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امللخص
أسسها . اهيته وجتعله مركز عنايتهاصالته مؤكِّدةً سابقَةَ وجود اإلنسان على مأاإلنسان و،تستهدف الوجودية

خاصةً على األدب ،وأثَّرت على اآلداب العالَمية... كريكغور، ومن روادها نيتشه، مارتني هايدجر، جان بول سارتر و
يرى. عبدالصبور، الشاعر املصري احلديث، واحد من الشعراء املُتأثّرين اصالح. دباء وشعرائهأالعريب املعاصر و

. ولُ من جانب اهللا تعاىل للبشرية، مشرياً إىل اهتمام اإلنسان بذاته اهتماما كبرياعبدالصبور أنَّ الوجود هو املعطى األ
كيف تتجلى الوجودية يف شعر صالح عبدالصبور؟ وتشتمل على هذه : سؤال هام هوعن تتناول هذه املقالة اإلجابة 

دراسةَ اإلنسان وحموريته يف هذا الكون ـــباملنهج التحليليـــ، مستهدفةًزناإلنسان، احلرية، املسؤولية واحل: املسائل
وترمز إىل احلرية الوجودية الناجتة عن وعي اإلنسان، وتدرس التزام عبدالصبور باإلنسان ومشاكله الكثرية يف 

.املقاومة ضد الظلماتمع؛ يف النهاية تومئُ إىل حزنه اإلصالحي الذي يحرض الناس على 
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ةمقدم
جتماعية يف مجلة من القضايا االجتماعية اإن النقد، مهما ختصص ومتيز، يظل عالقة 

مصطلح استخدم منذ القرن السابع عشر يف ١والنقد األديب)١٧٦ص،٢٠٠٣يقطني، (،الكربى
، ٢٠٠٠العاكوب، (.عليهادبية، أو تقييمها، أو التعليل هلا، أو وصفها، أو احلكم عمال األحتليل األ

دبيةُ يف دائرته متوزعةًً إىل الرومانتيكية، السورئالية، الواقعية، وحتوم املدارس األ)٢٢ص
... الوجودية و

كان . أثَّرت الوجوديةُ على اآلداب العاملية خاصة على األدب العريبِ املعاصرِ تأثرياً كبرياً
ومن روادها نيتشه )١٠، ص١٣٧٨استراترن، (،الدمناركيمؤسسها األولُ كريكغور، الفيلسوف

جربيل مارسيل : إال أا دخلت جمالَ األدب على يد فيلسوفنيِ فرنسينيِ... هايدجر وومارتني
)١٤، ص٢٠١٠الوجودية، (.م١٩٠٥وجون بول سارتر املُولود عام . م١٨٨٩املولود عام 

إن الوجوديني يرون أن . اهتمامهامركزاننسأصبح اإلنسان واإلىتركَّزت الوجودية عل
وجود: هايدجرليهاإكما أشار ،)٧، ص١٣٩٨شريعيت، (ماهيتهىعلسابقنسانوجود اإل

. )٤٦، ص١٣٦٢بارت، (هو ذاتهنسانوجود اإل، ذاته أو بعبارة أدقىعلسابقنساناإل
ألنه سيد ؛ )٢٩، ص١٣٨٠ر، سارت(تأيت أمهيةُ اإلنسان عند الوجوديني، يف اهتمامه بنفسه 

.الطبيعة، وال مكان ألي سيد آخر يف هذا الكون سوى اإلنساننفسه، وسيد مصريه، وهو سيد
اإلنسان مؤكِّداً أنَّ)١٨٨، ص١٣٦٥سارتر، (،سارتر يمجد قيادةَ اإلنسان)٤٢، ص٢٠٠٨شريح، (

.قيد بقانون حيد من حريتهحر يف كل شيٍء عدا ألّا يكون حراً، ولذلك فاإلنسان غري م
)١٨١-١٨٠صص، ١٤١٦خفاجي، (

احلريةُ هذه، )٢٩، ص١٣٥٢زماين، (.ختيارهاإذن، اإلنسان، حمور هذه املدرسة وحر يف 
َ كاحلرية، االختيار، مفاهيمألنَّتوحي باختياره الذي جيعل على عاتقه املسؤوليةَ جتاه اآلخرين

، ١٣٧٧كواري، مك(،الفالسفة الوجوديني، ذات أمهية قصوىالتصميم واملسؤولية عند مجيع
اإلقامةُ مبهمته، يدركُه اليأس واحلزنُ وهذا النوع من ولكن حينما ليس مبقدوره)٥٣ص

)٩٦، ص١٣٨١، يستانسياليسماادبيات ا(.األدب الوجودياحلزن، واحد من مضامني

1 .Literary criticism
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اتبيوسف ، سياب، العريب املعاصرون حنو أدونيسدبألاُء اوأدبشعراُءه املدرسةَ هذع
. ااملُعجبني عبدالصبور واحد منصالح... عبدالباسط صويف و، اخلال

صالح عبد الصبور ولد : قبل متابعة البحث، نلمح حملة قصرية إىل حياة عبدالصبور
لشعراء بعد يعد أهم اومن رواد الشعر احلرهو. ١٩٨١ومات سنة بزقازيق مصر١٩٣١سنة 

الشعر القدماء يفحيذو حذوبدايةً كان. )٢٠٠، ص١٩٩٩خليل جحا، (قي يف مصر محد شوأ
: أيب العالِء حنوواملتنيبحنو

وترودهــــــــــــا كفــــــــــــي فــــــــــــيفجعين
ــالكُها  ــر يل مســـــــــ ــــــــ ــي تنكـِّ قممـــــــــ

حـــــس الــــــدمى، وبـــــرودة الصــــــنم  
ــم   ــي روعــــــة القمــــ مــــــن بعــــــد إلفــــ

)١٣٣، ص٢٠٠٦عبدالصبور، (

. ليهإوانصرف الشعربعد ذلك تغريت نظرته إىلوكافكاواليوت. اس. ر يتمث طالع آثا
، )١٩٦٤(»أحالم الفارس القدمي«،)١٩٦١(»أقول لكم«:له عدة دواوين من أمهها

كما . )١٩٧٧(»حبار يف الذاكرةاأل«، )١٩٧٣(»شجر الليل«، )١٩٧٠(»تأمالت يف زمن جريح«
»مأساة احلالج«، )١٩٧١(»ليلي وجمنون«:الشعرية هيكتب الشاعر عددا من املسرحيات

).١٩٧٥(»بعد أن ميوت امللك«، )١٩٦٩(»األمرية تنتظر«، )١٩٧٠(»مسافر ليل«، )١٩٦٤(
كيف تتجلى الوجودية يف : أما السؤال اهلام الذي حناول اإلجابة عنه يف هذه املقالة؛ فهي

بعد مظاهر الوجودية يف شعره وحتليلها هذا السؤالعن شعر صالح عبدالصبور؟ إننا جنيب 
يتوجه سقراط مل«:، انتباه عبدالصبور قائالهوجودنسان واإليسترعي :اإلنسانوهي أوال؛ 

هواملوجود الوحيد الذي يستطيع أن نسانألن اإلنسان، اإلإلّا إىل... إعرف نفسك: خبطابه
؛ نظرة وجوديةنساناإلعبدالصبور إىلنظرة .)٧ص، ن.م(»فهو إذن وعي الكون، يعي ذاته
يفنساننظر اإل«:وهذا الوعي يسبب التحرك،هوجودوهذاتيعيأن نساناإلىعلألنه يرى
ألنه حييل هذا اإلدراك من إدراك ساكن فاتر إىل، التحول األكرب لإلدراك البشريذاته هو

. )٨ص، ن.م(»إدراك متحرك متجاوز
، ١٣٨٤محدي، أ(يرى الوجوديون أنَّ اإلنسان حر بسبب وعيه للعدم:يةاحلر؛ ثانياً

:ويقول عبدالصبور، )١٩٧ص
ولكين أقول لكم بأن القيد حريه

ـــ يدريوالـــ وأنَّ النسم مأسور٢١٧، ص٢٠٠٦عبدالصبور، (بإطالقه (
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. كان مقيدا باالغاللاحلريةُ يف هذه األبيات، حريةٌ وجوديةٌ تكمن يف وعي اإلنسان هلا ولو 
التزام عبدالصبور الينفك من اإلنسان ألنَّ مهمة األدب هي التعبري عن : االلتزامثالثا؛ 

وكما أسلفنا الذكر، تأيت أمهية ، )٣٥، ص١٩٧٥نعيمه، (اإلنسان وكل حاجاته وحاالته تعبريا مجيال
: غاية الفن هي اإلنسانالوجودية عند عبد الصبور يف اهتمامه الكبري باإلنسان حيث يرى أنَّ

: لنسأل اآلن
للفن غاية بشرية؟هل

)٦١ص، ن.م(نعم، ولكن غايته اإلنسان ال اتمع

العامل، من خالله يتأمله، وعن عبدالصبور شاعر يرى الشعر وسيلة للتفاهم مع صالح
ا حلاجات هو شاعر ملتزم جيعل الشعر تعبري. )٢٠٢ص، ن.م(فيه ويف مهوم إناسهطريقه يفكر

أشار فيها إىل مشاكل فلسطني بسبب وجود قد و.شعار منوذج من التزامهالناس وهذه األ
: مشبهاً الصهاينة تتارا هجموا على املدن هجوما وحشيا وخربوها وتركوها أنقاضا، الصهاينة

هجم التتار
ورموا مدينتنا العريقة بالدمار

رجعت كتائبنا ممزقةً وقد محي النهار
الراية السوداء واجلرحى وقافلةٌ موات

)١١٣ص،ن.م(زحف الدمار واالنكسار... 

: الذي يرتع إىل الوجودية؛ كما جنده يف عبدالصبور قائاليصاحب احلزنُ الشاعر: احلزنرابعا؛ 
وثوى يف جبهة األرض الضياع.. 

ومشى احلزن إىل األكواخ، تنني له ألف ذراع
) ١١٥ص، ن.م(كل دهليز ذراع

التنني يف هذه األبيات رمز لألستعمار الذي . شبه الشاعر احلزن وآثاره السلبية، بالتنني
وحينما يدخل أي بلد، يدمره وجيعله متخلفا ،)١٦٢، ص١٣٨٣سيدي، (يصاحب عالمات التدمري 

. عن قافلة احلضارة

خلفية البحث
: اره، منهايف عبدالصبور وآث)تمقاال(متعددةدراسات سبقت
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جملة كلية اآلداب والعلوم »اشعار عبدالصبور با استفاده از آثارشوهبه «««.١
شعار أوحياةىلإالكاتب فيها تطرق، )١٤٤-١٦٣(٥٣عدد ،امعة طهرانجلية نساناإل

)١٥٧، ص١٣٨١محديان، أ(.عبدالصبور بواسطة آثاره

والعلوم دبكلية اآل، اآلدابولة اللغةجم» عبدالصبورصالحشعردر««.٢
ة يتبين فيها الرموز السياسية واالجتماعية والدين، )١٤٧(٣٧امعة مشهد عدد جلية نساناإل

)١٤٧، ص١٣٨٣سيدي، (.عبدالصبورعر صالحيف ش

تطرق »آدااواللغة العربية«جملة»عبدالصبوراملوت اخليامي يف شعر صالح«.٣
.)١٢٣، ص٢٠٠٩مريزايي، (عبدالصبورحيف شعر صالظاهرة املوتىلإفيها الكاتب
نادروعبدالصبورصالح: عريبوخيامي در آثار دو شاعر فارسي«««.٤

ىلإتأثري وجهة نظر اخليام تطرق الكاتب فيها إىلو،املقارندباألوجملة اللغة»
)١٢٩، ص١٣٨٩مريزايي، (.ين الشاعريناملوت يف تفكري هذ

»)صالح عبدالصبور وعبدالوهاب البيايت(قناع احلالج يف الشعر العريب املعاصر «.٥
وقامت بدراسة احلالج رمزا للحرية والكفاح والشهيد من ،جملة العلوم اإلنسانية الدولية

)٢٨-١٣صص، ٢٠١٠روشنفكر، (.أجل الكلمة

. ار، مدحتاجلي»مجاليات املكان يف املسرح صالح عبدالصبور«.٦
. الوائلي، كرمي»الرومانسية الصوفية وإبداع القصيدة عند صالح عبدالصبور«.٧
،فقطرالصبوعبديف شعر صالحالوجوديةَتبينلاآلن مل تكتب مقالةٌ بعد ىلكن حتو

املوت نتطرق إىلقبل ذلك جدير بالذكر أننا ال .  هذه القضيةهذا املقال إىلويصبو
. ذكرنا سابقاامممبا أنه قد كُتبت مقاالت حوله ، هذا املقالودي يفالوج

نساناإل
ومن أجل ذلك، ،للمكتب الوجوديياالهتمام الرئيسنسان هو مركزإن اإل، ناذكركما 

أنويني يرون أنه علينا نسانألنّ اإل)٩٢، ص١٣٨٤امحدي، (؛ويةنسانعتربه سارتر نوعاً من اإلا
١٧، ص٢٠٠٥سعيد، (.وأنَّ قيمة اإلنسان عالية جدا، )٢٧، ص١٣٨٥بايزر، (نسان اإلةَقوقْبِلَن(

هواعٍ ومصدر هذا الوعي تفكري به،اإلنسان عند الوجوديني كائن مقَييشري عبدالصبور . ألنه ي
الشاعر مما الشك أن«و)٥٨، ص٢٠٠٦عبدالصبور، (» اإلنسان هو نقطة البدء«:إىل هذه القضية
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.)٢٠١، ص١٩٩٩جحا، خليل(»وىل يعيش ويفعل ويفكر ويعملأوالً، وهو ذه الصفة األإنسان
ياهإمعترباً مركز عنايته نساناإللَعجأن عبدالصبور وجوديهذه العباراتنستنتج من

قائالاحلياةسيد :
) ٢٠٦، ص٢٠٠٦عبدالصبور، (إنسان هذا العصر سيد احلياة 

إلنسان عند الوجوديني سيد الكون وسيد نفسه وسيد مصريه كما أسلفنا الذكر، إن ا
يوحي الشاعر ذا املفهوم مشبهاً اإلنسان باملالح والكونَ بالبحار وأنَّ ،)٤٢، ص٢٠٠٨شريح، (

: اإلنسان سيد هذا الكون
البحار هذا العصرِ سيد ٢٠٧، ص٢٠٠٦عبدالصبور، (مالح (

الويقتل أحداًالذي النساناإلمتجسد يف كالمه لكن يبدو أنَّ املرتلة العالية لإلنسان
: بل يعايِشهم سلْماً،يؤذي اآلخرين

) ن.م(يريق نقطةً من دمألنه يعيش دونَ أن

يه، وأن يعرف مكانه من يعوأن يدرك وجودهنساناإلىجيب عل«:يقول عبدالصبور
تشري فيها اليت »نسانموت اإل«يدةقصمنهذه القضيةُتتبدى . )٧٧-٧٦صص، ن.م(»احلياة

مكانته العالية نسان وشرف اإلدالئلويستحضر ومرتلته كأشرف املخلوقاتنسانشأن اإلإىل
مث ،ثقل التاجالشاعر عنهعبروبواسطة العقل الذي أعطاه اهللاه املسؤوليةَإحساس: هي

والنور يف باطنهوجوده األخالفترض :
رأسهإلنسان حني حيس ثقلَ التاج يفأال ما أشرف ا

وحني حيس أن الشمس يف فَوديه لؤلؤتان
) ٢٢٧ص، ن.م(رض األاَهللا أورثَه بساطوأن

يأيت كالم الشاعر يف أمهية العقل الذي قد امتاز به اإلنسان من احليوانات وقد صيره 
، ٢٠٠٣مقلد، ()أنا موجودنأنا أفكِّر إذ(:أشرف الكائنات كما يتضح من قول ديكارت

يتضح لنا من . ساس لوجود اإلنسانحيثما جعل ديكارت العقل والفكر حجر األ، )١٩٨ص
َجاِعٌل﴿:بيات أنَّ الشاعر يرمز إىل هذه اآلية الكرميةخالل هذه األ ِإنِّي لِْلَمالَِئَكِة رَبَُّك قَاَل َوِإْذ

َخِليَفًة . لةً على قيمة اإلنساندال،)٣٠، آيهالبقرة(﴾ِفي اَألْرِض
: قائال،أشرف الكائناتتهاليت جعلىخرالعوامل األويذكريستمر الشاعر

اإلنسان حني يشم يف اإلنسانأال ما أشرف
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ريح الود واأللفه
)٢٢٧، ص٢٠٠٦عبدالصبور، (أال ما أشرف اإلنسان حني يرى بعيين إلفه اإلنسان

،رامزا إىل أمهيتها،لفة يف طابع إنساينالوداد واحملبة واأل: هييعد الشاعر تلك العوامل و
. ألنَّ اإلنسانية تتجسد يف احملبة اليت أشار إليها الشاعر؛عالوةً على العقل والفكر املشارينِ إليهما

معتربا ،متضجراً من فقدان اإلنسانية،مكانته العاليةعن اإلنسان ويزال الشاعر يتكلمال
: دليل تعاسته وشقاوتههذا هوو،ية يف وجودهنسانإلمل يهتم باميتاً حينما اناإلنس

) ن.م(ميوت يف أعماقه اإلنسان أال ما أتعس اإلنسان حني

ةَابسيعمر األراضي اليوفيد جمتمعهالذي ينساناإل، هو املنشود عند الشاعرنساناإل
: جيعلها خمضرةً صاحلةً للحياةو

مجلَ اإلنسان حني جيوس يف أرضهأال ما أ
ِ جذْالنااخلصبيقَلَّب جدبها يف

يشق باحملراث مملكتهوحني
) ن.م(أخاديدا ووديانا 

من ويأيت بدليل آخر لشرف اإلنسان وهو استخدام الكلمات الطيبة بدالًالشاعرتابعي
»لسانهاملرُء خمبوء حتت«:عليعليمام كما قال اإل،شخصيتهىعللفاظ اجلوفاء داللةًاأل
. )٣٨٨، ص١٣٧٧البالغة، ج(

فاإلنسان الطيب
 ١٨٥، ص٢٠٠٦عبدالصبور، (ال ينطق إال اللفظَ الطيب (

احلرية
على اإلنسان أن : ويرونيعدونه سيد الكائناتنسان وإن الوجوديني يكرمون اإل، كما مر

محدي، أ(سارترعند الرئيس فهوم رية هي املاحلإذاً، كانت . يتسم بصفة احلرية ويتحلى هلا
.)٢١، ص١٣٨٤
د عبدالصبور احلريةيومجيعنالصدق والعدالة، ها معدكماالفضائل البشرية أعظمم

ثالث صور «و» املوتواحلرية«و» شنق زهران«و» هجم التتار«:أشار إليها يف بعض قصائده
لقسم إىل اتنقسم احلرية يف هذا،)٧٧-٧٦صص، ٢٠٠٦عبدالصبور، (... و» لوركا«و» من غزة

: ثالثة أقسامٍ



١١٨ªآدابهاو مجلة اللغة العربية

احلرية الناجتة عن الوعي
: »احلرية واملوت«يقول يف

رووا يا صحبيت األحرار فيما حدثوا من قالْ
يولد مثلَ نسمِ الريحالطفلَبأن

وحني يدب فوق األرض تثقل ساقَه األغاللْ
)٢١٧ص، ن.م(ألجداد تراب مشه االدنيايقيده إىل 

مل يطأ نسانالذين يرون أن اإل، لسان اآلخرينعلىروي الشاعر احلرية ي مادام حر
يومئ الشاعر يف احلقيقة إىل آرائهم املخطئة عن . ما ولد يفقد حريتهنلكنه حي. رضاأل

الوجوديني ألن؛إجابةً وجوديةًوجييبهم،مفهوم احلرية مشرياً إىل نظرم السطحية إليها
امحدي، (.نسان معىنيعطي حرية اإلهذا الوعيو،لعدملحر بسبب وعيه نسانيرون أن اإل

)١٩٧، ص١٣٨٤
َ القيد حريهبأنولكين أقول لكم

)٢١٧، ص٢٠٠٦عبدالصبور، (طالقه إبـــوال يدريـــمأسورالنسمَّ وأن
لو وحرانسانه اإلعتبارِاول احلريةحولشاعرلتفكري الوجوديالىبيات علتدل هذه األ

. القيودولو كان مقيدا باألغاللو،ريتهحلنسانهو وعي اإلمااهليُءالش. إسارةوكان يف قيد
قيقيةاحلرية احل
: قائالالشاعريستمر 

وأنَّ احلر من ميشي ثقيلًا فوق ظهرِ األرضِ
اجلدبِىوحيضر بطن ساقيه على وجه الثر

عراق والقلبِاألنداح يفوينهض رغم ما ي
)ن.م(من األحزان واألشواقِ واآلمال واحلبِ 

هو الرجل الواقعياحلرألنَّ ؛يف هذه األبيات، عن املفهوم احلقيقي للحريةيعرب الشاعر
رغم كلِّ املصائبو،رض اليابسة اجلدباألرض وحيفر برجليه األى الذي ميشي بصعوبة عل

أنعليه و،نسان ذاهبةٌأن حياة اإلألنه يعلم؛األماميتحرك إىلويقوم، شواق والعشقواأل
: قائالً،ىرأخوالبقاء يف حياة يبحث عن احلرية

:وقيل لكم
)ن.م(بقاءكم مسطور بأن حياتكم جسر، وأن

نستنبط من ف.حريتهدون وحتول بيات السابقة، إن الدنيا تقَيد اإلنسان كما أشرنا يف األ
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مبا أنه قد عبر عن هذه ،ين البيتني أن اخللود واحلرية احلقيقية يكمنان يف حياة اآلخرةهذ
. ألنَّ البقاء خيتص ا؛احلياة جسراً ويطلب البقاء يف العقىب

الوجودية الدينية اليت تبتين : وهي،جدير بالذكر أن الوجودية تنقسم إىل ثالثة أقسام
حلادية الوجوية اإل. كريكغور، مارتني بوبر وبال تيليش: ومن ممثليها،على االعتقاد بوجود اهللا

الوجودية غري الديين اليت تستهدف تربير العامل . سارتر: اهللا وممثلهااليت ال تعتقد بوجود
عبد الصبور وجودي ديين .)٢٠١٠، يستانسياليسما(ا(هايدجر : وممثلها،الدينوالكون دون 

خرى، واحلرية احلقيقية عنده هي اليت يربطها باهللا والدين واحلياة األورجلٌ مسلم يعتقد 
بيات التالية إميانه باهللا وأنَّ فقدان اليقني وعدم ونستنبط من األ،كما اُشري إليها،بالدين

: ميان باهللا سببا نفوذ الشياطنياإل
اليقنيحني فقدنا جوهر«

البطونتشوهت أجنة احلباىل يف
من الشياطنيجيل

)٢٨٥، ص٢٠٠٦عبدالصبور، (» جيل من الشياطني

لوركا رمز للحرية
: »لوركا«يف قصيدةالشاعريقول
... لوركا

نافورةُ امليدانْ
)٢٦١ص، ن.م(ظلٌ ومقيلٌ لألطفالِ الفقراء

:قائالًيستمرو،للفقراء واملساكنيوملجأاًكبريبطالً» اإلسباينالشاعر«يكون لوركا
هالبحرِ احلُلْو كمياه مر

)ن.م(...وكَموجتها هيمانْ

حيب القيد والسكون بل ألن املوج الوشبهه باملوجرمزاً للحريةلوركااستخدم الشاعر
اليزال و،يعرف السكونَ والقرارال،مواجلوركا زاخر كاألإن. يرنو إىل احلرية واهليجان

. الغليانويبحث عن احلرية
ىلإاحلر أن يكون مسؤوالً بالنسبة نساناإلىعلو،املسؤوليةَتتعقَّب احلرية إن: ا أشرناكم

. االيت سنتطرق إليه» مسرحية احلالج«يفاعبدالصبورأوحى كما ،جمتمعه
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املسؤولية
مسؤولية للداللة على» االلتزام«سارتر أول من بلور مصطلح بولالوجودي الفرنسي جانإن

النفس أو تعبري مجايل، وإمنا هو ألديب، ولتوكيد أن الكالم األديب ليس جمرد ترويح عنا
. )١٨، صت.دسارتر، (بل غاية ،ألن لغة الشاعر مل تعد وسيلة؛يستتبع املسؤولية» موقف«

وجوب مشاركته بالفكر والشعور والفن يف قضايا قومه الوطنية ،يراد بالتزام الشاعر
مبعىن آخر، . )٤٨٤، ص١٩٩٧غنيمي هالل، (ا يعانون من آالم وما يبنون من آمال واإلنسانية وفيم

ديب الروسي العظيم الذي حنو تولستوي، األ،عليه أن يعايش الناس ويلمس مسائلهم عن كثب
رمبا كان أصدقها وصفا له ،كان له ارتباط وثيق مبشاكل عصره ولقب بالعديد من األلقاب

فمن هذا املنطلق قد فضل الوجوديون باستمرارٍ .)١٦١، ص١٩٩١ري، الغم(» إنسان اإلنسانية«
ألما تتركان اال مفتوحا ؛)١٣٨٩اخلطيب، (املشكالت اإلنسانية القصةَ واملسرحيةَ لطرح

لذلك، اخترنا مسرحية احلالج معبراً عن مسؤولية . لألديب حىت يعرب عن آرائه اإلصالحية
عذاب احلالج طرحا لعذاب املفكرين يف معظم اتمعات كان«: يقولالشاعر جتاه اتمع كما 

.)١٠٥، ص٢٠٠٦عبدالصبور، (» كواهلهميؤثروا أن حيملوا عبء اإلنسانية عناحلديثة بعد أن
سوء عن الفقر ليس ناجتاًولكن،عذاب اإلنسان األكرب هو الفقرإن«: يقول عبدالصبور
ديب ويرى أنه ليس على األ،)٦٠ص، ن.م(» سوء اإلنسانيةعن تج ولكنه نا. توزيع الثروة فحسب

:هذه الظاهرة اليت اعتربها شراًأن يسكت أمام
:احلالج

الدنياجانبناهبنا 
عندئذ بالشرنصنعما 

: الشبلي
الشر

ماذا تعين بالشر
: احلالج
، الفقراءفقر

)٤٨١ص، ن.م(ألفاظ ال أوقن معناهاأعينهم تتوهججوع اجلوعى، يف
كُذْينِرنِ املختلفياعبدالصبور يف هذه االبيات العارفياحلالجوالشبلي: مهاو،فكر .

أن رسالته االتصالُ باآلخر يف ىيرأما احلالج. الدنياالتصوف عزوفًا عنىالشبلي ير
تحريض ذا يكون احلالج مسكونا مبناضل يؤمن بالو. الظالموحدة كونية حتارب باستمرار
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اتباع جهىحمرضا الفقراَء عل، وخفض األسعارداعيا التجار إىل،والسري يف أسواق بغداد
.)٣٥-٣٤، صص٢٠٠٧شبلي، (

: قائالًيستمر الشاعر
يا شبلي

ملكوت اهللالشر استوىل يف
الدنياكيف أغض العني عن... حدثين

)٤٨٢، ص٢٠٠٦عبدالصبور، (يظلم قليبإال أن

، من أجل أغض الطرف عنهالعامل وال أستطيع أنىالشر اشتمل علإن: الجيصرخ احل
: يصلَح اتمعبدايةً مثيصلَح احلاكمأنه جيب أنىيروكومةيكافح باحلذلك

احلالج
الوايل قلب األمةوأقول هلم إن

وهل تصلح إال بصالحه
: جييببالفقر، وحينما يسأله القاضي أبوعمر عن ادام 

الناس؟يرتفع الفقر عنتبغي أنهل: أبوعمر
الفقر؟ما: احلالج

اجلوع إىل املأكل والعري إىل الكسوهليس الفقر هو
القهرالفقر هو

استخدام الفقر إلذالل الروحالفقر هو
)٥٣٨ص، ن.م(استخدام الفقر لقتل احلب وزرع البغضاء الفقر هو

: وهياآلثار السلبية للفقرت إىلبيايشري عبدالصبور يف هذه األ
يظلم، فاآلخرىيسبب غلبة فئة علوالعدالة يف اتمعفقدانج الفقر يروإن:القهر)أ

. ويبقَى املظلوم متخلفاً إىل االبددائماًلظاملا
. تمعهم يف اهويتوهمشخصيتمهدماًجيعلهم ذليلًا ويحقِّر الفقر الناس:اهلوان)ب
الوداد واحملبةفيه نهدم ت، حينما شاع الفقر يف جمتمعٍ:دام الوداد واحملبةا)ج

. بنيان اتمعللقضاء على الذي هو أحد العوامل اهلامةعنهما احلقد ضيعوو
عبدالصبور وجودي ملتزم معبر عن القضايا اليت أنَّحاولنا أن نبني يف هذه الدراسة 

تطرق الشاعر يف هذه . قدمالتوأصبحت سبب ختلفهم عن قافلة احلضارةو،اسأصابت الن
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. اس اتمعسة وعده السبب الرئيس لتدمري أقضية الفقر من جوانب خمتلفاملسرحية إىل
ساسية اليت يستطيع أن يكون مبعزل عن املشاكل األديب ملتزم الأعبدالصبور إن

،مشاكل الناسيعرب عنويعيش داخل جمتمعهأنديب األىعلى أنه بل ير،يواجهها جمتمعه
ىغايةُ الوجود هي تغلب اخلري عل«: كما يقول،الشرىعليساعد اخلري ليغلب ن أحياول و

هي أن مسؤولية اإلنسانإن«و،)٧٥، ص٢٠٠٦عبدالصبور، (» طويل مريرالشر من خالل صراع
. )ن.م(» ينقيه يف نفس الوقتويشكل الكون

وصالح،)٣٧، صت.دسارتر، (» جتماعية احلقتتوافر لألدب وظيفته اال«: يرى سارتر
العامل، من خالله يتأمله، وعن طريقه يفكرعبدالصبور شاعر يرى الشعر وسيلة للتفاهم مع 

يوجد ارتباطٌ وثيق بني نظرية سارتر وكالم . )٢٠٢، ص٢٠٠٦عبدالصبور، (فيه ويف مهوم إناسه 
ويران على األدب أن يكونَ يف ،كالمها يؤكدان على وظيفة األدب االجتماعيةفعبدالصبور؛

. جتاه جمتمعهديب أن يكون مسؤوالًويلزِمان األ،خدمة الناس واتمع ويعبر عن مشاكلهم
ال يتمكن من اإلقامة مبهمته عمليا، يدركه احلزن الناتج عن إحساسه ديب حينماإال أنّ األ
ألن مضامني كالوحدة، اليأس، التمزق النفسي واالضطراب، احلزن والتشاؤم من املسؤوليةَ

 تأيت إثر ه املسؤوليةَ إخصائص األدب الوجودي وهذه املفاهيمات ا(حساسيستانسياليسماادبي ،

. ونتطرق متابعةً إىل هذا النوع من احلزن عند عبدالصبور،)١٣٨١

احلزن
علىيتوزع ، يدركه احلزن الذي مبهمتهقامةَاإلديبيقدر األأسلفنا الذكر، حينما الكما
: قسمني

احلزن الروتيين
مبجمله يدور يف إطار عبدالصبور شاعر حزين ه٩١، ص٢٠٠٧رفاعية، (احلزنوشعر( :

يا صاحيب، إين حزين
ينر وجهي الصباح، فماابتسمت، وملالصباحطلع 

زق املتاحاملدينة أطلب الرمن جوفوخرجت
ماِء القناعة خبز أيامي الكفافوغمست يف

) ١٢٧، ص٢٠٠٦عبدالصبور، (جييب قروشورجعت بعد الظهر يف
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هوجعلَاحلياةنتيجةً لروتينيةاحلزن الذي أصابه عنيف هذه االبيات، الشاعريتكلم
امبلَقَّبا بشاعر السأموتعم :

هذا زمان السأم
سأمنفخ األراجيل 

لألملْعمقال 
٢٠٥ص، ن.م(ألنه كالزيت فوق صفحة السأم(

السأم ،)٢٢، ص٢٠٠٧مشس الدين، (السأم الناتج عن تفكريه الوجودي، هو شاعر السأم
ألن الوجوديني يرون أن ؛ عدم رضايته عن الظروف املوجودةواحلياةروتينيةالناتج عن 

يفهمون الكون أبداالوال شخصية هلم، قطفشخصيةشخاص الذين خاضوا يف حيام الاأل
.)٢٠١٠يستانسياليسم، ا(ا(

: يفارقه أبدااليزال مع الشاعر وال،حزنٌ عمى طويلٌ ساكت،هذا احلزنُ
واحلزنُ يولَد يف املساِء ألنه حزنٌ ضرير

من اجلحيم إىل اجلحيمحزنٌ طويلٌ كالطريق
١٢٧، ص٢٠٠٦عبدالصبور، (حزنٌ صموت(

اإلنسايناحلزن 
: قائال،يستمر الشاعر معرفاً احلزن وهدفَه الرئيسي منه

حزنٌ تمدد يف املدينة
كاللص يف جوف السكينه
)ن.م(كاألفعوان بال فحيح

هذا احلزن. فيهاخ قليال قليال ى املدينة وترسالذي تظَلَّلَ علالشاعر هادف إىل احلزن
لكين ، ولست شاعرا حزينا«: ه كما يقوليستهدف نزاععنده، لذلكاحلزن املنشود هو

شهوة : قال شلليكما. جواحنيألين أمحل بني، ويعجبينذلك ألن الكون الو. شاعر متأمل
. )٦٥ص، ن.م(» إلصالح العامل
رفاعية، (احلزن متقد، وفاتراليأس ساكنألن؛عند عبدالصبور غري اليأسإنَّ احلزن

: يقول،)٩٧، ص٢٠٠٧
الكنوزقهر القالع مجيعها وسىباحلزن قد
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ا طغاهوأقام حكام
سمل العيونُ قدواحلزن

احلزنُ قد عقَد اجلباه
)١٢٨، ص٢٠٠٦عبدالصبور، (ليقيم حكاما طغاه 

،يف اتمعونتائجهاحلزنآثارألنه أشار إىل؛بياتيتبدى التزام الشاعر يف هذه األ
ذوي أحزان وعابسي شخاص أنَّ احلزن جعل األو،احلكمتويل الظاملنيوادام املدن: هيو

إنساين عبدالصبور صالححزنُمن أجل ذلك، . عليهممتسلّطنياحلاكمني الظاملنيوالوجوه 
.)١٤٥، ص١٩٧٨عباس، (هذا الكون ع اإلنسان يفوضلبتصور صالحيتصل،فرديال

بيات التالية اليت حزنٌ اصالحي كما يتضح من األأثبتنا يف هذا اال، أنَّ حزن الشاعر
رغم وجود،بالعيش والفرحاألملَهمإعطائوالعميقالنوممن يقاظ الناسِإدف إىل 

: ال الظلمةوالنورِالصباحِوالتطلعِ إىل احلزن
الصباحسنعيش رغم احلزن، نقهره، ونصنع ىف

)١٢٨، ص٢٠٠٦عبدالصبور، (... باحأفراحنا البيضاَء، أفراح الذين هلم ص

يجةنتال
وترى أن اً،يهتم باإلنسان اهتماما بالغ. اإلنسانويةالوجودية نوع منإن: الذكرسبقكما

قد . املوجود الوحيد الذي وجوده سابق على ماهيته وله أمهية قصوى من هذه اجلهةاإلنسان هو
. عتىن باإلنسان عناية بالغةاور ألنه كما أشرنا، عبدالصبتبلورت هذه الفكرة يف تفكري صالح 

وشاهدنا أن الوجودية متثلت يف أربعة ،نستنتج من هذه املقالة تبيني هذا الفكر يف شعره
: وحصلنا على النتائج التالية،اإلنسان، احلرية، املسؤولية واحلزن: وهي،حماور رئيسية يف شعره

. كون عند عبدالصبورحمور الوخالصةُ احلياةنساناإلإن.١
. عندهنسانحرية فكريةٌ ناجتةٌ عن وعي اإلنسانحرية اإل.٢
هذا األمر جعل عبدالصبور أديبا و،بواسطة حريته مسؤولٌ جتاه اآلخريننساناإل.٣

. مشاكلهنسان وملتزما جتاه اإل
. الظاملنيويقاوم أمام الظلمحىت،نسانٌ إصالحي يشجع اإلحزن عبدالصبور حزن.٤
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صادر واملراجعملا
.القرآن الكرمي

. ركزم: طهران.نوشتكه ميسارتر).ش١٣٨٤(محدي، بابكأ.١
عبدالصـبور بـا اسـتفاده از    واشـعار صـالح  هبـه  .)ش١٣٨١(محديان، محيد أ.٢

خريـــف وشــــتاء، ، ٥٣العـــدد ،)ــــران(إنســـاين ادبيــــات وعلـــوم  دانشـــكده هجملـــ .آثـــارش 
.  وقرآين، زبان وادبيات عريب١٦٤-٦٣صص

http://reviews.persianblog.ir: ٣/٩/٨٩).١٣٨١(يستانسياليسماادبيات ا.٣

. مركز: هرانطجوادزاده، عليةترمج.اباآشنايي ).ش١٣٧٨(بول استراترن، .٤

http://pajoohe.com: ١٣/٩/٨٩).٢٠١٠(يستانسياليسماا.٥

، ٢ط،رمنصـور  ةمجـ تر؟ميستانسياليسـم  اا).ش١٣٦٢(بارت، ويليام.٦
.::طهران

.مدرنيتــه وناخرســنديهاي آنهبــه ).ش١٣٨٥(آخــرون و؛بــايزر، فردريــك.٧
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http://www.masraheon.com

http://www.arab-ency.com:٢٠/٩/٨٩.دباأليفااللتزام).ش١٣٨٩(حساماخلطيب،.٩

ــد  .١٠ الــــدار: القـــاهرة .ديب احلــــديثاألمـــدارس النقـــد  ).١٩٩٥(عبــــداملنعمخفـــاجي، حممـ
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.دارالثقافة؛العودةدار: بريوت
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ــبور وعبـــدالوهاب البيـــايت (املعاصـــر  ــة .)صـــالح عبدالصـ ــةنســـانالعلـــوم اإلجملـ ، ية الدوليـ

.مهر٢٨،١٦-١٣صص، ٣، العدد١٧السنة
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ترمجــة .يستانسياليسـم واصــالت بشـر  ابررســي روابـط ا ).ش١٣٨٠(، حممدرضـا زمـاين .١٤
.ةقطر: طهرانرحيمي، ىمصطف
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.عمار:قم. وعلم واسكوالستيك جديديستانسياليسم.).ق١٣٩٨(شريعيت، علي.٢٢

ه يف الوجـود    ).٢٠٠٧(مشس الدين، حممد علي.٢٣ الشـعر فصـلية نقـد  .غنائيـة املـوت وقراءتـ:
.بريلأالعربية، النهضةدار: ، بريوت٢، العدد٢الد،عبدالصبورصالح

دب مــدخل إىل نظريــة يف األ: الــتفكري النقــدي عنــد العــرب ).٢٠٠٠(علــي العــاكوب، عيســى.٢٤
.الفكردار:دمشق.العريب

.عامل املعرفة:الكويت.ر العريب املعاصراجتاهات الشع).١٩٧٨(حسانإعباس، .٢٥
.العودةدار: بريوت.األعمال الشعرية الكاملة).٢٠٠٦(عبدالصبور، صالح.٢٦
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.هرمس: طهرانحممد سعيد حنايي، ترمجة .فلسفه وجودي).ش١٣٧٧(مك كواري، جان.٣٠
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ةجملـ .عبدالصـبور اخليامي يف شعر صـالح املوت.)٢٠٠٩(، علي وانهمريزايي، فرامرز؛ .٣١
. وصيف، ربيع٨، العدد٥السنة، عة طهران، فرديس قمجام، اللغة العربية وآداا

در آثـار دو شـاعر   ..)١٣٨٩(، علـي  مريزايي، فرامرز؛ شريفيان، مهدي؛ .٣٢
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