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عثاس یداللهي فارساوي
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*

**

الملخص
تًتجط الغطثٔ ٍالطًَض ثبلَحسٓ هي الوؿبه٘ي الًطٗمٔ فٖ األزة الصٕ ًطؤ ًت٘دةٔ التّةسَّض
فٖ األٍؾبو الس٘بس٘ٔ ٍاالختوبي٘ٔ ٍااللتػبزٗٔ فٖ الودتوًبت الجططٗٔٗ .ستْسف الجحث
زضاسٔ نبّطٓ االغتطاة؛ هفَْهِ ،ثَايثِ ٍأغسائِ فٖ ضًط أثٖ اسحبق اإللج٘طٕ .لمس يبش
الطبيط ث٘ئٔ حفلت ثبلػطايبت الس٘بس٘ٔ ٍالفىطٗٔ ٍالًم٘سٗةٔ ٍالتّعهٍةت الةسٌٖٗ هوةب ٍّ٘ةؤ
األضؾ٘ٔ الوئات٘ٔ لهَْض ّبخس الغطثٔ ٍاالًًعال فٖ ضًطُ .ايتوسًب فٖ الجحث يلٖ زَٗاًِ
الطًطٕ لتحل٘ل االغتطاة ٍتوث٘ل ًوبشخِ لسِٗ .أذ٘طاً ذلةع الجحةث الةٖ أىّ الًةبهل٘ي
الْبهٍ٘ي لس أسْوب أيهن اسْبم فٖ ًعٍيِ ًحَ االغتةطاة؛ ّوةب الةسٍٗي ٍالتةسَّض الرلمةٖ
ٍاالختوبيٖ .هي ثَنٍ حفل ضًطُ ثبلثَضٓ ٍالتوطّز يلٖ األيطاف السبئسٓ زفًبً للجصخ ٍالتةطف
ٍالتٍ٘بضات اإللحبزٗٔ فٖ الودتوى .هي أّنٍ أغةسا الغطثةٔ فةٖ ضةًطُ ،االغتةطاة الةسٌٍٖٗ،
ٍالوىبًٍٖ ،االختوبيٖ ٍالطٍحٖ.
الکلمات الذلیلیة :االغتطاة ،أثٖ اسحبق اإللج٘طٕ ،العّس ،الطًط األًسلسٖ.

* أستبش هسبيس فٖ لسن اللغٔ الًطث٘ٔ ٍآزاثْب ،خبهًٔ الطْ٘س چوطاى ،أَّاظ.

Farsiabas@gmail.com

** أستبشٓ هسبيسٓ فٖ لسن اللغٔ الفبضس٘ٔ ٍآزاثْب ،خبهًٔ الطْ٘س چوطاى ،أَّاظzeinabrezapour@gmail.com .
الىبتت الوسئٍل :يجبس ٗساللْٖ فبضسبًٖ
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المقذمة
االغتطاة ) (Alienationهي الوؿبه٘ي الًطٗمٔ فٖ األزة التةٖ تحتةَٕ يلةٖ الجًةس
ٍالطًَض ثبلَحسٓ فٖ الح٘بٓ ٍاى وبى اإلًسبى ٗطاٍز أثٌةب خٌسةٍِ ،هةي ثةنٍ لة٘س نةبّطٓ
خسٗسٓ نْطت اثط التكَضات األزث٘ٔ ٍالس٘بس٘ٔ فٖ اٙثبض األزث٘ٔ ،ثةل نةبّطٓ لسٗوةٔ لةسم
اإلًسبى يلٖ الىطٓ األضؾ٘ٔ؛ فوٌص اذطاج آزم (يلِ٘ السالم) هي الدٌٔ أذصت ثَاضق الغطثةٔ
ٍالَحطٔ تلوى فٖ غفحبت الح٘بٓ اإلًسبً٘ٔ .اشا حبٍلٌب الىطف يةي خةصٍض االغتةطاة فةٖ
األزة الًطثٖ ًطٕ أًّْب تىوٌٍت فٖ هكبلى المػ٘سٓ الدبّلٍ٘ٔ يمةت حٌ٘ةٌْن الةٖ األٍقةبى
ٍٍغف األقالل ٍالسهي ٍالَلَف يلْ٘ب ٍالجىب يلٖ ضسَهْب الوٌسضسًٔٗ .سٍ الوله الؿّةلّ٘ل
هي الطًّطا الدبّلٍ٘٘ي الصٕ أوثط هي تَطزاز االغتطاة فٖ ضًطُ لبئالً:
ٍاًّٖ هةم٘ةنٌ هةةب ألةبم يسة٘ت
أخبضتٌَةةب اىّ الوةةعاض لةةةةةطٗت
أخبضتٌَةةب اًّةةب غطٗجةةبىِ ّبٌّةةب

ٍوةةلُّ غطٗةةتٍ للغطٗةةت ًسةة٘ت

(اهطإالم٘س9989،م)656:
ٗط٘ط االغتطاة فٖ قٍ٘بتِ الٖ االًسالخ ٍاالًًعال ٍاالًفػبل يي الوثل السةبئسٓ ٍأيةطاف
الودتوى اإلًسبًٖ .اًكاللًب هي ّصا الوَلفٗ ،طًط الوغتطة ثبالًكَا يلٖ الٌفسًٗ .جٍط ّصا
الطًَض يي ّطٍة اإلًسبى هي الَالى ٍاللّدَ الٖ يبلن ذ٘بلٍٖ للًثَض يلةٖ فمةساى هةب فةٖ
الح٘بٓ هي اٙهبل ٍالكوَحبتٍ ،هي ثنٍ ًطٕ فٖ ضًط الطًّطا الوغتطث٘ي أًّْةن ٗمًةَى فةٖ
يَاغف ضسٗسٓ هي التٌبلؽ ٍالتًّبضؼ ٍاالغكسام ث٘ي الح٘بٓ الَالً٘ٔ ٍالر٘بل٘ٔ ٍٗوثّلًَْةب
ووب ّٖ هكلَثٔ ٍهتَلًٔ.
تفبلوت ّصُ الهبّطٓ فٖ األزة ًت٘دٔ التكٍَضات الفىطٗٔ ٍالس٘بس٘ٔ ٍايتٌبق الوةصاّت
الفلسف٘ٔ الورتلفٍٍٔ ،ضٍزّب فٖ هدبل األزة ٍتًةطّف الطةًطا يلةٖ اإلًتبخةبت األخٌج٘ةٔ
ذبغٍٔ فٖ هدبل الفلسفٔ ٍالًلَم الحسٗثٔ .لس تؤثّط الطًطا ثبلفىط األخٌجٖ يبهٍةٔ ًٍ ...فةصت
آضاإُ فٖ الطّطق الًطثٖ(يجسالفتّبح هلحس،ز.ت.)685:
حبٍلٌب فٖ ثحثٌب ّصا تسل٘ف األؾَا يلٖ نبّطٓ االغتطاة فٖ ضةًط اإللج٘ةطٕ ،الطةبيط
األًسلسٖ العاّس ،يثَضاً يلٖ أغسا االغتطاة ،أًوبقِ ،ثَايثِ ٍهحبٍضُ فٖ ضةًطُ .اىّ الةصٕ
حولٌب يلٖ اذت٘بض الوَؾَو توطّزُ يلٖ الَالى ٍقوَحِ الٖ ثٌب هدتوى هثبلٍٖ ًٍوةَشخٍٖ.
اشا ألمٌ٘ب ًهطٓ فبحػٔ الٖ زَٗاًِ الطًّطٍٕ ًالحم أىّ الًبهل٘ي الْبهَّ٘ي لس أثّطا فةٖ تىةَٗي
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الطًَض ثبلغطثٔ ٍالًعلٔ لسِٗ ٍّوب الس٘بسٔ ٍالتسَّض الًبمٍ فٖ الهطٍف الوح٘كٔ ثةِ .الوةطاز
ثبلس٘بسٔ َّ هب أضبيت السٍل السبئسٓ فٖ يػطُ هي الفسبز ٍالتْنٍ ،الوطاز ثبلتسَّض الًةبمٍ
ضَ٘و الجصخ ٍالتطف ٍالودَى فٖ الودتوى األًسلسٖ اثط األسجبة الورتلفٔ التٖ لةن ًىةي
ثػسزّب فٖ ّصُ الًدبلٔ.
منهج البحج
ايتوس فٖ ايساز الجحث يلٖ هٌْح التحل٘لٖ الَغفٖ هًتوسًا يلٖ الوػبزض األزث٘ٔ فةٖ
األزة األًسلسٖ ذبغٔ زَٗاى اإللج٘طٕ الطًطٕ لتوث٘ل ًوبشج االغتطاة ٍهحبٍضُ.
خلفیة البحج
لمس تكطق الجبحثَى ٍالساضسَى الٖ زضاسٔ ضًط اإللج٘طٕ هي خَاًت هرتلفةٔ ٍاّتوٍةَا
ثِ ،لىٌْن لَ ٗسضسَا ضًطُ هي هَلف الطًَض ثبالغتطاة ٍتوث٘ل ًوبشخِ ٍهحةبٍضُ .حبٍلٌةب
فٖ ّصا الجحث أى ًعٗل الستبض يي أًوبـ االغتطاة ،ثَغةفِ أّةنٍ أغةسا فىطٗةٔ ٍثمبف٘ةٔ
تجلَضت فٖ تؿبي٘ف همكَيبتِ الطًطٗٔ وطفبً يةي أّةنٍ أًوةبـ االغتةطاة ٍالًَاهةل التةٖ
سبلت الطبيط هسبق التًج٘ط يي الطًَض ثبلغطثٔ ٍالَحطٔ.
ٗطبض ٌّب الٖ ثًؽ السضاسبت التٖ أخطٗت فٖ ضًط اإللج٘طٕ:
 « -9لطا ٓ فةٖ آل٘ةٔ الػةَضٓ هةي ذةالل ضةًط العّةس يٌةس أثةٖ اسةحبق اإللج٘ةطٕ»:
أ.يجسالحو٘س خَٕ .هدلٔ لطا ات .خبهًٔ هحوس ذ٘ؿط .ثسىطٓ.
« -6اللغٔ فٖ ضًط العّس يٌس أثٖ اسحبق اإللج٘ةطٕ األًسلسةٖ» :أ.يجسالحو٘ةس خةَٕ.
هدلٔ لطا ات .خبهًٔ هحوس ذ٘ؿط .ثسىطٓ.
« -6الوَسة٘مٖ الطةًطٗٔ فةةٖ ضةًط العّةةس يٌةس أثةٖ اسةةحبق اإللج٘ةطٕ األًسلسةةٖ»:
أ.يجسالحو٘س خَٕ .هدلٔ يلَم اللغٔ الًطث٘ٔ ٍآزاثْب .خبهًٔ الَازٕ .الًسز الطاثى 6196م.
« -4التدطثٔ العّسٗٔ ث٘ي أثٖ الًتبّ٘ٔ ٍأثٖ اسةحبق اإللج٘طٕ(زضاسةٔ هَاظًةٔ) .ضسةبلٔ
خبهً٘ٔ .هحوَز لكفٖ ًبٗف يجساهلل .خبهًٔ الٌدبح الَقٌ٘ٔ6119 .م.
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االغتراب من منظىر اللغة والمصطلح
ٗتج٘ي هوب سجك أىّ االغتةطاة ًٗ جٍةط فةٖ تؿةبي٘فِ يةي يةسم الطؾةب ٍضفةؽ الطسةَم
الوٌكوسٔ السبئسٓ ٍهحبضثتْبٍ ،اًًعال الفطز يي الودتوى ٍسلَوِ هسله الثةَضٓ ٍالتّوةطّز
ٍاالحتدبج ،ألًِّ ٗطٕ هسبفٔ ضبسًٔ ث٘ي الَالى ٍالوكلَة .االغتطاة ،لغًٔ االثتًبز ٍالتٌّحٍةٖ
يي الَقي ٍوصله الغُطثٔ ٍالغُطة ٍالتّغطُّة(اثي هٌهَض ،هح 9988 ،91م :هبزٓ غطة)ٍ .هةي
الٌبح٘ٔ االغكالح٘ٔ َّ الٌّعٍح يي الوَقي أٍ الجًس أٍ االًفػبل يي اٙذطٗي ٍّةصا ٗوةتٍ
ثػلٔ ٍث٘مٔ الٖ الوًٌٖ االختوبيٖ الصٕ ٗتّؿح هةي ذاللةِ أىّ ّةصا االًًةعال ٍاالثتًةبز ال
ٗوىي أى ٗتدلّٖ هي غ٘ط أحبس٘س ًفس٘ٔ ،وبلرَف ٍالحٌ٘ي ٍالملةك تىًٍَةِ أٍ تطافمةِ أٍ
تٌتح يٌِ(ضخت9978،م .)46:لس يطّفِ اٙذطٍى ثؤًِّ «حبلٔ ًفسٍ٘ٔ اختوبيٍ٘ٔ تسة٘كط يلةٖ
الفطز فتدًلِ غطٗجبً ٍثً٘ساً يي ٍالًِ االختوبيٖ»(ازٗث9996،م.)669 :
أسباب نشىء الغربة فی األدب األنذلسی
سبّوت يَاهل ٍأسجبة هرتلفٔ لٌطَ الطًَض ثبالغتطاة فٖ األزة األًسلسٖ ،فوٌْب هب
تًَز الٖ األسجبة الساذل٘ٔ وبلبهٔ الحةحٍٍ ،االسةتعازٓ هةي الًلةَم ٍالجحةَا فةٖ الجلةساى
الوتآذؤ ،التدبضٓ ٍقلت الوًبشٍ ،هٌْب هب تًَز الٖ الهطٍف التًسٔ التٖ اًتبثت الودتوى
األًسلسٖ هي اًتطبض الروط ٍحبًبتْب ،التسبّل الةسٌٖٗ ،اًتطةبض ث٘ةَت الةسيبضٓ ٍالٌربسةٔ،
ضَ٘و هدبلس الططاة ٍاللٍَْ ،تسفك الثطٍات الْبئلٔ يةي قطٗةك الرةطاج ٍالؿةطائت ٍفةتح
الجلساى .فبؾكطت الطًطا الٖ التْد٘ط ٍلكى الوسبفبت الطبسًٔ.
ّصُ األسجبة ّٖ التٖ ًكلك يلْ٘ب «األسجبة الربضخ٘ٔ» ٍّٖ هب توتٍ ثػلٔ ٍث٘مٔ الٖ
ح٘بٓ الٌبس فٖ الودتوى االًسلسٖ .هي الٌمبز هي شّت الٖ أىّ االغتطاة ًطةؤ فةٖ األزة
األًسلسٖ ًت٘دٔ «الحطٍة ٍالفتي الساذل٘ٔ التٖ حلّت ثوسى األًةسلسٍ ،أثةطظ ّةصُ الفةتي
التٖ اًًىست آثبضّب فٖ الطًط األًسلسٖ ،الفتٌٔ المطقج٘ةٍٔ ،هٌْةبٍ -لًلّْةب ألةَٕ يَاهةل
الغطثٔ ٍالحٌ٘ي -الحطٍة الوستوطٓ ث٘ي الوسةلو٘ي ٍاألسةجبى ٍلةس اتمةست خةصٍتْب ثًةس
سمَـ قل٘كلٔ وجطٕ حَاؾط األًسلس»(ثْدت9978 ،م.)496:
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نظرة إلی حیاة اإللبیری وأحذاث عصره
ًٗسٍ اثطاّ٘ن ثي هسًَز التحج٘جٖ الغطًبقٖ هي أثطظ ٍأّةنٍ الطةًطا األًسلسة٘٘ي الةصٕ
ًُفٖ الٖ الج٘طٓ ،فؤغجح ًٗطف ثبإللج٘طٍٕ .لس الطبيط ًحَ سةٌٔ  675للْدةطٓ ٍتطخٍةل يةي
غَْٓ الح٘بٓ سٌٔ  478للْدطٓ .لمس يبغط الطبيط ق٘لٔ الح٘بٓ زٍلةٔ الًةبهطٗ٘ي ثبألًةسلس
ٍزٍلٔ الكَائف ٍشاق هطّ الح٘بٓ ٍحلَّب ٍضإٔ تملجبت السّط ٍهةب ألةنٍ ثةبلولَن هةي ًَائةت
السّط ٍحسثبًِ هوب ؾبفطُ يلٖ تىَٗي هرعًٍِ الثمبفٖ ٍالفىطٕ.
ل٘س اإللج٘طٕ ضبيطاً فحست ،ثل وبى فمْ٘بً ٍضيبً ٍظاّةساً ًجةص الةسً٘ب ٍهلةصاتْبًٍٗ .ةَز
ضْطتِ الٖ لػ٘ستِ الوطَْضٓ فٖ التحطٗؽ يلٖ الجكص ثةبلَْ٘ز حٌ٘وةب اظزاز قغ٘ةبًْن.
اترص الطبيط الطًط ٍس٘لٔ قً٘ٔ للتًج٘ط يي آضائِ العّسٗٔ ٍثثّ هرعًٍةِ الفىةطٕ ٍالثمةبفٖ
ٍاتدِ الٖ الطًط العّسٕ هٌسحجبً يةي خلةت الح٘ةبٓ ٍؾَؾةبئْب .لمةس سةبّوت األسةجبة
الورتلفٔ فٖ سَق الطبيط هسبق التًج٘ط يي الطًط العّسٕ فوٌْةب التةسَّض فةٖ الهةطٍف
الًم٘سٗٔ ٍالفىطٗٔ ،اًتطبض اللَْ ٍالفسك فٖ الودتوى األًسلسٖ ٍاًغوبس الولَن فٖ الجصخ
ٍالتطف ٍاإللجبل الًبضم للٌبس يلٖ تثو٘ط الوبل ٍالًمبض ٍالتؤًك فٖ الوالثس ٍاألقًؤ هوةب
هٍْس أضؾ٘ٔ هٌبسجٔ لطَ٘و الوغطٗبت ٍالولصات الدسسٗٔ.
اترص الطبيط أزثِ ثػَضٓ يبهٔ ٍضًطُ ثػةَضٓ ذبغةٔ وةطزٍٓ فًةل أهةبم هةب خةطٕ فةٖ
الودتوى هي الجصخ ٍالتطف ٍالودَى الصٕ اختبح الجلسٓ.
أنماط االغتراب عنذ اإللبیری
اشا أهًٌب الٌهط فٖ ضًط اإللج٘طٕ ًالحةم أٍخةِ هرتلفةٔ هةي االغتةطاة لسٗةِ؛ فوٌْةب
االغتطاة السٌٍٖٗ ،الوىبًٍٖ ،االختوبيٍٖ ،الطٍحٍٖ ،العهةبًٍٖ ،الًةبقفٖ ٍالس٘بسةٖ .لىةيّ
الجحث ال ٗتسى للتّكطق الٖ خو٘ى ّصُ األًوبـ ،ثل ًتٌبٍل أثطظّب ٍأّوْب.
أ.االغتراب الذينی
أٍٍل هب ٗجسٍ لٌب فٖ تؿبي٘ف أضًبضُ هي االغتطاة َّ االغتطاة السٌٍٖٗ ٍالًم٘سٕ الةصٕ
ًطؤت خصٍضُ هي ذالل التاليت ثبلسٗي هي خبًةت الوتٌفةصٗي ٍالسبسةٍٔ ،ضٍاج الراليةٔ
ٍالودَى ًٍس٘بى األٍاهط ٍالٌَاّٖ السٌٗ٘ٔ فٖ الودتوى األًسلسًٖ .ستك٘ى أى ًةسضن هةي
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ذالل ضًطُ أىّ التّؤظٍم فٖ المؿبٗب الس٘بسٍ٘ٔ ٍااللتػبزٍٗٔ ٍاالختوبي٘ٔ هي أّنٍ األسجبة فٖ
تىَٗي اغتطاثِ السٌٍٍٖٗ ٍالًم٘سٍٕ ،ألىّ الحىَهٔ السٍةبئسٓ اتّرةصت الةسٍٗي ٍالثَاثةت السٌٗ٘ةٔ
شضًٗٔ لىجت الحطٍٗبت ًٍطط االذتٌبق ٍالترَٗف .اشا زلمٌب الٌهط فٖ الهطٍف السةبئسٓ يلةٖ
الودتوى األًسلسٖ ال ًدس ض٘ئبً سَٕ الطّوةَز ٍالترلّةف ٍاالًحكةبـ الرلمةٍٖ ،ألىّ ضةًطا
األًسلس الصٗي ًطؤٍا ٍتطيطيَا فٖ هثل ّصُ الهةطٍف التًسةٔ وةبًَا فتحةَا ي٘ةًَْن يلةٖ
حم٘مٔ هل٘ئٔ ثبلطّوَز ٍالترلّف ،حم٘مٔ تًبًٖ هي الْجَـ الطٍّحٖ ٍالوبزٍٍٕ ٗىبز ًٗنٍ خو٘ى
ضئٍى الح٘بٓ.
هي ًوبشج ضًطُ هب ٗمَل:
أق٘ةةطُ ال٘ةةةِ هٌطةةةَضل الدٌةةةبح
أال ذَجِةةةطم ثوٌتةةةعح الٌةةةَاحٖ
فؤسةةةةةؤلِ ٍأُلكفةةةةةِ يسةةةةةبُ

س٘ؤسةةَ هةةب ثةةسٌٖٗ هةةي خةةطاح

ٍٗدلَ هب زخب هةي ل٘ةل خْلةٖ

ثٌةةَض ّةةسٕ ووٌةةجلح الػَّةةجبح

فؤثػة ةكُ فةةةٖ هحٍ٘ةةةب أمٍ زفة ةطٍ

ٍأّدطُّةةةب ٍأزفًْةةةب ثطاحةةةٖ

ٍأغةةحَ هةةي حوٍ٘بّةةب ٍأسةةلَ

يفبفًةةب يةةي خآشضّةةب الوَةةالحِ

(اإللج٘طٕ9999 ،م)48-49 :
لمس يوس ال طبيط فٖ ّصُ الومكَئ الةٖ الىطةف يوٍةب ألةن ثةبلودتوى األًسلسةٖ هةي
االًحطاف الًم٘سٕ ٍالح٘بز يي تًبل٘ن السٗي الحٌ٘فٍ ،الجبل الٌبس الًةبضم يلةٖ الولةصات
الدسسٗٔ ٍهتبو السً٘ب العائل هًجٍطًا يي األلن ٍالحطلٔ يي ؾ٘بو الثَاثت السٌٗ٘ةٍٔ ،هةي ٌّةب
ًدس أىّ الطبيط ٗعٗل المٌبو يي ٍخِ السٗي ٍٗفػح يي زٍضُ الوحَضٕ ٍالطئ٘سٖ فٖ ضلةٖ
الودتوى اإلًسبًٖ.
اشا أضزًب الَلَف يلٖ الهطٍف السبئسٓ فٖ الودتوةى ذبغةٔ األٍؾةبو السٌٗ٘ةٔ ًةطٕ أىّ
الطٗب ٍالفسك ٍثصخ الحىّبم ٍتطفْن ٍاغتػبة األهَال وةبى هةي أّةن ه٘عاتةِ الًبهٍةٔ .وةبى
يػطُ حبفالً ثبلتًػت األيوٖ ٍالػطايبت السٌٗ٘ٔ الورتلفٔ ثة٘ي الولةل ٍالٌحةل الفىطٗةٔ.
فوي ثنٍ شّت الطبيط الٖ أىّ هًهن الٌبس فٖ ّصا الًػط لس اثتًسٍا يةي الةسٍٗي ٍوسةست
سَق الحىؤ ٍفسس هعاج الوتططي٘يٗ .ػٍَض لٌةب الطةبيط هدتوًةِ هل٘ئةبً ثبلغةسض ٍهًةبلطٓ
الروط ٍاوتٌبظ الوبل ٍضَ٘و الطٗب .
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ى الطةبيط يةبش ث٘ئةٔ هل٘ئةٔ ثبلفسةك ٍالفسةبز
ٗتجٍ٘ي لٌب هي ذال ل ّصُ الومكَيةٔ أ ّ
ٍاإللجبل يلٖ الولصات الدسسٗٔ ٍالسًَ٘ٗٔ ،ذبغٍٔ هي لجل الحىّبم ٍغبض السٗي ًسٍ٘بً هٌسةٍ٘بً.
فهْطت ثػوبت ٍاؾحٔ هي الطًَض ثبلغطثٔ ٍالتػبزم هى هب سةبز الودتوةى اإلًسةبًٖ هةي
الطشائل ٍالوَثمبتٍ ،تىًٍَت لسِٗ ثصٍض التوطز ٍالٌؿبل ،فبلطًَض ثْصا الةٌوف هةي التٌةبلؽ
ٍالتػبزم «هى هب َّ لبئن يالهٔ يلٖ االغتطاة»(ضبذت9981 ،م.)51 :
لىيّ الطبيط ٍخس االًًعال ٍاالثتًبز أفؿل قطٗك للٌدبٓ .فبلتدؤ الٖ ظاٍٗٔ ٍاوتفٖ ثبلٌعظ
ال٘س٘ط هي الح٘بٓ ٍاذتبض العّّس ٍالٌّسه ٍذلّع ًفسةِ هةي غةرت الح٘ةبٓ ٍتةطن الةسً٘ب
ٍظذبضفْب ٍهجبّدْب الفبتٌٔ ٍضافك العّّس ثبلحىوةٔ فةٖ ضةًطُ زاي٘ة ًب الةٖ الةسٍٗي الحٌ٘ةف.
ٗحبٍل الطبيط هي ذالل ضًطُ أى ٌْٗؽ ثبلودتوى اإلًسةبًٖ هةي سةجبتِ الًو٘ةك الةصٕ
أغبة هًهوْن ٍٗفتح يَ٘ى الٌبس أهبم الوثل السٌٗ٘ٔ الٌج٘لٔ ٍٗػًسّن ،فسة٘كطٓ الجةصخ
ٍالتطف ٍاإللجبل يلٖ الولصات ضلّت لسضتْن يلٖ اإلثةساو ٍالتفى٘ةط ٍهةًٌْن هةي اإلضةًبو
الفىطٕ ٍالحؿبضٍٕ ،هي ثنٍ ٗكوح الطبيط الٖ ثلَضٓ ّصا التكَض الدصضٕ ٍضىل ّصا الةَيٖ
هسبحٔ ٍاسًٔ هي اإلًدبظ اإلثسايٖ ًٍطاُ هي ذالل ضًطُ ٗحطّؼ الٌبس يلٖ ثًةث التةطاا
اإلًسبًٖ ٍالًم٘سٕ ٍالحؿبضٓ السٌٗ٘ٔ ٍضافسّب الفىطٗٔ ٍالتبضٗر٘ٔ الوتدصضٓ فٖ و٘بًْن.
ب.االغتراب المکانی
للوىبى زٍض ثبضظ ٍّبمٍ فٖ التىَٗي الرلمٖ ٍالٌفسٖ ٍالطٍحٖ لإلًسبى ٍاالًتوب ثبلوىبى
ٗىطف يي لَى هي الصةٍ يي الَْٗٔ الحم٘م٘ٔ ٍالَخَز الكجًٖ٘ لإلًسبى ،فً٘سٍ الوىبى هي
ال يةي الفؿةب الفىةطٕ ٍالٌفسةٖ ٍالثمةبفٖ
الوىًَبت الفىطٗٔ ٍال ٌفس٘ٔ لسٕ الطةبيط ،فؿة ً
ٍٗطتحل هى الطبيط ح٘ث ٗحلٍّ .هي ثنٍ ًٗتجط االًتوب ثبلَقي ٍالوىبى ًوكبً هةي األًوةبـ
اإلًسبً٘ٔ ٍال ٗرلَ إٔ ثمبفٔ أٍ أهٍٔ هي ّصُ الهبّطٓ.
ٗوىي أى ٗحسا لإلًسبى أى ًٗ٘ص ث٘ي أثٌب الجطط ًٗةبهلْن ٍٗةطاٍزّن ،لىٌّةِ ٗجمةٖ
ثٌْ٘ن غطٗجبً هًٌعالً يٌْنّ .صا األهط ل٘س ثًد٘ت ،ألىّ اإلًسبى يٌسهب ٗطًط ثؤىّ الودتوةى
ال َٗافمِ لَالً ٍفًالً ٍفىطاً ٍٗحبٍل الكطز ٍالىجت ٍالوربغؤ ٗؿكطّ أى ٌٗدَ ثٌفسِ حتّةٖ
ٗؤهي هي األشٕ ٍٗستطٗح ثبلِ ،فلن َٗفّك الطبيط االًػةْبض فةٖ الودتوةى ٍت٘ةبضُ الفىةطٕ
ٍالثمبفٖ أٍ أى ٗتدبًس هًِ ٍاتدبّبتِ فٖ هرتلف الوستَٗبت ،فجمٖ هًٌعالً هٌفطزاً.
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فٖ الحم٘مٔ ٗوثّل االغتطاة الوىبًٖ التدطثٔ الح٘بت٘ٔ الوفًؤ ثؤغسا الح٘بٓ الوًبغةطٓ
التٖ ًٗ٘طْب الطبيط الوغتطةٍٗ ،ستْسف الطبيط هي ذاللِ اإلفػبح يي ًةَو هةي التغ٘٘ةط
فٖ الَالى الوطّ الوح٘ف ثِ.
اشا أهًٌب الٌهط فٖ ضًط اإللج٘طٕ ًطٕ أًِّ وبى هغتطثبً ث٘ي أثٌةب خٌسةِ فةٖ الودتوةى
األًسلسٖ ضغن أًِ وبى ًٗ٘ص هًْن .يٌسهب ًلمٖ ًهطٓ يبثطٓ الٖ ضًطُ ًدس أًِّ توتّى ثْةصا
الٌَّو هي االغتطاةٍّ .ىصا ًدس أىّ االًغالق الوىبًٖ الصٕ ٗوثّلةِ ّةصا الةٌوف هةي الغطثةٔ
ٗهْط ًفسِ يجط التساي٘بت ٍالصوطٗبت الحلَٓ التٖ تدبٍظت الحسٍز الوؤلَفٍٔ ،هي ثنٍ ٗرلةى
يلِ٘ الطبيط الوغتطة احسبسِ الوطّف ٍحبلتِ الطٍح٘ٔ ٍالٌفس٘ٔ.
ٍهي ًوبشج لَلِ هب ٗمَل:
تُدبة الٖ خسٍٕ ٗسِٗ السَّجبسةت
ٍون هي هد٘تٍ وبى فْ٘ةب لػةبضخ
ٍون هةةةةي ًد٘ةتٍ أًدجتِ ٍيةبلنٍ

ثةةؤثَاثْن وبًةةت تٌُةةبخ الطوبئةةت

لًَْسٕ ثةةْب هج٘ؿَّٔ الل٘ل فبغتست

ٍأٍٗبهةةةْب لةةس سةةٍَزتْب الٌَائةةت

ٍهب وبى فْ٘ةب غ٘ةط ثطةطٕ ٍأًًةنٍ

فلن ٗةجكَ فْ٘ةب اٙىَ االّ الوػةبئت

ٍون ثلغت فةة٘ةةْب األهبًٖ ٍلُؿِّ٘ت

لػلةةةتـ لةةةةجبًبتٌ ثْةةةب ٍهةةةآضة

ٍأٗي ثحةبض الًلةن ٍالحلةن ٍالٌَّةسٕ

ٍأٗةيَ األوةفه الْبه٘ةةبت السةةَاوت

ٍأى لةةس لسةةت أوجةةبزون ٍللةةَثىن

ٍهةةب هةةةٌىن زاوٍ الةةٖ اهلل ضاغةةت

لَطةىلُةةةىن أٍلةةٖ ٍأخةةسض ثبلجىةةب

ي ةةلٖ هثلةةِ حمّ ةبً تمةةَم الٌةةَازة

(اإللج٘طٕ ،السبثك)86-87-88 :
تج٘ي لٌب هي ذالل ّصُ الومكَئ أىّ الطبيط الوغتةطة ٗةٌنٍ يوٍةب اًتبثةِ هةي الَحةسٓ
ٍالَحطٔ ٍالسمن ٍالحعى ،فمؿٖ ضزحبً هي العهي فٖ الػطاو الوحتةسم هةي الح٘ةبٓ ٍالتةٖ
حبٍل فْ٘ب فطؼ الٌفس الوغتطثٔ يلٖ الىَى ٍالَخَز .لمس ٍغف الطبيط فٖ األث٘بت التبل٘ٔ
هب حلّ ثبلودتوى األًسلسٖ هي الوػبئت ٍالةَٗالت ٍهةب أزٍٕ الةٖ ذ٘جةٔ األهةل ٍاألهةبًٖ
الحلَٓ ٍاًًسام األهي ٍالسالم ،فلن ٗدس هي ذالل شله هرطخبً ٍهٌفسبً لألضدبى الوٌكَٗٔ
ٍاأللن الوىجَت ٍالوطبيط السفٌ٘ٔ.
نْط هي ذالل ّصا الػطاو الوطٗط لَى هي ألةَاى «األًةب» فةٖ الٌسة٘ح الطةًطٕ الةصٕ
ٗمبثل «اٙذط» ٍٍّ٘ؤ أضؾ٘ٔ هئات٘ٔ لهَْض حبلٔ االًفػبلٍ ،التٖ أحسٍةْب الطةبيط ثة٘ي أثٌةب
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خٌسٍِ ،يسم لسضتِ يلٖ التالئن ٍاالًسدبم هًْب .فؤزٍٕ ّصا األهط الٖ ضفؽ ول هةب ٗتسةن
ثِ الودتوى األًسلسٖ هي الرساو ٍالغصٍ ٍالىصة ٍالٌفبق.
ٗتؿح لٌب هي ذالل االغتطاة الوىبًٖ فٖ ضًط اإللج٘طٕ أىّ ّصا الٌوف هي االغتطاة لن
ٗىي ض٘ئبً سَٕ «هحبٍلٔ الصات التغلغل فٖ للت الحم٘مةٔ زٍى أى ٗوسٍةْب اثتةصال الَالةى
ٍاستجكبى الوحسَس للَغَل هٌِ الٖ الَحةسٓ الىل٘ةٔ التةٖ تطتةس الْ٘ةب ههةبّط الَخةَز
ٍأيطاؾِ»(فتَح أحوس9978 ،م.)666:
ٖ
ٖ حَل هةب اللةٖ هةي هَاقٌ٘ةِ هةي اإلٗةصا ٍسةلَوْن السة ٍ
ٗتوحَض اغتطاثِ الوىبً ٍ
ٍاذتلف اغتطاثِ ثبلطىَٕ هي السّط ٍخَضٍُ ،ثثّ هب فٖ وَاهٌِ هي ألن الفطلٔ ٍالَحسٓ فةٖ
األًسلس ٍالٗعال ٗصوط ثلستِ ٍهب حلّ ثْب هي الفسبز ٍالتسه٘ط ٍاأليطاف الجبل٘ٔ هصوّطاً أٗبهةِ
التٖ لؿبّب فْ٘ب .غبض هسمف الطأس لؿ٘ٔ هػ٘طٗٔ تطوت ثػوبت ٍاؾةحٔ يلةٖ غةً٘سٕ
الٌفس ٍالطًط ثًس هب أحجكت هسبيِ٘ فٖ هدبل البهٔ الػالت الوتجبزلةٔ ٍالَق٘ةسٓ ثٌ٘ةِ
ٍث٘ي أثٌب الجطط فٖ الودتوى اإلًسبًٍٖ ،ذصلَُ فٖ سبئ الؿ٘ك ٍاللةٖ هةي الٌةبس للةٔ
س ثبلغطثةٔ ث٘ةٌْن ٍٗطةت ٍس حٌٌ٘ةِ ٍْٗة٘ح
الطىط لوًطٍفِ ٍتٌىط الٌبس لِ ،فال ثة ٍس أى ٗحة ٍ
شوطٗبتِ .تتَاغل الؿغَـ الٌفسة٘ٔ «لتدسةس اإلحسةبس الحةبزٍ ثبالًتوةب الةٖ «الوىةبى»
ٍاالًدصاة ال٘ةِ ٍالتطةجث ثتطاثةٍِ ،تتؿةبفط أسةبل٘ت التًدةت الوتًبلجةٔ فةٖ استحؿةبض
«الوىبى» فٖ أخول غَضُ ٍّ٘ؤتِ ٍأظهٌتِ»(ي٘سةٖ ،ز.ت .)76 :فوةي ثةنٍ ٗلًةت الةَقي
ٍتطاثِ الًكط زٍضاً هحَضٗبً ٍثبضظاً فٖ ضًطُ العّسٕ تٌف٘سبً يوب يبًٖ فِ٘ هي الهلن ٍالجكص
ٍالتْن.
ج .االغتراب االجتماعی
تدصّضت الغطثٔ االختوبي٘ٔ ٍهب تحتَٕ يلٖ السرف ٍالغؿت ٍالتّوطّز فٖ و٘ةبى الطةبيط
هي خطّا يسم تَافك هجبزئِ هى هجبزٕ اٙذطٗي ٍاغكساهْبٍ ،حٌ٘وب أهًٌب الٌهط فٖ ضًطُ
ًطٕ أًِّ لن ًٗجٍط يي ّصُ الغطثٔ اال أى ٗحفل ضًطُ ثبلتجطّم ٍالؿّدط ٍالسآهٔ .فةٖ الحم٘مةٔ
ًطؤ ّصا الٌَو هي االغتطاة اثط يَاهل يسٍٓ ،هٌْب الهلن ٍالتًسةف االختوةبيٖ ،االًحكةبـ
الرلمٖ ٍالًم٘سٕ ٍالتْبله يلٖ الولصات الدسسٗٔ ٍالوبزٍٗٔ ،التفبٍت الكجمٖ الْبئةل ثة٘ي
فئبت الطًت الورتلفٔ الصٕ اًتبة الودتوى.
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يٌسهب أضاز الطبيط أى ٌٗدَ ثٌفسِ هي هؤظق الغطثٔ ،اتّرص التّْد٘ط ٍالٌَّٕ أفؿل قطٗةك
للٌدبٓ هٌِ ،فَنّف العّس ٍالَضو وؤزآ لتؿو٘س ألن الفطلٔ ٍهب تًمجِ هي الحعى ٍاإلحجبـ.
الوطاز ثبالغتطاة االختوبيٖ َّ اًفػبل اإلًسبى يي الودتوى أٍ يةي اٙذةطٗي أٍ يةي
الم٘ن ٍاأليطاف السبئسٓ فِ٘ أٍ يي الٌهبم الس٘بسٖ ٍهةب ًٗمةت شلةه هةي الطةًَض ثةبأللن
ٍالحسطٓ ٍالفطاق أٍ ثبلتطبإم ٍالمٌَـ ٍهب ٌٗكَٕ يلِ٘ هي سرف أٍ ثَضٓ أٍ ًموةٔ ٍتوةطّز
(سالهٖ6111،م.)959:
اىّ التّسَّض س٘بس٘بً وبى أم اختوبيٍ٘بً أٍ التػبزٍٗبً أٍ يم٘سًٗب ،وبى هي أّن األسجبة فةٖ
ًطَ االغتطاة فٖ الطًط األًسلسًٍٖٗ ،سٍ التسَّض فٖ الهطٍف الورتلفٔ هي أّن األسةجبة
ن
التٖ اًدطت الٖ اًكَا الطًطا يلٖ أًفسةْن ٍاأللةن ًٗػةط للةَثْن ًٍفَسةْنٍ ،هةي ثة ٍ
تجلَضت ثػؤ األلن ٍالتوطز لسْٗن.
اشا وبًت الج٘ئٔ االختوبي٘ٔ لن تَافك ٍفىطَٓ الطبيط العاّس ،فبًِّ اذتبض التّوطّز ٍالًػة٘بى
إلغالح الوَخَز ٍالَغَل الٖ هب َّ هكلَة .تدلّت أغةسا توةطّزُ يلةٖ الٌهةبم الحةبون
ٍضيَّ ّدوبت يٌ٘فٔ يلٖ هب سبز الودتوى هي الطسَم ٍالًبزات الجبل٘ٔ زاي٘بً الٖ التًةسٗل
الرلمٖ ٍالسٌٖٗ فٖ الودتوى األًسلسًٖ .ستك٘ى أى ًًتجط الفطل ٍاإلحجبـ فةٖ اإلغةالح
احسٕ ثَايث اغتطاثِ االختوبيٖ .ضبّس الطبيط قَال ح٘بتِ يبّبت وث٘طٓ اًتبثت الودتوى،
هي أّوْب التفبٍت الكجمٖ الْبئل ث٘ي فئبت الطًت ٍاستثوبض الٌبس .ثٌب ً يلٖ ّةصاٍ ،خةس
الطبيط فٖ التفبٍت الكجمٖ ٍاستغالل األفطاز للطًّت هً٘بضاً لوؤسبٓ الودتوى ،فرلك ضةًطُ
فؿب ات سَزاً هي الػطاو ث٘ي التوطز الرلمٖ ٍاأليطاف االختوبي٘ٔ هوب خًل هًهن الٌةبس
ٗؿهغٌَى يلِ٘.
يٌسهب ضبّس اإللج٘طٕ فمساى الػلٔ ث٘ي الَالى ٍيبلن الحلن أزٕ ّةصا األهةط الةٖ ًطةَ
التٌبلؽ ٍالتًبضؼ فٖ و٘بًِ ،فسبلِ هسبق التػبزم ث٘ي الَالى ووب َّ فٖ الودتوى ٍثة٘ي
الوكلَة ووب ٌٗجغٖ أى ٗىَىٍ ،وبى الطبيط يلٖ ثمٔ ثؤىّ أحالهةِ ٍأهبً٘ةِ ل٘سةت سةَٕ
أغسا يو٘مٔ هي الطًَض ثبلغطثٔ ث٘ي أثٌب خٌسِ ،فؤًىطّن ٍاترصّن ضهعاً للر٘جةٔ ٍالغطثةٔ
االختوبي٘ٔ ٍاالًفػبل يي ل٘ن الودتوةىٍ ،ذلةك فةٖ ًفسة٘تِ ًَية ًب آذةط هةي الودتوةى
اإلًسبًٖ الصٕ ٗمَم يلٖ أسبس هجبزٕ سبه٘ٔ ًج٘لٔ ل٘ستً٘س هي ذاللْةب تلةه الَضةبئح
ٍالًاللبت الوفمَزٓ ٍٗحسٍ فٖ ناللْب ثطةٖ هةي الكوؤًٌ٘ةٔ ٍالسيةٔ .فبؾةكلى التػةبزم
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ٍالتمبثل ثسٍض ّب ٍم فٖ تًو٘ك الوًٌةٖ ٍتىث٘ةف التدطثةٔ الصات٘ةٔ ٍاإلفػةبح يةي الوَلةف
الٌفسٖ للطبيط ٍتدس٘سُ ٍاثطائِ ٍالتًج٘ط يوٍب اًتبثِ هي الحعى ٍاألسٖ.
ٍهي ًوبشج ضًطُ هب ٗمَل:
ٍأًَّسةةٌٖ فوةةب استَحطةةت ف٘ةةِ
حللةةت ثةةِ فةةٌفَّس هةةب ثٌفسةةٖ
ٍوةةةن شٗةةةتٍ ًةةةةدبٍضُ ٍلىةةةي

ضأٗةةت الةةصئتل أسةةلَنل هةةي فم٘ةةِ

ٍلةةةن أخةةةعو لفمةةةس أخٍ ألًّةةةٖ

ضأٗةةت الوةةط ل ٗةةئتٖ هةةي أذ٘ةةِ

ٍأٗؤسةةةٌٖ هةةةي األٍٗةةةبم أًّةةةٖ

ضأٗةةت الَخ ةِل ٗعّةةس فةةٖ الَخ٘ةةِ

فةةةةآثطت الجًِةةةبز ية ةٖ التةةةساًٖ

ألًّةةٖ لةةن أخةةس هةةي أغةةكفِ٘

(اإللج٘طٕ ،السبثك)86-84 :
ٗتجٍ٘ي لٌب هوٍب سجك أىّ اإلحجبـ االختوبيٖ هي أّن األسجبة التٖ سبلتِ ًحَ االًًةعال
االختوبيٍٖ ،نْطت أغسائِ فٖ زَٗاًِ الطًطٕ ح٘ث ًطبّس ًوكبً هي الػطاو الوطٗةط ثة٘ي
شاتِ ٍالج٘ئٔ الوح٘كٔ ثِ التٖ تتوثل هي ذالل يسم الطةًَض ثبالًتوةب ٍالملةك أٍ ثبلطةًَض
ثفمساى الوًٌٖ ٍالالهجبالٓ ٍهطوعٗٔ الصات ٍاالًًعال االختوبيٖ(ذ٘طٕ حبفم9981،م،)97،
فػتٍ خبم غؿجِ يلٖ السبسٔ ٍالوتٌفصٗي ٍأغحبة الثطٍات الْبئلٔ الصٗي ٗحبٍلَى اًحطاف
الودتوى اإلسالهٖ يي أسسِ السٌٗ٘ٔ ٍالًمبئسٗٔ .فؿالً يةي شلةه اًتطةطت الفَؾةٖ فةٖ
أضخب المكط ٍاًًسم األهي ٍهب تًطّؾِ ثًؽ الطًطا هي اؾكْبز ًٍفٖ هي الحىبم ٍالسبسةٔ
ذبغٔ حٌ٘وب تسَّضت الهطٍف الس٘بس٘ٔ اثةط ّدوةبت الٌػةبضٕ ٍالْ٘ةَز الغبضةؤ يلةٖ
الوسى األًسلسٍ٘ٔ ،وبى األهط هي أّنٍ الجَايث التٖ أزٍت الةٖ نْةَض االغتةطاة فةٖ األزة
األًسلسٖ ذبغٔ يٌس الطًطا العّبز الصٗي لن ٗدةسٍا الودتوةى األًسلسةٖ هَافمةبً ٙضائْةن
العّسٗٔ.
اشا أهًٌب الٌهط فٖ تؿةبي٘ف لػةبئسّن ًدةسّب تتو٘ةع ثطةحٌٔ وث٘ةطٓ هةي الًَاقةف
الوتؤخدٔ ،التٖ تًجٍط فٖ أغسق غَضٓ يي تطٍَلْن الٖ ثٌب يبلن ًوَشخٖ ٍالبهةٔ الطةًبئط
السٌٗ٘ٔ هي يٌس أًفسْن .اًكاللًب هي ّصا الوَلفً ،دس فٖ ثٌبٗةب الومكَيةبت الطةًطٗٔ أىّ
الطًَض ثبالغتطاة ٗئضلْن ٍٗلْت هطبيطّن ٍأحبس٘سْن السفٌ٘ةٔ ،فدةب ضةًطّن العّةسٕ
ضحٌبت ًفس٘ٔ زافمٔ ثبلوطاضٓ ٍاأللن هوعٍخبً ثبلغطثٔ ٍالحٌ٘ي ،اش ذلك فٖ و٘بًْن ًَيبً هي
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اإلثبضٓ الٌفس٘ٔ هوب أيبًْن يلٖ تػَٗط هطةبيطّن الٌفسة٘ٔ ٍالطٍح٘ةٔ ٍالًبقفةٔ اإلًسةبً٘ٔ
الولتبئ ٍاحساا االستدبثٔ الَخساً٘ٔ.
لمس اوتهّت هَالفِ االختوبي٘ٔ ثبالؾكطاة ٍالرَف ٍظضيت فٖ و٘بًةِ لًَةبً هةي الملةك
ٍالؿغف الطٍحٖ ،ح٘ث ٌٗتبثِ الطًَض ثتفبّٔ الح٘بٓ ٍيسم خسٍاّب ٍٗلحٍ يلٖ االًسالخ هةي
اًتوبئِ الم٘وٖ زاي٘بً الٖ يبلوِ الربظ الصٕ ٗجلغ فِ٘ االغتطاة شضٍتِ فجمٖ الػَت األلَٕ
للفطزٗٔ.
د .االغتراب الروحی
ًٗجٍط االغتطاة الطٍحٖ يي قوَح اإلًسةبى الةٖ يةبلن هثةبلٖ ًوةَشخٖ .حٌ٘وةب ًةصوط
االغتطاة الطٍحٖ ًمػس ثِ «تله الحبلٔ التٖ ٗطًط ثِ الفةطز ثبًفػةبلِ هةي نةطف اًسةبًٍٖ
هثبلٍٖ،ف٘تكلّى الٖ االًًتبق هي الًبلن الوحة٘ف ثةِ الةٖ يةبلن هةي غةٌى ًفسةِ»(هحوةس
ضاؾٖ9999،م.)45 :
تدلّٖ االغتطاة الطٍّحٖ يٌس اإللج٘طٕ فٖ اقةبض ًعيبتةِ التؤهٍلٍ٘ةٔ حةَل ثٌبئ٘ةٔ الح٘ةبٓ
ٍالوَت ،تػَٗط الكبهٍٔ الىجطٕ ٍهب ٌٗتهطُ اإلًسبى فٖ تله الح٘ةبٓ الربلةسٓ هةي ثةَاة أٍ
يمبة ،هغجٔ اإلًسبى فٖ الح٘بٓ السً٘ب ٍالحطط ٍالٌطَض .الٗعال ٗكطح أسةئلٔ تعٗةس ح٘طتةِ،
لىٌِّ لن ٗحػل يلٖ اخبثٔ همًٌٔ ٍتَضٍـ فٖ ظٍثًٔ هي أسئلٔ زٍى اخبثٔ .ؾطة االغتةطاة
الطٍّحٍٖ خصٍضُ فٖ المؿبٗب التٖ تتوحَض حَل غبٗٔ ذلةك الٌهةبم الىةًٍَٖ ٍفلسةفٔ الح٘ةبٓ
ٍالوَت ٍآضائِ الو٘تبف٘عٗم٘ٔ.
تجلَضت خصٍض االغتطاة الطٍّحٖ لسِٗ فٖ الفىطٓ التٖ شّجت فْ٘ب الٖ أًِّ ايتجط الدسةن
ثوثبثٔ سدي لإلًسبى ،فًلِ٘ أى ٗحبٍل الٌدبٓ هي ّصا السةدي الوهلةن الور٘ةف .تةصوّطًب
ّصُ الفىطٓ ثًم٘سٓ أثٖ الًال الوًطٕ الصٕ سوٍٖ ًفسةِ «ضّة٘ي الوحجسة٘ي» أٍ «ضّة٘ي
الوحبثس الثالثٔ» ح٘ث أًطس فٖ زَٗاًِ «اللعٍه٘بت»:
فال تةسؤل يةي الرجةةةط الٌج٘ةث
أضاًٖ فٖ الثالثٔ هةةي سةدًَٖ
لفمةةسٕ ً ةبنطٍٕ ،لةةعٍم ث٘تةةٖ

ٍوَىِ الٌفس فٖ الدسس الرج٘ةث
(الوًطٕ،ج9،9986م)649:
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لمس ايتجط اإللج٘طٕ ّصُ السً٘ب ثوثبثٔ السدي الصٕ أسةط ف٘ةِ اإلًسةبى ٍالٗسةتك٘ى أى
ٗرلع ًفسِ هي ّصا السدي االّ هي ذالل اتجبو الوثل السٌٗ٘ٔ ٍالطةًبئط اإلسةاله٘ٔ ٍّةٖ
الكطٗك الَح٘س لفالح اإلًسبى فٖ السً٘ب الفبً٘ٔ.
ٍهي ثنٍ ٗمَل:
فةةةةى٘ف تُحته هةب ف٘ةِ سةدٌتب
سةدةٌتل ثْب ٍأًةتل لْةب هحةت
(اإللج٘طٕ ،السبثك)69:
تًجط ّصا الج٘ت يي شله األلن السف٘ي ٍالًبقفٔ الػبزلٔ التٖ اهتعخت ثبلحٌ٘ي ٍالملةك
ٍالؿ٘بو ٍالغطثٔ يي الًبلن الٌوَشخٖ ٍالوثبلٖ الوفمَزٍّ ،صا هوب ٌٗسدن هى الدٍَ الٌفسةٖ
ٍالفىطٕ الصٕ ألنٍ ثبلطبيط الوغتطةٍ ،سبيسُ يلٖ تدس٘س الهطٍف الٌفس٘ٔ التٖ ًٗ٘طْب.
اذتلف السٍٗي ٍهب ٗتػل ثِ هي الوفبّ٘ن فٖ و٘بى الطًطا الوغتطث٘ي ذبغٍٔ يٌس العٍّّبز
ٍالٌّسٍبن الصٗي تطوَا السً٘ب ٍهتبيْب العائل ٍاًىجٍَا يلٖ الَضو ٍالتمٍَٕ ،هةي ّةصا الوَلةف
ٗمتطة العٍّّبز هي الوتػٍَف٘ي ٍ«ال ضه أىّ الَغَل الٖ ّصا الفْن هطّ ثوطاحل ٍغل فْ٘ةب
هفَْم العّس ثػَضتِ الجس٘كٔ الٖ ّصا الوًٌٖ الربظ لسٕ الػَف٘ٔ يي غطثةٔ الةطٍّح فةٖ
الدسس ثل فٖ ّصا الًبلن»(أضطف يلٖ6116،م.)45 :
لمس تؤثط الطبيط هي ذالل ّصُ الفىطٓ ثبلحسٗث الٌجَٕ الططٗف الصٕ ٗمَل« :الدنیا سجن
وجنة الکافر» (تطهصٕ ،ز.ت.)567 :
المؤم
ّ
عالقة المىت باالغتراب الروحی عنذ اإللبیری
ٗستحَش الرَف ٍالطّجٔ هي الوَت يلٖ ًفس٘ٔ اإللج٘طٕ ،فْصا األهط هوٍب خًةل الطةبيط
ًٗجٍط يي َّاخسِ السفٌ٘ٔ ٍهىًٌَبتِ الٌفس٘ٔ .يٌسهب ٗتحسا الطبيط يي الوَت ٍالفٌب فبشا
َّ ٗتدِ ًحَ اإلفػبح يي ضّجٔ الوَت ٍتػَٗط الكبهٍةٔ الىجةطٕ ٍااليتجةبض ٍالتحةصٗط هٌةِ
ٍاالستًساز التبمٍ للطح٘ل األيهن هي ذالل التعٍٍز هي غبلح األيوبلًٍ ،جص السً٘ب ٍهغطٗبتْةب
ثىجح الٌفس الكبغ٘ٔ ٍتوطٌْٗب يلٖ الطٗبؾٍٔ ،االًػطاف يٌْب ٍاالغكجبض الدو٘ةل ٍاإللجةبل
يلٖ الٌعظ ال٘س٘ط هي الح٘بٓ ٍالمٌبئ ٍاالثتًبز يي االستعازٓ .هوٍب ال ضٗةت ف٘ةِ أىّ الطةبيط
أضاز هي ذالل التصو٘ط ثبلوَت ٍتػَٗط أَّالةِ تسةل٘ٔ الٌةبس ٍتًةعٗتْن ٍتوْ٘ةس أضؾة٘ٔ
هٌبسجٔ لتمسٗن الٌػح ٍالوَيهٔ قطحبً لْصا السئال فٖ ًفسِ :لوةبشا ال ًٗتجةط الٌةبس هةي
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الوَت ٍخطائطُ؟ ضغن أًّْن ًٗ٘طَى فةٖ الغةٖ ٍالالهجةبالٓ قبلجة ًب ثتحةصٗطّن هةي الوةَت
ٍغَائلٍِ .وبى الطبيط يلٖ ثمٔ ثؤىّ السً٘ب ل٘ست يلٖ حبلةٔ ٍاحةسٓ ٍزٗةسًْب يةسم الثجةبت
ٍاالستمطاض ٍاى ّٖ االّ زاض للًٔ ال تل٘ك ثبالقوئٌبى.
لمس هٍ٘ع فطٍٗس ث٘ي الٌَي٘يِ هي الملك :الملةك الوَؾةَيٖ الةصٕ ّةَ اسةتدبثٔ ٍالً٘ةٔ
للركط الوسضن ٍالٌبخن يي الج٘ئٍَٔٗ ،اظٕ ّصا الوفَْم للملك هفْةَم الرةَف ،أهٍةب الٌةَو
الثبًٖ فَْ الملك الًػبثٖ الٌبخن يي غطاو ال ضًَضٕ زاذل الفطز ،ال ٗىَى الفطز يبزٓ يلٖ
ٍيٖ ثؤسجبثِ(يسس ٍآذطٍى6116 ،مٍٗ ،)671:جسٍ أىّ للك اإللج٘طٕ هي الٌَو الثبًٖ الملك
الًػبثٖ.
لمس ضافمت فٖ ضًطُ لؿ٘ٔ اإلٗوبى الًو٘ةك ثةبلوَت هةى فىةطٓ يةسم االغتةطاض ثبلةسً٘ب
ٍاإللجبل يلْ٘ب ،ذبغٔ أىّ التًبل٘ن اإلساله٘ٔ تحصّض هي االغتةطاض ٍاالفتٌةبى ثبلح٘ةبٓ الةسً٘ب،
فؿالً يي اٗٙبت الىث٘طٓ الَاضزٓ فٖ المطآى الىطٗن التٖ تحطّؼ اإلًسبى يلٖ يسم االفتٌةبى
ثًٌ٘ن السً٘ب العائل ٍهلْ٘بتْب .لس ٍضز ّصا الوَؾَو فٖ الطٍاٗبت اإلساله٘ٔ التٖ تطة٘ط الةٖ
وعجد
غریب أو عابر سجیی
ّ
الوَؾَو ًفسِ ،فوٌْب لَل الٌجٖ(ظ) ح٘ث ٗمَل« :ک في ّ
الدنیا کأنّك ٌ
نفسك في أه القبور»(تطهصٕ ،السبثك.)756 :
اضتجكت فىةطٓ الح٘ةبٓ ٍالوةَت يٌةس الطةبيط ثبلطإٗةٔ السٌٗ٘ةٔ ٍثوةب ذلفتةِ األحةساا
االختوبي٘ٔ ٍالس٘بس٘ٔ فٖ ًفسِ هي الر٘جٔ ٍالحطهبى ،اثط اًغوبس الٌبس فٖ هلصّات السًٍ٘ب
ٍهغطٗبتْب .فب لتؤهٍل فٖ لؿ٘ٔ الح٘ةبٓ ٍالوةَت يٌةسُ ًةبخن يةي غةو٘ن اٗوبًةِ ٍيم٘ستةِ
الربلػٔ؛ ذبغٔ أًِّ ًٗسٍ ضبيطًا زًٌٗ٘ب حول يلٖ يبتمِ ثثّ الوثةل ٍالثَاثةت السٌٗ٘ةٔ الًل٘ةب.
ى الطةبيط ٗةطفؽ ثطةسٓ حجٍةِ للةسً٘ب
نْط ّصا األهط فٖ ضًطُ ثػَضٓ خلٍ٘ٔ ح٘ةث ًدةس أ ّ
ٍهجبّدْب الفبً٘ٔ ٍٗحبٍل الترف٘ف هي ضسٍٓ ّصا الحطظ ٍاالستعازٍٓٗ ،سيَ الةٖ تحم٘طّةب
ٍيسم االفتٌبى ثْب تحصٗطاً هي هغجبتْب ٍتصو٘طاً ثفٌبئْب ٍيسم اسةتمطاضّب ،فةؤوثط هةي تةطزاز
تله الح٘بٓ التٖ تل٘ك ثبإلًسبى الوئهي ٍأقبل التؤهٍةل فْ٘ةب ٍالحةسٗث يةي ذةساو الةسً٘ب
ٍالجًث ٍالح٘بٓ األذطٕ.
ًطاُ ٗمَل:
فمَهةةَا لةطثةةّٖ ٍاسةةؤلَُ ًَدةةبتٖ
ف٘ب اذَتٖ هْوب ضْستُن خٌةبظتٖ
ٍخِسٍٍا اثتْبالً فٖ السيب ٍأذلػةَا

لةةةًلّ الْةةٖ ٗةمةةةجلُ الةةسَّيَات
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ٍلَلَا خوة٘الً اى يلوةتن ذَالفةِ

ٍأغؿَا يلٖ هب وبى هي ّفةَاتٖ

ٍال تػةةفًَٖ ثبلةةصٕ أًةةب أّلةةِ

فةؤضةمٖ ٍحلًَّٖ ثر٘ةط غةفبتَ

ٍال تتٌبسلةةًَٖ فمةةسهبً شوةةطتُىن

ٍٍاغةلتىن ثةبلجطِّ قةَلَ ح٘ةبتٖ

أًبخ٘ىن ٍح٘بً ٍاى وٌةت غةبهتبً

أال وةلُّةةةىن َٗهةةبً الةةَّٖ سةة٘ؤتٖ

(اإللج٘طٕ ،السبثك)66 :
ٗتؿح لٌب هي ذالل ّصُ الومكَئ أىّ الطبيط اسةترسم أسةلَة الحةَاض ل٘ؿةفٖ يلةٖ
الطًط ثًساً زضاه٘بً هستْسفبً تطس٘د الوًٌٖ لسٕ الوتلمٖ ،فْةصا األهةط هوةب ٗسةبيسُ يلةٖ
تػَٗط أَّال الوَت ٍهربٍفِ حٌ٘وب ٗطبّس المجَض ٍالًهبم الٌرطٓ .ف٘سلّ ّصا األسلَة فةٖ
ق٘بتِ يلٖ االستًساز الوفةبخٖ للوةَت ٍالتؤٍّةت للتةعٍٍز ثػةبلح األيوةبل ٍاإللةالو يةي
الوًبغٖ ٍالوالّٖ ٍاإلًبثٔ الٖ اهلل تًبلٖ.
الغربة والحنین إلی الشباب
ٗتج٘ي لٌب هي ذالل اهًبى الٌهط فٖ ضًط اإللج٘طٕ أىّ فىطٓ الوَت ٍتػَٗط الطة٘رَذٔ
فٖ تؿبي٘ف همكَيبتِ العّسٗٔ سبلتِ هسبق الترلّٖ ٍاالًػطاف يي هتبو السً٘ب العائل .لمةس
ثىٖ الطبيط يلٖ فمساى الطجبة ٍيْس الٌؿبضٓ ٍالكطآٍ هتحسطاً يلٖ أٗةبم الطةجبة ٍتلةه
الح٘بٓ الوؿ٘ئٔ ٍالوططلٔ .فبلػطاو ث٘ي الطجبة ٍالوط٘ت فٖ ضًطُ ٗسلّ يلٖ ثٌبئ٘ٔ الح٘بٓ
ٍالوَت أٍ الجمب ٍالفٌب  .الطجبة َّ ههْط الفطح ٍالمةسضٓ ٍالجمةب ٍالطة٘رَذٔ غةَضٓ هةي
غَض الؿًف ٍالفتَض ٍالترلّٖ يي الًجث ٍاللَْ ٍّٖ تئشى ثمطة الوَت.
ال ضٗت أىّ ّصُ الىطاّ٘ٔ هي الوط٘ت تػَض فةٖ ق٘بتةِ فىةطٓ الوةَت ٍلةطة الٌْبٗةٔ
ًٍٗبًٖ الطبيط هي استحبلٔ يَز األٗبم الوبؾ٘ٔ التٖ اوتهت ثبلتػبثٖ ٍالوطح ٍالٌطةبـ .اىّ
الوتؤهل فٖ ضًط اإللج٘طٕ فٖ هطحلٔ الط٘رَذٔ ٗدس أىّ همكَيبتِ فٖ ّصُ الفتطٓ العهٌ٘ٔ
اغكجغت ثكبثى الطثب ٍالوٌبسجٔ التٖ تٌسدن هى هب وبى يلِ٘ الطبيط هي الهطٍف الطٍح٘ٔ
ٍالٌفس٘ٔ ،فوي ثنٍ «ال الوبل الىث٘ط ٗرفف هي فمطُ الطٍحةٖ ٍال الطةْطٓ الًطٗؿةٔ تةسذل
الطؾب الى ؾو٘طُ»(الٌبيَضٕ9959 ،م.)74 :
يثط الطبيط فٖ هطحلٔ الط٘رَذٔ يلٖ ضٖ هي الْسٍ ٍالسيةٔ يمةت هةب هةطّ ثةِ هةي
الَٗالت ٍالفتي ٍاألظهبت الطٍح٘ٔ ٍالٌفس٘ٔ فٖ هحكٔ ضث٘ى الًوط (هطحلٔ الطةجبة) ،فٌةطاُ
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زائوبً ٗتحسط يلٖ فمساى تله األٗبم الوبؾ٘ٔ هصوّطاً هب حلّ ثِ فٖ هطحلةٔ الطة٘رَذٔ هةي
الؿًف ٍالفتَض ٍالًَٖ هتطجثبً ثوبؾِ٘ ،فػبض ًْجبً ألحالم ال٘مهةٔ ٍالػةحَٓ التةٖ ايتجطّةب
هدبالً أٍسى لتحم٘ك الصات ٍالتًَٗؽ يوب فبت.
هي أهثلٔ لَلِ هب ٍضز:
ٍلَةةةةسهبً وٌةةةةت ضٍٗةةةةبى المؿةةةة٘ت
أضٕ األيػةةةبض تًػةةةط هةةةب يةةةَزٕ
أزال الطةةة٘ت ٗةةةب غةةةبح ضةةةجبثٖ

فًَِّؾةةةت الجغةةة٘ؽل هةةةي الحج٘ةةةت

ٍثسِّلت التثبلةلَ هةي ًةةةةطةةةةبقٖ

ٍهةةةي حسةةةي الٌؿةةةبضٓ ثبلطةةةحَة

(اإللج٘طٕ ،السبثك)66 :
ٗتؿح لٌب هي ذالل ّصُ الومكَئ أىّ غطثٔ الطبيط اظزازت يٌةسهب ٗحةسٍ ثةسًٍَ أخلةِ،
ٍّصُ الػَضٓ هي الغطثٔ تًسٍ أثًس غَض االغتةطاة ذَفةبً ٍاؾةكطاثبً ٍوفةٖ ثةبلوَت اغتطاثةبً،
فتوعّلِ الغطثٔ ٍٗىَِٗ ألن الفطاق ًٍىؤ خطحِ ٍٗث٘ط ضٍاسجِ التٖ استمطت فةٖ و٘بًةِ .تًجةط
ّصُ الغطثٔ يي تله الوطىلٔ المسٗؤ ٍالػطاو الوحتسم ث٘ي اإلًسبى ٍالسّط ،فبلسّط زائوةبً
ثبلوطغبز ٗصلّ ثًس الًعّٓٗ ،صّت ثبلطجبةٗ ،جًس يي الوىبىٗ ،فةطّق ثة٘ي األحجةبةٗ ،طةتت
الًمس الٌه٘ن ثٌ٘وب الطبيط األًسلسٖ ٗحةبٍل أثةساً اذةتالس لحهةبت الوتًةٔ حتةٖ اشا زاض
العهبى ٍحبى الوط٘ت ٍتغ٘ةطت األٍقةبى ٍثة٘ي الوبؾةٖ ٍالحبؾةط تٌطةكط ح٘ةبٓ الطةبيط
ضكطٗي :ضكط الًٌ٘ن ٍاألًسٍ ،ضكط الغطثٔ ٍالحٌ٘ي(قحكح9996 ،م.)59-56 :
ٍولوب اهتسٍ العهي الٖ األهبم تطاخى الطبيط الٖ الَضا وؤى ٌّةبن تسةبثمبً يىسة٘بً ثة٘ي
الكطف٘ي ،فبلعٗبزٓ تًٌٖ الٌمػبىٍ ،التمسم ًٌٖٗ التؤذط .اًةِ الػةطاو األظلةٖ ثة٘ي اإلًسةبى
ٍالعهي(ًفسِ .)699 :فلن ٗجك الطبيط أهبم هطٍض العهي ذبغٔ يْس الطجبة هىتَف األٗسٕ،
ثل ٗحبٍل استًبزٓ الوبؾٖ الوفًن ثبلٌطبـ ٍالح٘بٓ ثغ٘ٔ تحَٗلِ الٖ فةي ضةًطٕ ٗتطسةد
أهبم التكَضات ٍالتحَالت الكبضئٔ يلِ٘.
نتیجة البحج
ٗتجٍ٘ي لٌب هوٍب سجك أىّ االغتطاة ٍاالًًعال تمسٍم فٖ األزة تمةسهم اإلًسةبى فةٖ الح٘ةبٓ
ٍالٗعال ٗطافمِ ٍٗتدصّض فٖ و٘بًِ .فوص تىًٍَةت الودتوًةبت الجطةطٗٔ ٍخةس االغتةطاة فةٖ
ح٘بتْب .نْط االغتطاة فٖ األزة األًسلسٖ ٍتكٍَض ًت٘دةٔ التمةسم الًلوةٖ ٍالحؿةبضٕ فةٖ
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الودبالت الورتلفٔ ٍالَلَف يلٖ الوصاّت ٍاٙضا الحسٗثٔ ذبغٔ ف٘وب ٗتًلّك ثغبٗةٔ الح٘ةبٓ
ٍالمؿبٗب الو٘تبف٘طٗم٘ٔ.
لس حػل الجحث يلٖ ًتبئح ّبهٍٔ ،هٌْب هب تلٖ:
 -9تٌٍَيت ٍ وثطت فةطٍو االغتةطاة فةٖ األزة ،هٌةِ االغتةطاة الةسٌٖٗ ٍاالختوةبيٖ
ٍالوىبًٖ ٍالعهبًٖ ٍالطٍحٖ.
 -6االغتطاة َّ الْطٍة هي الَالى الوئلن الوح٘ف ثبلفطز ٍاللدَ الٖ هةب ّةَ هكلةَة.
ّصا ًبخن يي التؤظٍم فٖ األٍؾبو الورتلفٔ وبالختوبو ٍااللتػبز ٍالس٘بسٔ.
 -6لس أسْوت يَاهل يسٓ فٖ ًطَ االغتطاة لسٕ الطةبيط ،لىةي الس٘بسةٔ ٍاالًحةالل
السٌٖٗ ٍالرلمٖ احتلّب الػةساضٓ ثة٘ي األسةجبة األذةطٕ .لةن ٗىةي الغةطؼ هةي الس٘بسةٔ
ٍاالًحالل فٖ يػطُ سَٕ التاليت ٍالتعهٍت ًٍفٖ الوربلف٘ي ٍتَخِ٘ التّْن ٍاًتطبض الجةصخ
ٍالتطف ،ألًِّ لس يبش ث٘ئٔ حفلت ثبلػطايبت الس٘بس٘ٔ ٍالفىطٗٔ ٍالًٌطات الكبئف٘ٔ .يٌةسهب
لٌف الطبيط هي اإلغالح فٖ الودتوى ٍثب ت خَْزُ ثبلفطل اترص االًًعال ٍالتٌّحٍٖ أفؿل
قطٗك للَغَل الٖ الغبٗبت.
 -4اتّرص الطبيط العّّس أزآ للترلع هي هطاضٓ الغطثٔ ٍألن الفطلٔ .هةي ثَةنٍ غةبض العّةس
ٍالتٌسه لسِٗ َّ الكطٗك الَح٘س للمؿب يلٖ لسًٔ الغطثةٔ ،فٌةطاُ ٗوةأل ضةًطُ ثةبلوَايم
ٍالٌػبئح ٍالوثل اإلًسبً٘ٔ السبه٘ٔ.
 -5اىّ الػطٍف ٍالٌَائت التٖ هطّت ثبلطبيط ق٘لٔ ح٘بتةِ خًلتةِ ٗسةرف يلةٖ الةسّط
ٍٗكلك اللسبى يلٖ شهٍِ ٍأّلِ .ثٌب يلٖ ّصاٍ ،ضزت فٖ ضًطُ ألفبل تًجٍةط يةي االوتئةبة
ٍاالغتطاة وبلَْ٘ز ،الثَضٓ ،الحسٍبز ،السّط ٍالركَة ٍٗػٍَض ّصا األهةط هةسٕ سةركِ يلةٖ
أثٌب السّط ٍالهطٍف التًسٔ الوح٘كٔ ثِ.
 -7تج٘ي لٌب هي ذالل الومكَيبت الطًطٗٔ تدل٘بت الطَق ٍالحٌ٘ي الٖ الَقي ٍأّلِ.
 -8اهتبظ لغٔ االغتطاة يٌسُ ثبلسصاخٔ فٖ المَل ٍالىالم ثح٘ث التطثت لغتِ هي الٌفس
ٍترلّت يي التًم٘س ٍالغوَؼ ٍٗوثّل غَضٓ خلٍ٘ٔ هي األحبس٘س ٍالوطبيط الوىجَتٔ.
 -9لس أثّطت تْؤ اإللحبز ٍالعًسلٔ فٖ ًعيتِ ًحَ االغتطاة ٍاالًًةعال .ثٌةب يلةٖ ّةصا،
ٗػٍَض اغتطاثِ ًَيبً هي الٌّمس الالشو للمؿبٗب السٌٍٍٗ٘ٔ ٍالسٍ٘بسٍ٘ٔ ٍاالختوبيٍ٘ٔ.
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ازٗث،وطٗعٍٗل9996 .م ،تعريف بالمصطلحات األساسیة الوىاردة فوی کتواب عصور البنیىيوة ،تطخوةٔ
خبثط يػفَض ،ـ ،9الىَٗت :زاض سًبز الػجبح.
أضطف يلٖ ،السيسٍض6116 .م ،الغربة فی الشعر األنذلسوی عقو سوقىط الخالفوة ،ـ ،9المةبّطٓ :زاض
ًْؿٔ الططق.
اإللج٘طٕ ،اثطاّ٘ن ثي هسةًَز9999.م ،دیًان أتي إسحاق اإللثیري األودلسي ،حممةِ هحوةس ضؾةَاى
الساٗٔ ،ث٘طٍت -لجٌبى :زاض الفىط الوًبغط.
اهطإ الم٘س9989 .م ،الدیًان ،تحم٘ك حٌب الفبذَضٕ ،ـ ،9ث٘طٍت :زاض الد٘ل.
ثْدت ،هٌدس هػكفٖ9978 .م ،األدب األودلسي مه الفتح حتي سقًط غرناطة ،ث٘طٍت :زاض الملن.
تطهصٕ ،هحوس .ال تب ،سىه ،تحم٘ك اثطاّ٘ن يكَٓ يَؼ ،المبّطٓ :هىتجٔ زاض ًْؿٔ هػط.
ذ٘طٕ حبفم ،أحوس9981.م ،سیکىلىجیة االغتراب ،المبّطٓ :خبهًٔ ي٘ي الطوس.
ضخت ،هحوَز9978 .م ،االغتراب ،هح ،9اإلسىٌسضٗٔ :هٌطؤٓ الوًبضف الوػطٗٔ.
سالهٖ ،سو٘طٓ6111.م ،االغتراب فيي العيعر العثاسيي القيرن الراتيج اله يري ،ـ ،9زهطةك:
زاض الٌ٘بث٘ى.
قحكح ،فبقؤ9996 .م ،الغربة يالحىیه في الععر األودلسي ،ـ ،9هٌطَضات ول٘ٔ اٙزاة ثبلطثبـ.
يسس ،يجسالطحوي ًٍبٗفٔ لكبهٖ6116 .م ،مثادئ علم الىفس ،يوبى :زاض الفىط.
هحوس ضاؾٖ ،خًفةط9999 .م ،االغتراب في الععر العراقي المعاصر مرحلوة اليريااد ،زهطةك :اتحةبز
الىتّبة الًطة.
الوًطٕ ،أثَالًال 9986 .م ،اللسيمیات ،هح ،9ث٘طٍت :زاض ث٘طٍت للكجبئ ٍالٌطط.
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