یقنعون من العلى           لما ولدتھم  نسوراً حلقوا

بالدونْ 

ذھنا فكیف محابس              والنسُر ال یرضى السجون و إن تكن

)1(من طیْن 

سعى في ونزوع الشاعر نحو الحریة جعلھ یعلن  على المأل أنھ یتبنى مذھبا حرا و ی

و    تمجیده ، كما یوضح مظاھر ومقومات ھذا المذھب من حب المھذب و الرأفة بالضعیف  

  : بقولھ ) أنا( المسكین و االبتعاد عن األذى في قصیدتھ 

 ّبما كنت بالغاوي وال المتعصِ         مذھبيحّر ومذھب كّل حر

من دونھ وألوم من لم یغضب        ینوشھأني ألغضب للكریم

 ّخصمي، وأرحم كّل غیر مھذب        أنّھكّل مھذب ولووأحب

حّب األذیة من طباع         األذىیأبى فؤادي أن یمیل إلى

العقرب

                                                       
  .188إیلیا أبو ماضي ، الخمائل، ص -1
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رق ـنني أرضى ببألو                 بمساءةْ لي أن أرّد مساءة

  )1(خلبْ 

تمیز الشعراء الرابطیین بالنزوع نحو الحریة وذلك ھروبا من االضطھاد والتعسف     

الذي كان یحیط بھم كما دعوا إلى ثورات تحرریة، تنقذ األوطان من وطأة والظلم

المستعمر وعبودیة الظالم المستبد إذ تمنوا الحریة المطلقة ألوطانھم لتعیش أممھم وشعوبھم 

عیشة ھنیئة تمألھا السعادة عیشة خالیة من مظاھر الطبقیة واالستغالل ، ولیس ھذا فحسب 

لتحرر أوال في ذاتھم ولذاتھم أي عملوا على تحریر أنفسھم من فشعراء الرابطة حاولوا ا

المطالبة ( شھوات النفس ورغبات األجساد لینتقلوا إلى التحریر واالستقالل الموضوعي  

  ).بحریة الوطن

من أعماق ھذه األعماق ننادیك : " في قولھ )جبران خلیل جبران( وھذا  ما نادى بھ    

جوانب ھذه الظلمة نرفع أكفًّنا نحوك فأنظرینا ، وعلى ھذه أیتھا الحریة فاسمعینا ومن

الثلوج نسجد أمامك فارحمینا ، أمام عرشك الرھیب نثق اآلن ناشرین على أجسادنا أثواب 

ساحبین القیود التي أبادت أقدامھم رافعین الرماح التي حرقت صدورھم (...) آبائنا بدمائھم 

، مصلین ین النواح الذي مأل ظلمة سجونھمحصارخین الصراخ الذي جرح حناجرھم نائ

  )2(" و اسمعیناي أیتھا الحریةفأصغ، الة التي انبثقت من أوجاع قلوبھمالص

  

                                                       
  .81، شعراؤنا إیلیا أبو ماضي ، ص عبد اللطیف  شرارة -1

  
.113، 110ص   م،2006، 2ب ، بیروت، لبنان، طجبران خلیل جبران ، األرواح المتمردة، منشورات عالم الشبا-2
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  :و المساواةخاءاإل- 3

لقد حّوم  األدب المھجري حول الكثیر من المعاني لتبرز فیھ  مظاھر مختلفة جراء قساوة   و 

االطمئنان  و األمل حین اجتمعوا و تكتلوا و تعاونوا و مرارة الغربة لكنھم أحسوا بنوع من 

أقاموا ثورة عارمة على المجتمع وما فیھ من مفاسد و ظلم و سكوت الناس عن القھر       و 

التعسف الذي یتعرضون لھ ، فعملوا على إعادة بناء ھذا المجتمع على أسس العدل ومبادئ  

ا ھم فیھ ، وقد ساعدھم في َسْلِك طریقھم الصعبة المساواة و الحق لیخلصوا ھؤالء الناس من م

ھذه الجرأة و الشجاعة و الوقوف في وجھ السلطة الظالمة لینادوا بنشر اإلخاء و ھدفھم  كان 

واضحا إذ یودون القضاء على التمییز بجمیع صفاتھ وتوحید المجتمع و تطھیره من ھذه 

" )میخائیل نعیمة( لتقوى كما یقول الشوائب النفسیة فال فرق بین عربي أو أعجمي إال با

و (...)اإلنسان إنسان ، قبل أن یصطبغ باألسود أو األبیض، وقبل أن یكون عربیا أو أعجمیا 

في أنھا  متعددة األلوان  كثیرة المسالك ، فحتى متى ُنصّر جمال اإلنسانیة ، كجمال األرض؛

  )1(" لیھاعلى الحدود و السدود ، وتندفع  حتى الموت في الحفاظ ع

وبما أن شعراء الرابطة یؤمنون بعدم التمییز و التفریق بین البشر و یتبنون فكرة 

یثبت  مدى بساطة اإلنسان كیف ال وقد ) الطین( في قصیدتھ ) إیلیا أبو ماضي( المساواة نجد 

خلق من طین و یرى بأن أصلھ یفرض علیھ التواضع و الترفع عن كل  تعال و تكبر كون 

  : سیة فیذكر الشاعر اإلنسان لعلھ ینسى بقولالبشر سوا

 ْ2(حقیٌر فصال تیھا وعربْد        نــسي الطیٌن ســاعةً أنھ طیـن(

                                                       
  .175-174م ، ص 1967، 3نعیمة  میخائیل ، سبعون ، المرحلة الثالثة ، دار صادر ، بیروت، ط- 1
.154نا إیلیا أبو ماضي، ص عبد اللطیف شرارة ، شعراؤ-2
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و یتفادى الغرور بأنھ من طین و تراب لیتجنبیـُلح الشاعر في تحقیر اإلنسان لیشعره دائما    

  : و الكبریاء و التعالي على غیره فیقول

  

 ما أنا فحمة و ال أنت فرقــدْ       عنـيیــا أخي  ال تمْل بوجھك

 ْ1(وما فیَك كلھا من عسجٍد         أ أمانـي كلھا  من تــراب(

: ویوصل إلحاحھ لیصل قولھ

 فلـما یا صاحبي التیھ و الّصدّ         الثرى و إلیھِ مثـلي  منأنت

من تـراٍب تدوٌس أو         أیھا الطین لست أنقى و أسمى

)2(تتوّسد

بطش المستعمر آلمھم لما تركوا أوطانھم فیھ من جور و فساد و ھروب المھجریین من 

امتصاص األقویاء لدماء الضعفاء فمدھم ذلك الغیض و تواجدھم في المھاجر معاني جدیدة و 

إیلیا أبو ( مختلفة للعدالة االجتماعیة و المساواة و الكرامة  اإلنسانیة و وازدادت نداءات  

  :یقن بأن أصل اإلنسان واحد و مصیره واحد في قولھلممارسة المساواة ألنھ مت) ماضي

 و إلى التراب مصیر كّل سحاب    الفضا تصعد كالسحابة فيعلى مَ و

ابـو الخانعین لكّل ذي قرض    و الضاربین بكّل سیف في الوغى

و الملك في الدیباج و األطیاب      حبالھ و العبد في أغاللھ و

يـثل السابـسر المسبّي مالخا      واحد آبوا جمیعا في طریق

3(رابـدھا لتـو لئن تقادم عھ      مآلھاو كذاك أشواق التراب(  

  
                                                       

  .155- 154عبد اللطیف شرارة ، شعراؤنا إیلیا أبو ماضي، ص -1

  .161-157المصدر نفسھ، ص -2

  .28-27-25إیلیا أبو ماضي ، تبر و تراب ، ص -3
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و          یؤول البشر في نھایة المطاف إلى آمال واحد فیتساوى الفقیر و الغني ،القوي      

الضعیف، الكبیر و الصغیر ، فقط ألن في المقابر یتساوى البشر كافة و ھذا ما نجده في 

  : فیقولإلیلیا  أبي ماضي) بین المقابر( قصیدة

 ِانظري كیف تساوى الكل في ھذا المكان

الصولجانِ وتالشى في بقایا العبد رب

 ِوالتقى العاشق والقالي فما یفترقان

1(لست أدريِ :تأفھذا منتھى العدل؟ فقال(

و في نفس فلقد أكد ایلیا أبو ماضي على دور العدل و قیمتھ االجتماعیة و السیاسیة "

  )2("الوقت دعا إلى رفض الظلم و الجور ، لما لھ من تأثیر على حقوق الرعایا أو المواطنین

المغترب في أمریكا ، لھ  قصیدة طافحة ) الغربال( وفـي ھذا الصدد نجد صاحب      

بالمعاني اإلنسانیة النابذة للحرب الداعیة إلى األخوة و التسامح و ھي  من قبیل الشعر 

) محمد مندور( وس كما وصف ھذا اللون من األدب الناقد  الكبیر المرحوم الدكتور المھم

ذلك األدب الخافت الصوت الذي یلج إلى القلب مباشرة و یستقر فیقول في قصیدتھ             

  :)أخــي( 

  

  

  

َضجَّ بعَد الحرِب َغْربِيٌّ بأعمالِھْ إنْ أخي

                                                       
  .154-153إیلیا أبو ماضي ، الجداول ، ص -1

                            132ص،)د،ت(،)د،ط(ر الھدى عین ملیلة،الجزائر،اسماعیل زروخي ،حوارات انسانیة في الثقافة العربیة ،دا_2
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 َبَْطَش أبطالِھْ ِذْكَر َمْن ماتوا وَعظََّم وقَدَّس  

   ْلمن سادوا وال تشمْت بَِمْن َدانَافال تھزج

 ْ1(صامتاً مثلي بقلٍب خاِشٍع دامٍ بل اركع(

و داخل    كــما یسّوي میـخائیل نعیمة بین البشر و خـاصة و أن جمیعـھم ذائق الموَت 

  : یقول) قبور تدور ( للقبر  ففي قصیدتـھ 

ھلمي نٌحي القبورْ !ھــلّمي

 ْو نمتُص  منھا رحیق الدھور

 ًعـسانا إذا ما رأینا عـظاما

 ْیفتن منـھاَ الربیُع الزھور

 ٌعرفنا بأن الفناْء بقاء

 2(وأن الحیاة قبوٌر تدوْر(

  

تلك الصور التي ) جبران خلیل جبران( وفـي سیاق العدل و المساواة تظھر في شعر 

ل في صدره رغبة في بلوغ العدل و الحق  تتدافع قصائده للتعبیر عما یختلج أعماقھ و یعتم

  :لیسود الخیر و المحبة ، فیتساءل عن ُسبل تحقیق العدل في قصیدتھ فیقول

                                                       
  .27م ، ص 1921مجموعة الرابطة القلمیة لسنة -1

.68نعیمة میخائیل ، ھمس الجفون، ص -2
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بھ و یستضحك األموات لو   والعـدُل في األرض یبكي الجنَّ ولو سمعُوا

نطقوا

والمجد ُ و الفخر و اإلثراء إن     فالسجُن و الموت للجانین إن ُصغروا

ُكبروا

 وسارُق الحقل یدعى الباسُل       الزھْر مذموٌم و محتـفرٌ فسارُق

  )1(الخطر 

فھذا العدل الجائر أو العدل المزور یجعل الشاعر یفر إلى الطبیعة حیث العدل المطلق إذ 

ال یفضل  شخص  عن غیره فالكل سواسیة تحت ِنعم الطبیعة و خیراتھا أین یشمل العدل كافة 

  :الناس یقول

ال وال فیـھاَ العقـاب        ـدلٌ لیَس في الغاباِت ع

 ٌإن رأتھٌ الشمس َذابْ           إن عدَل الناِس ثلج

 ِفالغـنا عدُل القلوبْ           أعطني الناْي و غن

 َ2(بعد أن تفنى الذنوْب           وأنیُن الناْي یبقى(

  

  

ا ما ألتفت الشاعر إلى الجانب الدیني فإنھ یربط الدین بالتسامح و المحبة حیث یراھموإذا     

التسامح "أھم دعامتین لھ و ركیزتین ضروریتین البد من أن یرتكز علیھما فحریة الدین نتیجة

و الطقوس            ف العقائد ائد والطقوس الدینیة التي تخالإجازة العق) "(..بوجود ما یخالفك

                                                       
  .419جبران خلیل جبران، المجموعة الكاملة، ص -1

.13جبران خلیل  جبران، المواكب و المجنون، ص -2
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ذاھب ظھارھما نحو المو االعتبار و االحترام الواجب احترام الواجب علینا إ) (..المألوفة 

    )1(" آخرون من أبناء جنسنا المتمسك بھا

وینھض جبران على رجال الدین الذین یحرفونھ لدرجة یتماشى و میوالتھم و رغباتھم     

–وبإشاراتھ إلى الدین یتوصل في األخیر إلى أن منبع الدین واحد وال نقاش فیھ مصدره  هللا 

  : ط الدین بالغاب حیث یقولو ال إلھ غیره و كثیرا ما یرب-سبحانھ و تعالى

 ْال وال الكفرالقبیحْ         لیَس في الغابات دین

 ْبعد طھ و المسیحْ         لم یقم في األرٌض دین

 َفالغنا خیُر الصالةْ           أعطني الناي و غن

 َ2(. بعد أن تفنى الحیاة          وأنین الناي یبقى(  

المغفرة الذي یحتویھما یبین لنا من خالل شعره قمة التسامح و ) نسیب عریضة( وھا ھو

أدن ( فباتت كنوز أخالقیة جدیر االمتثال بھا في الحیاة أحسن تمثیل یقول في قصیدتھ          

  :)مني

  

  

  122،ص1ربیعة بدیع أبي فاصل ، الفكر الدیني في األدب المھجري ، مج_1   

12المواكب و المجنون ، صجبران خلیل جبران، _2  

  

  

وفؤادي یتلو علیَك جمالھٌ       ب سريِ أنَت خلِّي وأنت صاح

لیس حبي تطفال أو ثقالةٌ     یا ابن ودي ، یا صاحبي ، یا رفیقي

1(إنھا ألذ مقالة! وأعد      یا صدیقي- فأجبني بیا أخي(  

                                                       
  .87نسیب  عریضة ، األرواح  الحائرة ، ص -1
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ھـي نداءات تصدر عن الحب المحض لإلنسانیة ، كما یدعوا إلى التحلي بآداب 

  )ھاك( و المساواة یقول في قصیدتھ االختالف و االعتصام بمبدأ اإلخاء و التسامح

ھاك ما قد ملكتـھُ        ھــاَك ال ھاَت یا أخــي

 ُ1(إلحب محضتھُ صرف        ھاَك حبي و إنــــھ(

: یأمل الشاعر في أمنیٍة یود من خاللھا تحقیق مبدأ األخوة ورمز اإلنـسانـیة 

 ِدنیا المودة و الســالمْ       ھــو أن یسود الحق فـي

2(ـواناً على شرِع الوئاْم              عیْش الناس إخــھو أن ی(

  

  : نــصرة الضعفاء و البؤساء- 4

یحمل المفھوم اإلنسان في دالالت كثیرة منھا الرحمة بالضعیف و مواساة العاجز  الفقیر 

و محبة األوطان و كره االستعمار و االحتالل و النداء بالحقوق اإلنسانیة المشروعة و دفع 

نسان الضرر عن أخیھ اإلنسان و ضرورة التعاطف مع إخوانھ فیتقضى كل ھذا انعدام  اإل

مثل المؤمنون في توادھم و تعاطفھم و تراحمھم ( البائس و المحروم لقولھ صلى علیھ  و سلم  

  ) ه بالسھر و الحمىإذا اشتكى منھ عضو تداعى لھ سائركمثل الجسد

                                                       
  .96، ص المصدر نفسھ -1

.154المصدر نفسھ، ص -2
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نصرة الضعیف و الوقوف إلى جانب البائس فعبروا من الرابطیون في إنسانیتھم نزعوا إلى و

خالل شعرھم عن كل أوجاع تؤلم فقیرا أو جائعا أو مریضا أو تعیسا فجاء شعرھم ھذا مفعم 

جبران خلیل ( باإلحساس المرھف و غني بالمشاعر الشفافة ، وأدل  مثال على ذلك مناجاة 

داء شرائع اإلنسان، أنتم تعساء ، وتعاستكم أنتم یا أحبائي الضعفاء شھ" الضعفاء بقولھ ) جبران

  )1("نتیجة بغــــــــي القوي ، وجور الحاكم  وظلم الغني ، وأنانیة عبد الشھوات

كلھا متمثلة تقریبا لذلك المخلوق الضعیف المتمثل ) جبران خلیل جبران( وراحت نصرة 

ا أخطأت فتجد كل من الشریعة في المرأة لیقف إلى جانبھا و وذلك لما ھي فیھ من احتقار إذا م

للمرأة بالمظلومة ) جبران( و المجتمع ضدا لھا  لیعاقبھا بینما یسامح الرجل إذا ما زلَّ فیرمز 

إن المرأة من األمة بمنزلة الشعاع من السراج ، وھل یكون الشعاع السراج ضئیال إذا : "فیقول

  )2(" لم یكن زیُتھ شحیحا

  

ألفینا انھ صاحب روح صاخبة تحاول دائما ) نسیب عریضة( وإذا ما التفتنا إلى الشاعر 

  : التماس صور و معاناة اإلنسانیة فیقول

 ْرجـع ما ردده صـوت الغیرْ         فاسمعوا أناتھ تروى لكم

عن فراق ، عن دموع عن سھر      عن خداع  ، عن شقاٍء عن َشَجا

قـرْ عن طرید مالـھ العـمر م            عن فقیر حاسد طیر الَسـَما

في صـداھا عنعـنات عن خـبرْ       وكم من انھ في وتري...عن
)3(

                                                       
  .64-63م ، ص 2006، 2جبران خلیل جبران، ، دمعة  و ابتسامة ، منشورات عالم الشباب ، بیروت، لبنان، ط-1

. 254جبران خلیل جبران، المجموعة الكاملة، ص -2
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ویتفق الشاعر مع جبران في وقفتھ مع المرأة لكن یقف ھو مع المرأة التي خانتھا 

و   ظروف الحیاة تلك المرأة التي قسمت علیھا الدنیا لتكون ھي ضحیتھا أین أحاط بھا الھم  

  :الفقر ورماھا في لھیب الرذیلة یقول

 َإن كان عدال أن نعّد الشقاء جرماً       ھــنا قبرھا ، فلیغفر هللا ذنبھا

وجازت جحیما ال أشد و ال أحمى           فقد مارست في العیش بؤسا منوعا

و تحمل دون القوم من عارھم و     أ في العدل أن یجزي على اإلثم و حدھا

سما

ھا رشاش سواد من وحول ب      وھل یجرم النسرین إن غال لونھ

)1(یرمي 

حـقا ھي خطوة جریئة  أن یقف الشاعر ھذا الموقف المتمثل في وقوفھ إلى جانب ھذه 

  .العینة من المجتمع لكن أكید ھو ال یشبع ھذه الفكرة و إنما فقط ألنھا راحت ضحیة

لیصور مظاھر و حاالت اجتماعیة ) الشاعر( وینتقل الشاعر في قصیدة لھ بعنوان 

  : ؤس و الشقاء الذي مس مختلف األمم و خاصة العربیة منھامختلفة تمثلت  في الب

عنھ في مخزن الغنى طعامــھْ       عن فقیر یموت  جوعاً و أخفوا

 َ عیش بؤٍس فما علیھا عالمـھْ       عن قبوٍر حقیرة ضاع فیھــا

 ً فأھـانوه وابتغواُ إعــدامھْ       عن شجاع بالحق جاھر قوما

2(ل یعُد فینا استقامةُ عن ضـال      مدافْن للكرامة- عْن سجون(

ینصر الیتیم  ) إیلیا أبو ماضي( قد نصرا المرأة فھا ھو   )نسیب( و ) جبران( إذا كان 

ألنھ یرى في الیتیم بذرة إذا ما أحسن  غرسھا كانت ثمارھا طیبة و شھیة و خاصة إذا ما 

                                                       
.121المصدر نفسھ، ص -1
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ما كانت لھ اإلنسانیة احتضنت الطبیعة ھذه البذرة بشكل جید ھو الشيء نفسھ بالنسبة للیتیم إذا

  ): الیتیم) ( إیلیا أبو ماضي( كافة بمثابة والدیھ فالیتیم أمل الغد في قصیدة 

لمون زریّاـو تعـلیس شیئا ل        زریّالیتیم الذي یلوحا

را جنیّاــمرا طیّبا وزھــث        یوماإنّھ غرسة ستطلع

نبیّافیلسوف ، أو شاعرا ، أو         فیھربّما كان أودع هللا

  1(اــیّ البـاْل  رضـم اعنّ     فأعینوهٌ كي یعیـَش و ینمو(

وإذا كان  قطب التجربة و مركزھا رفض التفرقة و التمییز بین البشر ، ومنھا ما یقوم 

  على أساس الثراء ، فإن ھذا الثراء ، لم یكن  سوى وھم ال دعاء القوة و التمییــز

ین طیاتھا الطرفین المتصارعین، فالغنى و الفقر ثم تكون الحلقة الفاصلة التي تضم ب

فال الغني قادر بغناه على أن یدفع عن نفسھ (...) عرضان ال یمسان جوھر اإلحساس اإلنساني 

غوائل األلم إذا أحاقت بھ ، وال الفقیر ممنوع بفقره من أن یرى صور الجمال في الكون و 

  )2(" لھا أكثر ما تكون السعادةیستمتع بھا أعمق ما یكون االستمتاع و یسعد بجما

وھذا ما یذھب إلیھ الشاعر في حواریة  مع بائس مسكین یدركھ العید و ھو ال یملك شیئا 

  : من المال فیقول

وتعرضْت لي في المالبِس و الّدمىَ     المواسم قد بدْت أعالمھـاَ : قــال

 ٌلكن َكفَى لیس تملُك درھمـًا      وعلـّي لألحباب فـرٌض الزم

ابتسْم یكفیك أنك لم تزلِ : قلت       َ )3(!حیاً ولسَت من األحبّة معدما

                                                       
.82إیلیا أبو ماضي ، الجداول، ص -1

  
  م،            2004، 1اإلسكندریة ، مصر ، طأحمد یوسف خلیفة ، البنیة الدرامیة في شعر إیلیا أبو ماضي ، دار الوفاء ،- 2
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  :محبة األوطان –1

التناول الفلسفي –معاناة اإلنسان من الشعور باإلغتراب معاناة قدیمة تعود في " 

إلى إنفصال اإلنسان عن الفردوس ونزولھ منھ إلى األرض ، وھو أول –األنثروبولوجي 

اغتراب مادي  ومعنوي ُوطن في اإلنسان الشعور بالشجن والحنین ، واإلغتراب والحزن ، 

الرحم واألم والغربة : شكالیة كبرى في عالقة اإلنسان باألرض حیث مثلت لھ معنین وخلق إ

  )1("عن الوطن األصلي في ذات الوقت 

وفي الشكوى من آالم الغربة والحنین إلى الوطن ومشـقاتھما ، یبلغ الشاعر المھجري الغـایة    

  )2(التي ال مـزید بعدھا لمستزید

ع بحب وطنھ وأوغل في الحنین إلیھ إیغاالً جعلھ یقول في قصیدتھ     ولمُ ) رشید أیوب ( فھذا   

  :"بالدي " 

ُخلقت ولكن كْي أُموَت بھا حبًّا        لذاك تَراني ُمْستھاًما بھا َصبًّا

     وعھ الدنیا ولو ُملئت ُرعبًا  فما أنا ممن إن َتَ◌َ◌راَمْت بھ النَوى تَرَّ

ْصبًاـیَعُزُّ عليَّ أْن أفارقھ غَ      ا  ولكن لي في سفِح حنینُّ موطن

ـإِني        لََدى ِذكرِھُم أَْستَمطر الَدْمَع ُمْنَصبًّاإذا ما ذكرُت األھَل فیِھ ف

 َبى ورُبوعھما          َفإنِّي قد َضیغُت في تُّربھا الَقْلَبا   )3(فللھ ھاتیك الرُّ

جمع بینھما خاصة إذا تذكره فیمتزج ھذا نتماءه یعمق األلفة التي تفتعلق الشاعر بوطنھ وحبھ ال

  )4(التذكر بداللة العشق والتحبب فیقول 

فجاش لھیُب الشوق في موضع السرِّ    النھر      تذكرُت أوطاني على شاطىء

                                                       
دار المطبوعات " دراسة نقدیة تطبیقیة في الشعر الواقعي والحداثي " ات الوجود االنساني كامیلیا عبد الفتاح ، اشكالی-1

  60م ، ص 2008، ) ط .د( الجامعیة ، اإلسكندریة ، مصر ، 
  189ات التجدید في الشعر الحدیث ، ص ظر ، محمد عبد المنعم خفاجي ، حركین-2
http.//lisaanularab(ات ، مدونة لسان العرب یرشید األیوب-3 : blogspot :com(191649م ص  
وجدان الصایغ ، الصور اإلستعاریة في الشعر العربي الحدیث ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، بیروت ، : ینظر-4

  46م،ص1،2003لبنان ،ط
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 ِوأرسلُت دمًعا قد جْثـْھُ یُد النوى            عليَّ فأمسي فيَّ منتحِب القطر

     عرائس أبكاٍر بوزن من الِخْدرِ         أصوُغ القوافي حالیاٍت نُحورھا

1(فال الناُر في صدري تجفف أدمعي       وال عبراتي تطفيُء النار في صدري(  

یر وألمھ رعن إحساسھ المویرتكز الشاعر على حزنھ وأساه إزاء تذكره لوطنھ فیعّبر       

  :العمیق بقولھ 

 َؤاٍد َمالَھ َغیَْر الَزفیراُر        بِفُ ا خلیليَّ إَِذَ◌ا َشــطَّ الَمزی

 ِّ2(يخـلیّـانـ        ي َدمِعي لََدى ِذكِر الدیَاروَھم(  

وبما أن لبنان ھو وطن الشاعر ومسقط رأسھ وموضع ھواه ومرتع طفولتھ وصباه << 

، فقد خصھ الشاعر بالكثیر من قصائده التي تبثھ ذلك الھوى وتصور مقدار حبھ لھ ، 

الذي أحب ) رشید أیوب(یب عن شاعر مثل لیس ھذا بغروتغني أماكن جمال فیھ ، و

>>وطنھ كل الحب ، إعالء لشأنھ ، ودفاعا عن قضایاه ودودا عن حریتھ وكرامة بنیة 
)3(  

لغدران ، األشجار والودیان فأكثر الشاعر في أشعاره من ذكر الجبال والصخور ،الینابیع وا

  :فقال 

  

حیُث أُنسي ِوْحَشتِي بیَن الُصخور              ْشتِیَاقًا للجباْل    َحنِت الَنْفُس ا

 ـيانـــــــخلیّ عن قیل وقال                   َحْیثُما أبعد

أوَخَذانِي نحَو ھاتیًك الریاِض                 ثم ِعوًجا بي َعلَى ذاَك الغدیر

               4(  ــانيخلیّــــــ  إَِذا َما الَدمُع ِمْن َعینّي فَاَض(  

بة في معظمھ وكانت غربة واقعیة في الوطن ونمت ینث غر) رشید أیوب( وشعر<< 

  )1(>> وتطورت حتى غدت غربة الروح في الجسد 

                                                       
  37د أیوب ، األیوبیات ، ص رشی-1
  30رشید أیوب ، األیوبیات ، ص -2
162وجدان الصایغ ،  المرجع السابق ص_3

  30رشید أیوب ، األیوبیات ، ص _1
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أحزانھ فیقول وفذرف دموًعا جراء ذلك لیجعلھا متنفًسا أو وسیلة علّھا تعّبُر وتنقص من آالمھ

  "نكبة لبنان " في قصیدتھ

وبثُّ ُمنَاِجیًاإَِذا َجنّنِي لَْیلَي           مةٌ      یوشُت فَذلَك َدأْبِي منُذ َدبب
 َمَغاٍن َشدوُت األمَس حبًا بِِذْكِ◌ِرَھا           فأَصبْحُت أَْبكِي الیوَم تِلَك

االمَغانِیَ 
 ُآلیاوأذُكُر أوطَانِي وللَعْیِن أدَمُع                وفِي القَلِب نَاٌر أَْن تََذَكْرت
 ِشْعِري ھْل َغِدیٌر أُِحبُھ             تََعلْمُت ِمْنھُ النَْوَح َماَزاَل َجاِریاَ أَالَ لیَت

)2(  
بیعي حینما تستعیده ھي سیولة المنظر الط)رشید أیوب(لقصیدة الحنینیة عند ن اا"    

ن الذكرى من خالل المنظر ال أجد أدق منھ في وصف قصائده التي تمزج بیالذاكرة،تعبیر 

  )3(" الطبیعي

  بمناظر الطبیعة ومظاھرھا فكانت أشعاره مستمدة من الواقع وأكثرھا صدقا فتغنى

، فھذه جبال لبنان وطرقھا ) أیوب( ان مشاركة إنسانیة في شعر فللطبیعة في أكثر األحی" 

الوعرة تتفاعل مع وجھ الدلیل بھا حتى یتلون وجھھ من الخوف ، وھذا الماء یقوم جامًدا لرھبة 

عندما تلتبس لج یتحول في عین الشاعر إلى سوادكریم ، وھذا المنبسط من الثمن الرجل ال

  )4(" علیھ المسالك فیھ 

  
  :الذي كان مرتع طفولتھ وموطن لھوه فیبرر أشواقھ في قولھ ) صنین ( ففي تغنیھ بجبل        

  

 وَھْل ذلَك الَواِدي الِذي بِِشَمالِھ        تََرْعَرعُت حًرا یذُكر
نَائبًاالیَْومَ 
 َیمنةٌ تَْدِري بَِحالِي َحنِیِن لَم تََزْل       ُمھَ وَھْل نََسَماٌت ِعند

وَمابیَا

                                                                                                                                                                                  
.219، ص 1998، 3ربي والعربي ، دار الثقافة ، بیروت ، لبنان ، طالغإیلیا الحاوي ، الرومنسیة في الشعر-1
  .43_42ص.األیوبیات.رشید أیوب -2
، 1اآلداب بالرباط ، الدار البیضاء ، المغرب ، ط ر األندلسي ، منشورات كلیةفاطمة طحطح ، الغربة والحنین في الشع-3

  78، ص1993
  387م ، ص 2011، 1، عمان ، األردن ، طراب والثورة ، عالم الكتب الحدیثین اإلغتذیاب قدید ، المتنبي ب-4
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           َْلَماْء أَْحُسوھَا ِمْن اوما تَْبُعھُ ھَالَّ لِقَلْبِي ُجْرَعة
فَتَْحیَي فَُؤاِدیاً 

 ُوٌف أَنَّ یُنِیُر لِِعْلِمَي أَنَّ الَبُدَّ ِللُْعْمِر الَِّذي            َعَراهُ ُخس
  )1(الَدیَاجِِ◌یَا

  
وراح الشاعر یصف فصل الشتاء وكیف تكون أجواءه في وطنھ المغترب عنھ ، إذ یتخیل 

  ) :یا ثلج ( ا ترتدي الحلة البیضاء ، والثوب الباھر ، فیخاطب الثلج في قصیدتھ یالدن

  

 ِْلَ◌ي بِلُْبنَانِ یَا ثَلُْج ، قَْد َھیَّْجَت أَْشَجانِي        َذَكْرتَنِي أَھ

        ُمْنتَِصبًا لَِغِدیِرِه    یَا ثِلُْج ، قَْد َذَكْرتَنِي اْلَواِدي

الشادي

          أیَام تقضي اللَیُْل في     یا ثلج ، قد ذكرتني أمي

ھَّمي

 ـدأیَاَم كنَا حولھ ننشــ         ثلج قد ذكرتني الموقد   یا

       ونقائھ كطویة الشاعر    یا ثلج أنت بثوبك الباھر
)2(  

  

  

ومن لوحة الشوق والحنین یبعث الشاعر عبارات توحي بشدة حبھ لوطنھ ویوّد لو لم یذب     

  :الثلج لیعّبر بھ عما یختلج نفسھ فقـــــال 

لَو لم تَُذب من زفرة القلب      أود معي المنھال كالسحب
 1(لحدي لبنیت منك ھیاكل الحب        وحفرت في أركانھا(  

                                                       
  44- 43ات ، ص ییوبرشید أیوب ، األ-1
  321ص.1921مجموعة الرابطة القلمیة لسنة -2
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شتاءاھا وكما تمیز الشاعر بالتغني بفصول بالده من كثرة إعجابھ وإفتتانھ بھا فتغنى بصیفھا

  :وحتى ربیعھا فقال 

 ًمرحباالروح أھالً یا خفیفَ           نا اشتیاقا یا ربیعْ ا ُذبمرحب

 َلنفوس مالھا إال الھموم    األرض یا نعم الدوا     یا ربیع

 ًورعي الشھبومناجاةً   ي وانشراح    حیاتأمستْ غربة

           ذھبيقلت یا نفس إذا شئت ا  أنا لوال ذكر أیام الصبا

 ُ2(بالمنى لم تغرُ طالما شمسُ   بالي إن حللت المغربا         ال أ(  

قال )3(ولشده تعلق الشاعر بأرضھ اللبنانیة ، وما نتكىء علیھ وراءھا من جبال ومناظر فاتنة 

  :)نان بلبربى( دتھ في قصی

  وُھو كالَمْجنُونْ         َذكَُّروهُ بالحمى فارتََعَشا       

  قلبھُ المحزونْ         ا قد نشا    مغرٌم في الحّب قدمً 

 ْلَْم تَزدهُ الكاُس إالَ عطَشا      أبًدا ظمآن

4(ربى لبنانغنّى ُعمرهُ كیَف َمَشى        بیت(  

فحسب ، بل ھي أیضا مالذ ةبیعة لیس بصفتھا مساحة جغرافیویلجأ الشاعر إلى الط<< 

تھ ألحزان وھموم اإلغتراب وكلما أرھقوصدیق مخلص ، یھرب إلیھا كلما إشتدت علیھ وطأة ا

ع نظره بمشاھدھا الجمیلة ح ویمتضوضاء المدینة ، ومتاعب المجتمع في أحضانھا یستری

بة ، فألنھ یسقط علیھا أحزان نفسھ ویلونھا المتنوعة ولئن بدت في معظم األوقات ، حزینة كئی

كونھا منبع الحریة والراحة ) رشید أیوب( تغب الطبیعة عن شعر بمشاعره وأحاسیسھ ولم

صخورھا ونباتھا وحیوانھا ھا،والجمال بودیانھا وجبالھا ، سھولھا وأنھارھا ، ینابیعھا وأشجار

                                                                                                                                                                                  
  321، ص 1921مجموعة الرابطة القلمیة لسنة -1
  230، 228المصدر نفسھ ، ص -2
م ، ص 2005، 2، دارنوبلیس ، بیروت ، لبنان ، ط1كة الرومنسي ، ج الخوري طوق ، إلیاس أبوشبینظر ، جوزیف -3

63  
  48ألیوبیات ،صا.وب رشید أی-4
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) رشید أیوب( صف الطبیعة ، وخیال وفیھا على رتقرأ قصیدة للشاعر إال ونعث، وتكاد ال

فعمة باإلنسانیة وكأن بینھ وبینھا عالقة سكب علیھا وفقا من ذاتھ فیخرجھا مالخالق یلونھا وی

  )1(>>ة ھي حكایة عمر من األلفة والصداقة یوجدانیة حمیم

<< ودفعت ھذه العالقة بالشاعر إلى التمني في اإللقاء بنفسھ في أحضان الطبیعة لما لھا من 

حكم مطلق في تصریف النفس البشریة وأثرھا الكامل في الحسن ولیس في المبررات النفسیة 

  )2(>> والجسدیة ماال تحكمھ الطبیعة 

  : فقال

لیتني في روضة عند الغدیر       بإعتزال عن جھادي في الوجود

 َاك الخریر         وھو یتلو من أناشید الخلودمصغیا كلي لذی

 ء البحر في بر بعیدبین الصخور      عند شاطىأسكن مالیتني

 3(حیثما أصغي إلى صوت الدھور    من فم األمواج یتلى كالنشید(
  

ألنھ –خاصة الرومنطقین –الفرار إلى الطبیعة شأنھ شأن بقیة الشعراء ) رشید أیوب ( فّضل 

  یئایقّدسھا ، وألن فیھا شیئا ال حد لھ والنھایة ، شیئا ال یشترى بالمال ش

ال تمحوه دموع الخریف وال یمیتھ حزن الشتاء ، شیئا یتجلد فیحیا في الربیع ویثمر في الصیف 

  ھذا الشيء اسمھ محبة الوطن 

وبروز ھذه الظاھرة في شعره ناتج من الغربة الوجودیة الناتجة عن النفس المعذبة التي    

الحقیقة مرضّیة كما یرى فيتتشكو الوحدة في عالم یعج بالناس ، ھذه الغربة التي لیس

  )4(البعض ، بل ھي ولیدة الظروف اإلجتماعیة المحیطة بالشاعر 

  :ة عمیقة صادقة تابعة من روح إنسانیة ذات أحاسیس مرھفة یفجاءت مشاعره حقیق   
                                                       

م ، 2011، 1، المؤسسة الحدیثة للكتاب ، طرابلس ، لبنان ، ط) تعریفھ ، أنواعھ ، مذاھبھ ( أنطونیوس بطرس ، األدب -1
  296، 295ص 

  62، ص 1جوزیف الخوري طوق ، إلیاس أبوشبكة الرومنسي ، ج -2
  23، 22ات ، صیرشید أیوب ، األیوب-3
  95م ، ص 2006، 1شاذلي الفالح ، الرومنطیقیة العربیة ، دار صامد ، تونس ، طینظر ، ال-4
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 َْدقّةُ الناقوس عندي             ُكلَّ أنغام الطََّرب

 تَْفریح الُكَربْ فاضربُوهُ عنَد لَْحدي          یوَم

ھَي تْذكاراُت َشاعْر           َعاَش في الُدنیا َشرید

 ْ1(وَمضَّي في األَْمر َحائْر        یَقصُد الضوَء البَعید(  

  
  
  
  
  
  

  :الحریة -2

احتضنتھا و إذ كان  لشاعر  ما  ألحق  في أن  یّدعي   أن التربة  التي  أحاطت  یبذره و "

البذور غذاءھا  من الضوء  و الھواء و األفق  الذي احتضن المناخ  الذي أعطي  ھذه

ا  بالحریة   فان   غصانھا عندما استولت و نمت ، كل ھذا   قد  جعل  نتاجھ  أكثر التصاقأ

ال یّدعي   صلتھ الحمیمة    بالحریة ن و لكنھ   یستطیع   أي یریك  )  یوب رشید أ( شعر  

بة الدم و قرابة  الفكر ، من خالل  التفاعل  الدقیق  بین القیم صلة  القرابة  بینُھ و  بینھا  قرا

  )2(."بین الفن ،  یستظل   كل منھما   باآلخر ،  ینّمیھ  و یحسن  خطواتھنیة  و االنسا

و إذ كان تعبیر  شاعرنا   قد تجسد  في  شكل الشعر ،  فقد تمثلت   فكرتھ الرئیسیة   في 

لى  بحثھ بارع من خاللھا    ھذا ما یوحي  إھا  أو التحرك  الالبحث  عن القیود و الخالص من

معھا  فان الحریة   تتغذى و تنمو  من خالل  الشعر و عن الحریة  المطلقة  لیسعى  إلیھا  و

مس ریشتھ  في مداد  ألن الشعر نتاج لفرد متمیز یكتسب  شرعیتھ  من خالل  قدرتھ على غ

  )3(.ثقل  الواقع  الفارض  نفسھ الحریة  دون أن  ینكسر القلم  تحت

                                                       
  77، ص 1921مجموعة الرابطة القلمیة لسنة -1
النشر ؛بیروت نسانیة في شعر عبد العزیز محي الدین خوجة ؛قنادیل للتألیف والترجمة والقیم الروحیة واال.ایمان بقاعي -2

  177صم،2004؛ 1؛لبنان ؛ط
  178ینظر المرجع نفسھ ؛ص-3
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یة و كل ما یمت  حقوق الشعب  و خاصة  السیاسإنكار المستعمر بة و الشاعر  عایش  تجر  

  :قائال إلى الحریة  بصلة  فارتفع  صوتھ منادیا  بالحریة 

 ُعمري  في أنفقُت و  ّریة  قد َعشقتَھا            یا حو َحقَك

ھواھا  ُمحاربًا

 ّالشَّرق اجالالً و بن  ھ               ـجمال فیك  ھام َ بُحبو سر

فحلوا المغـــاربا

          و أفضل   شيء  قد     ألنَت  ُمنَى الُدنیا و غایة  ُسؤلھا

رأتھُ ُمناسبا

ةٌ             و ال ظُلم ٌ  فالنور  یَْمُحو فال یُخشى  ظلٌم و انت عدالـ

الَغیَاھبَا

 ََح منك  حسبتُھ          شھابـًا   على وجھ ووصُف  سناء ال

  )1(البسیطة  ثاقبَا

و      باْسم العدلعیف  سالسل و أغالال ،  فیظلمھ القوي  لإلنسان  الضصنع اإلنسان     

لذي باعتباره السالح  ایسلب منھ  جوھرة  حریتھ  باسم النظام  فلجأ الضعیف  إلى السیف  

  :من تعذیبھ  فقال و یتلخصینجیھ  من عقاب  المستبّد 

 ْ جّردوا  السیَف  فقد ملَّ القلْم      ُخلَف السیُف لتْحریر األمـم

یَجدیكم ُ إَذا فاتْت  نَدْم ھا فُرصة  الَدھر التي       لیَس و اجتنبو

 ْفاستَفیقُوا  أَْن طمحتُْم للُعلـى       إنّما ناَل  العُلى  من لم ینـَم

 َ2(عنُكم فھُم        كاألفَاعي فیُكم تنـفُث سـُّمو انبُذوا  األتراك(  

                                                       
  38؛صرشید أیوب ؛االیوبیات-1
  62ألیوبیات ؛صرشید أیوب ؛ا-2
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بحث   عن رحلةكانت ھجرتھ إلى أمریكا  إال ّالشاعر  عن دروب  الحریة   فما  حثَ فبَ       

ضخما  في مرفأ  مدینة  نیویورك،إذ عرف  اتخذ  للحریة  تمثاال الحریة  في وطن جدید  

ربیة  و  قد كرس   شعره  داعیا إلى ألمة  العھ على االشاعر بنزعتھ القومیة الحارة  و غیرت

الحریة  و العزة ، ھاھو  في  صرختھ  ضد الباطل  یدعو إلى األخذ   بأسباب  القوة  و 

  :فیقول التضحیة في سبیل عزة الوطن 

         أنتُم األعراُب  أبناَء  األولى

ُخلَق  السیُف لھُم  منذ القدمْ 

 وطئَْت      وَعلُوا في الكون  حتى

لھُم  في  َساحة  العَْلیا  قـََدم

    

  

رى     یا لقومي  أنتم أُُسد  الشَّـ   

ألَجمْ أَفََما  أَُسد  الشرى  تحمي ا

        ھي  ُسوریا ألتي  لْو  قُّدرْت    

  )1(قیُّم الدنیا  َغدْت  كل القیـــَمْ 

ا عاش  في ظلمة  حالكة،  تشرق  في كل نفس ،  فمن حرم  منھنأیجب الحریة شمس    

یاھا  المطامع من حقوقھ التي  سلبتھ إحقا  یھ  لطلب الحریة فھو یطلب یدفإذا ما مّد  إنسان

  .البشریة

ن في شعر رشید أیوب سلسلة من الثورات ؛ثورة العاطفة والحریة والروح الطماحة وثورة إ   

  )1(منھ لى التحرركم والدعوة إإلینا كیف ھو ناقم على ھذا الحعلى الحكم التركي ؛فیخیل 

                                                       
  63المصدر نفسھ ؛ص-1
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 َمْ دولة قد حسبوھا في الورى       ذات بطش فإذا الشحم ور

الظلمْ ا في ثنیاتِ وَ عشْ لھا        خبطَ دولة قد خبطت في جھ

 ْ2(مْ ي الرمَ یألمر لمن یحفدعوا ا    ا     لكان خبرً   دولة أمست (

إلستقالل من قیود المستعمر التركي امن عمقھ وصمیم وجوده في التحرر وویأمل الشاعر    

  : "یادار"إلمان بالذات فیقول في قصیدتھ  وابفعل التحدي

    ما بین تلك البقایایا دار ھل فیك باق

     ال یاـكأنھا حم   حملت نفسي ھموما

  

     حر كریم السجایا  حتى یجئ زمان

3(العرب فیھ ملوك     والترك فیھ رعایا(  

ال یسیطر على جسمھ ,إلنسان حرا طلیقا السعادة في الحیاة إال إذا عاش الىال سبیل إ

لى الثورات التحریریة من قیود المستعمر فدعى الشاعر إ, فكره ونفسھ ُمسیطر و

ئق روت والظلم والتعسف لوضع األمور في نصابھا ومیزانھا الدقیق والالوسالسل الجب

  .بھا 

       ستبداد والعبودیة العیش تحت ظالل االیة خیر وأبقى من فالموت في سبیل الحر

  )2("اسا مسلحین حرّ فالحریة الیمكن أن تكون نصیب شعب یضع على الفكر"

  
  

                                                                                                                                                                                  
1ط, لبنان ,بیروت , دار الفكر اللبناني , )ثة األدبیة ادجبران خلیل جبران رائد الح(العرب أدباء وشعراء , محمد حمود ,ینظر 1
  52ص, م 2004, 
  63ص, ألیوبیات ا,ب رشید أیو2
  68ص, مصدر نفسھ _1
  130ـ129ص, 1مج , ألدب المھجري الفكر الدیني في ا, ل ربیعة بدیع أبي فاض_2
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  :موقفھ من الحرب ـ 3

اد والظلم ومختلف وتیارا استعماریا قاسیا فحّل الفسحربا عالمیة ضخمة ،) رشید أیوب(عایش 

نیل مشعل الحریة والفوز بتاج لىفسعت الثورات التحریریة إمظاھر التعسف واالضطھاد

ل لكن ھذا لم یأت باألمر الھین وإنما تطلب الكثیر من صور الفساد االجتماعي ستقالاال

الصا نسان خألنھ من ناحیة یترجم عن طبع اال<<ا جاء أدب الشاعر أدبا انسانیقتصادي فالوا

سانیة عامة ، ویظھر ناحیة أخري لقاح القرائح االنھ من نوألمن تقلید الصناعة المشوھة ،

  )1(>> رك بین النفوس قاطبةّ الوجدان المشت

نسانیة جراء ماخلفتھ الحروب من مظاھر القتل والجرح ففي ھذا الصدد تعالت أصوات اال    

  : یشخص ھذه الحاالت وكأنھا ساعة النشور بقولھ ) رشید أیوب(الجوع والتشرد فھاھو  و

ألرض إذا حّر الوطیسِ واعتلت ا    ألمم  وجاءت ساعة اآن النشور

حمي

 ُفي القدمِ وفانِ الطُ حتى وال نكبةُ ھتھا منذ نشأتھا         مادَ صیبةُ م

                                                       
, م 2004, 1ط،األردن عري الحدیث ، عالم الكتب الحدیث ،اتجاھات النقاد العرب في قراءة النص الشسامي عبابنة ،1

  17ص
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 مِ حتى كأن ربھم ضربا من اللمَ       ماسبب قامت قیامتھم من غیر
)1 (  

دعوى إلى السلم وراح الشاعر یصور مطامع الدول المختبأة خلف الستار بحجة ال    

  : شفت النوایا وظھرت حقیقة الخیانة فیقول والصالحة لكن سرعان ما كُ 

 ِلھمِ كُ كانت أُوربا قُبیل الیوم نحسبھا     أُمٌّ التمدن نور الناس

 ُلرفع الضیم والنقمِ ھم     نحو السالمِ لى مدّوا أكفُّ األُ فیھا الملوك

ھود وداسوا حرمة القسمحتى إذا محصنھم نار تجربھ     خانوا الع

أثارھا سید األلمان عن طمع       وسوف ال یجتني منھا سوى الندم
)2(  

فانھا تخلف الكثیر من الخسائر مادیة كانت أو بشریة وبما أن الحرب دمارا لالنسانیة ،    

ھلھ ا متشرد یبحث عن أھآسي التي تلحق بالشعوب المسحوقة ، فھذوالكثیر من اآلالم والم

مجاعة وتعذیب كلھا أعمال تنافي اإلنسانیة وشعب یموت بسببذاك والد حزین لفقدان ابنھ ،و

  . ي قلبھ ا من قبل مستعمر ال یعرف الرحمة فم تدمیرھ، ت

  : ألعمال في نفسیة الشاعر ألم وحزن شدیدان فعّبر عنھما بقولھ فولدت ھذه ا    

  

 َممِ اء للذِ فَ یإلوان العدالةُ أی            مْ كُ حَ یْ یا حاكمین عباد هللا و
 ْ3(مٍ دَ ھا كَ دمعُ وأُمٌ على بنیھِ       من أسفٍ ذابَ قدْ قلبھُ والدٍ كم(  

  

                                                       
  24ص, األیوبیات رشید أیوب ،1
            25ـ24ص،األیوبیاتیوب ،رشید أ2
  25صالمصدر نفسھ ،,3
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بعمق الجرح واأللم التي خلفتھا الحرب في مشاھد توحي نكبة لبنان) رشید أیوب(وصور 

  : الذي یعیشھ والحزن الذي یعذب قلبھ في قولھ 

 ُینادون ھال تسمعون المنادیا   في ضنى  فاآللُ م یا قومُ رویدك

 ُیاالبواكِ ى النائحاتُ فأعمَ   ا    وعمَ قد سطَ فالجوعُ یا قومُ مرویدك

 ُ1(م یا قوم فالوطن الــذي      تدفق منھ الخیر قد صار خالیارویدك(  

لى الصبر ویحث على ضرورة التآخي واإلتحاد في سبیل الوطن لیأتي یوم تشرق ثم یدعوا إ

  : یة فیقول فیھ شمس الحر

یاالدیاجِ وف أن ینیرَ خسُ عراهُ    الـــذي    علمي أن البد للقمرِ ل

 ٍالماء من كان وكم یستطیبُ    إلى العلى    كانت سبیالً فكم نكبة

  اصادیً 

شرق الوجھِ ا مُ جوً فُ إذا انجلت         تخلِّ ھي إال كالغیومِ فما

  ) 2(ـاصافیـَ 

  

اء ستبداد و دوب داء الجھل ، و داء العبودیة ، وداء االومن األمراض التي خلفتھا الحر

ا على ساخطً ) رشید أیوب( لجوع و المجاعة فصاح ت داء االتعصب ولم یكفیھا ھذا حتى خلفّ 

  : یقولھ ) الصوت المتقطع ( ھذا الوضع في قصیدتھ 

مت بصدري كل نازلة إذا        ـأل

  ألمت بصم الراسیات تزع

الذي بھ      یقال ھنیئا للذي فیك یرتعبنان ھل مر الزمان ـأل  

      لكن ھول الموت بالجوع أقطعو    ألبنان أھوال الحروب قطیعة  
)1(  

                                                       
  43ص,سھ المصدر نف1
                           44،صاألیوبیاترشید أیوب ،_2
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في محور اإلنسان یعطي منھ یسمو في نقاوتھ ویعمق في انسانیتھ ویكبر ) رشید أیوب ( ظل 

تاباتھ ویتجسم كفارتفع صوتھ اإلنساني كما ال أصفى وأعمق منھ و ھو یتردد بكثرة في ولھ ،

فجال في میدانھا نیة عمیقا من حبھ وطموحھ ورؤیتھ ،فأعطى اإلنسابرحابة في أشعاره ،

  )2(جوالتھ الغنیة المتنوعة 

  

  

ستبداد وصور ن و سالم بعیدا عن كل أسالیب االوتمنى لو یعیش كل من على األرض في أما

  ) : َلِ◌ِ◌یتني ( التھمیش ونیران الحروب فقال في قصیدتھ 

س الجبل الكلیم        فأنادي هللا من رألیتني یالیتني موسى  

 ِّإن الناس في لیل بھیم       حیث بدر األمن في الدنیا أفل رب  

 یستضیئون بنار كالجحیم         أوجدوھا من حروب تشتعل  

3(فأعطني لوح الوصایا نسیا      لسالم یا إلھ البشر(  

  : ـ نصرة الضعفاء والبؤساء4

كغایة لحیاتھ وھي قیم حاول رشید أیوب ،في قصائد كثیرة، أن یعبر عن القیم التي انتحلھا،" 

  )4("   سماحتھ وعلو ھمتھ وروحھ وتجلى ذلك وإن دلت على شيء فعلى كبر نفسھ

أوال في الوقوف إلى جانب المظلوم و الضعیف و الحس اإلنساني والشعور المرھف       

الشیخ و الفتاة ( ألمین فھاھو یقف إلى جانب الفتاة الحزینة في قصیدتھ جراء المتوجعین و المت

  : إذ تحطم قلب الشاعر من التحسر على حالھا في قولھ ) 

                                                                                                                                                                                  
  57ص المصدر نفسھ ،1
  .349_338ینظر ، كاظم حطیط ، دراسات في األدب العربي ، ص 2
  .21ص رشید أیوب ،األیوبیات ،3
4

  1074صم ،1992، 1، دار الجیل ، بیروت ، ط2ع أبي فاضل ،الفكر الدیني في األدب المھجري ، مجربیعة بدی
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د ا والفؤاُ ي انتخابً رى     وتبكِ وما جَ و الزمانَ تشكُ تْ رحَ ما بَ 

اتسعرَ 



فیھا الشیخُ كاھا وذلكَ ولن ترى         بُ عتَ عنھا ما سمَ یا لیتَ 

  )1(اتحیرَ 

شتیاق وحرقة االومن تجربة الشاعر المھجریة تولد لھ اإلحساس بكل من یقاسي من لوعة 

  : المسافر في قولھ كاءه لحالِ البعد عن دیاره كبُ 

  

 َكثیرِ شيءٌ نفسِ الار و في و سَ                 دعتھ األماني فخلى الربوع  
 ِبیرِ ـكي فؤادٌ األمانِ یلِ لن            ا الضلوعِ بین حنایَ و في الصدر  
سنونِ و كرتْ لیالٍ ومرتْ                البحارَ المطایا خاضَ ثَ ـفح  

  ـع ولــم یـــرج                                

ولھذه العاطفة اإلنسانیة عالقة بتعالي من الفقراء واضح في شعره ، ) أیوب رشید ( و موقف 

  ) 2(:  قال من أن یستعبدوه ، الناس بدالً الشاعر على المال الذي یستعبد 

 ٌرْ ى البقَ أرعَ ر                      قانعٌ ـفقیٌ یالیتني عبد  
 ُ3(ا خبرْ الدنیَ ذهِ في ھَ    لي              و لیس َي و أغدُ مسِ أ (  

وشفقة الشاعر على الفقراء والمساكین واھتمامھ بھم ظھرت في بواكیره          

  ):لیتني (ھصیدتفیقول في ق

                                                       
1

  17ص رشید أیوب ، األیوبیات ،
  1074ص ،2ربیعة بدیع أبي فاضل ، الفكر الدیني في األدب المھجري ، مج_2
  79ص رشید أیوب ، األیوبیات ،_2
  22المصدر نفسھ ، ص _3
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       سادَ رُ ـعلیھا الفقبین أحیاءٍ           لیتني كنت غنیا فأجول
 ُینكِ على المسْ ي منْ ي یقول             سأجازِ إذا ربِ المسكینَ أقرض

  )3(َجادَ 

شكوى فقیر یعاني من مختلف صور الجوع جسد الشاعر حالة فقر وحرمان فيوی          

  :والتعاسة فیقول 

  للناس عیش طیب                     أما أنا یاما أمر            

        للحسن في حظي أثر       أسعى ولكن ال أرى               

             

 َھرْ وا السَ ھم قاسُ وعِ من جُ                  لیلةٍ كمْ ةٌ یَ بْ لي ص
 َ1(شرْ بَ ا الھذَ منْ لستُ أمْ        ى     رَ ي یاتُ قِ رزْ ھل مات(  

    :"بنة الكوخا"ذلك من صور الحرمان التي تعیشھا كوھاھي صورةٌ           

  ناأن تكوني ھھُ رامٌ وحَ              ورِ وني في القصُ تكُ أنْ ىولَ أأنتِ 

  ىا وغنَ تیھً الذیلِ سابحاتُ              ودْ ربات الخدُ أین من حسنكِ 

  ) 2(نِ الذي في المدُ ي العزَ رِ وانظُ           لولَ ري ھذي الطُ الي واھجُ فتعَ 

  

78رشید أیوب ، األیوبیات ، ص -1
66المصدر نفسھ ، ص -2

الفقر والفقراء والیتم واألیتام فكانت للبؤس و البؤساء ،) رشید أیوب (كثیرا ما عرض       

اف مشاھد البؤس من الدواعي التي ساھمت في نظم شعره ، ولمشاھد البؤس والفقر ھذه أوص

عنده وأقاصیص ، واألوصاف مبثوثة في شتى قصائده تقع علیھا ھنا وھناك من دیوانھ ، وھي 

ن أانتشارا شدیدا ، ویحاول الشاعر أبدا واقعیة الصورة ، معظمھما ینشر فیھا الحزن واأللم

یجعلھا في إطار مؤثر ، ویبدي عندھا آراءه اإلصالحیة وانتقاده للسلطة الغافلة أو الظالمة ، 

أما األقاصیص الحزینة فنجدھا في القصائد مشھورة ، إذا ظھر الشاعر في قصائده بمظھر 
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وتحاول بلمسة الجراح بعاطفة خیرة ، وروح كریمة ،اإلنسانیة التي تحتضن الشقاء احتضانا 

حافلة بالحنان والشفقة ، وقلب كبیر تمأله المحبة لبني اإلنسان ، وعین شخیة تذرف الدمع على 

شر ، وكثیرا ما نراه فیھا یتوجھ إلى هللا طالبا الرحمة للبائسین ، ویتوجھ إلى األغنیاء شفاء الب

  .طالبا الشفقة ومد ید المعونة إلى المعوزین 

شنیعاً الشاعر للحالة المزریة التي وصلت إلیھا بالده ، فأھمل فیھا الشعب إھماالً ىكما یأس   

و   لشوارع أخادید أصبح فیھا الھواء غباراحیاء ، واأل، وأصبحت فیھا السجون مقابر ل

د ذلك في شعر یذوب عاطفة جسالفقر والشقاء و المرض ، فراح ی، فانتشر االتراب أقذارً 

  .بھ النقمة على المسؤولین وتعصف بھ الغیرة على الوطن وأبنائھ ، كما تعصفُ 

حریة والمساواة ، وعلّ د تنعم بالالبالو السیاسیة ، علّ كما دعى إلى الثورات االجتماعیة

  )1(.الصعداء الرخاء ، ویتنفس الناسُ الشقاء ینزاح عن صدور العباد ، فیعمّ 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                       
   ) د، ت) (د، ط( ، دار الجیل ، بیروت ، لبنان، ) األدب الحدیث ( الفاخوري ، في تاریخ األدب العربي ینظر ، حنا _1

  .494ص 
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خــــاتمة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خاتمة
بعد الدراسة التي قمنا بھا والتي تدور حول مظاھر النزعة اإلنسانیة في شعر الرابطة القلمیة 

  :لنتائج التالیةاستطعنا أن نخلص إلى ا
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أدب الرابطة میراث فني فكري وإنساني ألنھ خرج من رحم المعاناة وجمر الغربة وكدح -

  .المعرفة 

جدد أدب الرابطة األدب بصفة عامة ونفض عنھ غبار الماضي وحقنھ بمصل الحیویة والقوة -

  .فاستوى یافعا زاخرا بالقیم الجمالیة والشعوریة و اإلنسانیة 

الرابطة قضیة النھضة والكرامة العربیة واإلخالص لألمة والوفاء لماضیھا تبنى أدب -

  .العریق

حرَص شعراء الرابطة على غد عربي مشرق ومودة إنسانیة خالصة متسامحة متضامنة -

  .مستمسكة بالسلم نابذة للحرب معتصمة بالحریة عاشقة للفن، متذوقة للجمال 

ا كانت المحرك األساسي ألحاسیس شعراء الرابطة رغم قساوة الغربة ومرارتھا إالّ أنھ-

  .المرھفة واظھار ابداعاتھم المتنوعة والثریة بكل جدید 

  .شعر الرابطة القلمیة یصور الغربة النفسیة التي عاشھا أعضاء ھذه الرابطة -

  .اإلنسانیة عند شعراء الرابطة القلمیة ترحب بالقومیة والوطنیة والمحلیة وتأبى العنصریة -

أیقظ شعراء الرابطة القلمیة الوعي القومي،ودعوا إلى ثورة تحرریة،تنفذ األوطان العربیة -

  .من عبودیة االستعمار

یعد شعر الرابطة القلمیة مرآة تنعكس فیھا صور الحیاة من آالم وأحزان أو سعادة وشقاء وما -

  .في المجتمع من عواطف واتجاھات نحو السلم أو الحرب 

  :د أیوب التعریف برشی

الشاعر الباكي (و أطلق علیھ لقب ) بالشاعر الدرویش(عرف ھو شاعر لبناني مھجري "

م و تلقى فیھا دروسھ االبتدائیة ثم ھاجر إلى الوالیات 1871ولد في بسكنتا بلبنان سنة ) الشاكي

م انتقل إلى نیویورك و 1905المتحدة بعد رحلة قام بھا إلى باریس و مانشیستر ،و في سنة 

اشترك مع زمالئھ في تأسیس الرابطة القلمیة و في تغذیة بعض الصحف و المجالت بالمقاالت 
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م و ُدفنت معھ أخالقھ الطیبة و خفة روحھ و 1941النثریة و القصائد الشعریة ، توفي سنة 

  )1("فكاھتھ 

ریب م و فیھ تعلو نبرة الحنین إلى الوطن في أسلوب ق1916سنة )األیوبیات(ُصدر لھ دیوان "

فقد ) أغاني الدرویش(من أسلوب  الشعر التقلیدي لغة و صورا و موسیقى ، أّما دیوانھ الثاني 

م كانت الرابطة القلمیة قد تأسست و نھض فیھا الشاعر بدور 1928تأخر صدوره حتى سنة 

ملحوظ ، فكتب میخائیل نعیمة مقدمة ھذا الدیوان الذي تعلو فیھ نبرة الشكوى من الحیاة على 

ة الحنین إلى الوطن و تظھر فیھ سمات التجدد في المضمون   و الشكل و إن لم تقضي نبر

تماما على المالمح التقلیدیة الموروثة و باإلضافة إلى ھذین الدیوانین ظھر للشاعر دیوان ثالث 

و قد كتب مقدمتھ ) ھي الدنیا (ھو دیوان ) الرابطة القلمیة (م ،بعد انفراط عقد 1939سنة 

في ھذا الدیوان تتضاعف نبرة الشكوى من الحیاة ، ) شكر هللا الجر(ھجر الجنوبي شاعر الم

كما تبرز من الناحیة التأملیة الروحیة و االحساس بالحیرة إزاء لغز الوجود مما نجد لھ مشابھ 

في شعر المھجر في مجموعة و في ھذا الدیوان یتكرر الحدیث عن الخمر و صفاتھا حتى 

مع الواقع المادي أحیانا و متقاطعا معھ أحیانا أخرى وھذا كلھ یعطي ھذا لتصبح رمزا متوازیا

    )2("الدیوان مذاقا خاصا 

  

  

  618،ص) األدب الحدیث(حنا الفاخوري ، الجامع  في تاریخ األدب العربي -1

  212حمدي السكوت ،قاموس األدب العربي الحدیث ،ص

  

  

ھ ، و لوطنھ الذي فتكت بھ ویالت الحرب شاعر الحریة إذ ینشدھا لنفسكان رشید أیوب    

العالمیة األولى ، حیث قاسى من استبداد األتراك و ظلمھم مالم یقاسیھ في یوم من أیام تاریخھ 

الطویل ، وكان شاعر الرومنسیة الثائرة الذي ال یرى في المجتمع إالّ نفسھ و شجونھا و 
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. ناطور ، لیعیش فیھا قانعا بفقره و عزلتھ أشواقھا ، و ال یطلب من الدنیا أن تمنحھ إال خیمة ال

  )1(.فجاء شعره حافال بالبساطة و الطالوة و الرقة و الموسیقى 
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  :المصادر و المراجع   

          ،)روایة ورش(القرآن الكریم، *

  .م2003، )1ط(،عمان األردن،دار المسیرةابراھیم خلیل ،مدخل لدراسة الشعر العربي الحدیث ،_ 1

  .م2008في األدب و الفكر، دار الیازوري ،عمان، األردن،اإلنسانیةأحمد حمد النعیمي،اآلفاق _2

  .دار الجیل،بیروت ،لبنانأحمد قبش ،تاریخ الشعر العربي الحدیث،_3

  .م2004، 1،مصر،طاإلسكندریة،دار الوفاء،أبو ماضيالبنیة الدرامیة في شعر ایلیا أحمد یوسف خلیفة،_4

، بیروت، لبنان، اإلسالميدار الغرب ،3سان عباس محاوالت في النقد و الدراسات األدبیة المجلد اح_5

  .م2000، 1ط

  .زروخي ،حوارات انسانیة في الثقافة العربیة ،دار الھدى ،عین ملیلة ،الجزائراسماعیل_6

،طرابلس ، لبنان، ،المؤسسة الحدیثة للكتاب )تعریفھ ،أنواعھ ،مذاھبھ(أنطونیوس بطرس ،األدب _7

  .م1،2011ط

  .م3،1978لمالیین،بیروت، لبنان ،طلالعلم ، تبر و تراب ،داريایلیا أبوماض_8

  .م14،1980بیروت، لبنان، طدار العلم  للمالیین،، الجداول ،أبو ماضيایلیا _9

  .م1981، 14، الخمائل ، دار العلم  للمالیین، بیروت، لبنان، طأبو ماضيایلیا _10

  .م1998، 3في الشعر الغربي و العربي ،دار الثقافة ،بیروت ،لبنان ،طالرومانسیةایلیا الحاوي ، _11

               االنسانیة في شعر عبد العزیز محي الدین خوجة ،قنادیل للتألیفایمان بقاعي ،القیم الروحیة و_12

  .م3،2004لبنان،ط،

  .ؤلفاتھ ،تقدیم أنطوان القوال ،دار الجیل ،لبنانجبران خلیل جبران ،المجموعة الكاملة لم_13

  .م2002جبران خلیل جبران ،المجموعة الكاملة لمؤلفاتھ ،تقدیم جمیل جبر، دار الجیل، لبنان،_14

  .م2،2006،األرواح المتمردة ،منشورات عالم الشباب ،لبنان ،طجبران خلیل جبران_15

  .م2،2006ورات عالم الشباب ،لبنان ،طجبران خلیل جبران ،دمعة و ابتسامة ،منش_16

  .م2،2006جبران خلیل جبران ،المواكب و المجنون ،منشورات عالم الشباب ،لبنان ،ط_17

  .م4،1992جورج صیدح ،أدبنا و أدباؤنا في المھاجر األمریكیة ،مكتبة السائح ،طرابلس ،لبنان ،ط_18
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  .م2،2005دار نوبلیس ،لبنان، ط،1جوزیف الخوري طوق ،الیاس أبو شبكة الرومنسي ،ج_19

  .،دار الجیل لبنان) األدب الحدیث(حنا الفاخوري الجامع في تاریخ األدب العربي _20

  .م1،2007طالقاھرة،،دار الشروق،السّكوت، قاموس األدب العربي الحدیثحمدي _21

  .م1،2011،طذیاب قدید ،المتنبي بین االغتراب و الثورة ،عالم الكتب الحدیث ،األردن _22

  .6الرازي ،محمد بن أبي بكر عبد القادر ،مختار الصحاح ،مطبعة جامعة فؤاد األول ،القاھرة ،ط_23

  .م1،1992،دار الجیل لبنان ط1ربیعة بدیع أبي فاضل ،الفكر الدیني في األدب المھجري ،مج _24

  .م1،1992جیل لبنان ط،دار ال2ربیعة بدیع أبي فاضل ،الفكر الدیني في األدب المھجري ،مج _25

  .م1916،مدونة لسان العرباألیوبیات،،رشید أیوب_26

  .،دار صادر بیروت4الزبیدي محمد مرتضى ،تاج العروس ،ج_27

  .ابن سیده ،أبو الحسن علي بن اسماعیل ،المخصص ،دار الكتب العلمیة ،لبنان_28

دیث ،عالم الكتب الحدیثة ،األردن الحقاد العرب في قراءة النص الشعريسامي عبابنة ،اتجاھات الن_29

  .م1،2004ط

  .م1،2006الشاذلي الفالح ،الرومنطیقیة العربیة ،دار صامد ،تونس ،ط_30

  .م1953،دار المعارف، القاھرة،دراسات في الشعر العربي المعاصر،شوقي ضیف_31

  .م1،2009ط،األردن،دار المسیرة  ،في األدب الحدیث و نقدهعماد علي سلیم الخطیب،_32

  .م1959أدب المھجر دار المعارف ،مصر ،القاھرة ،،عیسى الناعوري_33

في شعر الرابطة القلمیة ،دار الیازوري العلمیة ،             اإلنسانیةالنزعة ،فصل سالم العیسى_34

  .م2006األردن، 

1ط،الرباط ،المغرب،اآلدابفاطمة طحطح ،الغربة و الحنین في الشعر األندلسي ،منشورات كلیة _35
  .م2006األردن ،

  .، مؤسسة فن الطباعة ،القاھرة 2الفیروز أبادي ،مجد الدین محمد بن یعقوب ،القاموس المحیط ،ج_36

  .كاظم حطیط ،دراسات في األدب العربي ،دار الكتاب اللبناني ،لبنان_37

  .م2005الجامعیة ،مصر ،،دار المطبوعات اإلنسانيالوجود إشكالیاتعبد الفتاح ،كامیلیا_38

  .م1982،دار بیروت ،لبنان ،) ماضيأبوایلیا (عبد اللطیف شرارة ،شعراؤنا_39
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،2في الشعر العربي القدیم ،مكتبة المكتبة ،العین ،أبو ظبي ،طاإلنسانیةمحمد ابراھیم حور ،النزعة _40
  .م1985

الحداثة األدبیة ،دار الفكر ،لبنان رائد ) جبران خلیل جبران (محمد حمود ،أدباء و شعراء العرب _41

  .م1،2004،ط

  .اإلسكندریةدار الوفاء ،محمد عبد المنعم خفاجي ،حركات التجدید في الشعر الحدیث ،_42

  .م1960، مصر، 1مجمع اللغة العربیة المعجم الوسیط، دار احیاء التراث العربي ، ج- 43

  .م1964بیروت ،لبنان، ، دار صادر ، 1921مجموعة الرابطة القلمیة لسنة - 44
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ملخص

مالھ ویبقى آل على كاھلھ رایة التعبیر عن اإلنسان وأفكاره وعواطفھ ومنذ وجد الشعر حم    

حاجة من حاجاتھ وفیھ یرسم أحالمھ عن الحق، العدل، الجمال والخیر والشاعر الحقیقي ھو 

الذي یتوغل في أعماق كل انسان ومن خالل تعمقھ في ذات ھذا اإلنسان الذي یرقد في أعماقنا 

تھ، ھمومھ ورغباتھ ،فیكون شعره طاقة ھائلة تتسع عبر الزمن جمیعا، یصور أحاسیسھ وتطلعا

فیبعث الحیاة في أبھى صورھا ویجعل كل انسان یدر ك طبیعتھ ومن ثم یولد في نفسھ حبا 

  .إلخوتھ في اإلنسانیة 

وھو ما جعلنا نتجھ إلى أدب مجموعة الرابطة القلمیة؛ التي جسدت أفكارھا وعبرت عن   

الغربة و اإلغتراب داخل وطنھا وخارجھ وطافت بخیاالتھا تتأمل الحیاة آالمھا وآمالھا وعاشت

  .الفضلى تبسط أقالمھا، تترك لھا العنان من خالل مؤلفات شعرائھا 

فخوض المجموعة غمار الحیاة في الغربة والمھجر والبحث عن الحریة والمساواة والعدل لم 

فسیاتھم المحطمة فكل قصة من یترجمھ إال شعرھم حیث كان السبیل في التخفیف عن ن

قصصھم عبرت عن آمالھم وآالمھم، فمن عمق احساسھم اإلنساني وفكرة الوحدة وفضائل القیم 

اإلنسانیة، راحو یبحثون عن ماھم فاقدوه، یبحثون عن عالم مثالي ال تسوده العبودیة والفقر، 

  .االستعمار وكل أسالیب االحتقار

بع بعد مدة من التأمل والتفكیر والمطالعات واالحتكاكات ونجد أدب الرابطة القلمیة قد ن  

المباشرة باآلداب العالمیة راعیین إلى الحریة والمثالیة كاشفین عن مغالق النفس اإلنسانیة 

فتبلور كل ھذا في نزعتھم اإلنسانیة ھذه التي تتواجد عند الكثیر من الشعراء والدارسین فتنوع 

صفتھا أمر مھم واسع ومتشعب حبذنا دراستھا والتوغل في حدیثھم عنھا ودراساتھم فیھا فب

  .مضامینھا 

تجلیات النزعة اإلنسانیة عند شعراء " فافضى بنا التفكیر إلى حصر الدراسة في عنوان      

  "األیوبیات"وكانت الدراسة على مدونتھ ) رشید أیوب(وخصصنا منھم " الرابطة القلمیة 
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  :يإذ جاءت اشكالیتھا مطروحة كالتال

ماذا نعني بالنزعة اإلنسانیة؟ و ماھي العوامل التي ساعدت في النزوح إلى اإلنسانیة في -  

  . شعر الرابطة القلمیة؟ وفیما تتجسد انسانیة رشید أیوب؟

واتبعنا في ھذه الدراسة منھجا وصفیا قائم على اإلستقراء والتحلیل كونھ أنسب المناھج   

  .أھم مضامینھاإلبراز النزعة اإلنسانیة واظھار 

أّما طبیعة البحث فقد اقتضت بان یقسم إلى فصل نظري وآخرین تطبیقیین، فسبقت ھذه   

  .الفصول بمقدمة وتبعت بخاتمة 

فجاء الفصل النظري تحت عنوان مفاھیم أساسیة حیث تناولنا فیھ تأسیس الرابطة القلمیة 

كما عرفنا النزعة اإلنسانیة وجوانب تأثرھا بالغرب وتأثیرھا في الشرق وخصائصھا الفنیة،

  .ورأیناھا في جمیع محطاتھا كالتراث اإلسالمي والفلسفة األروبیة وأخیرا األدب

أما الفصل الثاني فعنون بمظاھر النزعة اإلنسانیة عند شعراء الرابطة القلمیة ؛ ومفھومھم لھا 

والمساواة ونصرة من خالل أعمالھم الشعریة وأھم أبعادھا كمحبة األوطان والحریة واإلخاء

  .الضعفاء والبؤساء 

المتمثلة في حب الوطن والحریة وموقفھ ) رشید أیوب(والفصل الثالث تناول أبعاد النزعة عند 

  .من الحرب ونصرة الضعفاء والمساكین 

والخاتمة كانت فیھا محاولة لإلجابة عن التساؤالت المطروحة في المقدمة والنتائج التي توصلنا 

وار ھذا البحث، وقد اعتمدنا في دراستنا ھذه على مجموعة من المصادر إلیھا بعد مش

م، وكتاب حنا الفاخوري الجامع في 1921مجموعة الرابطة القلمیة لسنة :والمراجع أھمھا 

  ).األدب الحدیث(تاریخ األدب العربي

فكانت وكباقي البحوث األدبیة فلم یخلو بحثنا ھذا من الصعوبات التي اجتاحت طریقھ        

قلة المراجع أھم شیئ وخاصة المراجع التي تناولت مواضیع اإلنسانیة في األدب، وضیق 

. الوقت
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بعد الدراسة التي قمنا بھا والتي تدور حول مظاھر النزعة اإلنسانیة في شعر الرابطة القلمیة 

  :استطعنا أن نخلص إلى النتائج التالیة

ھ خرج من رحم المعاناة وجمر الغربة وكدح أدب الرابطة میراث فني فكري وإنساني ألن-

  .المعرفة 

جدد أدب الرابطة األدب بصفة عامة ونفض عنھ غبار الماضي وحقنھ بمصل الحیویة والقوة -

  .فاستوى یافعا زاخرا بالقیم الجمالیة والشعوریة و اإلنسانیة 

فاء لماضیھا تبنى أدب الرابطة قضیة النھضة والكرامة العربیة واإلخالص لألمة والو-

  .العریق

حرَص شعراء الرابطة على غد عربي مشرق ومودة إنسانیة خالصة متسامحة متضامنة -

  .مستمسكة بالسلم نابذة للحرب معتصمة بالحریة عاشقة للفن، متذوقة للجمال 

رغم قساوة الغربة ومرارتھا إالّ أنھا كانت المحرك األساسي ألحاسیس شعراء الرابطة -

  .ار ابداعاتھم المتنوعة والثریة بكل جدید المرھفة واظھ

  .شعر الرابطة القلمیة یصور الغربة النفسیة التي عاشھا أعضاء ھذه الرابطة -

  .اإلنسانیة عند شعراء الرابطة القلمیة ترحب بالقومیة والوطنیة والمحلیة وتأبى العنصریة -

ة تحرریة،تنفذ األوطان العربیة أیقظ شعراء الرابطة القلمیة الوعي القومي،ودعوا إلى ثور-

  .من عبودیة االستعمار

یعد شعر الرابطة القلمیة مرآة تنعكس فیھا صور الحیاة من آالم وأحزان أو سعادة وشقاء وما -

  .في المجتمع من عواطف واتجاھات نحو السلم أو الحرب 
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