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Abstract 

Alienation is one of the issues related to human nature, and it is divided into psychological 

alienation, which affects the psychological state, and external alienation resulting from the 

surrounding circumstances. The term alienation was never associated with our current era. 

The term alienation has its roots in the past, starting with Imru’ al-Qays, considering standing 

on the ruins as a manifestation of his alienation, and the racial discrimination represented 

by A'ntarah bin Shaddad and a the group with him is the best representation due to the 

blackness of their skin. Al-Shanfari, Al-Salik bin Al-Silka, and Tabat Sharra felt the burden 

of social injustice represented in contempt and condescension against them, in addition to 

the life of vagrancy to which they moved where they deepened their alienation because of their 

atrocities and crimes after they were expelled from their tribes, so they combined racial 

alienation and self-alienation imposed on them as a result of wild life that compensated them 

for the warmth of social life where a group of poor tramps, represented by Urwa bin Al-Ward, 

and their alienation made money the unit of measuring  citizenship, so they were upset by 

that, and the situation moved to the rest of the ages, and Abu Faraj suffered from alienation 

through life represented by death, gray hair and loneliness, and affected by economic and 

cultural factors political and religious.             

Key words: Alienation, Expatriation, The Psychological Aspect, Forced Alienation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 http://dx.doi.org/10.47832/2717-8293.21.12 

1   mkledmaaitah32@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-5868-3428 

http://www.rimakjournal.com/


 
Volume 5, Issue 1, January 2023 

 

187  

 
 

www.rimakjournal.com 

 

ي 
ي فرج األصفهاب  ي حياة أب 

 
اب ف  الغربة واالغتر

 

     زيد راكد الذنيبات

بية والتعلي ،الباحث  األردن   ، م وزارة التر

 

 الملخص

اب النفسي  اب يقسم إىل االغتر ، فالغتر
ً
ي تتعلق باإلنسان طبيعة

اب من الموضوعات التر  والذي يؤثر عىل حاله  يعتتر االغتر

 بيوم من األيام بعرصنا  
ً
اب لم يكن مرتبطا ي الناجم عن الظروف المحيطة به، فمصطلح االغتر اب الخارجر النفسية، واالغتر

 من مظاهر 
ً
ين الوقوف عىل األطالل مظهرا اب تتشذر جذوره إىل ما قبل، بدًءا بامرئ القيس معتتر ، فمصطلح االغتر الحاىلي

اب عنده، و  تهم، فالشنفرى  االغتر تمثيل لسواد بشر ة بن شداد ومجموعة معه أفضل  يمثله عنتر الذي  العنرصي  ز  التميت 

د   ي االحتقار والتعاىلي عليهم، إضافة إىل حياة التشر
 أحسوا بوطأة الظلم االجتماعي المتمثل فز

ً
ا والسليك بن السلكة وتأبط شر

و  جرائرهم  بسبب  اب  االغتر ي 
فز فتعمقوا  إليها،  انتقلوا  ي 

اب التر االغتر ز  بي  فجمعوا  قبائلهم،  من  طردوا  أن  بعد  جرائمهم 

ئ الحياة االجتماعية، وعاتز منها فئة  ي عوضتهم عن دفز
ية التر ي المفروض عليهم نتيجة الحياة التر

اب الذاتر العنرصي، واالغتر

ابهم بأن جعل المال وحدة قياس المو  اطنة، فساءهم ذلك،  من الصعاليك الفقراء الذين يمثلهم عروة بن الورد، وكان اغتر

اب من خالل الحياة ممثال ب الموت والشيب والوحدة،   ي العصور، وصاحبا أبو فرج قد عاتز من االغتر
وانتقلت الحالة إىل بافر

 . ومتأثًرا بالعوامل االقتصادية والثقافية والسياسية والدينية

اب القرصي: الكلمات المفتاحية ، االغتر اب، الغربة، الُبعد النفسي  . االغتر

 

 

 المقدمة 

ي أدتز معانيه انصداع الفرد عن ذاته وعدم الرضا عنها وعن المجتمع، واحتالل حالة الخوف واليأس  
اب فز االغتر

ي  
كينونته، والخروج عن المجتمع نتيجة عدم التكيف والتواؤم معه ومحيطه؛ إلحساس الفرد الدائم بالشعور بالنقص فز

ي خلقتها طبيعة 
بة، التر ي  ذات النفس المغتر

ي إيجاد ما يسد فجوات النقص فز
شتر مجاالت الحياة، ومحاولة جادة منه فز

ي عن  الظروف الحياتية، ولكّن صورة هذه الظروف غت  واض 
خفز
ُ
ها ت

َّ
ي غاية الحرج؛ ألن

حة المعالم مما يجعل التعامل معها فز

 عىل نفسيته المعذبة، فيبدأ الفرد   
ً
 مغايرة للصورة الواقعية، مما يؤثر سلبا

ً
 منها صورا

ً
الفرد الحقيقة المؤلمة، وتخلق بدال

ي تهيمن عليه
ي ضمن أفكاره ومنطقه حسب البيئة التر

 عن عنرص الدفء العاطفز
ً
ين الوقوف  باحثا . بدًءا بامرئ القيس معتتر

  
ً
ا ة بن شداد، فالشنفري والسليك بن السلكة وتأبط شر ز  عند عنتر اب عنده، والتميت 

 من مظاهر االغتر
ً
عىل األطالل مظهرا

ي انتقلوا إليها، فتعمق
د التر ي االحتقار والتعاىلي عليهم، إضافة إىل حياة التشر

ي  أحسوا بوطأة الظلم االجتماعي المتمثل فز
وا فز

ي المفروض 
اب الذاتر اب العنرصي، واالغتر ز االغتر اب بسبب جرائرهم وجرائمهم بعد أن طردوا من قبائلهم، فجمعوا بي  االغتر

ئ الحياة االجتماعية، وعاتز منها فئة من الصعاليك الفقراء الذين يمثلهم   ي عوضتهم عن دفز
ية التر عليهم نتيجة الحياة التر

ابهم ي العصور  عروة بن الورد، وكان اغتر
 . بأن جعل المال وحدة قياس المواطنة، فساءهم ذلك، وانتقلت الحالة إىل بافر
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       :
ا
اب:  أوًل  مراحل االغتر

اب ثالث مراحل متمثلة بما هو آٍت:         لالغتر

ز مرحلة االستعداد   (1 اب، وذلك حي 
ي إحساسه بهذا االغتر

ي ينطلق منها اإلنسان فز
اب: وهي النقطة األوىل التر لالغتر

بالتأثت  عىل هذا الفرد، وتنقله من مرحلة السيطرة عىل أفعاله ومشاعره، إىل مرحلة عدم   تبدأ تلك المكونات الخارجية 

  .المقدرة عىل السيطرة عىل هذه األفعال والمشاعر

ب بالنظر إىل ما يدور حوله من عنارص الغربة مرحلة اإلعراض   (2 ي يبدأ فيها المغتر
: وهي المرحلة التر ي

والرفض الثقافز

اب، ويأخذ بالنفور منها   .واالغتر

اب،  (3  لما يدور حوله من عنارص االغتر
ً
ب متعلال ي يغدو فيها المغتر

ب: وهي تلك المرحلة التر مرحلة التكيف المغتر

اب ضمن مكون  لهذا االغتر
ً
اب من حولهومواجها ب مكونات االغتر ي يواجه بها المغتر

    .))2(( اته الحياتية، أي هي السبل التر

اب   ي نراها لالغتر
ي ذكرها العلماء العرب القدماء،  وهذه المراحل الثالث التر

اب التر يمكن لنا أن نربطها بدرجات االغتر

 عن  
ً
 عن وطنه، بعيدا

ً
با اب عن األوطان، وفيه يكون اإلنسان مغتر اب ثالث: االغتر ز ابن القيم الجوزية أن مراتب االغتر إذ بي 

ي يكون ف
: غربة الحال: وهي التر ي

ي يعيشها ويحبها، والثاتز
 عن المجتمع الذي يعيش  مكوناته البيئية التر

ً
با يها اإلنسان مغتر

ا الدرجة   ز أناس فاسدين، أمَّ ي زمان فاسد، يعيش بي 
، أو رجل صالح فز ز ز المنافقي  ز الُجّهال، والصادق بي  فيه، كحياة العالم بي 

 . ((3))الثالثة: فهي غربة الهمة: وهي غربة طلب الحق، وهي غربة العارف

ي ثانًيا:         اب عند أب  ي االغتر
 : فرج األصفهاب 

ي الفرج   ها عىل ذات أتر ي الفرج ومسبباته وعوامله وبواعثه وطرق الخالص منه، ومدى تأثت  اب عند أتر
نشأة االغتر

اب عائلته لما كان لهذه األشة   ي الفرج، واغتر اب أتر
ي اغتر

وفكره ووجدانه، فاالنتساب لألشة األموية، كان هو السبب الرئيس فز

ن السيادة والسلطان منذ القدم، فبعد أن دالت دولتهم، وزالت خالفتهم بمقتل مروان بن محمد ـــــ جد  العريقة موقفها م

أنواع   التاريــــخ، فصورت  بصلة، كما سجلتها كتب  به  يرتبط  من  وأبناؤه وكل  دت خاصته  ّ
الخلفاء، وشرُ وآخر  ــ  ـــ الفرج  ي  أتر

ز وأبنائهم وصنوف العذاب والقتل الذي ُيلحقه العباسيون بالخلفاء ا  . (4) ألمويي 

ي أمية
ي شأن بتز

ي ما قاله المعتضد فز ه   ولم تنته صور االضطهاد عند حد تأسيس الدولة، فقد ذكر الطتر
َّ
يلعن أبا  أن

ي األحكام، وُمبدىلي الكتاب، وسفاكي الدم   سفيان بن حرب، ومعاوية ابنه، ويزيد بن معاوية، ومروان بن الحكم وولده، وُمغت 

( "    ، كما قلت:)(5)الحرام
ُ
ه
َ
ُسول را ا وا

ه
 اَّلل

َّ
اد ْن حا  ما

ا
ون
ُّ
اد ِخِر ُيوا

ْ
ْوِم اْل يا

ْ
ال ِ وا

ه
 ِباَّلل

ا
ون
ُ
ِمن
ْ
ْوًما ُيؤ

ا
 ق
ُ
ِجد

ا
 ت
ا
تقتيل  ومصادرة      ، ومنه(6) َل

ي تعرض لها األمويون ال 
ي تتجىل لألموال وقطع األرزاق، فال بد من أن يكون لهذه الحالة المزعجة بعض اْلثار السلبية التر

تر

اب داخل الوطن وخارجه  ي قضية االغتر
 . (7) فز

 
اب من منظور علم االجتماع1984عىلي )ينظر: شيتا، سيد  (2) ، ص  ،م(: نظرية االغتر  . 12دار عالم الكتب للنشر

ي بكر بن أيوب ) ،ابن قيم الجوزية (3) ، تحقيق: محمد المعتصم باهللا  1996محمد بن أتر ز ز إياك نعبد وإياك نستعي  ز بي  م( : مدارج السالكي 

وت  ، بت  ي  . 193 –  191ص: ،3الثالثة، ج: لبنان، الطبعة  –البغدادي، دار الكتاب العرتر

ي " ص ،محمد  ،خلف هللا (4)
ي الراوية "صاحب األغاتز

 . 30أبو الفرج األصفهاتز

ي ينظر:  (5) ي ه(، 310)  محمد بن جرير ، الطتر ي = تاريــــخ الرسل والملوك، وصلة تاريــــخ الطتر  . 62/ 10 ، تاريــــخ الطتر

   22سورة المجادلة، آية   (6)

ي " ص ،محمد  ،خلف هللا (7) 
ي الراوية "صاحب األغاتز

 . 32أبو الفرج األصفهاتز
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ي يفعل فيها أصحاب النفوذ والسلطان ما يشاءون،  
ي الهجرة وترك البالد، التر ي الخارجر

اب المكاتز ومن هذه اْلثار االغتر

ز حيث يكو  ز المستولي  اب الداخىلي فيكون بالبقاء مع القدرة عىل التنكر واالختفاء عن أعي 
ن، والبعد عن كل ما  أو االغتر

حمد عقباه وُيكتشف 
ُ
، حتر ال يحصل ما ال ت  ومنه االبتعاد عن أي نشاط سياسي

ً
يلفت النظر أو يبعث الشك فيكون حتما

ز   من واضطهادهم والفتك بهم من العباسيي 
َّ
أمرهم. فبالتاىلي البد

(8)  . 

ي ال  أحد أجداد أتر
ز السلطان ومما  ومما يدل عىل ذلك الهجرة لألندلس، وقد فرَّ  عن أعي 

فرج ألصفهان وقد اختفز

ي التنكر واالختفاء
 .  (9)يثبت هذا بعض الحاالت فز

ي اتخاذ ألقاب ال تشت  بصلة لألشة األموية  (أ 
ي الفرج كجده    ، التنكر فز ي الذي اشتهرت به أشة أتر

كلقب األصفهاتز

 . (10) وأبنائه وأحفاده 

ُروى عن ابن عيينة وهشام بن سليمان حىك ابنه    . فقد (11)  التنكر الذي يتخذ مسميات حرف وألقاب مهنية  (ب

ي رجل خياط وإياك أن يسمع منك أحد  
ه قال: أنا من ولد سليمان بن عبد الملك بن مروان وال تختر به أحدا فإتز

َّ
 . (12) "عنه أن

 

ي الفرج  اب أب  ا: وأسباب اغتر
ً
 ثالث

 منها، وأبرزها:   
ً
كة، سنذكر عددا ه من العلماء اسباًبا مشتر ي فرٍج كغت   كان ألتر

 فـ" يتعلق بما يحدث للفرد من اضطرابات   نفسية وعقلية،  – 1 
ً
 صعبا

ً
 روحيا

ً
األسباب الذاتية: ولهذا المفهوم أثرا

ي العالم
ي عالقته باْلخرين "    ،وما يستشعر من غربة فز

 لسمة واحدة  . (13)وفتور، أو جفاء فز
ٌ
أو    ،ويعرفه)فروم( بأنه " فقد

: التفرد والعقل والحب والنشاط الخالق ...."  . (14) لجميع سمات الذات األصيلة .....، وهي

ز ما هو عليه  ز الواقع والخيال، بي  ي بي  ز العالم الخارجر ز اإلنسان وبي  ي عادة ما ينشأ عن " التناقض بي 
اب الذاتر واالغتر

ز ما هو يحل ز ما يطمح إليه وبي  ز ما يملكه، وبي  ز عالم اْلخرين وعالمه الخاص  ،م به بي  ه، بي  ز نظام العالم ونظام تفكت    ،بي 

 يحمل ذلك التعبت  فكرة الفقد الكىلي  
ة، أو عن طبيعته الجوهرية، وبــهذا المعتز

َّ
فينفصل المرء عن ذاته اإلنسانية الحق

 . (15)إلنسانية اإلنسان "

بمعتقده  فتكمن   المجتمع، وهو غريب عنه  بأنه مختلف ومتناقض عن  الفرج، فيشعر  ي  أتر هذه األحاسيس عند 

ي  
ي الفرج فز ي يعيشها أتر

وبمذهبة وفكره وثقافته وعروبته وقوميته ونسبه، فكّل ما فيه مختلف عنهم، فهذه التناقضات التر

ز الضدين عىل جميع األصعدة، فيتخلص منها  حياته اليومية تجعله غت  قادر عىل التعامل مع ذاته بحيث تجمع رو  حه بي 

ي ويبطن حينما يتعامل مع طبقات 
لف والتملق والمسايرة، وإظهاره غت  ما يخفز ز بطرق متعددة يتكيف بها مع المجتمع: كالتر

اب إىل يقود أن شأنه منالمجتمع، فإن ذلك   ، مؤكد اغتر   يكون أن لإلنسان بد فال وحتمي
ً
 ومت ذاته،  فهم عىل قادرا

ً
 من مكنا

 
ي " ،محمد  ،خلف هللا (8)

ي الراوية "صاحب األغاتز
 . 32، صأبو الفرج األصفهاتز

 . 33المصدر نفسه، ص  (9)
ي وانظر   ،33ص ،ينظر: المصدر نفسه (10) ي  ،شفيق  ،جتر

 . 22ص ،أبو الفرج األصبهاتز

ي " ص ،محمد  ،خلف هللا (11) 
ي الراوية "صاحب األغاتز

 . 33أبو الفرج األصفهاتز
(12)  : ي )المتوفز

 . 152/ 2  ،تاريــــخ أصبهان = أخبار أصبهان   ،أبو نعيم  ، ه(430األصبهاتز

ة ومصطلح، دار المعارف ط (13) اب ست   . 35ص، 1993، 4رجب، محمود، االغتر
وت،   ،حماد، حسن محمد  (14) اب عند إيريك فروم، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيــــع، بت   . 70م، ص1995االغتر
ي أدب زكريا تامر، غسان   (15)

اب فز ، دمشق، عدد اتحاد الكتاب العرب، ) االغتر ي  م . 2003،سبتمتر  ،352السيد (، مجلة الموقف األدتر
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، فلم  (16)ا  معه التعامل . وإال سيفقد السيطرة عىل ذاته، فحملت هذه التناقضات أبو الفرج إىل حالة انفصام واختالل عقىلي

 .  يقدر 

وب  عىل  اب بسبب رصز ي فيها أشد حاالت الكآبة واليأس االغتر
ي يعاتز

اه يوصف حالته النفسية التر التكيف معها، فتز

الدهر وحدثانه، فكان أشدها وطأة هو الفقد _ بشتر أنواعه_ والموت يالزمه، والحرق والخرق يستوليان عىل ذاته، والفقر  

ي الهموم أدى 
إىل إرهاق نفسه وإتعابه،  فعندما نزلت نوائب الدهر، عتب عليها، القهر ينغصان عليه معيشته، والتفكت  فز

اه يقول  :     (17)فعظم األمر وازدادت الحال سوًءا واختلط الحابل بالنابل، فانشغل ذهنه، وأطبقت الهموم عىل صدره. فتز

ي   ِ
ْوف  فز

ا
خ
ْ
ــــــام   ال ـــ

ا
أق ي  وا

ِهُم     مّشتر ِ
ْ
ت      ِبسا

ْ
ت ارا       ذّمة  هللا  من سا

ُ
 والحرق

ـــــــسا   همٌّ   ُحكمه رهقُ  ــــ فـ
َّ
قا  الن

ا
ره
َ
ا     وأ

ً
ط
ا
ط
ا
    ش

ضزا
ا
ا دهٌر ق

ا
اءا ِبن سا

َ
ز  أ ِ

يئ
َ
 ل

ت   العلقُ 
ّ
ها  وامتد

ُ
ــــق ــوائــ ـــــ ـــ ـت  عا بٍة      لجَّ

ا
ــعت ــ ـا ي   بعد    م تترِ

ــد  أنابا  ِبعا  لقـــ

ي حالة صعبة، فأراد من الهموم ذاتها أن تواسيه وشكا إليها أن تخفف عنه جزًءا منها، إال        
وجعلته هذه الهموم فز

أنها زادت عليه المقدار، فلم يتمكن من الخالص منها فارتهن لها بعد أن أشته، فأدت هذه الهموم إىل أن أصبح جلده  

 :    (18)، فيقول سجن فوق أعظمه

ل        
ا
هِن مشت  ه

ا
ســـر   ُمْرت

ْ
اِحم   لوثيــــق  األ و  را

َ
ار  ممتحن     أ

َّ
 ىك لغريب الد

          
ّ
وق أعظمه  جلدي  كأن

ا
بدِن      سجٌن   ف

ْ
الروح    محبوسة  للهّم  ِفـي ال  وا

ْمد          حا
ْ
ال
ا
اِبِرينا  عىل ف ي      هلل  حمد  الصَّ

اُه  وأفجعتز ايا
ا
ض
ا
ي   من  ق ِ

تز اءا ا سا  ما

    
َّ
ه "    هذه الحالة  ت فأد

ّ
ي الفرج: أن ي معرض حديثه عن أتر

ي الفوارس فز " أي  خلط قبل موته كما قال أبو الفتح بن أتر

ه أصيب بالجنون 
َّ
 فلم يتمالك نفسه فهلكت.  ،(19) أن

، فهو يرتبط بالحياة المجتمعية، وما يتصل بها أسباب اجتماعية: وهي من أشد األسباب    -2
ً
ها شيوعا ، وأكتر

ً
تعقيدا

ي قيمته فجعله السبب الرئيس 
ي المرجو، فقد تجاوز الحد )شاخت( فز

ز الواقع والشعور المعيسر من عالقات متناقضة بي 

عور بافتقاد العالقات ذات المعتز 
ّ
اب، فهو عنده " الش ز دفتيه جميع أسباب االغتر  مع اْلخرين، واإلحساس الذي يجمع بي 

 .  (20) بالتعاسة بسبب هذا االفتقاد" 

ز ذاته وذوات اْلخرين... أي ضعف الروابط مع اْلخرين "   " شعور الفرد بعدم التفاعل بي  وعامل الغربة االجتماعي

 بعدم توائم الشخصية مع اْلخرين واكتئابها، بسبب بشعور الفرد باالنفصال ع(21)
ً
 رئيسا

ً
ن جانب أو أكتر من  ، ويعد سببا

ي المجتمع، إضافة إىل ما  
جوانب المجتمع، كالشعور باالنفصال عن اْلخرين، أو عن القيم واألعراف والعادات السائدة فز

 من سخط أو تمرد 
ً
 . (22) يصحب ذلك من إحساس باأللم والحشة، أو بالتشاؤم واليأس، وما يرافقه أحيانا

 
وت  شاخت،  (16) ، بت  ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ز اب، ترجمة كامل يوسف حسي   .   84م، ص1980، 1ط  ،لبنان –ريتشارد، االغتر

 ( 25انظر المتسلسلة رقم ) (17)

 ( 36انظر المتسلسلة رقم ) (18)

ي )  (19)
ان،  (، ه852العسقالتز ز  222/ 4ابن حجر،  لسان المت 

اب،ريتشارد  ، شاخت (20)  . 216ص ، االغتر

 (، مج (21) 
ً
 ودوافعا

ً
 ومفهوما

ً
اب اصطالحا  . 33، ص1979  ،، الكويت1، عدد10مجلة عالم الفكر، )االغتر

ة (22) ، سمت  ي الشعر    ،سالمي
اب فز ، القرن الرابع الهجري االغتر  151ص ، 2000، 1دار الينابيع، دمشق، ط ،العباسي
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اب وتتعدد عند  ي الفرج  وتتجىل صور االغتر منها اضطراب أوضاع المجتمع وأحوال الناس، وحالة التناقضات    ،أتر

   
ً
ابه، أدت به للعزلة واليأس، فبدأ يتله بالمداراة  ويتخذها حجابا ز الظهور والخفاء هي واحدة من أسباب معاناته واغتر بي 

 ووقاية له فينفس الوقت .  

 فالعامل
ً
ي  الكبت   الدور له  كان االجتماعي  إذ

اب ظاهرة إبراز فز ي  االغتر
 وهو التوحيدي حيان  أبو فيقدم  ،القرن هذا فز

الرابع  ابن ي  القرن 
االجتماعية مدى توضح وعرصه، مجتمعه عن صورة  "والمؤانسة اإلمتاع" كتابه فز الحياة   اضطراب 

ز  من الخاىلي  الدهر بهذابلينا   فيقول: " وقد  ،األخالق وانحالل هم يصلحون الذين الدياني   بفضل أنفسهم ويصلحون غت 

ي  يتسعون كانوا الذين الكرام من  الخاوي صالحهم،
هم ويوسعون أحوالهم، فز  بذخائر يهتمون وكانوا سعتهم، من عىل غت 

ي  المعجل الشكر
ي  األجر  ودائع عىل ويحرصون الدنيا فز

ون  بالثناء، ويتلذذون األخرى، المؤجل فز ز  وتملكهم للدعاء، ويــهتر

يــهم المحتاج مسألة عند األريحية، ، الثناء لعشقهم وذلك  واالبتهاج، الهزة معها وتعتر ي
، والصنيع البافر ي

 الغنيمة ويرون الوافر

ي 
ي البذل، والربــح الغرامة، فز

ي  والحظ  فز
ي  والزيادة اإليثار، فز

 . (23) النقص  فز

  السياسية الحياة فيه اضطربت الهجري، الرابع عرصا كالقرن  اإلسالمي  العالم  يعرف لم  حيث
ً
،  اضطرابا

ً
واضحا

ت ز  فكتر  بعض، وظهرت عىل بعضها  وأغار العامة وانبسطت  " :فيقول  "مسكويه "ويحدثنا،  (24) الدماء وسفكت الفير

جميع هذه األحداث االجتماعية، كانت ،  (25) األموال" موارد فانقطعت القتل، ...  وفشا المتعادية المختلفة والنيات األهواء

بة، فكان يشعر بوطأتها وعظمها عىل نفسه  ي الفرج، فكان يتوارى ويبتعد عنها بسبب طبيعة الحال المغتر مصدر اإلزعاج ألتر

ي مرت بها الخالفة العباسية 
ي ظلها، فهو قد عارص أخطر األزمات التر

المضطربة، وصعوبة التأقلم والتكيف مع المجتمع فز

ه من المعارصين(26) ي رأسه كل هذا ووع هذه األحداث كما وعاها غت 
من    ،، يقول محمد خلف هللا: " رأى أبو الفرج بعيتز

ء من هذا   ي
 فنية عن سر

ً
لنا صورا ك  يدي    –أمثال مسكويه مثال، ولكنه لم يتر اللهم إال ......... صورة من صور الكيد للتر

ي يراد منها 
ز الذين يضيق بهم أبو الفرج،    والنكاية به، وليست الصورة التر ه باعتباره من الخلفاء العباسيي 

َّ
؛ ألن ي

النيل من الراضز

به عىل قضاء مآربه وتنفيذ  ز  ليستعي  الوزارة  يدي  التر السياسة، قد قلد  ي 
أو مذهبهم فز الحكم  ي 

وال يرضز عن مسلكهم فز

يدي ،(27) أغراضه "  ي للتر
 .  (28) وهذه عدة أبيات من صورة هجاء األصفهاتز

يِدي             ا  ابُن التر
ا
ة ارا
ا
 الِوز

ه
وىل

ا
 ت
ْ
د
ا
ا أرُض ِميِدي     ق يا ِطي وا

ُ
ــــاُء اْسق ــ ما ا سا  يا

ــيدِ             أسا   الولـ ابا   را
ا
ــالٌء   أش با اٌل     وا

ا
لَّ   أمٌر ُعض حا ٌب وا

ْ
ط
ا
 ُجلَّ خ

           
َّ
د
ُ
 الُملْ ه

ا
ك
ا
ت ــــــُن  اإلسالِم  وانها ـــ

ْ
ُهوا   ُموِدي       ُرك

ا
اُرُه  ف

ا
  آث

ْ
ــت ُمحَّ  وا

ُ
 ك

 
ح وضبطه صححه والمؤانسة، االمتاع ،حيان التوحيدي، أبو (23)  وت،  العلمية، الكتب دار  المنصور، خليل غريبه وشر ،  1997، 1ط لبنان، بت 

 . 20ص
ة (24) اب   :سالمي  سمت  ي  االغتر

 101: 105 .الهجري الرابع القرن العباسي  الشعر  فز
 357/  6الهمم، ه(، تجارب األمم وتعاقب 421مسكويه )  (25)

ز 87:84/  6،ه(، تجارب األمم وتعاقب الهمم 421مسكويه )  (26)  ، حسي  ، ص  ،. وينظر: عاضي ي
 وما بعدها.  5أبو الفرج األصفهاتز

، ص (27) ي
 . 141خلف هللا، محمد، صاحب األغاتز

 1721:1720/ 4الحموي، ابن منظور، معجم األدباء،  (28)
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ي        اب أتر
ز جاء عتر تراكمات منذ القدم، وهي الصورة الثانية المتناقضة من صور اغتر للعباسيي  ي الفرج  فِعداء أتر

ه " أحد أفراد األشة األموية، 
َّ
ز أمية وهاشم قديم ثم جاء اإلسالم بأحداثهالفرج االجتماعي وتتمثل بأن ز بي   .  (29)والعداء بي 

 :  األسباب الثقافية -3 

، وال يمكن فصله عن األسباب   ي
ي العامل الثقافز

ي الذي يحيط بالفرد، النسق الثقافز
االجتماعية، بسبب المكون الثقافز

، فإنه ال شك سيؤدي   ي
ي هذا المكون الثقافز

ي المجتمع فال بد لها من التأثت  عىل حياة اإلنسان، فإذا كان ثمة اختالل فز
السائد فز

اب والغربة ي نفسية هذا اإلنسان ومن ثم تقوده إىل االغتر
ي  دب مما الرغم ، وعىل(30)إىل اختالل فز

 من انحالل الدولة  جسم فز

ي  االضطراب و والفوضز  الفساد  حالة  من الرغم وعىل وضع،  وتفكك
 أرفر  من كان الرابع المجتمع، فإن القرن  سادت  التر

 وعقليا العصور 
ً
 علميا

ً
 أدبيا

ً
 ويعود  االجتماعية والثقافية مغايرة لصورة الواقع السياسي القاتمة،، فكانت صورة الحياة  ً

ي  الفضل
ي  هذا فز

ي  الرفر
ي  والرواج الثقافز

 جملة أسباب منها:   القرن الرابع إىل فز

الثقافاتأوال  اج  ز ي  النشاط عن الناجم  : امتر
جمة حركة فز  اليونانية، والفارسية، و خاص  اللغات األجنبية من التر

 العربية.  اللغة إىل والهندية

ع ثانًيا 
ّ
ي  الحكم  مراكز : توز

 لذلك  ، فظهرتةالعباسي الخالفة عن  األقاليم من استقلت كثت   أن  بعد  الدولة  فز
ً
 تبعا

ة منارات ها وقرطبة، والقاهرة والموصل وحلب وبخاري كالري للعلم واألدب:  كثت  ي  العواصم من وغت 
 نافست أخذت التر

 للحركة أن  بعد بغداد 
ً
 فيما بينهم التنافس إىل األقاليم هذه  ملوك  عمد وقد والفكرية، واألدبية العلمية كانت وحدها مركزا

ي تشجيع
 لألدباء بهموفتحوا أبوا والتأليف التصنيف عىل وحثوهم العلماء فقربوا األدب والفكر رجال ورعاية العلماء فز

 .واألعطيات األموال عليهم وأغدقوا والشعراء

ا
ً
ة وتعرفوا عىل ما عند تلك الشعوب من معارف وعلوم بعد اتساع الدولة اإلسالمية؛ ثالث : اتصال العرب بشعوب كثت 

 .
ً
 وإىل األندلس غربا

ً
قا ز شر  بسبب الفتوحات فوصلت حدود الصي 

ي الحظ عىل تعلم العلوم وتقديرهم للعلماء واإلنفاق عليهم، وكان الملوك  : دوررابًعا
 من عدد  منهم والخلفاء فز

ي " كالوزير البارزين الكتاب ي اللذين" الوزير و    "بن عباد الصاحب  " والوزير ،"العميد بن الفضل أتر  مكانة لهما كانت المهلتر

ي 
 . (31)والشعر األدب فز

ي  خامًسا
ي العرص العباسي ما  : استعمال الورق كان له دور فز

التعلم والتعليم. فمما ال شك أن حركة العلم وتدوينه فز

 إضافة تقدم ما ، " فكل(32)كانت لتصل لمكانة راقية فيما لو بقيت أدوات الكتابة عىل حالتها األوىل من البساطة أو الندرة  

 بشكل أسهم ونقاش جدل قام بينهما من وما واالتجاهات التفرعات المختلفة والجماعات الفرق من الكثت   ظهور إىل

ي  فعال
ي  والثقافية الفكرية الحركة نهضة فز

 .  (33)الهجري"  الرابع القرن  فز

 
، ص (29) ي

 . 142:141خلف هللا، محمد، صاحب األغاتز

 28(، ص1مرص، )ط.  –مكتبة الزهراء، القاهرة ،)د. ت( أزمات الشباب النفسية ، ينظر : عيد، محمد ابراهيم  (30)

ة  (31) اب ينظر: سمت  ، االغتر ي  سالمي
ز   ،وانظر عاضي ،وما بعدها. 114ص الهجري، الرابع القرن  العباسي  الشعر فز ي   ، حسي 

  13ص  ،أبو الفرج األصفهاتز

 . وما بعدها 

، أحمد، ضىح اإلسالم  (32) ز  وما بعدها.   21/ 2أمي 

ة (33) اب :سالمي  سمت  ي  االغتر
    118،  114ص الهجري، الرابع القرن  العباسي  الشعر فز
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ز بسبب ما يتمتعون   لتهم عند الحاكمي  ز
ي علو متز

ي وعائلته األثر الكبت  فز
ي الفرج األصفهاتز كان لألسباب الثقافية عند أتر

ي 
ز    به من اتساع  وتبحر فز  عند المستولي 

ً
ها من العلوم، فكانوا كتابا ي الرواية والحديث والقصص والشعر وغت 

العلوم، سواًء فز

ي عرصهم  
ز بهذا العلم فز ي فكانوا من أهم العالمي 

ي تكوينهم الثقافز
ي األثر البارز فز

ي الغناء، فكان لعلم األغاتز
وأصحاب ذوق فز

ي  
ي  ومعرفة أركانه وأصوات الغناء، وهذا يظهر أثره فز

ه من المؤلفات التر ي وغت 
فا كتاب األغاتز

َ
ل
َ
ي الفرج بحيث أ شخصية أتر

 . (34) تختص بهذا العلم

ي الفرج باألخص.    عىل عرص أتر
ً
ر إيجابا

ّ
ي ذلك العرص، وقد أث

ف والنعيم فز بلغت الدولة العباسية أقض درجات التر

ي الذي انقطع ة حياة المهلتر  ست 
ً
ي الفرج الذي وصفه ومما يدل عىل الفخامة واألبهة أيضا ي  إليه أتر

ي التوجز
وشاهدنا  " القاضز

ي بركة عظيمة كانت له  
 بألف دينار، فطرح فز

ً
ي ثالثة أّيام متتابعة، وردا

ى فز ي وزارته، وقد اشتر
ّ فز ي ي دار  نحن، أبا محمد المهلتر

فز

كة  ي التر
ب عليه، ونهب، وكان فز كة، وشر ة، تعرف بدار التر ي مجالسه"   فّوارةكبت 

 . (35)حسنة، فطرح الورد فيها، وفرشه فز

ي أماكن معينة، أو منازل معروفة، وإنما كانت  
ز بقوله : " ولم تكن هذه األندية تجتمع فز وهذا ما وصفه طه حسي 

ز مدن العراق المختلفةتجتمع حيث يتاح لها االجتماع، فكانت   وهنا تجدر بنا  ،  (36)تتنقل بأدبها وعلمها، وبجدها وهزلها بي 

اإلشارة إىل أن أبا الفرج تتبع رغبات الحكام، ولجأ لمثل هذا األسلوب بوجود عالقة متوترة، فلم يثق بممارسة السلطة  

الفكا يمكن  ي عيشته ال 
 فز
ً
 حياتيا

ً
أمرا الحال  ي واقع 

ي أضحت فز
التر الفرج ثقافته وعلمه (37) ك منه"  السياسية  أبو  ، فحّول 

، مراوغ به السلطة، فلعب لعبة التمويه والخداع عىل الحاكم الذي يخافه ويخشاه، فاختلفت موضوعات   ي
بأسلوب ثقافز

ي الفرج، فكان   عور النفسي المضطرب  مؤلفات أتر
ُّ
ي عرصه وإظهار مدى عمق الش

ي الفرج فز اب أتر
لها الدور الكبت  الدال عىل اغتر

 بموضوعات مغايرة، فتحولت  
ً
بعث لألندلس ّشا

ُ
، ويخالفها بأخرى ت

ً
ي العلن كتبا

الذي ُيشعره دوما بالوحدة، فكان يؤلف فز

الب العهد  ي 
فز حالة  إىل  حالة  من  المعرفية  الفرج  ي  أتر الوالء  طبيعة  ي 

فز تحول  التحول  هذا  يتبع  أن  الطبيعي  ومن   ، ويــهي

من ممارسة    (38)واالنتماء  
ً
ي مكنته فعال

التر المخاتلة  الثقافية  بالمراوغات واالنسحاق   
ً
 محمال

ً
يبدع نصا أن  فـ " استطاع  

 .   (39)سلطته الفكرية والفنية عىل السلطة السياسية الفوقية" 

ي ه
 فإن النسق الثقافز

ً
 إىل رواية األخبار األدبية والتاريخية المخاتلة، ودفعه إىل استقبال إذا

ً
و الذي أوجد فيه ميال

ز يتهمه بالشعوبية، حيث يرى محمد  (40) الكتابة عىل هذا النمط   ز والمحدثي  ، وعىل ضوء ذلك فإننا نجد الكثت  من األقدمي 

ز ممن لم تسلم نفسه ز المتعصبي  ه " من جملة المؤلفي 
َّ
ي معرض  (41) م من الشعوبية "  كرد عىلي أن

، ورأى وليد األعظمي فز

ي الصدور، كغىلي القدور، وشعرت بنبال األعداء تتوجه إلينا،  
ان الشعوبية والحقد وهي تغىلي فز  " نت 

َّ
ي بأن

حديثه عن األصفهاتز

 . (42)وسهامهم تنثال علينا " 

 
ز  ، ينظر: عاضي   (34)  ي  ،حسي 

 . 14ص ،أبو الفرج األصفهاتز

ي الفهم داود البرصي، أبو عىلي )  (35) ، المحسن بن عىلي بن محمد بن أتر ي
ة وأخبار المذاكرة  ،ه(384التنوجز  .301/ 1، هـ 1391 ،نشوار المحارصز

ز  (36)  .    357/ 1م، 2012مرص  –) د. ط (، القاهرة ،مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ،األربعاء حديث  ،طه ،حسي 

ي القديم “، وزارة الثقافة عمان _ األردن، )د.ط( (37) ي أنساق الشعر العرتر
ي " قراءة ثقافية فز

 . 31،ص2014، عليمات، يوسف، النسق الثقافز

ي أنس (38)
ي " قراءة ثقافية فز

ي القديم، صعليمات، النسق الثقافز  61اق الشعر العرتر

 . 64المصدر السابق، ص (39)

 . 43المصدر السابق، ص (40)

 ،   1928، آذار، 3، ج8مجلة المجمع العلمي بدمشق، م (41)

ي  (42)
، أبو الفرج األصفهاتز  10ص ،عاضي
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ي الدسم من خال
ي يدس السمَّ فز

ز الضدين، وخت   فرأي األعظمي يكمن بأن األصفهاتز ي تجمع بي 
ة التر ل مروياته الكثت 

ي عيينة، وقد طعن فيه بعض أهل التشعب  ي أثناء حديثه عن الشاعر أتر
دليل عىل ذلك هو الختر الذي يروي فيه األصفهاتز

 
َّ
 أصل  والمثالب من أمثال " الهيثم بن عدي , وأبو عبيدة وابن مزرع، قال : " وليس هذا من األقوال المّعول عليها؛ ألن

قر له بذلك
ُ
ي سفيان، وعلم أن العرب ال ت ع إىل أتر

ّ
 . (43) " المثالب زياد لعنة هللا لما اد

ه من ختر  
َّ
ي ذلك، وأن

 فز
ً
 مغايرا

ً
، إال أن وليد األعظمي كان له رأيا

ً
فالظاهر من خالل هذا الختر أن أبا الفرج ليس شعوبيا

ي الفرج هذا من ختر أهل أصفهان .   أتر

ي طالب  و   األوىل إىل عىلي ابن أتر
ز ز خفيفتي  ي هللا عنه    – قد وجه فيه طعنتي 

 عىل    – رضز
ً
 واليا

ً
ز زيادا ه كان قد عي ّ

َّ
ألن

ي بكر الصديق   ، والطعنة الثانية إىل آل أتر
ً
ي هللا عنه    – خرسان قبل أن يدعيه معاوية أخا

 معمر بن المثتز    –رضز
ّ
 جد

َّ
ألن

ي الفرج  ، (44) الكيد!! "  الحاقد قد احتم بهم والًء، فتأمل هذا  ي الطعن بشعوبية أتر
ي أرى أن وليد األعظمي قد غاىل فز

إال أنتز

، فإن رأيه من محظ الخيال والتأويل البعيد، وتحميل النص فوق طاقته، مما ال يوائم العقل السوي.   من خالل هذا الختر

ي 
ي يظهر بها االعتداء عىل العرب فز

ي بسبب بعض مسميات الكتب التر
ي شعوبية األصفهاتز

ز عاضي فز وكان رأي حسي 

ي دراسة العرب، ولكن األمر ال يخلو من التحريف ألسماء هذه  
ي اختصت فز

المثالب والمعايب والتعديل واالنتصاف التر

 . (45)الكتب 

ي  العملية باعتباره ابإذ ينظر ماركس لالغتر  األسباب االقتصادية:  - 4
 عن التعبت   عىل قدرته  خاللها الفرد  يفقد التر

ي 
ي  متمثلة تبدو وصارت تحولت  ذاته التر

، فعند بواسطة النظام العمال إنتاج استغالل فز العمل   بتقسيم األخذ  الرأسماىلي

 للحيوانات  منه، فيصبح له منجاة وال عليه مفروض العمل لتقييم ومغلق محدد مجال امرئ لكل يغدو
ً
 لألسماك أو صائدا

،  أو
ً
ز  راعيا ي الفرج   ، كذلك يظل أن ويتعي  اب أتر

ي الفرج كان لها الدور الكبت  الدال عىل اغتر فاختالف موضوعات مؤلفات أتر

، ويخالف
ً
ي العلن كتبا

عور النفسي المضطرب الذي يشعره دوما بالوحدة، فكان يؤلف فز
ُّ
ي عرصه وإظهار مدى عمق الش

ها فز

 بموضوعات مغايرة. 
ً
ي أخرى تبعث لألندلس ّشا

 فز

اب  األسباب االقتصادية:   -4 ي  العملية باعتباره إذ ينظر )ماركس( لالغتر
 التعبت   عىل قدرته  خاللها الفرد  يفقد التر

ي  عن
ي  متمثلة تبدو وصارت تحولت ذاته التر

، فعند بواسطة النظام  العمال إنتاج استغالل  فز العمل   بتقسيم األخذ  الرأسماىلي

 للحيوانات  منه، فيصبح له منجاة وال عليه مفروض العمل لتقييم ومغلق محدد مجال امرئ لكل يغدو
ً
 لألسماك أو صائدا

ز  أو ، ويتعي 
ً
  . (46)كسب معيشية  وسائل يفقد  أن يشأ لم إذا كذلك يظل أن راعيا

 

ه أما بالنسبة لرأي
َّ
ق ) فروم ( فأن اب، من التخلص يمكن المستشر  األفراد  ربط طريق المختلفة عن بأسبابه االغتر

أو الجماعي  العمل من بروح باْلخرين أنفسهم ك  ي  المشتر
ي  واالمتثال للسلطة الخضوع فز

ففز  األوىل الحالة للمجتمع، 

ابط االنتماء فيه يسود أفضل مجتمع لتنمية الحقيقية اإلنسان حريته يستخدم ي  بينما   والتر
الثانية فز  يكتسب الحالة 

 
ي  (43)

 . 77/ 20ج  ،األغاتز
، وليد  (44) ي    ، األعظمي

 60،5ص ،النحر اليماتز
ز  (45) ، حسي  ي  ،عاضي

 . 57ص ،أبو الفرج األصفهاتز
اب، :هللا  العبد يىحي  (46)  . 26- 25ص الروائية، جلون بن الطاهر  لشخصيات تحليلية دراسة االغتر
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  اإلنسان
ً
  قيدا

ً
  يعطيه جديدا

ً
  شكال

ً
ي موضعه،  (47) األمان من جديدا

اب والغربة فز  لالغتر
ً
، فالشخُص يشعر بالعجز فيقوده حتما

ةفينغلق عىل ذاته،  اب من أهمها وأبرزها  ،وربما ذلك يقوده إىل اضطرابات نفسية كبت   . (48) قد يكون االغتر

المشكالت  من  ي 
يعاتز وكان   ،

ً
ا وفقت   

ً
معدما الكوفة كان  من  بغداد  إىل  انتقاله  وحال  ه 

َّ
فإن الفرج  ي  ألتر بالنسبة  ا 

أمَّ

ي الكوفة، وامتدت معه
هذه الحالة إىل أن أنه مرحلة الطلب والتعلم، وأصبح    االقتصادية بسبب ُبعده عن أهله وأقربائه فز

 بسبب 
ً
بلقبه متخفيا  

ً
ا الميسورة، فكان متستر بالحالة  يكن  ما يسد رمقه وجوعه، ولم  المجالس ويأخذ من تالميذ  يقود 

ي الفرج والشعور  ، فلم تربطه بهم عالقة، فكان لذلك أثره الصعب عىل روح أتر ز اب،   إجحاف الدولة العباسية لألمويي  باالغتر

 من أن يتكيف مع الواقع الجديد ويتأقلم معه،   
َّ
 البحث عن مصدر رزق ليقتات منة ويرصف عىل بيته، وال بد

ً
وأصبح لزاما

، وقيل: " وليس أحد من أصحاب الملوك وخلطائهم هو   ي  لمعز الدولة، وانقطع إىل الوزير المهلتر
ً
فلجأ إىل أن يكون نديما

ه ليحتاج أن يكون فيه  أوىل باستجماع محاسن األخال
َّ
ق وأفاضل اْلداب وطرائف الُملح، وغرائب النتف من النديم، حتر إن

ف الملوك تواضع العبيد...."  ، وقول الجاحظ :" أن يكون طيب المفاكهة والمحادثة،  (49) أشياء متضادة، فيكون فيه مع شر

 بأيام الناس ومكارم أخالقهم، عالم
ً
 من كّل فّن، قصت  المياومة والماليلة عالما

ً
 بالنادر من الشعر والسائر من المثل، متطرفا

ً
ا

 من الخت   والشر بنصيب " 
ً
 الحاجة جعلت المديح مغلفا باالستجداء، فيختتم بالدعاء   ، (50) آخذا

َّ
وبالنظر إىل ما جاء فإن

ي حاجته. ومنها:  ه يلتر
ه
ي عل

 (51) للقاضز

ر           
ْ
ك
ِّ
ي الذ

ن  ي السَّ ِ
اض 
َ
يَها الق

َ
ا أ
َ
َعْصر ي

ْ
ـــاة ال

َ
ض
ُ
 ق

َ
َل
َ
ال ع

َ
 ع
ْ
 َوَمن

رر        
ْ
ف
َ
َوى ق

ْ
ٍك َوَمـــــث

ْ
ن
َ
ٍل ض ر

رر     َوَمــــــــت ْ 
ْ
ي َمحلٍّ   َوع ِ

 
ا   ف

َ
َمعن

َ
ِد اْجت

َ
 ق

ــــــــــرِّ        
ُ
ـــــٌم َوض

َ
ل
َ
ي أ ِ
َماب 
َ
ـــى ز

َ
ـــلـق
َ
ِّ     ن

َّ
، كثْتر الَّش ر

ْتْ
َ
خ
ْ
اٍل ِمن ال

َ
 خ

        
َ
 ِحْبـــرفاْسَمْع ِلش

ْ
ي ِمن

بر َ
ت 
ْ
 ِمح

ْ
َرت

ِّ
 ُصف

ْ
د
َ
ر    ق

ْ
 ِبــُعــــذ

ْ
 كواي َوُجــــد

ي ويطلب منه المال لسوء حاله ومنها  لتر
  (52) وله من قصيدة يستميح بها المهَّ

ْر     
َ
ـــــــــــــــذ

َ
ـــــــــوِل الح

ُ
ى َوُحل

َ
د اِت   َوَريِب الرَّ

َ
اِدث

َ
فِســـــــــي ِمـــن الح

َ
 ن
َ
اؤك

َ
 ِفد

ي    
ف 
َ
لـــى الُمـــــْعت

َ
همي ع

َ
  ت

َ
ك
ُّ
ف
َ
ْر  ن        َوك

َ
د
َ
  ك

ْ
ــــــــا ِمن

َ
فا َوَصف

َ
يٍض ع

َ
     ِبف

ـــــــــظْر      
َ
ت
ْ
 ين
ْ
َيـــْوَم َمــــن

ْ
ك ال ُ ْتْ

َ
َما غ

َ
        ف

َ
ت

ْ
د
َ
 فأنعْم بإنـــجازر َما قد َوع

 (_العوامل الدينية:  5

ي يتمثُل بذهاب الناس والم
ؤسسات الدولة األموية إىل المذاهب والفرق، فلم يعتادوا عليها من قبل الجانب الديتز

ي ظل  
، " فقد عاش أبو الفرج حياته فز

ً
 وتزلفا

ً
ــة ـ ـــيَّ

ا
ـــق
ا
حكم  وإظهارهم اتباع فرٍق إسالمية موالية للنظام الحاكم؛ ليتواروا خلفها ت

ز وكانوا شيعة متشددين، وقد أضفوا عىل مذهبهم صبغة رسمي ي  البويــهيي 
ة بعد استيالئهم عىل الحكم والخالفة العباسية فز

 
، مصطفز )  (47) ،  النفس علم  م(، 1976ينظر: فهمي ، القاهرة اإلكلينيىكي  375 .ص ( 1مرص، )ط.  – دار مرص للطباعة والنشر

اب وأزمة اإلنسان المعارص، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية 1988انظر: اسكندر، نبيل رمزي، ) (48)  . 40الطبعة األوىل،  ص ،مرص  –م(، االغتر

اِجم) (49)
ا
ش
ُ
،  ،ه( 360 ك ّ  بن السندي بن شاهك، أبو الفتح الرمىلي

ز     11،8،7أدب النديم،  طبعة بوالق، صمحمود بن الحسي 

ي أخالق الملوك   ،ه(255بالجاحظ )    (50) 
، أبو عثمان،  التاج فز ي

ي بالوالء، الليتر
المطبعة    ،أحمد زكي باشا ت .    ،عمرو بن بحر بن محبوب الكناتز

ية   . 69، صم1914 -ه  1332األوىل،    الطبعة:   القاهرة –األمت 

 ( 15انظر المتسلسلة رقم ) (51) 
 ( 18انظر المتسلسلة رقم ) (52)
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ز   ت الفير ي ذلك، وقد كتر
العراق وفارس, وأظهروا تعصبهم الشديد ْلل البيت وشيعتهم وحملوا الناس عىل مشايعتهم فز

ين , وبينهم أدباء ومفكرون, عىل مسايرة حكامهم وعام ي ذلك العرص وزاد التعصب مما حمل الكثت 
ة  الطائفية المذهبية فز

ي عرصهم "  
ء لم يجئه أحد قبله أو بعده،  (53) الناس فز ي

ي جاء بسر
، ولكّن هذا األموي القرسر

ً
 وليس شيعيا

ً
، فأبو الفرج متشيعا

والقتل، األذى  أذاقوهم صنوف  الذين  البيت  آل  إىل  يميل  أن  ي 
مرواتز الشخصية  ف  فكيف ألموي  ي هذه 

فز التناقض  حالة 

ز المتشيع  والشيعة" ز مفهومي   يساير بها  (54)بالجمِع بي 
ً
ي الفرج ما هي إال حالة تقية وتزلفا ، ولكنَّ حالة التناقض عند أتر

ي عرصه، وحاجته الشديدة إىل إظهار المحبة 
ي الفرج فز البويــهيون، فإذا ما أدركنا هذه الظروف كلها، أمكن لنا تقدير موقع أتر

ي ذلك حقيقة تشيعه أو حبه لهم
ي الفصل الذي خصّصه  (55)والوالء ْلل البيت وشيعتهم دون أن يعتز

 فز
ً
، فلم يذكر له كتابا

ي قائمة الكتب 
ه ما يمكن أن يدرج فز ز " وغت   هو " مقاتل الطالبيي 

ً
 معروفا

ً
ي الشيعة وآثارهم، مع أن كتابا

ه  لمؤلفز واْلثار وغت 

ز وأهل بيته   ي أمت  المؤمني 
ي القرآن فز

ي يتظاهر بها أنه متشيع وهن كتابان " كتاب ما نزل فز
ي ذكرها الطوسي التر

من الكتب التر

ي كتاب فاطمة ". 
 " و" كتاب نفز

            

اب : رابعا  : مراحل االغتر

ي ينطلق منها اإلنس  (1
اب: وهي النقطة األوىل التر ز مرحلة االستعداد لالغتر اب، وذلك حي 

ي إحساسه بهذا االغتر
ان فز

 تبدأ تلك المكونات الخارجية بالتأثت  عىل هذا الفرد.  

ب بالنظر إىل ما يدور حوله من عنارص الغربة  (2 ي يبدأ فيها المغتر
: وهي المرحلة التر ي

مرحلة اإلعراض والرفض الثقافز

اب، ويأخذ بالنفور منها، ومحاولة الوصول إىل خالص من هذه   ي يعيشهاواالغتر
ابية ضمن مكونات حياته التر   .العنارص االغتر

اب،  (3  لما يدور حوله من عنارص االغتر
ً
ب متعلال ي يغدو فيها المغتر

ب: وهي تلك المرحلة التر مرحلة التكيف المغتر

اب من حوله ب مكونات االغتر ي يواجه بها المغتر
اب ضمن مكوناته الحياتية، أي هي السبل التر  لهذا االغتر

ً
، إذ  (56)ومواجها

 عن  
ً
بعيدا  عن وطنه، 

ً
با يكون اإلنسان مغتر اب عن األوطان، وفيه  : االغتر اب هي أن مراتب االغتر الجوزية  القيم  ابن  ز  بي 

 عن المجتمع الذي يعيش  
ً
با ي يكون فيها اإلنسان مغتر

: غربة الحال: وهي التر ي
ي يعيشها ويحبها، والثاتز

مكوناته البيئية التر

ز الُج  ز أناس  فيه، كحياة العالم بي  ي زمان فاسد، يعيش بي 
ز الكفار، أو رجل صالح فز ، والمؤمن بي  ز ز المنافقي  ّهال، والصادق بي 

ي شاهده غريب  
فاسدين، أما الدرجة الثالثة: فهي غربة الهمة: وهي غربة طلب الحق، وهي غربة العارف؛ ألن العارف فز

ي فرج: (57) اب عند أتر
 .وهناك واعث قد زادت االغتر

هذه  يندفع  الوحدة:   -1 نفسية،  أو  اقتصادية،  أو  اجتماعية،  ظروف  بالوحدة ضمن  اإلحساس  نحو  الفرج  أبو 

ي التخلص مما ألمَّ 
ء يساعده فز ي

ي هذا العالم، وأنه ال سر
به، فالشاعر والكاتب  الظروف تدفعه إىل اإلحساس بأنه وحيد فز

ب عن وطنه ي تحيط    . المغتر
التر العنارص االجتماعية  بالوحدة ضمن منظومة    فيشعر 

ً
أمام نفسه وحيدا  

ً
ا به، فيظهر كثت 

 
، انظر (53)  ة سالمي اب ، سمت  ي  االغتر

ي  91 :الهجري، ص  الرابع القرن العباسي  الشعر فز
، العرص األدب تاريــــخ  ،ضيف وانظر شوفر ي  العباسي  العرتر

 14 ص األول . 
(54)   ، ي

، أبو الفرج األصفهاتز ز ، حسي   48عاضي
ي أحوال العلماء السادات، طهران،ج   ،هــ(1313محمد باقر الموسوي )  ،الخونساري  (55) 

 . 221/ 5روضات الجنات فز

اب من منظور علم االجتماع1984انظر: شيتا، سيد عىلي ) (56)  شر دار عالم الكتب للن  ،م(: نظرية االغتر

ي بكر بن أيوب ) ،ابن قيم الجوزية (57) ، تحقيق: محمد المعتصم باهلل 1996محمد بن أتر ز ز إياك نعبد وإياك نستعي  ز بي  م( : مدارج السالكي 

وت  ، بت  ي  . 193 –  191ص: ،3لبنان، الطبعة الثالثة، ج:  –البغدادي، دار الكتاب العرتر
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ي يقاسيها
ي تحيط به أو بقومه، فالوحدة التر

ي مواجهة األخطار التر
 فز
ً
،  ،  (58)يقاسي اْلالم، أو وحيدا

ً
 وحيدا

ً
أبو الفرج أصبح غريبا

 نزلت به الهموم وأحاطت به الكروب.  

ي فرج منه:   -2 ي الفرج، فال شك أن هذا األموي وهو  الموت وموقف أب  ي نفسية أتر
ي تستقر فز

ثان البواعث التر

ه من أحفاد آخر خليفة أموي
َّ
ي ال يأمن العاقل بها عىل نفسه من    ، يخسر القتل؛ ألن

والحالة االجتماعية المضطربة التر

ي الفرج، فالموت هي القضية ا ي يتحتم عىل أي  القتل، فكانت لهذه العقدة النفسية األثر األكتر عىل روح أتر
لوجودية التر

 بالغ  الموت شخص اإليمان بها ويعتتر 
ً
ه أبا الفرج  ، إن(59)الصعوبة موضوعا ز  من كغت   ولم  الموت بحقيقة آمن المسلمي 

م  
َّ
ي  فرد  كل طريقه  وسيجتاز اإلنسان،  عىل ينكرها، فالموت محت

فيتهرب منه، أن المرء يهاب من لقياه    إال  الوجود،  هذا فز

 الموت ألفر عليه شباكه  
َّ
وال يطيقه، والموت حرمه من أعز حيوان عىل قلبه، وهو ديك كان بمثابة الصديق واألخ إال أن

ي  فاصطاده ضمن الموتر الذين فارقهم أبو الفرج وهو
،   ديار الغربة، فكان فز

ً
 مؤثرا

ً
 شديدا

ً
لموت هذا الديك الظريف وقعا

 فقال : 

          
ا
ٌب  ط

ْ
ط
ا
ِفيِق خ

ا
ُ  ش ْ ت 

ا
َّ  غ ي

َ
ىل وِل  عا

ُ
ُـّ  الُحل ظ

ا
ُروِق      ف

ُ
ــــرَّ ط  ِبِه أما

ُ
ت
ْ
ق  را

ِرْيِق          
ا
لِّ  ط

ُ
ْ  ِبك   ىِلي

ٌ
ات

ا
اِصد ا  را ي       ترِ

ٌ
ـة
ا
ـــِحـْيـط ــــ اِن ُمـ ما ُب الزَّ وا

ُ
ا  ن ما َـّ أن

َ
ك
ا
 ف

والمشيب:  -3 يحّب  "  يقول:   الشيبة  وممن  الطبع،  لق وكرم 
ُ
الخ الوجِه وسالسة  نهاية حسِن  ي 

فز الفتر  وكان 

، وقيل: 
ً
 من الكتب حسنة

ً
 من العلم، وجمع خزانة

ً
" األدب ويميُل إىل أهله. ولم يزل يعمل به قريحته حترَّ عرف صدرا

ي سنة
ي معز الدولة، أي فز

ي أيام الشيبة والصبا عندما توفز
ي  356  فكيف نقبل أن أبا الفرج كان فز

ي توفز
ه. وهي السنة التر

ي الفوارس. أم كيف يرى أبو الفرج النور سنة   ، ويكون  284هو فيها عىل قول ابن أتر
ً
ي الفوارس أيضا ه، عىل قول ابن أتر

 سنة
ً
   .   (60)ه؟ "356شابا

 

 

 

 

 الخالصة:  

 إىل جملة من النتاجات: 
ُ
صت

ُ
ل
ا
 يمكن من خالل ما تمَّ دراسته خ

ز   -1 ي للدولتي  ي األدب عىل ميع األصعدة، باإلضافة لنقله أخبار التاريــــخ العرتر
ي من أشهر رواة ومحدتر

كان أبو فرج األصفهاتز

 األموية والعباسية. 

ي فرج العوامل السياسية واالجتماعية، ومن أهمها الثقافية والدينية.  -2 اب عند أتر
 من عوامل االغتر

 
، مجلة كلية اْلداب، جامعة الكوفة، العراق، ص:  (58) ي

ي شعر عبد الوهاب البياتر
اب والغربة فز ، حسن )د.ت(: رموز االغتر ي

 70انظر: الخاقاتز

ي  الموت شورون، جاك  (59)
، الفكر فز ي ، يوسف كامل ترجمة الغرتر ز   ،  76م، ع 1978يناي،   المعرفة، عالم  سلسلة الفتاح، عبد إمام مراجعة حسي 

 .  90 ص

ي  (60)
 . 14/ 83،أدب الغرباء  ،أبو الفرج ،األصفهاتز
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ز األمراء والخلفاء وقد   -3 اب تغول أبو فرج بي  ز األصدقاء واألهل واألعداء، وقد جاءت به بويالت االغتر أثرت عىل وضعه بي 

 . ي
ز جانبه الديتز ي والذي ضهر بي 

 النفسي الخفز

ي ضوء ما قاله أسالفه ومرافقيه، وقد طعنوا به وأثاروا الشبهات حوله؛ لغاية   -4
ي فز
ي فرج األصفهاتز  الباحثون أثر أتر

تصورا

ي النفس، لم يسمعوها من صاحبها. 
 فز

ي منظوري كانت غامضة، وإن كنت أرى م -5
ي فرٍج فز ي تحتاج إىل الكثت  من الدراسة، فشخصية أتر

ي فرج األصفهاتز ؤلفات أتر

 بها الجور والظلم فيها بحقه. 
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 المصادر والمراجع:  

 الكريم، مصحف المدينة المنورة، رواية حفص عن عاصم. القرآن 

العرب الكتاب  دمشق،،اتحاد   ، ي األدتر الموقف  مجلة   ،) السيد  غسان  تامر،  زكريا  أدب  ي 
فز اب  االغتر ، 352عدد  ) 

،  م . 2003سبتمتر

اب وأزمة اإلنسان المعارص، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، م1988اسكندر، نبيل رمزي، )  . 1رص، الطبعة م(، االغتر

، دار المعارف، القاهرة، مرص، الطبعة1988األسد، نارص الدين )  .7م(، مصادر الشعر الجاهىلي

، أبو نعيم)  ي
 .  ه(،  تاريــــخ أصبهان = أخبار أصبهان430األصبهاتز

أبو ح وضبطه صححه والمؤانسة، االمتاع ،حيان التوحيدي،  وت، العلمية، الكتب دار المنصور، خليل غريبه وشر  بت 

 . 1،1997 ط لبنان،

، المحسن بن عىلي ا ي
ة وأخبار المذاكرة ،ه(384) لتنوجز  . ه 1391، نشوار المحارصز

ي أخالق الملوك  ،ه(255الجاحظ )  
ية    ، أحمد زكي باشا ، ت:  عمرو بن بحر، التاج فز ، 1الطبعة:   القاهرة  –المطبعة األمت 

 . م1914 -ه 1332

ي  الموت  شورون،  جاك
، الفكر فز ي ، يوسف كامل ت:  الغرتر ز م،  1978 يناي،   المعرفة، عالم سلسلة الفتاح،  عبد إمام  م:  حسي 

 . 76 ع

، طه، حديث األربعاء، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ز  م.    2012مرص  –) د. ط (، القاهرة ،حسي 

اب عند إيريك فروم، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر وال ،حماد، حسن محمد  وتاالغتر  م. 1995، توزيــــع، بت 

  :   إحسان عباس  ::   معجم األدباء = إرشاد األريب إىل معرفة األديب ه(626الحموي، شهاب الدين أبو عبد هللا ياقوت )   

وت ، بت   4:جم 1993 -ه  1414، (1: )ط. دار الغرب اإلسالمي

، مج ي
ي شعر عبد الوهاب البياتر

اب والغربة فز ، حسن )د.ت(، رموز االغتر ي
 لة كلية اْلداب، جامعة الكوفة، العراق. الخاقاتز

ي "الراوية"  ،محمد   ،خلف هللا
ي أبو الفرج األصفهاتز

ي للطباعة والنشر : القاهرة :ط.   ،صاحب األغاتز :  :  3:دار الكاتب العرتر

1968  

ي أحوال العلماء السادات، طهران، ج 1313الخونساري، محمد باقر)
 . 5هــ(، روضات الجنات فز

اب من منظور علم االجتماع1984شيتا، سيد عىلي ) .  ،م(: نظرية االغتر  دار عالم الكتب للنشر

ي يه(، 310)  محمد بن جرير ، الطتر ـــخ الطتر ي = تاريــــخ الرسل والملوك، وصلة تاريـ ـــخ الطتر  . تاريـ

ي بكر )، مابن قيم الجوزية ، تحقيق: محمد المعتصم    م(،1996حمد بن أتر ز ز إياك نعبد وإياك نستعي  ز بي  مدارج السالكي 

وت  ، بت  ي  .  3لبنان، الطبعة الثالثة، ج:  – باهلل البغدادي، دار الكتاب العرتر

ة ومص اب ست 
 م. 1993، 4طلح، دار المعارف طرجب، محمود، االغتر

اب شاخت،  ، المؤسسة العربية للد  ، ت: ريتشارد، االغتر ز وت  كامل يوسف حسي  ، بت   1980،  1ط  ، لبنان  – راسات والنشر

 م . 

اب من منظور علم االجتماع م(: نظرية1984شيتا، سيد عىلي ) وت. االغتر ، بت   ، دار عالم الكتب للنشر

ة ، سمت  ي الشع ،سالمي
اب فز ، القرن الرابع الهجري، االغتر  ، عيد، محمد ابراهيم 2000، 1، دمشق، طابيعدار الينر العباسي

 (. 1مرص، )ط.  –ت الشباب النفسية، مكتبة الزهراء، القاهرة )د. ت( أزما
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األردن،    _ عمان  الثقافة  وزارة  القديم،  ي  العرتر الشعر  أنساق  ي 
فز ثقافية  قراءة   " ي 

الثقافز النسق  يوسف،  عليمات، 

 م. 2014،)د.ت(

، دار مرص للطباعة والنشر  النفس علم م(،1976، مصطفز )فهمي   (  1مرص، )ط. ، القاهرة، اإلكلينيىكي

ي بكر) ، ت: محمد المعتصم باهلل  1996ابن قيم الجوزية، محمد بن أتر ز ز إياك نعبد وإياك نستعي  ز بي  م(، مدارج السالكي 

وت   ، بت  ي  .  3، ج: 3لبنان، الطبعة –البغدادي، دار الكتاب العرتر

اِجم)
ا
ش
ُ
ز  ،ه( 360 ك     م، مطبعة بوالق، مرص. 1988أدب النديم، ) ، محمود بن الحسي 

 . 1928، آذار، 3، ج8، ممي بدمشقمجمع العل

 (، مج
ً
 ودوافعا

ً
 ومفهوما

ً
اب اصطالحا    . 1979 ، ، الكويت1، عدد10مجلة عالم الفكر، ) االغتر

اب، :هللا العبد يىحي   الروائية.  جلون بن الطاهر لشخصيات تحليلية دراسة االغتر
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