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امللخص
يعد اإلنسان العنصر الرئيسي لعملية االنتاج األديب، فهو ينظر إىل احلياة والكون والطبيعة ومابعدها ويصورها 

ه األديب هو ما يف خاطره مثّ يعدل وجيسد تأمالته بريشته الفنانة على ورقته، هذا التجسيد يكشف عن انتاج
التفاسري التأملية للواقع أو الغيبيات، الشك والتشاؤم أو التفاؤل، : من ألوان هذا األدب. نسميه باألدب التأملي

بعد احتكاك العرب بالثقافات . الرتعة الصوفية، الرحالت اخليالية، الرغبة يف الطبيعة، النظرة إىل الدين وغريها
استخدمت هذه األلوان ـــما نسميها باألدب املهجريـــ العرب إىل املهاجر األمريكية األجنبية وبعيد هجرة األدباء 

وكذلك األدب . املهجريني ولكن بالتعابري احلديثة والتصاوير املبدعة، فغريوها تغيريا يف الشكل واملضمونىلد
خداما تاما مشاا باستخدام املهجريني املعاصر يف غري املهجر األمريكي، فاستخدمت لديهم املؤلفات التأملية است

قارنة جوانب االلتقاء واالختالف ملىهذه الدراسة تسع. مشابه م من جانب آخرإياها من جانب واستخداما غري
أللوان املستخدمة يف األدبني املذكورين، مث بيان كيفية هذا االستخدام، ويف اية املطاف قدم املؤلفون نتيجة يف ا

. ج هذه الدراسةئمباين ونتاتبني 
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ةمقدم
، دراسة حول التأمل يف األدبني املهجري وغرياوحتليلههاهذه املهمة اليت سعينا إىل شرح

التأمل مسيطر على روح األدب إن. املهجر املعاصر مث مقارنة بني الوجوه املشتركة واملفترقة هلما
فهو بنفسه كمكانة القلب يف جسم األدب، فحياة أعضاء األدب هي رهينة حليوية التأمل، فالتأمل 

ولكن البون شاسع بني تأمل رجل األعمال . ضروري ال للفنان وحده وإمنا لكل إنسان على حنو ما
أما الفنان فتأمله جيري من ،ألن تأمل رجل األعمال حمصور يف عمله احلسي؛وتأمل الفنان

وكذلك دور األدب املهجري، فإن .خالل إحساسه الباطين الذي جيعل فكرته تزداد غزارة وعمقاً
من هذه التفاصيل نستنتج أن . التأمل ضروري فيه ألنه ميثّل دور القلب يف جسم األدب املهجري
الذي ينطوي على االجتاه ـــ ريقاألدب املهجري بصورته اجلديدة مل ينفصل عن األدب العريب الع

وإمنا كان لبنة أضيفت إىل صرح األدب العريب الشامخ فشاركت يف إعالء البناء ـــالتأملي أيضا
.ومشوخ التشييد

ومن وجهة ،املهجر املعاصر من جانبيشابه غري،األدب املهجري من حيث استخدام التأمل
تمثل يي ذنفصل متاماً عن جذور االجتاه التأملي الهذا االفتراق أنه موليس معىن،يفارقهىأخر

يرتبط بالرتعة التأملية ـــاألدب املهجريـــ يف املسرية الطويلة العريقة لألدب العريب، وإمنا هو 
فمعرفة جوانب االلتقاء واالختالف يف استخدام التأمل . ارتباطَ الروح واجلسم،بأوثق الصالت

، ساقت الباحث ىاملهجر املعاصر ودراية غلبة أي الوجوه على األخربني األدبني املهجري وغري
وهلذا وجهنا جهدنا إىل خوض . »املهجر املعاصرالتأمل يف األدبني املهجري وغري«إىل دراسة 

ووجدنا أمامنا عقبات كثرية منها قلّة املصادر واملراجع يف حفل األدب ،غمار ذلك املوضوع
،مع أن األدب التأملي ووجهاته ومنجزاته مطروق على يد النقادـــ تأملي املقارن املتعلق باألدب ال

وكذلك ضرورة الفهم التجرييب للبعض من ـــأما القسم املقارين لألدب التأملي مفقود لديهم
.املصطلحات التأملية خاصة ما تتعلق بالصوفية ومفاهيمها شكلت عقبات هذه الدراسة

املهجر املعاصر أوهلما التأمل يف األدب غري: إىل ثالثة أبواببإمكاننا تقسيم هذه الدراسة
. نبذة عن االجتاه التأملي املعاصر وظواهره: ومن أجزاء الباب األول.والثاين األدب املهجري

نبذة عن األدب املهجري وثَم مستجداته الشكلية واملوضوعية، ثُم : وخصصنا الباب الثاين إىل
،املهجر املعاصرقارنا فيه بني الظواهر التأملية يف األدبني املهجري وغريالباب الثالث الذي

أدرية، الرحالت اخليالية، الرتعة إىل التفسري اجلديد للغيبيات، الصوفية، الشك والال: منها
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. الطبيعة والنظرة إىل الدين، الرتعة اإلنسانية، الرتعة الروحية، احلنني إىل الوطن والقومية
املهجر وجدنا أن ظواهر التأمل يف غري،نظر يف الوجوه املشتركة واملفترقة لألدبنيبإمعان ال

. هم إال يف أجزاء قليلةاللّ،املعاصر هو نفس األدب املهجري

االجتاه التأملي لألدب
أو التثبت يف األمر ،)٣٢٠، ص١ج،١٢٦٤الفريوزآبادي،(التلبث يف األمر والنظر : التأمل لغةً هو

وإمعان النظر يف حوادث الشعور وضبط صفاا مع ،)٢١٢، ص١، ج١٩٨٨ابن منظور، (والنظر
األديب : وينقسم إىل.)١٨، ص٢٠٠٣علوف، امل(تقريب بعضها من بعض للكشف عن قوانينها 

والفلسفي، فالفلسفي يتناول اردات فيدقّق النظر فيها إدراكا لكنها معتمدا يف ذلك على 
أما األديب فغايته التعبري عما تثريه هذه اردات يف النفس من خواجل وصور التحليل العقلي، 

األدب التأملي هو . )٣٢٣، ص١٩٥٢املقدسي، (األول حملّل منطقي والثاين حملّل خيايلّ . خيالية
انعكاس تأمل االنسان يف احلياة والطبيعة ومابعدها وتصور فيه دواخل النفس وحاالا، جيسد 
األديب أحاسيسه بالتصوير واخليال فهما آلتان لتعبريه وإن فُقدت إحدامها لن يستطيع األديب 

ظاهرة . صوير خيالهأن يرسم ما حيسه على القرطاس، فلألديب املتأمل خيال طماح وقدرة لت
التأمل تسيطر على روح األدب وتسري يف عروقه وتكاد تكون وجها مميزا له يضعه يف قائمة 

.)٦، ص١٩٩٣عبدالدامي، (خاصة حينما تتفاضل األدب وتتنازع حق البقاء 
املعاين املتأملة كثرية، أحيانا تتسرب إىل التأمل يف احلياة وأسرار نفس البشرية ويف 

ة أسراره والتوجه يف املوت وتارة التأمل يف الطبيعة وآثارها ومناظرها اجلميلة الكون ومعرف
من اجلبال والغابات واألزهار والبحور وحينا آخر التأمل يف االنسان وجمتمعه كالوطنية 

نسان أو مصدوركل من هذه املعاين يرتبط باإل.واملساواة واإلخاء واحلرية والشجاعة وغريها
نسان هو الذي يصرف يف تأمالته نسان بشكل ما، فاإلأو يداخل فيه اإلنساين إمن جانب 

حسب هذه ىعلـــ فإن التيار التأملي . ويبحث عنها ويدرسها ويوسعها إىل معان خمتلفة
١ليس شيئا جديدا يف األدب العريب كما هو موجود يف آثار أيب العتاهية، املعريـــالتفاصيل

، )م١٠٥٧-٩٧٣(أبو العالء املعري هو أمحد بن عبداهللا بن سليمان القضاعي التنوخي املعري .١
لقب . يف الشمال السوريمعرة النعمانولد وتويف يف ي،العصر العباسوفيلسوف وأديب عريب من شاعر

اشتهر بآرائه وفلسفته املثرية للجدل يف وقته، .لبعض الوقتبعد أن اعتزل الناس" رهني احملبسني"بـ
.وغريها" رسالة الغفران"، "لزوم ما ال يلزم"، "سقط الزند"من أعماله األدبية . وهاجم عقائد الدين
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.)٣٢، صن.م(٤وابن العريب٣واحلالج٢يني من أمثال ابن الفارضوالشعراء الصوف١واملتنبي

األدب املهجري
من لبنان وسوريا ٥يف تسعينات القرن التاسع العشرـــوبينهم األدباءـــ هاجر مجاعة من الناس 

املؤرخون أسـباب اهلجـرة   ىير. وفلسطني وغريها إىل املهاجر األمريكية يف الشمال واجلنوب
كثرية ال حيصيها عد، منها عوامل سياسية كظلم ودكتاتورية احلكم العثماين وحرمان إىل أمريكا

احلرية وحتميل الضرائب الثقيلة على الشعب املعوز ومنها اقتصادية ككثرة سـكّاا وقلّـة امللكيـات    
د النظــام االقطــاعي وثقافيــة كــاختالط الثقافـات األجنبيــة بالثقافــات العربيــة وكثــرة التمــر  وشـيوع 

فنقلوا اآلداب ،)١٨-١٥، صص١٩٩٨الدهان، (واجتماعية كاجلمود العام والشعور باخليبة سكّااىلد
٦علـى رأسـها جـربان   " الرابطـة القلميـة  "إىل املهاجر األمريكية وأسسوا مدرستهم يف الشمال باسم 

يام أق وعاش أفضل ٣٠٣هو أمحد بن احلسني بن احلسن بن عبد أبو الطيب الكويف املولد، ولد سنة .١
، وأكثرهم العربشعراءوكان أحد أعظم ،حلبكثرها عطاء يف بالط سيف الدولة احلمداين يف أحياته و

. وأعلمهم بقواعدها ومفرداا، وله مكانة سامية مل تتح مثلها لغريه من شعراء العربيةالعربيةمتكناً باللغة 
وهو . فيوصف بأنه نادرة زمانه، وأعجوبة عصره، وظل شعره إىل اليوم مصدر إهلام ووحي للشعراء واألدباء

اعر نه شأويقولون عنه ب. وتدور معظم قصائده حول مدح امللوك،األدب العريب، وأحد مفاخر شاعر حكيم
.قصيدة، متثل عنواناً لسرية حياته٣٢٦ترك تراثاً عظيماً من الشعر، يضم . شعارهأناين ويظهر ذلك يف أ

، أحد أشهر سوريايف محاةهو أبو حفص شرف الدين عمر بن علي بن مرشد احلموي، من .٢
".سلطان العاشقني"حىت أنه لقب بـ ،وكانت أشعاره غالبها يف العشق اإلهلي، املتصوفنيالشعراء 

من أهل البيضاء وهي التصوفمن أعالم ) ق٣٠٩-٢٤٤(اهللا حسني بن منصور احلالج أبو عبد.٣
.وغريهأبا القاسم اجلنيد، وصحب العراقونشأ بواسط س،فارببلدة 

، املتصوفنيحمي الدين حممد بن علي بن حممد بن عريب احلامتي الطائي األندلسي ، أحد أشهر .٤
ولد يف .ةالصوفيالطريقة األكربيةولذا ينسب إليه ،"الشيخ األكرب"ة بـالصوفيلقبه أتباعه وغريهم من 

عبد قبل عامني من وفاة الشيخ م، ١١٦٤املوافق ـ ه٥٥٨الكرمي عام رمضانيف شهر ة يف األندلس مرسي
.نجبل قاسيوودفن يف سفح م، ١٢٤٠املوافق هـ٦٣٨عام دمشقوتويف يف ،القادر اجليالين

.)٢٧-٢٦، صص١٩٦٣؛ جاد، ٤٩، ص١٩٥٧هدارة، (راجع تفصيل املهاجرين وسنة وصول أوائلهم إىل أمريكا .٥
يف بلدة١٨٨٣يناير ٦أمريكي، ولد يفلبناينفيلسوف وشاعر وكاتب ورسام : جربان خليل جربان.٦
وهو من ،ربانويعرف أيضاً خبليل ج، بداء السل١٩٣١أبريل ١٠ك نيويوروتويف يف ،لبنانال مشبشري

ذي ال١٨٩٥عامأمريكاخوته إىل إهاجر وهو صغري مع أمه و. أحفاد يوسف جربان املاروين البشعالين
وهو كتاب ١٩٢٣ابه الذي مت نشره سنةاشتهر عند العامل الغريب بكت. درس فيها الفن وبدأ مشواره األديب

."الوزي"و "شكسبري"بعد ،جربان هو الشاعر األفضل مبيعاً".النيب"
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الشـاعر  و٣ويف اجلنـوب باسـم العصـبة األندلسـية علـى رأسـها إليـاس فرحـات        ٢وأبوماضـي ١ونعيمة
ــون بــاألدب عــن مشــاعرهم وعــواطفهم     . )١٢٣-١٠٨، صــص٢٠٠١اجليوســي، (٤القــروي ــر املهجري عب

وتكلموا فيه عن غربتهم وحنينهم إىل الـوطن فتمسـكوا بالوصـف عـن مظـاهر احلضـارة اجلديـدة        
املريـرة،  مبا فيها من جانبٍ احلداثةُ والترفيةُ الظاهريةُ ومن جانبٍ آخر العناُء والشقاء والظـروف  

م املهجريفيشكّل هذا التعبري أد.
املدارس الغربيةوباآلدابواحلديثةواملدارس العربية القدميةوتأثر املهجريون باآلداب

:من التأثري عليهم هذا البيت للمعري. )٢٣٣-٢٠١، صص١٩٩٣عبدالدامي، (ير الشرقكبالفو
ــا أع    ــها احليـــاةُ فمـ ــب كلـ ــــــــ تعـ ــن راغــبٍ ــ يف ازديــاد ـجب إال م

:هذا املفهومإىل ٥وجه يشري فوزي املعلوفىعل

ي قاد النهضة الفكرية وهو واحد من اجليل الذ،مفكر عريب) م١٩٨٨-١٨٨٩(ميخائيل نعيمة .١
. وقاد إىل التجديد وأقسمت له املكتبة العربية مكاناً كبرياً ملا كتبه وما كتب حولهاليقظةوالثقافية وأحدث 

وقد أهدى إلينا ،ومتفلسف يف احلياة والنفس اإلنسانيةمقالوقاص ومسرحي وناقد وكاتب شاعرفهو 
.وهي كتابات تشهد له باالمتياز وحتفظ له املرتلة السامية،آثاره بالعربية واإلجنليزية والروسية

.أوائل القرن العشرينر يفشعراء املهجيعترب من أهم لبناينعريبشاعر )م١٨٨٩-١٩٥٧(ماضيأبوإيليا.٢
ذلك درته يزخر شعر أيب ماضي بالتفاؤل واإلقبال على احلياة بإسباغ اجلمال على البشر والطبيعة، ويستثىن من 

.ثوهو كمعظم املهجريني يتصف باجلرأة يف التعامل مع اللغة ومع القالب العمودي املورو". الطالسم"الشهرية 
، وهي مسقط رأس اللبنانيةكفر شيما، ولد يف قرية اعر مهجريش)١٩٧٦-١٨٩٣(إلياس فرحات.٣

تلقى دروسه األوىل يف مدرسة القرية، مث ما لبث . مهراجريدة األوآل تقال، أصحاب . وآل مشيلاليازجي
ويف سنة . عله جيد فيها طريق النجاح،أن تركها وهو يف العاشرة من عمره يتدرب على املهن اليدوية

.حيث مارس شىت األعمال حماوالً أن يقاوم قساوة احلياة ومصاعبهال، الربازيهاجر إىل ١٩١٠
وله أخ يدعى قيصر ويعرف باسم "شاعر العروبة"و"الشاعر القروي"املعروف بـاخلوريرشيد سليم .٤

القرن من الشعراء العرب يف ،الديانةمسيحي، ١٨٨٧ة سنة الرببارولد الشاعر رشيد يف قرية . الشاعر املدين
" الرابطة"وتولّى رئاسة حترير جملة .برفقة أخيه قيصر١٩١٣يف عام الربازيل، وقد هاجر الشاعر إىل عشرينال

، وظل يف ميشال معلوف، فكان رئيسها الثاين بعد ١٩٥٨عام"ةالعصبة األندلسي"ملدة ثالث سنوات، مث رئاسة
وكان ذلك يف عهد ) الذي قضى فيه ثالثة وعشرين سنة(املهجر مدة مخسة وأربعني عاماً؛ حيث عاد إىل وطنه 

.١٩٥٨عامومصرسورياالوحدة بني 
بنسبه إىل أسرة عريقة يف ميت. ٢١/٥/١٨٩٩يف زحلةصل، ولد يف شاعر سوري األ: فوزي املعلوف.٥

العامل املؤرخ والعضو يف ثالثة جمامع سكندر املعلوفإعيسى والده ،الشعراء واملؤرخني والكتبةأجنبتالقدم، 
صاحب شفيقوأخواه إبراهيم باشا املعلوفوالدته عفيفة كرمية .قامع العلمي العريب بدمشعلمية، منها 

.، ومها شاعرانورياض"ملحمة عبقر"
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ــــــحك ثغـــــرا إال لتبكـــــي عيونـــــا أملٌ كلــــها احليـــــاةُ فــــال تضــــــ  
:ويقول يف مقام آخر

ــذا  كـــل مــــا قـــال فيلســــوف املعــــرة  تعــــــب كلــــــها احليــــــاةُ وهــــ
)٣٩، ص١٩٧٢حممود زلط، (

:العتاهية حيال احلياة عليهم قائالكذلك أثرت آراء أيب
يف حياتـــك يل عظـــات ــاً وكانـــت أوعـــظ منـــك حيـ وأنـــت اليـــوم

)٤٩٢، ص١٩٨٦أبوالعتاهية، (
:هذااملعىنإىل مث يشري أبوماضي

ـــا    ــظ النــــابغ اخلالئــــق حيـ ــل عظاتـــــــه   يعــ ــه أجـــــ ــا موتـــــ إمنـــــ
)٣٠٣، ص١٩٥٦اخلفاجي، (

)٢٢٧، ص١٩٩٣عبدالدامي، (١األجنبية كجربان تأثر بآراء نيتشهوتأثروا باآلداب والثقافة الغربية 
حترر األدب املهجري من . )٢٢٨، صن.م(ونعيمه باألدب الروسي ) ٢٢٤، صن.م(٢ووليم بليك

وإن شعراء . اجلمود التقليدي والتقاليد املوروثة فميزة معظم األدب املهجري شكالً هي التحرر
. يف اللغة وجتديدا يف األساليب بالنسبة لشعراء العصبة األندلسيةالرابطه القلمية أكثر حتررا 

أدباء املهجر من جانب ألفوا النظم على طريقة الشعر املنثور والنثر الشعري، كشعر جربان 
، ١٩٥٦اخلفاجي، (٣للرحياين» الرحيانيات«لصفية أيب شادي و» األغنيه اخلالدة«وديوان 

علم ، كان من أبرز املمهدين لـأملاينفيلسوف وشاعر ) ١٩٠٠-١٨٤٤(فريدريك فيلهيلم نيتشه .١
الفلسفةو، والنفعية، املبادئ األخالقيةكتب نصوصاً وكتباً نقدية حول . ميزاًت متعامل لغويا، وكان النفس

.بلغة أملانية بارعة،عموماًاحلداثةو، الرومانسية األملانية، املثالية األملانية، املاديةاملعاصرة، 
ومل يكن معترف به إىل حد . ومصمم مطبوعاترساموإجنليزيشاعركان ) ١٨٢٧-١٧٥٧(وليم بليك .٢

.يالعصر الرومانسصية البارزة يف تاريخ كل من الشعر والفنون البصرية يف كبري يف حياته، بليك يعترب اآلن الشخ
".ائدته على األقل قراءة نص الشعر يف اللغة اإلجنليزيةما هو يف نسبة ف"شعره النبوي قيل أنه لتشكيل 

ديب، شاعر، باحث، مؤرخ، كاتب، روائي، قصصي، مسرحي، رحالة،أأمني فارس أنطوان الرحياين، .٣
اعي، من عمالقة األدب سياسي، مرب، عامل آثار، ناقد، خطيب، رسام كاركتري، داعية إىل اإلصالح االجتم

يف بلدة الفريكة من ١٨٧٦تشرين األول /أكتوبر٢٤ولد يف.قب بفيلسوف الفريكةجال الفكر، ملالعريب ور
تعرض حلادث وأدخل املستشفى ١٩٤٧آب عام /أغسطس١٥منطقة املنت الشمايل يف جبل لبنان ويف قرى 

كما كتب املسرحيات ،عد أن ترك غرثا أدبيا وتارخييا ضخما وقيماب١٩٤٧عام بتمربس١٢وتويف يف 
.نجربان خليل جرباوكان أشهر أدباء املهجر بعد ،والقصص بالعربية واإلجنليزية
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)١١٨، ص٢٠٠١اجليوسي، (ر إىل املوشحات األندلسية ومن جانب آخر قربوا الشع،)١٤٨ص
ي املتعددة قريبا من ـحبيث صار الشعر املهجري يف موسيقاه وأوزانه وتنقّل القصيدة يف القواف

:مثال١ًعندما نقرأ لنسيب عريضة. املوشحات األندلسية
يـــا نفـــس مــــا لـــك واألنــــني   
ــاحلنني   ــذبت قلـــــــيب بـــــ عـــــ

ــؤملني  ــأملني وتــــــــــــــــــ تتــــــــــــــــــ
ــا   ــه مـــ ــدين؟وكتمتـــ ...تقصـــ

)١٥٢-١٥١، صص١٩٥٦اخلفاجي، (
.موسيقاها الفنيةوتأثريهاوروحهاوجند أنفسنا أمام نظام املوشحة األندلسية

 املهجر املعاصرريغي واألدب املهجر ظواهر التأمل يفنيمقارنة ب
اتيبيد للغي اجلدريالتفس

للمخلوقات األدبية ظواهر وحركات عديدة تربز يف إطار تيار ما، وكذلك األدب التأملي له 
ظواهر يرتبط بعضها ببعض وخيتلف شيء منها عن آخر، من هذه الظواهر هو التفسري اجلديد

ابن منظور، (نسان الغيب لغةً عبارة عن الشك أو عن السر أو عن كل مغيب عن اإل. للغيبيات
واملراد منه كل ما يرتبط باهللا والعامل اآلخر واملوت وكيفية اإلنسان بعده ،)١٥٠، ص١٠، ج١٩٨٨

والكثري منها جمهولة ال ،سالمية إشارة إىل البعض من القضايا الغيبيةيف التعاليم اإل. وغريها
وجزء منها على أسلوب قصصي قابل للفهم العريب اجلاهلي كقضية املعراج،ىلايعلمها إال هو تع

وقادة يكفروا ،نكارإمن الناس من يصدقها دون أي شك و. )١٢، ص١٥، ج١٣٠١اآللوسي، (
ومجاعة يرتابون فيها وأحيانا يفسروا تآويل التقليدية مناهضةً أقوالَ املتمسكني بظواهر 

وكذلك األدباء، فقد اتبعوا هذه املواقف الثالثة مع أن غالبيتهم جوا سبيل التصديق . الدين
أميل إىل االعتقاد بقوة عليا جيابية لتفسري الغيبيات ألن األدب العريب عموماًعقّبوا الوجهة اإلو

من مناذج . )٣١٨، ص١٩٥٢املقدسي، (توجه البشرية لألمام ودي خطاهم وسط الظالم 
للمعري ويف األدب احلديث هو » رسالة الغفران«التفاسري اجلديدة للغيبيات يف األدب القدمي 

احلب والتمرد : أقانيمه الثالثةىحيال اهللا يتحدث عنه كضمري يف العامل ويسم" جربان"قول 

الواليات املتحدة األمريكيةوهاجر إىل محصولد يف سوريشاعر ) ١٩٤٦-١٨٨٧(نسيب عريضة .١
. ١٩١٢عام" الفنون"أسس مطبعة وأصدر جملة . ، حيث عمل حمرراً يف بعض الصحف العربية١٩٠٥عام

ن أدباء املهجر ، وقد ضمت هذه الرابطة كثرياً م١٩٢٠عام نيويوركيف الرابطة القلميةن أحد مؤسسي كا
.ةيف أمريكا الشمالي
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: أنت إهلي وال إله إالك، فيجيب اهللا«": الرحياينُّ"وكذلك خياطب اَهللا . )٣١٩، صن.م(واحلرية 
» إين نبض احلياة وروح احلب فيك ونور احلكمة، كن عليها أمينا فهي األلوهية دينا ويقينا

أدريات للغيبيات اليت تتألألإىل الالىالبعض من هذه التفاسري أد. )٢٤٦، ص١٩٩٣عبدالدامي، (
أليب ماضي حيث يسأل الشاعر يف مطولته عن املوت وزمانه » الطالسم«بوضوح يف قصيدة 

:أدريةوكذلك عن البعث واحلياة بعد املوت والكشف عن سرها، فيحير وينمي إىل الال
رقادا بعده صحو مجيلإن يك املوت

فلماذا ليس يبقي صحونا هذا اجلميل؟
وملاذا املرء ال يدري أين وقت الرحيل؟

.....ينكشف السر فيدري؟ومىت
)٢٠١، ص٢٠٠٤أبوماضي، (!لست أدري

،يطرح أبوماضي أسئلة حيال ذات اهللا» ابينوأنا«باسم ىكذلك يف قصيدة أخرو
:أدريةتغلب عليه الالوكان اهللا فيقف الشاعر يف احلريةغريه ال يدري كيف وجييب بأنهو

ــو حيــــــــ    ــين وهـــــ ــال ابـــــ قـــــ
كيــــــــــف كــــــــــان اهللا إنــــــــــــ  

منـــــــك بـــــــاألىلســـــــت أدر

ـــــــران مبــــــا حيكــــــي ويقــــــرأ 
ــين قــد وجــدت اهللا ســرا    ...ـ

ىمــــــــــــــر وال غـــــــــــــــريي أدر 
)٨٦الدهان، ص(

يقبل هذه األقوال سالمي ال إن هذه التفاسري قليلة يف األدب القدمي ألن اتمع العريب اإل
املهجريني ألن ىفيخالف القائلني ا ويتهمهم بالزنديق أو املُلحد، مع أا كثرية بالكثرة لد

وكذلك مبعثرة يف آثار البعض من العرب غري ،البيئة األمريكية ال ختالف احلرية الدينية
» هل اجلحيمثورة أ«للعقاد و» ترمجة الشيطان«للهمشري و» األعرافئشاط«املهجريني كـ

.)٣٠٥، ص١٩٥٦اخلفاجي، (للزهاوي 

ةيالصوف
للصوفية أدب غين حيمل نفحات دينية ونظريات فلسفية، خاصة فيما يتعلق بوحدة الوجود 

التصوف الروحي والتصوف : الصوفية يف األدب التأملي على قسمني. واحتقار املادة وعاملها
فيؤمن بالروح اإلهلية ) الروحي(أما ذاك ،اهللا والطبيعة واحداىير) املادي(املادي، فهذا 

املقدسي، (ويدعو إىل االحتاد باهللا عن طريق التأمل فيه واالنصراف عن احملسوسات إليه 
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ي ـي مملوء من الغموض مبا فيه من الرموز، والشعر الصوفـإن األدب الصوف. )٣٢٠، ص١٩٥٢
ي أكثر ـمع أن النثر الصوف،مهو أفضل وسيلة للتعبري عن مواجيد الصوفية وأحواهلم وجتربته

ي هو هذه ـهلام معزوفة الباطن فإن الشعر الصوفوإذا كان اإل،وضوحا وسهولة بالنسبة إليه
ليعبروا ا عن ذلك ،املعزوفة اليت طاملا رددها شعراء املتصوفة يف كل زمان ويف كل مكان

.)٣٦، ص١٩٨٨الختيار، ا(حساس الدقيق الغامض يف متوجاته الرمزية للكشف الباطين اإل
مع ظهور الشعر احلر أو شعر التفعيلة منذ منتصف القرن العشرين، بدأ الشعراء يستخدمون

فالشخصيات ،التراث األسطوري والتارخيي واألقنعة الدينية والفنية واألدبية والصوفية
يات الصوفية مثلت ظاهرة واضحة يف الشعر املعاصر، وقد اختار الشعراء املعاصرون شخص

واجهوا ا قارئ قصائدهم، واختذوا منها قناعا يتحدثون به ومن ،عديدة من أهل التصوف
وليس ذلك فحسب، بل جند الشاعر املعاصر أحيانا . ورائه عن مشاغلهم ومعانام ومواقفهم

ويتحدد بأبعادها بفعل تشابه أحواله ،يندمج يف الشخصية الصوفية وحيل فيها حلوالً صوفياً
فهو أدرك عمق الصلة اليت تربط الشعر بالتجربة ،١من هؤالء الشعراء البيايت. ابأحواهل

مما دعاه إىل متثّل بعض النماذج من تلك التجربة، وجتلّى ذلك من خالل اقتباس ،الصوفية
عني الشمس أو "يقول البيايت يف قصيدته . بعض عبارات ابن العريب واحلالج وغريمها

":حتوالت حميي الدين بن عريب
فكل اسم شارد، ووارد أذكره، عنها أكني، وامسها أعين

وكل دار يف الضحى أندا، فدارها أعين
توحد الواحد يف الكل

)٢٣٨، ص٢، ج١٩٩٠البيايت، (والظل يف الظل

" حميي الدين بن العريب"الصوفية يف املقطع السابق من خالل توظيف عبارة تتحقق
ابن (» فكل اسم أذكره يف هذا اجلزء فعنها أكني، وكل دار أندا فدارها أعين«: املشهورة
نص البيايت الشعري : ويلحظ املتلقي شدة التقارب والتشابه بني النصني. )٩، ص١٩٦٦العريب، 

فالبيايت يف تلك القصيدة يتقنع بقناع ابن عريب ،، وال عجب يف ذلكونص ابن عريب النثري
.وهو هنا يورد الكالم على لسان ابن عريب نفسه

ويعد واحدا من أربعة أسهموا يف تأسيس ) ١٩٩٩-١٩٢٦(عبد الوهاب البيايت شاعر وأديب عراقي .١
.هوشاذل طاقوبدر شاكر السيابنازك املالئكة،مدرسة الشعر العريب اجلديد يف العراق وهم على التوايل
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يـالذي اشتهر باألديب الصوفةميخائيل نعيمياألدب املهجر يفينيمن الشعراء الصوفو
قصائد  وتضمن قصائد من أصل عريبييالذ» مهس اجلفون«وانه يله نزعات روحية يف دو

ها إشباع للعقليف،ةية فلسفيلها ذات نزعة تأملوك،ةيالعربإىل ةيزيمترمجة من اإلجنل
الربقوالرعدوعن البحرفيها سائال » هل من األمواج جئت«منها قصيدة . إمتاع للعاطفةو
أنه من أين ـــةيمياءات صوفإووراءها رموزوكلها من عناصر الطبيعةـــ الفجر والريحو

:ال يسمع جواباوجائت النفس
أنت حلن يفّ قد رنّ صداه! إيه نفسي

وقّعتك يد فنان خفي ال أراه
أنت ريح ونسيم، أنت موج، أنت حبر

أنت برق، أنت رعد، أنت ليل، أنت فجر
)٢١-١٦صص، ١٩٨٨نعيمة، (...أنت فيض من إله

:لنسيب عريضة» الصالة«الروحي كقصيدة تتأرجح قصائد كثرية للمهجريني حول التصوف 
ىأيـــــــا مـــــــن ســـــــناه اختفـــــــ 

نســـــــــيتك يـــــــــوم الصـــــــــفاء
ــا  أيــــــــــــا غــــــــــــافرا رامحــــــــــ
ــا  ــاذك أن تنقمـــــــــــــــ معـــــــــــــــ

ــدود البشـــــــــــــــــر  وراء حـــــــــــــــ
ــين  ــدرفـــــــــال تنســـــــ يف الكـــــــ

ــدا ىيـــــــــر ــي وغـــــــ ذُلّ أمســـــــ
وحلمـــــــــــك مـــــــــــلء األبــــــــــــد  

)٣١٢، ص١٩٥٦اخلفاجي، (
:لنسيب عريضة املشبعة باملعاين الصوفية اليت يقول فيها» طريق إرمىعل«ومنها قصيدة 

ـــين جناحــــا     نتخــــذْ للمـ قــــم
مـــــا أمجــــــل الـــــآلل يبــــــدي  

ــ ــق اجلنـــــــــون ىعلـــــــ طريـــــــ

ــدود    ــامل احلـــ ــن عـــ ــري مـــ يطـــ
ــب   ــن قريــــــــ ــه مــــــــ ...مياهــــــــ

......واملنــــــــونبــــــــني املــــــــىن
)٦٦٦، صن.م(

،اختاره الكثري منهمي يف األدب احلديث هو الصمت الذيـمن عوامل ظهور اللون الصوف
مبا فيه من معان ،كما كان نعيمه يدعو إىل الصمتوأحيانا يؤدي إىل االنعزال واالنطواء

إن الصمت الذي أود أن أدخلكم إليه هو تلك الفسحة غري احملدودة حيث يتجول «: وفوائد
جتوبوا أرجاءه ذلك هو الصمت الذي أودكم أن...الالوجود إىل الوجود والوجود إىل الالوجود
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حدود فيها والكيما ترتعوا عنكم يف النهاية جلدكم القدمي الضيق وتنطلقوا يف رحاب ال
هو التفسري اجلديد ،يـومن أسباب ظهور اللون الصوف. )٧٦، ص١٩٧٠األشتر، (» ...قيود

جارب مل يتصلوا بت" الرابطة القلمية"شارة أن كُتاب وجدير باإل. للغيبيات اليت شرحناها قبل
ألنه كانت ثقافتهم القائمة ،وغريها١املتصوفة من املسلمني كاحلالج وابن العريب والغزايل

على الدعائم املسيحية قريبة من األديان والفلسفات اهلندية ومتنعهم عن اتصاهلم مبا مل يكن 
.)٨٢-٧٩صصن،.م(مألوفا لعقائدهم الدينية 

ةيأدرالالك والش
،ألوان خمتلفةظهرت يفلألدب التأملي اليتىالتشاؤم ظاهرة أخروالشكإىل إن امليل

من املوضوعات . هاريغواة بعد املوتياحلوموضوع هبوط الروح أو مسئلة البعثمثال يف
التشاؤم هو مسئلة هبوط الروح، من الشعراء ك والشإىل ـــاناًيأحـــ أدت املتأملة اليت

هبطت «يف قصيدته ـــ ٢نسان البن سيناوح يف جسم اإلن من اتبع مذهب هبوط الرياملعاصر
نسان بتمثيل جسم اإلإىل فيتفائل الشاعر بتراجع األرواح،٣كـشوقيـــ»إليك من احملل األرفع

:الشمسووهمصدرهمإىل ،اجلهاتىهو تراجع أشعات الشمس يف أقصومجيل
يا نفس مثل الشمس أنـت أشـعة  

اهللا النــهار تراجعــتىفـإذا طــو 
يف عـــــــــامر وأشـــــــــعة يف بلقـــــــــع

األشــعة فالتفــت يف املرجــع ىشــت
)٣٢١، ص١٩٥٢املقدسي، (

الصويفالفقيهالنيسابوريالطوسيهو أبو حامد حممد بن حممد بن حممد بن أمحد الغزايل .١
، جمدد القرن اخلامس اهلجري وهو )٥٠٥-٤٥٠(ين الدين وزحبجة اإلسالمامللقب األشعريالشافعي

.يف التاريخ اإلسالميالسنةوأحد أشهر علماء الدين عصرهأحد أهم أعالم 
، عامل اشتهر )هـ٤٢٧-٣٧٠(ابن سينا هو أبو علي احلسني بن عبداهللا بن احلسن بن علي بن سينا .٢
حاليا من أب من أوزبكستانيف خبارىبالقرب من ) أفشنة(ولد يف قرية . واشتغل ماوالفلسفةبالطب
باسم الشيخ الرئيس عرف. حالياإيرانبمدينة مهذانوتويف يف ،وأم قرويةحاليا أفغانستانيف بلخمدينة 

كتاب يف مواضيع خمتلفة، العديد منها ٢٠٠وقد ألّف . ثومساه الغربيون بأمري األطباء وأبو الطب احلدي
ويعد ابن سينا من أول من كتب عن الطب يف العامل ولقد اتبع ج أو أسلوب . بيركّز على الفلسفة والط

.القانون يف الطبوكتاب كتاب الشفاء؛ وأشهر أعماله و جالينوسأبقراط
يعد من أعظم شعراء العربية مصريشاعر) م١٩٣٢-١٨٦٨(علي أمحد شوقي بك شوقيأمحد .٣

".أمري الشعراء"لقب بـ" قاموس املورد"حسبما ذكر ذلك يف قاموسه الشهري ،يف مجيع العصور
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:علّة حركتها يف اجلسموشاكّا مبصدر الروح١ومنهم من حيير كالزهاوي
حيرك روحي اجلسـم وهـي حتلّـه   
ــان مكانـــه     ــودي أيـــن كـ ــل وجـ وقبـ

ي يتحــرك؟ـفمـن ذا هلــذا الـروح فــ  
فهذا هو الشـيء الـذي لسـت أدرك   

)٣٢١، صن.م(
احلرية «و» اخللود املزيف«نكار كقصيديت ومنهم من حيمله هذا التشاؤم والشك إىل حد اإل

.)٣٢١، صن.م(٢ي النجفيـللصاف» اخلالدة
األدباء على ،فلسفتهاوقبال احلياة٣عمر اخلياموأثّرت األفكار الشاكّة أليب العالء

:حكمتهوناسباً نفسه جاهالً اخلالق٤يـاتبعهما كالرصاف، منهم من ينيالعرب خاصة املهجر
اخلري يف األحيـاِء ومـض سـحابة   ىأر

ــالقٍ    ــةَ خـ ــاس حكمـ ــل النـ ــت كجهـ جهلـ
ــربةَ الزمٍ    ــر ضــــ ــاً والشــــ ــدا خلَّبــــ بــــ
علـــى اخللـــق طُـــراً بالتعاســـة حـــاكم 

)٣٠٩، صن.م(
حمبا احلياة وراداً على ،اخلري والربكةومنهم من يقابلهما فيؤمن باحلياة مبا فيها من 

. )٩١، ص١٩٩٨الدهان، (شكيات املعري » أيب«كمعارضة أيب ماضي بقصيدته ،أقوال املتشككني

وقد عرف ، األصلكرديكبري عراقيو فيلسوفشاعر) ١٩٣٦-١٨٦٣(الزهاوي صدقيمجيل .١
ولد . من أعمال والية كرمنشاه، وكانت موطنا ألسرته يف العهد األخري) زهاو(بالزهاوي منسوبا إىل بلدة 

ودفن هـ،١٣٥٤وتويف يف ذي القعدة عام هـ،١٢٧٩عامذي احلجة٢٩يوم األربعاء بغدادمجيل الزهاوي يف 
.األعظميةيف مقربة اخليزرانمبشهد حافل يف 

يعود نسبه إىل ،العلويهو أمحد بن علي الصايف احلسيين ) ١٩٧٧-١٨٩٧(أمحد الصايف النجفي .٢
وتويف يف بغداد، وعاش بني ١٨٩٧ف عام النجف األشرولد يف مدينة . مموسى بن جعفر الكاظمام اإل

اإلمام موسى نية مرموقة يتصل نسبها بـسرة علمية ديأوتنحدر أصوله من ،ولبنانوسورياوإيرانالعراق
.تعرف بآل السيد عبد العزيزم،الكاظ
عامل ، )ش١١٣١-١٠٤٠(غياث الدين أبو الفتوح عمر بن إبراهيم اخليام املعروف بعمر اخليام .٣

فيلسوف . م١١٢٤و١١٢٣، وتويف فيها ما بني ١٠٤٨و١٠٣٨ما بني يرانإيف نيسابور، ولد يف مدينة فارسي
اخليام هو لقب والده، حيث كان . ة والفقه والتاريخوشاعر فارسي ختصص يف الرياضيات والفلك واللغ

.املشهورةرباعيات اخلياميعمل يف صنع اخليام، وهو صاحب 
امسه الكامل معروف بن عبد الغين بن ي،عراقشاعروأكادميي)١٩٤٥-١٨٧٥(ي ـلرصافمعروف ا.٤

صدارات شعرية، بين له يف بغداد إعمل يف حقل التعليم وله عدة بغدادولد ونشأ يف ،حممود اجلباري
املشهور قرب شارع الرشيدلتمجيد ذكراه يقع يف الساحة املقابلة جلسر الشهداء عند التقاطع مع متثال
.ةاألثرياملستنصريةالسراي واملدرسة سوق
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ألنه كان الفكر ؛إن التشاؤم بقيمة احلياة يف األدب القدمي أكثر مما كان يف األدب احلديث
فهي ستظلّ شقية حىت تصل إىل الكمال ولذلك،العام عند القدماء أن احلياة األرضية ناقصة

يف العامل الثاين، على أن الفكر العام اليوم أن احلياة ليست ناقصة وشريرة وبالتايل شقية، بل 
.)٣١٤، ص١٩٥٢املقدسي، (إا متطورة والتطور أساس مجاهلا وسعادا 

:فيقول نسيب عريضة،ينياملتأملني الروحيني املهجرىميوج الشك لد
ــر الشـــــــــك باملـــــــــدام  ة شــــك ومــــوت شــــك حيــــا فلنغمـــــــ

)٤٨، صن.م(

أدريات الذي يرتبط بالتفاسري اجلديدة للغيبيات من جهة وباحلرية ظهر لون من الال
حبيث ،أليب ماضي» الطالسم«، كمطولة ىالدينية احلاكمة على البيئة األمريكية من جهة أخر

يتناول الشاعر يف كل مقطوعة قضية وجودية مع تعمق يف فلسفة احلياة واملوت، خماطبا البحر 
:أدريتهمن أين جئت؟ فيدرك أنه ال يدري وال يعلم فأخذ يكرر ال: قائال،والسحاب والشجر

 ال أعلــم مــن أيــن ولكــين أتيــت جئــت
سائرا إن شـئت هـذا أم أبيـت   ىوسأبق

ــت وأمضـــي   ــين جئـ ــا ال أعلـــم إنـ وأنـ
أنا ال أذكر شيئا من حيايت املاضية
يل ذات غري أين لست أدري ما هيه

لست أدري

لست أدري

الطريـق فمشـيت  ١ولقد أبصـرت أمـامي  
كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقـي؟ 

...أنا لغز وذهـايب كمجيئـي طلسـم   
أنا ال أعرف شيئا عن حيايت اآلتيـة 

ــه ذايت؟ فمــــــىت ــرف ذايت كُنــــ تعــــ

)١٩١، ص٢٠٠٤أبوماضي، (

ةياليالرحالت اخل
الرحلة اخليالية هي االنتقال املتخيل الذي يقوم به األديب عرب احللم أو اخليال إىل عامل 
بعيد عن عامله الواقعي، ليطرح يف هذا العامل رؤاه وآالمه وأحالمه اليت مل تتحقّق يف دنيا 

ففي هذا النوع من األدب يعبر األديب عن فكرة معينة ال . )٩، ص١٩٩٩السليمان، (الواقع 
من أمثال هذا اللون يف .بل على قصة أو من خالل إطار خيايل،باستخدام األمثال واحلكم

.»قُدامي«ويف نسخة .١
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، حيث تروي القصيدة سرية شيطان ١للعقاد" ترمجة الشيطان"غري املهجر املعاصر قصيدة 
واملهمة اليت تقتصر ،فيتمرد على هذه اخللقة، اليت خلق هلاناشئ من ولد إبليس سئم احلياة 

على اإلغواء، ويتوب إىل اهللا عز وجلّ عن الشر فيجازيه اهللا عن توبته باجلنة مسكناً ومآباً، 
،فريى أنّ أي مرتلة دون الكمال اإلهلي نقص وعيب،تفارق هذا املخلوقولكن روح الثورة ال

إما اخللود اإلهلي املطلق، وإما التحول حجراً صلداً : د صارخ أحد أمرينفيطلب إىل اهللا يف حت
:تخلّد فيه روعة الفن اجلميل؛ يقول الشاعر

لَمحـــــةٌ جـــــازت بـــــه مشـــــرِقَها
ــا  ــه أَنْ يوبِقَهـــــــ ويِشـــــــــاُء اللّـــــــ
ــاً رغَـــداً    ــى فيهـــا مقَامـ وارتضـ

ثُـــــــم ردتــــــــه حيـــــــالَ املَغــــــــرِبِ  
ــتهاها ــبِ فَاشــــ ــهوةَ املُغتصــــ شــــ

بحـرِ العجـم  حولَ بحرِ الرومِ أو
)٢٧٥صت،.دالعقاد،(

٢لشفيق املعلوف» ملحمة عبقر«لفوزي املعلوف، » بساط الريحىعل«وللمهجريني ملحمة 

.)٦٨-١٨صص، ١٩٩٩؛ السليمان، ٣٤٢، ص٢٠٠٣شبلي، الفاخوري وال(لنسيب عريضة » طريق إرمىعل«و
»رسالة الغفران«مستلهماً من ،شفيق املعلوف مادة ملحمته من األساطري العربية القدميةاستمد 

حكاية رحلة خيالية قام ا » ملحمة عبقر«تروي . ٣البن شهيد» التوابع والزوابع«للمعري و
على ظهر جن، إىل حيث يعيش حشد من املخلوقات العجيبة » عبقر«الشاعر طائرا إىل وادي 

ومن ذرية الصحايب كرديةيف ألم من أصول أسوانولد يف ) ١٩٦٤-١٨٨٩(باس حممود العقاد ع.١
النيب ويعزى نسبه إىل ،غا الشريفآوجده ألمه هو حممد ،كردستان العراقالذين سكنو خالد بن الوليد

وخترج من املدرسة ،بينما يعزوه أحد املراجع إىل العباس بن عبداملطلب،يف بعض املراجعحممد
انصرف جهده ،وكان فيها مديرا سياسيا١٩٣٦منذ تعطلت جريدة الضياء يف م،١٩٠٣االبتدائية سنة 

كتابا من أصل ٧٥فقد ألف فيها ،فكانت أخصب فترة إنتاجا،األكرب إىل التأليف والتحرير يف االت
.ىألف مقال أو تزيد مما ميأل مئات الكتب األخر١٥هذا عدا حنو . كتاب ونيف ألفها١٠٠حنو 

العصبة األندلسيةأحد مؤسسي هوو .رهجشعراء املأحد أبرز ) ١٩٧٧-١٩٠٥(شفيق عيسى املعلوف .٢
أمني كما يقول فيه " صاحب الراية العليا"من كبار شعراء العصر ومن أفضلهم، بل هو وواحد، بالربازيل

.سكندر املعلوفإعيسى وهو النجل الثاين لشيخ أدباء العصر .ةخنل
وزير، )م١٠٠٣-٩٣٥/هـ٣٩٣-٣٢٣(عبد امللك بن أمحد بن عبد امللك بن شهيد القرطيب أبو مروان.٣

كبري يزيد على مائة جزء، بدأه " تاريخ"له .ةبقرطبولد ومات . ومؤرخيها وندماء ملوكهااألندلسمن أعالم 
مات . مجع ما وجد من شعره يف ديوان له مطبوع. ته، مرتباً على السننيهـ وختمه عام وفا٤٠اجلماعةبعام 

.بسبب مرض الفاجل
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ابل الشاعر هؤالء ويصغي إىل مواعظهم ضد شرور اإلنسان أو إىل ما يصدر عنهم يق. املخيفة
:، ففيها أوصاف مفتعلة هلذه املخلوقات الكريهةةمن أقوال حكمي

ــر  ــم فتــ ــياطينها ىقُــ كيــــف شــ
ــها  وكيـــــف مـــــن فيـــــك ثعابينـــ
وانظر إىل الغيالن يف وجرهـا 
مجعهـــــا كـــــر الزمـــــان الـــــذي 

ــا  تطـــــلّ يف عينيـــــك مـــــن باـــ
ــرداا تنســـــلّ  مـــــن فوهـــــة ســـ

ــخاا   ــم أذنيـــك بتصـ .....تصـ
ــدرك ألقـــ  ــر ويف صـ ــاىمـ ...ـ

)١٥٢-١٥١صص، ١٩٣٦املعلوف، (

عةيالطبإىل الرتعة
ذات ونأنس اونفس حنن إليهاوحياة شاملةوهي قلب نابض: يصف العقاد الطبيعة

حسب هذا ـــ فإن األديب املتأمل .)٣٥٣، ص١٩٦٠نعمة، (جناذا املودة ونساجلها العطف
اخليال، فهي ويعبر عن خواجله النفسية بالتصويرويعتين بوصف الطبيعةـــفيالتعر

فيرتهلا مرتلة العاقل الذي له احلواس ،يسأل الشاعر عنها عما ال يعرفهو،خماطب الشاعر
يف وبواطنهاوظواهر الطبيعةتأمل األديب يف تتصل بهذه املخاطبة. العرفانواللذةواخلمسة

فيجعل ،الرياحوالنجومواألاروحية كاجلبالالالو،الطيورواألشجارواحلية منها كالورود
.ةيكال من هذه العناصر رمزا لبيان عقيدته التأمل

الشاعر ميتزجها وأحوال سكاا داخلة يف التيار الطبيعي لألدب،وإن احلياه الريفية
إحياء والريفإىل العودةووطنهإىل إن كان الشاعر يف الغربة حينوبوصف الطبيعة

ر كبواطن ذصف يفييالذ١اض املعلوفيفهذا هو ر. ذكرياته املاضية مع أترابه يف القرية
:اهيمثرة اجتهاده، خماطباً إوف أتعاب الفالحيالر

شق يا فـالح صـدر األرض شـقّا   
أحــــرث التربـــــة وازرع واجتهـــــد 

ىس مبــا جتــين وتشــقتـنعم النــا 
ــاً    يــدفق اخلــري علــى كفيــك دفْق

)٨٦، ص١٩٧٤، املعلوف(

وكذلك األديب املهجري؛ اجته حنو الطبيعة على غرار جديد بشكل اندمج الشاعر يف 

بنسبه إىل أسرة عريقة يف ، ميتزحلةرقيق ولد يف لبناينشاعر ) ١٩٣٠-١٨٩٩(رياض املعلوف .١
سكندر املعلوف هو العامل املؤرخ والعضو يف ثالثة إالقدم، أجنبت الشعراء واملؤرخني والكتبة، فوالده عيسى 

.جمامع علمية
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األديب عناصر الطبيعة لكي يرتقي عربها يأخذ. الطبيعة واعتربها كموجود حي حيس ويشكو
وبفضلها إىل تعبري مفاهيمه، فاألدب احلديث مل يقف عند حد املشاهد اليت تبهج النفس بل 
اجته اجتاها عاما إىل ما للطبيعة من وجود معنوي يلذّ للخيال اجلوالن فيه ويروق أن يسمو 

ف الطبيعة وسيلة لبيان احلنني الشاعر املهجري يستخدم وص. )٣٥٠، ص١٩٥٢املقدسي، (إليه 
إىل الوطن أو أسلوبا خاصا يف أشعاره فيخاطبها وجيعلها حيوية، ويفرض ألجزاء الطبيعة 

ما«: خماطبة جربان األرض مرقومة على هذا األسلوب. حساسالبصر والعني والقلب واإل
ما أظرفك . شمسلك، ما أمتَّ امتثالك للنور وأنبل خضوعك للىأمجلك أيتها األرض وما أ

جمموعة الرابطة (»...ما أكرمك أيتها األرض. ىمتحشة بالظل وما أملح وجهك مقنعا بالدج
.)١٩٤، ص١٩٦٤القلمية، 

النظرة إىل الدين
،ما هو موقف الدين وأصحابه جتاه التطور احلديث؟ عليه أن يغير لونه لونا حديثا

وهل عليه أن يساير القواعد القدميية ؟أم الويواكب العامل اجلديد وخاصة الثقافة األجنبية
.لألدب التأمليىدون أي تغيري؟ إن الدين والتقليد عنه أو التجديد فيه هو ظاهرة أخر

إما خمالفة الدين والدفاع عن العقائد املادية : ولألدباء أمام هذه النظرية مواقف ثالثة
هلي وعن وإما الدفاع عن املبدأ اإل؛وتابعيه١االقتصادية والسياسية كالدكتور شبلي مشيل

هلي يف رادا املاديني وداعيا بوجوب املبدأ اإل،٢كفريد وجدي،ميان والنصوص الدينيةاإل
فهتف بالنظرة التجديدية يف الدين اليت حتارب ،ومنهم من وجه إىل التعادل؛الكون وما فيه

رج من الكلية مسيحي لبناين من طالئع النهضة العربية، خت) ١٩١٧-١٨٥٠(شبلي مشيل .١
مث توجه إىل باريس لدراسة الطب، مث استقر يف مصر، أقام ،يكية يف بريوتاجلامعة األمر/الربوتستنتية

.يف اإلسكندرية، طنطا، مث القاهرة
ولد يف شركسيةكاتب إسالمي مصري اجلنسية من أصول ) ١٩٥٤-١٨٧٨(حممد فريد وجدي .٢

مل على حترير جملة األزهر لبضع ع، ١٩٥٤وتوىف بالقاهرة سنة م١٨٧٨سنةمبصراإلسكندريةمدينة 
"كرت العلوم واللغة"كتاب ،وعشر سنوات، له العديد من املؤلفات ذات طابع ديين ووثائقي ومن أهم كتبه

له كتاب ، وتقع يف عشرة جملدات"دائرة معارف القرن الرابع عشر اهلجري والعشرين امليالدي"وكتاب 
أعيد طبعه عدة مرات، وله كتاب رائع يف السرية امسه "نصفوة العرفان يف تفسري القرآ"مهم بعنوان 

اإلسالم ورد الشبهات عنه امسه ئ ، وله كتاب يف شرح مباد"ةلسرية احملمدية حتت ضوء العلم والفلسفا"
.داإلسالم دين عام خال
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د اجلمود التقليدي الذي حيول دون التقيد بقيوتأىبىومن جهة أخر،من جهة الرتعة املادية
الروحي ١٩٥٢املقدسي، (٢وحممد عبده١ومن رجاهلا مجال الدين األفغاين... النمو ،

وإن ،داعني بأن الدين والعلم ال يغايران وبوسعهما أن يسايرا دون تعارض،)٣٠٧-٣٠٥صص
.العلم والدين مل ولن يهدما أنفسهما

آخر، فإن البيئة اليت هيأا الغرب وعاش فيها أدباء أما الدين يف املهجر فله رد فعل
وبعيدةً عما خيوف رجال الدين، فاستطاع أدباء املهجر أن يربزوا ،املهجر كانت قرينة باحلرية

اليت قام عليها األدب املهجري، احلرية هي الدعامة األوىل«. آراءهم حول الدين حبرية كاملة
واحلرية . هبية واالجتماعية، أو يف التعبري ويف فنون البيانسواء يف املعتقدات الفكرية واملذ

الدينية عامل عظيم التأثري وركن من أهم األركان اليت جعلت األدب املهجري يظفر مبا ناله 
ولعل . عجاب، وحيتل مكانته البارزة يف تاريخ األدب العريب احلديثإىل اليوم من التقدير واإل

ل الفكر العريب احلديث نشرت معاين التسامي يف الدين املهجريني هم أهم فئة من رجا
واألديان هلا ،فها هو ذا جربان يعتقد بأن اإلميان أمر فردي وفطري. )٥٤، ص١٩٥٧سراج، (

املوسوية، : تقول فكرتكم«: يقول جربان. واملنشأ هو ذات اإلهلي املقدس،منشأ واحد
ليس هناك دين واحد جمرد مطلق : ريت فتقولسالم؛ أما فكالربمهانية، البوذية، املسيحية واإل

ويف موضع آخر ترد هذه العبارات .)٣٨٦، ص١٩٥١جربان، (» تعددت مظاهره وظلّ جمرداً
أنت أخي وأنا أحبك، أحبك ساجداً يف جامعك وراكعاً يف هيكلك ومصلّياً يف «: اآلسرة

ا الدين أصابع ملتقية يف يد كنيستك، فأنت وأنا أبناء دين واحد هو الروح، وزعماء فروع هذ
.)١١٤، ص١٩٨٨جربان، (» األلوهية املشرية إىل كمال النفس

أحد األعالم البارزين يف النهضة املصرية ومن ) ١٨٩٧-١٨٣٨(مجال الدين احلسيين األفغاين .١
.دعالم القومية العربية بالنسبة للتجديأ

مبركز حملة نصرولد حممد بن عبده بن حسن خري اهللا يف قرية ): م١٩٠٥-١٨٤٩(حممد عبده .٢
حصل على الشهادة ١٨٧٧، ويف سنة األزهرالتحق باجلامع ١٨٦٦يف سنة. هالبحرييف حمافظة شرباخيت

أمحد اشترك يف ثورة ١٨٨٢ويف سنة ،ر العلومداعمل مدرساً للتاريخ يف مدرسة ١٨٧٩ويف سنة ،العاملية
ملدة ثالث سنوات، وسافر بريوتضد اإلجنليز، وبعد فشل الثورة حكم عليه بالسجن مث بالنفي إىل عرايب

، ويف سنة العروة الوثقى، وأسس صحيفة ١٨٨٤سنة باريسإىل مجال الدين األفغاينبدعوة من أستاذه 
.وة الوثقىالعرسم، ، ويف ذات العام أسس مجعية سرية بذات اإلبريوتغادر باريس إىل ١٨٨٥
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املدنوالوطنإىل نياحلن
مبا ،املدنوالوطنإىل الشوق،املهجر املعاصرريغواملهجريبداعات متأملإمن أبرز 

شه يعييالوطن الذعلى الوطن مقصوراإىل نين احلنيكمل وخواطر،واتيركه من ذيف
الشام، ىنسيالوموطنه مصرإىل ١مينو حافظ إبراهحية، يل البالد العربكبل ،الشاعر

رسم معامل النهضة واءياإلحوديالتجدصنوها يفوفة مصريل رديشاعر النىفالشام لد
:ثةية احلدياألدب

ملصــــر أم لربــــوع الشــــام تنتســـــب 
ركنـــان للشـــرق الزالـــت ربوعهمــــا   

سـتورمها خدران للضاد مل تـك  
ـــما    ــىن وبينهـ ــن احلسـ ــان عـ أيرغبـ

هنــا العــال وهنــاك اــد واحلســب  
قلــب اهلـــالل عليهمـــا خـــافق جيـــب 
ـــما األدب   ــن مغناهــــ ــول عــــ وال حتــــ
يف رائعـــات املعـــايل ذلـــك النســـب؟ 

)١٦٥، ص١٩٣٧إبراهيم،(
ة، يالينته اخليإما مدوهايعاش فنة اليتياملديفإما ه،نةياملدإىل نو الشاعرحيانا يفأح

. سيأدون وايتيان هذا فعل البكما كث يعصره احلدإىل نتسبهاويتصورها الشاعر بإمرأةيف
الصفات اليتكعامة، تلا من صفات اتمع العريبريثكس إمرأة حتمل يفدمشق أدون

:طمهاحياول الشاعر أن حي
يقنيمرأة الرفض بالايا 

مرأة القبولايا 
مرأة الضوضاء والذهولايا 

مليئة العروق بالغابات والوحولمرأةايا 
٤٣، ص١٩٨٨أدونيس، (أيتها العارية الضائعة الفخذين يا دمشق(

اجتماعية وألنه مضت عليه ظروف سياسية،وطنهإىل ناًيثر حنكفأيب املهجريأما األد
. حينئذ ينعكس هذا االشتياق يف أدبهو،وطنهإىل قلقة أجربته باهلجرة، ففي الغربة يشتاق

:لبنانإىل اً عودتهييقول رياض املعلوف راج

شاعر . م١٩٣٢يونيو ٢١وتويف ١٨٧٢فرباير ٢٤ط حمافظة أسيوحممد حافظ بن إبراهيم ولد يف .١
.ولقب بشاعر النيل وبشاعر الشعبأمحد شوقيعاصر . ذائع الصيتمصري
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مــــــــا أحســــــــن الــــــــذكر 
ذا ذكـــــــــــــــــرإفهـــــــــــــــــو 

ــر   ــا تــــ ــل يــــ ــودىهــــ نعــــ
ــور  كــــم ســــحت يف املعمــ

ــب  ــه الغريـــــــــــ يف مقلتـــــــــــ
ــب  ــه احلبيـــــــــ ...موطنـــــــــ

ــك يــــــــــا لبنــــــــــان؟  إ ليــــــــ
...مـــــــا غـــــــريت منظـــــــر   

)٣٣٤، ص١٩٥٦اخلفاجي، (
، هذا أبوالفضل الوليد منها خاصةالطبيعةووصف ميزج األديب هذا احلنني بالوصف

ىلقائه مرة أخروالوطنإىل يصف له شوقه للوصولوخياطب الفالح» رياحني األرواح«يف 
:آالمهويتحدث عن مشاعرهو

مـن الـزمن  ىلو كنت تعلم ما ألقـ 
ــاء بــال ســكن      ــى ن لكنــت تبكــي عل

ــن     ــوال واحملـ ــن األهـ ــي مـ ــا أقاسـ ومـ
دفعــــــهيشـــــتاق لبنــــــان واالقـــــدار ت  

شــوقي إىل الــوطن فــوا... عــن الرجــوع 
)٣٤٨، ص١٩٥٢املقدسي، (

ةيالقوم
ما كاد القرن التاسع عشر يتنفس صباحه حىت جعلت محاسة العرب إىل الوحدة تتأجج، 
وأخذت عقول مفكريهم ترسم اخلطط وتدبر، وشرع أدباؤهم يدعون الوحدة ويبشرون ا 

اخلالفة العثمانية وسارع العرب إىل جماهدة ىانفصمت عرويتلهفون على حتقيقها، بعد أن 
ازدادت األمة العربية ،وكلما ازدادت السنون. احملتلني ليتحرروا من إرهاق االحتالل البغيض

ولقد طاملا ،وفية جتمع شتاا،شعورا حباجتها إىل جتمع مرهوب ووحدة قوية،خاصة األدباء
لعربية حاملني على االستعمار الذي قوض بنيان العرب جلجل شعراء العصر احلديث بالقومية ا

وللشعراء مناهج خمتلفة . وقعد به عن جماراة الزمن ونفث يف قواهم مسوم العنف واالنقسام
ذكر البطوالت ورثاء ااهدين، فصور أمحد شوقي قرب يوسف : منها،لالجتاه حنو القومية

ونوه ببطولته يف مناضلة اجليش الفرنسي ،يهتف باجلهاد للثأر له من الفرنسيني،١العظمة
:هالباغي املستظهر بطياراته ودبابات

ظم بالء واستشهد فيها يوسف فكان من طالئع فيها العرب أعىشهيد موقعة ميلسون اليت أبل.١
.شهداء احلرية والعروبة
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ســـأذكر مـــا حييـــت جـــدار قـــرب 
مقـــــيم مــــــا أقامــــــت ميلســــــون 

ـــ  ــد أوحـ ــجاين إيلىلقــ ــا شــ مبــ
ــات فيــــه    ــب عظمــــة العظمــ تغيــ

ــاهر جلــــــق ركــــــب الرمــــــاال    بظــــ
بـــــذكر مصـــــرع األســـــد الشـــــباال 
كمـــا تـــوحي القبـــور إىل الثكـــاىل    

النبــــــــــــااليوأول ســــــــــــيد لقــــــــــــ
)٢٦٥، ص٢، ج١٩٩٢الشوقي، (

إطار قصائدهم ل مستقل أو يفكستخدموا بشي فهم ينياملهجرىاحلال لدهو كذلكو
إىل املهم هنا أن القومية أكثر منها يف املهاجر اجلنوبية بالنسبةوة،ياسيالسوةيالوطن

كيرياملهجر األميفةيمن أشهر شعراء القوم. )١٠٣، ص٢٠٠١اجليوسي، (املهاجر الشمالية 
. بوماضي يف الرابطة القلميةأيليا اس فرحات يف العصبة األندلسية وإليوإالشاعر القروي

:يقولوأجماده العربىذكري إىل اجته الشاعر القرو
 تكــن ملمهــالً أخــي مهــالً ظلمــت و   

ــة    ــاء ألمـــــ ــذا اجلفـــــ ــاهللا مل هـــــ تـــــ
ــن    ــر ومـ ــن أيب بكـ ــم مـ ــد أعظـ أتريـ
ــة يف رىب  أجتــــــــــف أوراق العروبــــــــ
ماذا يضريك لو مجعت اـد مـن  

لـــــو ال العروبــــــة بــــــاألخ املســــــتمهل 
ــول   ــري املعمــــم املخــ مــــا أجنبــــت غــ
ــي    عمــر إذ انتســب الكــرام ومــن عل
لبنـــــــان وهـــــــي نظـــــــريه يف يـــــــذبل 
ــل    ــنعاء حــــىت ييبــ ــن صــ ــه مــ طرفيــ

)٥٩٣، ص١٩٥٦اخلفاجي، (

ةيالرتعة اإلنسان
عبر عن موقف يهذا االجتاه و،جنسهونسان بغض النظر عن لونههي احلديث عن اإل

عن معاين والظلمعلى الثورةواحلريةإىل ميلهودوره يف نشر اخلريونسان يف احلياةاإل
لياس فرحات الذي ميثّل الطابع فهو ذا إ. غريهاوالشجاعةواإلخاءواملساواةوالوطنية

:الثرياىمكانته مرتفعة لدوجيعله عاليا يف السماءونساين يف شعرهاإل
ــالثر  ال ــيقا بـ ــاليين لصـ ى ختـ

ــه  إن يف اإل ــن فطرتـ ــان مـ نسـ
ال متـــــــــس األرض إال قـــــــــدميا

ــر ــا  ىللثـــ ــيئا للثريـــ ــيئا وشـــ شـــ

)٣١٠، صن.م(

:احلريةإىل داعياً،قصائدهنسانية يففهو ميثّل الرتعة اإل،الشاعر القرويوكذلك
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  فاســـتوطن البلـــد احلـــر أنـــت حـــر
ــد   ــماء وهــــل يــ ولــــك األرض والســ

...أهلــــــه إخوانــــــاوصــــــاحب مــــــن 
عــــي فقـــــريا مــــن ميلـــــك األكوانـــــا  

)ن.م(

ةيالرتعة الروح
الرتعة الروحية هي اليت تتأمل يف حقائق الكون واحلياة ويف اخلري والشر والفناء واخللود، 

وجيسد ،نسان هو حمور التأمل يف الروحيات؛ فاألديب يصور يف أخيلته عاملا روحيا مثالياواإل
إن اآلثار الكاملة ألدباء املهجر تدلّ بوضوح على أن . أفكاره ومعانيه يف قالب الشعر والنثر

بل ،نسان والكون مل يكن مستلهما من مذهب فلسفي واحدتفكرهم يف األدب واحلياة واإل
وإن مصادر التكوين الفكري العامة هلم هي ،تتدرج يف إطار منظومات فلسفية خمتلفة

، اآلداب األجنبية، جتربة املهاجرة )١٣٣-١٣٢، صص٢٠٠١اجليوسي، (ية وأصوهلا الشرقية املسيح
؛ فاألديب املهجري يف نزعاته )٢٤، ص١٩٧٠األشتر، (وآثارها النفيسة العميقة والثقافة العربية 

من موضوعات الرتعة الروحية هو البحث عن احلقيقة . الروحية يستلهم من هذه املصادر
ومل ييئس الشاعر، يبحث ثانيا ،ذا إيليا أبوماضي يفتش عنها فلم يصل إليهاوالسعادة، فه

:يدرك أا مل تكن خارج نفسه بل عليه أن يبحث عنها يف نفسه،عنها وبعد مضي زمن
أن الــــيت ضـــــيعتها كانــــت معـــــي  وعلمت حني العلم ال جيـدي الفـىت  

)٧٩الدهان، ص(
أدباء الرابطة ىخاصة لد،يف األدب املهجريخلود الروحعلى صراربرزت عقيدة اإل

ليس لكياين وآخر الدهرإىل سأكونوها أنذا،وأنا كنت منذ األزل،«: يقول جربان. القلمية
اقتربت من دائرة النور وطرت يف عامل اخليالوائيةانقضاء، سبحت يف فضاء الال

.)٦٧، ص١٩٧٠األشتر، (» وها أنذا اآلن سجني املادة،ىاألعل
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النتيجة
ن االجتاه التأملي ذو خلفية زمنية قدمية وليس هذا جبديد يف تارخينا األديب، فنشاهد إ

أيب العتاهية ىأيب العالء املعري يف لزومياته، مث التأمالت يف احلياة واملوت لدىالتأمالت لد
. املهجريي وغريوغريهم، ومن الطبيعي أن يتسرب االجتاه التأملي إىل األدب املعاصر املهجر

املهجر املعاصر وبالنظرة الشاملة والدقيقة إىل الظواهر التأملية يف األدبني املهجري وغري
نفهم أن جوانب االلتقاء بني ظواهرمها التأملية أكثر من جوانب االختالف بينهما ولو أمعنا 

النظرة إىل الدين هم إال يف النظر نستنبط أن استخدام التأمل يف كال األدبني مضارعان، اللّ
املهجر املعاصر يف فإن األدب غري. اليت ينظر إليه املهجريون أكثر حرية بالنسبة إىل غريهم

مكاننا أن نفرق إنزعاته الروحية هو نفس األدب املهجري، ويف التعليق على مناذجهما ليس ب
.ألن غالبية موضوعاما التأملية تقع يف إطار واحد؛بينهما

املهجرجوانب االلتقاء واالختالف بني االجتاه التأملي لألدبني املهجري وغريولسهولة دراية
.قدمنا يف اية املقال قائمة التطبيق اليت تبني مقارتنا واضحة،املعاصر
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:جدول املقارنة
املهجر غرياملوضوع

املعاصر
األدب 
املهجري

االيضاح

-+ذو خلفية زمنية قدمية
كل انسان يكلم بالعربيةىلد: التأملي+-حمصور مكاناً

هإما يف املوطن العريب وإما خارج
++من بواعث ظهور األدب هو القضايا االجتماعية
++من بواعث ظهور األدب هو القضايا السياسية
+-من بواعث ظهور األدب هو القضايا الثقافية

غالباً-+ +من بواعث ظهور األدب هو القضايا الشخصية
ةًعاد+-االجنازات واملستجدات شكال

++االجنازات واملستجدات موضوعاً
+ +-التحرر من القيود العروضية القدمية

الرحيانيات: املهجر+-ظهور الشعر املنثور
األغنية اخلالدة جلربان: املهجر+-ظهور النثر الشعري

+ ++التفسري اجلديد للغيبيات
+ +-علة ظهور التفسري اجلديد للغيبيات هي احلرية الدينية

++التصوف الروحي 
++التصوف املادي

ةًعاد++غلبة التصوف الروحي على املادي
--غلبة التصوف املادي على الروحي

غالباً-+االهلام من املتصوفني املسلمني
+ ++علة ظهور التصوف هي الصمت

+ ++علة ظهور التصوف هي التفاسري اجلديدة للغيبيات
عدد كثري : جربان؛ التأملي: املهجر++ +الينابيع الفلسفية من النصوص الدينية
+ + ++الينابيع الفلسفية من الثقافات الغربية

++الينابيع الفلسفية من الثقافات الشرقية
املعري: التأملينسيب عريضة؛: املهجر+ ++بروز الشك والتشاؤم

+ ++ظهور االنكار بالشك والتشاؤم
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املهجر غرياملوضوع
املعاصر

األدب 
املهجري

االيضاح

+_علة ظهور التشاؤم والشك هي احلرية الدينية
++علة ظهور التشاؤم والشك هي العوامل االجتماعية

+ ++للغيبياتعلة ظهور التشارم هي التفسري اجلديد 
--غلبة التشاؤم على التفاؤل
يب ماضي؛ فلسفة احلياة أل: املهجر++غلبة التفاؤل على التشاؤم

األصداء ألمحد قنديل: التأملي
++التأمل يف مضمار احلياة 

خميمر أمحد: التأمليأيب ماضي؛: املهجر++ميان بقيمة احلياة اإل
الشايب: نسيب عريضة؛ التأملي: املهجر++الكفاح يف سبيل احلياة 

املعري: فوزي معلوف؛ التأملي: املهجر++الرحالت اخليالية
+-علة ظهور الرحالت اخليالية هي احلرية الدينية
++علة ظهور الرحالت اخليالية هي غلبة الشك والتشاؤم

أحيانا++السخرية الدينيةللرحالت اخليالية لون من 
++الرغبة إىل الطبيعة

يف التأملي أحياناً+ ++استخدام الطبيعة للحنني إىل الوطن 
ةًعاد++ذكر الريف أثناء استخدام الطبيعة

ابن خفاجة: جربان؛ التأملي: املهجر+ ++خماطبة عناصر الطبيعة
++النظرة إىل الدين

+-التحرر الديين
+-علة التحرر الديين هي البيئة اليت تعيش األديب فيها
+-علة التحرر الديين هي االمتزاج بالثقافات األجنبية
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صادر واملراجعامل

:بريوت. روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين).ق١٣٠١(اآللوسي، أبوالفضل.١
.الفكردار

.اجليلدار:بريوت. الديوان).١٩٣٧(إبراهيم، حافظ.٢
.دار صادر: بريوت.ترمجان األشواق).١٩٦٦(حميي الدين،ابن العريب.٣
إحياء دار: بريوتتعليق علي شريي، .لسان العرب).١٩٨٨(ابن منظور، حممد بن مكرم.٤

.التراث العريب
.باعة والنشربريوت للطدار: بريوت.ديوان).١٩٨٦(، إمساعيل بن قاسم أبوالعتاهية.٥
.العودةدار: بريوتمجعه سامي الدهان، شرح .ديوان).٢٠٠٤(أبوماضي، ايليا.٦
.مطبعة اليقظة: دمشق.يـالشعر الصوف).١٩٨٨(االختيار، نسيب.٧
.اآلدابدار: بريوت.قصائد أوىل).١٩٨٨(أدونيس، أمحد سعيد.٨
.الفكردار: بريوت، ٣ط.النثر املهجري).١٩٧٠(األشتر، عبدالكرمي.٩

.العودةدار:بريوت. ديوان).١٩٩٠(البيايت، عبدالوهاب.١٠
.الطباعة احملمديةدار:القاهرة. األدب العريب يف املهجر).١٩٦٣(اجلاد، حسن.١١
:بريوت. دب جربان اخلالدأرسائل جربان صفحات مطويه يف ).١٩٥١(جربان، جربان خليل.١٢

.بريوتةمكتب
.مؤسسة نوفل: بريوت.دمعة وابتسامة). ١٩٨٨(ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ.١٣
.االجتاهات واحلركات يف الشعر العريب احلديث).٢٠٠١(اخلضراءىاجليوسي، سلم.١٤

.مركز دراسات الوحدة العربية: بريوتالواحد لؤلؤة، ترمجة عبد
.الكتاب اللبنايندار:بريوت. قصة األدب املهجري).١٩٥٦(املنعمعبداخلفاجي، حممد.١٥
.العودةدار:بريوت. مقدمة ديوان ايليا أيب ماضي).١٩٩٨(الدهان، سامي.١٦
.املعارفدار:القاهرة. شعراء الرابطة القلمية).١٩٥٧(سراج، نادرة مجيل.١٧
: دمشق. الرحالت اخليالية يف الشعر العريب احلديث). ١٩٩٩(السليمان، حممد الصاحل.١٨

.احتاد الكتاب العرب
.دار الكاتب العريب:بريوت. الشوقيات).١٩٩٢(شوقي، أمحدال.١٩
.داراملعارف: القاهرة. أدب املهجر).١٩٩٣(عبدالدامي، صابر.٢٠
.الكتاب العريبدار:بريوت. أشباح األصيل:الديوان).دون تا(العقاد، حممود العباس.٢١
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.املعرفةدار:بريوت. أعالم الشعر العريب).٢٠٠٣(الشبلي، مرمي؛الفاخوري، متيم حمود.٢٢
.السعادةمطبعة :القاهرة. القاموس احمليط).ق١٢٦٤(الفريوزآبادي، جمدالدين.٢٣
.دار البريوت؛دار صادر: بريوت).١٩٦٤(جمموعة الرابطة القلمية.٢٤
دار: بريوت.العروبة يف شعر املهاجر األمريكي اجلنويب).١٩٧٢(حممود زلط، عبدالرحيم.٢٥

.الفكر العريب
.البطريركيةمطبعة مارأفرام :بريوت. ديوان غمائم اخلريف).١٩٧٤(املعلوف، رياض.٢٦
.سان باولو: الربازيل.ملحمة عبقر).١٩٤٦(املعلوف، شفيق.٢٧
.العلمدار: قم، ٣٦ط .املنجد يف اللغة).٢٠٠٣(املعلوف، لويس.٢٨
دار العلم : بريوت. االجتاهات األدبية يف العامل العريب احلديث).١٩٥٢(املقدسي، أنيس.٢٩

.للماليني
اجلامعة : بريوت.)رسالة جامعية(اجلن يف األدب العريب).١٩٦٠(نعمة، اد توفيق.٣٠

.حزيراناألمريكية يف بريوت، 
.مؤسسة نوفل:بريوت. مهس اجلفون).١٩٨٨(نعيمة، ميخائيل.٣١
.العريبالفكر دار:بريوت. التجديد يف شعر املهجر).١٩٥٧(ى هدارة، حممد مصطف.٣٢


