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ABSTRAK  

Halimi, 2016. Dimensi Humanisme dan Munculnya Inspirasi dalam Puisi Isa An-Na’uri dan Anis 

Syusan. Fakultas Humaniora UIN Maualan malik Ibrahim Malang. 

Kata Kunci: An-Naz’ah, Insaniyyah, Syi’ri Isa An-Na’uri wa Anis Syusan 

Penghargaan atas nama kemanusia semakin marak diberikan, bukan karena manusia semakin 

dihargai, tetapi manusia semakin menjauh dari arti kemanusiaan, manusia semakin butuh 

penghargaan untuk diakui menjadi manusia, tetapi semakin menjauh dan semakin banyak yang tidak 

memanusia manusia, bahkan keluarganya, tetangganya dan saudara senegara pun menjadi ancaman 

dan pembantaian. Dua penyair; Isa an-Na’uri dan Anis Susan, sungguh mengejutkan dunia dengan 

puisi-puisinya, atas nama kemanuisaan, ia rela menjadi cacian saudara senegaranya, dengan latar 

belakang yang berbeda, dan Negara yang mulai porakporanda, kedua menyuarakan isi hatinya, atas 

nama kemanusiaan yang mulai tercerabut. Keduanya mampu menuangkan wawasan, pandangan dan 

pengalaman batinnya dengan baik ke dalam puisinya sehingga sangat menarik bagi pembaca, juga 

mampu menyampaikan pesan moral dan kemanusiaan yang membuat pembaca menjadi berpikir, 

merenung, prihatin, menangis, dan gembira. Itu semua dikarenakan efek kesan batin yang 

ditimbulkan, apabila pembaca  membaca puisi-puisinya. Dan yang menarik, keduanya memiliki latar 

belakang ras yang berbeda, sehingga peneliti mengangkat juga istilhamat, bagaimana mana puisi-

puisi mereka bisa mampu melejit kepermukaan dunia.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; 1) bagaimana dimensi kemanusiaan dalam puisi 

(Akhi Insan dan Assalamualaikum) Isa An-Nanguri dan Anis Syusan. 2) Apa yang melatarbelakangi 

muculnya isnpirasi dua puisi Akhi Insan dan Assalamualaikum karangan Isa An-Nanguri dan Anis 

Syusan.  

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk memperoleh deskripsi nilai-nilai kemanusiaan dan latar 

belakang inspirasinya dalam puisi Akhi Insan dan Assalamualaikum karya Isa An-Nanguri dan Anis 

Syusan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sosiologi sastra.  Berdasarkan 

penelitian dapat disimpulkan bahwa puisi menggambarkan kehidupan sosial masyarakat dunia hari 

ini, terutama kehidupan dunia Arab di bawah perang saudara, peran atas nama ras dan suku, perang 

dengan mengatasnamakan agama, bagaimana persaudaraaan mulai retak karena tidak lagi mampu 

menyatukan hati, hati yang diberangus oleh kekuasaan, perbedaan pandangan. Politik yang juga 

menjadi sumber rendahnya nilai kemanusiaan, bahkan manusia yang tidak tunduk pada kekuasaan, 

selalu berada di wah banyang-banyang penindasan.  

 

Puisi ini mengunggap dimensi kemanusiaan dan nilai-nilai kemanusiaan serta bagaimana puisi 

itu tercipta. Dalam puisi Akhi Insan karya Isa An-Nanguri mengungkapkan sesame manusia dengan 

latarbelakang apapun maka harus selalu menjaga rasa kebersamaan  dan saling menolong, 

kemunisaan melebihi apapun, tidak dapat ditukar dengan ras, suku, budaya, agama dan lainnya. 

Menuju persaudara yang utuh, adalah tujuan dijadikan manusia. Manusia memiliki perbedaan, namun 

tidak menjadi saling menghancurkan, tetapi saling melengkapi. Dan kemunculan puisi ini 

dilatarbelakangi oleh peperangan yang tidak pernah selesai terutama di Paletisna, tempat sang 

penyair lahir dan tumbuh. Sedangkan puisi Assalamualaikum, karya Anis Susan, juga mengajak 

untuk selalu menuju perdamaian, apapun latar belakangnya, siapapun ia, bagaimanapun ia berkuasa, 

dan dimanapun ia bertugas, maka harus selalu menyebar perdamaian. Puisi tersebut dilatarbelakangi 
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oleh perbedaan ras, ia sebagai kulit hitam, selalu dipinggirkan, dan juga pergolakan politik yang tidak 

pernah selesai di Tunis, sehingga munculkan puisi Assalamu Alaikum waalaika salam. 

 

 المستخلص

جامعة موالنا . البحث. نزعة اإلنسانية واستهامها في شعر أنيس شوشان و عيسى الناعوري. 2016حليمي، 
  مالك إبراىيم اإلسالمية اٟتكومية ماالنج

النزعة، اإلنسانية، الشعر، أنيس شوشان، عيسى الناعوري : الكلمات الرئيسة 

 النزعة اإلنسانية مع مصدر استلهاماهتا ُب الشعر درس جديد ُب ٤تور األدب العريب كىو يتميز الدرس النصى
 الشعر كللنصوص األدبية الننِّص االنسانية ُب كمصدر استلهامها ُب  بصفات مهمة، قادرة على سرب أغوار كاالنساشل

كىذه ، من الشعراء الذين يلبوف باالنسانية؛ أنيس شوشاف ك عيسى ناغورم اف كالتغلغل إذل مفاصلو، كالشاعرعامة
القضية مهمة جدا ُب البحث ُب ىذه األيامات كالشهور األخَتة لكثرة ا١تشاكل كالعوائق الىت يواجها الشعب العا١تي 

.  خاصة ُب الشرؽ األكسط

 ما مصدر استلهامات شعر أنيس شوشاف ك عيسى ناغورم ؟النزعة اإلنسانية ُب كيف اسئلة البحث فيو ؛
كيستخدـ الباحث منهجا كصفيا . أنيس شوشاف ك عيسى ناغورم ؟الشعر ا١تبدع عن النزعة اإلنسانية ُب شعر 

 .كمدخل التحليل اجملتمعي

البيولوجي،  التسامي كتغليب الركحي كالنفسي على "أخي اإلنسان"نتائج البحث أف النزعة اإلنسانية ُب شعر 
كيعٌد الفكر اٟتر جزءان أصيالن من النزعة اإلنسانية، كا١تساكاة غاية رئيسية ُب . كالسعي إذل إعالء الفكر اإلنساشل

 نشر السالـ إذل العادل اذل ٚتيع اإلنساف، كاإلنسانية "السالم عليكم " ُباإلنسانية النزعة أف ك  .النزعة اإلنسانية
فإف حلت ُب قلب اإلنساف رفعتو إذل الدرجة العليا  مدركة، كال كطنا كىي عا١تة، ال تعرؼ لونا كال جنسا، كال قوما،

كإف فقدىا نزلت بو إذل الدرؾ الالأخالقي، حيث البغض كالظلم  ا١تؤسسة على احملبة كالعدؿ كا١تساكاة كا١تعرفة،
كاستلهامات ُب شعر٫تا ألهنما يستلهما ْتياهتما األسياسية، كالثقافية، كاإلقتصادية،  . كاٟتقد كالوحشية كاٞتهل

ىو خطاب، صحيح أنٌو انطلق من . ُب كقتو عصيبو تنتًشر فيو  قافة الدـٌ انيس شوشاف كعيسي الناعورم "كعاشا 
 "فليسطينا" ك "تونس"
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الفصل األول 
 المقدمة

خلفية البحث . أ

النزعة اإلنسانية مع مصدر استلهاماهتا ُب الشعر درس جديد ُب ٤تور األدب العريب كىو يتميز الدرس 
 الشعر كللنصوص الننِّص االنسانية ُب كمصدر استلهامها ُب  بصفات مهمة، قادرة على سرب أغوار  كاالنساشلالنصى

، من الشعراء الذين يلبوف باالنسانية؛ أنيس شوشاف ك عيسى ناغورم اف كالتغلغل إذل مفاصلو، كالشاعراألدبية عامة
كىذه القضية مهمة جدا ُب البحث ُب ىذه األيامات كالشهور األخَتة لكثرة ا١تشاكل كالعوائق الىت يواجها الشعب 

 يستحق التوقف افذؿ، اؿا عن االنسانيةيدرؾ الغٌت النصى ُب شعرىمكهبذا اٟتاؿ ، العا١تي خاصة ُب الشرؽ األكسط
 بالبحث كالدراسة كالتحليل، كإف أشارت بعض الدراسات األكادٯتية بإٯتاءات ػ التغٍت عن تناكؿ الظاىرة اعندىم

 .على ٨تو متخصن
كأىم شيء ُب النزعة اإلنسانية التسامي كتغليب الركحي كالنفسي على البيولوجي، كالسعي إذل إعالء الفكر 

كقد تعددت . كيعٌد الفكر اٟتر جزءان أصيالن من النزعة اإلنسانية، كا١تساكاة غاية رئيسية ُب النزعة اإلنسانية. اإلنساشل
دالالت ىذا ا١تصطلح عرب العصور، كتغَتت أحيانان بتغَت الزماف كا١تكاف، كال نريد أف نقف عند ىذا اٞتانب 

القيم االنسانية ُب األدب العريب، اإلنسانية األدبية ُب : كىناؾ الدراسة كثَتة ُب اإلنسانية مثل . التارٮتي للمصطلح
 .الشعر العريب،  ورة الشعر ُب ٖتوؿ اإلنسانية كغَتىا من البحوث العميقة

كمن ينظر ُب األدب العريب باحثان عن النزعة اإلنسانية فيو قدٯتان كحديثان، ٬تد أف ىناؾ تباينان ُب حضور 
ػ طريقة : النزعات اإلنسانية بُت األدب القدصل كاٟتديث، كقد استدعى ىذا التباين ٣تموعة من ا١تعطيات؛ منها

اٟتضور، اختالؼ الثقافة كتنوعها كتطور مرجعياهتا عرب العصور، اختالؼ النظرة إذل األشياء كاختالؼ طريقة 
فلسفتها،  تطور مفهـو األديب كالشاعر الذم ارتبط أخَتان بالثقافة كالفكر كا١توقف؛ كبأنو من النخبة الطليعية اليت 

.  البد أف تدرل بدلوىا ُب قضايا اجملتمع
من ىنا كانت النزعة اإلنسانية اليت ترمي إليها الدراسة ىي تلك العواطف الراقية النبيلة اليت ٖتدك باإلنساف 

اإلنسانية ُب األدب،  :كتتناكؿ دراسة اٞتهٍت  ال ة ٤تاكر ىي. إذل التحليق ُب ٝتاء اٟتب كا٠تَت كالعطاء كالنماء
. اإلنسانية ُب الشعر العريب على مر العصور، معادل حياة كبذكر شاعرية

                                                           

 . 2016منقولة منها ُب التاريخ . النزعة االنسانية في األدبموسوعة ا١تعرفة،.
 2015. دماـ ٦تلكة العربية السعوديةالنزعة اإلنسانية في شعر الشابي والقصيبي، . مشس علي
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ما ٘تيزت بو النزعة اإلنسانية من موقف نقدم، يعتمد فعل النفي، جعل البعض يعٌرفها على أساس موقفها 
الديٌٍت، كيعتربىا نزعة الدينية معارضة لكٌل االٕتاىات ا١تيتافيزيقية، كاٟتقيقة أٌف اإلنسانيُت ٢تم نظرة خاصة إذل 

، كإ٪ٌتا ٢تم تأكيلهم ا٠تاص ٢تا، كما أٌف ىذه النزعة، ٔتا تتميز بو من ليربالية، الدين، فهم ال يرفضوف ا١تقٌدسات
عليها أف تقبل معتقدات األفراد الركحية، كال يؤ ر ىذا على األسس اليت تقـو عليها ىذه النزعة، فنحن ال ٧تد 

اختالفان جذريان بُت الفيلسوؼ اإلنساشل ا١تؤمن كالفيلسوؼ اإلنساشل ا١تلحد، فكال٫تا ناقد كرافض ألية ٦تارسة دينية 
سلطوية، كقد يعمالف جنبان إذل جنب من أجل ٖتقيق ىدؼ كاحد كىو إعالء اإلنساف، ك٢تذا ٧تد بعض الباحثُت 

 .ٯتٌيز بُت مذىب إنساشل مفتوح كمذىب إنساشل مغلق
قد يبدك مفيدان جدان ُب فهم النزعة اإلنسانية مع مصدر استلهاماهتا كعلى ىذا األساس، فاف مصطلح 

ىذه النزعة العالقات بُت أفراد اجملتمع،أك حىت ُب فهم اٟتقب التأرٮتية أك ُب كصف خصائصها ا١تميزة، بإعتبار أف 
سِّصر بُت النتاجات اإلبداعية  مفهـو يدرؾ عقليان ، كيستفاد من دالالتو ُب تفسَت العالقات ا١تتشابكة، اليت تربط كٕتي

لإلنساف ُب ٣تاالت ا١تعرفة كالفكر االنساشل كالثقافة السائدة ُب عصر من العصور، كما يربط بُت ىذا العصر 
النزعة كالعصور السابقة،أك الالحقة من عالقات كمنتجات معرفية أك فكرية أك معادل حضارية كبالتارل، فاف 

 .يكشف شيئا مهما للجميعُب الشعرم اإلنسانية مع مصدر استلهاماهتا 
      

أسئلة البحث . ب

 شعر أنيس شوشاف ك عيسى ناغورم ؟النزعة اإلنسانية ُب كيف  .1
 أنيس شوشاف ك عيسى ناغورم ؟ الشعر ا١تبدع عن النزعة اإلنسانية ُب شعر مصدر استلهاماتما  .2

 
أىداف البحث  - ج

 :بالنظر إذل أسئلة البحث السابقة هبدؼ ىذا البحث إذل ما يأٌب 

. شعر أنيس شوشاف ك عيسى ناغورمالنزعة اإلنسانية ُب معرفة  .1
 .أنيس شوشاف ك عيسى ناغورم الشعر ا١تبدع عن النزعة اإلنسانية ُب شعر مصدر استلهاماتمعرفة  .2
 

أىمية البحث  - و

                                                           

 2013. تراث. إشكالية التعّرف والتعريف.. النزعة اإلنسانية.  ىياـ اٛتد طو
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قد يبدك مفيدان جدان ُب فهم النزعة اإلنسانية كمصدر استلهامات كعلى ىذا األساس، فاف مصطلح 
النزعة العالقات بُت أفراد اجملتمع،أك حىت ُب فهم اٟتقب التأرٮتية أك ُب كصف خصائصها ا١تميزة، بإعتبار أف 

سِّصر بُت النتاجات االنسانية   مفهـو يدرؾ عقليان، كيستفاد من دالالتو ُب تفسَت العالقات ا١تتشابكة، اليت تربط كٕتي
اإلبداعية لإلنساف ُب ٣تاالت ا١تعرفة كالفكر االنساشل كالثقافة السائدة ُب عصر من العصور، كما يربط بُت ىذا 

النزعة كبالتارل، فاف . العصر كالعصور السابقة،أك الالحقة من عالقات كمنتجات معرفية أك فكرية أك معادل حضارية
 .،ىو مفهـو جوىرم ُب النقاشات ا١تتعلقة باالشياء كثَتةاالنسانية 

 :كالتطبيقية كمايأٌب النظرية النواحي من إ٬تابية بنتائج  أف يأٌب ىذا البح ُب يرجى
 .النزعة االنسانية كاستلهامات الشعر دراسة  ُب اسهاماف يكو أف من ىذا البحث النظرية،يرجى الناحية من .1
 :مفيداف يكو أف من ىذا البحث يرجى التطبيقية، الناحية من .2

 للباحث . أ
 ُب العمل النزعة االنسانية كاستلهامات الشعرفيتطبيق  ا١تعلومات من ا١تزيد الباحث باعطاء .1

 .االديب
 مفهـو يدرؾ عقليان، كيستفاد من دالالتو النزعة االنسانية كاستلهامات الشعرمعرفة الباحث أف  .2

 .النسانيةُب تفسَت العالقات 
  ىو آلية االنتاج اك تلقالنزعة االنسانية كاستلهامات الشعرمعرفة الباحث أف  .3

 للجامعات أكا١تدارس . ب
النزعة االنسانية دراسة االدب العريب ُب  مراجع رجعامن إ٧تازىم بعد ىذا البحثف أنيكو .1

 .كاستلهامات الشعر
النزعة االنسانية أللية العمل االديب ُب  اإلضافية ا١تعلومات أف تعطينتائجهذا البحث .2

 . كاستلهامات الشعر
 للمعلم . ج

 ببحث ا١تدخل كالطريقة ا١تهتمة فىتطبيق للمعلمي اللغة العربية أساسا ىذا البحث يكوف أف .1
  العريب كالعاـالنزعة االنسانية كاستلهامات الشعر

 الشعر العريب  تعليم ينفي للمعلم الفرصة إعطاء .2
 للطلبة. د

 النزعة االنسانية كاستلهامات الشعرببحث االبداع األديب  للطلبة فىتنمية الفرصة إعطاء .1
 .ا١تعاصر
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١تعرفة العالقات بُت كالنزعة االنسانية كاستلهامات الشعرالكتب عن ١تزيد من ا١تراجع ُب  .2
 .النصوص القدٯتة كاٞتديدة

 . ُب الفصل االديبالنزعة االنسانية كاستلهامات الشعرأف يكوف ىذا البحث مبدءا ُب تعليم  .3
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 الفصل الثاني

اإلطار النظري وخريطة البحث 
 

كلعل أبرز ما ٯتيز اإلنساف ىو كجود الًفكىر اجملردة كا٠تلقية كالركحية فيو، كىو إف فخر فإ٪تا يفخر هبا؛ إذ إف 
حقيقة كجودىا ال تقل أ٫تية عن حقيقة كجوده، كىي اليت تعطي ٢تذا الوجود قيمتو، كمن ٍب إذا أردنا أف نعطي ٢تذه 

منحى ٨تو  (النزعة اإلنسانية)كىكذا يكوف مفهـو . اٟتياة معٌت؛ فيجب أف نعيد ٢تذه الفكر القيمةى العلمية كالعقلية
ا١تنحى الفكرم األساسي ُب نظرية أك نظاـ فلسفي أك تيار أك مذىب أك : تطوير إنسانية اإلنساف؛ كداالن على 

حركة؛ إال أهنا تدؿ ُب كجهها األخن على الطابع ا١تميز، ا١تعلـو بو، ُب النظرية الفلسفية، أك ىي ٖتمل االٕتاه 
، كأىم ا١تشكالت األخالقية ُب النزعات ىو سَتكرة التسامي كمن ٍب تغليب الركحي الواعي الذم يسم تلك النظرية

فاإلنسانية تدؿ على ما اختن بو اإلنساف من الصفات، كأكثر استعماؿ ىذا اللفظ ُب اللغة ، على البيولوجي
فالنزعة اإلنسانية ُب سياقنا ىاىنا تعٍت القيم ا١تنتزعة من ٕتارب الناس هبدؼ إقامة عالقات . العربية إ٪تا ىو للمحامد

فلسفة تؤكد قيمة اإلنساف كقدرتو على ٖتقيق الذات : كىي ُب أحد معانيها. إنسانية قائمة على العدؿ كالتآلف
  .باعتماد العقل

أف األدب صيغة إنسانية تبحث ُب طبيعة سلوؾ اإلنساف، كتسعى إذل إعادة اكتشاؼ العادل الداخلي 
كا٠تارجي برؤية متجددة كإذل التواصل معهما، كهتدؼ إذل الكشف عن كاحات بظالؿ كارفة يبصر فيها ا١تتلقي 
آفاؽ النفس كالكوف عرب صور ٚتالية تنعكس على عقلو ككجدانو، فإنو ليس ألحد أف ينكر أف القيم ىي ٣تاؿ 

األدب بامتياز، كأهنا ٙترة من ٙترات تفاعل األديب مع كاقعو النفسي كاالجتماعي كالثقاُب، األمر الذم ٬تعل ا١تتلقي 
 من ىنا تصبح أسئلة من قبيل؛ .أكثر قدرة على الفهم كالتفكَت كالتذكؽ، كأعمق غوصنا ُب طبيعة النفس البشرية

إذل أٌم حد ٯتكن أف يستجيب األدب للفطرة اإلنسانية؟ كما عالقة ىذه االستجابة بسٌلم القيم؟ كإذل أٌم حد 
٦تكن يصبح األدب ٤تركنا لوعي اإلنساف ٕتاه ما ىو كائن انطالقنا ٦تا ينبغي أف يكوف؟ أسئلة مشركعة ٖتفز الباحث 

 .على البحث كالدراسة ُب موضوع القيم كارتباطو باألدب

كتتمظهر عالقة الشعر باإلنسانية من خالؿ انتماء الشعر إذل اٟتياة ،إذ يسهم ُب خلقها،كُب خلق اٟتياة 
فالناس يتواصلوف ُب الشعر،كل كاحد .اإلنسانية،كىو دكما يبحث عن السبيل الذم يؤدم إذل التواصل مع اٞتميع

                                                           

 .2016منقولة منها ُب التاريخ . النزعة االنسانية في األدبموسوعة ا١تعرفة،
 14ص .2015.دكف ا١تطبع. تفاعل القيم اإلنسانية في األدب سعاد الناصر،
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فمشاركة الشعر ُب نشر اإلنسانية تبتدئ ٦تا قالو ا١تبدع الفرنسي جاف .من موقعو،كالشعر ٯتجد اٟتياة معهم
إف شعبا دكف شعر ىو شعب دكف «،ك٦تا قالو الشاعر ا١تكسيكي أككتافيوباث ذات يـو«الشعر ضركرة«كوكتو

،فلوال الشعر النطمس اٟتس اإلنساشل ٖتت ركاـ ا١تتغَتات ا١تادية الالمتناىية، «ركح،كإف أمة دكف نقد ىي أمة عمياء
فبدكف النزعة اإلنسانية ُب الشعر يبقى اإلنساف غَت قادر .ك٠تمدت مصابيح الوجداف،كخىبىا كىًميضي التواصل البشرم

فمن بؤس  .على اإلبداع كالعطاء،إذ يغدك كل منا بغَت الشعر خاصة كالفن عامة جزيرة نائية منعزلة عن اآلخرين
، كانعزا٢تا ، أهنا ال تنصت جيدا لنداءات الشعراء كأمثا٢تم بصفة عامة  .الثقافة العربية اليـو

شكل رسالة خالدة ُب تنقية العادل، كتوحيد يالذيي اإلنساشلالشعر ، كعلى رأسها الشعركال تعرؼ جواىر 
حطامو ا١تبعثر كإعادتو إذل الكماؿ كا٠تَت كالعدؿ كاٞتماؿ ،من خالؿ دعوهتا األزلية إذل ٖترير اإلنساف من ذنوبو، 

يثيل، كبأصلو اإلنساشل النبيل
. اليت اقًتفها على مدار التاريخ، ُب حق الطبيعة كاٟتياة،مع تذكَته دائما بعادل ا١ت

فالقصيدة اإلنسانية ىي اليت تػينىبوو العقل ،كتػىٍرتفع بالنفس ،كتػيهىذِّصب الضمَت، كتػيغىَتِّص العادل با١توضوع الشريف كاٟتكمة 
... السامية،كىي صديقة الشعراء العظاـ مثل ىومَتكس كأيب العالء ا١تعرم كابن عريب كدانيت أليجَتم ككلياـ شكسبَت

 .كعبد الكرصل الطباؿ ك٤تمد بنيس كآخرين.. ك٤تمود دركيش ُب مرحلتو األخَتة كأدكنيس 
 

تعريف النزعة اإلنسانية 

كاألخالقية  الفلسفية كاألدبية (*)النزعة اإلنسانية ىي إتاه فكرم عاـ تشًتؾ فيو العديد من ا١تذاىب: التعريف
 .(*)كالعلمية، ظهرت النزعة اإلنسانية ُب عصر النهضة

 
 :التأسيس وأبرز الشخصيات

كأّتديات النزعة إ٪تا تًتجم االنتفاضة اليت عرٌبت  .ظهر ا١تذىب اإلنساشل ُب إيطاليا ُب بداية عصر النهضة األكركبية
فاإلنساف األكؿ كاف مكبالن . عنها النهضة األكركبية باعتبارىا تغَتان ُب الفكر ٧تم عنو تغَت ُب ٚتيع شؤكف اٟتياة

طواؿ فًتة اإلظالـ الفكرم ا١تسماة بالعصور الوسطى كاليت استطالت إذل أكثر من عشرة قركف،  (*)بقيود الكنيسة
إذ كاف خال٢تا مطالبان بالطاعة العمياء لرجاؿ الدين ككاف ييساؽ كما يساؽ القطيع، كيكفي أنو من طبيعة فاسدة 

ب ألهنا سبب ا٠تطيئة، لذا عزؼ رجاؿ الدين عن الزكاج !! بسبب ا٠تطيئة األصلية أما ا١ترأة، فهي ال ينبغي أف ٖتي
أما الرجاؿ فهم . كإذا ٝتحوا لغَتىم باالرتباط هبا بالزكاج فذلك فقط باعتبارىا كسيلة لإل٧تاب كاستمرار البشرية. هبا

 .كسيلة أيضان لتحقيق أىداؼ الكنيسة، ككل من خرج على ىذه األىداؼ يواجو ا١توت حرقان 
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كمن أٝتاء الركاد األكائل للمذىب اإلنساشل بوجيو كبركشل، كاحملامي البارز مونتبلشيانو ككلهم عاشوا خالؿ 
ـ كيعد من أكرب ٦تثلي ا١تذىب اإلنساشل من 1466أراٝتس كلد ُب ركترداـ سنة  .القرف ا٠تامس عشر ا١تيالدم

كيعد رينيو ديكارت  .ُب فرنسا مثل ا١تذىب ستيفانوس كسكاليجر كدكليو .ناحية معرفتو باألدب اليوناشل كالالتيٍت
ككذلك   .ـ الفيلسوؼ الفرنسي من أنصار ا١تذىب اإلنساشل كلكنو يؤمن بوجود اهلل تعاذل1650 – 1956
ككتابات جاف جاؾ ركسو  .ـ الفيلسوؼ ا٢تولندم كىو يشبو ديكارت ُب االعتقاد1677 – 1632سبينوزا 
ـ الفيلسوؼ اإل٧تليزم كاف إنساشل 1704 – 1632كجوف لوؾ   .ـ ٖتمل الطابع اإلنساشل1778 – 1712
كالفيلسوؼ  .ـ ُب مذىبو االنتقادم كاف إنساشل ا١تذىب1804 – 1724كالفيلسوؼ األ١تاشل كانت . ا١تذىب

كالكاتب الفرنسي فرانسيس بوتر، ألف كتابان بعنواف ا١تذىب  .ـ اإل٧تليزم األ١تاشل األصل1937شيلر ا١تتوَب سنة 
ـ يعترب نفسو من أتباع ا١تذىب 1965 – 1888إليوت . س.كاألديب اإل٧تليزم ت .اإلنساشل بوصفو ديانة جديدة

 .اإلنساشل، كىو من أبرز ٦تثلي الشعر اٟتر
 

 : والمعتقدات األفكار
كتأييد فكرة ظهور ، االستجابة ٟتكم الفرد ا٠تاص ضد سلطة الكنيسة :ُب ٣تاؿ الدين :تأكيد الفردية اإلنسانية

تأكيد ديكارت للوعي الفردم عند ا١تفكر كشدة االعتماد على الفعل كتغليب : ُب ٣تاؿ الفلسفة .الدكؿ القومية
 .قصر االىتماـ اإلنساشل على ا١تظاىر ا١تادية لإلنساف ُب الزماف كا١تكاف .كجهة النظر ا١تادية الدنيوية

األكركبية ككصل إذل ذركتو إباف  (*)ا١تذىب اإلنساشل أكحى باألفكار التحررية لقادة الفكر ُب عصر النهضة
 .الفرنسية (*)الثورة

تأكيد أف الشركر كالنقائض اليت .الثقة بطبيعة اإلنساف كقابليتو للكماؿ، كإمكاف حدكث التقدـ ا١تستمر
 .اعًتضت طريق اإلنساف دل يكن سببها ا٠تطيئة كما تقرر النصرانية، كإ٪تا كاف سببها النظاـ االجتماعي السيئ

 .الفرد الدفاع عن حرم
إمكاف ٣تيء العصر السعيد كالفردكس األرضي، كيكوف ذلك بالرخاء االقتصادم، كٖتقيق ذلك يكوف بديد 

 .ا٠ترافات كاألكىاـ كنشر الًتبية العملية
 ( 1 :كقد نقد الفالسفة كا١تفكركف اإلنسانية كمن أىم ما جاء ُب نقدىم

 ( 2.إف تقدـ العلم اٟتديث دل يصحبو تقدـ ُب قدرة اإلنساف على حسن استعماؿ العلم
كإف البشر كجهوا اىتماماهتم ٚتيعان إذل ا١تسائل الدنيوية، كنسوا كل ما يسمو على ذلك كتركزت مطامعهم ُب 

 .األشياء الزائلة اليت يسرىا ٢تم العلم، كحدث من جراء ذلك صدع بُت تقدـ اإلنساف ُب ا١تعرفة كتقدمو األخالقي
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إف اإلنسانية تؤكد على زيادة خطر اإلسراؼ ُب االعتماد على اآللة، فهذا اإلسراؼ قد يقضي على األصالة 
 .كاالبتكار

كما أف األسس األخالقية ال تصلح إال إذا استندت إذل االعتقاد بوجود نظاـ أٝتى من النظاـ الدنيوم 
كاإلٯتاف با١تبادئ ا٠تالدة ا١تطلقة، أما إذا اقتصرت اآلداب على أف تكـو خاضعة للمواءمة بُت اإلنساف كبيئتو، كلما 

 .تغَتت الظركؼ كتبدلت األحواؿ، فإهنا بذلك تفقد قيمتها العامة
، كال ٭تدث ىذا إال بإ٭تاء من اإلٯتاف الديٍت، أما اآلداب العلمانية فال (*)كطريق ا٠تالص ىو رفع األخالؽ

إف ا١تذىب اإلنساشل قدـ لإلنسانية كعودان دل ٭تققها، كما أنو أفقد الناس الشعور باٟتقائق الركحية،  .٘تنحنا ا٠تالص
اإلنساشل لصالح اإلنساف  (*)إف كجود الشر ينقض أداء ا١تذىب  .العمياء (*)كجعل الناس عبيدان للقول ا١تادية

كقد عزل الناقدكف إخفاؽ عصبة األمم ُب تسوية ا١تشكالت ُب العادل كانتشار الفاشية كالنازية إذل .كقابليتو للتقدـ
إف عيوب ا١تدنية الغربية ترجع ُب الغالب األعم منها إذل ا١تذىب اإلنساشل ُب تياره .ظهور ا١تذىب اإلنساشل

 .(*)اإلٟتادم
٬تب على اإلنساف أف يبحث دائمان عن معٌت كجوده  :كمن أىم األفكار اليت تبنتها النزعة اإلنسانية ما يلي

 .اٟتياة ُب حد ذاهتا شيء رائع كيستحق أف يعيشها اإلنساف مهما احتوت على صراعات كتناقضات كآالـ .كحياتو
على اإلنساف أف يهتم با١تادة قبل الركح ألهنا الشيء  .على اإلنساف أف يواجو األدل كيتسلح باألمل ُب نفس الوقت

 .الوحيد الذم يستطيع إدراكو كالسيطرة عليو
إف الطريقة الوحيدة كي ٭تقق اإلنساف إنسانيتو ىي ُب التمتع بكل ا١تلذات اٞتسدية كاٟتسية ألهنا الشيء 

 .الوحيد الذم يستطيع اإلنساف ١تسو كإدراكو
اإلنسانية ترحب بالقومية كالوطنية كاحمللية، كلكنها تأىب العنصرية ألهنا امتهاف صارخ لبقية العوامل ا١تشكلة 
للنسيج اإلنساشل الشامل، كاألدب العنصرم ليس سول جسمان غريبان ُب نسيج األدب اإلنساشل سرعاف ما يلفظو 

 .كيأباه
 

 الجذور الفكرية والعقائدية
ككاف الوقود . األكركبية ىي األساس ُب ظهور اإلنسانية (*)إف اٟتركة الفكرية اليت نشأت ُب عصر النهضة

ا١تعارض للفكر الديٍت، كاآلداب اليونانية كالالتينية كمن  (*)الذم أشعل ىذه اٟتركة ٭تتوم على الفكر اليوناشل الو ٍت
فضالن عن انغماس " إف اإلنساف مقياس لألشياء ٚتيعها"ىنا كاف شعار اإلنسانية كلمة الفيلسوؼ اليوناشل القدصل 

 .اإلنساف با١تادة ُب بدايتو، كحب اكتناز ا١تاؿ كالثركات، كاالستمتاع باٟتياة الزائلة
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أماكن االنتشار 

نتشرت اإلنسانية ُب أكركبا ٍب عمت الغرب كالشرؽ كمعظم سلبيات ا١تدنية الغربية اٟتاضرة تعترب ٙترة من 
 .ٙتارىا

فلسفي أديب مادم ال ديٍت، يؤكد فردية اإلنساف ضد  أف النزعة اإلنسانية ىي مذىب، كيتضح ٦تا سبق
الدنيوية كىو من أسس فلسفةكونت الوضعية كفلسفة بتناـ النفعية ككتابات برتراند  كيغلب كجهة النظر ا١تادية الدين

كىذا يعٍت فشل ىذا ا١تذىب على الصعيد العقدم، أما فشلو على الصعيد العملي الواقعي ا١تؤ ر ، راسل اإلٟتادية
بصورة ملموسة ُب أسلوب سلوؾ الفرد، فدليلو أنو مٌتى اإلنساف بأماف كاذبة دل تتحقق على اإلطالؽ، كنسي أف 

كىذا أمر ينبغي أف يتنبو لو ا١تسلم كىو يتعامل مع نتاج . طريق ا٠تالص ال ٯتكن أف يتم إال من خالؿ خاًب األدياف 
؛ لكن بعض الناس  (..كلقد كرمنا بٍت آدـ)ىذا ا١تذىب حيث أف اإلسالـ قد كـر اإلنساف، كتعاليمو كلها إنسانية

 . أكلئك ىم شر الربية )ٮتتار الكفر فيسلبو اهلل ىذا التكرصل 
 

 النزعة اإلنسانية في األدب العربي
إف معرفة اإلنساف نػىٍفسىو، أك معرفة البشرية ذاهتا، تساؤؿ قدصل حديث كاف ىاجس الناس عرب العصور، 

كلذلك بقي اإلنساف كسيبقى مركز البحث الفلسفي العلمي الذم حاكؿ أف يسهم ُب إ٬تاد اٞتواب ا١تناسب، كمن 
كما يهتم بو كيتبعو من دراسات تبحث فيما ٯتيز اإلنساف من غَته ُب مقابل  (العلـو اإلنسانية)ىنا نشأ مصطلح 

 . علـو الطبيعة
ىو كجود الًفكىر اجملردة كا٠تلقية كالركحية فيو، كىو إف فخر فإ٪تا يفخر هبا؛ إذ «كلعل أبرز ما ٯتيز اإلنساف 

إف حقيقة كجودىا ال تقل أ٫تية عن حقيقة كجوده، كىي اليت تعطي ٢تذا الوجود قيمتو، كمن ٍب إذا أردنا أف نعطي 
منحى  (النزعة اإلنسانية)كىكذا يكوف مفهـو . ٢تذه اٟتياة معٌت؛ فيجب أف نعيد ٢تذه الفكر القيمةى العلمية كالعقلية

ا١تنحى الفكرم األساسي ُب نظرية أك نظاـ فلسفي أك تيار أك مذىب أك : ٨تو تطوير إنسانية اإلنساف؛ كداالن على 
حركة؛ إال أهنا تدؿ ُب كجهها األخن على الطابع ا١تميز، ا١تعلـو بو، ُب النظرية الفلسفية، أك ىي ٖتمل االٕتاه 

الواعي الذم يسم تلك النظرية، كأىم ا١تشكالت األخالقية ُب النزعات ىو سَتكرة التسامي كمن ٍب تغليب الركحي 
فاإلنسانية تدؿ على ما اختن بو اإلنساف من الصفات، كأكثر استعماؿ ىذا اللفظ ُب اللغة ...على البيولوجي

فالنزعة اإلنسانية ُب سياقنا ىاىنا تعٍت القيم ا١تنتزعة من ٕتارب الناس هبدؼ إقامة عالقات . العربية إ٪تا ىو للمحامد
فلسفة تؤكد قيمة اإلنساف كقدرتو على ٖتقيق الذات : كىي ُب أحد معانيها. إنسانية قائمة على العدؿ كالتآلف

 .باعتماد العقل
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كأىم شيء ُب النزعة اإلنسانية التسامي كتغليب الركحي كالنفسي على البيولوجي، كالسعي إذل إعالء الفكر 
كقد تعددت . كيعٌد الفكر اٟتر جزءان أصيالن من النزعة اإلنسانية، كا١تساكاة غاية رئيسية ُب النزعة اإلنسانية. اإلنساشل

دالالت ىذا ا١تصطلح عرب العصور، كتغَتت أحيانان بتغَت الزماف كا١تكاف، كال نريد أف نقف عند ىذا اٞتانب 
.  التارٮتي للمصطلح

كمن الواضح أف النزعة اإلنسانية ارتبطت على ٨تو ما ٔتا يدعو إليو الدين إذل حد كبَت، على الرغم من أف بعض 
الفالسفة حاكلوا كضعها ُب موقع ا١تخالف لو، كقد جاء اإلسالـ ليشجع على اٞتوانب اإلنسانية كيدعو إذل 

.  احًتامها كتنميتها
تتقارب فيما بينها كرٔتا تتكامل  (اإلنساشل ػ القومي ػ الوطٍت)كٖتسن اإلشارة إذل  ال ة مصطلحات ىي 

أحيانان إال أهنا ال يلغي أحدىا اآلخر، ألف تاريخ كجود ىذه ا١تفاىيم يوحي بارتباطها ٔتجموعة من األفكار 
.  كاأليديولوجيات ا١تعاصرة ٕتعل لكل منها خصوصية إال أف ىذه ا٠تصوصية تستحضر ٝتات مشًتكة مع اآلخر

 
النزعة اإلنسانية في األدب العربي 

كمن ينظر ُب األدب العريب باحثان عن النزعة اإلنسانية فيو قدٯتان كحديثان، ٬تد أف ىناؾ تباينان ُب حضور 
:  النزعات اإلنسانية بُت األدب القدصل كاٟتديث، كقد استدعى ىذا التباين ٣تموعة من ا١تعطيات؛ منها

.  طريقة اٟتضور .1
.  ػ اختالؼ الثقافة كتنوعها كتطور مرجعياهتا عرب العصور .2
.  ػ اختالؼ النظرة إذل األشياء كاختالؼ طريقة فلسفتها .3
ػ تطور مفهـو األديب كالشاعر الذم ارتبط أخَتان بالثقافة كالفكر كا١توقف؛ كبأنو من النخبة  .4

.  الطليعية اليت البد أف تدرل بدلوىا ُب قضايا اجملتمع
كما من شك ُب أف العريب ُب العصر اٞتاىلي كاف يتطلع إذل كثَت من ذلك كإذل البحث عما ٮتلده من 

مبعث هنضة فكرية عظمى »كجاء اإلسالـ لينهض باإلنساف جسدان كفكران كركحان، فكاف . احملامد كمكاـر األخالؽ
كعلى ىذا فإف األدب العريب ػ كمن ٍب الثقافة العربية ػ ىو الذم ... شاركت ُب ٕتارب البشر الفلسفية مشاركة فاعلة

ككل . «أدل إذل ذلك التقدـ اٟتاصل ُب بعض ميادين العلم كالرياضيات كالعلـو الطبيعية كالطب ُب القركف التالية
ما ظهر ُب العصور الالحقة من تيارات أك إتاىات كالتصوؼ كفكر االعتزاؿ كغَت٫تا كاف لو نصيب ُب كثَت من 

.  جوانبو ُب قضايا اإلنساف مادة كجوىران 



19 
 

من . كإذا نيظر فيما كصل إلينا من الشعر اٞتاىلي ألفي فيو مادة كفَتة تنضوم ٖتت مفهـو النزعة اإلنسانية
الذم يفٍت البشر ٚتيعان، كال ينجو منو أحد، فطرفة بن العبد ييقر أف كل نفس  (ا١توت)ذلك مثالن الوقوؼ عند 

:  ستموت إذ يقوؿ
أرل ا١توتى أعداد النُّفوس كال أرل بعيدان غدان، ما أقربى اليـو من غًد  

:  كيقوؿ زىَت بن أيب سلمى
تزٌكد إذل يـو ا١تمات فإنو كلو كرىٍتو الٌنفس آخر موعًد  

كلعل ىذه القضية كانت كراء انشغاؿ اإلنساف الدائم ُب البحث عما ٮتٌلده كعن استمراره بعد موتو، فقد 
:  كانت ىذه القضية ىاجس كثَت من الشعراء، فهذا عركة بن الورد يقوؿ

أىحاديثى تىبقى كىالفىىت غىَتي خاًلدو ًإذا ىيوى أىمسى ىامىةن فىوؽى صيػَتىً  
كلذلك انشغل الشعراء كغَتىم ُب البحث عن القيم كاألخالؽ كالصفات كاألعماؿ اليت ٗتلد ذكر اإلنساف 

كغَت ذلك .. بعد موتو، فكانت قيم ا١تدح كالفخر بالفركسية كالنجدة كا١تركءة كالكـر كالنسب كالعفة كالصدؽ كالوفاء
:  ٣تاالن خصبان لتعابَت الشعراء، فمثالن يقوؿ عبد قيس بن خفاؼ

كإذا تشاجر ُب فؤادؾ مرٌةن أمراف فاعمد لألعف األٚتل  
:  كيقوؿ طرفة ُب البخل كالكـر

أرل قرب ٨تاـو ٓتيل ٔتالًًو كقرًب غومٍّ ُب البطالًة مفسًد  
كيقوؿ عركة بن الورد مشَتان إذل عرؼ اجتماعي غَت صحيح ساد ُب ٣تتمعو يقدـ ا١ترء على ما ٯتلك من 

:  ماؿ ال ما يتمتع بو من أخالؽ
ذريٌت للغٍت أسعى فإشٌل رأيت الٌناسى شرُّىيمي الفقَتي  

قليل ذنبو كالذىنبي جلٌّ كلكن للغٌت ربٌّ غفور  
:  كيعرب عنًتة بن شداد عن إقدامو كعفتو بقولو

ٮتربؾ من شهد الوقيعةى أنٍت أغشى الوغى كأعف عند ا١تغنم  
:  كيقوؿ أيضان مفتخران بنسبو كفركسيتو

إشٌل امرؤه من خَت عبسو منصبان شطرم كأٛتي سائرم با١تنصل  
أما قيس بن ساعدة اإليادم فيتفكر ُب أمر ىذه اٟتياة ككجود اإلنساف كمآلو بعد موتو، كيعرب عن ذلك ُب 

:  خطبتو ا١تشهورة اليت ألقاىا ُب سوؽ عكاظ ُب اٞتاىلية بقولو
ما باؿ الناس يذىبوف فال يرجعوف، أنعموا .... من عاش مات، كمن مات فات، ككل ما ىو آتو آت»

:  ، ٍب أنشد«فأقاموا، أك تيرًكوا فناموا
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ُب الذاًىبُتى األىكىليػ ػنى ًمنى القيركًف لىنا بىصائًٍر  
لىٌمػا رىأىيتي مىػوارًدان لًلمىوًت لىيسى ٢تىا مىصػاًدٍر  

ضي األىصاًغري كىاألىكاًبٍر   وىىا ٘تى كىرىأىيتي قىومي ٨تى
ال يىرًجعي ا١تاضي كىال يىبقى ًمنى الباقػُتى غابًػٍر  

ػا لىةى حىيثي صارى القىوـي صائًٍر   أىيقىنتي أىنٌػي ال ٤تى
كقد برز ُب الشعر اٞتاىلي ظاىرة احًتاـ ا٠تصم كتقدير إنسانيتو كمكانتو بغض النظر عن العداكة القائمة، 

، كىي األشعار اليت يشيد فيها الشاعر بقوة ا٠تصم كمنزلتو بعيدان عن منازع (ا١تنصفات)كىذا ما أيطلق عليو اسم 
:  فعنًتة مثالن ينظر إذل خصمو على أنو كرصل، أم سيد ُب قومو إذ يقوؿ... االستعالء كاالزدراء كالتشفي

فشككت بالرُّمح األصمِّص  يابو ليسى الكرصلي على القنا ٔتحرىـً  
:  كينظر عمرك بن كلثـو إذل فريقي القتاؿ احملًتبُت نظرة مساكاة ُب قولو يصف ا١تعركة

كأفى  يابنا مٌنا كمنهػم خيضنبى بأيرجوافو أك طيلينا  
كأف سيوفنا فينا كفيهم ٥تاريقه بأيدم العبيػػنا  

كيرل عبد اهلل بن الزِّصبىعرل ػ قبل أف ييسلم ػ أف ا١تسلمُت من األكسوا٠تزرج الذين ىيزموا ُب معركة أحد ىم 
:  سادة، إذ يقوؿ

فقبلنا النِّصصف من سادهًتم كعدلنا مىٍيلى بدرو فانعػدٍؿ  
كينظر زىَت بن أيب سلمى إذل اٟترب نظرة مغايرة ١تا ىو شائع ُب عصره، فهي تطحن الناس كتقتلهم كىم 

:  الذين يوقدكف نارىا أك يطفئوهنا
ػًم   كما اٟتربي إال ما علمتيم كذقتيمي كما ىو عنها باٟتديث ا١ترجى

متػى تبعثوىا تبعثوىا ذميمة كتىضرل إذا ٌضريتموىا فتضرـً  
على الرغم من ركح الثأر القبلية السائدة فإف ىناؾ حاالت من اٟتلم اليت ترتكز على بعد إنساشل ُب 

ا١تعاٞتة، كالذم فعلو اٟتارث بن كعلة الذيىلي عندما قتل أحدي أبناء عمومتو أخاه، كجيء باٞتثة كالقاتل ليقتن 
:  منو، فربز عنده اٟتس اإلنساشل، كأدرؾ أنو إف قتل القاتل فسيزداد خسارة بفقد قريب آخر، فاختار الصفح كقاؿ

قومي ىمي قتليوا أيميمى أخػي فإذا رميتي يصيبيٍت سػهمي  
فلًئن عفوتي ألعفوىف جىلال كلئن سطوتي ألكىنىٍن عظمي  

كبعد اإلسالـ استمرت ىذه النزعة ُب األدب كتطورت، كاكتسبت إضافات جديدة من القيم كالتعاليم 
اإلسالمية، كمن التطور اٟتضارم الذم بدأ يظهر مع ظهور الدكلة اإلسالمية كاستقرارىا؛ كمن ٍب استمرار ا٠تالفة 

يىا أىيػُّهىا : " فقيمة اإلنساف ُب القرآف تأٌب من إٯتانو كطاعتو كليس من أم سبب آخر. اإلسالمية ُب العصور الالحقة



21 
 

" النىاسي إًنىا خىلىٍقنىاكيم مِّصن ذىكىرو كىأينثىى كىجىعىٍلنىاكيٍم شيعيوبنا كىقػىبىاًئلى لًتػىعىارىفيوا ًإفى أىٍكرىمىكيٍم ًعندى اللىًو أىتٍػقىاكيٍم ًإفى اللىوى عىًليمه خىًبَته 
كسار على ىذا النهج . «ليس لعريب فضل على أعجمي إال بالتقول»: ، كُب اٟتديث الشريف(13اٟتجرات )

ا٠تلفاء الراشدكف، ففي كصية ا٠تليفة األكؿ أيب بكر الصديق إذل قائد جيشو أسامة بن زيد نبل القيم كا١تبادئ 
: السامية اليت تبُت أف الغاية من اٟترب سعادةي اإلنساف كاٟتياةي اآلمنة ال القتلي كالتدمَت، فقد أكصاىم ٣تموعة كصايا

التقتلوا طفالن صغَتان، كال شيخان كبَتان، كال امرأة، كال تعقركا ٩تالن كال ٖترقوه، كال . ال ٗتونوا، كال تغدركا، كال ٘تثلوا»
كال تذْتوا شاة كال بقرة كال بعَتان إال ١تأكلة، كسوؼ ٘تركف بأقواـ قد فرغوا أنفسهم ُب . تقطعوا شجرة مثمرة

 فيكفي أف ييشار إذل تأنيبو لوارل مصرعمرك بن tأما عمر بن ا٠تطاب. «الصوامع، فدعوىم كما فرغوا أنفسهم
.  «مىت استعبدًب الناس كقد كلدهتم أمهاهتم أحراران »: العاص بقولو

ك٦تا برز ُب الشعر اإلسالمي االىتماـ باٞتانب الركحي ُب حياة اإلنساف كاٟترص على تنميتو، كالزىد ُب 
:  الدنيا، كمن ذلك قوؿ نصر بن سيار

دع عنكى دنيا كأىالن أنت تاركيهػم ما خَتي دنيا كأىلو ال يدكمونا  
كاكثٍر تقى اهلل ُب األسرار ٣تتهدان إٌف التػُّقىى خَتيه ما كاف مكنونا  

كاعلم بأنىك باألعمػاؿ مرهتػػن فكن لذاؾى كثَتى ا٢تمِّص ٤تزكنػا  
:  كقوؿ سابق الرببرم

أموالينا لذكم ا١تَتاث ٧تمعيهػا كديكرينا ٠تراب الٌدىًر نبنيهػا  
كالٌنفسي تىكلىفي بالٌدنيا كقد علمىٍت أف السىالمة منها تٍرؾي ما فيها  

كُب األبيات اليت استعطف هبا اٟتطيئة كىو ُب سجنو ا٠تليفةى عمر ابن ا٠تطاب ملمحه إنساشل بارز فيها كُب 
:  موقف عمر الذم أطلق سراح اٟتطيئة من السجن بعدىا

ماذا تقوؿ ألفراخ بذم مػرخ زغب اٟتواصل ال ماءه كال شجر؟  
ألقيتى كاسبىهم ُب قعر مظلمةو فاغفػر عليك سالـي اهلل يا عمػر  

.  (يقصد باألفراخ أكالده ُب مكاًف ذم مرخ، كىم جائعوف ال ماء كال طعاـ لديهم)
كنظر كثَت من الشعراء كالسيما الذين ينحوف منحى العفة ُب أشعارىم إذل ا١ترأة على أهنا جزء متمم للحياة 
كمبعث لالستقرار كاالستمرار، كليست جسدان للشهوة فقط، فجميل ابن معمر يرضى من حبيبتو بثينة ٔتا يدؿ على 

:  النظرة اإلنسانية العالية ٢تا كللحب إذ يقوؿ
كإشٌل ألرضى من بثينػػة بالٌػذم لوى اٍبصره الواشي لقٌرت بالبليٍو  

بػال، كأالٌ أستطيػعى، كبا١تنػى كباألمل ا١ترجوِّص قد خاب آملٍو  
كبالٌنظرة العجلى، كباٟتوًؿ تنقضي أكاخػريه ال نلتقػي كأكائلػٍو  
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كظهرت انتقادات للحكاـ الذين خالفوا ُب أحكامهم، أك آذكا الناس ُب تصرفاهتم، فالراعي النمَتم يشكو 
:  من جور جيباة األمواؿ، كيرفع شكواه إذل ا٠تليفة قائالن 

أخليفةى الٌرٛتن إنٌا معشػػػره حنفاءي نسجد بكرةن كأصيػػال  
إٌف الٌسعاةى عصىوؾ يـو أمرتػىهيم كأتىوا دكاىيى لو علمتى كغيوال  

فادفٍع مظادلى عىٌيلٍت أبناءىنػػا عٌنا، كأنقػٍذ ًشلونػا ا١تأكػوال  
:  كيشكو عبد اهلل بن ٫تٌاـ السلورل من ظلم الوالة إذ يقوؿ ٥تاطبان ابنى الزبَت

يا ابنى الزٌبًَت أمَتى ا١تؤمنُت ألىػػػم يبلغكى ما فعلى العمىاؿي بالعمػػل؟  
ـى األرض كاقتسموا صيٍلبى ا٠تىراج ًشحاحان قسمةى النػىفىل !  باعوا التِّصجارى طعا

:  كيساكم جرير بُت العرب األقحاح كبُت ا١توارل ُب نظرة إنسانية بارزة ُب قولو
أبونا أبو إسحاؽى ٬تمع بيننا أبه كاف مهديٌان نبٌيان ميطٌهػرا  

كمع ازدىار الفكر الفلسفي كانتشار الفرؽ اليت تستند ُب توجهها إذل رؤية العقل كا١تنطق ألصحابو ُب 
العصر العباسي أخذت النزعة اإلنسانية ٖتمل أبعادان جديدة كظواىر متطورة، كالسيما ما يرل عند الزىاد كا١تتصوفة 
أمثاؿ اٟتالجوالٌسٍهرىكىٍرديوابن عربيوابن الفارض، كعند إخواف الصفا كأمثا٢تم، كل ذلك إضافة إذل ما كاف ظاىران من 

:  كقد عرب بشر بن ا١تعتمر عن مكانة العقل بقولو. قيم كمبادئ إنسانية استمرت ٣تاال للمدح كالتفاخر
هلًل درُّ العقًل مٍن رائػػدو كصاحبو ُب العسًر كاليسًر  
كحاكمو يقضي على غائبو قضيةى الشىاىػػًد لألمػػًر  

:  أما ابن عريب فيقوؿ
، كديره لرىبػاًف   لقد صارى قليب قابالن كل صػػػورة فمرعى لغزالفو

، ككعبةي طائفو كألػواحي توراةو كمصحف قرآًف   كبيته ألك ػػػػافو
أديني بديػػن اٟتبِّص أسٌل توجىهىػت ركائبو، فاٟتب ديٍت كإٯتانػي  

.  فاٟتب، كىو ىنا شريعة إنسانية ُب اٟتياة، ىو الذم يعيش بو اإلنساف مهما تعددت كجهات ىذا اٟتب
كمن مظاىر النزعة اإلنسانية االىتماـ بالصديق على أنو ا١تساعد كا١تعُت كسر النجاح كالسداد كموطن 

:  ا١تشورة كالنصح، من ذلك قوؿ بشار بن برد
إذا بلػغى الرأمي ا١تشورةى فاستعػن برأًم نىًصيحو أك نصيحًة حازـً  
كال ٕتعل الٌشورل عليك غضاضة فإٌف ا٠توافػي قػوة للقػوادـً  
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أديب »، كىو الذم يينظر إليو على أنو «الصداقة كالصديق»كما أف أبا حياف التوحيدم ألف كتابان أٝتاه 
كسواس صورة : كلقد أقض مضجعو بآف كاحد شيئاف. فيلسوؼ ينظر إذل أقرانو ا١تنخرطُت ُب اٟتياة نظرة انتقادية

.  «كجو النفاؽ كا١تؤامرات كتضارب ا١تصاحل....(اإلنساف الكامل)٤تضة لػ
كيوجد ىذا اٟتس اإلنساشل ٨تو الصديق كاآلخر عمومان ُب قوؿ أيب فراس اٟتمداشل كىو يعرب عن التسامح 

:  كالتغاضي عن الزالت
ما كنتي مٍذ كنتي إالٌ طوعى ًخالشل ليست مؤاخذةي األصحاًب من شاشل  

٬تنػي ا٠تليلي فأستحلي جنايتىػػو حىت يدٌؿ على عفوم كإحسػػاشل  
كيتبػعي الٌذنبى ذنبان حُتى يعرفنػي عمػدان كأتبػعي غػفرانػان بغفراًف  

٬تٍت علٌي كأحنو صافحػان أبػدان        ال شيء أحسني من حافو على جاشل 
كمثل ىذه ا١تواقف اإلنسانية النبيلة يندرج ضمنها أيضان سجية اٟتلم كاٟترص على اكتساب األصدقاء 

.  كالتآلف مع اآلخر
:  كيقف ا١تتنيب من اٟترب كانتشار العداكة كالبغضاء بُت الناس كاالقتتاؿ موقفان إنسانيان رائعان إذ يقوؿ

كٌلمػا أنبت الٌزمػافي قنػاةن رٌكبى ا١ترءي ُب القناًة ًسنانا  
كمرادي النفوًس أصغري من أف نتعادل فيػو كأف نتفانػػى  

كقد زاد اٟتس اإلنساشل ًغٌتن ُب شعر أيب العالء ا١تعرم الذم كاف يتطلع إذل إحالؿ اإلنساف ُب ا١تكاف 
:  ا١تناسب لو، كإكسابو القيم كاألخالؽ اٟتميدة، كمن ذلك خلق اإليثار ا١تربٌأ من األنانية يقوؿ

كلو أشل حيبيتي ا٠تلػدى فردان ١تا أحببتي با٠تلد انفػرادا  
فال ىطلت علٌي كال بأرضي سحائبي ليس تنتظمي البالدا  

كيظهر اٟتس اإلنساشل ا١ترىف كالنزكع إذل التفكر ُب اٟتياة كا١توت كالبقاء كا٠تلود تفكران فلسفيان يؤكد 
:  انشغاؿ اإلنساف الدائم ُب فكرة ا١توت كالبقاء كما ينبٍت على ذلك من عالقات بُت البشر ُب قصيدة أيب العالء

دو ُب مليت كاعتقػادم نىوحي باؾو كال ترزلُّ شػػػادم   غَت ٣تي
صاح ىذم قبورنا ٘تأل الرُّحػ ػبى فأين القبور من عهد عاًد؟  

ريبى ٍٟتد قد صار ٟتػدان مراران ضاحكو من تزاحم األضػػداًد  
سر إف اٍسطىٍعتى ُب ا٢تواء ركيدان ال اختياالن على رفات العبػاًد  
خٌفًف الوطءى، ما أظنُّ أدصل الػ أرض إالٌ من ىذه األجسػػػاًد  

كليس ببعيد عن ىذه النزعة تفكُّر الشعراء ُب تقلب الزماف على اإلنساف ككلعو بالتناقضات، كىذا ما عرب 
:  عنو ابن خفاجة األندلسي حُت توٌحد مع اٞتبل، كألبسو لبوسان إنسانيان فنطق بلساف حالو 
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فحتػى مىت أبقى كيظعن صاحبه أكدِّصع منػو راحالن غيػرى آيػًب؟  
كحىٌت مىت أرعى الكواكب ساىران؟ فػًمن طالعو أخرل اللىيارل كغارًب  

فرحػماؾ يا موالم دعوة ضارع يػمد إذل نعمػاؾ راحػة راغًب  
فأسػمعٍت من كعظو كلى عبػرةو يًتجػمها عنػو لسافي الٌتجارًب  

فسلى ٔتا أبكى كسٌرل بػما شجا ككاف على عهًد السُّرل خَت صاحب  
كقػلت كقػد نٌكبت عنػو ٟتاجة سالـه فإنٌا مػن مقيػمو كذاىػب  

:  كتظهر ٙترات التفكر ُب اٟتياة ُب شعر ابن عىبدكف الذم حاكؿ أف يقدـ موقفان إنسانيان من اٟتياة ١تن بعده 
الدىر يفجع بعػد العُت باأل ر فما البكاء على األشباح كالصوًر ؟  

أنػهاؾ أهناؾ، ال أهناؾ كاحدةن عن نومػةو بُت ناب الليث كالظُّفر  
فالدىر حربه كإف أبدل مسا١تةن فالبيض كالسمر مثل البيض كالسمر  

فػال يغرنك من دنياؾ نومػتها فما صناعػة عينيها سول السهر  
كتكتسب النزعةي اإلنسانيةي ُب العصر اٟتديث زٜتان جديدان نتيجة ألمور كثَتة منها اتساع البعد الثقاُب 

كا١تعرُب لدل األدباء كالشعراء كزيادة التمازج اٟتضارم بُت الشعوب كتطور الدراسات الفكرية كالفلسفية 
كاالجتماعية كظهور تيارات متعددة كمتناقضة تسعى إذل قيادة اجملتمعات من رؤل كأفكار كمبادئ ُب السياسة 

كقد انعكس ذلك على صفحات األدب شعران كنثران؛ . كاالقتصاد كا١تعتقدات كغَتىا ٦تا كاف اإلنساف ٤توره كأساسو
.  كال سيما مع ظهور أنواع أدبية جديدة ُب األدب العريب كالقصة كالركاية كا١تسرح كا١تقالة من فنوف النثر

:  ٯتكن أف ييلحظ حضور النزعة اإلنسانية ُب األدب العريب اٟتديث من أمور منها
نبذ الظلم، العدؿ، ا١تساكاة، معاداة : ػ السعي إذل ترسيخ القيم اليت تصب ُب خدمة اإلنساف مثل1

االستبداد، مناكأة اٟتركب ا١تدمرة ٔتا فيها استنكار اٟترب النازية كإلقاء القنبلة النوكية على ىَتكشيما، اٟترص على 
.  حريات اإلنساف، كمثل ىذه القيم ُب مسرحيات سعد اهلل كنوس كركايات عبد الرٛتن منيف على سبيل ا١تثاؿ

، كتالحظ ىذه الرؤل ...ا٠تلود، ا١تطلق،ا٠تلق: ػ التفكر ُب شؤكف الكوف كعالقة الفرد باألفكار الكربل 2
أكالد »عند إيليا أبو ماضيوأدكنيس مثالن، كعند جورج سا١توجرباف خليل جربانو٧تيب ٤تفوظ كال سيما ُب ركايتو 

.  من القٌصاص« حارتنا
كاستحضار ٪تاذج عرفت بدعوهتا )ػ استحضار ٪تاذج قدٯتة عرب ما ٝتي توظيفان أك تناصان كالتحاكر معها 3

كالسىٍهرىكىٍردم عند )، ك٪تاذج عرفت بأسئلتها الوجودية (للعدؿ مثل أيب ذر عند القاص السورم نصر الدين البحرة
.  كاستحضار أفكار كربل كاألساطَت اليت يوجد ٢تا مثل عند بدر شاكر السىٌياب (أدكنيس
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كشخصية ا١تتسوؿ، ): ػ اٟتديث عن األشخاص الذين يعانوف الظلم كاالضطهاد كالنبذ كالتهميش كالقمع4
كقد كاف السجن ُب الركاية العربية موضوعان أ َتان لدل . ؛ كالسيما عند الشعراء الركمانسيُت(..كا١ترأة، كالسجُت

.  القصاص نتيجة معاناة عدد من الركائيُت منو، ككذلك نتيجة الوعي بأبعاده النفسية كالفكرية
ػ اإلشادة بشخصيات أخذت مواقف معلنة من قضايا إنسانية عامة أينما كجدت، من ذلك قصيدة 5

.  كغَت ذلك... بدكم اٞتبل ُب ا١تناضل اإليرلندم مارؾ سويٍت، التعاطف أك الوقوؼ إذل جانب ركجيو گاركدم
كيالحظ على الشعراء كاألدباء ا١تعاصرين ا١تبالغة أحيانا ُب إ٬تاد األعذار ١تن ابتعدكا عن الطريق القوصل ْتجة 

كالذم كاف ُب ركايات حنا مينو، كالسيما دفاعو عن ا١تومس، كبعض قصائد األخطل الصغَت ُب  )ظركؼ اٟتياة
كما يالحظ اختالؼ مواقف األديب من ىذه القضايا بُت مرحلة . (ضركرة البحث عن أسباب اللجوء إذل التسوؿ

.  عمرية كأخرل
كقد ظهرت ٣تموعة أفكار جديدة نتيجة توسع اجملتمعات كتعدد ا١تذاىب كا١تعتقدات ُب ا١تكاف أك الوطن 
الواحد، ٦تا دعا إذل إشاعة ركح التآلف كالتعاكف ال التباعد كالتناحر، فأٛتد شوقي يرل العرب موحدين ُب النسب 

:  كإف تعددت األدياف
ػ أمىةه كيٌحدت على األجيػاًؿ   إ٪ٌتا ٨تن ػ مسلمُتى كًقبطػا ن

كإذل اهلل من مشى بصليػبو ُب يديًو كمػن مشى هبػالًؿ  
:  كعلى ىذه الشاكلة قوؿ خَت الدين الزركلي

عجبتي ألمر الناس أبناًء كاحدو يفرقهػم دينه كجنسه كعنصري  
:  كتشيع الدعوة إذل التسامح ُب أبيات معركؼ الرصاُب

إذا القوـي عٌمتهم أموره  ال ػةه لسػافه كأكطػافه كباهلل إٯتػافي  
فأم اعتقادو مانعه من أخػوىةو هبا قاؿ إ٧تيله كمػا قاؿ قػرآفي  
كتاباف دل ينز٢تما اهلل ربينػػا على رسلًو إال ليسعدى إنسػػافي  

 
الدراسات السابقة  - ط

النزعة اإلنسانية في شعر الشابي كاللغة بعنواف  األدبية ٣تلة ُب (2013)شمس علي ذكر 
معاف إنسانية ُب »، «أبعاد الشعر اإلنساشل عند الشاعرين»: كقد تناكلت الدراسة أبوابا كفصوال مثل .والقصيبي

كخلصت عرب سوؽ .«منعطفات على أرض الواقع«، ك«معاف إنسانية ُب خضم التجارب»، «دائرة التمٍت
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االستشهادات الشعرية إذل أف الشاعرين ُب نصوصهما الشعرية يتأرجحاف بُت األمل كالرجاء كاليأس كاإلحباط ُب 
 . ٖتقيق أمنيتيهما ا١تلحة حوؿ سيادة العدؿ كالشجاعة باعتبارىا مطلبا الستقرار اٟتياة اإلنسانية

٣تلة األدب العريب   ُبإشكالية التعّرف والتعريف، النزعة اإلنسانيةىناؾ البحث عن  كمن ناحية أخرل
ما ٘تيزت بو النزعة اإلنسانية من موقف نقدم، يعتمد فعل  ،(2011 : 24 )شيكنيباكتابة  كما ىو اٟتاؿ ُب

النفي، جعل البعض يعٌرفها على أساس موقفها الديٌٍت، كيعتربىا نزعة الدينية معارضة لكٌل االٕتاىات ا١تيتافيزيقية، 
كاٟتقيقة أٌف اإلنسانيُت ٢تم نظرة خاصة إذل الدين، فهم ال يرفضوف ا١تقٌدسات، كإ٪ٌتا ٢تم تأكيلهم ا٠تاص ٢تا، كما أٌف 

ىذه النزعة، ٔتا تتميز بو من ليربالية، عليها أف تقبل معتقدات األفراد الركحية، كال يؤ ر ىذا على األسس اليت تقـو 
 عليها ىذه النزعة

على األحياف  األدبية نصوصهم ُب ا٠تطاب، كلكن ُب األنواع األخرل ىذه ا١تيزات تتحدث ُب العديد من
ىي  اللغوية بعض ا١تالمح. نن الرسالة ٯتكن أف تعزز متسقة للغاية، كاليت كتأ َت كحدة كطنية تشكيل ٕتمع بُت

أك  معٌت مزدكج غَت عادية، كالكلمات النحوية الكلمات أك العبارات، ك٪تط اٞتناس، كتكرار كناية، التشبيو،
بعض النصوص أك  تكوف مطلقة ُب اللغة األدبية إذل تعترب ُب بعض األحياف.  كأساليب خلط كالسجالت متعددة،
 .أكثر من غَتىا لألدب ا١ترتبطة اللغوية ا١تيزات أكثر أك أقل من من النن الذم يشَت إذل ا١تقاطع

آ ار  اللغة األشكاؿ األخرل، كتعلم منفصلة عن كليا لألدب دل تكن اللغة كلذلك
حىت  قد تكوف مهمة ُب التأ َت أك العديد من العوامل اليت ىناؾ. ُب الصف ٯتكن استخدامها األدب لدراسة عديدة
 .أدبيا نصا القارئ ٬تعل التفسَت الذم ٖتديد

ُب تعلم  ك ْتث شيكنيبا دكر األدبدور االنسانيةاألعمال األدبية في  عن  أنطونيوسبعد أف ذكر 
ُب  ككضح نيلخي لدمج اال نُت معا، ٤تاكلة (2010: 2)اللغة، ٍب نيلخي جندار سينا 

اللغات االجنبية،  اللغة األجنبية، كأكثر بطريقة ادمج األدب كاللغة ُب تدريس لتعليم األدب دمج بالعنواف اجمللة
بناء على  ُب سرم النكا، ُب اٞتامعات دراسة اللغات األجنبية ُب إلدخاؿ األدب كيبجث عن التحديات كاآلفاؽ

ىو  األدب على الرغم من أف . النكا كيالنيا، سرم ُب جامعة أجنبية ست لغات  من البحث التجرييب
٬تهزكا كقتا  لذا، فكانوا .مهاراهتم اللغوية اٞتامعية، كالطالب أكثرعرضة لتطوير برنامج الدراسات رئيسي ُب مكوف

الكفاءة  ىو عدـ كجود ُب ا١تناىج الدراسية للغة أجنبية األدب ُب دمج نكسة كبَتة .األدب قليال لقراءة
 .دراستهم ُب بداية للطالب اللغوية
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، ىذه الدراسة ُب تكوين الشخنكسيلة فعالة - االنسانيةدور األدب في ( 2009: 45 )دواردز
الكتاب . ُب ا١تدرسة الثانوية ُب السويدُب تكوين الشخن اٞتيد إلظهار كيف ٯتكن استخداـ األدب كسيلة فعالة 

الذم ًب اختياره ١ترجع للمكفوفُت من قبل بن التوف، الذين ناقشوا إمكانية كا١تصدر ا١تناسب للتدريس من كجهات 
على سبيل ا١تثاؿ، كيف ٯتكن أف يتمتع الكتاب ككل، ككيف ٯتكن استخدامها لفهم، ككيف ٯتكن . النظر ا١تختلفة

أف يصلح لغَته من النشاطات الصفية الثانوية ا١تصادر عن ا١تواقف كاستخداـ النظرية األدبية كوسيلة مساعدة لتعلم 
.  اللغة ا١تشار إليو

، كاف عنده على أف األدب كتعليم األدب التكاملياالنسانية في ُب ْتثو عن  (2009)ذكر ٤تمد عارؼ 
اللغة مؤخرا منفصل، كىو ما يبدك ُب تعليم اللغة أنو يبحث عن القواعد ك٣تموعة متنوعة من مهارات الكتابة 

تعليم اللغة  ُب أنواع ا١تهارات التقنية، )يتم تضمينو . العملية مثل ا١تراسالت، كا١تلخصات، ميزاف الكتاب، إخل
كاألدب يبحث عن الركاية، كالقصن القصَتة كالقصائد كالقواُب، كما إذل ذلك من أنشطة من ىذا النوع ىو فٍت أف 

كينظر على حد سواء بأهنا ٪توذج ٥تتلف ما ىو . ال يؤكد دقة التقنية للكتابة كلكن ْتاجة اذل مزيد من نكهة
.  ضركرم للفصل بينهما

ىناؾ ا١تسوحات : دكر األدب ُب اللغات األجنبية كدكره ُب التعلم كالتعليم (2003: 34 )موس فاران
على اساس الواقي ، ٦تا يوحي بأف ارتفاع استخداـ األدب ُب تعليم اللغة يرافقو ٔتتزايد عدد ا١تقاالت كالبحوث ُب 

ىذا النوع من التفاعل، كنوع اللغة الذل ٗترج من فئة مناقشات  (ُب بعض لغة  انية)شهدت البحوث . ىذا اجملاؿ
كاألىم من ذلك، فعلية الطالب على اٞتمع بُت دراسات . حوؿ األدب، فضال عن كجهات نظر ا١تعلمُت كالطالب

كا١تسح ُب . لغتهم باألدبيات ا١ترتبطة هبذا النوع من النهج كأنواع ا١تهاـ اليت استخدمت ُب الفصوؿ الدراسية
البحوث ا١توجودة ُب القائمة، كاألدلة من ا١تمارسُت عن النهج ا١تستخدـ كاألعماؿ ا١تختلفة، كالكتاب الذم يتم 

. تدريسو

دكر األدب ُب تعليم اللغة اإل٧تليزية، ىناؾ العالقة القوية بُت األدب كتدريس اللغة  (2008: 23 )داريو
اإل٧تليزية كمر اٞتمع بينهما دائما على مر السنُت، كانت ىناؾ أكقات خاصة لفصل كمصاٟتة على حد سواء ُب 

كمع ذلك، ينبغي أال ننسى أبدا السنوات . كيبدك أف التنبؤ سيعيش بينهما بسعادة لفًتة من الوقت. ٤تاكلة إلظهار
؛ 2000باركنسوف كريد توماس،.  اليت عاشوىا ٖتت إشراؼ العلماء ا١تعاصرين كتكوف فكرة عامة عن العالقة القوية

كمع ذلك، كل ىذا اٞتدؿ كا١تواقف ا١تختلفة اليت اٗتذهتا اللغويوف، كنقاد األدب كا١تمارسُت دل . 2005ىوؿ، عاـ 
.  تكن قادرة على إخفاء األسباب إلدخاؿ األدب ُب الطبقة اإل٧تليزية
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يؤيداف على إدراج األدب ُب دركس اللغة، حيث أهنا توفر مادة قيمة  (6-3: 1987 )الكولي وسالتر 
كا١تيزة هبذا، ٯتكن ا١تعلم أف . أصيلة، كتطوير ا١تشاركة الشخصية كا١تساعدة ُب اإلسهاـ لقارئ الثقافية كإ راء اللغة

٭تقيق توفَت ا١تواد ذات الصلة كا١تثَت لإلىتماـ أف الطالب من خالؿ استخداـ األنشطة اليت تعزز ا١تشاركة، 
 .كاستجابة القارئ كالتكامل القوم بُت اللغة كاألدب

من اٞتهة األخرل، أف اإلقًتاح لفصل بينهما ىو اقًتاح إ٬تايب، ألنو بعد كل شيء، ىناؾ الفرؽ بُت اللغة 
كاألدب، كبالنسبة ٢تذه اللحظة ٨تن نقبل ىذا اإلفًتاض جملرد حجة، كذلك ُب حد ذاتو سوؼ يكوف ٢تا تأ َت على 

التعليم، كالذم على حد سواء سيكوف من الصعب على االختالط كإذا كاف ا١تفركض أف يكوف غامضا كيسبب 
التباس للطالب، مثل كتابة ا١تراسالت التجارية استخداـ االستعارات الشعرية أك كتابة قصة قصَتة الذم ٭تتوم على 

لكن من ناحية أخرل، ىناؾ عدد من . قائمة من ا١تخزكف اك البيانات اإلدارية، كاليت من شأهنا أيضا دل يكن متوقعا
األكؿ، تقسيم خطة التدريس يتطلب موارد . العقبات اليت ٖتوؿ دكف أف تصادؼ إذا نفذت فعال ىذا اإلقًتاح

كبعض ا١تدارس، تطلب إضافة فصل ، إضافية، كزيادة ا٠تصة، كاضافة الكتب ا١تدرسية، كزيادة ا١تعلمُت ١تادتُت 
دراسي خاص لتدريس األدب ٮتتلف عن تعليم اللغة، ككذلك  األدكات التعليمية كسائل اإلعالـ، كزيادة عدد 

كنالحظ أيضا أف الدراسة األدبية تتطلب أعلى . ساعات الدركس اليت ٬تب أف تقرر من قبل ا١تنهج كىلم جرل
كسيؤدم ىذا إذل بعض نتائج ٤تددة مثل زيادة اٟتد من عدد الطالب لكل الصف الذم ٯتكن . كثافة ُب الدراسة

أف االختالط كاالنفصاؿ بينهما اال٬تابية كالسلبية، كتعليم اللغة باألدب يقدر على . ا١تعلم التعامل معها فعاال
.  تشجيع الطالب ُب تعليم اللغة

 
موقف الباحث من البحوث السابقة . ي

بعد أف درس الباحث دراسة متتابعة كمتنوعة من ا١تصادر كالرسائل اٞتامعية كاألطركحات، كاجملالت، 
بالنزعة اإلنسانية كمصدر كالعديد من الكتب، اليت عملها بعمق، ال ٬تد الباحث الدراسة ا٠تاصة اليت تتناكؿ 

االنسانية ، ك ىناؾ بعض الدراسات الذم يناقش األدب ُب استلهامات ُب شعر أنيس شوشاف ك عيسى الناغورم
، االنساشلأك ال تدرس على كجو التحديد بالشعر ٔتصدر استلهامات ُب شعر٫تا اإلنساشل ، كلكن ال عالقة كثَتة

. عن القيم االنسانية كغَتىافهي تدرس ُب الغالب 
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الفصل الثالث 

منهج البحث 

سيتخذ ىذا البحث ا١تنهج التحليلي الوصفي الذم يعترب ا١تنهج األمثل للتعامل مع الدراسات األدبية كذلك 
كالسبب ُب اختيار ىذا ا١تنهج ىو أف . إلتاحتو اٟترية ُب التصرؼ كاألخذ من ا١تنهج الوصفي كا١تنهج التحليلي

البحث لو التحليل بالنصوص ا١تًتابطة بعدة جوانب ك٭تلل ىذه الصعوبات كيقدـ ٪تاذج شعرية عن كل كاحدة منها، 
مع تسليط الضوء على اإلشارات الثقافية ُب الشعر العريب ا١تعاصر، كالتعليق على بعض النصوص ا١تهدكفة كٖتليلها 

.  كبعض النصوص األخرل

األديب بشكل ٖتليلي ككصفٌيباعتباره إشارة كملمح النن كمن جهة أخرل  فإف البحث سيتطرؽ إذل قضية 
كأخَتان فقد اختار الباحث . الدركس االدبيةاألديب حال بعض النزعة االنسانية د أف ُب يجكلكن الباحث .  قاُب

 لتقدـ من خالؿ شعره عددان من شعره كمن قصائده، تظهر فيها اإلشارات أنيس شوشاف كعيسى الناعورمالشاعر 
 .االنسانية 

مدخل البحث ونوعو  -أ
التحليل الكيفي كىذا من نوع دراسة - كفقا ١تا قدـ الباحث السابق فاستخدـ الباحث ا١تدخل الوصفي

طلب ا١تعلومات عن ا١تواد األدبية بطريقة البحث  (1:كيستخدـ الباحث ىذا ا١تدخل ألسباب . النصي
. عرض ا١تعلومات كاٟتصوؿ على النتائج مؤسسا على الظواىر ا١توجودة  (2. كالنظر العميق

 
مصادر البيانات - ب

مثل الكتب ٣تموعة الشعر اإلنساشل . الكتب االساسة لشاعرينالباحث فيطالع للحصوؿ على البيانات 
األدب العريب :  ككيطالع الباحث ايضا الكتب الثنائية مثل الكتاب. ُب الشعاراء ا١تعاصر، الشعر كاالنسانية

كاجملالت األدبية كالنشرات كالدراسات ا١تؤية، كا١تلفات الشعرية كالشبكات العنكبوتية الىت كاف فيها . كاالنسانية
 .العالقة بالشعر االنساشل خاصة ألنيس شوشاف كعيسى الناغبورم

 
طريقة جمع البيانات - ج

                                                           

 2: ، ص (PT RemajaRosdakarya ،2000: باندكنج )، MetodePenelitianKualitatifليكسي مولومج، 
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كىذا البحث من نوع كما ىو موضح أعاله،  .ٚتع البيانات ىو شيء مهم جدا ُب ٣تاؿ البحث العلمي
 يركز ٚتع البيانات بشكل رئيسي على البيانات كا١تعلومات من ٣تموعة كاسعة من األدب ُب  الذما١تكتبةالبحثوث 

انساشل ألنيس شوشاف كعيس كتب كاجملالت كا١تخطوطات كا١تذكرات، تارٮتها كآخرين مرتبطُت مع فكر اؿشكل 
مصادر البيانات ٯتكن أف تكوف البيانات األكلية كالبيانات  .باالنسانية كمصادر استلهاماتا١تتعلق أساسا الناغبوم 

اليت تتم كتابتها الكتب كٔتا أف ا١تصدر األساسي للبيانات أك البيانات األساسية ُب ىذه الدراسة، كاٗتاذ  .الثانوية
 . شاعرين مباشرة من قبل

استخداـ البيانات الثانوية، كىي الكتابة الباحث ب، باإلضافة إذل البيانات األكلية، كملدعم نتائج البحوث األمثل
، أك العديد من ألنيس شوشاف كعيس الناغبوم ، يعتقد هتماا١تختلفة من الكتب كا١تواد ذات الصلة اذل تاريخ حيا

 .االنسانيةالكتب ذات الصلة ١تناقشة مؤلف كتاب 
 
 تحليل البيانات- د

كليتمكن الباحث من ٖتليل ا١تعلومات أكالبيانات البد لو من . كطريقة ٖتليل البيانات التحليل النظرم السبيطلي
تصنيف (عرض البيانات، ب (أ: هتيئتها أكال للتحليل باختصار ٯتكن القوؿ بأف خطوات ٖتليل البيانات كالتارل

ك تفسَت ٣تموعة من البيانات يعٍت أف يقـو الباحث ٔتحاكلة تشكيل . ٖتليل البيانات كتفسَتىا (البيانات كتبويبها، ج
ىذه البيانات على أساس ٣تموعة من ا١تصطلحات األساسية اليت قد تكوف إطارا نظريا يظل الباحث مؤمنة بو سواء 

 . االنساشليؤيده نتيجة ْتث معُت أـ يعارضو كيستخدـ التفسَت النقدم
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 الرابعالفصل 
 عرض البيانات و مناقشتها وتحليلها

 عرض البيانات

أنيس شوشان  و شعر عيسى ناغوريالنزعة اإلنسانية في : المبحث األول 

 السيرة الذاتية لشاعيرين. أ

 عيسى الناغوري: الشاعر األول . 1.أ

عاـ  القريبة من العاصمة األردنية عماف كلد ُب ناعور أردشل ك باحث ك كاتب عيسى الناعورم أديب
 ، يعد كاحدان من أىم الكتاب األردنيُت ُب القرف العشرين، إذ أف شهرتو امتدت من 1985 كتوُب عاـ 1918
اليت عمل جاىدان على تقريب  إذل بقية البلداف العربية كبعض البلداف الغربية كعلى رأسها إيطاليا كاألردف فلسطُت

 .إ٧تازىا الثقاُب إذل القراء العرب بدءان من ستينات القرف ا١تاضي

 أعمالة و مؤلفاتة

صدر ُب عماف كتاب بعنواف كاتب أردشل بنكهة عا١تية يتضمن ٣تموعة من اٟتوارات الصحافية مع األديب 
 ." 1985 - 1953" أجرهتا معو الصحافة العربية خالؿ أكثر من  ال ُت عامان مضت بُتعيسى الناعوريالراحل 

كتربز ىذه اٟتوارات مالمح جيل ركاد األدب األردشل كتسلط الضوء على طريقة تفكَت ذلك اٞتيل ا١تمعنة باٞتدية 
كالعصامية كما كتعرؼ بالقامة األدبية الكبَتة لألديب األردشل الناعورم الذم ٛتل بقلمو أىازيج ك٫تـو الوطن 

األردنية الدكتور نبيل الشريف  اٟتوارات اليت ستصدر قريبان قدمها رئيس التحرير ا١تسئوؿ ُب صحيفة الدستور. للعادل
 .كأعدىا كحررىا تيسَت النجار

كعلى رغم ما قدمو للمكتبة العربية، من أعماؿ إبداعية كأْتاث كقراءات كترٚتات، ال يزاؿ عيسى الناعورم 
. شخصان ال يلتفت إذل أ٫تيتو كال يقدر جهده العصامي الدؤكب، كال يتذكر، سواء ُب األردف أك ُب العادل العريب

كلوال ا١تؤ٘تر ا١تذكور، الذم أعاده إذل دائرة الضوء، لظلت غالبية األعماؿ اليت أ٧تزىا الناعورم، كدل تنشر بعد، غائبة 
عن أذىاف الكتاب كالباحثُت كا١تهتمُت باألديب األردشل الذم نشر خالؿ حياتو ٨تو ا٠تمسُت كتابان، فيما ٖتتشد 

كتلك مشكلة . مكتبتو بعدد كبَت من ا١تخطوطات اليت دل تر النور بعد على رغم مركر عشرين عامان على كفاتو

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
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الكتاب كا١تثقفُت العرب الذين ما إف يوارل الواحد منهم الثرل حىت يينسى كتينسى مؤلفاتو كال تعاد طباعة كتبو 
 .كيظل ما دل ينشر من كتبو حبيس األدراج، ىذا إف بقيت ىناؾ أدراج

كاف عيسى الناعورم حسب صحيفة اٟتياة، كاتبان هنمان يتطوع لسد الثغرات ا١تعرفية ُب الفًتة اليت دل تكن ىناؾ 
اليت ساىم ُب الكتابة  (1953)« القلم اٞتديد»ُب األردف جامعة، أك حىت ٣تلة  قافية مرموقة، فكاف أف أنشأ ٣تلة 

كما كاف الكاتب . ٢تا أدباء عرب كبار اعًتفوا للناعورم ْتضوره الثقاُب ا١ترموؽ ُب مشرؽ األرض العربية كمغرهبا
الراحل كاحدان من الباحثُت البارزين ُب أدب ا١تهجر، كمن أكائل من كتبوا الركاية كالقصة القصَتة ُب األردف، كمن 

فعل ذلك ّتهد عصامي دل . ا١تًتٚتُت البارزين عن اللغة اإليطالية، كمن أكائل من ألفوا الكتب ا١تدرسية ُب األردف
كإلياس فرحات، كما ألف  ففي أدب ا١تهجر كتب الناعورم عن إيليا أيب ماضي. ينتظر من كرائو أجران كال شكران 

نظرة إٚتالية » عن دار ا١تعارؼ ا١تصرية، كأتبعو بكتاب ُب عنواف 1959كتابان مرجعيان عن أدب ا١تهجر نشره عاـ 
أما ُب باب األدب اإليطارل فقد ترجم  الث . (1974)« مهجريات»، ككتاب (1970)« ُب األدب ا١تهجرم

كىي العمل « الفهد»، ك(1963) إلينياتسيو سيلونو «فونتمارا»: ركايات تعد من كالسيكيات األدب اإليطارل
إليليو « الرجاؿ كالرفض»، ك(1973)الركائي الوحيد للكاتب اإليطارل الشهَت جوزييب تومازم دم المبيدكزا 

« دراسات ُب األدب اإليطارل»: ، إضافة إذل عدد من الكتب اليت ألفها عن األدب اإليطارل(1985)فيتوريٍت 
، كعدد كبَت من الدراسات كالًتٚتات اليت دل تنشر (1978)« ٥تتارات من الشعر اإليطارل ا١تعاصر»، ك(1981)

 .بعد أك أهنا نشرت ُب بعض اجملالت العربية اليت كانت هتتم بًتٚتة اآلداب العا١تية إذل العربية

عن اإليطالية، عمل عيسى الناعورم على  لكن على رغم ىذه االىتمامات البحثية، كااللتفات إذل الًتٚتة
شكل من أشكاؿ الكتابة اليت تستكمل عدة األديب الشامل الذم يقيم ُب عادل األفكار فيأخذ من كل شكل 

كالركاية بصفتها ضركرة لغلق دائرة الكتابة كاإلبداع كما كاف  كالقصة كجنس أديب طرفان، فالناعورم ٭تاكؿ كتابة الشعر
كعباس ٤تمود العقاد، كغَت٫تا من أعالـ الثقافة العربية الذين فتح الكاتب األردشل عينيو عليهم،  يفعل طو حسُت

كإذا أخذنا ُب اٟتسباف أف الناعورم كاف فردان ُب ٚتاعة كبَتة . فإذا ىم ملء السمع كالبصر ُب عادل الكتابة الرحب
من الكتاب، ُب األردف كالعادل العريب، تؤمن ٔتفهـو الكاتب الشامل القادر على إنتاج ما يريد ُب ٦تلكة الكتابة، فإف 

 .ُب اإلمكاف فهم موقع كاتب ٦تيز ْتجم الناعورم

مارس ٭ترؽ »أصدر ركاية )كمؤرخ أديب كناقد كشاعر كركائي  (كتب ُب التاريخ حوؿ فلسطُت)إنو باحث 
لو أربع ٣تموعات قصصية تدكر كلها حوؿ ا١تأساة )، ككاتب قصة (1955عن دار ا١تعارؼ ُب مصر سنة « معداتو

، كمًتجم، ككاتب مقالة، عالكة على كونو صاحب أحالـ كمشاريع ُب النشر، كلغويان كمربيان كمثقفان (الفلسطينية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D9%88_%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%86%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D9%88_%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%86%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D9%88_%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%86%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A9
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كمن ىنا فإف ليس ُب اإلمكاف مقاربة ركاياتو أك قصصو بصفتها تنتمي إذل جنس الكتابة الركائية أك . عامان 
القصصية، العربية كالعا١تية، كا٨تناءات تطورىا من حيث اإلمساؾ ٓتط التطور ذاؾ إل٧تاز عمل يضيف إذل السلسلة 

 .الركائية أك القصصية اليت كصل إليها ٧تيب ٤تفوظ كيوسف إدريس مثاالن ال حصران 

ا١تكتوب « ليلة ُب القطار»ا١ترة الوحيدة اليت عٌت الناعورم فيها بكتابة عمل من داخل النوع الركائي كانت ُب 
 ألسباب يربرىا الكاتب باختالؼ ىذا العمل عما سبقو كإمكاف تأ َته ُب صورة 1974، كا١تنشور عاـ 1961عاـ 

كتلك إضاءة ساطعة على فهم الناعورم . «ليلة ُب القطار»الكاتب الوقور الذم كانو الناعورم قبل نشره ركاية 
للكتابة، ككظيفتها األخالقية، كطاقة االلتزاـ االجتماعي فيها، ككوهنا جزءان من تقاليد اجملتمع اليت يدافع عنها الراكم 

ْترارة عز نظَتىا، متمسكان بالعفة الشخصية، كالعداء لعادات الغرب كتقاليده ا١تتحررة، كال « ليلة ُب القطار»ُب 
شك ُب أف الشكل الركائي ىو جزء من تلك التقاليد ا١تتحررة اليت تفتح العادل على كسعو، ُب كصف العالقات 

 .كاإلشارة إذل تشابكها كاسًتسا٢تا، كالذىاب هبا ٨تو آفاؽ من اٟترية اليت ال تعرفها ركايات عيسى الناعورم

إننا نضع أيدينا على تقليد سابق ُب الكتابة، كعادل مشغوؿ باألفكار ا١تتداكلة، كالعوادل ا١تستقرة، كالدفاع عن 
ليلة ُب »، كصوالن إذل عملو ا١تميز ُب الكتابة الركائية (1959)« بيت كراء اٟتدكد»الثابت، ُب ركايات تبدأ من 

الذم يبدك أكثر سالسة كٖترران ُب السرد، بل أكثر ذكاء ُب بناء العمارة السردية كاالنتقاؿ بليونة من مشهد « القطار
كما ٭تسب للركاية ىي أهنا، كىي تردد صدل أطركحات . إذل آخر، كمن سلسلة حوارية إذل سلسلة حوارية أخرل
لتوفيق اٟتكيم « الرباط ا١تقدس»ك« عصفور من الشرؽ»ركايات العالقة بُت الشرؽ كالغرب، كتقًتب من عوادل 

لسهيل إدريس، تستطيع، كضمن مسرح أحدا ها الضيق، أف تقيم عا١تان ركائيان حقيقيان من « اٟتي الالتيٍت»ك
 .شخصيتُت مركزيتُت ٖتتالف فضاء اٟتجرة الصغَتة على ظهر قطار يقبع ُب بطن سفينة

لقد كاف ُب إمكاف الناعورم أف ينجح ُب تشييد عادل ركائي الفت، كعالقة معقدة متوترة بُت الشرؽ كالغرب، 
لو أنو ٗتفف من الكالـ األيديولوجي التقليدم السائد، بل النافل، عن اختالؼ الشرؽ عن الغرب ك٘تسك 

الشرقيُت باألخالؽ ُب مقابل ٖتلل الغرب األخالقي كسهولة العالقات اٞتنسية بُت أفراده، ألف كلتا األطركحتُت 
لكنو أديب موسوعي يهمو من . تندرج ُب باب الصور النمطية غَت الصحيحة اليت ننسبها إذل أنفسنا كإذل اآلخرين

الكتابة أف تكوف ضمن سلسلتو التعبػػَتية اليت يقع البحث، كالًتٚتة كالتأريخ األديب على رأسها، كتلك صفات ٖتلى 
أفال يستحقوف أف يعاد النظر ُب أعما٢تم كتتوذل كزارات الثقافة . هبا جيل سابق عصامي من الكتاب كا١تثقفُت العرب

 .كا١تؤسسات الثقافية العربية، اٟتكومية كاألىلية، طباعة ما دل يطبع من أعالمهم، كٚتع ما دل ٬تمع منها
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مهجريات، سفراء الضفة الشرقية باإلضافة إذل قصن كركايات , إلياس فرحات, أدب ا١تهجر: من أىم مؤلفاتو
 .طريق الشوؾ، ليلة ُب القطار، جراح جديدة:منها

 

 الشاعر أنيس شوشان. 2.أ

حاًصل على دبلـو ُب التقنٌيات السمعية كالبصريٌة كىو . من بلد التونيسشاًعر كفٌناف كناًشط حقوقي ىو 
كىو . يكتيب الًشعر باللغة العربٌية كالفرنسٌية كباللهجة التونسٌيةكلو األشعار باللغة ا١تختلفة، ك. كمتخصِّصن ُب اإلخراج

عاًصر كالتعبَت اٞتسماشل
ي
ًًتؼ للرقن ا١ت  .٤تي

على قناة حنعبل التونسية، ُب ” ىات ٨تكيو“أنيس شوشاف شاعر تونسي شاب، كاف ضيف برنامج 
حلقة ناقشت العنصرية ُب تونس، كىل الشعب التونسي عنصرم ٕتاه الغرباء، أك ٥تتلفي اللوف أك ا٢توية؟ القصيدة 
اليت قدمها شوشاف، كالذم لو باع طويل ُب قصائد النقد سواء بالعربية أك الفرنسية أك التونسية، استطاع أف يلفت 

انتباه مستخدمي كسائل التواصل االجتماعي، الذين تتداكلوا القصيدة ا١تسجلة، منادين بالسالـ، بنبذ العنصرية، 
ُب سابقة دل يعهدىا مستخدمو شبكات التواصل االجتماعي ُب الشرؽ األكسط، بتدكاؿ قصائد . بتقبل اآلخر

استطاع شوشاف بكلمات بسيطة، لكن بثقة . شعرية ليست لشعراء عرب مشهورين كنزار قباشل ك٤تمود دركيش
 ألف مشاىدة عرب حسابات 50، لتسجل أكثر من .كفكرة عميقة أف ٭تكي اٞتميع، أف ٮتاطبهم ُب الوقت ذاتو

 .٥تتلفة على يوتيوب كفيسبوؾ
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 عرض الشعر للشاعرين. ب

 نص الشعر للشاعر عيسى الناعوري. 1.ب

 

 أخي اإلنسان

 أخي ُب العادل الواسع ُب ا١تغرب ك ا١تشرؽ

 أخي األبيض ك االسود ُب جوىرؾ ا١تطلق

 أمد يدم فصافحها  ٕتد قليب هبا ٮتفق

 ْتبك يا أخي اإلنساف

 أحبك دك٪تا نظر إذل لونك أك جنسك

 كأكره من بيث اٟتقد ُب نفسي كُب نفسك

 لًتقن أنت ُب بؤسي ككي أرقن ُب بؤسك

 كنشقى يا أخي اإلنساف

 أخي مأساتنا ليست إال من صنع أيدينا

 فمن أطماعنا العمياء سودنا ليالينا

 كمن أحقادنا الصماء ىدمنا تآخينا

 فرفقا يا أخي اإلنساف

 تثَت اٟترب قل رل ىل ستنجو أنت ُب اٟترب ؟

 أال يشقيك أف أفٌت بنارؾ دك٪تا ذنب ؟
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 كىل يرتاح، إذ تفٌت ضمَتم اٟتر أك قليب؟

 ركيدؾ يا أخي اإلنساف

 فبيتك يا أخي بييت كدربك ُب الدسل دريب

 كعزؾ ٢تو من عزم كحبك يا أخي حيب

 كما تلقاه من ضيم تصيب سهامو قليب

فيدمى يا أخي اإلنساف 

 نص الشعر للشاعر أنيس شوشان. 2.ب

 سالم

 كعلينا سالـ... سالـه عليكم 

 كإلينا سالـ ... سالـه إليكم 

 كسالـه حىت على من دل يرد ... سالـه على من رد السالـ 

 اهلل الصمد .. بسم الرب السالـ، رب العباد ... سالـه 

 معجوف بأرض ىذا البلد .. ترعرنا فيو سالـ ... سالـه 

 ما عاد يسكن فينا .. ما عدنا نسكن فيو، سالـه .. سالـه 

  !سالـه نراقبو، ك ىو ٭تـز حقائبو، ليهجر ركيداى ركيداى أراضينا

 !!كأف اسالـ أجدادنا ما عاد يعنيو ..ك٭تل مكانو تسليم كاستسالـ لتأسلم ال إسالـ فيو 

 !أتدركف ١تا، يهاجر منا السالـ ؟

 !!أتدركف ١تا، يعم فينا الظالـ ؟
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  !ببساطو ألننا ٣تتمع ٮتاؼ

  .. ٨تن ٣تتمع ٮتاؼ اإلختالؼ

  ! كلماتى لن تعجب بعضكم أك جيلكم أك كيلكم

 !كلكن أقو٢تا ألسل رافض أف أكوف من ا٠تراؼ.. أعرؼ 

٨تن ٣تتمع يصيح بكل صفاقو كيدعى أنو حامل لفكر ..أنو ٣تتمع يعيش التخلف .. ٨تن ٣تتمع يرفض اإلعًتاؼ 

ؼ قبوؿ .. يا كيلى ما ىذا القرؼ .. كيدعى أنو ٣تتمع مثقف  .. ٨تن ٣تتمع يهول التعاذل من فراغ..٥تتلف 

 !!ليس اال خالؼ .. اإلختالؼ عندنا

حىت إختالؼ ..إختالؼ الدين يؤذينا ..إختالؼ الفكر يؤذينا .. إختالؼ الشكل يؤذينا ..إختالؼ اللوف يؤذينا 

 .. اٞتنس يؤذينا

 !! لذا ٨تاكؿ اغتياؿ كل اختالؼ فينا

ان زعاؼ..ٖتولنا لبعضنا   !!ٝتي

 !نعم، ٨تن ٣تتمعه أٛتق من اٟتمق..٨تن ٣تتمعه أٛتق من اٟتمق 

 !!كنرفض دكمان أف نغوص َب العمق .. نتنازع على التفاىات، كالًتىات، كا٠ترافات

، ال من ..، ال من يستكُت لبالدة الصمت، كال من يدعى فينا القداسة ..ال مدنيُت، كال ساسو.. كال أيبرمء أحدان 

 !كتقطيع األرجل من خالؼ.. كال من يريد إعاده أ٣تاد ا٠تالفة كالنخاسة .. يتبع الغرب كاألعمى 

دعونا ٧ترب أف نعانق َب ..دعونا ٧ترب أف نعانق أركاحنا .. َب أعماقنا ..٧ترب أف نغوص فينا .. دعونا اليـو 

 !األركاح إختالفاتنا

  !بأفكارل.. بأطوارل .. بشعرل..بشىعرل .. بلوسل .. ىا أنا امامكم 
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 ... أنا ال أخافكم

  ! أنا ال أخاؼ إختالفكم عٍت ألنٍت منكم كألنكم مٍت

 ! دعونا نغوص َب اٟتلم لنيرسى  قافة بال سخافة.. دعونا ٩تلق فن 

 !ليكوف الريقى فينا، ىو أٝتى خالؼ

 ! كاألدياف.. كاأللواف .. كاألفكار .. كاألطياؼ .. كاألجناس .. دعونا نٌذكب األعراؼ 

 .... سول االنساف... كال نرل 

 أخي اإلنسان و سالم : تحليل شعرين . ج

 "أخي اإلنسان"التحليل األول لشعر . 1.ج

كىذا ". أخِت اإلنساف" الشعر األكؿ الذم يبحث الباحث من الشعرين ىو الشعر لعيسي نعورم ٔتوضوع 
األخوة األسركية، األخوة اإلجتماعية، كاألخوة اإلٯتانية، : يعٌت األخواة، كاألخواة متنوعة" األخ"ا١توضوع يتكلم عن 

 .  كاألخوة ُب األعماؿ، كغَتىا من أنواعها
. ُب ىذه الكلمة عبارة رائعة عالمة القركبة، قريب عن النفس، قريب عن الغَت، قريب ُب األخوة/ أخي/

 /. م/لكن ىناؾ التقوية النفسية كالقربية بإضافة / األخ/بزيادة ياء ا١تخاطب، ليس فقط / أخي/ىذه الكلمة 
تعود إذل البشر لو اٞتلد، كالعُت، كالفم، / اإلنساف/ىذه الكلمة /. اإلنساف/ تأتى كلمة / أخي/ٍب بعد 

كلو شيء الٯتلك اٟتيوانات كالنباتات كا١تلك . كاألذف، كالقلب، كالشعر، كلو ا١تشاعر؛ اٟتب كالشوؽ كاٟتزف كالفرح
  .كاٞتن كالشياطن كغَتىا

 .شطراف بيت كلٌ  ُب ك أبيات،  ال ة مقطع كٌل  كُب. مقاطع عٌدة (أخي اإلنساف) القصيدة ىذه ُبك 
ا١تقطع  ا١تقطع الثاشل،  ك ب ُب ُب ؽ ُب ا١تقطع األٌكؿ،كسًػك: بنفس اٟتركؼ تنتهي مقطع كلٌ  ُب الثال ة كاألبيات

دكر،   كىو  هناية كٌل مقطع ك ُب .القافية ا١تقطع ا٠تامس، ك ىذه ىي ُب نا أا١تقطع الرٌابع ، ك ُب يب ك   الثالث،
 . " يا أخي   اإلنساف" ًب  أم شطر، ينتهي نصف بيت، ىنا

ُب : كاف أينما العادل، ُب إنساف كلٌ  ٮتاطب كىو. اإلنساف  أخي: الٌشاعر ٮتاطب اإلنساف، ك يدعوه 
ال يفٌرؽ :  جنسو كاف ك مهما كاألسود، األبيض  ال فرؽ بُت:  مهما كاف لونو  غرهبا، ُب شرؽ الكرة األرضية أك
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٦تن    ك٭تذره اإلنساف، أخاه يصافح أف يريد كلػٌها، البشرية ٭تبٌ  ك الٌشاعر... ك األفريقي ك األكريب اآلسيوم بُت
اآلخرين ،   ك يشقى    بسعػادة كيدفعػهما   للحرب،   فاإلنساف يسعػد يريد   أف يبث اٟتقد ُب نفسيهما،

من الفردكس،إذل جنة عا١تهم    ٭تولوا ٯتكن للناس أف ك باٟتٌب كالتعػاكف. بشقائهم  .  ك يدٌمركه  ٮتربوه أف بدال ن

1 

 /أخي في العالم الواسع في المغرب و المشرق/

 /أخي األبيض و االسود في جوىرك المطلق/

 /أمد يدي فصافحها  تجد قلبي بها يخفق/

 . ؽ : بنفس اٟتركؼ تنتهي مقطع كلٌ  ُب الثال ة كاألبيات .شطراف بيت كلٌ  ُب ك أبيات،  ال ة 1كالرقم 

أخي ُب العادل الواسع ُب ا١تغرب ك /النزعة اإلنسانية قد بدت ُب البيت األكؿ لشاعر عيسي الناعورم، 
األخوة / العادل الواسع ُب ا١تغرب كا١تشرؽ/تأٌب األخواة العا١تية ألف بعدىا الكلمات / أخي/نادل الشاعر /  ا١تشرؽ

الٖتد ُب القابلة، ُب العائلة، ُب البلد، ُب ام ماف كاف، بل اإلخواة الواسعة العا١تية بُت ا١تشرؽ كا١تغرب، كاألخوة 
 .اٟتقيقية إف كانت ىناؾ ا١تشاعر العا١تية اإلنسانية

اليباذل اإلخواة عن اٞتلد األسود أك األبيض أك األزرؽ أك األٛتر كغَتىا من عدد الواف اٞتلد، كلها جوىر 
أخي األبيض ك .  /هبذا البيت نراه أف من القيم اإلنسانية مساعدة اإلنساف بدكف اختيار جلود البشر. ا١تطلق

كاٞتلد ليس فقط بُت البلداف . اٞتلدمالبشرية عامة دكف ٖتديد اإلطار ىذه  /.االسود ُب جوىرؾ ا١تطلق
 .ا١تختلفة، لكن بُت األكطاف كالقبائل

يطيل يديو إذل من يريد مساعدتو فيتصافح بو فيجد نور القلب / أمد يدم فصافحها  ٕتد قليب هبا ٮتفق/
 . ٮتفق خفقا المداد اليدين

كأىم شيء ُب النزعة اإلنسانية التسامي كتغليب الركحي كالنفسي على البيولوجي، كالسعي إذل إعالء الفكر 
كقد تعددت . كيعٌد الفكر اٟتر جزءان أصيالن من النزعة اإلنسانية، كا١تساكاة غاية رئيسية ُب النزعة اإلنسانية. اإلنساشل

 .دالالت ىذا ا١تصطلح عرب العصور، كتغَتت أحيانان بتغَت الزماف كا١تكاف
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2 

 /بحبك يا أخي اإلنسان/

 /أحبك دونما نظر إلى لونك أو جنسك/

 /وأكره من بيث الحقد في نفسي وفي نفسك/

 /لترقص أنت في بؤسي وكي أرقص في بؤسك/

اٟتب اذل من ٭تبو / ْتبك يا أخي اإلنساف/الشطر األكؿ ُب ىذه األبيات األربعة ترتبط باألبيات السابقة 
/ أحبك دك٪تا نظر إذل لونك أك جنسك/حبا غامضا بدكف ٖتديد إذل النوع من األنواع اٞتنسية كاٞتلدية كاإلٯتانية 

كلكن احملبة اٟتقيقية التدكر حوذل . احملبة على االحياف ٤تدكدة إذل من متجو لألشياء الىت كانت مساعدتو إليو
كأكره من بيث اٟتقد ُب /كاكثر من يريد أف يقحد األخرين كلكن بدكف ا٠تلفية الصعبية  . ا١تيداف، بل ا١تيادف كلها

كىذا البيت معجب جدا، ألف اٟتقد النفسي يستجلب الكراىة النفسية للحاقد أك من عمل / نفسي كُب نفسك
كمن لو القيم اإلنسانية فليس لو / لًتقن أنت ُب بؤسي ككي أرقن ُب بؤسك/بو، فيكوف اٟتاقد ك احملقود بالبؤس 

 . كفكرتو حر كجسده حر كقلبو حر، حر لإلنسانية. اٟتقد فيو

كمن الواضح أف النزعة اإلنسانية ارتبطت على ٨تو ما ٔتا يدعو إليو الدين إذل حد كبَت، على الرغم من أف 
بعض الفالسفة حاكلوا كضعها ُب موقع ا١تخالف لو، كقد جاء اإلسالـ ليشجع على اٞتوانب اإلنسانية كيدعو إذل 

 .احًتامها كتنميتها

3 

 /ونشقى يا أخي اإلنسان/

 /أخي مأساتنا ليست إال من صنع أيدينا/

 /فمن أطماعنا العمياء سودنا ليالينا/

 /ومن أحقادنا الصماء ىدمنا تآخينا/
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أخي /ىذه احملفوظة مشهورة لنا، فمن عمل بشيء ٭تصل ٔتا عمل، ىذه األمور كلها،"  من زرع حصد"
الشاعر ٮترب أف ا١تأسة الىت تأٌب إلينا ليس إال بأسباب اآلخرين، لكن على / مأساتنا ليست إال من صنع أيدينا

فمن /تفقد اإلنسانية ُب العادل كُب االسرة كُب األخوة كُب الوطن كالقـو باطماع األشخاص الىت ٭توؿ بو. صنعنا
كمن أحقادنا الصماء ىدمنا / ككذلك األمور الىت تضيع تآخينا بسبب احقاد اإلنساف/ أطماعنا العمياء سودنا ليالينا

 /. تآخينا

4 

 /فرفقا يا أخي اإلنسان/

 /تثير الحرب قل لي ىل ستنجو أنت في الحرب ؟/

 /أال يشقيك أن أفنى بنارك دونما ذنب ؟/

 /وىل يرتاح، إذ تفنى ضميري الحر أو قلبي؟/

الشاعر يدعو كينادم إذل الرفق كاللُت كالطيب لإلنساف، لكل مشكلة حل، كاٟتل ليس فقط اٟترب، ألف 
ىنا / تثَت اٟترب قل رل ىل ستنجو أنت ُب اٟترب ؟/ /فرفقا يا أخي اإلنساف/اٟترب يزيد ا١تشكالت األخرل، 

ىذا السؤاؿ لالنكار ألف اإلجابة ٥تتلفة، كالبعض يقولوف " ىل ستنجو أنت ُب اٟترب؟"السؤاؿ الصارح ك ا١ترتفع 
لكن كال٫تا ليس ٢تما . كغَتىا من الكلمات ا١تعربة" ٧تونا بعد أف غلبنا العدك"، ك"٧تونا بعد سالمتنا من اٟترب"

 . الفوز كالنجاح ك٫تا من ا٠تاسرين

إف معرفة اإلنساف نػىٍفسىو، أك معرفة البشرية ذاهتا، تساؤؿ قدصل حديث كاف ىاجس الناس عرب العصور، 
كلذلك بقي اإلنساف كسيبقى مركز البحث الفلسفي العلمي الذم حاكؿ أف يسهم ُب إ٬تاد اٞتواب ا١تناسب، كمن 

كما يهتم بو كيتبعو من دراسات تبحث فيما ٯتيز اإلنساف من غَته ُب مقابل  (العلـو اإلنسانية)ىنا نشأ مصطلح 
 .علـو الطبيعة

.  الفخوركثَت من ذلك كإذل البحث عما ٮتلده من النجاح كاف يتطلع إذل اإلنساف كما من شك ُب أف 

5 
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 /رويدك يا أخي اإلنسان/

 /فبيتك يا أخي بيتي ودربك في الدنى دربي/

 /وعزك لهو من عزي وحبك يا أخي حبي/

 /وما تلقاه من ضيم تصيب سهامو قلبي/

كفراش " السماء"كقد برز ُب األبيات األربعة السابقة اإلنساف ىو كاحد باسم اإلنسانية، ُب مظلة كاحدة 
فنادل الشاعر لكي نكوف ٤تبُت إذل اإلنساف باسم اإلخوة  " ماء األرش كالسماء"كشرب كاحد "  األرض"كاحد 

كيتجو الناس إذل مكاف كاحد كىو القرب / فبيتك يا أخي بييت كدربك ُب الدسل دريب/ /ركيدؾ يا أخي اإلنساف/
كىذه النزىة اإلنسانية الىت ترف ُب األبيات السابقة صر٭تة / كعزؾ ٢تو من عزم كحبك يا أخي حيب/داخل األرض 

جدا، اف الدركب الىت درهبا اإلنساف موجو إذل حفرة كاحدة كإذل آماؿ كاحدة للتنعمهم على النعمة العظيمة ُب 
الشعر السابق ظاىرة احًتاـ ا٠تصم كتقدير إنسانيتو كمكانتو بغض /كما تلقاه من ضيم تصيب سهامو قليب/الدنيا

، كىي األشعار اليت يشيد فيها الشاعر بقوة ا٠تصم (ا١تنصفات)النظر عن العداكة القائمة، كىذا ما أيطلق عليو اسم 
فعنًتة مثالن ينظر إذل خصمو على أنو كرصل، أم سيد ُب ... كمنزلتو بعيدان عن منازع االستعالء كاالزدراء كالتشفي

.  قومو

 /فيدمى يا أخي اإلنساف/

عالمة اٟتب لإلنسانية، يا أخي اإلنساف، كأف / فيدمى يا أخي اإلنساف/كٮتتم الشاعر عيسى الناعورم  
 . الشاعر يليب بيديو إذل اإلخوة العظمية، كىي اإلنسانية

كال من  ُب البداية ال بد أف أشَت إذل أف مصطلح اإلنسانية قيل فيو الشيء الكثَت،ال من جانب ا١تبدعُت،
األمر الذم جعل نظرية اإلنسانية من  جانب الدارسُت كالباحثُت على طوؿ التاريخ األديب كالفٍت كالفكرم،

النظريات األدبية كالفكرية اليت يصعب ٖتديدىا بزمن معُت ،أك تتبعها ُب منطقة معينة، أك ربطها بركاد يعود إليهم 
فقد اعتنق النظرية اإلنسانية أدباء كمفكركف ال حصر ٢تم ُب ٚتيع أقطار ا١تسكونة «.الفضل ُب ٖتديدىا كبلورهتا 

، بيد أف ا١تتفق عليو ُب باب االصطالح، ىو أف اإلنسانية ال تعرؼ لونا كال جنسا، كال قوما،كال «.كُب قركف ٥تتلفة
كطنا كىي عا١تة،مدركة،فإف حلت ُب قلب اإلنساف رفعتو إذل الدرجة العليا ا١تؤسسة على احملبة كالعدؿ كا١تساكاة 
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كىي ركح ا١تدنية . كا١تعرفة،كإف فقدىا نزلت بو إذل الدرؾ الالأخالقي، حيث البغض كالظلم كاٟتقد كالوحشية كاٞتهل
 .كىي مطلقة، ال تقف عند حد. الصحيحة عمادىا العلم كا١تعرفة كالرقي ا١تستمر لكل فرد من أفرادىا

ربعة مقاطع ينتهي كل مقطع ببيت مشطور، أ عمودية متنوعة الركم مكونة من  السابقة من قصيدةقصيدةاؿ
". دعوة اٟتق"تنتمي إذل ٣تاؿ القيم الوطنية كاإلنسانية للشاعر الفلسطيٍت عيسى الناعورم، مقتطفة من 

 : النقطة ا١تهمة من الشعر السابق كىي 

القصيدة دعوة إذل األخوة كاحملبة كالسالـ كا١تساكاة اليت تسمو باإلنساف كترفعو إذل   :الفكرة العامة .أ 
  .مستول بناء حياة يسودىا ا٠تَت كاٟتب كالعدؿ

 .آدميتك بعيدا عن كل اإلعتبارات األخرل كاللوف كالدين كاٞتنس : جوىرؾ ا١تطلق   :الشرح اللغوي .ب 
  .ظلم: ضيم  .ىدكء كسكينة: دعة  .جيعلنا: أيحلنا  

   :األفكار األساسية .ج 
  .دعوة الشاعر كل الناس رغم اختالؼ ألواهنم كأجناسهم إذل ا١تشاركة كالتقارب كالتعارؼ -1
  تأكيد الشاعر على التآخي كغاياتو، أال كىي السعادة كاٟتب مدل اٟتياة -2
دعوة الشاعر الناس إذل التعاكف قصد بناء اٟتضارة اإلنسانية، كاإلستمتاع باٟتياة  -3

  .كاإلحساس بالسعادة
الدعوة إذل التضامن القائم على ا١تشاركة الوحدانية التيت تتخذ عدة مظاىر انطالقا من  -4

  .البيت كالٌدرب كبذلك يتضامن الناس كيتآزركف ُب الرخاء كالشدة
   :األساليب المستعملة .د 

 (لنعيش)إستعمال الم التعليل  ..مشرؽ- مغرب  : أسماء مكان .األبيض كاألسود : الطِّباق .أخي : النداء
- أخي   :أللفاظ الدالة على األخوةا ..دربك دريب- بيتك بييت  : التكرار ..ضع- تعاؿ  : استعمال األمر

- دربك دريب - بيتك بييت - ضع ٯتناؾ ُب ٯتنام - أعوانا - أحباء - إخوانا - معا - حبك - صافحها 
التضامن قيمة إنسانية تسمو باإلنساف فوؽ خصوصيتو اإلقتصادية   :التركيب ...حبك حيب- عزؾ عزم 

  .كاإلجتماعية كالعرقية كالدينية كلن تتحقق ىذه القيمة إال بتظافر اٞتهود كالتآزر كالتعاكف
 

 " سالٌم عليكم "التحليل الثاني لشعر . 2.ج
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سالٌم عليكم  

 كعلينا سالـ... سالـه عليكم 
 كإلينا سالـ ... سالـه إليكم 
 كسالـه حىت على من دل يرد ... سالـه على من رد السالـ 

 اهلل الصمد .. بسم الرب السالـ، رب العباد ... سالـه 
 معجوف بأرض ىذا البلد .. ترعرنا فيو سالـ ... سالـه 

 ما عاد يسكن فينا .. ما عدنا نسكن فيو، سالـه .. سالـه 
  !سالـه نراقبو، ك ىو ٭تـز حقائبو، ليهجر ركيداى ركيداى أراضينا

 !!كأف اسالـ أجدادنا ما عاد يعنيو ..ك٭تل مكانو تسليم كاستسالـ لتأسلم ال إسالـ فيو 
 !أتدركف ١تا، يهاجر منا السالـ ؟

 !!أتدركف ١تا، يعم فينا الظالـ ؟
  !ببساطو ألننا ٣تتمع ٮتاؼ
  .. ٨تن ٣تتمع ٮتاؼ اإلختالؼ

  ! كلماتى لن تعجب بعضكم أك جيلكم أك كيلكم
 !كلكن أقو٢تا ألسل رافض أف أكوف من ا٠تراؼ.. أعرؼ 

٨تن ٣تتمع يصيح بكل صفاقو كيدعى أنو حامل لفكر ..أنو ٣تتمع يعيش التخلف .. ٨تن ٣تتمع يرفض اإلعًتاؼ 
ؼ قبوؿ .. يا كيلى ما ىذا القرؼ .. كيدعى أنو ٣تتمع مثقف  .. ٨تن ٣تتمع يهول التعاذل من فراغ..٥تتلف 

 !!ليس اال خالؼ .. اإلختالؼ عندنا
حىت إختالؼ ..إختالؼ الدين يؤذينا ..إختالؼ الفكر يؤذينا .. إختالؼ الشكل يؤذينا ..إختالؼ اللوف يؤذينا 

 .. اٞتنس يؤذينا
 !! لذا ٨تاكؿ اغتياؿ كل اختالؼ فينا

ان زعاؼ..ٖتولنا لبعضنا   !!ٝتي
 !نعم، ٨تن ٣تتمعه أٛتق من اٟتمق..٨تن ٣تتمعه أٛتق من اٟتمق 
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 !!كنرفض دكمان أف نغوص َب العمق .. نتنازع على التفاىات، كالًتىات، كا٠ترافات
، ال من ..، ال من يستكُت لبالدة الصمت، كال من يدعى فينا القداسة ..ال مدنيُت، كال ساسو.. كال أيبرمء أحدان 

 !كتقطيع األرجل من خالؼ.. كال من يريد إعاده أ٣تاد ا٠تالفة كالنخاسة .. يتبع الغرب كاألعمى 
دعونا ٧ترب أف نعانق َب ..دعونا ٧ترب أف نعانق أركاحنا .. َب أعماقنا ..٧ترب أف نغوص فينا .. دعونا اليـو 

 !األركاح إختالفاتنا
  !بأفكارل.. بأطوارل .. بشعرل..بشىعرل .. بلوسل .. ىا أنا امامكم 

 ... أنا ال أخافكم
  ! أنا ال أخاؼ إختالفكم عٍت ألنٍت منكم كألنكم مٍت

 ! دعونا نغوص َب اٟتلم لنيرسى  قافة بال سخافة.. دعونا ٩تلق فن 
 !ليكوف الريقى فينا، ىو أٝتى خالؼ

 ! كاألدياف.. كاأللواف .. كاألفكار .. كاألطياؼ .. كاألجناس .. دعونا نٌذكب األعراؼ 
 .... سول االنساف... كال نرل 

ٚتلة مشهورة لدل ا١تسلمُت، لكن الشاعر اليكمل اٞتملة الكاملة الىت " السالـ عليكم"بدأ الشاعر بػػػػػػػػػ
. كىذه اٞتمل تأ ر جدا إذل السامع إما مسلما كغَت مسلمُت". السالـ عليكم كرٛتة اهلل كبركاتو" ٕترل كما كاف 

إذل الكافرين، اكثركم حرمو اال " السالـ عليكم كرٛتة اهلل كبركاتو"كىناؾ اإلختالؼ على إباحتها كمنعها بالقاء 
 . كأما اٞتملة  باقيها خاصة للمسلمُت" السالـ عليكم" اٞتملة ا١تنحصرة 

كابدع الشاعر هبذا . كضع الباحث موضوعا ُب شعره، ألف ا١توضوع اليوجد بالضبط/ السالـ عليكم/ك
ا١توضوع كي يوصينا للجميع كلإلنساف دكف ٖتديد الديانة ا٠تاصة لكي يكوف اإلنساف ُب العادل ُب السالمة؛ سالمة 

ىذه نداء لإلنسانية، الينظر . من الظلم، من البالء، من اٞتائحة، من ا١تخاطر، من الضرر، من ا١تؤذم، من ا١تأسة
 . ألواف اٞتلد  كغَتىا فقط ينظر إذل اإلنسانية، على اٟتقوؽ اإلنسانية العامة

 شعران دكف أف يلمسنا، كإف استطاع أف ٭تكينا، أف ٮتاطبنا عينان لعُت، نرد "السالـ"عن كتب الشاعر 
ُب قصيدة . ُب قصيدة لشاعر تونسي، ٭تكينا، ٮتاطب اٞتميع أف أنشدكا السالـ،، انبذكا العنصرية. السالـ خجالن 

  .كانت بعربية خالصة، لشاعر يتكلم الفرنسية بطالقة، أك العامية التونسية شعران شعبيان أيضان 
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، "ميم"ْتركؼ تنتهي    اكثرىا األبيات   ىذه ك ، كثَتةطعامقكلو .  ىذا الشعر ٜتس ك ال وف شطراُب
 أم شطر، ينتهي نصف بيت، دكر،   كىو ىنا هناية كٌل مقطع ك ُب". د، نوف، فاء"كتنتهي باٟتركؼ األخرل 

 . " .... سول االنساف... كال نرل " جلمة ٚتيلة 
 

...  سالـه عليكم / الناس كنفسهم ٮتاطب كىو. / السالـ عليكم/الٌشاعر ٮتاطب اإلنساف، ك يدعوه 
كىذا يأكد على اٞتميع كللجميع / عليكم، علينا، إليكم، إلينا/كيتابعها بالسالـ على الواف ٥تتلفة / كعلينا سالـ

 . للعاـ كللناس أٚتعُت
 /كعلينا سالـ... سالـه عليكم /

 /كإلينا سالـ... سالـه إليكم /
كسالـه حىت على /سالـه على من رد السالـ /كىذا الشعر ٮتاطب إذل من أجاب السالـ كإذل من دل ٬تيبها 

 /كالشاعر يكتبو باسم ربو، أف السالـ دائما مع اهلل الذم عُت اإلنساف ُب خواطره كفرحو/ من دل يرد
 

 /كسالـه حىت على من دل يرد... سالـه على من رد السالـ /
 /اهلل الصمد.. بسم الرب السالـ، رب العباد ... سالـه /
 /معجوف بأرض ىذا البلد.. ترعرنا فيو سالـ ... سالـه /

 
 /ما عاد يسكن فينا .. ما عدنا نسكن فيو، سالـه .. سالـه /
 / !سالـه نراقبو، ك ىو ٭تـز حقائبو، ليهجر ركيداى ركيداى أراضينا/

/ معجوف بأرض ىذا البلد.. ترعرنا فيو سالـ ... سالـه //ٮتاطب الشاعر بكلمات العميقة با١تعاشل الواسعة 
كالسالـ لو معاف اليعد، سالـ للجميع، كدل . كلها بالسالـ، سالـ على كل حاؿ، كأحوالو بُت األحواؿ ا١تستورة

 . يقل السالـ على من يسكن حولو، لكن السالـ دائما كل من يسكن فيو كلوال يسكن فيو
 /ما عاد يسكن فينا .. ما عدنا نسكن فيو، سالـه .. سالـه /
 / !سالـه نراقبو، ك ىو ٭تـز حقائبو، ليهجر ركيداى ركيداى أراضينا/

كقد نقد الشاعر على من القى سالما كال يعمل سالما، كأف السالـ من قوؿ اإلسالـ لكن ال يعيش 
 بالسالـ، ككأف إسالـ أجداد ما عاد يعنيو
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 /!!كأف اسالـ أجدادنا ما عاد يعنيو ..ك٭تل مكانو تسليم كاستسالـ لتأسلم ال إسالـ فيو /

 
 !أتدركف ١تا، يهاجر منا السالـ ؟

 !!أتدركف ١تا، يعم فينا الظالـ ؟
  !ببساطو ألننا ٣تتمع ٮتاؼ

  .. ٨تن ٣تتمع ٮتاؼ اإلختالؼ
  ! كلماتى لن تعجب بعضكم أك جيلكم أك كيلكم

 !كلكن أقو٢تا ألسل رافض أف أكوف من ا٠تراؼ.. أعرؼ 
٨تن ٣تتمع يصيح بكل صفاقو كيدعى أنو حامل لفكر ..أنو ٣تتمع يعيش التخلف .. ٨تن ٣تتمع يرفض اإلعًتاؼ 

ؼ قبوؿ .. يا كيلى ما ىذا القرؼ .. كيدعى أنو ٣تتمع مثقف  .. ٨تن ٣تتمع يهول التعاذل من فراغ..٥تتلف 
 !!ليس اال خالؼ .. اإلختالؼ عندنا

حىت إختالؼ ..إختالؼ الدين يؤذينا ..إختالؼ الفكر يؤذينا .. إختالؼ الشكل يؤذينا ..إختالؼ اللوف يؤذينا 
 .. اٞتنس يؤذينا

 !! لذا ٨تاكؿ اغتياؿ كل اختالؼ فينا
ان زعاؼ..ٖتولنا لبعضنا   !!ٝتي

 !نعم، ٨تن ٣تتمعه أٛتق من اٟتمق..٨تن ٣تتمعه أٛتق من اٟتمق 
 !!كنرفض دكمان أف نغوص َب العمق .. نتنازع على التفاىات، كالًتىات، كا٠ترافات

، ال من ..، ال من يستكُت لبالدة الصمت، كال من يدعى فينا القداسة ..ال مدنيُت، كال ساسو.. كال أيبرمء أحدان 
 !كتقطيع األرجل من خالؼ.. كال من يريد إعاده أ٣تاد ا٠تالفة كالنخاسة .. يتبع الغرب كاألعمى 

دعونا ٧ترب أف نعانق َب ..دعونا ٧ترب أف نعانق أركاحنا .. َب أعماقنا ..٧ترب أف نغوص فينا .. دعونا اليـو 
 !األركاح إختالفاتنا

  !بأفكارل.. بأطوارل .. بشعرل..بشىعرل .. بلوسل .. ىا أنا امامكم 
 ... أنا ال أخافكم



48 
 

  ! أنا ال أخاؼ إختالفكم عٍت ألنٍت منكم كألنكم مٍت
 ! دعونا نغوص َب اٟتلم لنيرسى  قافة بال سخافة.. دعونا ٩تلق فن 

 !ليكوف الريقى فينا، ىو أٝتى خالؼ
 ! كاألدياف.. كاأللواف .. كاألفكار .. كاألطياؼ .. كاألجناس .. دعونا نٌذكب األعراؼ 

 .... سول االنساف... كال نرل 
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 استلهامات الشعر لشاعرين عيس الناعوري وانيس شوشان: المبحث الثاني

 "أخي اإلنسان"استلهامات الشعر .أ

إذل الغرب،  إذل البلداف العربٌية ُب قيمتها كأبعادىا عن رحالتو ال تقٌل رحالتوالشاعر عيسى الناعورم 
ُب إعادة اٟتيويٌة ٢تا  خاٌصة ُب األبعاد ا١تتعلقة بالوشائج الثٌقافٌية بُت مشرؽ الوطن العريٌب كمغربو، اليت أسهم الناعورم

إالٌ أٌنٍت سأيبقي البحث فيها إذل دراسة أيخرل مكٌملة . (1974، ٍبى ا١تغرب 1966رحالتو إذل تونس كليبيا )مبكِّصرنا 
العربٌية، كاكتفي ىنا ٔتا أشرت إليو ُب  ٢تذه الدراسة؛ يكوف فيها اجملاؿ مٌتسعنا أكثر للحديث عن ٥تطوطات رحالتو

 .سياؽ تعداد مؤلفاتو

: با٠تركج من مسقط رأسو- كىو ال يزاؿ فىتن صغَت السنٌ - األكذل اليت غامر فيها  إفى بُت رحلة الناعورم
ا إذل موطنو األردٌف من تونس " ناعور"قرية  مٌتجهنا إذل القدس، حيث بػىزىغىت بداياتو األدبٌية، كرحلتو األخَتة عائدن

بُت ىذه الرحلة كتلك رحلة طموح ككفاح ك٧تاح طويلة، تستحٌق أف تقدىـ ألجياؿ .. كقد فارقتو الركح إذل بارئها 
كطنو الكبَت من خالؿ تكرٯتو أديبنا عمالقنا أخلن اٞتهد كالكلمة كاأل ر، كأف يكوف ُب تكرٯتو كإعادة اكتشافو نشر 

ا١تطبوعة كا١تخطوطة، اليت  أعمالو كاملةن بتعاكف ا٢تيئات كا١تؤسىسات الثٌقافية ُب بلده الذم أحٌب، ٔتا ُب ذلك رحالتو
 .تنطوم على مفاتيح شخصيتو كفكره كإ٧تازاتو األدبٌية اإلبداعٌيو كٕتربتو الثٌقافية الغنٌية

ألف الشاعر يرل . دعوة إذل التآخي كالتعاكف كالتآزر بُت الناس ُب ٚتيع ا٨تاء العادل/ أخي اإلنساف/كالشعر 
كاٟترب اجابة أساسية لدل . أخاه كطنو كأخاه جَتنو الوطنية يبعدكف بعضهم بعضا ألسباب العرؽ كالدـ كاٞتلد

كبلده بلد اليعيش فيو اإل اٟترب اليومي ليس فقط بُت اليهوديُت ك ا١تسلمُت، . اقواـ ك اكطاف، ليس اٟتب لإلجابة
 . لكن بُت اصحابو الوطن بدين كاحد

كاف عيسى الناعورم حسب صحيفة اٟتياة، كاتبان هنمان يتطوع لسد الثغرات ا١تعرفية ُب الفًتة اليت دل تكن 
اليت ساىم ُب  (1953)« القلم اٞتديد»ىناؾ ُب األردف جامعة، أك حىت ٣تلة  قافية مرموقة، فكاف أف أنشأ ٣تلة 

كما كاف . الكتابة ٢تا أدباء عرب كبار اعًتفوا للناعورم ْتضوره الثقاُب ا١ترموؽ ُب مشرؽ األرض العربية كمغرهبا
الكاتب الراحل كاحدان من الباحثُت البارزين ُب أدب ا١تهجر، كمن أكائل من كتبوا الركاية كالقصة القصَتة ُب األردف، 

فعل ذلك ّتهد عصامي . كمن ا١تًتٚتُت البارزين عن اللغة اإليطالية، كمن أكائل من ألفوا الكتب ا١تدرسية ُب األردف
كإلياس فرحات، كما ألف  ففي أدب ا١تهجر كتب الناعورم عن إيليا أيب ماضي. دل ينتظر من كرائو أجران كال شكران 

نظرة إٚتالية » عن دار ا١تعارؼ ا١تصرية، كأتبعو بكتاب ُب عنواف 1959كتابان مرجعيان عن أدب ا١تهجر نشره عاـ 
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أما ُب باب األدب اإليطارل فقد ترجم  الث . (1974)« مهجريات»، ككتاب (1970)« ُب األدب ا١تهجرم
كىي العمل « الفهد» ك 1963 إلينياتسيو سيلونو «فونتمارا»: ركايات تعد من كالسيكيات األدب اإليطارل

إليليو « الرجاؿ كالرفض»، ك(1973)الركائي الوحيد للكاتب اإليطارل الشهَت جوزييب تومازم دم المبيدكزا 
« دراسات ُب األدب اإليطارل»: ، إضافة إذل عدد من الكتب اليت ألفها عن األدب اإليطارل(1985)فيتوريٍت 

، كعدد كبَت من الدراسات كالًتٚتات اليت دل تنشر (1978)« ٥تتارات من الشعر اإليطارل ا١تعاصر»، ك(1981)
 .بعد أك أهنا نشرت ُب بعض اجملالت العربية اليت كانت هتتم بًتٚتة اآلداب العا١تية إذل العربية

 "السالم عليكم"استلهامات الشعر .ب

أنيس شوشاف ىو الشاعر ّتلد أسود الذم يعيش ُب بلد العرب فيها اٟترب بُت العرب كبُت "كالشاعر 
. القبائل كا١تذاىب  فيو، كيشاىد ُب بلده خاصة ال سالـ كالسالـ كلو كاف فيو اإلسالـ الذم يدعو اذل السالـ

كأبرز الشاعر شوشاف ُب قصيدتو، أسباب ا٠توؼ من االختالؼ، الفتنا إذل أفى السالـ ىجر ا١تسلمُت، بعدما انتشر 
 . التسليم كاالستسالـ لتأسلم ال إسالـ فيو، كأف إسالـ أجدادنا ما عاد يعنيو“

كجو الفناف كالشاعر الكبَت التونسي أنيس شوشاف ا١تلقب بفناف السالـ رسالة قوية اذل كل العنصريُت 
ٔتختلف مستوياهتم كرتبهم كذلك عرب قصيدة شعرية شارؾ هبا ُب احدل الربماج التلفزيونية اليت تبث على قناة 

 ".حنبعل"

ىذا كقد أبدع الشاب التونسي، الشاعر، أنيس شوشاف، ُب انتقاء كلماتو لقصيدة تناىض العنصرية، 
كالطائفية، ُب بالده، أ ارت لدل ا١تغٌردين مشاعرنا ٥تتلطة، معتربين أهنا رسالة لكل من نظر إذل نفسو ُب ا١ترآة كرأل 

 .شخصنا آخر، أعلى من غَته من البشر

الرسالة اليت جعلت ىذه ا١تواقع هتتز / ذل ذلك ٕتاكبت كل مواقع التواصل االجتماعي مع ىذه القصيدة إ
 .كتفاعلت معهما بقدر كبَت من االحًتاـ ك التأ ر

 : كجاء ُب قصيدة أنيس شوشاف ا١تلقب بفناف السالـ

 سالـ عليكم، كعلينا سالـ
 سالـ إليكم، كإلينا سالـ
 سالـ على من رد السالـ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D9%88_%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%86%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D9%88_%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%86%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D9%88_%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%86%D9%87
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 كسالـ حىت على من دل يرد
 سالـ باسم الرب السالـ

 رب العباد اهلل الصمد
 سالـ ترعرعنا فيو

 سالـ معجوف بأرض ىذا البلد
 سالـ ما عدنا نسكن فيو
 سالـ ما عاد يسكن فينا

 سالـ نراقبو، كىو ٭تـز حقائبو
ا أراضينا ا ركيدن  ليهجر، ركيدن

 ك٭تل مكانو ، تسليم كاستسالـ لتأسلم ال إسالـ فيو
 كأف إسالـ أجدادنا ما عاد يعنيو

 أتدركف دل يهاجر منا السالـ
 أتدركف دل يعم فينا الظالـ
 ببساطة ألننا ٣تتمع ٮتاؼ

 ٨تن ٣تتمع ٮتاؼ االختالؼ
 كلماٌب لن تعجب بعضكم أك جٌلكم أك كلكم

 أعرؼ
 لكٍت سأقو٢تا ألشل رافض أف أكوف من ا٠تراؼ

 ٨تن ٣تتمع يرفض االعًتاؼ
 أنو ٣تتمع يعيش التخلف

 ٨تن ٣تتمع يصيح بكل صفاقة
 كيٌدعي أنٌو حامل لفكر ٥تتلف

 ٨تن ٣تتمع يهول التعارل من فراغ
 كيٌدعي أنو ٣تتمع مثقف
 يا كيلي ما ىذا القرؼ

 فقبوؿ االختالؼ عندنا ليس إال غالؼ
 اختالؼ اللوف يؤذينا
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 اختالؼ الشكل يؤذينا
 اختالؼ الفكر يؤذينا
 اختالؼ الدين يؤذينا

 حىت اختالؼ اٞتنس يؤذينا
 لذا ٨تاكؿ اغتياؿ كل اختالؼ فينا

 ٖتولنا لبعضنا ٝتنا زعاؼ
 ٨تن ٣تتمع أٛتق من اٟتمق

 نعم ٨تن ٣تتمع أٛتق من اٟتمق
 نتنازع على التفاىات كالًتىات كا٠ترافات

 كنرفض دكمنا أف نغوص ُب العمق
ا ال مدنيُت كال ساسة  كال أبرئ أحدن

 ال من يستكُت لبالدة الصمت
 كال من يٌدعي فينا القداسة
 ال من يتبع الغرب كاألعمى

 كال من يريد إعادة أ٣تاد ا٠تالفة كالنخاسة
 كتقطيع األرجل من خالؼ
 دعونا ٧ترب أف نغوص فينا

 ُب أعماقنا
 دعونا ٧ترب أف نعانق أركاحنا

 دعونا ٧ترب أف نعانق ُب األركاح اختالفاتنا
 ..ىا أنا أمامكم

 بلوشل بشىعرم بًشعرم بأطوارم بأفكارم
 أنا ال أخافكم

 أنا ال أخاؼ اختالفكم عٍت
 ألنٍت منكم، كألنكم مٍت

 دعونا ٩تلق فن
 دعونا نغوص ُب اٟتلم



53 
 

 لنرسي  قافة بال سخافة
 ليكوف الرقي فينا ىو أٝتى خالفة

 دعونا نذكب األعراؼ كاألجناس كاألطياؼ
 كاألفكار كاأللواف كاألدياف

 كال نرل سول اإلنساف

، كتب الباحث ىذا اٟتوار بُت زاىي كىيب ك الشاعر على شكل السرد ١تعرفة ا١تصدر ٢تذا اٟتوار ىو من اٞتديد
 .كاألسباب فيو، كما ا٢تم الشعر هبذه القصيدة العريقة/ السالـ عليكم/القارئ على ا٠تلفية الشعرية ؿ

شاعره شاب . بقصيدةو ٚتيلةو مناىضةو للعينصريٌة، شاعت شيهرتو ُب األقطار"بدأ زاىي بالثاء على القصيدة 
نستقبلو . اليت كىبتنا مبدعُت كباران ُب الًشعًر كا١تسرح كالغناء" تونس"يأتينا من . متميٌػزه متفرِّصده ُب ٕتربتو كنصِّصو كحياتو

، "أنيس شوشاف"أيرحِّصبي بالشاًعر التونسي . باٟتٌب كالًتحاب كإٯتانان مٌنا بضركرة احتضاف ا١تواىب كتشجيع الشباب
 " بيت القصيد"أىالن كسهالن بك ُب 

، اليت "السالـ عليكم"، اليت ٝتٌاىا الناس ق قصيدتسر عن الذم قد طرؽ بابا للشاعر السؤاؿ األٌكؿ 
بشكلو خاٌص كنالىت خالؿ أسابيع قليلة أكثر " اليوتيوب"شاعت كانتشرت على كساًئل التواصل االجتماعي كعلى 

كأجاب الشاعر ". ىات ٨تكييو"القصيدة قرأهتا حضرتك ُب برنامج تلفزيوشل تونسي كىو .  ماليُت ميشاىدة4من 
رٌٔتا ال أعرؼ السٌر، أنا حىٌت عندما قرأهتا قبالن رٌٔتا من أجل كٌل إنساف يعاشل كحىٌت أهٌنا تيرًٚتت /أنيس شوشاف 

ىو خطاب، . باإلنكليزية كىي رسالة لكٌل إنساف ُب ىذا العادل بأننا نعيش ُب كقتو عصيبو تنتًشر فيو  قافة الدـٌ 
 /"تونس"صحيح أنٌو انطلق من 

 السالـ عليكيم كعلينا الٌسالـ 
 سالـه إليكم كإلينا سىالـ 

 سالـه على من ردى السالـ 
 كسالـه حىت على من دل يٌػريد

 سالـه باسم الرب الٌسالـ 
 ربي العباًد اهللي الصمد 

                                                           

 http://tinjdad24.com/?p=15348#ixzz4IekzHkqp : 2016 اغسطس 10 ماخوذة من الشبكة ُب التاريخ 

http://tinjdad24.com/?p=15348#ixzz4IekzHkqp
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 سالـه ترعرعنا فيو 
 سالـه معجوفه بأرًض ىذا البلىد

 سالـه ما عدنا نسكني فيو  
 سالـه ما عاد يسكني فينا

 سالـه نراقبو كىو ٭تزًـ حقائبو
  ليهجر ركيدان ركيدان أراضينا 

 ك٭تل مكانىو تسليمه ك استسالـه 
  لتأسليمو ال إسالـ فيو

 كأف إسالـ أجدادنا ما عاد يعنيو 
 أتدركف دًل يهاجر منا السالـ؟ 

 أتدركف دل يعيٌم فينا الظالـ؟
اؼ  تمعه ٮتى  ببساطةو ألننا ٣تي

 ٨تني ٣تتمعه ٮتاؼي االختالؼ
 كلماٌب لىن تيعجبى بعضكم 

 أك جيٌلكيم أك كيٌلكيم أعًرؼ
 لكٌٍت سأقو٢تا ألشل رافضه  

  أف أكوف من ا٠تراؼ
 ٨تن ٣تتمعه ٮتاؼي االعًتاؼ

 أنو يعيش التخلُّف
 ٨تن ٣تتمعه يهول التعارل من فراغو 

 فيزعيمي أنٌو ٣تتمعه مثقف 
 ٨تن ٣تتمع يصيح بكل صفاقة

تًلف   كيٌدعي أنٌو حامله لفكرو ٥تي
  يا كيلي ما ىذا القرؼ 

 فقبوؿ االختالؼ عندنا ليس إال غالؼ
 إختالؼه إختالؼه إختالؼ

 إختالؼ اللوف يؤذينا 
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 إختالؼ الشكل يؤذينا 
 إختالؼ الفكر يؤذينا 
 إختالؼ الدين يؤذينا 

 حىت اختالؼ اٞتنس يؤذينا
 لذا ٨تاكؿ اغتياؿ كل اختالؼ فينا

ان زيعاؼ  ٖتولنا لبعضنا ٝتي
 ٨تن ٣تتمع أٛتقي من اٟتىٍمق نعم

 ٨تن ٣تتمعه أٛتقي من اٟتمق 
 نتنازعي على التفاىاًت كالتػيٌرىات كا٠تيرافات 

 كنرفضي دكمان أف نغوصى ُب العمق
 كال أبٌرئ أحدان ال مواطنُت كال ساسة

  ال مىن يستكُت لبىالدىًة الصمت 
 كال مىن يٌدعى فينا القداسة

 ال من يتبعي الغربى كاألعمى 
 كال مىن يريدي إعادًة أ٣تاًد ا٠تالفة كالنِّصخاسة

 كتقطيع األرجل من ًخالؼٍ 
رِّصب أف نىغوصى فينا، ُب أعماًقنا  دعونا اليـو ٧تي

رِّصب أف نػيعىاًنقى أركاحنا  ُب ذكاتنا، دعونا ٧تي
  دعونا ٧ترب أف نػيعىاًنقى ُب األركاًح اختالفاتًنا

 ىا أنا أمامكم بلوشل، بشىعرم، بًشعرم، بأفكارم بأطوارم 
 أنا ال أخافكم، أنا ال أخاؼ اختالفكم عٌٍت 

 ألنٍت منكم كألنكم مٌٍت 
 دعونا نغوص ُب اٟتلم، دعونا ٩تلق فن 

 لنرسي  قافة بال سخافة
 ليكوفى الريقيُّ فينا ىو أٝتى خالفة

 دعونا نيذكِّصبي األعراؼى ك األجناسى 
 كاألطياؼ كاأللواف ك األدياف
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 ك ال نرل سول اإلنساف
 شكران 

ك القصيدة الىت /تعيش/ كإجابة أنيس شوشاف "!أنيس"كم ٨تن ْتاجة إذل مثل ىذه الثقافة اليت تدعو إليها 
من أىم األسباب ُب اٟتقيقة ىي تلك اليت يراىا ا١ترء على شاشات . ىي خليط من ٕتارب كثَتةكتبها الشاعر 

د الىت يعيش فيو بلاؿحىٌت ُب . قتِّصلي ُب بعضو البعض بطريقة رىيبة ُب العادل العريبم ىناؾ الناس. التلفزة كاليت تفجعو
 فرًح. شعر باٟتلم كبأشياء حلوةم١تس األمل كمشاىد الوجوه مبتًسمة كمعيش ككاف الشاعر م" تونس "الشاعر

 أشياء غريبة كمفاىيم جديدة يرغبوف منها تبديل طريقة ىم  قليالن بعد الثورة كلكن دخلت عليالشاعر كاىل البالد
مواجهة  قافة التطٌرؼ، كحوؿ الشاعر . ق بالدق لتسرؽ ؿق ُب إقامة دكلة ٔتعٌت أهنا دخلت عليق كحىٌت مفاىيمقعيش

إٯتاشل نابعه . كبذلك كتب الشاعر ىذا الشعر ، عيشهام قافة العنصريٌة،  قافة تغيَت ًجٍلد اإلنساف، جلد اٟتياة اليت 
بكٌل كىو . ق كمن ركحق كٗتريج منٌ ق كمنٌ ق، كلمات ىي فلذات أكبادق دائمان ألصدقائق شخصي،  فكلماٌبقمن ذاٌب

 .كف ُب يوـو من األياـ إنسانان يكاكؿى أف يحمن البشر كىو بساطة إنسافه أك باألحرل 

تمعاتنا العربٌية؟ ألهنا لألسف، معمِّصم ك الشاعر مكيف السؤاؿ الثاشل ا١تطركح لو  رسِّصخ  قافة االختالؼ ُب ٣تي
تتعامل بعنصرية مع نفسها كمع شعوهبا، مع العٌماؿ اآلسيويُت الوافدين إلينا مع اختالفاهتم الدينية كالطائفية، فهي 

أساسان مىن يكوف ىذا الذم يستهًدؼ . بالوعي، بالوعي/اإلجابة من الشاعر , مع نفسها تتعامل بعنصريٌة
مثالن، يأتيٍت . االختالؼ؟ مىٍن ىو فارًغه من الداخل فييحاًكؿ أٌف ييقزِّصميك بأٌم شيء كاف، أشياء ال ٘تيٌت لو بصلة

عندما كنتي صغَتان كاف ذلك ييسبِّصبي رل نوعان من األدل كاآلف صرتي . شخنه اآلف كينعتٍت بالعبد إشارةن إذل لوشل
ليس الفىت من قاؿ ىذا أيب بل  الفىت من "، "عنًتة بن شٌداد"كما قاؿ . أضحك، أضحك ألنٍت فًهمت بأنٌو فارًغ

  .لكننا شعبه ال يقرأ" إقرأ"، كالكلمة األكذل اليت قا٢تا لنا ربٌنا ىي "قاؿ ىا أنا ذا

ؤًمن أنٌو كي تكوف إنسانان ككي تكوف أرفىعي م قكوفى ُب يوـو من األياـ إنسانان ألفماكؿي أف كيحمن البشر  الشاعر
دكر  عن زاىي كىيبكطرح الصحاُب . اإلنسانٌية ىي استحقاؽه كليست إسقاطان و، شأنان من ا١تالًئكة عند اهلل، ٬تب

". أنا دل أيقرِّصر أف أكوفى شاعران "، كاإلجابة اٞتذابو منو  شاًعر أنيس أك اكتشف أفٌ ق أك تيٌقنق، كمىت قرر الشاعركالد
رافقي مداًئمان كاف  كىو حينها خرج للتقاعيد لذلك تو األصغر ُب عائلىو  ق يدلل ألفق منذ الًصغىر كاف كالدكالشاعر 

كحُت ٯتشي كاف دائمان ييرٌدد الًشعر ألنٌو من اٞتنوب التونسي كُب اٞتنوب التونسي الكًلمة تعٍت الكثَت، كأذكري  . قأيب
 . شيئان 
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،  العظيم شاًعر تونس ىو أبو القاسم الشايٌب ( 1)ق شاعرا مثل  ُب تكوينف الشاعر ركيأ  الذينشيعراءاؿىناؾ 
ٝتع هبا كبعدىا تعٌلم مف اقدٯتة كيعاكدكف عرضها على شاشات التلفزة، كؾ ىي "ماجدة الركمي"كبفضل ا١تطربة 

ستمًتع كمفهمو ماكؿ أف  الشاعر يحف افهم بو ُب البداية كؾمكن مكدل " أبو القاسم الشايٌب " بكتاب قالقراءة ك جاؤكا ؿ
لقي الًشعر م أف قكاف من ىواياتكذلك اٟتاؿ .  حىٌت  ُب قراءًة قسم منوقركح الشاعر بقراءة الًشعر، كبعد ذلك كجد

 . حينهاق يصٌفقوف ؿقعلى الطريقة العربٌية ُب التضخيم، ككاف أصدقائ

أ ٌر ُب " نزار قٌباشل"(2) كبعض منهم  (أنيس شوشاف)كىناؾ من الشعراء الذين يأ ركف إذل الشاعر 
أيضان رجله " ٤تمود دركيش "(3 ).ق مع ا١ترأة أساسان كساىم ُب تغيَت العديد من مفاىيمق كُب طريقة تعاملتوشخصي

أيٌمي دل تدريس ُب مدرسة كال تعًرؼ من الكتابة إال . أيٌمي امرأة رائًعة جدان /االـ  (4)، مهٌم جدان كفخره لإلنسانٌية
 /لكٌنها زلزاؿه من حيٌب / القليل القليل

 قكالد". داخلها حديث ُب حديث"، "تونس" كانت كما يقولوف ُب قأيـٌ بعض ا١تشكالت ُب  ُب اسرتو ىي 
  متزٌكجان من امرأة أيخرل كىي من رٌبت إخوٌب اآلخرين كال تقوؿ عنها سول أهٌنا أيٌمهم كىذا ما رأمقكاف قبل كالدت

ككرىي الشديد للمجتمع الذكورم كفهمو " نزار قٌباشل"/، قاؿ الشعر للصحاُب كبعد، كما . ق بعيٍتالشاعر ارل
 يربطوف الرجولة باالستبداد كالتسٌلط كالقسوة ككأٌف الرجولة أال بكوف ا١ترءي إنسانان ككاف الرجل / ا٠تاطئ ١تعٌت الرجولة

 قكالدتكانت  اليـو ،بعد إخوة منتشركف ُب العادل قلكن عند" بنزرت" الصغَتة موجودة ُب قعائلت ككانت
 أيٌمي قالت /شيٌق ىذه الطريق بنفًسكى الثورم، بنفًسك الراًفض ألشكاؿ التخلُّف؟ كالشاعر م سيعداء ت كعائًلتقككالد

 /بأهٌنا فخورة يب، كأيب

، ك٨تن عندنا حديقة كبَتة كُب كسط اٟتديقة توجد . أيب عٌلمٍت درسان حُت كينتي صغَتان  سألتو ذات يـو
عندما أفتح باب الدار أٌكؿ ما أراه ىو النخلة " فأجابٍت" ١تاذا النخلة ُب كسىط اٟتديقة؟" ٩تلة، فسألتو كقلت لو، 

إحساسي باالنتماء لألرض، بالوفاء . ، كىذا ما استوعبتو جدان "كذلك من أجل أال أنسى أنا من أين أتيت
 ألجدادم، كبالصبٌو ١تا أطمح لو ىو ما اكتسبتو ُب الدنيا 

 ٔتعٌت ككأٌف اإلنساف شجرة مغركسة ُب تربة بالده؟ أـ أٌف جذكره تعود إذل أماًكن أيخرل رٌٔتا؟ 

اًب نعود كبعدىا سنصعىد إذل السماء ، "  آدـ"تعودي للبدء، بداية اٟتكاية األكذل ألننا كٌلنا من ، تعود للبدء كإذل الًتي
كعن " عنًتة"عندما نتحٌدث اليـو عن . على كٌل حاؿ، بالًشعر ننتًصر على ا١توت، ألٌف ا١توتى ليس موتان فعالن 

ًة ًإشلِّص جىاًعله ُب األىٍرًض ، كغَتىم نشعير ككأهٌنم موجودكف معنا " طرفة بن العبد"كعن " ا١تتنيٌب " كىًإٍذ قىاؿى رىبُّكى لًٍلمىالًئكى
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مىاءى كى٨تىٍني نيسىبِّصحي ًْتىٍمًدؾى كىنػيقىدِّصسي لىكى قىاؿى ًإشلِّص أىٍعلىمي مىا ال تػىٍعلىميوفى  ًليفىةن قىاليوا أىٕتىٍعىلي ًفيهىا مىٍن يػيٍفًسدي ًفيهىا كىيىٍسًفكي الدِّص " خى
 (29: البقرة)

كال من  ُب البداية ال بد أف أشَت إذل أف مصطلح اإلنسانية قيل فيو الشيء الكثَت،ال من جانب ا١تبدعُت،
األمر الذم جعل نظرية اإلنسانية من  جانب الدارسُت كالباحثُت على طوؿ التاريخ األديب كالفٍت كالفكرم،

النظريات األدبية كالفكرية اليت يصعب ٖتديدىا بزمن معُت ،أك تتبعها ُب منطقة معينة، أك ربطها بركاد يعود إليهم 
فقد اعتنق النظرية اإلنسانية أدباء كمفكركف ال حصر ٢تم ُب ٚتيع أقطار ا١تسكونة «.الفضل ُب ٖتديدىا كبلورهتا 

بيد أف ا١تتفق عليو ُب باب االصطالح، ىو أف اإلنسانية ال تعرؼ لونا كال جنسا، كال ، «.كُب قركف ٥تتلفة
قوما،كال كطنا كىي عا١تة،مدركة،فإف حلت ُب قلب اإلنساف رفعتو إذل الدرجة العليا ا١تؤسسة على احملبة كالعدؿ 

كىي . كا١تساكاة كا١تعرفة،كإف فقدىا نزلت بو إذل الدرؾ الالأخالقي، حيث البغض كالظلم كاٟتقد كالوحشية كاٞتهل
 .كىي مطلقة، ال تقف عند حد. ركح ا١تدنية الصحيحة عمادىا العلم كا١تعرفة كالرقي ا١تستمر لكل فرد من أفرادىا

ك٦تا الشك فيو أف اإلنسانية تربز ذركهتا بعد ا٠تيبات كالنكسات خاصة بعد اٟتركب، كلعل ىيمنة التيارات 
اإلنسانية بعد اٟتربُت العا١تيتُت خَت دليل على ىذه الظاىرة،حيث مباشرة بعد هناية اٟتربُت ، قامت األمم عرب 
مثقفيها كمفكريها كفنانيها كأدبائها ُب ٚتيع أ٨تاء ا١تعمورة باٟتث على نشر اإلنسانية ،عرب ا١تناداة بالتخلي عن 

 قافة ا٢تدـ كالدمار، كالتشبث بثقافة البناء ا١تنبنية على حقوؽ اإلنساف الكونية ،أينما كاف،كالعمل على نشرىا بُت 
كقد تغلغت ىذه األمور ٚتيعها ُب .الناس كإعطاء الشرعية ٟتًىقِّص اإلنساف ُب التعايش كاالنفتاح بسالـ كأماف كجوديُت

العلـو اإلنسانية كاآلداب كالفنوف عامة كُب اإلبداع الشعرم خاصة،ألهنا لقيت صدل عميقا ُب قلوب الشعراء 
الواعية،فهبوا يطلبوف العدؿ كا١تساكاة كاٟترية،٭تثوف قومهم على اإلخاء كالتعاكف،كالتجرد من كل تقليد يضع ستارا 
بينهم كبُت أبناء كطنهم من جهة،كالعادل كلو من جهة أخرل،ذلك بأف اإلنسانية مطلقة تدعو إذل اإلخاء كالعدؿ 

 .كا١تساكاة كالتعاكف،إذ ال تعرؼ حدا كال فاصال،كما أشرنا سابقا

 
عالقة اإلنسانية بالشعر 

                                                           

 ،2003، الطبعة األكذل «موسوعة النظريات األدبية»للتفصيل أكثر ُب ىذه الفكرة، انظر كتاب الدكتور نبيل راغب،  
\ 2016. عمارة، ُب ا١تقالة شعر اإلنسانية 
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تأسيسا على ذلك ،٘تت معاٞتة عالقة اإلنسانية بالشعر،اليت تكمن ُب سعي الشعراء إذل رسم مال٤تها 
طواؿ تاريخ الشعر العريق،فإف كانت العالقة تتسم بالصراع ُب غالب األحياف،فإف الغاية الكربل ا١تنشودة من لدف 

الشعراء ىي ٖتقيق خصائن اإلنسانية،فكل األعماؿ الشعرية تقريبا اليت أبدعها الشعراء من ىومَتكس إذل 
ىنا تكمن .اآلف،ظلت تعمل على تشكيل ىذه ا٠تصائن ،اليت كانت ٕتسد صراع البشر من أجل إنسانية أفضل

كظيفة الشعر اٟتيوية كالضركرية ُب مفهـو النظرية اإلنسانية،فالشعر ىو الوسيلة اليت تسخر اإلمكانات ا١تؤدية إذل 
كلذلك اصطلح النقاد كعلماء اٞتماؿ كاألخالؽ على أف اإلنساف الذم يتذكؽ الشعر . كجود أفضل كعادل أٚتل

ألف الشعر ٕتربة نفسية كٚتالية فعالة كضركرية لبلوغ اإلنسانية درجات أعلى من .خَت من ذلك الذم ال يهتم بو
 .النضج كالرقي

كتتمظهر عالقة الشعر باإلنسانية من خالؿ انتماء الشعر إذل اٟتياة ،إذ يسهم ُب خلقها،كُب خلق اٟتياة 
فالناس يتواصلوف ُب الشعر،كل كاحد .اإلنسانية،كىو دكما يبحث عن السبيل الذم يؤدم إذل التواصل مع اٞتميع

فمشاركة الشعر ُب نشر اإلنسانية تبتدئ ٦تا قالو ا١تبدع الفرنسي جاف .من موقعو،كالشعر ٯتجد اٟتياة معهم
إف شعبا دكف شعر ىو شعب دكف «،ك٦تا قالو الشاعر ا١تكسيكي أككتافيوباث ذات يـو«الشعر ضركرة«كوكتو

،فلوال الشعر النطمس اٟتس اإلنساشل ٖتت ركاـ ا١تتغَتات ا١تادية الالمتناىية، «ركح،كإف أمة دكف نقد ىي أمة عمياء
فبدكف النزعة اإلنسانية ُب الشعر يبقى اإلنساف غَت قادر .ك٠تمدت مصابيح الوجداف،كخىبىا كىًميضي التواصل البشرم

فمن بؤس  .على اإلبداع كالعطاء،إذ يغدك كل منا بغَت الشعر خاصة كالفن عامة جزيرة نائية منعزلة عن اآلخرين
، كانعزا٢تا ، أهنا ال تنصت جيدا لنداءات الشعراء كأمثا٢تم بصفة عامة كال تعرؼ جواىر القصيدة . الثقافة العربية اليـو

، كعلى رأسها القصيدة اإلنسانية اليت تشكل رسالة خالدة ُب تنقية العادل، كتوحيد حطامو ا١تبعثر كإعادتو إذل 
الكماؿ كا٠تَت كالعدؿ كاٞتماؿ ،من خالؿ دعوهتا األزلية إذل ٖترير اإلنساف من ذنوبو، اليت اقًتفها على مدار 

يثيل، كبأصلو اإلنساشل النبيل
. التاريخ، ُب حق الطبيعة كاٟتياة،مع تذكَته دائما بعادل ا١ت

 فالقصيدة اإلنسانية ىي اليت تػينىبوو العقل ،كتػىٍرتفع بالنفس ،كتػيهىذِّصب الضمَت، كتػيغىَتِّص العادل با١توضوع الشريف 
كاٟتكمة السامية،كىي صديقة الشعراء العظاـ مثل ىومَتكس كأيب العالء ا١تعرم كابن عريب كدانيت أليجَتم ككلياـ 

كعبد الكرصل الطباؿ ك٤تمد بنيس كآخرين،الذين علموا .. ك٤تمود دركيش ُب مرحلتو األخَتة كأدكنيس ... شكسبَت
فأعظم ما حققتو القصيدة اإلنسانية كما تزاؿ ٖتققو ُب كبار أعالمها .كسحركا،كأفادكا العقل بقدر ما أسعدكا القلب
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كركادىا أهنا كصلت العادل ا١تنظور بعادل آخر غَت منظور ،كاحتفت بتجربة ا٠تلق أٯتا احتفاء،جعلها أقرب إذل التجربة 
الركحية كالصوفية،كأكدت قدرة الركح ا١تبدعة كانتصارىا كموىبتها إزاء أسرار ا٠تلق،كقدمت اٟتجج كالرباىُت على أف 

ىو طريق النجاة من قسوة ا١توت،كظلم السلطة،كٗتبط السياسة،كغركر العلم ا٢تداـ،كتعنت -الفن كباألخن الشعر
كىو حياتو الباطنة كقدرتو على -الفكر ا١تتطرؼ،كجشع البورجوازية العشوائية ،كضياع أنقى كأبقى ما ُب اإلنساف

 .ٖتت عجالت اآللية كالنفعية كالوضعية كزحاـ الفضاءات ا١تدينية ا١تلو ة-ا٠تلق كالتجدد كاإلبداع

إف اإلنساف ليس ىو اٟتيواف السياسي كال القديس :فالقصيدة اإلنسانية يناصرىا الشعراء الذين يقولوف
بل ىو الفناف القادر على أف ٬تعل من اٟتياة نفسها فنا تستحق من أجلو . كال ىو ا١تتصوؼ أك الفيلسوؼ.ا١تتدين

أف تعاش، كيعمل على إيصاؿ الكنوز ا٠تافية ُب أعماقو الفردية بكنوز اإلنسانية كأسرارىا كرموزىا القدٯتة، كيثبت 
كلعل ىذا ما أشار إليو الشاعر الفرنسي شارؿ بودلَت ُب .جدارتو هبذه اإلنسانية من خالؿ جدارتو با٠تلق كاإلبداع

الراىب كاحملارب كالشاعر،أف تعرؼ كأف : ال يوجد غَت  ال ة أشخاص جديرين باالحًتاـ«إحدل قصائده،عندما قاؿ
٥تلوقوف لإلسطبل،أم ١تمارسة ما يسمى .أما اآلخركف فإهنم صاٟتوف لالستغالؿ كالسخرة.تقاتل كأف تبدع

،فاإلبداع كسيلة ناجعة لبناء اإلنساف ا١تعرُب كالفٍت كالقيمي كاٞتمارل،كىو الذم ينشر رسائل االستقرار (2)«.ا١تهن
نه يعيد للعادل انسجامو كتوازنو.كالسالـ بُت الشعوب كاالمم  فهو .فشعر اإلنسانية ُب صميمو غناء ككجداف،ٟتٍى

ىذا ىو ا١تثل الذم جاىد الشعراء ُب كل العصور .صياغة جديدة ١تصَته كمعناه، ألخالقو كقوانينو، لشريعتو كسياستو
. لتحقيقو

فقد قيل إف شاعرا ركب مع .كاألسطورة اإلغريقية القدٯتة اليت تػيٍركل ُب ىذا ا١تعٌت غَت بعيدة عن األذىاف
كأعلنوه .كتػىوىىىم البحارة من ىيئتو كصمتو انو ٭تمل كنزا ٙتينا فعزموا على قتلو. ٚتاعة من البحارة الغالظ ُب سفينتهم

بو كتناكؿ قيثارتو كأخذ يوقع عليها ٟتنا رائعا جذب .كلكنو طلب منهم أف ٯتهلوه ريثما ينشد أغنيتو.باٟتكم فػىرىًضي ى
كدل يكد الشاعر ينتهي من أغنيتو حىت ألقى -فطفا على كجو ا١تاء ليستمع إليو-صديق الغناء كاإلنساف–الدلفُت 

ليست األغنية ىي سبيل اإلنقاذ كإعطاء معٌت جديد للعادل الذم فقد معناه،أك .بنفسو على ظهر اٟتيواف الصديق
إعادتو إذل ا١تعٌت ا١تفقود فحسب،بل ىي كذلك تعبَت عن مغامرة اٟتقيقة كسط ٤تيط التجربة اإلنسانية ا١تضطرب 

ففي ىذا السياؽ، قىدىـ . ىنالك يصبح ا٠تلق اٞتديد ىو ا٢تدؼ الذم ٭تلم الشاعر ببلوغ شاطئو البعيد.غَت ا١تتناىي
النقاد كالشعراء معا ٣تموعة من التعاريف للشعر تقًتب ُب عمقها من ىذه العالقة ا١توجودة بُت الشعر كاإلنسانية 
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،ا١تتمحورة أساسا حوؿ تضمُت الشعر للمشًتؾ بينو كبُت اإلنسانية،فعلى سبيل التمثيل ال اٟتصر،نذكر ما قالو 
 .إف فن الشعر ىو ُب جوىره كاحد ُب ٚتيع اللغات مهما اختلفت ا١تظاىر السطحية»أرشيبالد ماكليش 

كىذا ينسجم مع أحد عناصر مفهـو اٟتدا ة اليت تركز على اإلنساف بوصفو بؤرة الشعر كمبتغاه، فاٟتدا ة 
كاإلنساف، على ا١تستول الغريب كالعريب معا،كما نىظىرى ٢تا بودلَت كأمثالو كفهمها يوسف ا٠تاؿ كأمثالو ككما عربكا عنها 

فكل تغيَت ال ٮتدـ اإلنساف ال .ُب ٣تمل تصوراهتم النظرية كاإلبداعية،تركز ىدفها على اإلنساف قبل أم شيء آخر
كاإلنساف ىو احملور،كالباقي،ٔتا فيو الشعر،تفاصيل ،فحىت . ال ُب العلـو كال ُب الفنوف.ينتمي إذل اٟتدا ة ُب شيء

ألف الشعر كسيلة، أما اإلنساف فوحده الغاية، .حُت نتمرد ال نتمرد من أجل الشعر،بل من أجل اإلنساف ُب الوجود
كحىت عندما تطرح اٟتدا ة نفسها على أهنا ٘ترد على القوالب كاألفكار اٞتامدة، فإف اإلنساف يكوف ما ال ُب خلفية 

فكل ٘ترد ال يقيم كزنا إال للنظرية الشعرية ليس . لذلك فإنو ٭تتل األكلوية ُب قائمة أىداؼ اٟتدا ة.قرار التمرد ىذا
بأف اٟتركة اٟتديثة ،ُب الشعر العريب ا١تعاصر، تقـو على «ىو من اٟتدا ة ُب شيء،كما يقرر يوسف ا٠تاؿ،ذلك

 .١تاىية الشعر-موقف شعرائها من اإلنساف كالوجود، كعلى مفهومهم ا١تعاصر،ال القرف التاسع عشر

،ُب نظر ىؤالء،لو دل .أكثر من ىذا فإف حركة اٟتدا ة الفكرية عموما،كالشعرية خصوصا،ما كانت لتقـو
ٖتدث قطيعة جذرية بُت ا١تفهـو القدصل للعالقة باإلنساف،كا١تفهـو اٞتديد،فبعدما كاف اإلنساف مقيدا بسلطة الوصايا 

اجملتمعية كاإلبداعية التقليدية ُب أم تعريف لو،أصبح ُب التعريف اٞتديد متحررا من ىذه السلطة عرب ٘ترده عن 
السائد ا١تنغلق،كتغيَت مفهومو على ا١تستول االنطولوجي كاألنثركبولوجي كاإلستيطيقي ا١تنفتح على العوادل كاألكواف 

 .ا١تتعددة ا١تشارب كالتصورات كاٞتماليات

 

اإلنسانية والعالمية 

كترتبط اإلنسانية ُب جوىرىا بالعا١تية،حيث يصبح اإلنساف ىو مركز الكوف،بصفتو ٭تمل ا١تشًتؾ بُت اٞتغرافيات 
ا١تتعددة كالثقافات ا١تختلفة كاٟتضارات ا١تتباينة ،كيكوف ىذا ا١تشًتؾ سبيال للتفاىم كالتعايش كالتسامح كاٟتوار 

كإذا أردنا أف نعرج قليال ُب . كاالئتالؼ ُب اٟتياة كاٞتماؿ كالقيم،عرب إبداع األسئلة ا١تسهمة ُب كشف ىذا ا١تشًتؾ
إف دانيت :مفهـو اإلنسانية ُب الشعر العا١تي ،٧تد ، دانيت أليغرم ُب الكوميديا اإل٢تية الذم قاؿ عنو ت،س،إليوت
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حيث أى ػىري الكوميديا يقدـ أعظم ٥تيلة تػىوىصل إليها اٞتنس . «كشكسبَت اقتسما العادل بينهما،كال  الث ٢تما
إنو تراث البشرية،كآخر .فما قدمو دانيت ىو الكوف األديب الواسع الذم ال ٯتكن أف نتوسع فيو،أك نقلن منو.البشرم

حدكد ا٠تياؿ البشرم ،إذ ال ٯتكن أف نضيف إذل العادل العلوم عا١تا آخر،كال أف ٧تعل ٖتت العادل السفلي عا١تا 
على حد تعبَت مًتجم الكوميديا ُب .كلذلك فإف قراءة الكوميديا ىي قراءة تراث اإلنسانية ،كخالصة ٥تيلتها.آخر

أحبك ساجدا ُب «، :،كما أبدعو الشاعر الفيلسوؼ العريب جرباف خليل جرباف الذم قاؿ (5)»مقدمة الكتاب 
كالشاعر ا٢تندم رابندرانت « .مسجدؾ،كراكعا ُب ىيكلك كمصليا ُب كنيستك أنا كأنت أبناء دين كاحد،ىو اٟتب 

،الذم يتضمن ًحكىما كأشعارا نثرية ٖتىيثُّ على رسائل قيمية كونية ذات صوت «قفة الثمار«طاغور من خالؿ ديوانو
لقد جلس .أيها الليل،الليل الذم أرخى سدكلو،اجعل مٍت شاعرؾ»مفرد بصيغة ٚتع،حيث يقوؿ ُب إحدل نثرياتو 

(.  6)«.البعض، بكما، ُب ظلمتك، طواؿ عصور كعصور، فدعٍت أذيع اليـو أناشيدىم

كالشاعر األ١تاشل يوىاف فولفغانغ غوتو صاحب نظرية عا١تية األدب أك األدب العا١تي، حيث أ ار ىذه  
القضية كٗتيل أف اآلداب ا١تختلفة ستجتمع كلها ُب أدب كاحد كبَت تقـو فيو الشعوب بدكر الركافد اليت تصب 

حيث كاف غوتو يؤمن باإلنسانية الواحدة ،كالبنياف يشد بعضو .إنتاجها ُب ىذا النهر الكبَت أك األدب العا١تي
بعضا،تتعاكف أفرادا كٚتاعات على طريق اٟتكمة ،كتسعى إذل اٟتق كا٠تَت كاٞتماؿ،تنأل بنفسها عن 

فالفن اٟتقيقي حسب الشاعر الكوشل غوتو ىو .ا٢تمجية،كتستمسك بالقيم السامية ،بالتسامح كاحملبة كالسالـ
الديواف »الشيء الذم يستطيع أف يوحد بُت البشر، ك٬تمعهم على التفاىم كاحملبة كاالحًتاـ كاإلنصاؼ، كيعد ديوانو 

، الذم أشاد فيو بطبيعة اإلنساف كقواىا،حيث ٭تمل طابع التفاؤؿ كاإلقباؿ على اٟتياة، (7)«الشرقي للمؤلف الغريب
كما ٧تد الشاعر ا١تكسيكي أككتافيو باث الذم كاف ينطلق من ىاجس  .كيدعو إذل ا١تؤاخاة بُت األمم كالشعوب

االتصاؿ باآلخرين الذم كاف يتآكلو، مكتشفا أف اٟتب ىو الوسيلة الوحيدة للتغلب على الوحدة،أك حسب تعبَته 
.  «القفز عن جدار العزلة»

، كالشاعر العريب أد .«أتعلم الصمت ُب كل اللغات«:كالشاعرة البولندية، فيسوافا شيمبوريسكا اليت قالت 
« الشعر حب ٬تعل الليل أقل ظالما،كالنهار أكثر شفافية«رأس اللغة ،جسم الصحراء،»كنيس الذم قاؿ ُب كتابو 

مصَت الشاعر اٟتديث ىو توحيد الفكر، ا١تشاعر، ا١تخيلة، اٟتب، »،كالشاعر األرجنتيٍت ركبرتو خواركث الذم قاؿ 
 .كآخرين. (8)«.كىذا كشكل حياٌب ككطريق موصل إذل القصيدة. اإلبداع 
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كُب الثقافة العربية اإلسالمية، فإننا نستخلن،بأف اإلنسانية تلتقي بالعا١تية، كيتمثل ذلك ُب مناقشتها لإلنسانية 
ا١تستنبطة من الركح تارة، كمن الركح كاٞتسد تارة أخرل، كمن القلب النوراشل كمن السر الرباشل كما شاكل ذلك ُب 

جواب ا٢تجويرم ُب ٤تاكلة تقدصل - على سبيل التمثيل ال اٟتصر–الوجداف كالفكر كا١تادة كاٟتياة، كٯتكن أف نورد 
من حكماء العرب »: تعريف ٢تذا ا١تفهـو على ا١تستول العريب اإلسالمي، حيث ردىا إذل ٜتسة مذاىب ُب القوؿ

من حد اإلنسانية بالركح عن اٞتسد ٔتعزؿ، كمنهم من حدىا بالركح ُب اتصاؿ باٞتسد كاٖتاد، كمنهم من حدىا 
كقد بلغت . (9)«.بأهنا سر إ٢تي أكدع ُب جسد، كمنهم من حدىا باٟتياة»اإلنسانية «بالقلب، كمنهم من حد

كينبغي حملب الكماؿ أيضا »: كْتق قاؿ اٟتكيم العريب.أنظار حكماء العرب ُب شأف اإلنساف مبلغ النزعة اإلنسانية
فإف الناس قبيل كاحد -أف يعود نفسو ٤تبة الناس اٚتع كالتودد إليهم كالتحنن عليهم كالزلفة منهم كالرٛتة ٢تم

كهبذه النفس صار . متناسبوف ٕتمعهم اإلنسانية كٖتلهم قوة إ٢تية ُب ٚتيعهم كُب كل كاحد منهم،كىي النفس العاقلة
كاإلنساف باٟتقيقة ىو النفس العاقلة، كىي .اإلنساف إنسانا، كىي شرؼ جزئي اإلنساف اللذين ٫تا النفس كاٞتسد

 - كإذا كانت نفوسهم كاحدة. كالناس كلهم باٟتقيقة شيء كاحد، كباألشخاص كثَت .جوىر كاحد ُب ٚتيع الناس
فبحق ٬تب حملب الكماؿ أف يكوف  (....)فواجب أف يكونوا كلهم متحابُت متوادين- كا١تودة إ٪تا تكوف بالنفس

 ٤تبا ٞتميع الناس،متحننا عليهم رؤكفا هبم

كمن الشعراء الذين تعاملوا مع مفهـو اإلنسانية كما ىي ٤تددة سابقا،نذكر ٪تاذج ابن عريب ُب ترٚتاف 
 :األشواؽ الذم قاؿ أبياتو ا١تشهورة

كهبذا كلو، تبقى إنسانية الشعر نابعة من القوة اٟتق النبيلة اليت ليست ىي الذات ا١تتصارعة دكما، كإ٪تا ما 
يسكن الذات الساعية إذل معانقة رسائل القيم السامية مثل اٟتب كالعدالة كالسالـ كاٟتق كا٠تَت كباقي الفضائل، 

ا١تنبثقة من االندفاعات اآلتية من ٚتيع ا١تصادر، من ا١تعيش ا١تؤمن باالنفتاح على ا١تعيش ا١تختلف كمن الثقافة 
األحادية كا١تتعددة ،  قافة األنا ك قافة اآلخر، اليت تصب كلها ُب نشر القيم السامية بكل درجاهتا الدينية كالدنيوية، 
ليبقى شعر اإلنسانية مدخال رئيسا لتحقيق ذلك، كقد عرؼ الشاعر اإلنساشل دكره بصفتو إنسانا ٭تب ذاتو ك٭تافظ 

عليها من كل مكركه، كأدرؾ أف ٖتقيق ىذه الذات ال ٯتكن أف ٭تدث إال من خالؿ ا١توضوع الذم يتجسد ُب 
كلعل ىذا ما جعل الشعر على ا١تستول العا١تي . اآلخرين، فهو ظل يشعر بإنسانيتو عندما ٬تد صداىا عند اآلخرين

 .أحيانا، ُب جوىره، كاحدا ُب ٚتيع اللغات مهما اختلفت ا١تظاىر السطحية
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 الباب الخامس

اإلختتام والخالصة 
نتائج البحث و اإلقتراحات 

من عرض البيانات السابقة، اٗتلن الباحث ُب الباب ا٠تامس عن نتائج البحث، كنتائجو ىناؾ مبحثُت، 
كالبحث فيهما لكل شاعر شعر كاحد، . ا١تبحث عن النزعة اإلنسانية للشاعرين عيسى الناعورم كأنيس شوشاف

. أخي اإلنساف ك السالـ عليكم: إذف ىناؾ موضوعاف
النزعة اإلنسانية كاستلهامها ُب شعر عيسي الناعورم كأنيس شوشاف، كقسم : نتائج البحث ُب ىذا البحث 

ك٫تا . الباحث ٔتبحثُت؛ ا١تبحث األكؿ يتعلق بالنزعة اإلنسانية ُب شعر٫تا ك ا١تبحث الثاشل عن استلهامات ُب شعر٫تا
:  كما يلي

البيولوجي، كالسعي إذل  التسامي كتغليب الركحي كالنفسي على "أخي اإلنسان"النزعة اإلنسانية ُب شعر  .1
كيعٌد الفكر اٟتر جزءان أصيالن من النزعة اإلنسانية، كا١تساكاة غاية رئيسية ُب النزعة . إعالء الفكر اإلنساشل

 أينما العادل، ُب إنساف كلٌ  ٮتاطب كىو. اإلنساف  أخي:  الٌشاعر ٮتاطب اإلنساف، ك يدعوه .اإلنسانية
 كاف ك مهما كاألسود، األبيض  ال فرؽ بُت:  مهما كاف لونو  غرهبا، ُب ُب شرؽ الكرة األرضية أك: كاف 
 أخاه يصافح أف يريد كلػٌها، البشرية ٭تبٌ  ك الٌشاعر... ك األفريقي ك األكريب اآلسيوم ال يفٌرؽ بُت:  جنسو

 بسعػادة كيدفعػهما   للحرب،   فاإلنساف يسعػد ٦تن   يريد   أف يبث اٟتقد ُب نفسيهما، ك٭تذره اإلنساف،
 الفردكس،إذل جنة عا١تهم    ٭تولوا ٯتكن للناس أف ك باٟتٌب كالتعػاكف. اآلخرين ،   ك يشقى   بشقائهم

من  نشر السالـ إذل العادل اذل ٚتيع "السالم عليكم " ُباإلنسانية النزعة أف  .  ك يدٌمركه  ٮتربوه أف بدال ن
فإف حلت ُب قلب  مدركة، كال كطنا كىي عا١تة، ال تعرؼ لونا كال جنسا، كال قوما،اإلنساف، كاإلنسانية 

كإف فقدىا نزلت بو إذل الدرؾ  اإلنساف رفعتو إذل الدرجة العليا ا١تؤسسة على احملبة كالعدؿ كا١تساكاة كا١تعرفة،
 . الالأخالقي، حيث البغض كالظلم كاٟتقد كالوحشية كاٞتهل

انيس شوشاف "كعاشا كاستلهامات ُب شعر٫تا ألهنما يستلهما ْتياهتما األسياسية، كالثقافية، كاإلقتصادية،   .2
 ك "تونس"ىو خطاب، صحيح أنٌو انطلق من . ُب كقتو عصيبو تنتًشر فيو  قافة الدـٌ كعيسي الناعورم 

 "فليسطينا"

قتِّصلي ُب بعضو البعض م الشاعر، ىناؾ الناس ُب اٟتقيقة ىي تلك اليت يراىا استلهامات فيهمامن أىم 
شاىد الوجوه معيش ككاف الشاعر م" تونس "د الىت يعيش فيو الشاعربلاؿحىٌت ُب . بطريقة رىيبة ُب العادل العريب
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 ىم  قليالن بعد الثورة كلكن دخلت علي الشاعر كاىل البالدفرًح. شعر باٟتلم كبأشياء حلوةم١تس األمل كممبتًسمة ك
 ق ُب إقامة دكلة ٔتعٌت أهنا دخلت عليق كحىٌت مفاىيمقأشياء غريبة كمفاىيم جديدة يرغبوف منها تبديل طريقة عيش

مواجهة  قافة التطٌرؼ،  قافة العنصريٌة،  قافة تغيَت ًجٍلد اإلنساف، جلد اٟتياة اليت كحوؿ الشاعر . ق بالدقلتسرؽ ؿ
، كلمات ىي ق دائمان ألصدقائق شخصي،  فكلماٌبقإٯتاشل نابعه من ذاٌب. كبذلك كتب الشاعر ىذا الشعر ، عيشهام

كف ُب يكاكؿى أف يحمن البشر كىو بكٌل بساطة إنسافه أك باألحرل كىو . ق كمن ركحق كٗتريج منٌ ق كمنٌ قفلذات أكباد
يوـو من األياـ إنسانان 

من أىم األسباب ُب اٟتقيقة ىي تلك اليت يراىا ا١ترء على شاشات التلفزة كاليت . خليط من ٕتارب كثَتة
كنا " تونس"حىٌت ُب بالدم . ُب أنٌك تشاىد الناس تقتِّصلي ُب بعضها البعض بطريقة رىيبة ُب العادل العريب. تفجعو

فرًحنا قليالن بعد الثورة كلكن دخلت . نعيش كنشاىد الوجوه مبتًسمة كنلمس األمل كنشعر باٟتلم كبأشياء حلوة
علينا أشياء غريبة كمفاىيم جديدة يرغبوف منها تبديل طريقة عيشنا كحىٌت مفاىيمنا ُب إقامة دكلة ٔتعٌت أهنا دخلت 

 علينا لتسرؽ لنا بالدنا
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 المالحق

 " السالـ عليكم" استهامات للشاعر : ا١تالحظة 

 حوار بين وزاىي وىبي وأنيس شوشان

شاعره شاب متميٌػزه متفرِّصده . بقصيدةو ٚتيلةو مناىضةو للعينصريٌة، شاعت شيهرتو ُب األقطار. مساء ا٠تَت: زاىي وىبي
نستقبلو باٟتٌب . اليت كىبتنا مبدعُت كباران ُب الًشعًر كا١تسرح كالغناء" تونس"يأتينا من . ُب ٕتربتو كنصِّصو كحياتو

، أىالن "أنيس شوشاف"أيرحِّصبي بالشاًعر التونسي . كالًتحاب كإٯتانان مٌنا بضركرة احتضاف ا١تواىب كتشجيع الشباب
"  بيت القصيد"كسهالن بك ُب 
 أىالن بك، شكران : أنيس شوشان

، اليت شاعت كانتشرت على كساًئل "السالـ عليكم"السؤاؿ األٌكؿ عن قصيدتك، اليت ٝتٌاىا الناس : زاىي وىبي
.  ماليُت ميشاىدة4بشكلو خاٌص كنالىت خالؿ أسابيع قليلة أكثر من " اليوتيوب"التواصل االجتماعي كعلى 

 ما ىو سٌر ىذه القصيدة؟ ". ىات ٨تكييو"القصيدة قرأهتا حضرتك ُب برنامج تلفزيوشل تونسي كىو 
رٌٔتا ال أعرؼ السٌر، أنا حىٌت عندما قرأهتا قبالن رٌٔتا من أجل كٌل إنساف يعاشل كحىٌت أهٌنا تيرًٚتت : أنيس شوشان

ىو خطاب، . باإلنكليزية كىي رسالة لكٌل إنساف ُب ىذا العادل بأننا نعيش ُب كقتو عصيبو تنتًشر فيو  قافة الدـٌ 
 " تونس"صحيح أنٌو انطلق من 

 كلًكٌنو ييالمس كٌل الناس: زاىي وىبي
 أنا ما زلت ال أيدرًؾي جٌيدان ما ىو السٌر ُب ىذا: أنيس شوشان

مًكن أف نسمعها إذا أردت؟: زاىي وىبي
ي
 حسنان، ىٌل من ا١ت

 بطبيعة اٟتاؿ: أنيس شوشان
 تفٌضل : زاىي وىبي

 : أنيس شوشان
 السالـ عليكيم كعلينا الٌسالـ 

 سالـه إليكم كإلينا سىالـ 
 سالـه على من ردى السالـ 

 كسالـه حىت على من دل يٌػريد
 سالـه باسم الرب الٌسالـ 
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 ربي العباًد اهللي الصمد 
 سالـه ترعرعنا فيو 

 سالـه معجوفه بأرًض ىذا البلىد
 سالـه ما عدنا نسكني فيو  

 سالـه ما عاد يسكني فينا
 سالـه نراقبو كىو ٭تزًـ حقائبو
  ليهجر ركيدان ركيدان أراضينا 

 ك٭تل مكانىو تسليمه ك استسالـه 
  لتأسليمو ال إسالـ فيو

 كأف إسالـ أجدادنا ما عاد يعنيو 
 أتدركف دًل يهاجر منا السالـ؟ 

 أتدركف دل يعيٌم فينا الظالـ؟
اؼ  تمعه ٮتى  ببساطةو ألننا ٣تي

 ٨تني ٣تتمعه ٮتاؼي االختالؼ
 كلماٌب لىن تيعجبى بعضكم 

 أك جيٌلكيم أك كيٌلكيم أعًرؼ
 لكٌٍت سأقو٢تا ألشل رافضه  

  أف أكوف من ا٠تراؼ
 ٨تن ٣تتمعه ٮتاؼي االعًتاؼ

 أنو يعيش التخلُّف
 ٨تن ٣تتمعه يهول التعارل من فراغو 

 فيزعيمي أنٌو ٣تتمعه مثقف 
 ٨تن ٣تتمع يصيح بكل صفاقة

تًلف   كيٌدعي أنٌو حامله لفكرو ٥تي
  يا كيلي ما ىذا القرؼ 

 فقبوؿ االختالؼ عندنا ليس إال غالؼ
 إختالؼه إختالؼه إختالؼ
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 إختالؼ اللوف يؤذينا 
 إختالؼ الشكل يؤذينا 
 إختالؼ الفكر يؤذينا 
 إختالؼ الدين يؤذينا 

 حىت اختالؼ اٞتنس يؤذينا
 لذا ٨تاكؿ اغتياؿ كل اختالؼ فينا

ان زيعاؼ  ٖتولنا لبعضنا ٝتي
 ٨تن ٣تتمع أٛتقي من اٟتىٍمق نعم

 ٨تن ٣تتمعه أٛتقي من اٟتمق 
 نتنازعي على التفاىاًت كالتػيٌرىات كا٠تيرافات 

 كنرفضي دكمان أف نغوصى ُب العمق
 كال أبٌرئ أحدان ال مواطنُت كال ساسة

  ال مىن يستكُت لبىالدىًة الصمت 
 كال مىن يٌدعى فينا القداسة

 ال من يتبعي الغربى كاألعمى 
 كال مىن يريدي إعادًة أ٣تاًد ا٠تالفة كالنِّصخاسة

 كتقطيع األرجل من ًخالؼٍ 
رِّصب أف نىغوصى فينا، ُب أعماًقنا  دعونا اليـو ٧تي

رِّصب أف نػيعىاًنقى أركاحنا  ُب ذكاتنا، دعونا ٧تي
  دعونا ٧ترب أف نػيعىاًنقى ُب األركاًح اختالفاتًنا

 ىا أنا أمامكم بلوشل، بشىعرم، بًشعرم، بأفكارم بأطوارم 
 أنا ال أخافكم، أنا ال أخاؼ اختالفكم عٌٍت 

 ألنٍت منكم كألنكم مٌٍت 
 دعونا نغوص ُب اٟتلم، دعونا ٩تلق فن 

 لنرسي  قافة بال سخافة
 ليكوفى الريقيُّ فينا ىو أٝتى خالفة

 دعونا نيذكِّصبي األعراؼى ك األجناسى 
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 كاألطياؼ كاأللواف ك األدياف
 ك ال نرل سول اإلنساف

 شكران 
 "!أنيس"كم ٨تن ْتاجة إذل مثل ىذه الثقافة اليت تدعو إليها : زاىي وىبي

 تعيش : أنيس شوشان
كم كتبت ىذه القصيدة من كاًقع ٕتربة؟ من معاناة شخصٌية كاختباره شخصي كحياٌب ُب العالقة مع : زاىي وىبي

 اآلخرين؟    
كما قلت لك قبالن، من أىم األسباب ُب اٟتقيقة ىي تلك اليت يراىا . ىي خليط من ٕتارب كثَتة: أنيس شوشان

. ُب أنٌك تشاىد الناس تقتِّصلي ُب بعضها البعض بطريقة رىيبة ُب العادل العريب. ا١ترء على شاشات التلفزة كاليت تفجعو
فرًحنا قليالن . كنا نعيش كنشاىد الوجوه مبتًسمة كنلمس األمل كنشعر باٟتلم كبأشياء حلوة" تونس"حىٌت ُب بالدم 

بعد الثورة كلكن دخلت علينا أشياء غريبة كمفاىيم جديدة يرغبوف منها تبديل طريقة عيشنا كحىٌت مفاىيمنا ُب إقامة 
 دكلة ٔتعٌت أهنا دخلت علينا لتسرؽ لنا بالدنا

ىٌل تؤًمن بدكرو ما للشعر، انطالقان من كتاباتك، ُب مواجهة  قافة التطٌرؼ،  قافة العنصريٌة،  قافة : زاىي وىبي
 تغيَت ًجٍلد اإلنساف، جلد اٟتياة اليت نعيشها؟ 

إٯتاشل نابعه من ذاٌب أنا شخصيان،  فكلماٌب دائمان أقو٢تا حىٌت . بطبيعة اٟتاؿ، لذلك أنا أكتيب: أنيس شوشان
أنا بكٌل بساطة إنسافه أك باألحرل أنا من . ألصدقائي، كلماٌب ىي فلذات أكبادم كمٌٍت كٗتريج مٌٍت كمن ركحي

 البشر كأحاكؿى أف أكوف ُب يوـو من األياـ إنسانان 
تمعاتنا العربٌية؟ ألهنا لألسف، تتعامل بعنصرية مع نفسها : زاىي وىبي كيف نيعمِّصم كنيرسِّصخ  قافة االختالؼ ُب ٣تي

كمع شعوهبا، كال أريد أف أقوؿ مع الوافدين،  مع العٌماؿ اآلسيويُت الوافدين إلينا مع اختالفاهتم الدينية كالطائفية، 
 فهي مع نفسها تتعامل بعنصريٌة 

أساسان مىن يكوف ىذا الذم يستهًدؼ االختالؼ؟ مىٍن ىو فارًغه من الداخل . بالوعي، بالوعي: أنيس شوشان
مثالن، يأتيٍت شخنه اآلف كينعتٍت بالعبد إشارةن إذل . فييحاًكؿ أٌف ييقزِّصميك بأٌم شيء كاف، أشياء ال ٘تيٌت لو بصلة

 عندما كنتي صغَتان كاف ذلك ييسبِّصبي رل نوعان من األدل كاآلف صرتي أضحك، أضحك ألنٍت فًهمت بأنٌو فارًغ . لوشل
 كأنت ا١تليء: زاىي وىبي

، كالكلمة "ليس الفىت من قاؿ ىذا أيب بل  الفىت من قاؿ ىا أنا ذا"، "عنًتة بن شٌداد"كما قاؿ :  أنيس شوشان
 لكننا شعبه ال يقرأ " إقرأ"األكذل اليت قا٢تا لنا ربٌنا ىي 
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رٔتا السؤاؿ الذم خطر ُب باؿ الكثَتين من الذين استمعوا كاستمتعوا بقصيدتك ىو . ال يقرأ لألسف: زاىي وىبي
إذا طلبتي منك أف تيعرِّصؼ عن نفسك ". من ىو ىذا الشاب؟ من ىو ىذا الشاًعر؟ من ىو أنيس شوشاف؟"

 ؟ مع حفظ األلقاب ٟتضرًتك طبعان "أنيس"بكلمات أك أسطير قليلة ماذا تقوؿ يا 
 " أنيس"، أنا "أنيس"أنا ". أنيس"ال، ال ألقاب، : أنيس شوشان

 جليسه أنيسه حضرتك: زاىي وىبي
كاهلل كما قلت لك، أنا من البشر كأحاكؿي أف أكوفى ُب يوـو من األياـ إنسانان . أهلل يعٌيشك، شكران : أنيس شوشان

 ألنٍت أؤًمن أنٌو كي تكوف إنسانان ككي تكوف أرفىعي شأنان من ا١تالًئكة عند اهلل، ٬تب الكثَت كالكثَت ك الكثَت 
 لكي تستًحٌق إنسانٌيتك أساسان : زاىي وىبي

 اإلنسانٌية ىي استحقاؽه كليست إسقاطان : أنيس شوشان
 ، كيف جاء إليك؟ ما ىو دكر كاًلدؾ الذم كاف يقوؿ ًشعران بدكياٌ رٌٔتا؟ "أنيس"الًشعر . صحيح: زاىي وىبي

 نعم: أنيس شوشان
ما ىو دكر كالدؾ، كمىت قررت أك تيٌقنت أك اكتشفت أٌنك شاًعر؟ قبل أف نتحٌدث عن اٞتوانب : زاىي وىبي

 األيخرل ُب شخصٌيتك الفنٌية 
 أنا دل أيقرِّصر أف أكوفى شاعران  : أنيس شوشان

 كًلدتي شاعران؟ : زاىي وىبي
ال أدرم، لكن منذ الًصغىر كاف كالدم يدللٍت ألنٍت كنتي األصغر ُب العائلة كىو حينها خرج : أنيس شوشان

كحُت ٯتشي كاف دائمان ييرٌدد الًشعر ألنٌو من اٞتنوب التونسي كُب اٞتنوب . للتقاعيد لذلك كنتي داًئمان أيرافقي أيب 
 التونسي الكًلمة تعٍت الكثَت، كأذكري شيئان 

 ؟ "تونس"من أين من جنوب : زاىي وىبي
 كاف دائمان يقوؿ، كال أدرم إف كنتم ستفهموف أـ ال". ٍقًبٌلي" ، كالية "ٍقًبٌلي"من : أنيس شوشان

 تفٌضل: زاىي وىبي
 : أنيس شوشان

 بعد لزىو األياـ غٌركا يبى 
 لبست الطويل كدرت حزٌا ميو

 منُت كينت ُب الفالٌقو 
 منُت كنت ٧تدع ُب الغدايد جاقة

 أنا كدقرٌب كمعام زكزىر فاقة 
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 كليًتك ا١تهبوؿ ُب سوريٌا    
 بعد لزىو األياـ يبى غٌركا 

 كعليى اتلفت كالتارل مشومو كٌلوا
 كاألياـ كيف الكار طوجوىية

 ساعات للها فاٖتات ٭تٌلوا
 كساعات للها غالقات الظٌيو 

 !طبعان بعض الكلمات مفهومة كلكن ا١تعٌت العاـ: زاىي وىبي
ا١تعٌت أهٌنا تتحدث قليالن عن مفهـو الفاًرس كالفاٌلح ا١تقاـك لالحتالؿ الفرنسي كتتحدث عن الدنيا : أنيس شوشان

 بشكلو عاـ
 ىٌل ىناؾ شيعراء أ ركا ُب تكوينك، شعراء عرب؟ : زاىي وىبي

 طبعان : أنيس شوشان
 مثل من؟ : زاىي وىبي

 " أبو القاسم الشايٌب "طبعان، أٌك٢تم كبدايةن : أنيس شوشان
 العظيم" تونس"شاًعر : زاىي وىبي

 " ماجدة الركمي"كبفضل ا١تطربة : أنيس شوشان
 دل تتعٌرؼ على : زاىي وىبي

كىي " قرطاج"ُب " ماجدة الركمي"ألنٍت مذ كنتي صغَتان  أذكر حفلة اليت كانت اٟتفلة األيكذل لػ : أنيس شوشان
أبو "قدٯتة كيعاكدكف عرضها على شاشات التلفزة، ككنت أٝتع هبا كبعدىا تعٌلمت القراءة ك جاؤكا رل بكتاب 

كدل أكن أفهم بو ُب البداية ككنت أيحاكؿ أف أفهمو كأستمًتع بقراءة الًشعر، كبعد ذلك كجدت " القاسم الشايٌب 
كاف من ىواياٌب أف أيلقي الًشعر على الطريقة العربٌية ُب التضخيم، ككاف أصدقائي . ركحي حىٌت  ُب قراءًة قسم منو

 يصٌفقوف رل حينها
 ؟ "أبو القاسم الٌشايٌب "غَت : زاىي وىبي

أ ٌر ُب شخصييت كُب طريقة تعاملي مع ا١ترأة " نزار قٌباشل"بطبيعة اٟتاؿ ، " أبو القاًسم الٌشايٌب "غَت : أنيس شوشان
 أيضان رجله مهٌم جدان كفخره لإلنسانٌية " ٤تمود دركيش. "أساسان كساىم ُب تغيَت العديد من مفاىيمي

 ، من أين أتى ىذا اال٨تياز للمرأة، االنتصار للمرأة، الدعم للمرأة؟"أنيس" ا٨تيازؾ للمرأة: زاىي وىبي
 من أيٌمي: أنيس شوشان

 !كالدتك: زاىي وىبي
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 أيٌمي دل تدريس ُب مدرسة كال تعًرؼ من الكتابة إال القليل القليل . أيٌمي امرأة رائًعة جدان : أنيس شوشان
 كمع ذلك؟ : زاىي وىبي

 لكٌنها زلزاؿه من حيٌب : أنيس شوشان
 "   زلزاؿه من حبٌ "حلوه ىذا التعبَت : زاىي وىبي

أنا ال أذكر يومان أٌف أيٌمي كأيب تعاركا مع أنٍت أرل أف . زلزاؿي حٌب ألهٌنا امرأة رائًعة جدان كأحٌبت أيب: أنيس شوشان
 بعض األمهات كاآلباء يتعاركاف

 بُت كالدتك ككالدؾ دل تكن ىناؾ أيٌة مشاًكل أبدان : زاىي وىبي
 بالتأكيد بينهما مشاكل كلكن ٨تن دل نشاىد أيٌها : أنيس شوشان

 دل ييشًعرانىكم هبا: زاىي وىبي
كالدم كاف قبل كالدٌب متزٌكجان ". داخلها حديث ُب حديث"، "تونس"كأيٌمي كانت كما يقولوف ُب : أنيس شوشان

كبعد، كما قلت . من امرأة أيخرل كىي من رٌبت إخوٌب اآلخرين كال تقوؿ عنها سول أهٌنا أيٌمهم كىذا ما رأيتو بعيٍت
 ككرىي الشديد للمجتمع الذكورم كفهمو ا٠تاطئ ١تعٌت الرجولة" نزار قٌباشل"لك، 

 نعم، يربطوف الرجولة باالستبداد كالتسٌلط كالقسوة ككأٌف الرجولة أال بكوف ا١ترءي إنسانان : زاىي وىبي
كاهلل ُب اٟتق الذم يدعو إليو ريٌب ما الحظتو منهم ُب الرجولة حُت كنتي طفالن ىي األعضاء أكثر : أنيس شوشان

 من أٌم شيءو آخر 
 ُب األعضاء التناسلٌية، األعضاء اٞتنسٌية لألسف : زاىي وىبي

 نعم، كىذا شيءه ميقزِّصز جدان : أنيس شوشان
 العاصمة أـ ُب اٞتنوب؟ " تونس"نعم، األىل موجودكف ُب : زاىي وىبي

 لكن عندم إخوة منتشركف ُب العادل " بنزرت"عائليت الصغَتة موجودة ُب : أنيس شوشان
كم اليـو كالدتك ككالدؾ كعائًلتك سيعداء بك كأنت تشيٌق ىذه الطريق بنفًسكى الثورم، بنفًسك : زاىي وىبي

 الراًفض ألشكاؿ التخلُّف؟ 
 أيٌمي قالت بأهٌنا فخورة يب، كأيب : أنيس شوشان

؟ : زاىي وىبي  دل ييعربِّص
 يراقبنا من السماء : أنيس شوشان

 رًٛتو اهلل: زاىي وىبي
 لكٌنو ىنا، داًئمان ىنا . تعيش: أنيس شوشان
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كم النػىفىس الثورم عند حضرتك ىو نفسه موركث من العائلة كمن األيسرة كمن . نعم، موجوده داًئمان : زاىي وىبي
ستًجٌدات اليت شهدهتا كتشهدىا 

ي
 كبالدنا العربٌية؟ " تونس"اجملتمع، أـ أنٌو ميكتىسىبه بسبب األحداث كا١ت

، ك٨تن عندنا حديقة كبَتة كُب كسط اٟتديقة . أيب عٌلمٍت درسان حُت كينتي صغَتان : أنيس شوشان سألتو ذات يـو
عندما أفتح باب الدار أٌكؿ ما أراه ىو " فأجابٍت" ١تاذا النخلة ُب كسىط اٟتديقة؟" توجد ٩تلة، فسألتو كقلت لو، 

إحساسي باالنتماء لألرض، بالوفاء . ، كىذا ما استوعبتو جدان "النخلة كذلك من أجل أال أنسى أنا من أين أتيت
 ألجدادم، كبالصبٌو ١تا أطمح لو ىو ما اكتسبتو ُب الدنيا 

 ٔتعٌت ككأٌف اإلنساف شجرة مغركسة ُب تربة بالده؟ أـ أٌف جذكره تعود إذل أماًكن أيخرل رٌٔتا؟ : زاىي وىبي
 تعود للبدء: أنيس شوشان

 لػ ؟: زاىي وىبي
 "  آدـ"تعودي للبدء، بداية اٟتكاية األكذل ألننا كٌلنا من : أنيس شوشان

 نعم، ككٌلنا من الًتاب: زاىي وىبي
 ككٌلنا من تيراب : أنيس شوشان

 كإذل : زاىي وىبي
اًب نعود كبعدىا سنصعىد إذل السماء ألٌف ا١توتى ليس موتان فعالن : أنيس شوشان  كإذل الًتي

طرفة "كعن " ا١تتنيٌب "كعن " عنًتة"عندما نتحٌدث اليـو عن . على كٌل حاؿ، بالًشعر ننتًصر على ا١توت: زاىي وىبي
 كغَتىم نشعير ككأهٌنم موجودكف معنا " بن العبد

 ىم موجودكف: أنيس شوشان
 ىٌل تشعر بأف لدل الًشعر قوة االنتصار على ىذا ا٠تراب العريب الكبَت؟ : زاىي وىبي

 سننتصر ألٌف اإلنساف ُب النهاية ىو خليفة اهلل على األرض : أنيس شوشان
مىاءى : " زاىي وىبي ًليفىةن قىاليوا أىٕتىٍعىلي ًفيهىا مىٍن يػيٍفًسدي ًفيهىا كىيىٍسًفكي الدِّص ًة ًإشلِّص جىاًعله ُب األىٍرًض خى كىًإٍذ قىاؿى رىبُّكى لًٍلمىالًئكى

 (29: البقرة)" كى٨تىٍني نيسىبِّصحي ًْتىٍمًدؾى كىنػيقىدِّصسي لىكى قىاؿى ًإشلِّص أىٍعلىمي مىا ال تػىٍعلىميوفى 
كلٌّ مٌنا ٬تب أف يًتيؾ بصمتو، أف يكوف . لًكن ليس ٔتفهوـً أكلًئك الغريبُت، فكلٌّ مٌنا ىو خليفة اهلل: أنيس شوشان

 ىو
 لكي يكوف جديران : زاىي وىبي

 " حاكلت، فهٌل ٧تحت أـ ال؟"كأف ال يتبع القطيع لكي حُت يقف أماـ اهلل يقوؿي : أنيس شوشان
 " شاًعر السالـ"البعضي خطأن ييسٌميك بػ ". أنيس"سأيتاًبع مع حضرتك : زاىي وىبي
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 أعجبتٍت التسمية : أنيس شوشان
١تن؟ كما حكاية ىذا اللقب أك ىذه التسمية؟ كلًكن بعد أف نستًمع إذل موجزو إخبارٌم سريع كمن ٍبٌ : زاىي وىبي

 " بيت القصيد"نيتاًبع 
  

 : ما قّل ودلّ 
أنيس شوشان  
شاًعر كفٌناف كناًشط حقوقي تونسي  
 حاًصل على دبلـو ُب التقنٌيات السمعية كالبصريٌة كمتخصِّصن ُب اإلخراج  
 يكتيب الًشعر باللغة العربٌية كالفرنسٌية كباللهجة التونسٌية  
 عاًصر كالتعبَت اٞتسماشل

ي
ًًتؼ للرقن ا١ت   ٤تي
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Dr. Halimi Zuhdy, M.Pd., MA 

Halimi Zuhdy, lahir di Sumenep, pada tanggal 16 September 1981. Ia pernah 

belajar di MI Miftahul ulum (1993), MTs dan MA di An-Nuqayah (1999), kemudian 

mengambil jurusan Sastra dan Bahasa Arab di Fak. Humaniora dan Budaya UIN 

Maliki Malang dengan predikat kumlaude (2004), S-2 Pendidikan Bahasa Arab di 

UIN Maliki Malang dengan predikat terbaik (2007), dan Postgraduet King Saud 

University Riyadh Saudi Arabiyah dengan predikat mumtaz/syaraf (2008), dan 

menyelesaikan Program Doktornya di UIN Maliki Malang (2013).  

Berbagai tulisan ia tebar diberbagai media lokal, nasional dan internasional 

bahkan pernah nongkrong di Al-Qolam Saudi Arabiyah, baik berupa puisi, artikel 

dan opini. Dan pernah menjadi juara penulisan dan pembacaan Puisi berbahasa 

Arab dan Indonesia, dan baru-baru ini mendapatkan penghargaan dari Munir 

Mazid (nominator Nobelis Internasional) Award for Poetry and Ttranslation. 

Pernah membacakan syairnya di Riyadh Saudi Arabiyah dan juga bersama 11 

penyair Internasional dalam Festival Puisi Internasional. Dan sering membacakan 

puisinya di berbagai Seminar Nasional Internasional. 

Berbagai komunitas ia pernah dirikan dan diasuhnya seperti, Sanggar Seni al-

Abqory Madura, FIM (forum Intelektual Malang), “KALIMA” (kajian Linguistik dan 

Terjemah ), “HATAS” (halaqoh Tazkiyah Nafsi), dan  Pengarah el-Kast (lembaga 

kajian sastra dan terjamah), Pembina Komunitas Sastra Malang (Tinta Langit, Vojaz, 

Eksislamika dan Minyak Bumi), Direktur CAS (Central Arabic Study) Malang, 

Pemimpin Umum Jurnal  “MAHARDIKA”  (Sastra dan bahasa ) UIN Malang. 

Pimred Jurnal Sastra dan Bahasa Arab el-Fuad, PU jurnal Sastra Arab-Inggris 

Mahardika, PU Krip Sastra, Pimred bulletin al-Isyroq, shout Tholabah. Bid 

Komunikasi, informasi  dan  media massa GPMI (gerakan Persaudaraan Muslim 

Indonesia ) Jawa Timur. Pembina LkaS (lembaga Kajian Sastra) Malang dan 

memimpin beberapa bulletin dan jurnal sastra. Menjadi Mursyid Toriqot Sastra, 

sebuah komunitas sastra yang inten menebar virus kata-kata bernuansa releguitas 

menuju Hakekat. Editor in Chiff Jurnal LiNGUA Humaniora. Ia sekarang mejadi 

Dosen Tetap Humaniora UIN Maliki Malang. Selain mengajar Bahasa dan Sastra 

Arab ia juga mengajar Sejarah dan Manasik haji, Bahasa Arab untuk : Jamaah Haji, 

Turis, Jurnalistik, dan Pekerja. Dan mengajar di Pascasarjana UIN Maulana Malik 
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Ibrahim Malang. Selain mengajar di Kampus, beliau mengaji diberbagai pondok 

pesantren di Malang, dan beliau mejadi pengasuk Pondok Pesantren Darun Nun 

Malang. 

Beberapa buku yang telah ditulisnya : Antologi puisi “Menjaring 

Cakrawala”, Bandung, 2010”.  “Tuhan Pun Berdzikir”, Yogyakarta (2011). Deru 

Awang-Awang, Bandung (2012)“Negeri Tikus”, Yogyakarta (2013),. “Zam-Zam 

Cinta” Malang (proses Cetak). Dan beberapa buku lainnya seperti : Al-Biah Al-

Lughawiyah, Takwinuha Wa Dauruha Fiktisab Al-Arabiyah, UIN Pres Malang 

(2010), Lancar Berbicara Bahasa Arab, (2011) Masa Kecil Yang Tak Terlupa (2011), 

Ekspresi Cinta Untuk SBY (2012). Indonesia Menulis, EP (2011), Percaya Tidak 

percaya, Menulis Itu Mudah (2012), Mendadak Lucu (2013) dan beberapa buku 

yang telah disuntingya : Teori Sastra Arab (2011), Nadhariyah Imla’ (2011), 

Paradigma Pendidikan terpadu (Menyiapkan Generasi Ulul Albab) (2011), 

Komunikasi dalam Al-Qur’an (2011). Qotorotul Aqlam, Ghazaratul Ahlam (2013), 

Yang Berasa Berguru Pada sajak (2014), Penguatan Kelembagaan Menuju 

Destinasi Utama (2015), 99 Permainan dalam Pembelajaran Bahasa Arab (2015), 

Mengatasi Kesulitan Menulis (2016), Diwan Halimi Zuhdy (proses cetak), Sejarah 

haji dan Manasiknya (2015),  bulan ini mempersiapkan 2 buku antologi puisi untuk 

terbit. 

Beberapa karya yang pernah ditulis, baik esai, makalah dan penelitian di 

antaranya adalah Al-Islam wa as-Saqofah (2001), Ta’mimul Lughah Al-‚arobiyah 

(2002), Toriqotul ta’alumil lughah al-Arobiyah (2003), Al-‘Arabiyah waa al-lughah 

al-ukhro (2003), Al-hubbb (Qisshoh musalsalah ) (2004) ats-Tsaqofah min hinin 

ba’da hinin  (2004), al-tartil fi tafsir al- Qur’an, dirasah ma’ashirah fi al-kitab li 

Muhammad Syahrur (2005), Menjadi Cerdas dengan Menulis (2010) Pemikiran 

pembaharuan Islam dalam Puisi-puisi Muhammad Iqbal (2011). Analisis Form 

Pada Puisi-Puisi Nizar Qabbani  (2012), Mistis Jalaluddin Rumi (2013), Bahasa 

Arab untuk Parawisata (2014), Attanas Wa Muqoribatunnash fi Syi’ri Nizar 

Qabbani (2015), Mashadiru Istilham Syuara’ Al Mu’asyirin fi Ibdai Syi’ri (2016), 

Annaz’ah Al-Insaniyyah wa mashdaru istilhamaat fi Syi’i Syusyan wa Isa Naghuri 

(2016). 
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المباحث في البحث 
النزعة اإلنسانية ومصدر االستلهامات 
في شعر أنيس شوشان وعيسى الناعوري

         

  
 

 المبحث األول

أخي اإلنسان للشاعر عيسى الناعوري 
نص شعري تحليل
       
 
 نوعية النص 
 قصيدة عمودية متنوعة الركم مكونة من اربعة مقاطع ينتهي كل مقطع

ببيت مشطور، تنتمي إذل ٣تاؿ القيم الوطنية كاإلنسانية للشاعر 
  دعوة اٟتق الفلسطيٍت عيسى الناعورم، مقتطفة من 

 أتعرف الشاعر  
 ـ نشر القصة كالركاية     عيسى الناعورم أديب فلسطيٍت كلد سنة

طريق الشوؾ، أدب   من أعمالو  كالشعر، كعمل ُب ميداف التدريس
 ا١تهجر، كأناشيدم
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  -                                                                 

  -                                                                            
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