
 



�إ
ـ�ار ا���ـ��                   
�م� ه���� ا����� إ����اد ����� أن��     ������� ا�� )���� ا����ات وا%$��� ���# ش��!�  ��

 #����� م��� م��وا����3)  ���# ا����10�ر ا�0/.��#���-�ن ا�!,���ی� ا*م���ي وا�!)

���  ���ت ;:��9      �طرا���7 �6��� م-��� ا�)5���5����4 ا�� –���# آ=��� ا%داب  إش���ا�0

�ت �A در �  وه# ا�),�ة �م!� (=5Bء م� مD  را��Bدآ �/.=�    ����# ا�=��F ا�!�ب
�  .وGداب�

  
  

�ءIمJء                                   ا�IمJا  
K�Lه� .أ: اDد م K�Lدا�#    ا��وي ا�.!�د  ا��6 6�.م.أ: �)� م�زان ا�.  

          �� م���ً�                                 أوLً م���ًً��Q  
 Rری�B٢٠١١ /     /:     ا� Rری�Bم ٢٠١١/     / :      م            ا�  

  
  

�ءIمJا  
 K�Lن .أ: ا�    د ���

�
.K ا�=�F ا�!�ب W   ر7
  آ=� ا%داب             /  �م!� ا�),�ة 

Rری�Bم ٢٠١١ /   :     /    ا�   
 



 
 ا�	�وِح ُ�ِ� ا�	�وُح ِ�ْ َأْ�ِ	 َر���  �ِ�َ �َ�َ���َ�ْ�َوَ

 �  )َوَ�! ُأوِ'�ُ&ْ$ ِ�َ اْ�ِ%ْ ِ$ ِإ�"! َ�ِ �ً

�  
 )٨٥:ا,س	اء(



  	���ن	���ن��� و ��� و 
        

���از ��� أ أن �ا����ا�� دراس���
� أ وأ�� �����      ��*( ا��)'� & أس��ذيذآ� "!��  ا���� وا
رآ'9 "8'�  أت��7'3 �7'6 �'/5 وأ    أن*'4  ا�'3ي ���2'� ت�0&  ا���دا��  م�زان �!/ ا�/آ��ر م�ه� ا,س��ذ: 

:�7�. م'( ��7': وم����':     آB*'�اً  �
7'4  )'���ً وم أس'��ذاً �*@'�ن �'�     -"�8'/ ا<   – أم*0�� �'�4<<8 ،  
م�دم4 �� "�8  أ�@��5وي ا���/ ��� �( ا�����/ ا�/آ��ر اح�/ ح*& ا,س��ذوآ�ن �)*�� ا��)�ف 

 F7ت:  إذ، ا���HحI�� 67 ه3ا ا��80  ا,آ!�ا,ث�  وإرش�دات:آ�ن���Lاه�� ا<. �� اس�>�م� ا�/راس� 
M0�  .   أم/� ا�>�Qع �: و� � ج�اء 

0*�
F حََحأََأ  وم( ا��3(وم( ا��3(                S /� F
�*0S /م��Uموأ�Uس/اء  وأV"س/اءV"    '
ا�'/آ��ر ر�'�ض   ا�'/آ��ر ر�'�ض     ا,س'��ذ ا,س'��ذ ش'*�� وم��7'�   ش'*�� وم�F F     �'�7 ا�)'@� �
'  ا�)'@� �
����:ش0�: ج!� ا�3ي ش0�: ج!� ا�3ي :����   X8" X8"�ً"ذًا  أ"ً�أ��ذًاوأس��ًا  وأس��/Uًا��/U  �0�8�0أت�أت8   M*<"��ت': ا���وم :�*L(�" M*<"��ت': ا���وم :�*L(�"  �'�  �'� ، ،    :'�Uو )'ووه!0'� م    :'�Uو )'ووه!0'� م

�ً!*Y� 5/
  ..�: �:   أت�60أت�60م� م�   أ���فأ���ف  ا,ج�ا,ج���Lا5 ا< ��0 م( ��Lا5 ا< ��0 م( ، ، ح�/ �7*: ح�/ �7*: أُُأ  وج
/Y� 5*!ً�وج
وأس''�ت3ت�وأس''�ت3ت�ر_�س''� F''�U ا�7^''� ا���"*''� ر_�س''� F''�U ا�7^''� ا���"*''�   إ�''6إ�''6  وا����''�ن وا����''�ن   ا"�''[ �!''�رات ا�م�0''�نا"�''[ �!''�رات ا�م�0''�ن  أنأنآ''�3\ وددت آ''�3\ وددت               

�!'�س ا�'3ي آ'�ن ت)'L*�:       ح�'�ة ح�'�ة ا���'��/ ا�'/آ��ر �'bي    ا���'��/ ا�'/آ��ر �'bي      ا,س��ذا,س��ذ�!/ع �!/ع ا�ا�  خ` "��3آ� م0
Fخ` "��3آ� م0
Fأأ  ا,جIءا,جIء     :�*L'(س ا�'3ي آ'�ن ت�'!�

'�      وأس'��ذي وأس'��ذي ، ،   ��'/ "': م�دم''4 ح*'�ً   ��'/ "': م�دم''4 ح*'�ً   أأ  وس'�م�ً وس'�م�ً   أذ�'� أذ�'� ا�'3ي ه��': �'�    ا�'3ي ه��': �'�    !*2 e�0'ا� F��'آ    �'
!*2 e�0'ا� F��'ذ آ��ذ ا,س'��ا,س'  �/ / ا���''��ا���''�

ا���'��/ ا�'/آ��ر �'*�ء    ا���'��/ ا�'/آ��ر �'*�ء      ا,س'��ذ ا,س'��ذ واU�/�4 "��7':  واU�/�4 "��7':    أ�L!4أ�L!4وا��!/ع ا�3ي وا��!/ع ا�3ي ، ، ا�/آ��ر �
/ م�8( ��ح�ن ا�/آ��ر �
/ م�8( ��ح�ن 
وم�'@
F 2*'9   وم�'@
F 2*'9   ، ، ا���'��/ ا�'/آ��ر �'��h اس'@0/ر     ا���'��/ ا�'/آ��ر �'��h اس'@0/ر       ا,س'��ذ ا,س'��ذ و�Sح9 ا��ؤى ا�0>/�'� ا�U�B!'�   و�Sح9 ا��ؤى ا�0>/�'� ا�U�B!'�   ، ، ا��Bم�ي ا��Bم�ي 

 e�0ا� e�0ذا���ذا,س��ا,س  �U�" /ر خ����ا�/آ /�ج'�اء  ج'�اء    وأآ�م
Fوأآ�م
F، ، � خ*� ج�اء ا��0�8*( � خ*� ج�اء ا���L� )*0�8اهF ا< ��L�M0اهF ا< �M0. .   ا�����/ ا�/آ��ر خ��/ "��Uا����
�7
F وت�7��7
F وت�7�** F
� F
�..  

             ���7&  أ���:أ���:ا�3ي ا�3ي   ةةا,خ�&ا,خ�&آ�م آ�م   أ��6أ��6و� و&�7�، ،   وح�م'/ وح�م'/   S!�رS!�ر�� دراس� ا�/آ��را5 �� دراس� ا�/آ��را5   ييوزم*Iوزم*I  ييااأخ�أخ�  
��7&  أ����أ����"�� "�� &�7�  *L(�ا� )م*L(�ا� )م   �'�
����
�'�   i وا���>� ا��0�8 م'3 ����ذآ'� "��م�0'�ن زمF'�U �'� �'_I ا�7^'�       ذآ'� "��م�0'�ن زمF'�U �'� �'_I ا�7^'�       أأوو. . i وا���>� ا��0�8 م'3 

�7'�    س'�/ ا��'�ادي وا�'/آ��ر   س'�/ ا��'�ادي وا�'/آ��ر   ا�'/آ��ر أ ا�'/آ��ر أ وو�/ ا���*/ان �/ ا���*/ان ��ر را��ر راآآا���"*� آ7*� ا���"*� ج�م�� ذي �Uر ا�/ا���"*� آ7*� ا���"*� ج�م�� ذي �Uر ا�/  �'7�
�7��7م�8( "�دي وا�/آ��ر م�8( "�دي وا�/آ��ر �م�ج'/ ا��!'�دي وج�*'i    م�ج'/ ا��!'�دي وج�*'i    وا�'/آ��ر  وا�'/آ��ر    ��Lح ح)'*�L� jح ح)'*j   ا���/ي وا�/آ��را���/ي وا�/آ��ر  ح�*(ح�*(  

�M0  خ*�ًاخ*�ًا  �LاهF ا< ج�*��L�ًاهF ا< ج�*�ً���ذآ�هF ذآ�هF� F أ�F أ  (ْْ(مََمM0� � �..                                                                                                                    
                                                                                                                                                                  

                                                                              ا�!�ح[ا�!�ح[                                                                                                                                                                

    



  ا	������ت                                   
  

  ا��
	�  ا�����ع

  ج -أ  ا	��م� 

    ٢٣-١  ا	����

  ١١ -  ٢  م���م ا	�ات :  أوً�

�ً��  ١٨ -  ١٢  م���م ا"! :  ��

  ٢٣ -  ١٩    ا.(اع &, ا	+*) (�) ا	��&' وا	ا&%:  ��	$ً�

 01�  ٦٥ -  ٢٤    	+>;� ا	�ات (�) ا	:�9ر (�	6�7 وا	�5ف م) ا: ا3ولا	

- 0!  ٢٦ -  ٢٥    م

   ٥٥ -  ٢٧  ا	+>;�  ا"! :  أوً�

- A��9�	:��  وا�	٣٦ -  ٣٠  ا  

- C�+�  ٤١ -  ٣٧  � ا	1م� ا	7

   ٥٥ – ٤١  ا	 �Eخ -

�ً��  ٦٥ - ٥٦   �نا	+*C ا"! :  ��

,�  ١١١- ٦٦   )ا	�ات وا	�>H م) ا	��ت وا	'م: ا	�01 ا	$�

 0!  ٦٩ -٦٧  م

I�	ا Jت: لا3و���	ا H<K  ٨٧ -  ٧٠  

  ٨٣ -  ٧٢  ا	���L  (�	��ت:  أوً�

�ً��  ٨٧ -  ٨٤  ت�7, ا	��ت :  ��

  ١١١ -  ٨٨  )H<K ا	'م: �,ا	�J�I ا	$�

  ٩٦ -  ٨٨  )� ا	�ات وا	'مج	�C:  أوً�

�ً����  :C�	  ١٠٥ -٩٦  � ا	�ات وا	>�0ج

�ً$	��  :C�	  ١١١- ١٠٥  � ا	�ات وا	ه ج

 J	�$	01 ا���� وا	�حة ا	7�+�Cا	�ات : ا	�L�	ا �) R	(�) ا�١٦٨- ١١٢     



 J�I�	ا3ولا  : ����L�	ا �) R	١٤٧- ١١٣  ا         

  ١٢٢- ١١٨  ا	�ات و(�ب ا	+*):    أو�

�ً��  ١٢٨- ١٢٣  ا	�ات وH�E ا	+*):   ��

�ً$	��   :C�+�  ١٣٧- ١٢٩  �ا	R (� وم�Tه  ا	��9��ة ا	7

  ١٤٧- ١٣٨  ا	R (� وا	���ق:   را(9ً�

 ,�  ١٦٨- ١٤٨   �ا	�حة ا	7�+�C: ا	�J�I ا	$�

��1ل ا	�ات V) ا	�7) ( ا	�حة ا	7�+�� ا�ج����V� :  أوً�� ١٥٩- ١٥١  )ا

�ً����   :C�+���1ل ا	�ات V) ا	1�H ( � ا�!�ا��� ا	�حة ا	7� ١٦٨- ١٦٠  )ا

�'م�ت ا	&��V� &, م�اج�� ا	�ات 	Y!  : ا	�01 ا	 ا(%�L��	٢٥٥- ١٦٩   ا 

! ١٧٢- ١٧٠  :0 م

�'م�ت ا	�C�Z��9: ا	�J�I ا3ول �L��	ا�٢٤٣- ١٧٣   

 ١٨٥- ١٧٤  ا	 &]:  أوً�

�ً�� ٢٠٨- ١٨٦  )ا�س��Vء ( ا�س� ج�ع :  ��

 ٢٢٢- ٢٠٩  )ا	�>_ ( ا	;�^ ا	��5ل :  ��	$ً�

 ٢٣١- ٢٢٣  ا	��9	,:  را(9ً�

 ,��'م�ت ا	5اC�V: ا	�J�I ا	$��L��	ا�٢٥٥- ٢٣٢   

 ٢٤٢- ٢٣٢  ا	�I � :  أوً�

�ً����  :,+L9	ا (��L�	ر وا�L� ٢٤٦- ٢٤٣  ا.

 ٢٥١- ٢٤٧  ا.س��ط:  ��	$ً�

 ٢٥٥- ٢٥٢  )ا.aVء ( ا	�+�م, :  را(9ً�

 ٢٦٠- ٢٥٧  ا	�5ت��

 ٢٨٦- ٢٦١  �cI ا	��1در وا	� اج%

 ��'�<L� A -Bِ  م>�) 65	R<� ا�

 



  

  

  

                       

 ا������



�أ �  
 

                              ��� ا ا	���� ا	����                      
  ا	���م�                                  

وا	$!ة وا	"!م ،  أم�� ا����ع 	� و�  دا��ً� آ���ًا ا	��	�� ح��ًا ا	��� � رب�     
، ا	��ه�ی ا	���م� -	� ا	��(� و،  ا,م�+*& ا	�(�) ا	�$�'& م��� ا	$�دق 

   .س�+7 ی6م ا	�ی ��5م  إ	&و+*& ص�(� ا	�012(�
  :وب�� 

7 ا	1? و	�ت م وراء D5(�ن ا	"60ن 7��5 	*2$6ص ا	��Bی> أن>@?  � <=>
��> 7	Kوات ح�*J @? ح�2ی�ه� ت�ج�7 ح����>، آ(�ى  7إب�ا+�>�"�ت*'�J بNه�ت ا	6Mف  7إ

7 	�ارس�R ؛ 7 مQ<�R 7��5 +*��>وا	656ف +�2ه� ی���،  7وا	�*P وا	�Oب7 وا	6ح�ة ا	2'"�>
 Tم Qی��1م ��7�6ات إب�اع أآ6���"�، � ا	6�Bري تW�B ب��ض��اب ا	2'"? وا	61تU إ

  .	*�اخQ ا	2'"?  ت���ً! وأآ��ه� 7اYب�ا+�>� یP�+ ?@ ��D ا	�01رب م�>
ا	656ف +�2 ا	*�[7 ا	1? اه��1م? ا	���\ ور](1? ا	�0م�7 @?  م� ا�$)> وآ���ًا    

Û �>؛  اYب�ا+? ی6	� �R�@ ا	2,�R U 7 ا	1? ت��U	��	7 ا	2'"�>7 ب�@? داخ*�R م��@7 ح����> ت_
7 ج�	�>(	Kا ج�ء هKا ا	�6ض6ع ا	�6س6م بـ �ة @��R ؛وا	[�وف ا	�bث�، ب�R ذات ا	�(�ع 

? م�2 اخ��1رًا) 7'"�>وا	�(�س? دراس7 � ا,م6يا	�$�ی س60ن @? <��  واeخ�ا	Kات 
�>وج�ء اخ��1ري 	iKR ا	'7h م ا	��Bاء ؛ ، هKا ا�ه��1م وا	�](  7	g1آ��؛ ,jR 6ن ی���*

 kB_*	 7رة واض�b2'"�>ب	7 ا	��	ا +�̂ وآ�ن اخ��1ر ،  اYب�ا+? 7 	�[7 و�دة ا	2
̂�ا	6ح��ة �س��21ق  ا,داة� ا	Kي ��ى @�� ا	�lR2 ا	2'"? ا	�1*�*? ا	�6ج� ، ا	"20?  ا	2

وn(��7 ، وص6رi  أ<_�	�ب�k*1M  اeخ�'J ا	Kات ب"() 7 ا	1? ت_2>ا	�*Q ا	2'"�> وإب�از
  . أ	�KM�Rت�R ا	Kات وس�* 7	k�'M1 7 ا	1? ات>ة ا	'�Q ا	2'"�>رد>

     
�Kآ� م�R2، ا	�راس�ت ا	"�ب�7 	�راس�21 + <�� ا	"60ن وومT و@�ة ا	�$�در      

<	bم k ) "60ن	$� ا�	ی7 ا�R�وأث�ه� @? اeداب ا	��ب�7 م ا	�$� ا	�0ه*? ح1& 
<�� ا	"60ن @? ا	�$� ( ورس�	7 ا	��ج"��1 ، )  واضW ا	$�� 	*�آ61ر ا,م6ي

(   ا	�آ61راi  وأ�nوح7) ا	�(�س? ح1& ��Rی7 ا	��ن ا	�ابT 	*(�ح\ ه�دي س�خ ز]�� 
 7 7 و@�2>م6ض6+�> هـ دراس7 ٦٥٦ إ	&هـ  ٣٣٤<�� ا	"60ن @? ا	��B ا	��ب? م

<�� (        وا	(�6ث ا	�6B2رة @? ا	�وری�ت م�R2 ) +(� ا	0(�ر ا	�Bع  أمQ	*(�ح�7 
<�� ا	"60ن @? ا	��ن ( و ) را@�7 ا	"�اج  	*�آ61رة ا,م6يا	"60ن @? ا	�$� 

رات ا	(�� + ت$6ّ ب���ة آ�R Qّأ�> إ� ،)  ]��j ج6اد رض�	*(�ح\  ا	�0Rي ا,ول
 k ا	�آ61ر اح�� م�1Mر ا	(xرةم مb	> آ���ًا أ@�دتا	�راس7  أن>]�� ، ? ا	�lR2 ا	2'"
 ذ	=  @Dً!، ) " ت�ریz ودراس7 "  @? <�� ا	��ب وا	"0 ا,س�( ا	�6س6م بـ +

7 �راس�ت ا	2'"�>+*& ا	 آ(��ًا ا+��1�� ا+��1دًا �2أ�>]�� ، آ��J م$�در ا	�راس7 م7+621 
، وا	�ؤى ا	���وح7 @? ا	�راس7  ا,@_�ر	$�ف ؛ 	x�1یx 7 ا�ی>7 ا	21[�وا�ج��1+�>

Û M� <	bم �R2آ61ر م$�'& ح�0زي م�	ا ?' ) Qا�ج��1+? م�خ k*M1	&ا	إ 
�"�نس�_6	6ج�7 Y6ر  اR��	ن( و ) ا�"�Yور  ا�R�	آ���ًا أوض�� إذ، ) ا  j	م�� م

Q*�	ا jR@ ?@ 6ض�O	2'"�> ا	1? ُتا	ن$�) 7 ا�"�Y1> اB[*6م ب�	ح��ت� ا &.  



�ب �  
 

  
ب�ت ا	1? واجJR �	$�6@،  ا,آ�دی��7ا	�راس�ت  7 ص�6ب�ت ت6اج� آQ>ن آ�ن ث�>وإ   

+�م وج6د دراس7 ج�م�7 	�ی6ان ا	"60ن @? أو	��R :  أم�ی@?  *JهiK ا	�راس7 ت��>
ا	�واوی @? ا	(�\ ب� ،  م�D+'ً� وج�Rًا،  آ���ًا � و15ً�م2> � اس21'�م�>، ا	��B ا	��ب? 

 J	1? ت�2و	$�در ا�	6ا <��ًا أخ(�روا	�5 ا	Kي  اeخ� وا,م�. ا	"0 @? ا	��Bاء ا	Kی
Q @? ی��1> –ا	1? ا�J0R1 ا	�lR2 ا	2'"?  ا,دب�7ا	�راس�ت  وأآ�� –واج� ا	�راس7 

U61ج	&� ا	دق م"61ی�ت إgم ب��	Yا j*+ b61اص*7 @? م�	اءات ا��	2'� وا	ا P�)ت� وت��'	
̂�و�[�ی�ت� ا	2'"�>-	��ت�  @? ا�س��1اء  م�D+'ً� ج�Rًا ب�� ی"21'�، ا	��Bي  7 +*& ا	2

l��12	وت��ی� ا Q�*�1	وج�أة @? ا .  
    ��Rراس7 @? ت��	ا Jوأرب�7و�5 اس��1م !ًD@ 76ل وخ�ت�$@  J)ث �	�$�در ب+

 Tاج��	7 . واhn6ت ��R�1	س�ج�ء ا�	راس7  �	ا �R�*+ J1? �5م	&�0 ت>�@، ا	ب��ن ث!ث7  إ
وا	��-ن وا�ص�!ح� ا	2'"? @? ا	*7O ) ا	Kات ( م�R2 م'6Rم  ا,ول: ر��"7  أم6ر

@? ا	*7O وا	��-ن وا�ص�!ح� ا	2'"?  ) اeخ�( وا	���? م'6Rم ، وا�ج��1+? 
�� @�� +*& @�� رآ> ا,خ�� �أم>،  أیDً�وا�ج��1+? x ب�اع+�*�7 م�6م�تYا  @? ا	"0

  .��@x وا	�ا@T ض� م��د	7 ا	
   
  Q$'	ا l	�+ �5ر��" ا,ولو �1�D5 ه�� وا	6Mف م ، ا	6�Bر ب�	�1 : ^�2

T 7 م خ!ل ض�وب ا	K�1ی) وا	��RB1 وا	UDM1ت1(��2 @�� هiK ا	�*Q ا	2'"�>، ا	"*�7 
U	K1	7 وا���	ط ا������Q7 وا�"�Y1? ت��> ا	ا Jض	�R "*�7 ذا	ا   .ت ا	"�0 م
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 ﴾٢﴿ 

    ومصطلحاًالذات مفهوماً :أوالً
   الذات في المعجم والقرآن الكريم )أ(
 ورد إذ ،مفهوم الذات في المعجم يتطلب الوقوف عند جذره اللغوي   معرفةإن 

 .  ماٍلهي ذاتٌ: فنقول ) . ذو (  من تأنيث متأت) ذات  ( أصل نأ، في اللسان 
اهرة في الوقف ؛ لكثرة ما جرت على فمنهم من يدع التاء على حالها ظ،  وقفت فإذا

   ماٍلهي ذاتُ: فنقول . وهو القياس ،  هاء التأنيث إلى التاء ومنهم من يرد، اللسان 
ي التنزيل العزيز وف . أحسنوالتمام  ، ويجوز في الشعر ذاتا ماٍل . وهما ذواتا ماٍل

  .  )١(الذوون : ونقول في الجمع ، )  )ذَواتَا َأفْنَاٍن: (( 
 إلى لإلضافةمالزمة  ، باألجناس الوصف إلىل بها فهي كلمة يتوص) ذا  ( امأ

  .)٢(صاحب : ومعناها ، االسم الظاهر 
 يقال في إذ، النفس والشخص ) : الذات (  معنى نإ  وجاء في المعجم الوسيط 

: جاء فالن ذاته : ويقال .  الشخص وانفعاالته آراء إلىيرجع : نقد ذاتي  : األدب
وجاء من ذات . سريرته المضمرة : عرفه من ذات نفسه :  يقال أو، عينه ونفسه 

 واللَّه عِليم : ((لحكيم وفي الذكر ا . اإلنسانسريرة : وذات الصدر  . عاًطي: نفسه 
  . )٣( ))ِبذَاِت الصدوِر

  :  نجد الذات نانَّأوصفوة القول لما ذكر 
  ) . ذات (  مفردة فأصبحت ثتنُِّأالتي ) ذو (  من مفردة متأتية – ١
  .صاحب  : وداللتها) ذو (  موافقة لمعنى – ٢
  . النفس والشخص إلى يشار بها – ٣
جاءت بمعنى إذ: على وجهين ) ذات (  في القران الكريم فقد وردت كلمة اأم 

مثل  . اآلخرين ما من شأنه تحقيق التوافق والتسامح مع أي كّل، الذات الخارجية 

                                 
سورة  . ٤٥٠ – ٤٤٩: ١٥مج  )ذو ( مادة ) :  هـ ٧١١ت ( ابن منظور : لسان العرب : ينظر )  ١(

  .٤٨  اآلية:الرمحن 
  .٣٠٧ : ١ج : ن يم مصطفى وآخروإبراه: عجم الوسيط امل: ينظر )  ٢(
  .١٥٤اآلية : آل عمران سورة . املصدر نفسه والصفحة : ينظر )  ٣(
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كما . )١( )) وَأصِلحوا ذَاتَ بيِنكُم وَأِطيعوا اللَّه ورسولَه ِإن كُنْتُم مْؤِمِنين(( تعالى قوله
في وكان ورودها بهذا المعنى . أي الضمير ،  جاءت بمعنى الذات الداخلية هاأنَّ

  .)٢( ))ِإن اللَّه عِليم ِبذَاِت الصدوِر :((منها قوله تعالى، آيات كثيرة 
  
  :االجتماع علم  النفس والذات في علم) ب(

  :مدخل 
   في الشك آدم ) تعالى (  الوجود عندما خلق اهللا إلىالبشرية ظهرت * الذاتأن ،

جنب الذاتإلى لتكون جنباً. اء فتكون الذات سابقة في الوجود لآلخر المخلوق حو .  
فلم تكن وليدة الدراسات ر حسي  غي تجريدياًبوصفها مفهوماً دراسة الذات أما   
ز الذي مي،  هوميروس إلى أصولهاترجع  ،  جداً قديم وجذرها مفهومنَّإ بل ،حديثة ال

النفس  عليها فيما بعد طلقُأالتي ، ة  المادي والوظيفة غير المادياإلنسانيبين الجسم 
  .)٣( الروح أو
    من لدن الفالسفة  واسعاًاهتماماً أنتج الحوار وحيويته في مفهوم الذات أهمية إن 

المعرفية  هذه الحقول أطلقتهابت المفاهيم التي  تشعإذ، وعلماء النفس واالجتماع 
بل ،  الذات في الحقل الواحد كما تباينت مفاهيم العلماء عن ،  مفهوم الذاتعلى

 اً نهائيماً مفهوم واحد يبلور فه عند تقف بعدا جميع هذه العلوم لمإن: يمكن القول 
 بالغ العمق اًب نظري الذات موضوع شديد التشعنذلك أل ((ماهيتها أو لمفهوم الذات 

                                 
  .١  اآلية :سورة األنفال ) ١(
  اآلية :األنفال  ، ١٥٤ . ١١٩اآليتان : آل عمران  : ومن هذه اآليات الكرميات  . ٧اآلية : سورة املائدة ) ٢(

   ....٣٨اآلية : فاطر  ،  ٢٣آلية ا: لقمان  ، ٥اآلية : هود  ، ٤٣
ره العامل ا قر ممانطالقاً،  ) Ege(واألنا  ) self(  اعتمدنا يف دراستنا عدم التفريق بني مصطلحي الذات *

   والفيلسوف الروسي، ) تشاريل كويل ( و ) مارك بلدوين ( والعاملان االجتماعيان ، ) البورت ( النفساين 
  . إذ استعملوا مجيعا اللفظتني مبعىن واحد ) .نيقوالى برديائف ( 

   .١٥: قحطان امحد الظاهر . د : مفهوم الذات بني النظرية والتطبيق : ينظر   )٣(
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ةواألهمياً وجودي١( )) اً وفعلي( .  
 هذا المفهوم واالختالفات حول ةأهمين  من هذا التوصيف سوف نبيوانطالقاً   

يرؤية التنظ عن الفضالً، ة طبيعته من خالل الرؤية المفاهيمية ري،ة في  والتحليلي
االجتماع علم وهما محورا علم النفس و.  بدراستنا  مباشراًمحورين يرتبطان ارتباطاً

.  
  : المحور النفسي  
    محوراًة يبرز مفهوم الذات في الدراسات النفسيي  للتنظيم البنيوي الكلِّاً مركزي

ة للشخصيوثيقاًويرتبط ارتباطاً ، ةاإلنساني ال للسلوك وبعمليات  بالتوظيف الفع
،  وجوهرها اإلنسان شخصية فالذات لب. التوافق الشخصي واالجتماعي لدى الفرد 

وهي النواة التي تقوم عليها الشخصية بوصفها وحدة ديناميبة ة مركَّة وظيفي .  
فات علماء  تعريدتتعدلذا  ،ة  في الشخصيحد المتغيرات المهمةكون الذات أل  و

  يصعبة الذات للذات بنحوين بسيكولوجيالمهتمعند  والسيما، عت لها وتنو النفس
  . حصرها معه اإلحاطة بها أو

 أطروحات أولصاحب )  م ١٩١٠ – ١٨٤٢(  وليم جيمس د عاإلطار وفي هذا    
جاءوا بعده ؛ لذين الباحثين ا فتح الباب على مصراعيه لكلِّإذ. ة حول الذات نفسي 

  .)٢( وكتابات متنوعة عن الذات وآراء نظريات آرائه لكي يضيفوا إلى
الذات تحت ) م النفس  علمبادئ(  وقد ناقش جيمس في الفصل العاشر من كتابه    

   :ثالثة محاور
  .ة والذات الروحي، ة والذات االجتماعي، ة  الماديالذات:  أنواع الذات وهي – ١
  .لذات  مشاعر ا– ٢
  .)٣( نشاط البحث عن الذات وحفظ الذات – ٣

ورائدها ،  مدرسة التحليل النفسي في ظلِّ) الذات  ( األنارت دراسة   وتطو

                                 
  .٢٧: ماجد موريس إبراهيم . د : سيكولوجيا القهر واإلبداع )  ١(
  .٥٩٩: رون فرج امحد فرج وآخ. د : ترمجة : ج لندزي ، هول . ك : نظريات الشخصية : ينظر )  ٢(
  .٥٦٠: املصدر نفسه : ينظر )  ٣(
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 لم يشر إلى مصطلح همن أنَّعلى الرغم و. )  م ١٩٣٧ – ١٨٧٠( سيجموند فرويد 
هي مشابهات  "ىاألعل األنا"و" األنا"و "  الهو" من اًالذات، ولكن كما يبدو أن كلّ

 األنا"ة، وتقابل الذات الواقعي" األنا"ة، وتقابل الذات الغريزي" الهو" تقابل إذللذات، 
عندما يبدأ الطفل في  األناالسيما أن الذات تنشأ أصالً من وة، الذات المثالي" العليا

    .)١( البدائياألناالتمييز بين جسمه والعالم المحيط به، وهو ما يطلق عليه 
ح هذه المفاهيم الفرويدية    ولنا أن نوض:  

  :  ) Ege(  األنا
هو الذي يواجه  ((  اإلنسان وأنا،  ) األنا( ة هي  بلغة فرويد النفسياإلنسانذات     

ة وتتحقق به الصور الذهني، ويرسم الخطط  ، األمورر ويتدب، الناس والمجتمع 
 كان الهو وإذا، رج عنه ويعيش بطاقة الهو يتخانا جزء من الهو واأل ، واألحالم
وي. )٢( ))   منطقي ومنظمفاألنا اًالمنطقيمنطقي  الفرويدياألنا عد Logical وعقالني 

Rationalوي أنوقبل . ة هتم بتوافق الشخصياألنادراسة ب  يموت فرويد بقليل اهتم 
 إذ،  ) Annآنا ( ابنته رته هذا االهتمام صو. ة  في تحقيق توافق الشخصيوأثره

يعمل من خاللها في صراعه مع رغبات ،  له طاقة خاصة به األنا أن على دتأكَّ
م في البيئة بهدف تحقيق التوافق والسعادة في الواقع من خالل التحكّ، الهو الجامحة 

  )٣( .Idوليس من خالل تحقيق رغبات الهو ، 
  : ) Id( الهو 

وما هو ...  ما هو موروث الذي يحوي كلَّ، ز النفسي القسم من الجها ((هو ذلك    
كما يحوي ، وهو يحوي الغرائز التي تنبعث من البدن ، ثابت في تركيب البدن 

ويطيع الهو مبدأ اللذة  ... األناة المكبوتة التي فصلتها مقاومة العمليات النفسي
Pleasure Principlell ٤( ))قع  الواأو األخالق أو وهو اليراعي المنطق(.  

                                 
  .٢٨: دحام الكيال . ترمجة . كالفن هول . س : مبادئ علم النفس الفرويدي : ينظر )  ١(
  .٣٤ – ٣٣: فيصل عباس . د  : -  املقاربة العيادية –التحليل النفسي واالجتاهات الفرويدية )  ٢(
  .٢٤ – ١٨: ميخائيل رزاق : صالح خميمر : ترمجة . نا فرويد آ: األنا وميكانزمات الدفاع : ينظر )  ٣(
   .١٦: حممد عثمان جنايت . د : ترمجة . سيجموند فرويد : األنا واهلو   )٤(
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   ) :Super Ege ( األعلى األنا
 األنا أيضاًوهو مايطلق عليه فرويد ،  الجهاز النفسي أقسامهو القسم الثالث من     

 الذي يبقى في النفس من فترة الطفولة الطويلة األثرذلك  ((وهو ،  الضمير أوالمثالي 
  .)١( ))  ونواهيهماألوامرهما  على والديه وخاضعاًالتي يعيش فيها الطفل معتمداً

 اً قيميتتجاوز الواقع وتحكم عليه حكماً، ة  مثاليةأخالقي وظيفة األعلى األنا  ووظيفة 
،  هذا الحكم القيمي مكتسب من واقع الثقافة التي يعيشها الفرد ، )  خطأ أوصح ( 

 وفق اعهاوإشب،  رغبات الهو  لكلِّ في عمليات الكفِّأساساً األعلى األنال دور ويتمثَّ
  .)٢( اللذةمبدأ

    ه ه وظائفه وخصائصه ومكوناته ومبادؤ الثالثة لاألجزاء جزء من هذه  كلَّإن
 وهي جميعا تتفاعل معاً، ) آلياته ( ودينامياته وميكانزماته ، وفقها على التي يعمل 

حسب وب. ة ر الشخصي تطوإلىي ويدور بينها صراع وتشاحن يؤد، )٣(  وثيقاًتفاعالً
)   الواقع– العليااألنا –الهو(  تخدم الثالثة من السادةأن ((ه ينبغي على الذات نَّفرويد أ

))ق بين طلبات الثالثة  ما في وسعها ؛ لكي توفِّ تفعل كلَّأن عليها أنكما ، 
)٤(.  

  النفسيجهاز من ال جزءاًاألنا  فرويد يعدأنضح لنا يتَّ،     وعلى وفق ما عرض 
، وفق مبدأ الواقع على ويعمل ، ل الفطنة والبصيرة  يمثِّهذا الجزء، س مجمله ولي

نا األو، الهو بنزعاته الغريزية : قع تحت تأثير ثالث قوى  ياألنا أنضح كما يتَّ
الواقع بمغرياته وميزاته وتقاليده و، ) ة الداخلي( ة الذاتي وأوامره بمثالياته األعلى

الخار(  ةالموضوعية جي. (  
 أن عليها بنية، مفهوم نفساني  (( الذات نأ)  م ١٩٦١ – ١٨٧٥( ويرى يونغ     
عن كينونة تبقى مجهولة لنا  رتعب ،تتجاوز هاألنَّ التقاطها إمكانيةمنح ة لم نماهي  ،

                                 
   .١٧ : األنا واهلو)  ١(
عبد الستار . د : االكتئاب و . ٨٨: ناظم هاشم العبيدي ، عزيز حنا داوود : ة علم نفس الشخصي: ينظر )  ٢(

  .٨٤: اهيم إبر
  .٥٣: ة نظريات الشخصي: ينظر )  ٣(
   .٥٨٥: ن اب وآخروسيد طو: ترمجة . لندال دافيدوف : مدخل علم النفس )  ٤(
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والذات عند يونغ تقع بين . )١( )) فهمنا إمكانيات  ،كما نستشعر من خالل تعريفها
 أعلى نوأ، ها  التوازن للشخصية كلِّإعطاءوتكون قادرة على ، الشعور الشعور وال

، ق الوعي بالذات الوحدة للنفس ويحقِّ، مستوى للتفاعل داخل النفس هو الذات 
  قبساًإنسان  لكلِّأن دأكَّكما .  )٢( من الشعور والالشعور ويساعد على تكامل كلٍّ

معرفة ذاته إلى يوصله،  روحه أعماق في  كامناًاًإلهي  ،القريب عن طريق حب  ،
يعيش ،  هذا العمق الروحي عنصر من الطبيعة ن ؛ ألأناني مطلب ي عن كلِّوالتخلِّ

  .)٣(في تناسق معها واندماج فيها 
  مفهوماًأوة يقصد بالذات كينونة فلسفي  يونغ ال إن :وعلى ذلك يمكن القول    
أعاد، ت عنده مفهوم نفساني بل مفهوم الذا ،  صرفاًاًنظرياً يونغ اكتشافه تجريبي . 

 األخرىع حولها النظم  تتجم ،ة المركز في الشخصيأو نقطة الوسط فوجد في الذات
  .)٤(ة بالوحدة والتوازن والثبات  الشخصي فتمد ،وهي تجمع هذه النظم معاً، 
    األناي ه يرى فنَّفإ،  )  م١٩٨١ – ١٩٠١( جان الكان  اأمناً مكو في اًأساسي 

رى كنهاية  الذي ي– برأي الكان – األنا لكن ، ةاإلنسانينموذج جدلي حقيقي للذات 
 ين ضد التحصإلى ويحتاج دائماً،  معرض للتهديد مقر، ة  للفرديوكمقر ، في ذاته

٥( األعلىنا ة من الهو واألالغزوات العدائي(.  
ة ة الظاهراتيحد علماء المدرسة النفسانيأ )  م١٩٨٢ – ١٩٠٢( وكارل روجرز    
فالطريقة التي يدرك . ة الفرد د شخصيالذي يحد، يرى في الذات المحور الرئيس ، 

 أن روجرز ويرى. )٦( إدراكهاة  وكيفيتهد نوع شخصيهي التي تحد، فيها الفرد ذاته 
تنمو نتيجة تفاعل الكائن البشري مع البيئة  هاأنَّمنها  ، الذات لها خصائص متعددة

                                 
  .١٩٠: نبيل حمسن : ترمجة . يونغ . غ . ك : جدلية األنا والالوعي )  ١(
  .٥٣٢ : سيد حممد غنيم ) : نظرياا ، سها قيا، حمدداا ( ة سيكولوجيا الشخصي: ينظر )  ٢(
  .٢٢٣: رؤوف عبد : آفاق جديدة يف الباراسايكولوجي : ينظر )  ٣(
  .٧٥) : نظرياا ، قياسها ، حمدداا ( ة سيكولوجيا الشخصي: ينظر )  ٤(
  .٩٤: عبد الكرمي مقصود : جان الكان وإغواء التحليل النفسي : ينظر )  ٥(
  .١٠٤: لويس كامل مليكه وآخرون : ة وقياسها الشخصي: ينظر )  ٦(



 ﴾٨﴿ 

 الخبرات التي ال تتسق مع أن ويرى كذلك،  البيئة  االتساق معإلىوتنزع الذات 
  : )٢(ن الذات عند روجرز من وتتكو. )١(الذات تدرك بوصفها تهديدات 

١ –واإلمكانياتمجموعة القدرات : ة  الذات الواقعيد الصورة الحقيق التي تحدة ي
  .للفرد 

٢ –ة  الذات االجتماعي:رات التي يحملها الفرد من خالل مجموعة المدركات والتصو
  .تعامله مع المجتمع 

٣ –أهدافمجموعة : ة  الذات المثاليوتصو يسعى الفرد في ، ة رات مستقبلي
ة اقعي غير وأوة تتالءم وقدرة الفرد رات واقعيوقد تكون هذه التصو ، إليهاالوصول 

   .إليهايمكن الوصول  ال
 إلى مفهومها من السمات التي تشير ه يعدنَّأ. مفهوم روجرز عن الذات خالصة  و 

 كما أو كان مفهوم الذات عنده يتطابق مع واقعه فإذا. توافق الفرد من عدم توافقه 
 به ذلك ىأد ماً كان مفهوم الذات لديه متضخّإذا اأم . يكون متوافقاً ، اآلخريدركه 

 عن سم فرد ما بمفهوم متدٍنكما قد يتَّ .اآلخرا يفقده التوافق مع مم،  التعالي إلى
، )  بالنقص اإلحساس ( ةسم سلوكه بالدونيوهنا يتَّ.  له اآلخرين إدراك عن أوالواقع 

  .)٣( سوء التوافق إلى أيضاً اي بها يؤد مماآلخرينم الذات عند وقد تتضخَّ
  
  
  
  
  
  
  

                                 
  .٦١٣: ة نظريات الشخصي: ينظر )  ١(
  .٣٤٧ – ٣٤٦: حممد عثمان جنايت : علم النفس يف حياتنا اليومية : ينظر )  ٢(
  .٢٦٦: عزيز داوود وآخرون : ة بني السواء واملرض الشخصي: ينظر )  ٣(



 ﴾٩﴿ 

  :المحور االجتماعي 
 – ١٨٦٤(  كوليزتشارلذهب ، مفهوم الذات ل  رؤية علماء االجتماع إطارفي      

  : )١( وقد طرح كولي مفهومين للذات هما،ة مركز الشخصي الذات أن إلى)  م ١٩٢٩
،  اآلخرينلنا لما نبدو عليه في نظر  تخيإلىويشير هذا المفهوم :  الذات المرآة – ١

  . علينا اآلخرينلنا لحكم وتخي
، ) نا ألا( ـ صيغة معينة لإلىيشير هذا المفهوم : ة  الذات الجماعيأو النحن – ٢

ن بالتعاون  يشعرواألفراد من  في عضويتها عدداًتتحقق في حالة وجود جماعة تضم
   .أخرى مع جماعات والتعارض، فيما بينهم 

 هاأنَّ الذات على إلى)  م ١٩٣١ – ١٨٦٣(   وقد نظر عالم االجتماع هربرت ميد 
ل  الذي يتحواألساسل عنده الذات  تمثِّإذ،  في عمليات التفاعل يأساسمحور 

 اإلنسانن الذات يكووب ، باآلخرينله ارتباط ،  فاعل اجتماعي إلىبموجبه الفرد 
  .)٢( للتفاعل ةأساسيبوصفها موضوعات  ، اآلخرينصورة نفسه وصورة 

    عقل والنفس ال( لوك على وفق طروحات ميد يجمع ثالثة عناصر هي  السإن
 اأم) العقل والنفس (  الذات عنده تشمل إن:  ذلك يمكن القول ومن، ) والمجتمع 

 ، ة وثقافية  التي لها معان اجتماعيواإلشاراتل الرموز  فيعني القدرة على تمثُّ ،العقل
الذات التي هي بتعبير آخر  -لنفس البشرية  ااأم. )٣( يكون السلوك بموجبها ممكناً

واكتساب الخبرة  ،  فتنشأ عبر عمليات التفاعل- الفاعلة بالتآزر مع العقل البشري
 فكرة النفس وكأن. )٤( واإلشارات الرموز واللغة دة عنه وعن طريق استعمالالمتولِّ

ليدة  واألخرىفهي ، عند فرويد من مفهومها  ما  حدإلىالبشرية عند ميد تقترب 
   .األسرةز يق فرويد لها في حيتضمن غم رعلى العمليات التفاعل مع المجتمع 

   عليه أطلقجزء عفوي مندفع :  هما جزأينم ميد مكونات النفس على  وقد قس 
                                 

  .٨١٢ : حترير الطاهر لبيب:  إليه  ومنظوراًصورة اآلخر العريب ناظراً: ينظر )  ١(
  .٣٩٦: امحد زايد : ة ة والنقديعلم االجتماع بني االجتاهات الكالسيكي: ينظر )  ٢(
  .١٩٤: معن خليل عمر : نقد الفكر االجتماعي املعاصر : ينظر )  ٣(
  .١٩٦: املصدر نفسه : ينظر )  ٤(



 ﴾١٠﴿ 

عات  اجتماعي ضميري ناشئ عن القيم والمعايير والتوقُّاآلخروالجزء  ، األنا
عليهأطلق، ة االجتماعي منرغمعلى الو . )١(ة  الذات االجتماعي  ر  ميد لم يؤشِّأن

 لسيطرة  خضع دائماً الياألنا نأ أوضحه لكنَّ، حالة من الصراع بين الفرد والمجتمع 
؛ بدليل ضبطها أو ةالذات االجتماعي اإلنسان أنويسلك ، ة  يخترق القواعد االجتماعي

  .)٢( منه اآلخرعه  قد اليتوقَّسلوكاً
 يعيد أوم الواقع  ينظِّأن لإلنسان من الممكن ن أأيضاًضمن رؤية ميد من  و   

الماركسي الخاص  واإلبداع ما مع فكرة الخلق  حدإلى متآزرةوهي فكرة ، ترتيبه 
د رغباته  يحدأن  البداإلنسان أنيرى  ، جانب ذلك إلىوهو  . اإلنسانيةبالذات 
ق ميد بين مرحلتين في تفسير ومع ذلك يفر. )٣(مع الواقع  وذاته بالتقابل وأهدافه

والتي تنشأ عن ، ة للواقع مرحلة الرؤية الفردي : األولى. الواقع من قبل الذات 
جاههم نحوههاواتِّ، اآلخرين هات الذات نحو توج . التي ، ة والثانية الرؤية النحنوي

فهو . وليس من منظور الفرد نفسه ،  منظور الجماعة يبدأ فيها الفرد بالتفكير من
 واآلخر األناة بمثابة انصهار فالرؤية النحنوي. يعمل على تكييف الذات مع الواقع 

  .)٤(  واحداًاً كلّفي بوتقة الذات حتى يصبحا
 في الذات آراءه)  م ١٩٥٤ – ١٨٩٣( ى عالم النفس االجتماعي مورفي وتبنَّ    

. ة ة واالقتصادية والنفسيالعالم في المجاالت االجتماعيأ من  ال يتجزمن كونها جزءاً
٥(قسمين على  م مورفي الذاتوقد قس(:  

، مرموقة في المجتمع  مكانة إلى للوصول التي تطمح دائماً:  الذات المثالية – ١
ة في قه من مكاسب اجتماعيوهي ذات قيمة عالية ؛ لما تحقِّ، ن تكون محترمة وأ

  .المجتمع 

                                 
  .١٩٠: حممد عرب : ترمجة . وفاين بوسينو جي: نقد املعرفة يف علم االجتماع : ينظر )  ١(
 .املصدر نفسه والصفحة : ينظر )  ٢(
  .١٩٧: نقد الفكر االجتماعي املعاصر : ينظر )  ٣(
  .٤٠١: ة ة والنقديعلم االجتماع بني االجتاهات الكالسيكي: ينظر )  ٤(
  .٦٠٢: ة نظريات الشخصي: ينظر )  ٥(



 ﴾١١﴿ 

 المنشودة للفرد األهدافقادرة على تحقيق الغير وهي الذات :  الذات المحبطة – ٢
وتكون في صراع دائم ومستمر مع النفس ؛ لعدم امتالكها الكفاءة ، داخل المجتمع 

  . مستوى مرموق إلىن تصل لها أل التي تؤهالعالية
االجتماع علم لنفس و ام عن مفهوم الذات في علمتقد  جميع ماإن:   وخالصة القول 

ضمن مديات علم النفس في  الفهم أجلمن بقدر كونها حقائق ، ة  تبسيطيأفكاراًليس 
 ومديات علم االجتماع الذي يجمع للذات  ،ةيفصل الجسد عن البيئة النفسي الذي ال

  .فعلها االجتماعي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ﴾١٢﴿ 

  ًحا ومصطلاآلخر مفهوماً : ثانياً
  :عجم والقرآن الكريم  اآلخر في الم)أ(

... الغائب : واآلخر ،  ...أخرىوهذه ، تقول هذا آخر  ((جاء في كتاب العين    
١( ))  آخر فجماعة أخرىاوأم( .  
 واألنثىوهو اسم على أفعل ، أحد الشيئين : اآلخر بالفتح  ((: وجاء في الصحاح    

ل قا. ر مصروف وهو غي، وأخرى تأنيث آخر ، جمع أخرى : خر وُأ... أخرى 
  . )٢( ))  ))فَِعدةٌ ِمن َأياٍم ُأخَر(( اهللا تعالى 

رجل آخر : كقولهم ، بمعنى غير اآلخر  ((:     وورد في اللسان قول ابن منظور 
ا اجتمعت همزتان في حرف واحد فلم، صله أفعل من التأخر وأ، وثوب آخر 

  .)٣( ))...  قبلها األول  لسكونها وانفتاح الثانية ألفاًفأبدلتاستثقلتا 
مدلول اآلخر في اللغة خاص بجنس ما  (( أنوجاء في مفردات غريب القرآن   
٤( )) وغيره معه: أي ، جاءني رجل وآخر معه : فلو قلت ، مه تقد(.  

: ير كقولك اآلخر بمعنى غ (( أن  من  ونقل الزبيدي في تاجه ما جاء في اللسان
 صار ثم ، فمعناه أشد تأخراً، من تأخر ، له أفعل صوأ، رجل آخر وثوب آخر 

  .)٥( )) بمعنى المغاير
ن لنا    وصفوة القول تبيالمعجمات العربية تجمع على أن معنى اآلخر في اللغة أن 

  . آخر  شيئاًأم إنساناًجاء بمعنى الغير سواء أكان 
     
    

                                 
   .٣٠٤ – ٣٠٣ : ٤ج ) :  هـ ١٧٥ت ( ن امحد الفراهيدي اخلليل ب: كتاب العني   )١(
   .١٨٤ اآلية :البقرة  سورة  .٣٩٥ : ٢ج ) :  هـ ٣٩٨ت ( اجلوهري : الصحاح )  ٢(
  .١٢ – ١١ : ٤مج ) آخر ( مادة : لسان العرب )  ٣(
  .٩٦)  :  هـ ٥٠٢ت ( الراغب األصفهاين : مفردات غريب القرآن )  ٤(
معجم يف علوم اللغة ( الشامل :  وينظر  .٣٣ : ١٠ج ) :  هـ ١٢٠٥ت  ( الزبيدي: تاج العروس )  ٥(

  .٢٣: بالل جنيدي . حممد سعيد ) : العربية ومصطلحاا 



 ﴾١٣﴿ 

     وصيغها في سبعة وستين  ،  في القرآن الكريم فقد وردت لفظة اآلخراأم
كقوله تعالى ) آخر ( ر منها خمس عشرة مرة في صيغة المفرد المذكَّ . )١( موضعاً

الَِّذي جعَل : (( وقال تعالى . )٢()) وقَاَل الْآخَر ِإنِّي َأراِني َأحِمُل فَوقَ رْأِسي خُبزاً ((
ن مرة في صيغة وثالث وعشرو.  )٣())اِب الشَِّديِدمع اللَِّه ِإلَهاً آخَر فََألِْقياه ِفي الْعذَ

قَاَل ِهي عصاي َأتَوكَُّأ علَيها وَأهشُّ : (( منها قوله تعالى ، ) أخرى ( المفرد المؤنث 
) آخران ( ومرتان في صيغة المثنى .  )٤())ِبها علَى غَنَِمي وِلي ِفيها مآِرب ُأخْرى

ِإذَا حضر َأحدكُم الْموتُ ِحين الْوِصيِة اثْنَاِن ذَوا عدٍل ِمنْكُم َأو : (( منهما قوله تعالى 
 ِركُمغَي اِن ِمن٥())آخَر( .صيغة الجمع اأم  )فقد جاءت في خمسة مواضع ) خر ُأ ،

  .)٦()) ياِبساٍت يْأكُلُهن سبع ِعجافٌ وسبِع سنْبالٍت خُضٍر وُأخَر: (( منها قوله تعالى 
وآخَرون : (( قال تعالى ) . آخرون ( ووردت في مواضع مثلها في صيغة الجمع 

في ) آخرين ( وجاءت في صيغة الجمع . )٧())اعتَرفُوا ِبذُنُوِبِهم خَلَطُوا عمالً صاِلحاً 
  .)٨())فَاِدوآخَِرين مقَرِنين ِفي الَْأص: (( منها قوله تعالى . سبع عشرة مرة 

  
  
  
  
  
  

                                 
  .٢٧ – ٢٦: حممد فؤاد عبد الباقي : املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي : ينظر )  ١(
  .٣٦اآلية : سورة يوسف )  ٢(
   .٢٦اآلية : سورة ق   )٣(
   .١٨ اآلية :سورة طه   )٤(
   .١٠٦ اآلية :سورة املائدة   )٥(
   .٤٦اآلية : سورة يوسف   )٦(
   .١٠٢ اآلية :سورة التوبة   )٧(
  .٣٨ اآلية :ة ص سور)  ٨(



 ﴾١٤﴿ 

  االجتماع علم  النفس واآلخر في علم) ب(
  :مدخل   
   وبينها وبين ،  وذاتها من جهة األناة جدل قائم ومستمر في حيوات البشر بين  ثم

وقد ،  كأناه إنسيةخر  اآلخر فقد يتموضع في ذوات ُأاأم. اآلخر من جهة أخرى 
بما يشتمل عليه من كائنات ، دي الصرف ق في العالم الطبيعي بمفهومه المايتحقَّ

  . وظواهر 
 – أخرى إنسانية حال تعينه في ذوات – اآلخر بدوره أنوغني عن البيان     

  .)١( مماثلة اتم تروم انجاز مهأخرى أنا يكون أناليعدو 
 ك ؛هو مفهوم نسبي ومتحرو،  بماهيته ذلك الكائن المختلف عن الذات واآلخر   
ة ليست هذه النقطة المركزي.  نقطة هي الذات إلى بالقياس إالد يتحد  الراآلخ نأل

  .)٢(ثابتة بصورة مطلقة 
بل هما ، فالعالقة وطيدة بين الذات واآلخر ،  وبحسب هذا المفهوم النسبي    

 اآلخر بمعزل عن صورة  ال تتمأنفسنافالصورة التي نتخيلها عن ، وليدان توأمان 
 فاآلخر.  لدينا هي بمعنى من المعاني صورة عن ذواتنا اآلخر صورة أنكما ، لدينا 

 هي أو ،  صرفأو، توجد ذات ساذجة  ال، ا  منَّحقيقة موجودة في داخل كلٍّ
بل قد يتعايش  ،ا ذوات أخر  منَّب في ذات كلٍّبل تتسر، حصيلة انيتها الخاصة 

 حضور دائم عند فلآلخر ((صيف وعلى هذا التو. )٣( مع ذاتنا وقد يتناص معها اآلخر
  ليس شيئاًاآلخر حضور نويرى علماء النفس أ.  في جميع مراحل الحياة الذات

ر ل تتغيب،  باستمرار  ثابتاً في الوقت نفسه ليس شيئاًاآلخر أن إال . عارضاً
أخرى أحيان يكون في  فرداًاآلخرفكما يكون ، واقع ر الظروف والمخصائصه بتغي 

 أحيانه يكون في نَّفإ،  منها  قريباًأو للذات  معروفاًاآلخروكما يكون  . جماعة

                                 
  .٧: جنيب احلصادي . د : اآلخر  -ة األنا جدلي: ينظر )  ١(
  .٢٠: نادر كاظم . د ) : صورة السود يف املتخيل العريب الوسيط ( الت اآلخر متثُّ: ينظر )  ٢(
  .٤٨: غالب حسن الشابندر : اآلخر يف القرآن  : ينظر)  ٣(



 ﴾١٥﴿ 

  .)١( ))  مختلفةأزمنة حتى في أو بعيدة أماكن في أخرى
ومن يختزل ، ل للذات  مكماآلخر ناآلخر ينفي ذاته ؛ أل من ينفي ن لذا فإ    

ما  ((فبقدر ، تعدد  الذات المتعددة تقتضي وجود آخر مناآلخر يختزل ذاته ؛ أل
ضح  في الجهة المقابلة يتَّاآلخر مفهوم نفإ،  مفهوم الذات وترتسم حدوده ضحيتَّ

  .  )٢( ))وترتسم حدوده ، بنفس المقدار 
يقيم عالقة بين   الواآلخر الخطاب الجدلي بين الذات أن إلى هنا اإلشارة وتجدر    
وتناول االختالف  ، اآلخرمة عن هذا  متكلِّناوأ عالقة بين آخر ماوإنَّ، ين متقابلين حد

 رؤية الذات نفإ، وقبالة هذه النظرة . )٣( واآلخرة بين الذات  نفي الجدليإلىاليفضي 
ة الت نقيا وفي جميع الحتكون دائماً ال ((ة ة الجدليقضمن هذه العالفي  لآلخر
أي ( الداخلي  ويتداخل فيها،  ما يختلط فيها الواقعي بالمثالي بل غالباً، دة ومحد

فات خاصة ص من لآلخرين إظهارهأي ما نريد ( بالخارجي  ) أنفسنارؤيتنا لحقيقة 
 ل الخيط الناسج للنص تمثِّواآلخرالعالقة بين الذات  أن،  زد على ذلك . )٤( )) ) بنا

، بدو مصطنعة في الخطاب الفكري  ما تكثيراً) جدليتهما (  كانت وإذا . اإلبداعي
رها  تصوإمكاناتع مات البناء والصياغة ما يوس يتيح لها من مقواإلبداع نفإ

  .)٥(والتعبير عنها 
 المصطلح بلغت من التشعب ا حدود هذأن نعتقد ، اآلخر مفهوم إلى     وبالرجوع

سيطر مفهوم  إذ،  درجة يصعب معها الوقوف عند مفهوم واحد نهائي والتشظي
 من باً ومتشعداً السجال فيه معقَّفأصبح، ة ة العالمي على اهتمامات الحياة الفكرياآلخر

يته وتعدده وهويته جهة تعريفه وقبوله وقمعه وحر ،بنا قائمة العناوين وتمتد 
رات والقضايا والتصواآلخر بين اتواإلشكالياااليدولوجي في واآلخر، ة  في الهوي  ،

                                 
  .٤١٩:  إليه  ومنظوراًصورة اآلخر العريب ناظراً)  ١(
  .٢٢: از حممد اخلب) : نقد ثقايف ( صورة اآلخر يف شعر املتنيب )  ٢(
   .٢١:  إليه  ومنظوراًصورة اآلخر العريب ناظراً: ينظر  )٣(
   .٨١٣: فتحي أبو العينني : خلطاب الروائي العريب صورة الذات وصورة اآلخر يف ا  )٤(
   .٣٨:  إليه  ومنظوراًصورة اآلخر العريب ناظراً: ينظر   )٥(
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والتداخل سوف وبسبب هذا التشعب ...  في الذوق الفني واآلخر،  في الدين واآلخر
علم  النفس وفي علم ،  بما يناسب مضامينهاآلخر مفهوم إبراز إلىمد البحث يع

  . االجتماع معاً
   :ي واالجتماعي النفسالمحوران  
 الفرد أنفكما ،  أيضا جمعي بل مفهوم، حسب ف اً فردي مفهوماًاآلخرل يمثِّ ال    

 اآلخركذلك المجتمع هو ،  على تصوراته لذاته  بناءاآلخرل تصوراته عن يشكِّ
هذا التالزم بين . ره لذاته  المناظر له بناء على تصواآلخر عن راًل تصويشكِّ

 النفسيين واالجتماعيين الذين اهتموا بالقضايا المتصلة أعمال أبرزتهالصورتين 
 عند فاآلخر . )١( في هذا المجال األولىم جيمس هي  وليأعمالوكانت . بالذات 

األشكالع جيمس متنو ، من لإلنسان ((وبهذا يكون ، د صورة الذات بتعدده تتعد 
 أخرىوذات ، فله ذات معينة لزوجته ، الذوات بقدر عدد الذين يعرفونه من الناس 

  .)٢( ))... به  لروذات رابعة، وذات ثالثة لزميله في العمل  ، ألوالده
    االهتمام باللغة التي  عن طريقاآلخر جان الكان فقد اعتمد في مفهومه عن اأم 

 أنا في مقابل ضمير ن موضوعاً يتكواآلخر أنفعنده ،  وبنيته اآلخرتكشف مفهوم 
  .)٣(المتكلم 

    ل تشكَّد الكان مرحلة المرآة كمرحلة يوفي حديثه عن مراحل تطور الذات يحد
ل كفرد دون عالقة تربطه  ال يتشكَّالمرء (( نإ إذ،  في ذات الفرد اآلخرمن خاللها 

 اآلخريزال يستبدل صورة  ه النَّفإ،  في المرآة فالطفل حين يرى صوراً ، باآلخر
ة  الصورة محض صورة خارجيأن يدرك اًه تدريجيلكنَّ ) األنا( هذه بنوع من 

  .)٤( )) بالنسبة للذات
 اآلخر نليس أل، اآلخر  في رغبة  رغبة الذاتأن) الكان (  يرى    وعلى هذا

                                 
  . ٨١٢: صورة الذات وصورة اآلخر يف اخلطاب الروائي العريب : ينظر )  ١(
  .١٧: الذات بني النظرية والتطبيق  مفهوم ) ٢(
    .٩٦: النفسي جان الكان وإغواء التحليل :  ينظر )٣(
  .١٣١: سعد البازعي ، ميجان الرويلي : دليل الناقد األديب )  ٤(
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ل في  للرغبة يتمثَّاألول الموضوع نولكن أل، بمفتاح الموضوع المرغوب يمسك 
  .)١( بها اآلخرمعرفة 

 في  طرفاً يدخل حيناًفاآلخر. )الكان (  عند اآلخر حول معنى اإلشاراتوتتنوع     
ة ثنائياآلخرتقوم على الذات ، ة مع الذات عالئقيآخر ل في وقت ويمثِّ ((ة  الجدلي

 معنى يحملهو مصطلح ...ةة لآلخري الحالة الحقيقيأوالموضوع الحقيقي 
 حين يستخدم المصطلح نفسه للربط بين العالم وتزيد الصورة تعقيداً، المصطلحين 

  .)٢( )) اآلخرينالداخلي للشخص وعالمه مع 
     في مدار علم االجتماع اأم  ،ة فيطالعنا رأي كولي في طبيعة العالقة االجتماعي

إلى ذهب كولي إذ ، واآلخرة بين صورة الذات التالزميمركز شخصيتنا  ((  الذات أن
 الشعور نوأ، ة  من خالل البيئة االجتماعيتنمو وال تفصح عن قدرتها إال ها الوأنَّ، 

 وهو مايعني أن. )٣( ))  بذوات اآلخرينيبرز دون أن يكون مصحوباً ا الباألنا لدين
فتصبح لديه القدرة على تكوين ، ن لدى الفرد الوعي بالذات االتصال بالمجتمع يكو

ن بذلك الوعي من استقبال وجهات نظر األفراد إذ يتمكَّ، صورة عن ذوات اآلخرين 
  . )٤(ة ى المواقف االجتماعيوفهمها في شتَّ

ة وعالقتها  الذات الجماعيأو) النحن (  مفهوم إلى من جهة أخرى  كوليأشارو   
  .)٥( إليها األنابانتماء 

  التي قضت على ذاتية الفرد ، ة الخالصة  وبمواجهة هذه النظرة االجتماعي ،
ه من غير نَّترى أ، أخرى ة برزت رؤية اجتماعي،  المجتمع اآلخر في ذابتهاوأ

 كما تزعم بعض المذاهب  واحداًة والمجتمع شيئاً تكون الشخصيأنكن المم
ة االجتماعي ،العالقة بينهما قائمة نظراًأو، ة للمجتمع التي تقوم على النظرة العضوي  

                                 
  .٩٨: جان الكان وإغواء التحليل النفسي : ينظر )  ١(
  . املصدر نفسه والصفحة)٢(
  .٨١٢ :  إليه  ومنظوراًصورة اآلخر العريب ناظراً)  ٣(
  .٢٠٧: حممد مصطفى . د  : ترمجة. بيث هس وآخرون : علم االجتماع : ينظر )  ٤(
 .املصدر نفسه والصفحة : ينظر ) ٥(



 ﴾١٨﴿ 

  .)١( من المجتمع دقيقاًة بوصفها جزءاً الشخصيإلى
تجدر ،  منهما وم كّلومفه ، واآلخر    وبعد هذا العرض لطبيعة العالقة بين الذات 

 إلىالتي تستند  ، واآلخرة بين الذات  الدراسة ستعتمد العالقة الجدليأن إلى اإلشارة
 في اآلخرثر واستجالء مدى أ، اآلخر الشعور النفسي الذي تعيشه الذات بفعل 

ة فعلها تجاه ر عن ردة التي تعبة والالشعوريوطبيعة المواجهة الشعوري، الذات
   .خراآل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
  .٩٣) : حبث ( علي مصطفى : جدل األنا واآلخر يف الشعر اجلاهلي : ينظر )  ١(
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   : في السجن بين الحافز والدافع اإلبداع :ثالثاً
األول منهما : ظر إليها من محورين نُ،    يرتبط األدب بعلم النفس بعالقة وثيقة 

األدب ما هو إال تعبير صادق عن نفس اإلنسان األديب يكون عند إبداع األدب ؛ ألن 
 ،أو ، ا بداخله سواء بتعبيره عما يراه حوله أو يشعر به عم .ا اآلخر فيكون عند أم

 لذلك خذ فاتَّ)١(الحكم على هذا األدب من حيث صدقه وعمق تأثيره في اآلخرين 
ة في فهم األدب وتفسيره سواء في داللته ة وأساسيعلم النفس وسيلة مهم (( الدارسون

)) أو في العملية اإلبداعية ذاتها، 
)٢( .  

ق علماء النفس بين آليتين من آليات فر ة الخالصة الدراسات النفسي وفي مجال   
هي الحافزاألولى: ة البواعث النفسي  Lncentive من إلى الفرد وهي المثير القادم 

و الضغط الداخلي النابع ه وMotiveوالثانية الدافع  . إليهجه من خارجه الوسط المتَّ
  .)٣( تجاه الوسط المحيط بهمن الفرد

، ر نفسي  بتوتُّاألحيانغلب ة ترتبط في أة نفسيه فعالينَّاإلبداع على أ إلىظر  وقد نُ  
٤( الذات إلىج انفعالي من المحيط وتهي(؛ لتكون هذه الفعالي ة ة النفسي)) لة محص

لتفاعل ثالث متغيوأ،  والهو األعلىنا  واألاألناهي ، ة رات للشخصيتحقيق ن 
 ما قبل أو حتى تبرز على السطح محتويات الالشعور األنا مرهون بكبت عاإلبدا

 -  * بالتحليل النفسي رينالمتأثِّالنقاد رأي  بحسب –لذا فالعملية ، )٥( ))الشعور 

                                 
  .٤٦: مسيح أبو فرج . د : قراءات يف املناهج األدبية  : ينظر )  ١(
   .٢٢: عز الدين إمساعيل . د : التفسري النفسي لألدب ) ٢(
  .١٨ – ١٥: حممد حممود بين يونس . د : ة واالنفعاالت سيكولوجيا الدافعي: ينظر   )٣(
  .٢٨:حممد عثمان جنايت . د .امحد عبد العزيز . د : ترمجة . مواري .  ج دادوار: ة واالنفعال الدافعي: ينظر  )٤(
   .٣٩: سعاد جرب سعيد . د ) : املاهية واالجتاهات ( سيكولوجيا األدب )  ٥(
 اختلفت اجتاهات علماء النفس يف طبيعة دراستهم للعمل اإلبداعي بني دراسة سيكولوجيا املبدع يف أطر نفسيته *

ا على النصوإسقاطا ، أو سيكولوجيا ما قبل بناء النص ، اإلبداعي ملعرفة نفسية أو دراسة طبيعة النص 
اهتماماته يف دراسة اإلبداع على املبدع فقط  ففرويد مؤسس مدرسة التحليل النفسي صب... املبدع 

  وقد برز ذلك يف دراسته لكبار الفنانني الغربيني أمثال  .اً عصابي منه إنساناًجاعالً، وليس العمل اإلبداعي 
=    لوا يف وعد، عوا يف آراء فرويد فقد وس، ا تالمذة فرويد وأتباعه أم. ليوناردو دافنشي ودستويفسكي 



 ﴾٢٠﴿ 

يتبعه عملية ،  مفهوم بعينه أو الذات لشيء ما إدراك أو، تنطوي على فعل استقبال 
ة الشعوريمن الكيان النفسي  عناصر تصبح جزءاًإلىك  تجزئة هذا المدر فيهايتم 

يتبعها عملية  ،  عملية استدخال على وفق ذلكةاإلبداعية وبهذا تكون العملي، للمبدع
   :)١(تكوين  إعادة

    
  
  
  
  

ل  بدورة تتمثَّ والشك تبدع تمرإذفالنفس المبدعة  ((ة ة الشعري العمليإطاروفي    
 منها وتر فيهز، ك النفس الشفافة ة بادراك الواقع الذي يحرفيها خلجات الروح منفعل

ة  به من البيئة الواقعيريتأثَّفاالستجابة لدى الشاعر مرهونة بما   .)٢( )) اإلحساس
ة التي ة الداخلي نتيجة توافق بين العناصر الذاتيةاإلبداعية فتكون العملي، خارج ذاته 

  .)٣(ة التي دخلت ذاته رجييشعر بها مع العوامل الخا
هذه الطبيعة الصراعي  ة المؤثِّة بين قوإليها أشار، ة الفعل الداخلي ر الخارجي ورد 
، مقابل ما يصدر عن العصابي ،  الصادر عن الفنان اإلبداعفرويد في دراساته عن 

  الحلِّإلىي ة التي تؤدوالقوى الالشعوري ، اإلبداعمنشأ عملية  ((فالصراع عنده 
 الوظيفة نوأ،  بالعصاب اإلصابة إلىي ة التي تؤد توازي القوى الالشعوريإلبداعيا

                                                                                               
وهنالك من خالف فرويد يف آرائه منهم . الء ارسنت جونز واتورانك بداع من هؤعلم النفس لإلة نظر= 

النماذج العليا والالشعور ( ويونغ صاحب نظرية ، ) الشعور بالنقص أو الدونية ( ادلر صاحب نظرية 
 وهذا ما عد، ال املبدع فقد انطلقت من العمل اإلبداعي نفسه ، ا النظرة الثانية لعلم النفس أم) . اجلمعي 

املدخل إىل نظرية : ينظر . م ريادا شارل بودوان وشارل مورون تسلَّ، ة حول اإلبداع  للنظرة النفسيتطوراً
  .٧) : ة واالجتاهات املاهي( سيكولوجيا  األدب و . ١٥ – ٩: زين الدين خمتاري : النقد النفسي 

  .١٠٨ : ا القهر واإلبداع سيكولوجي: ينظر ) ١(
  .٢٣: عبد العلي اجلسماين. د   :سيكولوجيا اإلبداع يف احلياة)  ٢(
  .١٢٤: عبد القادر فيدوح . د : االجتاه النفسي يف نقد الشعر العريب : ينظر )  ٣(
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هو تفريغ االنفعال المحبوس الناتج عن الصراع ،  ونتيجته اإلبداعية للسلوك النفسي
 األوهامويستمد التفكير المبدع مادته من ،  مستوى يمكن احتماله إلىحتى يصل ، 

 اليقظة والعاب بأحالمالمرتبطة ر واألفكا، ة  حريلمثل التي تطلق بكلِّالمتقنة وا
 الشخص غير اأم، ة  المنطلقة بحرياألفكارل الشخص المبدع هذه ويتقب، الطفولة 
وعلى هذا يكون اإلبداع في نظر فرويد متأت من  .)١( )) ه يقمعها ويكبتهانَّالمبدع فإ

سلوك دافعاً لكلِّأن  ، فيأتي ،  السلوك يحقق رغبة مكبوتة في الداخل النفسي وأن
  )٢(اإلبداع نتيجة لهذه الدوافع التي تفتعل في كيان المبدع 

،  جوهر اإلبداع هو االنفعال  أنمن) برجسون ( ده كَّوقريب من رأي فرويد ما أ   
الذي يعدبمثابة هز ة في النفس ة عاطفي ،النفعاالت ق بين نوعين من اوهو يفر :

فتكون ، واألول هو العاطفة التي تلي فكرة معينة . وانفعال عميق ، انفعال سطحي 
الحالة االنفعالية ة ناتجة عن حالة عقلي .أمر بل ا االنفعال العميق فال ينجم عن تصو

  ها  غير عقلي توصف بأنَّل انفعاالًرات تمثِّة تصو لبزوغ عديكون هو نفسه سبباً
  . )٣( اعإبد
   ة لذا فالعمليعملية معقَّ– النفسي وفق المفهومعلى  – ةاإلبداعي فهي اًدة جد       

)) إلىي تؤدوإبداعهة الالواعية للمبدع  افتراض قيام عالقة بين الحالة النفسي ، 
 األمراض أعراض أنبمعنى ، ة  هذه العالقة نظرة مرضيإلىنظر  ما يوكثيراً
أوة النفسيأوة  العقليهي التي تفرض عليه المادة التي يخرجها في قالب ...ة  العضوي
 الفرح والسرور أور والقلق  تجيش في نفسه عوامل التوتُّفالشاعر حين. )٤( )) فني
فيلجأ ، يعتمل في ذاته  اتحتبس في صدره دوافع التعبير عم،  الخارجي اآلخرمن 
تطهير  ((وفق هذه النظرة السيكولوجية على  إلبداعوا. الشعر للتعبير عن ذلك إلى

                                 
  .١٧ – ١٦: قاسم حسني صاحل : اإلبداع يف الفن )  ١(
  .١٥٤: سعيد حسون العنبكي .د ) : الفنية دراسة يف تأويالته النفسية و( الشعر اجلاهلي : ينظر )  ٢(

  .٤٢: عبد اللطيف حممد خليفة . د : احلدس واإلبداع : ينظر  ) ٣(
  .١٨٨ – ١٨٧: ) رسالة ( حيدوش امحد : االجتاه النفسي يف النقد العريب احلديث )  ٤(



 ﴾٢٢﴿ 

وعليه تكون )١( )) اإلبداعية في النشاط الفني ذاتي وانحالل للرغبات الالشعوري 
،  ذاتها اإلبداعيستمتع بعملية  (( أن إبداعه من – في بعض وجوهها –غاية المبدع 

    وطأة الظروف على ص بها من يتخلَّهألنَّ ؛ هذه المتعة هي حافزه على الكتابةف
)) نفسه

)٢(.  
  ذاته تبدوأنكما ،  بالسأم من رتابته اإلنسان السجن عالم متكرر يصيب أن وبما    

 ةأي ظروف السجن تمنع عنه التفكير في ا كانتولم، فيه ضائعة وقلقة ومنعزلة 
 المعاناة ؛ اإلبداع في السجن تقوم علىة  عملينلذا فإ، إبداعه من وراء امتيازات 

 أدباً أنتج وإال ، ةيعيش في ظروف اعتيادي، تيادي عا الينتج عن شخص اإلبداع نأل
 ما  خاصة غالباًز يحيا ظروفاًزة يصدر عن شخص ممي ثمرة مميبل هو ، اًاديتيعا

  .  بالظلم إحساساً أوتكون معاناة قهر 
.  الموهبة الفنية –في الغالب  – والمعاناة تنشط واأللم تحت وطأة الحرمان إذن    

، ا حرمه من الواقع ض الشاعر عم يعو– بحسب علماء النفس – الشعري فاإلبداع
، ة يخلق لدى الشاعر االنطوائي،  العالم الخارجي إزاء فقدان االرتواء والتالؤم نوإ

  .)٣(  خاصاً يبني لنفسه عالماًالتي تجعله
 شعر ولد داخل قضبان  بكشف النقاب عن كلِّعنى دراستنا التي تُأساسوعلى      

 اإلبداع عملية أنر  نقرأننستطيع ، وترعرع تحت ظلمته وظلم جالديه ، السجن 
الشعري داخل السجن تقوم على جدليالذي يقع في اآلخر بين طرفي ة صراع حاد 

ة ا بقوويدفعه، ) الذات  ( اآلخر الطرف ر فيوالذي يؤثِّ، منطقة خارج الذات 
 ، أخرىوبعبارة ،  الشعري باإلبداعس لدى الشاعر  المواجهة التي تكرإلى وإلحاح

،  وانعكاس داخل بؤرة واحدة هي الذات ة ظلٍّ داخل السجن عملياإلبداعل عملية تمثِّ
 على الداخل النفسي تأثيرهالذي يعكس ،  ) اآلخر(  تتأثر بالخارج األخيرةفهذه 

                                 
) : ليات القراءات السياقية حبث يف جت( آليات اخلطاب النقدي العريب احلديث يف مقاربة الشعر اجلاهلي )  ١(

  .٧٥: حممد بلوحي 
  .٤٢ : فسي لألدب التفسري الن)  ٢(
  .٢٢٩: سامي الدرويب . د : علم النفس واألدب : ينظر )  ٣(



 ﴾٢٣﴿ 

ناًمكوما يسم الصراع الداخلي بين المشاعر واالنفعاالت من أوة ى المعاناة النفسي 
ة مع الواقع الخارجي والظروف المحبطة وعدم انسجام هذه الخلجات النفسي، جهة 

الذي ،  الشعري اإلبداع إلىة تدفع الذات هذه الفجوة النفسي. من جهة أخرى بالذات 
هو أم عزلة وغربة أم  خوفاًأم انت قلقاًسواء أك ، وأحاسيسهار عن مشاعرها يعب 

  .ب من آثاره على النفس والتهر، تعبير عن حيل لمواجهة الحافز الخارجي 
   سى بفعل الظروف ة في الذات من حزن وأ ولوال وجود هذه التراكمات النفسي

ة والتسلُّالقمعية هذه  والدإلىلما ولد في الشعور المبدع السجين هذا التوق ، ة طي
 يستمتع  عنها تلك اللذة التييجد عوضاً،اآلالمفعندما تنتهب نفس الشاعر  ((النصوص 

))وفي هذه النشوة يكمن مرض الشاعر ودواؤه  ، بها وهو في نشوة الوحي
فنراه . )١(

 بضعف ه شعورأوان من قبل السجض له  يتعراألذى الذير بسبب سرعان ما ينفج
توقظ كوامنه ليزيح هذه المرارات الجاثمة على صدره ف ، اآلخرة ذاته تجاه قو

 الالشعور ؛ أعماق الشعري من اإلبداعي من خالل التفريغ  استسالماًأومواجهة 
يتحقق له التوازن الروحي والنفسي ومن ثم .  

 تبعاً ، آخر إلىمن شاعر سجين وتتفاوت  وتختلف حاالت هذه المواجهة    
ظهرت في العمل ،  كانت المكبوتات ضخمة فإذا ،ور للعناصر المكبوتة في الالشع

الفني بمظهر حادزد على ذلك .ب في الالشعور  يوازي ما ترس الشاعر السجين أن 
، منه نحو الذات  ة الحافز المثار على وفق قواآلخر إلىينظر  ، اإلبداعفي لحظات 

 كموضوع اآلخرجود وليس على وفق و، رات دافعة للفعل وما يخلق فيها من توتُّ
 في الفصول الالحقة يضيء مهوالتحليل النفسي الذي سنقد. ي في العالم الخارج

   .األمرجوانب كثيرة من هذا 

                                 
  .٢٩: التفسري النفسي لألدب )  ١(
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﴾٢٥﴿ 

 

  :    مدخل 
      الشعور بالنقص ال يعد  )Inferiority Feeling ( بل ظاهرة ، ة ظاهرة فردي
بنسب متفاوتة  وجودهوإن كان،  إنسان فهو موجود في كلِّ    ، ه النوع اإلنساني كلَّ   تعم 
     أو  ر حياته في وقت مـا بهـذا الـشعور سـلباً           فليس هناك أحد من البشر لم تتأثَّ      ، 

 مجموعـة أحاسـيس     ((ه   بأنَّ ف النقص رعة  وفي مجال الدراسات النفسي   . )١( إيجاباً
  نة على أساس تفكير خاطئ وغير واقعي في مركز الشخصية           مؤلمة للنفس متكو((

)٢( 

 ، بـالنقص بـصورة خاصـة       ) ادلر  (  العالم النفساني    وقد اهتم* ، ه دافعـاً  وعـد 
 ٣(ة التي تصيب اإلنسان   لالضطرابات النفسي( .ا الخوف فهو شـعور ينتـاب ذات        أم

    ل حالة انفعالية بمـستويات     هذا الشعور يمثِّ  ، د سالمته   اإلنسان في مواجهة شيء يهد
ـ  انفعـاالً  (( وبهذا يكون الخوف     . )٤(رحسب التوتُّ بمختلفة وبدرجات متعددة      ، اً دافع

من الموقـف   ر التي تدفع الشخص الخائف إلى الهرب        ن حالة من حاالت التوتُّ    يتضم
 ٥( )) رى إلى استثارة خوفه حتى يزول التـوتُّ       الذي أد(      ين  ويـرى بعـض المختـص

 أ، ة  بالدراسات النفسيوال يـدل علـى أي      ،  ظاهرة طبيعية أو سـوية       (( الخوف   ن
،  معقولـة لـه    هناك أسباباًطالما أن، ة أو انحراف في الشخصي   ، اضطراب نفسي   

وقـد   .)٦( ))بديه الخائف يتناسب مع حجم المثير المخوف       مستوى الخوف الذي ي    وأن 

                                 
  .٣٧ :  حممد بدران:مجة تر.  الفريد ادلر : ة احلياة النفسي: ينظر   )١(
   .٨:  كاظم سلمان البدري: ترمجة . جي مكربايد ، دبليو : الشعور مبركب النقص )  ٢(
*أول خروج عن مدرسة التحليل النفسي اليت تزعمها ) علم النفس الفردي (  املنظور الذي أطلق عليه ادلر  يعد

ر على كمتغري وحيد فس، س بسبب تأكيد األخري على عامل اجلن،  عن فرويد وكان ادلر قد انشق، فرويد 
، ة الفاشلة  إىل التجارب اجلنسية ترجع أساساً األمراض النفسيوانَّ، أساسه وجود سلوك اإلنسان كله 

هو الرغبة يف التخلص من الشعور ، دافع السلوك  يف حني رأى ادلر أنَّ، واملكبوتة يف مرحلة الطفولة 
    .٧٤ :صاحل قاسم حسني :  ؟ هون م ....اإلنسان :ينظر . بالنقص 

 .١٠٧: مصطفى عبد السالم اهلييت : عامل الشخصية : ينظر )  ٣(
  .٢٠:  وديع عبد املسيح  دإدوار: ترمجة :كني كامبل : هذه املشاعر السيئة : ينظر )  ٤(
   .٣٦ – ٣٥: إيهاب الببالوي . د : قلق الكفيف تشخيصه وعالجه   )٥(
  .٢٤٥ -٢٤٤ : نفعاالت فعية واالسيكولوجية الدا)  ٦(
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١(م علماء النفس الخوف على نوعين قس(:   
  .ل في خوف اإلنسان من شيء محدد واضح المعالم خوف حسي ذاتي يتمثَّ ) ١(
يخيف   من شيء معين ومحدد لكنه ال    ا أن يكون خوفاً   وهو إم ، خوف وهمي    ) ٢(

 . ن وغير محدد أو خوف من شيء غير معي، )*الفوبيا ( 
 النقص يجعـل الخـوف      فإن، وفي إطار العالقة بين الشعور بالنقص والخوف            

 إن ، وبعبـارة أخـرى   ،  شيء يحيط به     فتراه يخاف من كلِّ   ،  في اإلنسان    ماًمتحكِّ
 هـذا    أن إالَّ،  مشاعره نحـو المحـيط        بكلِّ ساً اإلنسان متوج  الشعور بالنقص يجعل  

قد يدفع الشعور الحـاد     ، ومن جانب آخر  ، ) ٢( الشعور بالخوف    ل إالَّ س ال يمثِّ  التوج
 بعد فشلهم فـي مواجهـة هـذه         –ب عليه ببعض األفراد     والخوف المترتِّ ، بالنقص  

 إلى مرحلة اليأس ؛ لتكون النتيجة النهائيـة         –  كامالً المشاعر والتعويض عنها فشالً   
الواقع البائس الـذي تكـون عليـه        ص من   في محاولة للتخلُّ  ، اإلقدام على االنتحار    

  .)٣(الذات

     
  
  
  
  
  
  
  

                                 
   .١٩ – ١٧: صموئيل حبيب  . د:  اخلوف :ينظر )  ١(
تنشأ يف البيئة وترتبط بذكريات ، استخدمت ألنواع املخاوف اخلاصة وغري العاقلة )phobos(كلمة يونانية  *

   .١٩: اخلوف : ينظر. يتأقلم معها اإلنسان وهي أفكار مل يتكيف و، مكبوتة يف العقل الباطن 
   .٤٦: سامح مفتاح . د: التركيب النفسي للشخصية  :ينظر ) ٢(
  .٢٥:  ركب النقصالشعور مب :ينظر ) ٣(



 

 

﴾٢٧﴿ 

 

   :)ةالسلط(اآلخر تراجع الذات من  :    أوالً
،  جاء على الحقيقةفي أشكال ودرجات وتسميات بعضهاى مفهوم السلطة  يتجلَّ   

في ) هـ٣٩٥ت(يقول ابن فارس ،  في العربية على المجاز وبعضها استعمل
ة والقهر وهو القو، م والطاء أصل واحد  السين والال(() : سلط ( مقاييس اللغة مادة 

 …ولذلك سالفصيح : والسليط من الرجال ، والسلطان الحجة  . ي السلطان سلطاناًم
))اللسان الذرب 

  .ة وفن القولة والحجعلى القو: غة  ينعقد هذا األصل لومن هنا ، )١(
   عبر التاريخ –ة وثم –الراعي الديني وسلطة، د  سلطة األب وسلطة السي  ،

وسلطة الدولة ، وسلطة المال وسلطة القانون ، والقلب والضمير ، وسلطة العقل 
 على حد كتب المصطلحات الحديثة تعريفاًولهذه السلطة األخيرة نجد في أ ، الخ....

 السلطة هي القدرة القانونية على ممارسة نفوذ على فرد أو جماعة ((:النحو اآلتي 
. ن يملكها إلى الخاضعين لها  إصدار األوامر والنواهي ممومن وسائلها... 

))ومراجعة أعمالهم وإثابتهم وعقابهم 
)٢( .  

    للسلطة م جان وليام تعريفاًوفي حدود الوظيفة االجتماعية للسلطة السياسية يقد 
،  القوانين وحفظها وتطبيقها سنأساس الوظيفة االجتماعية التي تقوم على (( : بقوله 

 .ما دعت الحاجة ييرها وتطويرها كلَّوهي التي تعمل على تغ. ومعاقبة من يخالفها 
))ها الوظيفة التي ال غنى عنها لوجود الجماعة إنَّ

)٣( .  
،  وإذا تركنا هذه المفاهيم إلى طبيعة السلطة في العصرين األموي والعباسي    

الظلم والتنكيل الذي مارسه نجد مدى ، ومن خالل قراءة مقتضبة في تاريخ الدولتين 
ط األمويون فعندما تسلَّ، حكام الدولتين وعمالهم بحق الناس عامة والسجناء خاصة 

ظالمين أمثال زياد بن أبيه  االً عم- مع سلطتهم -طوا على الناس  على الحكم سلَّ
 ولحق بهم في العصر العباسي، الحجاج بن يوسف الثقفي و،  بن زياد  عبيد اهللاوابنه

                                 
 املفسر احملقق: التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي : وينظر .  ٩٥ : ٣ج :  ابن فارس  :  مقاييس اللغةمعجم  )١(

  .٢١٥ : ٥مج ، املصطفوي 
 . ٣١٥ :بة من األساتذة املصريني والعرب املتخصصني  إعداد خن: معجم العلوم االجتماعية ) ٢(
 . ٤٩:   إبراهيم ناصف  عبداهللا- ضرورا وطبيعتها -السلطة السياسية  ) ٣(



 

 

﴾٢٨﴿ 

 

الء  هؤكلُّ،  حكمهم وا في ظلِّ لهم نشأل والقاهر وأتباع والمتوكِّ وهارونالمنصور
 األوتاد كدقِّ،  التعذيب ألوانى ة شتَّين وغيرهم مارسوا بحق الرعياألمويين والعباسي

 بالماء المغلي  القدور المملوءةأو،  في التنور والرمي،  بالنار قوالحر،  العيون في
  .)١(وغير ذلك كثير 

ففي ، العصرين  وقد نال الشعراء حصة كبيرة من فتك السلطة بهم في كال    
تهم الدولة  عدإذ، جنوا هم من الصعاليك غلب الشعراء الذين سالعصر األموي كان أ

،  متابعتهم وأخذت تطاردهم  إلىفعمدت ، األموية من الخارجين على القانون
فكان نتيجة ، مهم للسلطة عليهم ويسلِّ عثر جوائز لمن يفارضة، وتجتهد في طلبهم 

٢( والتنكيل  العقابذلك إن وقع كثير منهم بيد السلطة وأودعوا السجن ونالوا أشد( . 
واقتحموا شؤون ، ك السياسة جن مجموعة من الشعراء الذين خاضوا معتركذلك س
لمذهبية التي  اوأفكارها السياسية آراؤها  لها، ومذاهب لوا أحزاباًوشكَّ، الدولة 

بل كان نتيجة الثورة على األمويين كما ذكر ، )٣(تخالف الحزب األموي الحاكم 
د السجناء في سجن الحجاج ن بلغ عدأفي مروج الذهب ) هـ ٣٤٦ت( المسعودي 
  .)٤(ن ألف امرأة  رجل وثالثين ألفنحو خمسي

   ا العصر العباسي فهو اآلخر لم يخُل أمالثورة وأسباب د و من الحروب والتمر
فكان نصيبهم ،  من الشعراء في قبضة السلطة العباسية اًأوقعت كثير، أخرى كثيرة 

وقد كانت أسباب سجن الشعراء في هذا العصر مختلفة من ، )٥( من ذلك السجن
ة فقد تكون السياس،  رئيسة  تنحصر في أربعة أسبابها تكاد أنَّإالَّ، شاعر إلى آخر 

أو قد يجمع الشاعر الواحد أكثر من ، أو الوقوع في األسر أو السعاية أو الشعر 

                                 
 .١٣ – ٥ : ١مج ،  عبود الشاجلي : ب موسوعة العذا: ينظر ) ١(
   .١٣١: حسني عطوان . د : الشعراء الصعاليك يف صدر اإلسالم والعصر األموي : ينظر )٢(
  .١٠٥ :) حبث ( غامن جواد رضا : شعر السجون يف القرن األول اهلجري : ينظر ) ٣(
  .١٧٥ : ٣ ج: املسعودي : مروج الذهب : ينظر ) ٤(
  .٢٤: شوقي ضيف . د) : العصر العباسي األول(تاريخ األدب العريب : ينظر ) ٥(

 
  



 

 

﴾٢٩﴿ 

 

  . )١( به إلى السجنيفضيسبب 
تلك ،  على مرحلة الظلم األموي والعباسي  شاهداًمن هنا جاء شعر السجون   
زمن الخصومة بال محاكم وال ، والتوجع  ،علو فيها صوت السياط يالتي مرحلة ال

 النار واألغالل سطوة،  بيد السلطة ء غيرهاة وحدها وال شية القو ثم،قضاة 
ى تعذيب الذات بشتَّالسلطة تستغل ف. وفي فم الشاعر صرخة الشعر  ، واإلذالل

لتغرس هذه الصور فيها غرساً، ة وسائلها المادية والنفسي ، وقد يصل األمر حد 
 م لذات السجين لحشره في طريق مسدود ال خروج منه إالَّالتدمير المنظَّ

  ..)٢(بالرضوخ
ها حالة تهديد إنَّ، مختلف أشكالها ة السلطة بإزاء قوب   فالسجين يعيش حالة عجز 

،  باستمرار، فهناك ، ) السلطة ( دائم لذاته قبالة عجزه عن مجابهة خطر اآلخر 
ى عن المجابهة  سرعان ما يتخلَّومن ثم، ة السلطة ته وقوالتكافؤ بين قوغياب 
 من إمكانية أو يأساً،  من سوء العاقبة  للسالمة وخوفاًا طلباًإم ، ستسلماً أو ممنسحباً

أساساً يكون شعور الذات بالنقص وعلى وفق هذا التوصيف، )٣(ي المواجهة والتصد 
ل الذات  إذالقبالة سعي السلطة إلى،  وعدم مقدرته على المجابهة ،لعجز السجين 

  . من جهة أخرى واستعطافاًوتضرعاً ،  من جهة وتحقيراًتعذيباً، ق ائى الطربشتَّ
) مقموع وقامع ( ة بين إزاء عالقة جدليبنا إنَّ:      ونتيجة لذلك يمكن القول 

أن من  – ما  إلى حد–نت الشاعر ة مكَّهذه الجدلي، )السلطة/اآلخر(و) السجين/الذات(
أن يشعر بوجوده حقا إال في اإلنسان ال يمكن  (( نإإذ ،  أمام ذاته يجد نفسه حاضراً

  ..)٤( )) الذي ينكره ويعارضه lautreعالقة بذلك اآلخر 
      

                                 
 )رسالة ( هادي سدخ زغري ) :  الرابع اهلجري رنحىت اية الق(شعر السجون يف العصر العباسي : ينظر )  ١(

  . وما بعدها٣٨:
  .١٢٨ :مصطفى حجازي . د : ) مدخل إىل سيكولوجية اإلنسان املقهور  (يالتخلف االجتماع: ينظر )  ٢(
  .٤٥: املصدر نفسه : ينظر )  ٣(
  .٥١: زكريا إبراهيم . د: مشكلة اإلنسان )  ٤(



 

 

﴾٣٠﴿ 

 

في يأتي  سنحاول - إيجاز وتكثيف  من على ما فيه-  سابقاًرضا ع مم وانطالقاً 
، السلطة / واآلخر ، السجين /  خيوط الصلة بين الذات  نستقرئأنمن الدراسة 

ا من مدلوالت ومقاصد م فيه ما نرصدرين حاالت ووقائع علىمتخي:  
     
   :التشهير والتعذيب   
برز أمور أ (( هقف الباحث في هذا المجال التعذيب ؛ ألنَّل ما يستو أوولعلَّ    

)) من المشاهد الالانسانية  عدداًة التي تضمأو هو صورته الحقيقي، السجن 
لتي  ا )١(

لذا سعت ، ارهم على االستكانة جبإ وجل إضعافهممن أ  السجناء ؛تمارس بحق
بحق  والتنكيل التشهير ممارسة إلى - في العصرين موضوع الدراسة –السلطة 

 هم وكرامتهموطمس كبريائ ، هماتوذ ألجل طمس ة ؛ وصريحة علنيالسجناء بصورة
  .أمام الناس

، إلنسان ا من عالم واستقى مادة التفسير، لم النفس مثل هذه التجارب ر عفس وقد   
الواعي ن ما يعرف بعالم اإلنسان لتكو، تجاربه في الحياة ومآسيه التي تضعف ذاته 

، يستوعبها الشاعر ،  بها ذاته ذلُّفهذه التجارب التي تُ ، خاصة بل حياته الشعورية، 
ثمفني أعمق بطريقة تبعث الجالل  يسمو بها من مستواها الواقعي إلى مستوى 

 ما فيه  كلَّ ألن ؛اًي هذا النوع من األدب نفسيلذا سم،  القارئ واالنفعال في نفس
من عالم التجارب الذي الغرابة فيه ، من تجارب وتعابير فنية هي من عالم المعقول 

  .)٢(سوى عمق التشهير والتنكيل الذي تمارسه السلطة لقمع الذات وطمسها
، )٣(يد بن مفرغ الحميري صورها في شعر يز بأجلى وقد برزت هذه العذابات   

 في نفس القارئ عملية تشهير تثير رعباًب ، تنكيل ال به عبيداهللا بن زياد أيمالذي نكَّ

                                 
   .٨١: مسر روحي الفيصل . د : اية العربية السجن السياسي يف الرو)  ١(
   .١١٣ – ١١٢:حممود السمرة : اع يف الشعر النقد األديب واإلبد: ينظر )  ٢(
 فصيح اللسان جييد القول يف ناًِس حكان شاعراً،وهو من محري فيما يزعم أهله  ،  يزيد بن ربيعة بن مفرغ)٣(

 ٦٩تويف سنة ، فهجاهم يف شعره ، ه آل زياد بن أبيه سجن، ولكن اهلجاء غلب عليه ، غزل واحلماسة ال
 . فما بعدها ٤٢٥ :١٨ج :ألصفهاين  ا:األغاين : ينظر.للهجرة 



 

 

﴾٣١﴿ 

 

 ،  مبرحاًبعد أن ضربه ضرباً، فعه على ناقة إذ ر، وهو يقرأ هذه التجربة الفنية 
 يموء  يصيء وهراًوجعل وراءه خنزيراً،  خلط معه الشبرم إلسهاله وسقاه نبيذاً

ليكون القصد من ،  به من مدينة إلى أخرى طاف أن يوأمر، وكلبة تنهش وتنبح به 
                                 الطويل                          :           )١(ه االهانة واإلذالل ال القتل ذلك كلِّ
ي اللَّ  عذاب أصابفـاللَّ  ون شـاحِ ون ب  

  ب 
ـ   من هـولِ   سكما الرأَ    ِة المني  أشـيب  

ــتُِرقُ  اشيب اشيب أشيب ــٍرن ــر بخنزي ــٍة وه    وكلب
  بة 

ـ   ضـرب  ن الجلـد   وشـا  زماناً   شذِّ مب  
  وجاهعتُر  مـن غيـر لـذةٍ       صـهباء    

  
ــ   ــي الجدعصتَ ــ ف ــان ثُ ــمثم  بوص تَ

ــتُوُأ   ــ طعم ــال يإن ا م ــٍللُِّح     آلك
  

ـ   بيـتُ   شـرقاً  يتُوصلَّ    )٢(بغـرِ  م ةَ مكَّ
  الخفيف:                                                               وقوله   

ـ    منتُروقَ ـ  ا مـع الخن    اًرزير ِه
  

   وشـــمالي ويمينـــي مغلولـــةٌ  
  شنني مـن ورائـي    هنْ ي وكالباً  

  
  ِجعب لَ  ما  الناسه٣(لـي   ومـا  ن(  

   ت عملية التشهير التي       نجد أن أسـهمت فـي   ، دت فـي هـذين النـصين    جـس
، مـا فـي داخلهـا مـن ألـم نفـسي       ببلورة صدق تجربة الذات وهـي تفـيض      

ورهبـة فـي النفـوس        يثير هلعـاً   رت كذلك عن فتك السلطة بمعارضيها فتكاً      وعب 
ـ .  وقد شاب لها رأس السجين من الخـوف          ،وكيف ال   ،  ة مالحظـة أخـرى     وثم

ـ     د  هي أن  ،لتفات  تستوجب اال    األول اتـساعاً   سعت فـي الـنص    ائرة التـشهير اتَّ
،  خارجة عن حـدود الواقـع فـي إذالل الـسلطة للـسجين               ة ميتافيزيقي بعاداًأأخذ  
حتـى ،  وخوفه منهـا      األخير ة هلع وشد هـذا الخـوف الـذي سـيطر علـى        أن 

ط الـذي طمـس     هـا صـورة اآلخـر المتـسلِّ       إنَّ.  قبلة الصالة     اتجاه مكامنه أنساه 
 لهـا إلـى نفـس متأرجحـة غيـر مـستقرة ؛            وحو ، اإلنسان وكبريـاءه     إنسانية

ل إلـى أسـطورة     وتتحـو ، لتتراجع هذه الذات في كرامتها إلى الصفر أو دونـه           

                                 
  .١١ : ٤مج : موسوعة العذاب  : ينظر)  ١(
ضرب ، العيب : الشني  . ٥٦ – ٥٥: د عبد القدوس أبو صاحل :حتقيق : احلمريي ديوان يزيد بن مفرغ )  ٢(

 .للجلد أي ممزق : مشذب 
  .١٨٨: نفسه  املصدر) ٣(



 

 

﴾٣٢﴿ 

 

 غايـة مـن قبـل الـسلطة         وكـان لـذلك   ، احة بدون حدود    ة المستب القيمة المضاد 
 أو إثـارة  ل لـه نفـسه الخـروج عليهـا      وردع من تسو   ، األمثولة رسمل في   تتمثَّ

  .غضبها واستنزال نقمتها
   ويستبين الدارس بجالء عملية ة التشهير التي مارستها السلطة إلضعاف نفسي

ين لالسجناء وطمس ذواتهم في نص١(رجيلشاعر الع(،دا حقد سلطة محمد بن  جس
فكان يخرجه على ناقة ،  من الناس لتحطيم ذاته على مرأى،  الشاعرهشام تجاه

 فيصب،  الناس وقفه وسط تجمهروي،  بالي الثياب ف به في أسواق مكة مغلوالًليطا
               الوافر                         :    جي من سجنه ريقول الع. على رأسه الزيت 

ٍالبسيط             :                                      اآلخر وقوله في النص               
  جازعـةٍ   رأتنـا غيـر     ليـت هنـداً    يا
  

  ا هبطنـا جميعـاً    لم  أبطـح   وِق الـس 
ــ   ــا وكُنَرشْوكَ ــيِنوُلب ــا كبنْ تَ الق ن

  
ـ  عـن أنيابِ   رِش تكْ سِدكاُأل   ه  وِقا الـر 

   فـوتُ نمشي ي القـومِ  خـفُّ  م   مـثقله م 
  

  المطـاريقِ   المـصاعيبِ   الجمالِ مشي   
       غـضةٍ والناس شطران من ذي ب نـقٍ  ح 

  
  العـين مخنـوقِ     بـدمعِ  ومن مغـيظٍ    

  ناحيــٍة مــن كــلِّمــراًهــووا لنــا ز  
  

  )٣( البـوقِ  ما فزعـوا مـن نفخـةِ      كأنَّ  
  

                                 
ن اشتهروا مم، وهو من شعراء قريش ، ) رج الطائفع(ه كان يسكن ألن، جي رلقب بالع،  بن عمر عبداهللا)  ١(

  .٢٩٨ : ١ج :األغاين : ينظر  .  هـ١٢٠ حنو سنة حممد بن هشام حىت مات يف احلبسحبسه ، بالغزل 
)٢  (الفتح بن جين رواية أيب : رجي ديوان الع)الغل : اجلامعة ، القيود : الكبول  ، ١٣٦- ١٣٥) : ـه٣٩٢ت

 .الفرس املرتفعة ربيت على القمح حىت ارتفعت : وق سب، شدت : مسرت ، 
: الروق . من حنق أو غضب األسنانالكشف عن ، الكشر :  كشرنا .١٣٨ – ١٣٧:   املصدر نفسه)٣(

وهو أن ، طراق الكثرية اال: املطاريق  . اإلبللفحل املكرم من وهو ا، مجع مصعب : املصاعيب . الطويلة 
   .يتبع بعضها بعضاً

ــبٍ  ــن كاع ــم م ــوراءفك    وٍد ر ح
  

  راقــي  التَّتر واضــحِة الــسألــوِف  
ـ    عـاً ز ج بكتْ   ِم وقـد سـ ت كُ ر وليب   

  
ــةٌ   ــوجامع شَ يــاقي د ــا خن    به

ــوداء مــ    ــى س ــشرفٍةعل ب سٍقو   
  

  ــح ــا القم ــلَز مبناه ــ المرِةقَ   ياِق
  علــيةٌ عبــاءليــست  برقــاء   

  
  )٢( سـاقي ي نـصفَ غطِّمن البلوى تُ    

  



 

 

﴾٣٣﴿ 

 

  بذلِّجي يفيضان شعوراًر رسمهما لنا الع المشهدين السابقين اللذينضح أنيتَّ   
 يجعلك هوكأنَّ، د الشاعر السجين فيهما انكسار ذاته بأسلوب فني رفيع إذ جس، الذات 

هذا التجسيد أظهر للعيان معالم  ،  بهحدث الذي مرتفاصيل مرارة التعيش معه 
 من أىت على مرلّمظاهر الحسرة واأللم والمرارة الدفينة في أعماق الذات التي ذُ

ل مشيهم قُقد ثَ،  مع أقرانه الً الثياب مكبي بالفكان مشهد هذا السجين مغلوالً، الناس 
، ليروا، وهم ينظرون في عيون الناس ، ة األسواق  بهم في أزقَّيفَوِط، لثقل الحديد 

 على وجوه آخرين ؛  والحزن بادياًاألسىو  ،بعضهمالشماتة والبغض على وجوه 
 الذات تعيش في لحظات هذا المشهد ن أ- سيكولوجيا -حصيلة هذا الموقف ليكون 

بالنظر في فتراه مكتفياً، دفاعاته ة اإلنسان الذي فقد توازنه من خالل فقدان جدلي 
قون على هذا المشهد بسيماء وجوههم المنعكسة من وجوه الناس بصمت وألم وهم يعلِّ

  .لهم مواٍسو عليهم حنقدواخلهم تجاه السجناء بين 
    ا أوممالذي كان ،التعذيب الجسدي والنفسي ،  انهيارها بضعف الذات وسب 

ة السجن ض له السجناء في أقبييتعر .يقول جحالكامل :        )١(كليدر الع  
ـ    هالقي أهلُ  ي جنِس   ِه مـن خوِف
  

ــع ويالًزَأ   ــنهمن ــزم م   ارو ال
  يقطرةً مِ غشون كأن  هـا  عمود  

  
  قٌنُع ي قُعر لحم   ٢(ُارها الجـز(  

من ، ة والخوف في مكامن ذات السجين د لنا الشاعر صورة تثير الرهب جس    إذ  
وهي خشبة كان فيها خروق على ، بون بها خالل وصفه تلك الخشبة التي كانوا يعذَّ

وهي ملطخة بدمائهم بفعل ضرب ، دخل فيها أرجل السجناء تُ، قدر سعة الساق 
وقسوة ، وتدفق الدم ، فكانت هذه الصورة القاتمة بين رهبة الموقف . السياط 

                                 
 كان يقطع الطريق ،من الشعراء اللصوص الفتاك يف العصر األموي ، جحدر بن معاوية وقيل بن مالك  ) ١(

) املخيس و ، كوفان، الدمياس ، دوار ( ة منها يد سجن يف سجون عد،وينهب األموال بني حجر واليمامة 
األعالم : ينظر .   حضرة احلجاج  يف صارعه مكبالً  إال قتله لليث الذيه قتل أحداًنمل تنقل األخبار عنه أ، 
  .١١٣ : ٢ج: الزركلي : 

 . ١٥٨ : ١مج  : حممد نبيل طريفي. د : صنعة :  يف العصرين اجلاهلي واإلسالمي ديوان اللصوص)  ٢(
خشبة : املقطرة . الضيق واحلبس : األزل  . ١٧٣ : ١ق  : ي القيسينوري محود. د  : شعراء أمويونو

 .يفصل اللحم عن العظم : يعرق اللحم . فيها خروق على قدر سعة رجل احملبوس 



 

 

﴾٣٤﴿ 

 

وهي صورة ، ة بهذه اللوحة التعذيبيقد أوحت للشاعر صورة شبيهة ، الجالدين 
الجزوالدماء تنزف منها ، د رقبة جزوره من لحمها ار الذي أخذ يجر.  

     
    الزمن  عليها من السلطة باستطالة وقد تشعر الذات إزاء هذا التعذيب الذي يصب
، ر نكسا لالنهيار واالل شرطاًه يشكِّنَّ إذ إ .أبدي ال نهاية لهى يبدو كأنه حتَّ، 

ا التعذيب المستمر الذي أم، تة  لالحتمال ما دامت مؤقَّ قابلةًم تظلُّفالمعاناة واآلال
،  مستكينة خائفة من السلطةويجعلها ، )١(ه يكسر إرادة الذاتفإنَّ ، نهاية يبدو بال

                        الرمل        :)٢(سبار إبراهيم بن المدبرضح ذلك في صرخة منكسرة من أيتَّ
تُ كم  بقى علـى ذا بـدني      رى ي  
  

   ـ  ي من طولِ  ِلقد ب ه ي  وضـنِ  م  
    ردى  وأسـبابِ  أنا فـي أسـرٍ      

  
ــٍد   ــادٍحوحدي ــي يكلُ ف    )٣(من

وأرق وتعب على إثر ،  من شعور وألم جسدي يكتنز به زيادة على ما النصف      
وز الشعور بهذا األلم ة عميقة تتجاطن داللة نفسيه يستبأنَّفي  الشك، هذا األلم 

لحظة انكسار إرادة الذات وعجزها عن المقاومة ،  من ذلك إلى ما هو أمر، الظاهر 
 ،كم تُ( ده هذا السؤال االستنكاري جسفإنزال اآلالم المستمرة على الذات ، ) ى ر- 

ر عن حالة من اإلحساس بالتالشي من جهة  عب-كما يشير سياق صدر البيت األول 
 رغبة السلطة في الوصول إلى نقطة ارتكاز ذات - من جهة أخرى -د سوج، 

  . لطمسها والنيل من قدرتها على المواجهة ، السجين 
فهو من ، )٤(من أشهر من ذاق مرارة التعذيب الوزير الكاتب ابن مقلة  لعلَّو    

                                 
 .٧٣: مسيع السيد  : ة دراسات نفسي: ينظر )  ١(
، املتوكل يقدمه ويؤثره كان ، شاعر وكاتب من وجوه  كتاب أهل العراق ، أبو إسحاق إبراهيم بن املدبر )  ٢(

 : ينظر . للهجرة ٢٧٩تويف ،  سراحه من احلبس فأمر املتوكل بإطالق، ن حيىي بن خاقان سجنه عبيد اهللا ب
 . فما بعدها ٣٧٧ : ٢٢ج :األغاين 

)٣  (شعراء عب٤١٠:  ١ج : يونس السامرائي . د : ون اسي.  
استوزره املقتدر ،ووزيراً مقتدراً، كان خطاطاً بارعاً،ه ومقلة لقب أم، حممد بن علي بن احلسني بن مقلة )٤(

فكان آخر املطاف سجن الراضي الذي ،وقد نقموا مجيعهم عليه بعد كلِّ وزارة وسجنوه، والقاهر والراضي 
 . ١١٤ : ٥ج:وفيات األعيان :ينظر.هـ٣٢٨قُطعت فيه يده اليمىن وقُطع لسانه إىل أن مات يف سجنه سنة 



 

 

﴾٣٥﴿ 

 

لخفيفا:              يقول، طعت يده  قُأولئك الذين ُأطيح بوزارتهم وسجن ثم                                                                                                                   
ـ  الحيـاةَ لكـن توثَّ     ما سئمتُ   قـ

 
ــانهم فبانَــ بأ تُ  ــييم   ت يمين

بـدنياي حتـى    لهـم   عتُ دينـي    ِب  
 

  حرمــوني دنيــاهم بعــد دينــي  
  سـتطعت بجهـدي    طتُ ما ا  ولقد ح  

 
  حفظَ أرواحهم فمـا حفظـوني       

  ةُ عـيشٍ  ليس بعـد اليمـين لـذَّ       
 

  )١( يميني فبينـي   تْحياتي بانَ يا   
هذه األبيات على الرغم من برودها إالَّ أنَّها تفصح عن دواخل ومشاعر ملؤها      ف 

ه إذ قُطعت يد، ألم ومعاناة بفعل التعذيب الذي تعرض له الشاعر من قبل السلطة 
فآالم قطع اليمين لديه ، التي تمثِّل أعز شيء يمتلكه الوزير الخطاط ابن مقلة 

 آثار - من الناحية السيكولوجية -بل لها، حسب فاليقتصر أذاها على ألم جسدي 
ليكون ذلك ، إذ قُطع مع يمينه إبداعه ، نفسية قد تكون أصعب احتماالً على ذاته 

  . دهاتجريداً للذات من دالالت وجو
ل يشكِّ،  وإثارة الهلع والخوف من الداخل  والى جانب هذا اللون من التعذيب    

التجويع والعريوسيلة فهما معاً،  الذات  وسيلتين أساسيتين مارستهما السلطة ضد 
 من مالبسه وسيلة  السجين عارياً إبقاء في أنالشكف .)٢( واإلصغار مهمة للتركيع

ر لدى السجين حالة تبعية طفلية يطلق تفج ((التجويع وب ، الذاتي لهللنيل من االعتبار 
 وهو تعلق يعاش على شكل انعدام القيمة الذاتية ))  التعلق الرضوخي ((عليها اسم 

ها تحاول إنَّ. وهو ما تستهدفه آليات التعذيب ، واستجداء القبول والرضا من اآلخر 
ال للسيطرة وهي مدخل فع... ل التجويع كسر الصالبة والمرجعية الداخلية من خال

)) من الداخل 
)٣( ، ي إلى انكسار الذات في قيمتها اإلنسانية األمر الذي يؤد ،

يمكن أن نضيف إلى ، وبرؤية سيكولوجية أخرى . واالنتقاص من كيانها الداخلي 
  أن آخر يرتبط باألول إالَّتجويعاً، هذا التجويع الخارجي اإلجباري من السلطة 

 ،خارجي الر مؤثِّبال يفقد الشخص المكتئبإذ ، مبعثه من داخل الذات نفسها 
                                 

   .٥٣: تصنيف وحتقيق هالل ناجي  :  وإنساناً وأديباًطاطاًابن مقلة خ  )١(
  .٢٣٩ :٦مج ، موسوعة العذاب : ينظر )  ٢(
 . ١٤٣ : مصطفى حجازي . د : اإلنسان املهدور )  ٣(



 

 

﴾٣٦﴿ 

 

  .فتتناقص حاجته ويكتفي بالقليل منه، ألكل إلى االحاجة الحقيقية ،  شعورياًال
 والي الحسين طاهر بن محمد أبو الذي سجنه )١( بكر الخوارزمي أباولعلَّ    

  ذه في أبيات أرسلها إلى األمير أبي نصر احمد د لنا حالة الخواء هقد جس ، سجستان
                                 الطويل               :                                     يشكو حاله*الميكالي

ـ      وحـالتي   يـك  إل صٍركتابي أبـا نَ
  

ـ  خالـبِ  فـي م    فريسٍ كحاِل   يغم ض  
ـ   أخَ غدوتُ  ِ بـصائمٍ  ولـستُ وٍعا ج  

  ظظظ
ـ  أخَ ورحتُ   ولـستُ ريٍ ا عحـرمِ  بم  

   طـاهرٍ   في يـدِ    الخوفِ  بفخِ وقعتُ  
  

  وقوع ٢( خـثعمِ  ليك فـي حبائـلِ     س(  
                                          الكامل: عليههو ا د امتأل سخرية مموق،  )٣(وقريب من ذلك قول عاصم الكاتب      

 وغذائي بعد وِم الص مفـرد   ماء   
   

  )٤(  مفـرد   مـاء   يغذوه  من  عيشُ مكَ  
        

  
  
  
  

                                 
إحدامها من قبل وايل : حبس مرتني ، اب واحد الشعراء العلماء من أئمة الكت، حممد بن العباس اخلوارزمي  )١(

تاش (  مرة أخرى من قبلبسوح،فأطال يف حبسه، هجاه  الشاعر مث ر بن حممد بعد أن مدحهسجستان طاه
 هـ ٣٨٣تويف سنة .ب مابلغه من هجاء اخلوارزمي لهيف نيسابور بأمر الوزير أيب احلسن العتيب بسب)احلاجب 

      .١٨٣ : ٦ج : األعالم و . ١٦٠ – ١٥٧ : ٣ج : الصفدي : الوايف بالوفيات : ينظر        

)      خمزون البالغة ( له من املؤلفات ، من الكتاب الشعراء ، أمري ، أبو نصر امحد بن علي امليكايل اخلراساين  *
  .١٩١ : ٤ج :األعالم : ينظر. للهجرة ٤٣٦تويف  سنة ، ) ملح اخلواطر ومنح اجلواهر ( و ) املنتحل ( و

حامد . د :حققه وقدم له ، سة لعصره وحياته وشعره  مع درا )هـ٣٨٣ت (ديوان أيب بكر اخلوارزمي   )٢(
انس بن مالك : خثعم ، هو السليك بن سلكة الشاعر الصعلوك اجلاهلي : والسليك  ، ٣٨٥:  صدقي

 .اخلثعمي 
  كان من ناحية حممد بن حممد أيب البغل وايل اصبهان سنة ، متأخر ، حمدث ، عاصم بن حممد الكاتب )  ٣(

معجم :  ينظر .ر له واعتقله  مث تنكَّ،  دلف العجلي األمري املشهور أيبواص وكان من خ، ـ  ه٢٢٩
  .١٥٦ )  :ـه٣٨٤ت (املرزباين : الشعراء 

                                                                                    .  ٣٧: لجاحظ  املنسوب ل:احملاسن واألضداد )  ٤(



 

 

﴾٣٧﴿ 

 

 ة الصدمة النفسي:  
ضحية ، ه  بحقمارس التعذيب التي تُ وقد يقع الشاعر السجين إلى جانب ألوان    

 فعل على حدث مفجع ومفاجئ التي تحدث رد، ة ليعيش فعل الصدمة النفسي، هلعه 
، استعداد من قبل الشخص كي يتهيأ للدفاع والمجابهة  أو، دون سابق إنذار من 

ليكتشف ،  إزاءها فيظل الشخص مذهوالً ، ع حصولها بتاتاًتحصل عندما ال يتوقَّ
١(كسر مجرى حياته قد انبعدها أن(.  

    ويبدو لنا أن طبيعة الصدمة النفسي ة ربعداًما تأخذ باً نفسيك الذين أولئ عند  أشد
،  أصحاب الشأنقدون مراكزهم في الدولة سواء أكانوا من الوزراء أم األمراء أميف

ة المتمثِّهذه الصدمة النفسيتفرض و (( للذات  شديداًب إحباطاًلة بالفقدان والحرمان تسب
وتنال من أعماقها حتى تفقدها القدرة على التمييز ،  من القهر واالنهزام عليها نوعاً

وتحبط فيها اآلمال ، وهنا يغلب عليها اإلحساس الحاد بالالمباالة ... بين األشياء 
)) وتوأد األمنيات

ف الشخص ب إعادة تكي المفاجئ منه يتطلَّ الفقدان السيمان أل؛ )٢(
 -  بسبب الصدمة المفاجئة -تعيش الذات ، الء السجن فبدخول هؤ، )٣( مع بيئته

مة بمكانتها وسلطتها لحظات انتقال أو انكسار تام من ذات منع ،لها الغير تقديراًيكن  
 بعد أن كانت  ، عليهاط إلى ذات مسلوبة مهانة مسلَّ-  أو اختياراًجبراً-  واحتراماً

الء ة هؤر الهواجس التي يمكن أن تعصف بنفسيجمن هنا تتف. ط على اآلخرين تتسلَّ
يقول ابن .  باإلحباط والعجز الشديدين -  كما ذكرنا آنفاً-وتجعلهم يشعرون ، 

                                                         :   شاكياً)٤(الزيات
                                                                     

                                 
  .٤٥:عدنان حب اهللا : ومة العنف جرث: ينظر )  ١(
 .٤١٥: ٢ج: رزق صالح. د ): دراسة يف التشكيل والتأويل ( راملعلقات العش.كالسيكيات الشعر العريب )٢(

   .٣٨٢ :جنان سعيد الرحو . د: أساسيات يف علم النفس )٣(
د وزارة املعتصم إىل آخر  تقلَّ،اب البارزين أحد الكت، أبو جعفر حممد بن عبدامللك املعروف بابن الزيات )  ٤(

إحدامها يف زمن : جن مرتني وقد س ،  من أربعني يوماًوبعده املتوكل استوزره حنواً،  استوزره الواثق أيامه مثَّ
ورماه يف التنور  ، واألخرى يف زمن املتوكل الذي سجنه ظلماً، الواثق لعداوة بينه وبني امحد بن أيب دواد 

  .١٠٣ – ٩٤: ٥ج : ابن خلكان  : وأنباء أبناء الزمانوفيات األعيان:  ينظر . هـ ٢٣٣حىت مات سنة 



 

 

﴾٣٨﴿ 

 

                                      الكامل                                                                          
ــب ــومي  لع ــالمي ورس ــى بمع  البل

  
    غمـومِ   تحـت ردمِ    حيـاً  نتُودف  

ـ   ضقتُ ي حين  غم وشكوتُ   وم ـ  ن كا  شَ
  

    ملـومِ   يـضيق بـه فغيـر      رباًكَ  
  لــزمــ البلــى جــسمي وأوهقُــن ي ِتو

  
  إنــ الب ــى لموكَّ ــيٌلل   )١( بلزوم

  ها في أنَّ، د من خالل هذه األبيات  طبيعة الحالة السيكولوجية لذات السجين تؤكِّ   إن
تغيير  إلى تد بصدمة عنيفة أفالشاعر يفاجأ،  يصعب احتمالهما طرابنقص واض

 في ضعفه وعجزه واستسالمه إزاء قوى  غارقاًفنجده،  سجين حاله من وزير إلى
مجابهتها ب  لهبَل أن ال ِقيحس .والشكالسلطة مصدر هذا البالء الذي  في أن 

، إيذائه ل به موكَّة البلى بأنَّقصدي  تستشعر الذات ومن ثم، نخر قواه ده وضعف جسأ
البلى ( د لفظة لذا نلحظ ترد (وهو حضور ، ة ثالث مرات في هذه الدفقة النفسي

ضقت ، ي غم، غموم (  معجم ألفاظ هذه األبيات كما أن، ة د هذه القصديف يؤكِّمكثَّ
لذات  تراجع ا- داخل سياقها الشعري -د تؤكِّ...) وهن أ، كربا ، دفنت ، يضيق ، 

  .وانغماسها في نقصها ووهنها 
   وقد تطال هذه الصوالسجن بعد  الذلِّ فيؤول أمرهم إلىة الخلفاء أنفسهمدمة النفسي 

 الذات هنا تكون في مركز ن ألليعيشوا الصدمة في أوجها ؛، ذ حياة الترف والنفو
صراع نفسي داخلي عميق بين أقطاب نفسيوهناء وشقاء  وذلٍّة متنافرة من عز  ،

٢( الراضي باهللات به ذات وهذا ما مر(هاومؤامراتجن بسبب دسائس السياسة الذي س ،
                                                                    المتقارب          : المقتدر  حاله بعد مقتل أبيهوفي ذلك يقول من سجنه ذاكراً

                                 
  .٦٨: مجيل سعيد . د . حتقيق : ديوان ابن الزيات ) ١(
سجن بعد مقتل أبيه املقتدر مث ،  الس العلماء  وحمباً وشاعراًكان أديباً  ،  باهللاجعفر املقتدراخلليفة حممد بن  )٢(

: ينظر .  هـ ٣٢٩تويف سنة ،  له باخلالفة اليت دامت ست سنني وعشرة أيام خرج من سجنه وبويعأُ
  .٢٢٢ : ٢ج : الوايف بالوفيات 

ـ قات الح باشرني ضـي  تُ وس ب
  

   فقيـدا    مـن غيـر فقـدٍ      بسحوُأ  
ــتُ   ــاًوكن ــه مالك ــان  للز ب م

  
  وأشـجي الحـسودا      الصديقَ أسر   

   ـ  فأفرشت خد  العـدى   ِءطْوي ِل
  

  وأفــرش أهلــي ألجلــي خــدودا   
  



 

 

﴾٣٩﴿ 

 

    إذ يكشف النصإن لم تكن  عانى تجربة على قدر عظيم من الخطرالسجين   أن
ها تجربة سقوط أصحاب الشأن السقوط األخير إنَّ،  أكثر تجارب حياته خطراً

ع للقوى يودليل ذاك االنسحاق هذا االستسالم الطَّ، وانسحاقهم تحت وطأة األحداث 
فيها نفسه لنا ر صولي  والهوان ؛ لحظات الذلِّبدت فيه ذات السجين في أشد، بة الغال

للنائبات واستسالماًر خديه بالتراب هواناًعفِّوهو ي .  
التي بة لحظة من لحظات االكتئا     وقد يعيش السجين بسبب هذه الصدمة النفسي 

والوقوف بوجه ، ه مواجهة السلطة ر على غضبفعندما يتعذَّ، ن له األلم والمعاناة تزي
والميل إلى ، خذ شكل االكتئاب ويتَّ، ل إلى الداخل ه يتحونَّفإ ((من ساقه إلى الحبس 

ومن يكتئب فهو عاجز عن ، يكتئب  فمن يثور ال،  من قيمة الذات وتحطيمها الحطِّ
 وبمقدار ،ل إلى اكتئاب وحقد ابتالع الغضب والحنق يتحو. الثورة أو محروم منها 

د العدوانية التي تغذيه يزداد االكتئاب والميل إلى وتصع، اشتداد الغضب المقموع 
)) النيل من الذات وتحطيمها

   :هارون الرشيد  من سجن )٣(يقول أبو العتاهية. )٢(
                                                                                            الطويل                                                                                         

أي ا ويح     البالبـلِ   قلبي مـن نجـي  
  

   ـ     ويا ويح    الـسالسلِ  وِحر ساقي مـن قُ
   ويا ويح  نفسي وي   حها ثـم ـ  وي احه  

  
  ألم  ـ     يومـاً   تـنج   باك الحبائـلِ   مـن ِش

   عيني قد أض   ويا ويح ر   كـا  بهـا الب  
  

   عنها طِ  غِنفلم ي ٤( ما فـي المكاحـلِ     ب(  
       تتبعإن  تكرار ة لالداللة النفسيالتوجد مقدار الحزن واأللم يؤكِّ ، ع في هذا النص

 لغة في الحزن ؛ السيما أناالمب، فكان الهدف من هذا التكرار ، الذي يغمر الذات 
                                 

 . ١٦٦:الصويل  :أشعار أوالد اخللفاء  )١(
   .٢٩١ – ٢٩٠: اإلنسان املهدور  )٢(
   العتاهيةأيبل تغز حبسه املهدي بسبب إذ،بس مرات عديدة ح،  العتاهية لقبه وأبو،  بن القاسم  إمساعيل) ٣(

ه وقيل إن، أيضا ؛ ليقول الشعر الرقيق من الغزل بعد امتناع الشاعر  الرشيد حبسه إنَّوقيل ، جبارية له 
بس وضرب مائة جلده حينظر .  هـ ٢١١تويف سنة  . دضه للقاسم بن هارون الرشيأيضا بسبب تعر :

     .٤٧٥: ابن قتيبة : الشعر والشعراء 
 . شدة اهلموم : البالبل ، ا ث سراحملد: جني  . ٣٣٩: جميد طراد : م له وشرحه قد:  العتاهية أيبديوان ) ٤(

وعر ــد ــي فق ــات فن ه النائب
  

ــو   ــذلَّ ــعباًيل منِّ ــدا ص   )١( جلي
  



 

 

﴾٤٠﴿ 

 

 جزء – ويح –حرف النداء (  سياق ل الشاعر في كلِّت في استعماهذه المبالغة تجلَّ
ق والتداخل بين ذات  على االتحاد والتعشّ طبعاًوهو ما يدلُّ، ) من أجزاء الذات 

  .ق النفسي ق حالة السوداوية والشعور بالتمزبما يعم، الشاعر وحزنه 
ارتداد ( نتحار  التفكير باالة للسجينالصدمة النفسين تزيصل قد      وفي سياق متَّ
 من -ل انتحار شخص أو التفكير به وفي اإلطار العام يمثِّ، ) العدوان على الذات

 أمالً،  اإلثم تدمير الذات بعد تحميلها كّل ((:  فكرة ازدواجية -الناحية السيكولوجية 
 ولكن، )١( ))  بها من سوء وإهانةا ألمفي تطهير ذاته الحقيقية مم، في خالص وهمي 

 من خالل  تدمير الذات المدانة وصورتها السيئة يتمأن ((مأساة المنتحر تكمن في 
 ، ر القضاء الفعلي على الوجود في وهم المنتحمومن ثَ)  الوحيدوعاء الذات( الجسد 

)) فاألمر اليعدو القدرة على اإلقدام على فعل خطير وجذري من أجل الخالص
) ٢(  ،

فكرة الموت لدى ابن الزيات عندما أمر المتوكل نتفكرة الخالص هذه زي     
                         الطويل                                                        :*في تنور بوضعه
 قتلهـا   عـتُ  من نفسي فأزم   تمكنتُ

  
ـ  ي رخِ وأنتَ   الب   ال والـنفس  تـذهب   

   يـسومها   طفـلٍ   في كفِّ  كعصفورٍة  
  

  الموت والطفـلُ    حياضِ ورود   يلعـب   
ـ   يـدري مايـسوم    فال الطفلُ     ِه بكِف

  
ــ   ــي كفِّ ــ تَه عــصفورةٌوف   )٣(بضرتَ

    يتكشَّ  في هذا النص ف للدارس الحدض له الكيان اإلنساني من قبل  الذي تعر
 تقرير أنفي  الشكف.  خارج نطاق احتمال الذات  وأذى وإذالالًالسلطة تنكيالً

ة  بطبيعة الحالة النفسي وثيقاًيرتبط ارتباطاً) أزمعت قتلها(الشاعر السجين في سياق 
المتأزوهي تعيش حالة من تعطيل اإلرادة والشعور ،  بها ذاته مة التي تمر

                                 
  .١٦٩ : )مدخل إىل سيكولوجية اإلنسان املقهور  ( التخلف االجتماعي)  ١(
  .املصدر نفسه والصفحة )  ٢(

لتعذيب املصادرين واملغضوب عليهم ، ثق  للمعتصم والواهذا التنور اختذه ابن الزيات نفسه عندما كان وزيراً *
ب إذا أراد رؤوس مسامريه إىل داخله ويف وسطه خشبة معترضة جيلس فيها املعذَّ، وهو مصنوع من حديد 

 ٢١٤ : ٤مج : عة العذاب موسو: ينظر . أن يستريح 
  . ٣٣ : ديوان ابن الزيات)  ٣(

 



 

 

﴾٤١﴿ 

 

 صاحبها تدفع، ة ام انكسار تالةفتكون الذات في ح،  والالمعنى في حياته ىبالالجدو
الذي ، االنتحار ،  عن مجابهة التعذيب إلى التفكير بقتل نفسه إلى الهروب بعيداً

والخالص الوحيد ،  من مجابهة نكال ما هو عليه أصبح برؤيته أهون وأكرم لإلنسان
ممإذ إ،  به ا ألمرؤية علم  فقدان اإلنسان لمعنى وجوده هو أحد أسباب االنتحار بن

 األنا األعلى نفإ،  السابق للنص- من الداخل –آخر  وبتحليل سيكولوجي .النفس 
بطريقة يمكنه ، ه يقوم بدور يعمل فيه السجين على مراقبة نفسه ي عمله وكأنَّيؤد

 فاألنا األعلى ليس مجرد كابح بل هو أحياناً، ويعمل على تدميرها  ، هاإيذاءفيها 
  .هدم الذاتي عامل من عوامل ال

   
  
  :الرضوخ لآلخر 

     ى أنواع  من السلطة التي سامته شتَّ للشاعر السجين موقفاًتجدر اإلشارة إلى أن
بل عليه الشاعر من منها ما ج ((رات كثيرة م فيه مؤثِّهذا الموقف تتحكَّ، العذاب

السلطان من ومنها ما انطوى عليه  ،ة والخلقية في مواجهة المحنة المقومات النفسي 

ز به العصر من اليسر ومنها ما امتا،  قراراته وأحكامه النوازع والقيم التي تحكم
ومنها مستوى الذنب أو  ،والصفاء أو التعقيد واالضطراب في السياسة واالجتماع 

 لم يجد الشاعر السجين من مكانة له في ومن ثم،  )١( ))خذ به الشاعراالتهام الذي ُأ
وبرؤية أخرى ، ة ة والشعور بالدونيطة هذه سوى الرضوخ والتبعيعالقته مع السل

ك نفوس شعراء السجون في عزلتهم بين الذلِّالذي تملَّ  الوهنمن الداخل نجد أن 
جعل منهم يقفون موقف الضعف واإلحباط ، لعهم ظالم الليل والخوف عندما ه

نة ل واالستعطاف مبطَّا دفعهم إلى أن يرسلوا صرخات االستذالمم، واالنكسار 
 ل انكساراً السلطة يمثِّ االستعطاف والرجاء من السجين باتجاههذا. بخوف وارتياع 

، )السلطة(واآلخر ) السجين(ة القائمة بين الذات  الجدلينإذ إ،  لقيمة الذات وتراجعاً
أحدهما يقف موقف ضعف : ة بين طرفين هي جدلي ،وهذا ما، ة واآلخر موقف قو 

                                 
  .٩٣ :عمر خمتار البزرة . د : ) تأريخ ودراسة (  األسر والسجن يف شعر العرب )١(



 

 

﴾٤٢﴿ 

 

  : اآلتي له بالمخططنمثِّ
  
  
  
  

     
   نجد أنَّ، نة لنماذج شعر السجون  وبقراءة متمعجت من استعطاف اآلخر ها تدر

  .              . إلى العبودية له هيلإإلى المبالغة في التذلل 
   رلسجين الكآبة والحزن والتوتُّ السجن الذي أدخل على ذات افمن جانب نجد أن ،

لطة خذ الشاعر مواقف ايجابية من الس اتََّلذا ، للسلطة والتذلل لى الخضوعدفعه إ
ف  أشبه بالتزيي مشاعره ومواقفه تناقضاًةقحقيمع تناقض في كثير من األحيان ت

                                       لطويلا :الملكهشام بن عبد بخالد القسري وستغيثاًم)١(من ذلك قول الفرزدق،والكذب
    اهللا فـي األرض دعـوةً       أمين دعوتُ

  
  ليفرج  عن ساقي   الخالئـفِ   خيـر   

   ـ  أهلِ فيا خير ـ   األرض إنَّ   ى رك لـو تَ
  

  بساقي  ـ  القُ  آثـار ـ  النَّ وِدي   ِفواِس
    ورحمــةً منــك لرجــوت العفــوإذاً  

  
ــدَل   ــاٍموع ــ بالر إم ــِفِةعي    رائ

  هشام ـ   خيـرِ   ابن    محمـداً  اس إالَّ  النَّ
  

ـ ي لكم لـم أُ     إنِّ وأصحابه     )٢(ِفارق
     على ذاته بدافع من الرغبة في البقاء  الشاعر يمارس ضغطاًوما يحدث هو أن 

فهو إكراه إرادي نابع من  ، ذلِّاة أو الخالص من ربقة السجن الموالحفاظ على الحي
، فيه اعتراف بالخوف والضعف ،   خاضٍعإذ تراه صوت مغلوٍب، اختيار هادف 

                                 
كانت له ، لقب بالفرزدق لقصره ، وجده صعصعة الصحايب الذي أحيا الوئيدة  مهام بن غالب فراس أبو)  ١(

 بسبب ازدرائه ؛  ) من قبل هشام بن عبدامللكوايل العراق( حبسه خالد القسري ، نقائض كثرية مع جرير 
: الوايف بالوفيات و ، ٢٩٠: الشعر والشعراء : ينظر . هـ  ١١٠تويف سنة ، بارك الذي حفره خالد ر امل

  .٢٢٤ : ٢٧ج 
أي قلعتهما ، اليت نسفت اجللد والشعر : النواسف  . ٣٧١: اعور  ضبط وشرح علي ف: ديوان الفرزدق )  ٢(

     .أقارب ، أداين : أقارف .  من أصلهما 



 

 

﴾٤٣﴿ 

 

يعود إلى الخمرا مام األمين ألَّ أن يقسم أ)١(وحى هذا الضعف ألبي نواسما أورب ، 
                                                    مجزوء الكامل          :  ف عليه الخليفة ويخرجه من سجنهبعد أن يتعطَّ
ــك ــردى  أســتجيرب ــن ال    م

  
  طو باســك مــن ســمتعــوذاً  

  أعــو  ال  رأســِكوحيــاِة  
  

  ــاةِ  د ــا وحي ــكلمثله    راس
ــ   مــا ن ــون أب ــ ذا يك   وا نُ

  
  )٢( قتلت أبـا نواسـك      إن كِس  

  يبدو أن       التي ) القتل ، البأس  ، الردى، السطو ( ة لأللفاظ  الدالالت النفسي
قد سيطرت على ذات الشاعر وتمازجت مع خوفه من بطش ،  أبياته طفحت في

 مستوى الخوف الذي يبديه نإ ((إذ ، تيجة طبيعية وهي ن، ) السلطة ( اآلخر 
لذا لجأ الشاعر إلى اآلخر  ، )٣( )) فلخائف يتناسب مع حجم المثير المخيالشخص ا

  :نفسه 
  
  
  
     
     
    
     
  فقوجعلت من شعراء السجون يلوذون باالستجارة بمن ، ة فتكها ة السلطة وشد

  لذا تراهم ، ص هو السلطة نفسها  المخلِّنومن الطبيعي أ، ا هم عليه صهم مميخلِّ

                                 
حبس ، إىل بغداد حيث مركز اخلالفة والسلطة رحل  ونشأ يف البصرة واألهوازولد يف ، احلسن بن هانئ )  ١(

وحبسه األمني مرتني ، إذ أمر هارون حببسه حىت يدع اخلمرة ، أكثر من مرة بسبب تكه وإفراطه يف اون 
 ، ٣١٩ :املرزباين : املوشح : ينظر. هـ ١٩٨ تويف سنة. إحدامها بسبب جمونه واألخرى بسبب هجائه له 

   .٩٩ : ٢ج  : األعيانوفيات و
   .٩٤٦):برواية الصويل(ديوان أيب نواس )  ٢(
   .٢٤٥ : نفعاالت سيكولوجيا الدافعية واال)  ٣(



 

 

﴾٤٤﴿ 

 

                                                                      الطويل : المهدي العباسيمستعطفاً، )١(يقول نصيب األصغر، يستجيرون بها منها 

، ظر الذات اآلخر السلبي مثل هذه النصوص يكون اآلخر في ن أن في الشك إذ 
، ل بالذات ويفتك بها السلبي الذي ينكِّ، واآلخر االيجابي في الوقت نفسه 

  : ه من يملك األمرين معاً ؛ ألنَّوااليجابي الذي يشفع لها ويجيرها
  
  

  
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 اآلخر ال يولي عندما تدرك أن، تكون لحظة انكسار الذات السجينة أمام السلطة قد و

ة الحبس ومع طول مد،  لتلك الصرخات التي تطلقها الذات من قعر السجون اهتماماً
 إلى  صراع مرير يفضي بهالذا تعيش لحظة ،يزداد شعور الذات بقسوة النكبة 

                                                                     الخفيف   : المتوكل مخاطباً)٣(ن الجهميقول علي ب، االنهيار والخضوع للسلطة 
ــذار   ذلَّإن ــسؤال واالعتـ    الـ
  

ــةٌ   ــعبةٌخط ــراِر ص ــى األح     عل
    بمـا توردهـا الحـر      ليس جهالً   

  
  ولكـــن ســـوابق األقـــداِر ر  

  فارض   وللقـا   للسائل الخـضوع   
  

  )٤(ِ  األعــذار مــضاضةَرف ذنبــاً  
                                   

، واعتقه بعد أن مسع شعره ، ري للمهدي يف حياة املنصور اشت، عبد نشأ باليمامة ، نصيب موىل املهدي )  ١(
فأمر املهدي عامله هناك ، فسرق املال ، أوفده املهدي إىل اليمن يف جتارة ، جه أمة يقال هلا جعفرة وزو

 . فما بعدها ٢٦ :٢٠ج : األغاين :  ينظر . مث أفرج عنه  فسجنه أمداًبسجنه مث محل إىل بغداد موثقاً
  .٢٧ : ٢٠ج  : املصدر نفسه)  ٢(
: قالوا له  مجاعة من جلساء املتوكل سعوا به إليه وإال أنَّ، ل فصار من ندمائه شاعر مطبوع اختص باملتوك)  ٣(

اخلدم ) يالعب ويقرص ( ه جيمش إن ،واإلزراء على أخالقك ، والعيب لك ، ه كثري الطعن عليك وإن ،
  .٣٨٦ : ١٠ج  : املصدر نفسه: ينظر.  أمر بإطالق سراحه فحبسه املتوكل مث نفاه إىل خراسان وبعدها

 ١٤٩: خليل مردم بك : حتقيق  : ديوان علي بن اجلهم )  ٤(

المــؤمنين ولــم أجــد إليــك أميــر 
  

  مجيـراً  سواك       منـك يـدني ويمنـع   
   أجـد   لي ولـم    من شافعٍ   هلْ تلمستُ  

  
ـ  اعطاكَ سوى رحمةٍ    ا اهللاُ ه  ٢( تـشفع(  

  



 

 

﴾٤٥﴿ 

 

 وهي تستشعر في  ،مدفوعة نحو االنكسار في النصالذات السجينة  يبدو أنإذ     
فال ،  السؤال ومضاضة االعتذار للسلطة أمرين شديدي الوطأة على األحرار ذلِّ

 النصينطوي  ومن ثم، )١( واالستكانةمن ورود موارد الذلِّمناص في تلك المواقف 
الذي يريد أن تظهر ذاته خالية العداء لآلخر ، ة السجين على معادلة بين مقصدي ،

 ليكون الهدف الذي يسعى إليه تحقيق الخالص معترفة له بذنبها ؛،  ذليلة إليه ضعيفة
  . من غضب السلطة وربقة السجن 

    إن ة في  دارس االنفعاالت النفسيمن جهة صدق شعور الشاعر  السجننص    
  يجد أن- إذا ما استثنينا طبيعة المقدرة الشعرية في رسم االنفعاالت المفتعلة -

المعادلة الشخصية للذات : انكسار الذات وضعفها في السجن يرجع إلى أمرين هما 
، ) ر من اآلخر ة زعزعتها أمام أي مؤثِّتماسكها أو سرع(  لتركيبها النفسي تبعاً

لذا ، الء السجناء لتعذيب الذي تمارسه السلطة على هؤل بطبيعة اواألمر اآلخر يتمثَّ
يمكن أن نخلص إلى جدليه كلَّإنَّ، ة مفادها ة عكسيع الذات للسلطة ما تزايد تضر ، 

  :دية  أو تزايد انكسارها بصورة طرتناقص كبرياء هذه الذات تذلالً
  
  
  
  
  
  
  

      
  

     
   

                                 
  .٨٦: عبد الرمحن الباشا) : حياته وشعره ( علي بن اجلهم : ينظر )  ١(



 

 

﴾٤٦﴿ 

 

   م تقدير الشاعريتضخَّ، قص الذي يصيب ذاته ع الشاعر والنوبمقدار تضر 
ن تكووبذلك ،  االمتيازات ع بكلِّه صاحب سيادة يتمتَّوالنظر إليه على أنَّ، ط للمتسلِّ

ط من خالل االعتراف بحق المتسلِّ ، *  )سادومازوخية( هذه العالقة عالقة رضوخ 
فبمقدار . ةة عكسي جدلي- كذلك -وهذا يعطينا ، )١(سيادته على الذات وإذاللهافرض 

، حتى تكاد تتالشى ، تفتقد ذات السجين أهميتها واعتبارها ، تضخم ذات السلطة 
ط عليها هي اآلخروالذات المسلَّ، ط هو الذات  يصبح اآلخر المتسلِّومن ثم:  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
   بالتذلل  وشعوراًة النكسار الذات وفقدان كرامتها قوالًأوضح صوركانت ما ورب   

وهو في سجن عضد الدولة  ، )٢(ما نجده في شعر أبي إسحاق الصابي، للسلطة 

                                 
 على العكس –واملازوخية اليت هي ،  يشري هذا املصطلح إىل العالقة بني السادية اليت هي إيقاع األمل باآلخرين *

–تبداد دراسة فلسفية لصور من االس( الطاغية : ينظر . ل إيقاع األمل على الذات واالستمتاع به  تقب
   .٣٣٢: إمام عبد الفتاح إمام . د ) : السياسي 

   .٤٣: اوي عارف طر: اإلنسان بني الواقع والنهاية  :ينظر   )١(
، كان مقدما عند اخللفاء واألمراء من بين بويه والوزراء ، أبو إسحاق إبراهيم الصايب من الكتاب البارزين )  ٢( 

املهليب على ديوان الوزارة مع ديوان الرسائل حني مضى الفتتاح استخلفه  بعد أن إحدامها: اعتقل مرتني 
 ،فحبسه ،  له حني دخل بغداد الدولةواألخرى نكبة عضد ، عمان فاعتقل الصايب يف مجلة عمال املهليب 

 أخبارالتاجي يف ( ففعل ذلك ووضع كتاب ،  كتاب يف بين بويه تأليف سراحه مقابل إطالق واشترط عليه
   .٢٤٤ – ٢٤٢ : ٢ ج :الثعاليب : يتيمة الدهر : ينظر .  هـ٣٨٤ تويف سنة ) .بين بويه 



 

 

﴾٤٧﴿ 

 

     ر الناسفترى الشاعر وهو يصو، رف عنه صالبته وجبروته الذي ع، البويهي 
راحت تطأ رقاب التي ،  تحت أقدام السلطان داًون سجيخر) كبيرهم وصغيرهم ( 

                       الكامل                :                  )١( وهم يقبلونها تذلالً، الناس ورؤوسهم 
ــالً ــةٍ أه ــرف أوب ــا  وأجلِّ بأش   ه

  
ــلِّ   ــدٍمألج ــالذُ ذي ق ــ ي ا  بنعله  

   التـي باشـرتها     ك التـرب  فرشت ل   
  

  ها مـن كهلهـا أو طفلهـا       بشفاِه  
ــم تخــطُ   ــا خطــول ــد  إالَّةً فيه    وق

  
  ضعت لرجلك قبلـة مـن قبلهـا        و  

  ــاب ــذللت الرقـ ــاًوإذا تـ     تقربـ
  

    ٢(هـا   هـا فـي ذلِّ    منها إليك فعز(  
ى بظالله وألق، اإلحساس بالخوف الذي استوطن قلب السجين  ف لنا أن     إذ يتكشَّ  

ه على نص ،ي  يسحق ذاته وذات غيره ففتجده ، ك لههو العنصر المثير المحر
 هذا الذي يكون  عزا أيوإلَّ، ب وتضليل تحت وطأة أقدام السلطة موقف رياء وكذ

 من بطش به خوف الشاعر وارتياعهسب، لذات عن قيمتها ه تراجع اإنَّ! ة ؟في ذلَّ
  . من هذا القبيلن يقول شيئاً نعذر فيه الشاعر أل معقوالًا لما وجدنا سبباًوإلَّ، السلطة 

دفعت شعراء ، ه ص من رهبة السجن وذلّ العارمة للذات في التخلّ الرغبة ولعلَّ  
، ها لكسب ود، السجون في بعض األحيان إلى المبالغة والغلو في استعطاف السلطة 

طين إلى مصاف الء المتسلِّا مرحلة الشطط والتفريط بإيصال هؤفتراهم قد بلغو
  الطويل        : من حبسه من ذلك قول الفرزدق في هشام بن عبد الملك ،األنبياء 

  ٍء امـرى   إلـى   األمين وح الر رسَلولو أُ 
  

   األكـارمِ   المـصطفين  سوى األنبياءِ   
    رســـالةٌ هـــشاٍميفَّـــ كَ ألتـــتْإذاً  

  
     ٣( العواصـمِ  نـزالتُ من اهللا فيها م(  

سطوتها والرهبة من ، ن السلطة  الخوف مإال توجيه لهذا الشطط ال نعلم أي إذ     
وهذا االختيار ،  يوازي هذه الهالة من التقديس أن معنى يمكن  أيوإال ،فتكها و

بهذه الصبغة الدينية سفسطة القول  هاإنَّ، رف بحكمه الظالم  المتين لسلطان عاإللهي
 وتطيب لها نفسه ، السلطان أسماعالتي وجد فيها السجين الوسيلة التي تطرب لها 

                                 
  .٥٤٣: األسر والسجن يف شعر العرب : ينظر )  ١(
  .٣٧٥ : ٢ج : يتيمة الدهر )  ٢(
   .٦٠٧: ديوان الفرزدق   )٣(



 

 

﴾٤٨﴿ 

 

والغرو ،  بهذا االختيار والتسديد اإللهي ذاتهم لها  وتتضخَّ،بمحموالتها الداللية 
 قد يشفع له بالخالص من فتكها ه رضا السلطة بمافالشاعر يبغي من ذلك كلِّ

    .وحبسها
األوتار يعزف فيه على  سجني     وفي الصدد نفسه يطالعنا علي بن الجهم بنص 

   خطابه الذي أرسله  بإضفاء الصبغة الدينية فيغلوالمبالغة وس فيه الرفيك، نفسها 
                                                                      المتقارب                                                      : المتوكل إلى

ـ  قضى أن تُ   رى سيالمـسلمين   د 
  

  ــوأن ال ي ــر ــسرى غي يدا ك ال
   ـ وأعـالك اء م الـس أنى لـو   حتَّ

  
ــاُل   ــتنـ ــا مـ صعدا  لجاوزتهـ

   ـ    ولم يرض   أجمعـين  ِه مـن خلِق
  

ــب تُأالَّ   ــدا حـــ  وال يعبـــ
ــ   ــين رب ــا ب ــفم لَّك جــم  ه اس

  
ــك إالَّ   ــدى وبينـ ــي الهـ  نبـ

  ــوك ــذنٍبوعف   خاضــٍع عــن م
  

  ــيم ــت المق ــدا  قرن ــه المقع  ب
  دتُوالع  مـرتَ  فيمـا أَ    أعـصيك 

  
ـ    به أو أُ     ـ رى م رى فـي الثَّ دا لح

ــتُ   ــسماء  ربوإال فخالفـ  الـ
  

  )١( النـدى  فتُ وعِ  الصديقَ نتُوخُ  
        لقد أطنب الشاعر السجين في النصحتى ، ن المتوكل  السابق في أمر تدي

وتر المرهف بأنامله البارعة إذ راح يداعب هذا ال، وصل مرحلة الشطط في وصفه 
فالخالفة قد ، ط  في نفس المتسلِّثيراً وأشد تأ أبعد عمقاًليبعث منها أوصافاً، ع الصن

لذا ال ينبغي ،  وتفويضه وقضائه - جالله  جلَّ-من اهللا  آلت إلى المتوكل بأمر
ه جعل إنَّ، بل من سفاهة القول الذي بالغ فيه السجين ، ا الطاعة للخليفة للخلق إلَّ

صيان السلطة لذا فع، ا أوجبه اهللا على عباده مم، العبادة هللا والطاعة للمتوكل 
ها بل بلغت سفاهة القول أشد،  أوامرها أوامر اهللا على عباده نأل، عصيان هللا 

في البيت الثالث -م عندما قد -وهذا ،  المتوكل على عبادة اهللا  حبفيه الشك 
  . تجاوز صريح على الذات اإللهية

     

                                 
   .٧٩ -٧٨: ديوان علي بن اجلهم )  ١(



 

 

﴾٤٩﴿ 

 

،  ورهبتها من فتك السلطة وقد دفع البعد النفسي الذي آلت إليه الذات بفعل خوفها   
دفعها إلى ، ص من آالمها ة في التخلِّورغبتها القوي)) ة ال يقبلها منطق مغالطات نفسي

والهوان  ،  واإلساءة إحساناًوهو قلب الحقائق وتحويل الظلم عدالً، المادح والممدوح 
ه مجبول منطق غريب ممجوج ولكنَّ . ة ونعمة واختصاصاًوالسجن منه منَّ ، إكراماً
))باأللم 

                         الطويل                      :  الصابي في عضد الدولةيقول أبو إسحاق،)١(
ــهدتُ ــرت أش ــئن أنك ــ ل   ك صــنتني نَّ

  
   ولــم أرع مــا أوليتنــي مــن ترفــِق  

   لقد ضيعنـدي وأصـبحتْ     المعـروفُ  ع   
   

ــ   ودائعــةًه ــقِ  مودوع ــد أحم     عن
  وحبــسك لــي جــاهورفعــةٌ عــريض    

  
  وقيد    ك فـي سـاقي ٢( لمفرقـي   تـاج(  

ر  تعب صادقاً شيئاًولم تك أبداً، يست من قناعات الذات  المسألة هنا برمتها لنإذ إ    
ة السجين ر وعبوديي والتعفّها لحظة من لحظات التردإنَّ، فيه عن تعظيم اآلخر 

     : وقوله ))  وحبسك لي جاه عريض ورفعة ((:  فما معنى قوله اوإلَّ، للسلطة 
ة ثقيلة ات ظالل وأبعاد نفسي لحظة ذ إالهيإن ،  )) وقيدك في ساقي تاج لمفرقي ((

س من خاللها الذات عفو السلطة تتلم.  
   وثم تستوجب االلتفات ة مالحظة أخرى في النص  ،وهي أنينطوي من  النص 

وهي مشاعر توصف ، ة والضياع ولوم النفس الناحية السيكولوجية على السوداوي
 حالة ((ها وبما أنَّ، **الت الساديةوهي حالة من حا،  *)بالمازوخية ( في مجملها 

فالمذنب أو ، ن الذات  سالح من أسلحة الدفاع عها أيضاًفإنَّ، من حاالت السادية 
يكون الموضوع أو عندما،  عندما يفشل في تحقيق مشاعره السادية ...ر المقص 

                                 
   .٥٥٤: األسر والسجن يف شعر العرب   )١(
   .٦٩: ٢ج: ياقوت احلموي : األدباء معجم   )٢(
ملا ميكن أن يقع عليه من أمل وإيذاء جسدي أو نفسي من ، وتقبله ،  يعرب هذا املصطلح عن حالة الفرد يف إقباله *

: ينظر ) . ليبولد زاخر مازوخ ( وينسب هذا املصطلح إىل الكاتب الروائي النمساوي ، شخص آخر 
   .٩٦: سيكولوجيا الدافعية واالنفعاالت و . ٢٣١: علي كمال . د : ية اجلنس والنفس يف احلياة اإلنسان

الذي اشتهر ، وهو ينسب إىل املركيز دي ساد ،  يشري هذا املصطلح إىل اللذة يف إنزال األمل واألذى باآلخرين **
جوستني ( هرها من أش، د فيها الرذيلة وحتطيم الفضيلة جم، بتأليف العديد من الروايات ذات الطابع اجلنسي 

  .٩٦: سيكولوجيا الدافعية واالنفعاالت : ينظر ) . لعنة الفضيلة ونعمة الرذيلة ( املعروفة بـ ) وجوليت 



 

 

﴾٥٠﴿ 

 

الذات هنا لم  بمعنى أن، )١( ))بها بها أو يؤنِّ ينقلب على نفسه يعذِّ...اكبر من طاقته 
ة تستطع مواجهة السلطة بالقو ،لذا ،  الموضوع أكبر من طاقتها ألناألمر إلى ارتد 

لم أرع ما ( تعذيب الشاعر لذاته من خالل تأنيبها وتبخيس وجودها في سياقات 
تبلغ العالقة مع  (( ومن ثم  ) . عند أحمق ... ع المعروف لقد ضي) ( أوليتني 

، قبول المتسلط والرضوخ له :  هذه الحالة أشد درجات السادومازوخية ط فيالمتسلِّ
٢( ))ط واإلعجاب به في آن معاً من اإلفراط في رهبة جانب المتسلِّفي جو(.  

  الصورة التي ، ة للشعور بالذنب  وقريب من هذه الصورة النفسيمها أبو بكر قد
ها إلى األمير أبي نصر احمد ضمن القصيدة التي كتب بمن في قوله  الخوارزمي

  الطويل             :                                                     الميكالي 
ــم أر ــول ــي م ــاربن قبل ــ يح   ه بختَ

   
ـ   افتقـاد  ِسويشكو إلـى البـؤْ        نعِم التَّ

ــد   ــاتيح ج اًوال أح ــوي مف ــ يح   ٍةنَّ
   

  ــرع ــِل بالتَّويق ــابطفي ــنِم ب   جه
ــا   ــد ك ــاًوق ــن رأس ــدابيِر للتَّ بلع م 

  
   بلعـمِ  نيا خليفـةَ   فـي الـد    وقد صرتُ   

  لـد فـي األرض آدم     وقد عاش بعد الخُ     
  

  )٣( آدمِ ي ابـن  نِّفإن شئت فاعذرني فـإ      
    أ ،  ينبثق لنا من خالل هذا النصالشاعر عاش وقت والدةن لحظة من  النص 

أنيب األنا من خالل الشعور بالذنب فبرز دور األنا األعلى في ت، الصراع الداخلي 
ها حالة من حاالت االكتئاب التي أخذت تسري في ذات الشاعر إنَّ. وتبخيس الذات 

والتأنيب ،  لوم الذات واإلحساس بالذنب  فياإلفراط ((ا حدا بها إلى مم،  وئيدا وئيداً
عات بين وهذا الجانب من االكتئاب يمكن فهمه فيما يبدو في ضوء الصرا، الذاتي 

ف وشديد والتي ينفرد فيها بالنصر وجود أنا أعلى متطر، أجهزة الشخصية الثالثة 

                                 
  .٦٥ – ٦٤: حنا عبود : الربي والعسل املر النحل )  ١(
   .١٢٧) : مدخل إىل سيكولوجية اإلنسان املقهور ( التخلف االجتماعي )  ٢(
واتلُ : (( هو بلعم بن باعوراء الذي أشارت إليه اآلية الكرمية : بلعم .  ٣٨٦: زمي ارديوان أيب بكر اخلو) ٣(

اِوينالْغ طَانُ فَكَانَ ِمنيالش هعبا فَأَتهِمن لَخسا فَاناِتنآي اهنيأَ الَِّذي آتبن ِهملَي١٧٥:ألعرافا[ ))ع[  ،ه جحد ألن
 ٤٦٠ت (  الشيخ الطوسي :  يف تفسري القرآنالتبيان:  ينظر .ه االسم األعظم نعم اهللا وكفر ا بعد تعلم

    .٣٢: ٥ج : ) هـ



 

 

﴾٥١﴿ 

 

  .  األخير لم يحسن التصرف مع اآلخرألن ،  على األنا)١( ))الصرامة 
   المواقف البائسة التي عليها السجين دفعته إلى أن يتمادى ومن الجدير بالذكر أن 

وهذا ، ع عبد يرجو مغفرة سيده وعفوه ع للسلطة تضرفراح يتضر، في إذالل نفسه 
ة التي تمارسها السلطة ة والقمعي على السياسة االستبدادي يدلُّماإنَّ،  على شيء إن دلَّ

 من تعذيب السلطة وهشاشة الوجود اإلنساني وخوائه وامتالئه خوفاً، بحق السجناء 
التي أرسلها إلى الرشيد ،)٢(معتزلي وهذا ما جسدته أبيات ثمامة بن أشرس ال.وفتكها 

                                                           البسيط                                      :                            من سجنه
عبد مقر   ـ   ومـولى نعمتـه   ستَس 
  

ـ ا ي بم   حد      ث عنـه البـدو والحـضر 
ــاً وقَّ   ــه نعم ــا ِن أتبعتَرت ــاًه  قم

  
ـ وارفـاً طَ   ـ   داً تِل  شتهر فـي النـاس تَ

ـ   طاعتي بالغيـبِ   ولم تزلْ     رةً حاض
  

ـ  وال غِ   غـشٌّ  ما شـانها سـاعةً       ير  
 ه أعهـد  نـتُ  كُ  فشيء فإن عفوتَ    

  
        ٣(أو انتصرت فمن مـوالك تنتـصر(  

     ل للمتوكل وعلي بن الجهم يتوس ،يد االستغاثة  طالباً،ع بذات مكسورة ويتضر  ،
  قاربالمت    :       ى حدوده على سيده الرشيد المسامح  نفسه بعبد تعدواصفاً

ــا اُهللا ــكعف ــةٌ أال ح عن    رم
  

  بعـــدا  بعفـــوك أن ُأتعـــوذُ  
    عبـداً  ألم تـر     عـدا طـور ه   

  
  هــدى  عفــا ورشــيداًومــولى   

ـ       أقلني أقالـك ملـم يـزلْ    ن    
  

  ويصرفُ يقيك    ٤(دى   عنك الـر(  
       

    

                                 
 ٨٥ : الكتئاب ا)  ١(
 من قبل الرشيد بسبب مايقال عنه بسح، عتزلة البارزين حد رؤوس املأ، بو بشر مثامة بن أشرس النمريي أ) ٢(

، جليلة به املأمون فبلغ عنده مرتلة  قرا خرج من سجنه فلم،وقيل بسبب تعاونه مع الربامكة ، ن رقة دينه م
 . ٢١٧:  )  هـ ٤١٥ت ( القاضي عبد اجلبار اهلمداين :طبقات املعتزلة : ينظر . هـ ٢١٣تويف 

 . ٢٩٠:  ) هـ ٣٨٠ت ( ابن الندمي  : تالفهرس)  ٣(
  . ١٨٩:   وينظر ٧٨ -٧٧: ديوان علي بن اجلهم  )٤(

 



 

 

﴾٥٢﴿ 

 

   ة لم تخلص عبوديتها للخلفاء فحسب ضعف الذات الجريحوتجدر اإلشارة إلى أن، 
دفعت شعراء السجون إلى ،  في الخالص منه ة السجن والرغبة العارملَّ ذبل إن

 ، ذين في الدولةوالمتنفِّ للوزراء ليكونوا عبيداً، االستنجاد بمن هم دون سلطة الخليفة 
  : لف بن أبي داحمدالمعتمد  وزيرقول عاصم بن محمد الكاتب يخاطب من ذلك 

                                                                        الكامل                                                                      
  ما لي مجير  غير سي الـذي   دي   

  
         يدما زال يكفلنـي فـنعم الـس  

ـ  كفاغفر لعبـدِ    ُ ذنب ه م  الًتطـو   
  

  فالحقد   ةٌ منك سـجي   ١( ال تعهـد(  
  دفعاه إلى تبخيس ، ط خوف الشاعر هنا وعدم قدرته على مواجهة المتسلِّ     إذ إن

ا األن( ه تماهي مع السلطة الداخلية إنَّ، ذاته بعبوديته وشعوره بالذنب تجاه اآلخر
  .ليعمل على تحقير ذاته بذاته ،  ذاته ضد) األعلى 

 ويطالعنا كذلك نقص الذات وانكسارها بعبوديتها لسلطة الوزراء في شعر أبي   
                                                      الطويل:       الدولة بختيار بن بويه وزير عز،  ابن بقية إسحاق الصابي مستعطفاً

  ين والدولـة التـي      للـد  أيا ناصراً 
  

ــز رددتَ   ــا الع ــات رد إليه   ه إذ ف
  أيعجزك عبـدِ   استخالص بعـدما   ك   

  
  )٢( عبـده   موالك الذي أنـتَ    صتَتخلَّ  

 عن  متراجعاًالذي بدا منكسراً،  صورة علي بن الجهم وقريب من هذا التعفر     
بالعبد المسيء الذي يرجو  نفسه ناعتاً، السجن كبريائه الذي عرف به أول دخوله 

            المنسرح               :                     كاتب المتوكلمةعفو نجاح بن سل
ــ تَإنعــن عبــدك المــسيء فُع 

ــي  ففـــــــــــــــ
   للـصفح والمـننِ    فضلك مـأوى  ف  

   مــن خطــٍأ مــا أســتحقُأتيــتُ   
  

ـ     لما نـستحقُ   دعفَ   مـن ح ٣(ِنس(  
    

  
  

                                 
  .١٤٦ :احملاسن واألضداد )  ١(
  .٦٦ : ٢ ج : معجم األدباء )  ٢(
  . ١٨٩:  ديوان علي بن اجلهم )٣(



 

 

﴾٥٣﴿ 

 

ه وتضاخم رف بتعاليالذي ع ، )١(ل نلحظ مفارقة كبيرة لدى أبي الطيب المتنبيب   
 باستكانته وضعفه وعبوديته الء الشعراء السجناء إقراراًفإذا به أكثر هؤ، ذاته 

  به تفكيره بواقعه المرير  في ذلك من تأزمه النفسي العميق الذي سبمنطلقاً، للسلطة 
                              المتقارب                                      :  )٢( في سجن ابن كيغلغ  

ــ ــكأماِل ــ رقِّ ي ومــأنُن  ه ش
  

ـ  وعِ جـينِ  اللُّ باتُِه     العبيـدِ  قُتْ
  جـا  الر انقطـاعِ دعوتك عنـد      

  
  الوريـدِ  ي كحبـلِ   منِّ والموتُء    

ي البلــى اِنــرا بدعوتــك لمــ  
  

  رِ وأوهن  ٣( الحديـدِ   ثقـلُ  جلـي(  
 مدى االستكانة والضعف التي عليها ذات       إلى تشير بصورة سافرة     األبياتهذه         

 عنفوانه   من لفكان هذا التحو  . مها في شبابه    بعد فشل ثورته التي تزع    ،  الطيب   أبي
ى بنيران ما يبعـث فـي        ويتلظَّ  ،ع آالم السجن   شخص يتجر  إلى المتماسكة   وإرادته

 الشاعر وأمثالهـا ة   شخصي ةلسيكولوجية  ي نتيجة طبيع   ،نفسه من االستكانة والضعف   
 القلق والهموم واالنقبـاض هـي النفـوس        إلى اقرب النفوس    أنمن المعروف    (( إذ

سواء كانت ق  ، ةالقوية في تفكيرها    وي   ؛ أل  ماتها األخرى أو آمالها أو مقو ن  ة  هذه القو
 ،  كثيرة من اآلمـال واألهـداف  وأبواباً، كثيرة من اإلدراك تفتح أمام صاحبها أبواباً  

                         . )٤(  ))  أخــرى مــن اإلحــساس بأشــياء قــد اليحــس بهــا غيــرهموأبوابــاً
والمباالتهـا  ، فإن عدم اهتمام السلطة بشأن الشعراء الـسجناء         ، وزيادة على ذلك    

   دفعهم ذلك إلى البحـث عـن    ، ة السجن لطلب الخالص     بسماع استصراخهم من هو

                                 
)١  (اختبين كلب ة وبني خروجه على السلطان بعد أن تبعه خلق كثري منلف يف سبب سجنه بني ادعائه النبو 

، ق أصحابه فخرج إليه لؤلؤ الغوري أمري محص من قبل اإلخشيديني فأسره وتفر ، وغريهم يف بادية السماوة
: ينظر . مرة أخرى بسبب امتناعه عن مدح ابن كيغلغ الشاعر جن سو ، مث استتابه فأطلقه فحبسه طويالً

  .١٢٢ : ١ج : وفيات األعيان و،  ١١٣ – ١١٢ :١ج  :   الدهريتيمة
 الطيب قاصداً أبو ا وكان بطرابلس حني مر، احل الشام واله املقتدر س،  بن كيغلغ إبراهيم بن إسحاق)  ٢(

. مث هرب فهجاه بقصيدة ميمية ، فحبسه ،  الشاعر امتنع عن ذلك أنَّ إال،  ميدحه أنفطلب منه  ، إنطاكية
  .١٠٨ : ٦ج :حمسن األمني : أعيان الشيعة و،  ٢٦١ : ٨ج : الوايف بالوفيات : ينظر 

 ٣١٨ : ١ج :كربي عاملنسوب لل: شرح ديوان أيب الطيب املتنيب )  ٣(
  .٢٩١: عبد احلليم حفين . د :  الصعاليك منهجه وخصائصه شعر)  ٤(



 

 

﴾٥٤﴿ 

 

فلم يجدوا غير خدم    ،  السلطان ليهم وتوصل صرختهم إلى   وسيلة أخرى قد تعطف ع    
فراحـوا   ، م واالستعطاف إلى مرؤوسـيه الخليفة وندمائه وسيلة لنقل صرخات الذلِّ  

  :الرشيدأبو نواس في حسين خادم يقول  ،  فوق مقاماتهم مفتعالًيكيلون لهم مديحاً
                                                            الكامل                                                                      

ـ  كارملقى الم تُ سين ذليلـةً   للح  
   

ــ   ــا تُومر يواهوإذا ِس ــصه    بعست
  هـا   أهلَ  المحامدِ  أثمان عطيتََأ  

  
ـ ها ونِ تَ صفو تَبسوكَ   عم  المكـس ب  

  إن ـ  إذا اجتَ   اإلمام بلـسِ  اك هر  
   

  لمسدـ        د فـي مـا أتـى وم صوب  
   لم يمِ ُلب في مـا بـال      عفةً ثلك   

  
  وـ  زامـةً ح    يحــزبمـرٍ  َألِّ فـي كُ

   ديت إلى اإلمام رسـالةً     ه أبلِغ   
  

ــ   ــأنِّعنِّ ــدها أســتعتبي ب   )١(ي بع
        في ا كما يظهر- الشك لنص -كال لخادم الرشيد من  أبا نواس في أن 

موطن و ، فهو كريم، تي تصلح لممدوح رسمي الصفات والمحامد بالمعاني نفسها ال
اء هذه األوصاف  ور- كما ذكرنا - ولعلَّ . وحازم، عفيف و، أسرار الخليفة 
صل إلى  لت؛ مه الشاعر وسيلة تتخذها ذاته المتعفرة بعذابها الذي قدوالتملق والنفاق

  .  السلطة فتك اآلخر من ا في الخالصغايته
خادم الخليفة يجعل،  آخر ألبي نواس      وفي نص  )يلوذ  ومجيراً أمناً،  ) اًبيدع

  إالَّاليكسب ماالً، فتى صاحب مروءة وعفةرهفصو،)السلطة(ه من بطش يد الدهر ب
                                                       الطويل        :ي إلى اآلثامما يؤد ب كلَّويتجنَّ،ع عن أخالق اللئامويترفَّ، من حالل 

   فٌ دون مـا أنـا خـائِ       بيـداً  ع جعلتُ
  

  ــِدرتُوصــي ــين ي ــي وب ــدهِره بين     ال
     جانـبٍ   مـن كـلِّ    أشار إليه النـاس    

  
  ومـرِ أبو عمرو لها وأبـو ع     : وقالوا    

  ــى ــبالي فت ــسبح ــ الك    ه إال أحلَّ
  

   ـ     مـن ثنـاءٍ     إالَّ وال الكنز   كِر ومـن شُ
  ــوفٌع ــالق اللِّي ــام و ألخ ــئ م   ِهدِيه

  يقرب من وزر 
  وذو زــٍرو عم ا يــر ــن ِوبق   )٢(ِرز م

       

                                 
  . ٨٥ - ٨٤: حتقيق سليم قهوجي  :ديوان أيب نواس )  ١(
 اإلمث : الوزر ، ميل من الشيء واحنراف :  زور  . ٤٣٨:  املصدر نفسه ) ٢(



 

 

﴾٥٥﴿ 

 

أبي عبداهللا بن حمدون يسأله وكتب إبراهيم بن المدبر من سجنه إلى نديم المتوكل    
  الرمل    :                                                    الخليفة تذكير 

يابن فتى الجود الـذي     حمدون   
  

ـ نه في ج  أنا مِ    ـ  ج ٍدرى و نَ   يِن
ـ ما الـذي ترقُ     بَأه مـا تـرى   م   

  
  )١(رتهِن مــٍدهضطَ مــفــي أٍخ  

   

                                 
)١ (شعراء عب٤١٠: ١ج : ون اسي . كل ما جيىن من الشجر : ى اجلن .ا جين لساعته من كل مثر م : اجلين. 



  

 

﴾٥٦﴿  

 

   :)السجان( اآلخرتراجع الذات من  : ثانياً
      الذي يمكن أن يوصف بأنَّ، السجان ) السلطة(ن له عالقة باآلخر وممي ه يؤد

ل  ممثِّ((فالسجان ، ذ العقوبة بحق السجناء دور السلطة التنفيذية الموكول إليها تنفي
 كان له هيمنة مرعبة علىه ويبدو أنَّ، وعالقته مباشرة بالسجين ، السلطة في السجن 

))المحبوس 
)١( ،وعلى هذا األساس فليس من شكالعالقة بين السجين  في أن 

وال . بل أساسها العداء والكيد والبغض والخوف ،  عالقة حميمة نوالسجان لم تك
وة االضطهاد على  من العنف وضرافالسجان يمارس ضروباً، عجب في ذلك 

  .)٢(  قلبه حقداًالسجين بحيث يمأل
     
ة  الخوف واالرتياع اللذين ينتابان نفسيإن: ال نجانب الصواب إذا ما قلنا نا لعلَّ و   

لة ا ينتابه من السلطة التشريعية المتمثِّأكثر بكثير مم، السجين من سلطة السجان 
قريب منه ) ان السج(  مصدر ألمه النفسي والجسدي نة ذلك أوعلَّ، بسلطة الخليفة 

ا يجعل ذات السجين في صراع وخوف داخليين مم،  أقدام ةاليبعد عنه سوى بضع
  :)٣(كليمهري العله قول السمثَّوهذا ما . ع الفعل بين الفينة واألخرى في توقِّدائمين

                       الطويل                                                                        
 لقد جمع  الحـد بـين عـصابةٍ    اد  

  
هـا  سجان مـاذا ذنوب    في األ  تساءُل  

   أرعـدت   البـاب   قعقع إذا حرسي   ؟
   

  وطـارتْ   أقـوامٍ  فرائص  هـا   قلوب  
  

                                 
  .٢٢٢: واضح الصمد . د :  اآلداب العربية السجون وأثرها يف)  ١(
  .٥١٤: األسر والسجن يف شعر العرب : ينظر )  ٢(
جن من قبل هشام بن ام بالقتل فس، من الشعراء اللصوص ، يكىن أبا الديل ، السمهري بن بشر العكلي )  ٣(

م إىل عثمان بن حيان لِّية وسبض عليه ثانففر من السجن وقُ، إمساعيل وايل املدينة لعبد امللك بن مروان 
   .٣٢٧ :١٢ ج:األغاين : ينظر . املري يف إمارته على املدينة 

  
  
 



  

 

﴾٥٧﴿  

 

ــٍة ــبمنزل أم ــيم ــآِما اللئ   ن ف
   

   بـادٍ   القومِ بها وكرام   ١(ها شـحوب(  
  ي     فالنص مهري ومن معه في نطوي من البداية على حالة مزرية انتابت الس

، فبدت صورة االنفعال تغور في أعماقه ، حالة ملؤها الرهبة والخوف ، السجن 
فقد ، ة هذا الشعور في البيت الثانيوتتضاعف حدر عن طوايا الذات وصراعها  عب

هي مثير التعذيب والتالعب و(  من قعقعة باب السجن  وهلعاًالداخلي العميق خوفاً
فالحالة السيكولوجية التي عليها الذات مع اآلخر ، ) والتشويش اإلدراكي للسجين 

وهو ما نوضحه بالمخطط اآلتي ، ان تقع بين المثير واالستجابة السج:  
  
  
  
  
  
  
    

      
    في  العالقة التالزمية بين طرخر على صعيد البنية الطبيعية لهذهة توضيح آ ثم

 الشاعر يحاول تصعيد البنية اللغوية الظاهرة في إذ نلحظ أن، المثير واالستجابة 
ة ما تصاعدت حدكلَّ، ) طارت قلوبها ، أرعدت فرائص ، باد شحوبها ( عبارات 

وهو في ، ) قعقع ( الخوف النفسي والذهني من التشكيل الصوتي والداللي للفظة 
وعالمه الداخلي ، عالمه الشعري من جهة ذلك يروم إقامة جسر للتواصل بين 

  .  من جهة أخرى-ن بفعل المثير الخارجي  المتكو-النفسي 
   الذي مضاعفة القهر ، لدى شعراء السجون د شبح معاناة الذات  والذي جس

ض له ذواتهم من اآلخر السجان تتعر ،كال العذاب على الذات بمكيالين  يومن ثم، 

                                 
    .٢٧٢ -  ٢٧١ : ١مج : ديوان اللصوص   )١(
 



  

 

﴾٥٨﴿  

 

ال يقول القتَّ، ا تعانيه مضاعفة الشعور بالفزع والخوف مم منيرافق ذلك  وما
                                             الطويل                                                              :)١(الكالبي
 جن سـاعةً هني مـن الـس   رفِّ لتُإذا قُ 

  
  ها نُ  بِ تدارك ـ عمى ع ـ  يلَ    ضِل وأفْ

ــ   شُيـ د ــاقي عاِبـ ــي لُّ ويتُساً وث ن
  

ـ ر م  في عمـودٍ   ٍتإلى حلقا    ٢(ِلم(   
    فالشاعر يتوج إالَّ، ان لمنحه حرية لساعة واحدة ه بالرجاء إلى السجطلبه  أن 

خ بدماء د في خنقه إلى عمود ملطَّفتشد، ان  من قبل السجأنزل عليه العذاب وباالً
 البيت األول  بين طبيعة معاناة الذات وخوفها اختلفت نسبياًوغير خاف أن. التعذيب 
  في أنالشكف. ان إثر رجاء الشاعرملة السج مع تغيير طبيعة معاتزامناً، والثاني 

الصورة النفسيتنتهي إلى الداخل بعد إدراكها من  ((مها السجين عن ذاته ة التي قد
يمتزج فيه الجانب الحسي  ،  حيأهابوإخراجها في ، إلعادة صياغتها ، الخارج 
  :ل ذلك بالمخطط اآلتي  ولنا أن نمثِّ،)٣( ))  بالجانب النفسي الباطنيالتعبيري

  
  
  
  
  

       
      
 نجده، ان لتحليل سيكولوجية السج مع البيتين السابقين وقفة أخرى  وإذا توقفنا    

 سيطرته ((من خالل فرض ، ليكون هو الذات والسجين اآلخر ، يطلق العنان لساديته 

                                 
 يف كان متمرداً، وهو احد فتاك العصر األموي ، لقب بالقتال لتمرده وفتكه ، ي بن عامر عبداهللا بن املضرح)  ١(

هرب من سجنه بعد أن ه ا انإلَّ،  له يف املدينة  عهد مروان بن احلكم  من قبل واٍلأيام معاوية حىت حبس يف
 . فما بعدها ١٦٩ : ٢٤ج : األغاين :  ينظر .قتل السجان 

)٢  (ملطخ بالدماء :  مرمل  .٣١ : إحسان عباس . حتقيق د  : ال الكاليبديوان القت. 
  .٦٨: النقد النفسي املدخل إىل نظرية )  ٣(



  

 

﴾٥٩﴿  

 

وهو ، )١( )) من أجل إعالء شأن الذات بواسطة العنف ؛ شأنه  منعلى اآلخر وحطّ
ذ في تدمير ان يتلذَّفالسج، ) ل يتلني إلى حلقات في عمود مرم( ل في سياق ماتمثَّ

والحالة التي يكون ،  إثارة هوام العجز لدى ذات السجين بل إن ، الذات المسجونة
، من أجل تحقيق ذاته ) السادي ( ان سجكبر إثارة ممكنة يفتقدها الل أتمثِّ، عليها 

        يجتاح كيان الذات) ان السج ( فاآلخر، )٢(فهو تكريس لالنوية وسطوتها المطلقة 
ة الذات في حالة من انهيار جدلي، كي يصبح هو الكيان الوحيد الموجود ) السجين ( 

  .شيء الذات الال/  شيء ة الهو كّلها جدلي محلَّكي تحّل، واآلخر 
 استعصاء يرى علماء النفس أن، وزيادة على الفكرة السيكولوجية السابقة     

ض الذات ألذاه تصريف العدوان في العالم الخارجي بعد أن تتعر ،ي باإلنسان يؤد
طيع فيه فالموقف الذي اليست (( العدوان على الذات وعقابها ارتدادإلى عملية 

د حينها يرتُّ، ة لى اآلخرين ألسباب شخصيه عالشخص أن يزيح غضبه وعداء
 الذي الصبر على الذلِّ، ومن صور هذا العقاب . )٣( ))نفسه  العدوان على الفرد

٤(ض له الذات تتعر( ، وهوالشك )) ًصبر المستيئس الذي لم يترك له العقاب قبسا 
 من فراراًر فاستسلم للتأسي والتصب، فأشرف على النهاية البائسة ، من رجاء 

)) االنهيار
                                                                          الطويل:)٦(دبة بن الخشرمضح في قول ه هذا االرتداد العدواني يتَّولعلَّ، )٥(

    فـي الـسجن عانيـاً   لعمري لئن أمسيتُ 
  

  ــي ــبعل ــارس رقي ــو ح    فُ متق
  ــب ــضيتُإذا س ــد بني أغ ــٍةع     حمي

  
   وقد يصبر المرء   ٧( فيعـرفُ   الكـريم(  

                                   
  .١٩٥ :عيدان بو حامد . د : اإلنسان واهلاوية النفسية )  ١(
 .١٥٥: اإلنسان املهدور : ينظر )  ٢(
  .٣٨٧: أساسيات يف علم النفس )  ٣(
   .٤٧٢: امحد عزت راجح . د:أصول علم النفس : ينظر   )٤(
  .٤٨٠: األسر والسجن يف شعر العرب )  ٥(
)٦( فصيحاًراًكان شاع، دبة بن اخلشرم بن كرز ه قتل ابن  ، وراوية روى عن احلطيأة، ة احلجاز  من باديماً متقد

تويف ،  فحبسه سعيد بن العاص وايل املدينة مخس سنني أو ستاً، عمه زيادة بن زيد العذري يف أيام معاوية 
 . ٥٣٢ - ٥٣١ :معجم الشعراء و  .١٦٦ : ٢١ج: األغاين : ينظر .  هـ ٥٠حنو 

   .املتتبع: املتقوف ، ١٢٣ :حيىي اجلبوري. حتقيق د :  خلشرم العذريشعر هدبة بن ا  )٧(
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يتركَّ       فالنص ز على تعران ض الذات السجينة لالهانة والسباب من قبل السج ،
لذا الننتظر من ،  يقف موقف الغالب - هذا  في مكان الذلِّ- هذا األخير وبما أن
 أن تقف موقف الخائف  منها إالَّوال نتوقع،  العدوانية على اآلخر -  غالباً–الذات 

  -   في هذا النص- الذات فإن، وبصورة سيكولوجية أخرى ، من المواجهة 
ر ض لمؤثِّتتعر)السب (للعدوان اًفيثير انفعالها وغضبها تهيؤ، ان من قبل السج  ،

 من توالي ها تسيطر على انفعالها وتتراجع عن المواجهة مع اآلخر خوفاًغير أنَّ
وبذلك تحصل عملية ارتداد ذاتي بفعل شعور ، ان  السجرات أخرى يكيلها لهامؤثِّ

فالتخو *.  
وخوف وانتقاص ،  بين تعذيب وألم من جهة      وبمقدار ما تعيشه الذات من تشٍظ

ه من عدائية إثر هذا مع ما تكنُّ، وما تستشعره من مزيد مرتقب ، من جهة أخرى 
ان تكاد توافق ما يعتلج  نظرة الشاعر للسجه نجد أن ذلك كلِّبمقدار، األلم والشعور 

ل مرآة بين تأثير  يمثِّ-خاصة  – شعر السجون ه إن آية ذلك كلّولعلَّ، في ذاته منه 
على الواقع الشاعر  يسبغ ومن ثم، ر الخارج واستجابة داخل الشاعر لهذا المؤثِّ

فالتجربة ، ر في شعوره الداخلي ج هذا المؤثِّمن واقعه النفساني الذي اختل) رالمؤثِّ(
وإنما جزء كبير منها يأتي ، التتم داخل ذات الشاعر فقط  (( معطياتهااالنفعالية بكلِّ

 هي نتاج عالقة - أي التجربة -ها فإنَّ، نتاج تماس تلك الذات مع العالم الموضوعي 
له الداخل األول يمثِّ. ولكن بين الخاص والعام ، الجدل ال بين الذاتي والموضوعي 

))) أي العالم (له الخارجوالثاني يمثِّ) أي الذات(
رات إذا ما كانت هذه المؤثِّالسيما ، )١(

لها إلى أزمة إلى أن تحو، تها  حدوتذكي، تسهم في تحريك المشاعر  (( هاألنَّ، سلبية 
٢( ))ة داخليةنفسي(  ،العاتي ر الشاعر وصف هذا المؤثِّمن هنا نجد أن )انالسج (

 يقول أبو نواس شاكياً. بأوصاف من خارج معجمه ومنطقه ومفهومه الوجودي 

                                                                                               
حىت يزول ، حالة من حاالت التوتر اليت تدفع باخلائف إىل اهلرب من املوقف الذي أدى به إىل استثارة اخلوف  *

   .٤٥٧: سعيد جالل . د: علم النفس املرجع يف:  ينظر.التوتر ويزول االنفعال 
   .٨٠: عبد العزيز موايف ) : مدخل إىل فهم الشعر(عبارة الرؤية وال)  ١(
  .١٧٤ :  الشعر العريب االجتاه النفسي يف نقد)  ٢(
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                                                                                                الوافر                              : انه للفضل بن الربيع الوزير من سجشاكياً
وقيــت بــك الــري قيــوداًِنــدى زد   

  
  وثــنأو حديــدا ســوطاً علــي   

ــ   ــاألبوابِ ووكِّ ــي وب ــي ل ب    دون
  

   مريــدامــن الرقبــاء شــيطاناً  
   مسامعي من صـوت رجـسٍ      واعِف  

  
ـ   شخصه ثقيٌل     )١(دعى سـعيدا   ي

ر النفسي الذي  طبيعة الحالة السيكولوجية والتوتُّ أنضح من خالل النص إذ يتَّ     
، ان لمنطقي في رسم صورة السجر احادت بها عن التصو، عليه الذات في سجنها 

ستنجاد دفعها إلى اال، ان ومعاملته السيئة  ارتعاد الذات وخوفها من سطوة السجنإذ إ
ا هان من واقع الذات قد رسمت صورة للسجلنا أن نشير إلى أنو، سلطة الستبعاده بال

 أو  سوطاً عليوثن ، زدني قيوداً( ر النفسي فسياقات األبيات المثقلة بالتوتُّ، النفسي 
 صورة ن األول أ:ال تخرج عن أحد أمرين )  مريداشيطاناً....ل بي ووكِّ ، حديداً

ر  من مبدأ المؤثِّدت انطالقاًان تجس من السجي عانتها الذات فعالًالتعذيب هذه الت
. لت في هذه التجربة الشعرية واالستجابة الداخلية التي تمثَّ) الواقعي(الخارجي 

 يب المذكورة في النص صور التعذ كلَّل في أنيتمثَّ، واآلخر أعمق داللة من األول 
ه تهويل مأساوي اليكاد يقترب من إنَّ، في الواقع ان  القته الذات من السجاكبر ممأ

 بات مكان طلب عدم رؤية ي الشاعر هذه العذاا ما معنى تمنِّوإلَّ، حقيقة الواقع 
وسماع صوته ) سعيد ( ان السج.   

    ومن خالل، رض  وزيادة على ما عنجد  ،  قراءة سيكولوجية أخرى للنص
السابق في عملالذات في النص ية إدراك للمنبإدراكها ومع ، ان ه الخارجي السج

إالَّ، ) واعف مسامعي من صوت رجس (  بالصوت الًه متمثِّلجزء من هذا المنبأن  
، ) انالسج (هي صورة للكلِّ، لة في الذات من هذا الجزء الصورة السيئة المتشكِّ

ة يكون فيها وهي معادلة نفسي)) د إحساس بالعناصر األساسية اإلدراك أكثر من مجر
ية ندرك بها المنبهات كأنماط أو أشكال أو صيغ ذات ما هو عملية كلِّوإنَّ، للمنبهات 

  الكلَّأن( وقد انطلقوا إلى مثل هذا االتجاه من المقولة التي أولعوا بها وهي ، معنى 

                                 
  .١٧٤: ن أيب نواس  ديوا)  ١(
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  . )١( ))) كبر من مجموع األجزاء أ
    خذ طابع الظلم  شعراء السجون عاشوا لحظات هدر اتَّ نضيف إلى ما سبق أن

 لقيمة الذات السجينة  وجودياًل تهديداً شكَّ،شخص ظالم مؤذ نصاف من وعدم اإل
رة بخوف مه الذات عن طبيعة المأساة المؤطَّ البوح الذي تقدإنف ومن ثم، واعتبارها 

ات االنهيار النفسي  إسحاق الصابي يعيش لحظجعل أبا، ان نفسي يثيره السج ،
فهو يرى القيم اإلنسانية للسجين المظلوم ،  والهوان وطمس الكبرياء من خالل الذلِّ

الكامل            :      إنسان ظالم الينتمي إلى اإلنسانية تتالشى بين يدي  
 لنا قـد أوثقـوا    أخوانٍ أنا بين   

  
ــسالسٍل   ــٍعب ــوِد وجوام    وقي

  م ه لعــزومــوكلين بنــا نــذلُّ  
  

ــمفكأنَّ   ــا له ــدن ــِد عبي    عبي
   وال رأوا   األنـام   ما سمع  واِهللا  

  
   هم بأســوِد قــبلََل توكَّــبقــراً  

    صـنديدِ   ماجـدٍ   حـر  من كلِّ   
  

  )٢( رعديـدِ   عاجزٍ  وغدٍ في كلِّ   
  أ     ومن الالفت لالنتباه في هذا النص ل في  طبيعة موقف االستكانة واإلذالن

،  األخيرة تعيش لحظات الشعور بالدونية واالنتقاص جعل، معاملة اآلخر للذات 
ق إنسانيته احفهذه التجربة التي نقلتها الذات بإخالص هي تجربة هوان اإلنسان وانس

: ا فما معنى قوله وإلَّ،  للكرامة  معنىاإلنسان كلَّفيه  يفقد حيث، تحت وطأة السجن 
ي مكان الهوان السجن  المعادالت ف كلَّه تصريح للشاعر بأنإنَّ، )  عبيدعبيد(هم إنَّ

راغم ل فيه حياة األحرار الضتوكَّ، فهو عالم الغرائب والعجائب  ، ةأصبحت متضاد
  . بأيدي أوغاد رعاديد اليعرفون معنى للرحمة والشفقة 

هيأة ، ب لها القلق واالرتياع ا أخاف الذات وسب مم على ماسبق فإن     وعطفاً
ضح في أبيات يزيد بن مفرغ  وهذا ما يتَّ ،شكله وصوته غير المألوفان والسج

                                                                       الخفيف                            : وكان قد حبس في سجستان ، الحميري 
حي   ذا الـز ـ  ور وانه ه أن   عـودا    ي  
  

  ـ إن ــاب حارسـ ــودا ين قُ بالب   ع
  

                                 
   .١٢٤: أساسيات يف علم النفس )  ١(
  .٢٤٤ : ٢ج: يتيمة الدهر )  ٢(
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ــن أ ــاويرم ــونس ــاً ِق الين   يام
  

   المولــوداسهر تُــوخالخيــَل  
  ــاطيم ــبابيجوطم ــن س ــ م   تٍم غُ

  
  ي   ١(باح القيـودا  لبسوني مع الـص(  

    ولحظات ، وي على سيكولوجية الخوف الذي سيطر على ذات الشاعر  ينط فالنص
فإلى جانب حرمان السجين من النوم بفعل ،  إلى كيانه بصلة  ما يمتُّاالستالب لكلِّ
أثناء حركة السجناء  من احتكاكها في التي تصدر إزعاجاً، ) القيود ( هذه الخالخيل 

 ،إلى جانب ذلك تشعر ،  (٢))) هالوساضطرابات في اإلدراك و ((ي إلى وهو مايؤد
وهما من ،  باب السجن انين اللذين مابرحا قائمين علىمن السجذات السجين بارتياع 

وبحكم معادلة المثير واالستجابة .  كالمهم ستبينفهم لغتهم والياطم األعاجم التُالطم
) انسجال(ر  شعور الذات بالمؤثِّنأ ، طيع أن نقرر من خالل هذا النصنست

أمام باب السجن  واإلحساس بوجوده بشكل مستمر من خالل رؤيتها له جالساً
ر توجد فبوجود المؤثِّ،  مستمرين  وقلقاً هذه الذات تعيش خوفاًجعل، اليفارقه 

  . االستجابة وبزواله تزول 
   ويقدطارد بن قُم لنا عشيته وهو يتلُّ صورة لتبختر السجان في ِم)٣(ان اللصر 

                البسيط      :                                               حبسه إلىلسجين ا
قُياألني  ودخشن  الحـد ـ  اد راًِزتَْؤ م  
  

  ي بتقييـدِ  ختـاالً  م ةَنَضريمشي العِ   
ـ  في حِ  ي وأخشن إنِّ   ٍرج ـ ختِل لم   افَ

  
ـ م كَ  حـاالً   وما ناعم  حاٍل   ٤(وِدجه(  

  ي     فالنص صوة غاية في الدقة لحالين حال السجان وساديته ر لنا صورة نفسي ،
حينما يسحب السجين ، ة  ولذَّوسروراً ،  وتكبراًوهو يتبختر ويختال في مشيته بغياً

د بكبوله المقي،ض  وحال السجين الذي تسيطر عليه مخاوف هذا المشهد الذي يتعر
                                 

وم ق: سبابيج . األعاجم اليفصحون : يم طماط، اخليال : الزور  . ١٠٠: احلمريي ديوان يزيد بن مفرغ )  ١(
 .اليفصح شيئا ، وهو الذي يف منطقه عجمة ،مجع اغتم : تم  غ .من السند 

  . ٦٥ : سالم الشمايته . د : وجية اإلنسان واملرض النفسي سيكول) ٢(
ء جرير  عند هجا هجا جريراً، وهو من الشعراء اللصوص ،احد بين صدي بن مالك ، ان رعطارد بن قُ  )٣(

٢٠١: معجم الشعراء :  ينظر .حبس بنجران وكذلك يف حجر ، ي ار الربمجللمر .  

مشية فيها بغي : العرضنة . ان السج: احلداد ، اسم السجان : خشن األ . ١٨ : ٢مج : ديوان اللصوص   )٤(
 .اسم السجن الذي سجن فيه الشاعر :  حجر .وتكرب 
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  . ة مريرةنفسيوما يصاحبها من ألم جسدي وعذابات  ،له 
   ضار على ، قليل التقى ، ط مسلَّ ، فظٍّ( ان المحبطة للذات بين وتتعدد نعوت السج

                                                                             الطويل           :   في رؤية أبي إسحاق الصابي وهو يشكو حاله) الفتك واالفك 

 طبيعة الرؤية التي ترسمها الذات في السجن نفإ،  األفكار السابقة  لكلِّ واستكماالً   
تتحدد من خالل الموقف الذي يحفز الذات في تحديد طبيعة العالقة ، انين عن السج

، ض لها يتعر في المواقف التي ر سريعاًفالشاعر إنسان شديد الحساسية يتأثَّ، بينهما 
 ن أ-رض سابقاً فيما ع-لذا وجدنا  . وباألخص في المواقف الصعبة التي تثقل ذاته

ويسيطر عليها من قبل الذات ، العالقة بين الذات واآلخر يشوبها الحقد والعدائية 
ان الشعور بالخوف والقلق تجاه السج .ويقابل هذه المواقف ويقف منها في الضد 

 بعد أن أدرك الشاعر أن، ان نقله لنا أبو إسحاق الصابي من السجالموقف الذي 
م عليه فهو بين سلوك ظاهر حتَّ، ان  بين سلوكين عليهما هذا السجهناك تناقضاً

، من خالل تنفيذ العقوبة بحق السجناء ) السلطة التشريعية ( إرضاء أولي األمر 
خفيف العقوبة بحقهم وتقديم المعونة من خالل ت) بينه وبين السجناء ( وسلوك داخلي 

  الكامل                 :                                                   لهم 
ــٍدهللا در ــي محمـ ــذي  أبـ  الـ

  
ــ   ــساناض ــا إح ــاءته بن   منت إس

  علــى خيريــٍةهويــت جوانحــطُ  
  

ــٍة   ــا  مكتوم ــا أحيان ــدو لن    تب
   النفاق لنـا فـأخفى باطنـاً       عكس  

  
ــ   حنًســر ــدا واظه ــا  ض ه إعالن

  ــمــستخرجللمــال م طَضإلــىر  
  

  الـسلطانا بـه   استعمال مايرضي     
  الجنبات فـي اسـتخراجه     متوعر   

   
ــ   ــوإذا تعطَّـ ــوة النَـ   اف للفتـ

ــستأسداً    ــه م ــي ديوان ــراه ف   فت
  

ــاً   ــي خلواِتــ ليث ــساناِه وف    إن
ــٌل    ــشايخٌب يؤدرج ــن م ــا ونح   ن

   
صبيانا  الــ المعلــم يــضربمثــَل  

  
                                 

   .٢٩٤: ٢ج: يتيمة الدهر    )١(

    ضـنكِ  مـن محـبسٍ    - السوء   أقيك - كتبتُ
  

  وعين  منـه لـي تبكـي       ي رحمـةً   عـدو   
    مـــسلٍط فـــظٍّوقـــد ملكتنـــي كـــفُّ  

  
  )١( واالفـكِ   علـى الفتـكِ    ٍرقى ضا  التُّ قليِل  
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ــواه ــاًنه ــ علم ــره إنَّ ــا خي    لن
   

ـ         دوا الـديوانا   من غيـره مـن قلَّ
  ــه ــاهللا يحفظ ــياًف ــا راض   علين

  
  )١( غــضباناِهويعيــذنا مــن بأِســ  

        جفاء وإحسان ف أو ان بين قهر وتلطُّ  فازدواجية السلوك التي عليها السج ،
يقف الشاعر منه موقف عداء أو إذ لم ،  إليه نظرة مغايرة جعلت من الذات النظر

لم تتخذ ذات الشاعر موقف االرتداد و ،عدوانية عدائية أو أو تعامل معه ب، قد ح
بل راحت تستجيب لسلوك اآلخر بالمثل من خالل سلوك ، العدواني نحو الداخل 

ان والخوف والقلق منه ازدواجي بين الرضا والثناء على السج.  
  
  

    
 

                                 
  .٢٩٦ - ٢٩٥ : ٢ج :يتيمة الدهر)  ١(




	� ا�����ا� :  
  

  ا���� ا��ات و
��  

  �ا���ت وا���
��� ا���ت :  ا�ولا�����   

�  ا�$
#"! ب����ت :   أوً
 ت�&� ا���ت :  ث��"ً�

��� ا�: ا����� ا����� ���  
�  �+ ا��ات وا���*(�"):  أوً
 + ا��ات وا��"�*(�"):  ث��"ً�
  + ا��ات وا�(ه!*(�") : ث���ً�
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  :مدخل  
ة في حد المفاهيم األساسيوهو أ، ساسي في علم النفس المرضي مفهوم أالقلق 

ة واألمراض التحليل النفسي والعرض الجوهري المشترك في االضطرابات النفسي
 أيضا مفهوم هوو، ى ة شتَّبل في أمراض عضوي، العقلية واالضطرابات السلوكية 

على وفق ذلك يزخر التراث و، الحديثة ة  في معظم نظريات الشخصيتحليلي
 بمجموعة كبيرة من المصطلحات مختلفة اإلشارة إلى المفهوم األساسي السيكولوجي

   .)١(نفسه للقلق 
ك لَّ من الخوف الغامض الشديد الذي يتمحالة ((ه فه سيجموند فرويد بأنَّوقد عر

وترى عالمة النفس  ، )٢( ))  من الكدر والضيق واأللمب له كثيراًويسب، اإلنسان 
كارن هورني أنة القلق استجابة انفعاليهة إلى  موجالمكونات األساسية ة للشخصي ،

، والعداوة ، الشعور بالعجز : ر هي  يرجع إلى ثالثة عناصهأنّأيضا ترى و
  .)٣(العزلةو
  حباط  القلق عمليات انفعالية متداخلة تحدث خالل اإل وعلى هذا األساس فإن

، ر والعجز وهو شعور عام غامض غير سار مصحوب بالخوف والتوتُّ، والصراع 
ووجوده لدى اإلنسان دليل على أن )) ثمة معركة نفسية محتدمة قائمة في ة أو روحي

  )٤( )) أعماق الذات
الذي هو استجابة ، القلق الموضوعي : ز فرويد بين نوعين من القلق وقد مي
 أو اًظرفر حالة القلق هذه بوصفها وتصو، طر المدرك والناجم عن البيئة واقعية للخ
حالة انفعالييشعر بها كلُّ، قرب ما تكون إلى حالة الخوف الطبيعي ة مؤقتة أة ذاتي 

ويهيئهم ، ي إلى تنشيط جهازهم العصبي المستقل ا يؤدمم، الناس في مواقف التهديد 
 فرد من درجة  لما يستشعره كلُّة الحالة تبعاًتلف شدوتخ، لمواجهة مصدر التهديد 

                                 
  .١١١ : ة دراسات نفسي: ينظر )  ١(
  .٣: حممد عثمان جنايت . د: ترمجة : فرويد : القلق )  ٢(
  .٣٨٨:حامد عبد السالم زهران : علم النفس االجتماعي : ينظر )  ٣(

  .٥٦:  ترمجة عبد علي اجلسماين :رولو ماي : البحث عن الذات )  ٤(
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تها وتذبذبها عبر الزمن ر حالة القلق في شدوتتغي، خطورة الموقف الذي يواجهه 
وهو   ، أما النوع اآلخر من القلق فهو القلق العصابي  ، )١(د للفرد ر المهد للمؤثِّتبعاً

 مصحوب عادة  ،رز والتوتّتحفّع والخوف والشعور غامض غير سار بالتوقّ ((
٢( ))ة ويأتي في نوبات متكررة لدى نفس الفرد ببعض اإلحساسات الجسمي( ،ويعد 

ر الشامل الذي وهو حالة من التوتُّ ، ة شيوعاًالقلق العصابي من أكثر الحاالت النفسي
٣(ف ينشأ خالل صراعات الدوافع ومحاوالت الفرد للتكي(.  

بل ينشأ من ضغط الغرائز ، وع من القلق عن مصدر خارجي وال ينشأ هذا الن
ر آخر ينشأ القلق العصابي وبتعبي، المكبوتة للتعبير عن نفسها وكسر حواجز الكبت 

بالتغلب على دفاعات األنا  ) IDالهو ( د زم داخلي غير مدرك عندما يهدكميكان
)Ege Defenc Mechanism  (  ،ِّية التي اليوافق زات الغريزوإشباع تلك المحف

، ويرى فرويد . )٤(في سبيل كبتها  ) Egeاألنا ( المجتمع على إشباعها والتي جاهد 
 القلق العصابي يمكن أن يظهر في صورة قلق عام ال يرتبط  أن ، ذلك عنفضالً

د بموضوع محد ،يمكن أن و، د يشعر فيه الفرد بحالة من الخوف العام غير المحد
 كانت من موضوعات محددة إذا فاقت ة حتى لوخاوف عصابيتظهر المخاوف كم

٥(ع تها ما هو متوقَّفي شد(.  
بالقلق متأتٍّ– عامة – شعور اإلنسان إن من عوامل نفسي إذ ، ة ة وسلوكي
يتصووالشعور بأ، حيط به يهدده بالخطر  العالم الخارجي المر اإلنسان أنالناس ن 

وقد يرجع القلق إلى عوامل ، ة والنقص هو شعور بالدونيو، من حوله أفضل منه 
مثل ، ة ض الفرد في المجتمع إلى ممارسات غير عادلة وشاذَّاجتماعية عندما يتعر

                                 
  .٤٩٣ :  أصول علم النفسو ، ٢٥: فاروق السيد عثمان .د :ة القلق وإدارة الضغوط النفسي: ينظر  ) ١(
  .١٦٤: فيصل خري الزراد : األمراض العصابية والذهانية واالضطرابات السلوكية )  ٢(
 .١٤: مصطفى عبد السالم اهلييت : القلق : ينظر )  ٣(
  .١٠٦: مصطفى فهمي ) : ف  سيكولوجية التكيدراسات يف( الصحة النفسية : ينظر )  ٤(
   .٨٩ – ٨٨: حممد عثمان جنايت : ترمجة : سيجموند فرويد : الكف والعرض والقلق : ينظر )  ٥(
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رغبات  (( وقد ينشأ عن ، )١(الحرمان والظلم وعدم تقدير الذات وعدم الوفاء لها 
شأ عن مخاوف تالزم الفرد أو ين، معوقة ال يستطيع الفرد تحقيقها في عالم الواقع 

ة ا يحمله الفرد في أعماق نفسه من عدوان أو كراهيكما ينشأ عم، وتثقله بحملها 
 القلق ظاهرة لها عالقة بالنفس اإلنسانية ن لنا أن من هنا يتبي)٢( )) لغيره من الناس

سه موقف ه في الوقت نفنَّفإ ((إذا كان القلق ظاهرة  ومن ثم، ى حاالتها في شتَّ
يضطرإليه اإلنسان عندما يشعر أو يتصو ما يهدد وجوده باالنتقاص أو  وضعاًر أن 

ه ضرورة وجودية نَّإ،  من النزق والطيش قلق ليس ضرباًومن هنا فال، التدمير 
تستمدويأخذ . )٣( )) ة الفرد وطبيعة الوضع الذي أثارها سماتها من طبيعة شخصي

،  من األشكال منها الفن عامة والشعر خاصة اًكثيرورة التعبير عن هذه الضر
 ف السجون من خالل التوقُّ ظاهرة القلق لدى شعراءحث على رصدوسيحرص الب

 في هما األثر الفاعلإذ كان ل، ) الموت والزمان ( عند أهم أشكال اآلخر إثارة للقلق 
  . في شعرهم  عميقةًةً نفسيظاهرةًحضور القلق 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

                                 
  .٣٣: ن وليد سرحان وآخرو: القلق : ينظر )  ١(
  .٨٧: أصول علم النفس )  ٢(
  .٥: امحد خليل : ظاهرة القلق يف الشعر اجلاهلي )  ٣(
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  قلق الموت : حث األول المب
  ق إلى ليس من اليسير أن نذكر دراسة الموت في مجال علم النفس دون التطر

؟ لنفس بهذا المصطلحما الذي يعنيه علماء الذا ، وهو قلق الموت محوره المركزي 
ولإلجابة عن هذا السؤال نرى أنمن أكثر التعريفات ) تمبلر ( مه  التعريف الذي قد

ة غير سارة يعجل بها تأمل الفرد حالة انفعالي (( هإذ يرى أنَّ، ذا المصطلح  لهتوضيحاً
)) في وفاته هو

ن مشاعر ذاتية من ة تتضماستجابة انفعالي ((ه إنَّ) هولتر ( ذكر و  ، )١(
ع أي مظهر من المظاهر العديدة ل أو توقُّعدم السرور واالنشغال المعتمد على تأم

)) المرتبطة بالموت
)٢(.  

 بانفعاالت عنيفة مرتبطاًإذا ما كان  مفهوم اإلنسان عن الموت إن   ومن هنا 
ومشاعر جيع معاًاشة واتجاهات سلبية تتجم ،قلق الموت( ن ما يدعى بـ يكو.(  

،  فنون األدب األخرى بأكثروقد ارتبطت قضية الموت والقلق منه في الشعر    
ل فيه أو التأم، ر عن قلقهم من الموت العصور تعبفالشعراء نظموا قصائد منذ أقدم 

ومن طبع الشعراء أن ، تة فعالم الشاعر نسخة من نفسه المشتَّ، وإحساسهم بقدومه 
عن إنسانيتهم قرب الناس تعبيراًفهم أ، مة شحنة المكبوت في النفس غوا بالكليفر 

  .أمام الموت 
التهديد بالموت هو  (( قلقة ؛ ألن مشكلة الموت هي مشكلة الذات ال أنوالغرو

)) أجسم رمز شائع يثير القلق
فكرة الموت على مشاعره فاإلنسان الذي تسيطر ، )٣(

 لعذاب ب له هذه األحاسيس استسالماًبحيث تسب،  معذب النفس  قلقاًيعيش خائفاً
في  ما فيها طاعناًعلى فيثور عليها و،  بالسآمة والملل من الحياة نفسي وإحساساً

ب إلى نفسه تتسر (( اإلنسان الذي  أن عنفضالً، الدهر واأليام واألقدار الظالمة 
نهايته ت عمره قد أشرففكرة الموت ويشعر أن  ،عليه اإلحساس بالموت كلَّيسد  

أو تثير في عواطفه ، وتعتلج في نفسه مشاعر عنيفة مختلفة ، مشاعر السعادة 

                                 
  .٣٨: امحد حممد عبد اخلالق . د : قلق املوت   )١(
 .املصدر نفسه والصفحة )  ٢(
  .٥٢ :البحث عن الذات )  ٣(
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 عمره ويشعر أن، ويرغب في الحياة ، ه يخشى الموت نَّإ، ى متناقضة انفعاالت شتَّ
 في خوفه من ولعلَّ، القصير لن يمنحه فرصة لالرتواء من هذه الحياة قبل الموت 

  الحياة غريزة عند كلِّفحب ، )١( ))  عن تشبثه بالحياة وتمسكه بهاالموت تعبيراً
الموجود  ((فاإلنسان هو ،  ب له ذكره قلقاًولذلك نراه يخاف الموت ويسب، إنسان 

 نر أوهنا يمكننا أن نقر. )٢( )) عن حقيقة الموت  مزعجاًالوحيد الذي يملك يقيناً
 بتلك اللحظة األليمة  من شأنه أن يهددها دائماً إزاء الذات موقفاً )الموت( لآلخر 

ة إمكانية التي لن تستطيع بعدها تحقيق أي ،على تناسي سواء عمل اإلنسان (( ومن ثم 
 أو، ن في ابتداع أساليب القضاء عليه أو تفنَّ، ب منه أو عمد إلى التهر، الموت 

  من أن يجد نفسه ملزماً هذه الحاالت البده في كلِّنَّإ، عمل على تركيز بصره فيه 
  .)٣( )) ن يواجهه على وجه ما من الوجوهبأ
  من األمور  إن ه إنَّ، ه أمر متناقض ظر إليه على أنَّ النمة في دراسة الموتسلَّالم

قوة تدميريإذ إ . ة معاًة وإبداعيوهما معاً،  اإلنسان يخاف الموت ويقلق منه ن 
ل فمن جهة يمثِّ،  من سلوك اإلنسان بشكل مباشر أو غير مباشر يحركان كثيراً

        وأصل الذهان ، ) االضطراب النفسي ( الخوف من الموت أساس العصاب 
  عن استمتاع اإلنسان بالوجود فضالًنومن جهة أخرى فإ، ) المرض العقلي ( 

ومن جهة ، قلقه من الموت محاولة تناسي إبداعه لكثير من أعماله الجيدة تعزى إلى 
  .)٤(ل الصراع مع الموت المصدر األساس للقلق اإلنساني ثالثة يمثِّ

  
  
  
  

                                 
  .٢٢١: زكريا إبراهيم  . د : مشكلة احلياة  )  ١(
 .١١٤ :لة اإلنسان مشك)  ٢(
 .١١٨: املصدر نفسه )  ٣(
 .٤١: قلق املوت : ينظر )  ٤(
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  التفكير بالموت   :أوالً   
 المواقف التي عانى بسببها شعراء السجون  التفكير بالموت من أهم أنالغرو     

ودية أو أهمها  المشاكل الوجما كانت مشكلة الموت من أهمربو،  والضعف االنكسار
ر الدائم للموت واإلحساس لذا كان التذكّ ،  خاصةالء الشعراءعلى اإلطالق عند هؤ

فراح يتألم منه ومن ، شاعر يتضاخم في ذات الخذ د القلق الذي أفجيعته لإلنسان يولِّب
ضيق ، عور زاد في ذلك الشوما ، طاغي ويأخذ ببيان مخاوفه من ذلك ال، قسوته

ر الشعراء عن تجربة من هنا عب.  له الذي كان بمثابة قبر، ) السجن ( المكان 
 ((  من أشعارهم جزءاًفنجد أن، م ذاتهم اإلنسانية  يهد خطيراً فيه عامالًالسجن ورأوا

يصف لنا مواقف بعض الشعراء وقد دفعوا إلى الحافة الرهيبة التي تهوي بهم إلى 
ا ثل هذا األدب تصريح للصراع النفسي لموِم، واشرفوا على الموت ، العالم اآلخر 

فكان قلق شعراء السجون من النهاية واسترهاب الموت  ، )١( )) ت النهاية المرهبةتبد
فجاء تعبيرهم عن الجزع من ،  إلى االنهيار النفسي  وصل ببعضهمرهاباًألنفسهم است

وقد ، )الموت ( واآلخر) السجين ( ة بين الذات مداناة الموت أول سمات هذه الجدلي
لطويال                                    :  في قوله)٢(د ذلك دراج بن زراعة جس                                  
ــ ولمــسجن ــت ال ــتُا دخل ــ أيقن   ه  أنَّ

  
   هو البين   ال بـين     النـوى ثـم   يجمـع    

   ني  شـفَّ   أبكـاني وال الـسوطُ     وما السجن  
  

   )٣( أجـزع   المـوتِ  ولكنني مـن رهبـةِ      
 ا الحت لهه صاحبه من التثبيط النفسي لمفي هذا الشعر تصريح بما يشعر ب  

ن من استرداد ذاته المثبطة ؛ لذلك ساوره قلق  بالعجز وعدم التمكّه شعورنَّإ. النهاية 
س وتستشعر فراحت ذاته تتحس. أنساه السجن والعذاب ورهبتهما ، نفسي مضطرب 

الذي سيطال وجودها ) الموت (  قرب الرهبة الكبرى اًنفسي.  
    وهذا جحفي لهجة يائس تفصح ، ه صاحبيل الذي راح ينعى نفسه،  كليدر الع

                                 
  .٢٠٨-٢٠٧:  لعربيةالسجون وأثرها يف اآلداب ا)  ١(
أثر فتنة قبيلته  ، بس يف دمشق خذ وحأُ وهو أحد الشعراء الفرسان ،أموي من جند ،  دراج بن زراعة الضبايب )٢(

  .٣٣٧ : ٢ج: األعالم  : ينظر .  أمر بقتله سجنه عبد امللك بن مروان مثَّ، يف يوم هراميت
  .٣٢٦ : العبيدي: التذكرة السعدية يف األشعار العربية  )٣(
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وهو ، شعور مليء بالرهبة والخوف من سطوة السلطة عن و،  للموت بعن ترقُّ
الوافر      :            يقول ، ح له بقدره في السجن يستشعر سيفها يلو                                 

    الكامل   :  )٢(غرائية التي عليها السجين قول الطُوقريب من تلك الرؤية النفسي                                                                 
 ه ســهمد يــسدن لمــولقــد أقــوُل

  
  عالمنايـا شـر    نحوي وأطـرافُ    

ـ  أخـزر  في لحظـات   والموتُ    ه طرفَ
  

ـ           )٣( عدوني وقلبـي دونـه يتقطَّ
      وليس من شكالتفكير بالموت يرتبط بالكثير من السوداوية والقلق  في أن  ،ثم 

في تفاوت الشعور بالموت بين ارتفاع  البيئة والعصر من العوامل المهمةأن 
دام العصران األموي وما ، سفته حول القضايا واألحداث  عصر فلفلكلِّ، وانخفاض 

لذا كان من الطبيعي أن ، هما ن عاشوا في فقدان اإلرادة لكثير مموالعباسي عصري
ة والموت في كلِّيستشعر شعراء السجون العدميعليهم في سجونهم  لحظة تمر  ،

يقول جحطالبسي              :            كلي من سجن ديماس بواسط در الع                                                                
ـ    كأن حـشاشتُ  اً سـاكنه حي ه   
  

  متٌي ترد د  منه الس ٤( فـي الجـسدِ    م(   
  الشكفي أن ج حراًدلحظات القلق واالرتياع من عذابات السجن  يقصد أن  ،

وبهذا . م في الجسد كما يسري الس،  رويدا سقى كأس الموت رويداًتُجعلت من ذاته 
فإنشد ة العجز الذي تتجرجعلت ،  والحزن والخوف والقلق عه الذات من كأس الهم

موقف  (( نإذ إ. هي الموت بعينه ها أنَّل هذه اللحظات من الشاعر السجين يتمثَّ
وأوضح ، اليملك حيالها سيطرة كاملة مل بالضرورة على متغيرات تاإلنسان يش

                                 
   .خيشى وخياف: حياذر ، قصبة بالبحرين : حجر  ، ١٧٤ : ١ جم: ديوان اللصوص   )١(
غرى وهي الطرة اليت غرائي نسبة إىل من كتب الطُوالطُ، غرائي أبو إمساعيل احلسني بن علي املعروف بالطُ)٢(

صاحب .  باملوصل  للسلطان مسعود بن حممد السلجوقيكان وزيراً. تكتب أعلى الكتب فوق البسملة 
  .١٨٥ : ٢ج: وفيات األعيان : ينظر . تل هـ مث ق٥١٨ُ – هـ ٥١٣سجن بني . المية العجم املشهورة 

، ني نظر بأحد الشقَّ:   أخزر . ٢٤٩: حيىي اجلبوري . د ، علي جواد الطاهر . د : حتقيق : ديوان الطغرائي ) ٣(
 . أو نظر مبؤخرة العني 

 .بقية الروح : احلشاشة ، ١٥٥ : ١ جم: ديوان اللصوص   )٤(

  حجــٍرمــا ســعفاِتإذا جاوزتُ
  

ــةَ   ــة فانعوأودي ــاِن اليمام   ي ي
   ـ وقوال ج حدأمـسى رهينـاً    ر  

  
  يحاذر ١( يمـانِ   مـصقولٍ   وقع(   
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د وهو متجس، ها  حياة الفرد كلَّ الموت يتخلل رمزياًإن... مثال على ذلك هو الموت 
    ، )١( )) في حاالت خيبة أمل اإلنسان وعجزه ومحاوالته الفاشلة في إدراك المعنى

الصابي في وهذا ما أفضت به ذات أبي إسحاق ، ه معنى وجوده وتفسير حزنه وهم
د بن معروف وكان قد زاره في     أبيات كتب بها إلى قاضي القضاة أبي محم

  البسيط                                                                :سجنه 
تَلْخَد اِك ححكـام الزمـان علـى      م   
   

  مـتحنِ ن الحـبس م   ه لك ر  صنيعٍة  
  هـا  جائر  جـار  طوب عليه خُ  تْأخنَ  

  
  )٢( والحـزنِ   الهـم  اه طولُ ى توفَّ حتَّ  

ها لحظة من لحظات االضطراب إنَّ، الشاعر السجين يعيش قلق الموت القادم ف  
ة والنهاية وهي تستشعر العدمي،  به الذات في سرادق السجن الذي تمر، الشعوري 

  البسيط :                        )٣(يقول ابن المعتز، وقرب موعد البكاء عليها 
  هــا ت منيتُ حانــ آمنــٍةبرفَــ
  

  ورــٍةب ــين   مفلت ــن ب ــراِكأ م  ش
  مـري   األيام مـن ع    خره آ أظنُّ  

  
  )٤(ي  وأوشك اليوم أن يبكي لـي البـاكِ         

ما وتعاظم رهبته منه كلَّ  ، الشاعر بالموتإحساس عن عمق  كشف النصإذ  
ه استشعار بالظَّإنَّ. ت عليه األيام تلو األيام وهو قابع في أقبية السجن مرمن قبل ن 

ه مستهدف من قبل  في أنَّ الينازعه شك يقيناًنفبدا هذا الظَّ، الذات بدنو الموت 
  .على نفسها واألقربين عليها ا البكاء إلَّلذات لسبيل  وعندها ال، الموت 

 همقد جعل، ونتيجة لذلك كان إحساس شعراء السجون بقرب الموت ودنو أجله    
هذا االرتياع  (( إنوفي حقيقة األمر ، لفراق األبدي لقون صرخات االرتياع من ايط

بحث فيها الشاعر السجين عن نفسه في ، مة ة محطَّاالكتشاف األخير في تجربة نفسي

                                 
  .٤٩ :  هو ؟ نم.... ن اإلنسا)  ١(
  .٢٩٥ : ٢ج: يتيمة الدهر )  ٢(
هامجه اعوان املقتدر باهللا فهرب إىل بيت ،   وبعض يوم ويل اخلالفة يوماً، عبداهللا بن املعتز بن اخلليفة املتوكل   )٣(

به خادم ابن فوشى، اص صديق له يدعى ابن اجلص فقُ، اص اجلصسنة جن ومات يف حبسه بض عليه وس
   .٩٨ : ١٠ج : اخلطيب البغدادي : تاريخ بغداد : ينظر .  هـ ٢٩٦

  .١٨٨ : ٣ج:  يونس السامرائي. حتقيق د ، الصويل صنعة أيب بكر : شعر ابن املعتز )  ٤(
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عت بينه  األواصر تقطَّفاستيقن أن، األرض وفي المجتمع وعند األحبة فلم يجدها 
لتكون هناك صورة للصراع بين الذات ، )١( )) ً مخذوالوبين الوجود فتساقط مستسلماً

                                                                  الطويل             : في قوله )٢(بة الحارثيلْل ذلك جعفر بن عكما مثَّ، والموت 
   رائيـاً   لـستُ   اهللا أن   عبـاد  أحقاً

   
  نجـدٍ  صحاري   الـذواريا   والريـاح   

ـ  وال زائراً     العـرانين تنتمـي   م شُ
  

ـ لُ يح إلى عـامرٍ        معاليـا   رمـالً  نلْ
ـ  إذا ما أتيتَ     الحارثي   يِنات فـانع  

   
ــ   لهنــ و خبرهــان   )٣( أن ال تالقي

    قد ، ه ذائق الموت المحالة وتيقنه أنَّ، ر على ذات السجين القلق المسيط  إذ إن
 بعد أن كانت هذه  ، في مخيلتهقائماً،  أمام عينيه جعل من رؤية الموت شاخصاً

ها إنَّ، لة تختزن الذكريات التي يعيشها السجين مع نفسه وهو قابع في سجنه المخي
فهي ،  مسافة منه فال تقف على، انصهار الذات في الموضوع صورة من صور 

السجن ( تبصر الواقع المؤلم ، ر تبصر وتتبص (هذا األمر . ر الموت القادم وتتبص
  .اها بقلب مكلوم اكتواه األلم  إي باكياًندب نفسهدفع السجين ألن ي

     القلق المتراكم والخوف الجاثم على وقريب من هذا الشعور النفسي نجد أن 
صدر السقد أسلماه إلى اليأس واالستسالم أمام أحكام القدر الذي ال ، ي كلمهري الع

يقول . ر عن ذلك في موضعين من سجنياته وقد عب،  ما يخشاه شدوهو أ ،بعده لقاء 
                              الطويل                                            :                   األولفي 
فإن أنج   مـن ذي عظيمـةٍ      منها أنج    
  

  كُ تَ وإن٤(  األخرى فتلـك سـبيلُ     ن(  
      

  

                                 
   .٤٦٥: األسر والسجن يف شعر العرب )  ١(
)٢  (مذكور يف  فارس ، غزل مقل شاعر ، من خمضرمي الدولتني األموية والعباسية ، ة بة بن ربيعلْهو جعفر بن ع

وقيل بسبب اشتراكه يف قتل رجل من بين عقيل  ، بسبب معاقرته اخلمرة )  دوران (جن جن يف ِسس، قومه 
   .٢٣٣ : ١٠ج : البغدادي : خزانة األدب و . ٣٣ : ١٣ج : األغاين :  ينظر . 

 .األنوف : العرانني . منتشرة يف اهلواء  : وار رياح د ، ١٩٩ : ١مج: ديوان اللصوص )  ٣(
 .١٤٥ : ١ق : شعراء أمويون و ، ٢٧٩ : ١ جم:    املصدر نفسه)٤(
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                 الطويل                            :                          في اآلخروقوله 
 الذي أنـا هـاجِ     ها البيتُ أال أي ه ر

  
ه  وال أنــا زائــر منــسيفــال البيــتُ  

      فإن أنج ياليلى فـرب  نجـا    فتـى 
  

       احـاذِ  وإن تكن األخـرى فـشيء ١(هر(  
  نَّ قناعة بعض شعراء السجون بأإنقتلون المحالة جعلتهمهم سيدون في  يجس

ب الستقبال وهو يتأه،  منهم خواطره وأحاسيسه وكان لكلٍّ ((أشعارهم تجربة النهاية 
ومدى قدرتهم على ، وهذا يعود الختالف مكوناتهم العاطفية والفكرية ، الموت 

 ، )٢( )) روا جميعهم عن خوفهم من النهايةلقد عب. الصمود في مواجهة المصاعب 
ه على موعد ينتحب في بكاء مكتوم على نفسه ؛ ليقينه أنَّ،  *دبة بن الخشرمفهذا ه

ه سيموت في بأنَّ، لته ففصول مسرحية حياته مكتملة في مخي، محتوم مع الموت 
 في وسيدفنه أصحابه ليكون وحيداً ، ليوم الذي هو فيهومه اآلخر التالي لصباح ي

         الطويل                   :                                  قبره بعد أن يتركوه 
ــلِّأال ع ــل نــوِحالِن ــوائِحي قب   الن

  
ــَل   ــوقب ــنَّالِع اطِّ ــوانِح ال ــين الج    فس ب

  نفسي علـى غـدٍ      يا لهفَ   غدٍ وقبَل  
  

ــستُ    ــحابي ولـ ــرائِحإذا راح أصـ    بـ
      إذا راح أصحابي تفيض د  مـوعمه  

   
ــ   ــٍدتُروِدوغُ ــي لح ــي ف ــفائِح عل   ي ص

 م ألخـيكُ  مأصـلحتُ هـل   : يقولون     
  

   ـ    وما الرمس   )٣(ِ بـصالح  واِء في األرض الِق
حمل من واالستفتاحية التي جاءت للتنبيه ) أال ( لقد بدأ الشاعر أبياته باستخدام   

فالذات في . كيد قلقه من الموت وتأ، اته على مشاركته انفعاالته يسمع صرخ
 وطأة تراكم نفسي وهي غارقة في همومها تحت، معرض التعبير عن آالمها 

م مع االنفعاالت وحجم القلق  يتواء صادقاًوعصبي ؛ محاولة بذلك نقل تجربتها نقالً
  . الذي يعصف بها 

  ذلك علىفينم،  اليأس من الخالص السجين في مطمورة السجن يعيش لحظاتف
                                 

 .١٤٣ : ١ ق : شعراء أمويون  ،٢٧٥ : ١ جم:   ديوان اللصوص)١(
   .٢٠٩  –  ٢٠٨: السجون وأثرها يف اآلداب العربية )  ٢(
  .٣١٣- ٣١٢ : ١جم: ديوان اللصوص :  ينظر .طمحان القيين قاهلا يف اجلاهلية يب الب األبيات ألنستو *
 .رضني ممطورتني اليت مل متطر بني أ: ألرض القواء ا ، ٨٩: العذري شعر هدبة بن اخلشرم ) ٣(
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تأمل خالصها من الواقع  إذ ال، وضع نفسي يشير إلى إحباط الذات وانكسارها 
 بالذات إلى ومن المنطقي النفسي أن يفضي ذلك، سوداويته الذي تعيش السلبي 

وتجعلها في بؤرة ، فتقض مضجعها ، ي تقترب نحوها اإلحساس بلحظات الموت وه
                                  الطويل                   :                )١(يقول تميم بن جميل . توترها النفسي 

   كامنـاً  والنطـعِ   بين السيفِ  أرى الموتَ 
   

ــ    ــث ال أتلفَّ ــن حي ــي م    تُيالحظن
  ــر ــوأكث ــ ظنِّ ــاتلي كي انَّ ــوم ق  الي

  
  امرئٍ وأي  ٢(ُا قـضى اهللا يفلـت      مم(   

 ق الذي يحد )الموت(  الذات من اآلخر ه على تشاؤم وقلق تكتنز النصينطوي     
ة ؛ ليقود ر النفسي أفضى بالذات إلى السوداويهذا التوتُّ،  ناحية وصوب بها من كلِّ

فقد،  آخر هذا المستوى إلى مستوىلقريب ة والموت ا أخذت الذات تستشعر العدمي 
، ع النجاة ت وتوقّع المو توقّ:ن  الذات هنا بين مفترقيإن، وبعبارة سيكولوجية ، 

؛ أل) وأكثر ظني ( الموت في سياق  سوداويتها أفضت بها إلى ترجيح غير أنن 
فقدان  ((ها مرحلة من مراحل إنَّ، السوداوي بطبعه ينظر إلى األمور بصورة قاتمة 

ر فقدان ما يتطوورب، حتى لو كان ذلك اآلخر مصدر خير وعطاء ، الثقة باآلخر 
 للملل  يصبح الشعور الفرد بؤرة ومصدراًبحيث، لحياة برمتها الثقة ليشمل ا

لديها إلى صور قاتمة قبل مرورها إلى   مابتحويل كلِّ) األنا ( وتقوم ، والقالقل 
 كما – جعلت ذاته، عر  هذه القالقل التي استحكمت في الشعور الشا.)٣( )) الالشعور

 لتخفيف وقع هذه المشاعر بدي محاولةت –ضح في سياق عجز البيت الثاني يتَّ
 أن ما ينتظرها من موت واقع من خالل تسويغ،  من االنهيار فسهاالمأزومة لحماية ن

  .ينجو منه أحد  يقع في دائرة القدر الذي ال

                                 
ى خرج مع كثري من األعراب عل، حد األمراء الشجعان يف الدولة العباسية أ، متيم بن مجيل السدوسي )  ١(

ل  مجعه قد تبدد من قبل مالك بن طوق الذي محله إىل املعتصم وهو مكبإال أنَّ، الدولة العباسية أيام املعتصم 
القاضي التنوخي : الفرج بعد الشدة : ينظر .  أطلق سراحه بعد أن استنطقه  مثَّ، ه يف السجن باحلديد فزج

   .٢٨٣ : ٢ج : 
 .٢٨٠-  ٢٧٩)  : هـ ٦٢٠ت ( عبداهللا بن قدامة :  التوابني كتابو، ٢٨٤ : ٢ج: املصدر نفسه  )  ٢(
 ١٩٦: ماجد قاروط  :م١٩٨٥ إىل عام م١٩٤٥ديث يف سوريا ولبنان من عام املعذب يف الشعر العريب احل )٣(
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  إلى أن يهرع إلى – حين تجابهه األخطار –ز اإلنسان  التعلق بالحياة يحفِّ إن 
 في والشك، أو ليقي نفسه شرها ، خطار وسائله المتاحة ؛ ليحتمي بها من تلك األ

مت التجارب  الشاعر أن المناص وقد علَّ.  الموت أخوف هذه المخاوف وأفزعها أن
  والتنجد مكروباً ها اله محاولة ميئوس منها ؛ ألنَّن ضد الفرار والتحصوأن، منه 
من صير تماماًويفلت الم، اب بذات السجين فعندما يستفحل العذ ، ر واقعاًتغي 

ة كي يرتهن بقوى السلطة السيطرة الذاتي ،قانون  ((ة التي هي يستجيب بالقدري
اعتباط الطبيعة التي تقسو أو تعطي دون أن يدري اإلنسان متى  وكيف ، االعتباط 

، ر هذا االعتباط تبر، ط الذي يحيط بوجود اإلنسان المقهور واعتباط المتسلِّ، ولماذا 
كمظهر من مظاهر قانون ، تدفع المرء إلى قبوله كأمر واقع ،  ما يراًتعطيه تفس

)) الكون واألشياء
ة الموت وشموليته  عمومي أنوالشاعر السجين كان يدرك تماماً ،)١(

ية مطلقة من ناحية  كلِّي الموت حادث كلِّنأل ((للجميع تخفف من وطأته على الفرد ؛ 
 ،وجزئيمنا يموت  قانون ولكن كلٌّة من ناحية أخرى ؛ فالكلُّة مطلق شخصي جزئي 

يقول أبو ، )٢( )) عنهيمكن أن يموت آخر بديالً وال، والبد أن يموت هو نفسه ، وحده 
                   الطويل                                 :                فراس من سجن الروم 

   وهل يدفع اإلنـسان    مـاهو واقـع  
  

ــ   ــموه ــسانل يعل ــب اإلن ــاهو كاس    ؟ م
  غالـب  وهل لقضاء اهللا في الناسِ      

  
  )٣(؟ هـارب  وهل من قضاء اهللا في النـاسِ        

     وانحنائها، ومصير جميع الناس ، يرها مص اعتراف الذات ب عنإذ يكشف النص 
 البشر فهو مصير يجمع كلَّ، واإلقرار بحكمه ، انحناء الخاضع النتصار الموت 

هذا ه تعبير من إنَّ، ة بال استثناء ة المتضاداتهم االجتماعية وصورهم التقابليبتناقض
فمع إقرار ، فة األسير عن عمق اغترابه وضياعه في أسره بهذه التساؤالت المكثَّ

الشاعر أنله  قضاء اهللا المرد  ،كلَّوإيمانه المطلق بان كانت    ، ها  نفس ذائقة أمر رب
ئ فهو لم يحاول أن يجز،  من صراع الشاعر مع نفسه ضاء والقدر جزءاًفكرة الق ((

                                 
  .١٦٢) : وجية اإلنسان املقهور مدخل إىل سيكول( التخلف االجتماعي  )١(
  .٦: عبد الرمحن بدوي : املوت والعبقرية )  ٢(
 .١٥٥: )  هـ ٣٧٠ت ( ابن خالويه :  ن أيب فراس احلمداين شرح ديوا)  ٣(



 

 

﴾٧٩﴿ 

ر ما حاول النظر إليها نظرة عامة يجد فيها مايمكن أن يفسوإنَّ، نظرته إلى الحياة 
ولم يكن أمامه من منقذ ، )١( ))فلم يجد أمامه عندئذ غير فكرة القضاء ، متناقضاتها 

بعد أن عجزت الذات ، الذات اإللهية التي ترأف بحاله ه إلى ا التوجيقلل من قلقه إلَّ
                                                              الوافر:      يقول علي بن الجهم ، عن إقناع اآلخر السلطة لتحقيق خالصها 

ــلْتوكَّ ــى ربنَ ــسماء ا عل  ال
  

ــ   ــباِبلَّوس ــضاِءمنا ألس   الق
  وـ طَّو ـ ا علـى غِ نَّ الليـالي  ِري 

  
  )٢(  اإلبـاءِ   سامحت بعـد   نفوساً  

وفقدان ، فعل ي به إلى العجز عن ال ؛ لتؤد      وهكذا تتزايد عذابات السجين تفاقماً  
بل ، ه إلى لوم ذاته مادام ال سلطة له وال إرادة ن يتوجعليه أ ليس ومن ثم اإلرادة

أ من مسؤوليته عن نجد أبا فراس  يتبر  من هنا،سلطة القدر وإرادته ل الذات في تدخ
                              الطويل :      قائالً  ،)القدر (القوة المطلقة  سبب ذلك إلى الوقوع في األسر راجعاً

ـ  ِبحا ص  وم تُرِسُأ زٍلي بع    ى غَ لـدى الـو  
  

    وال فرسي م ـ   هـر وال رب ه  غمـر   
    علــى امــرٍئ القــضاءم إذا حَــولكــن   

  
ـ      فليس له بر     ٣(  يقيـه وال بحـر(  

  إنى عن مركز الضبط الداخلي يتخلَّ السجين عملية استكناه هذا النص تكشف أن 
رب من عذابه وقلقه في قدريته ؛ كي فتراه يه، ويترك ذاته لألقدار تفعل ما تشاء ، 

ه الحالة الطبيعية التي خ هذا العذاب ويفاقمه في حالة من التلقي السلبي له على أنَّيرس
لها ال راد  ،إلى نوع من الفلسفة من خالل رد األمر إلى حكمة ل األمر غالباًويتحو 

  .  بها لذا يجب التسليم والقبول ، لها إرادة الخالق متسامية تمثِّ
    مع األضداد  حاداً معاناة الشاعر السجين تعتلج وتنهش في نفسه صراعاًوتستمر 
 ،ممتشاؤم وتفاؤل ، ة بين يأس وأمل ا يخلق انعطافات قاسية تعكس حالته النفسي ،

صراع بين الموت والحياة تصاحب مشاعر الضيق في ، فتك السلطة ورضاها 
فالموت ، جله  أدنوب  ما أحساعر ويثار قلقه أكثر كلَّفتتراكم هموم الش، )٤(السجن 

                                 
   .٧٧: عرجي حممد حسني األ. د ) : قرن الثالث منذ أواسط القرن الثاين حىت اية ال( الشعر يف الكوفة   )١(
   .٨١: ديوان علي بن اجلهم   )٢(
 .١٥١ :  احلمداين شرح ديوان أيب فراس)  ٣(
  .٣٢) : حبث ( رافعة السراج . د : شعر السجون يف العصر األموي  : ينظر)  ٤(



 

 

﴾٨٠﴿ 

انتظار السجين لحظة اإلشارة من أصحاب الشأن ولعلَّ،  منه ماثل أمامه وال مفر 
وتتنازع في ذاته لحظات يأس أ، زة تثير في نفسه لحظة مميعليه من الموت شد 

خات وآهات من داخل  صرفتنطلق ،  وقعاًشدوتكون لحظات التهيؤ للموت أ، فسه ن
ها لحظة من لحظات شعور الذات إنَّ، قضبان السجن يسمع زفراتها من هم خارجه 

ة االقتناع ة صراعاته النفسيفكان السبيل الوحيد لتخفيف الشاعر من حد، بدنو الموت 
تجنِّ ((ة القدر التي بشموليا  أن يعصف بنفسه إذا مب المرء الصراع العنيف الذي البد

ومع ذلك تحمل ، ن من السيطرة عليه بطريقة ما دون أن يتمكَّ، وضع أمام مصيره 
 .)١( ))رضى بالمكتوب والمقدعن عقيدة بها تحبيذ للقناعة والر المغبونين بالصبر

يقول جحالبسيط                               :                    كلي در الع                       
إنــ الهمومتْــ إذا عادواِرك ةًد 
  

    بإصــداِررد لهــا ِوجفــرإن لــم تُ  
   لـه  ين تـستكِ  كانت عليك سقاماً    

   
  ذكــاِر وإ لحاجــاٍتوأنــصبتك   

 ي إلى أمـدٍ   يا نفس ال تجزعي إنِّ      
  

    ومقــداِر إلــى يــوٍم نفــٍسلُّوكُــ  
   وما يقريومي من مدى أملـي      ب 

  
  ي وتـسيارِ ك ترحـالي     حياء ينَفاقْ  

  إن كنـت عالمـةً     إني إلى أجـلٍ     
  

    ٢(ينتهى علمـي وآثـارِ    إليه ما م(  
ة للوجود البشري  الموت النهاية الحتمينعلى إحساس الذات بأ النص ينطوي إذ  

 ة لليأستكون الداللة النفسي ((وبذلك ، خذ ينخر في ذات السجين ه اليأس الذي أإنَّ، 
 العائق أعظم بكثير من أن ارج أقوى من الداخل أو أن الخنهي شعور المرء بأ

، فالتجأ إلى مصيره بعد أن تفاقم قهره واستفحل عجزه  ، )٣( )) تواجهه اإلرادة
فيكون تسليمه لقدره ، ته على التأثير والخالص من عذابه وانعدمت إرادته وقو

  . ا  الضعف فيهة من الذات لألمر الواقع بعد أن دبومصيره استكان
، فتالشت سلطة اإلنسان أمام سلطة الموت ، د الموت قهره لإلنسان  ولطالما أكَّ   

                                 
 .١٦٤ – ١٦٣) : مدخل إىل سيكولوجية اإلنسان املقهور ( التخلف االجتماعي )  ١(
، الزميه : اقين حياءك  . ١٧٥ : ١ق : شعراء أمويون و . ١٥٩ – ١٥٨ : ١ جم: ديوان اللصوص )  ٢(

 .السري : التسيار 
  .٢٦٨: زكريا إبراهيم . د : ة ة اخللقياملشكل)  ٣(



 

 

﴾٨١﴿ 

إنَّ، ل جسده من اإليجاب في الحياة إلى السلب في الموت وتحوة التي تؤرق ها الجدلي
ظرة الضعيف الخائر التي ارة نة الجبفكانت نظرته إلى هذه القو، الشاعر السجين 

    وقبالة ذلك راح يرسم في أوهامه ، بال أمرها واإلذعان لقدريتها  استقحملته على
مهري يقول الس،   إلى جنب مع من كان يحب  أن يموت ويدفن جنباً– ياً متمنِّ–
الطويل:                                                              كلي الع  

ـ بغَ بِ أال ليتنا نحيا جميعـاً      ٍةطَ
  

ـ لى عظامي حـين تبلـى عظام      بوتَ   اه  
     ـ كذلك ما كان الم حبقبلنـا   ون 

  
        ـ إذا مات موتاهـا تـزاور هام ١(ا  ه(  

  مفردة ؛ – الذي يستشعر قدومه –تكون صورة الموت ال  أن ى يتمنَّمهريفالس 
فالموت ، ر  إفرادها ال يحقق رغبته وال يعيد إليها ما وضعه لها من تصونأل ((

، ل الهدف الذي يرتضيه لنفسه  ال يشكِّووقوعه عليه مفرداً،  ال يجزي بالنسبة له
ويقتنع بوقوعه حقيقة إذا بليت ، ه يبتهج إذا تحقق له بالصورة التي أرادها ولكنَّ

 باألساطير التي تؤمن عظامه وعظامها حتى يستطيع أن يتزاور بعد الموت إقراراً
  .)٢( )) بتزاور الهام بعد الموت

            وت وقلقه المستديم من سطوتهى خشية الشاعر السجين من الموقد تتجلَّ
،  عن قومهم  في ظلمات السجن بعيداً– وباألخص لدى فتاك العصر األموي –

 أن يموت وهو – )٣(عفي وهذا الحال عند عبيداهللا بن الحر الج–فالميتة الكريمة 
                        الطويل                      :   يقول .  خرق منازل مع أبناء قبيلته يطاعن كلَّ

   عجـزةً   في قومي ولـم آتِ     تُّفلو مِ 
   

  يضفني فيها امرؤ غيـر عـادل       ع
ـ       إن لقيتهــا  بهـا مـن ميتـةٍ   رمألكْ

  
  ٤( منـازل   خـرقٍ   فيها كلَّ  أطاعن( 

                                   
  .مجع هامة وهي الروح : هلام ا . ٢٨٤ : ١جم: ديوان اللصوص )  ١(
 .١٣٧: ١ ق :شعراء أمويون )  ٢(
كان يغري مع أصحابه على قوافل التجار يف ، من شعراء الدولة األموية وفرساا ، عبيداهللا بن احلر اجلعفي )  ٣(

مقتل وبعد  ،  اجلعفي حررها من السجن ليالًإال أنَّ، ار الثقفي بقتله وحبس زوجته فهدد املخت، املدائن 
مث شفع له مجاعة من مذحج عند مصعب فأخرجه ، املختار حبسه مصعب بن الزبري يف واليته على الكوفة 

   .٤٠٠) :  هـ ٤٥٦ت ( ابن حزم :  مجهرة انساب العرب :ينظر . من السجن 
 .١١١ : ١ق : شعراء أمويون )  ٤(



 

 

﴾٨٢﴿ 

  الموت إيمان الشاعر بوقوع   إذ إن ،ه للموت تحت ظالل السيوف مع قومه وحب ،
 الموت ؟ لقد أعلن الشاعر تجاوز ذاته فمن ذا الذي يحب، مفارقة للكشف عن الذات 

ة ها مفارقة شعوريإنَّ، القلق والخوف من الموت إلى تمنيه مع قومه يقارع السيوف 
بة ورؤية ترتئيها    ودنوها نحوه ولكن برغ، بين إحساس الذات بدنو الموت منها 

 من أسمىوهدفه ، نفه في السجن موت حتف أ يأن الشاعر يخشى أنبمعنى . هي 
.  تحت ظالل السيوف اإلَّ االيجابي في نظره اليموت اإلنسان نذلك بكثير ؛ أل

تكرار  ، أخرىمن جهة  ،  النصنلمس في سياق، لى التحليل السابق  عوعطفاً
 يرى الشاعر في إذ ،) أطاعن ، لقيت ، آت  ، متّ( عال في األف ) األنا( ضمير 

الرغبة في ( والخارج ) الواقع السجني ( فيظهر جدل الداخل  ، نفسه المحور
فتشعر الذات بوجود مضطرب وغير مستقر بين هذه ، ) االشتراك بمجريات الحرب 

النفسي فالداخل والخارج اليلتقيان ؛ لتكون النتيجة حالة االغتراب، ة الضدي 
   . والمكاني 
لقد أدقبالة إيمانه بعقيدة، ار الدنيا ة الموت في دى إدراك الشاعر لحتميما  أن 

 يصطنعه اًحافزخذ الصبر ى به إلى أن يتَّأد، بعد الموت الخلود في دار المستقر 
 بدافع مدفوعاً،  يطفئ به نار قلقه ومخاوفه معيناً و، يرجوه من أهله أو، لنفسه 

 هذا التذكير  أن عنفضالً، التسويغ لما استولى عليه من قلق حيال الموت وسطوته 
اإلحساس  (( فهذا، ت به كارثة الموت ف من وطأة الصدمة التي تنتابه إذا حلَّيخفِّ

 ذلك يسبب  فإنة األحياء جميعاًفإذا كان الفناء هو سنَّ، بالفناء له أثران متضادان 
 أبويه دبة بن الخشرم مخاطباًيقول ه ، )١( ))لوى في وقت واحد  من األلم والسكثيراً

                                          الرمل                                               : حين سيق إلى الموت
ـ   صـبراً  اني اليـوم  يبِلأ ا  منكم  
  

  صبراً إن    ـ   منكما اليـوم ي سر  
   نــاًيا ه إلَّــال أرى ذا المــوتَ   

  
  إن المـوتِ   بعد  ـ   دار الم ستقر   

   ي صـابر   فـإنِّ  را اليـوم  ِبصِا  
  

  )٢(  وقـدر  ٍء لقـضا   حـي  كلُّ  
                                   

 . ١٩٠: حسين عبد اجلليل يوسف : اإلنسان والزمان يف الشعر اجلاهلي )  ١(
)٢  (١٠٠: دبة بن اخلشرم  شعر ه.  



 

 

﴾٨٣﴿ 

 ا ي الذي ال يجابه واليرد إلَّويبقى الموت في وعي الشاعر السجين ذلك التحد
فكانت دعوى ، ياء  األححتميته وشموله لكلِّب قع الصبر أو اصطناع االطمئنانمن مو

دعوة  – سيكولوجياً –  أهلهم إلى الصبر تعكس بصورة غير مباشرةالء الشعراءهؤ
   ابنته مخاطباً  يقول نصيب األصغر .ي الموت أمام تحدالتجلد وذواتهم إلى الصبر

                             الطويل                    :            في سجنه داًبعد أن رأته مقي) حجناء ( 
  رهينـةٌ   نفـسٍ   كلُّ أحجناء صبراً 

  
   عليهـا بالؤهــا  ومكتـوب بمـوتٍ   

   المنايـا بمرصـدٍ    أحجناء أسباب   
   

  )١(ا يعاجـل غـدوها فمـساؤها      فإلَّ  
     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
  .٨ : ٢٣ج : األغاين )  ١(



 

 

﴾٨٤﴿ 

   ي الموتتمنِّ : ثانياً
    ة صور ، )الموت(ع شعر السجون يجد في بعض منه صورة أخرى لآلخر متتب

التي ة النفسيفما الدافع الرئيس وراء هذه الرؤية ؟ وما األسباب . ى منَّتالموت الم
ذه النتيجةت بالشاعر إلى هأدالشاعر يشتهي الموت للخالص من الواقع الهامد  ؟ إن 

ر من هذا لذا عليه أن يتحر،  ميتة واحدة تفحياة السجين ميتات وليس. الخانق لذاته 
ن طريق من يستنجد نصر على أمراض الواقع ع إلى المادام السبيل ، الشعور القاتل

 أنواع االحتجاج على الواقع وهذا أقصى، ولذا يلجأ إلى الموت  ،  منعدماًبهم
فالشاعر السجين ، وهو انتحار للشاعر في الوقت نفسه  ،  لهأقساها وأشدها رفضاًو

ه أراد نَّإ، في قتل الواقع المريض خفق ين أاكتنز من العدوانية ما يكفي لقتله ح ((قد 
ه نَّإ، نفسه  : قرب المحطات إليهفلجأ إلى تغيير أ، خفق فأ، ر في الوسط أن يغي

صورة االنتحار هذه التي  ، )١( )) موت الشاعر باالنتحار تطهير لذات مخطئة معاقبة
يقدالجسدي هو وليس القتل للنفس والفناء  ((عة مها الشاعر السجين في شعره متنو

ما يوزع الشاعر موته على أجزاء أيامه ومفاصل رب... الصورة الوحيدة لالنتحار 
ق وال وتمز، ين مثلمة تجرح والتقطع  عن سكِّ دقيقاًفيصير شعره تعبيراً، حياته 

فيدفع الشاعر أمام هذا الموت . ق من اللحم والعظم والذات واألنفاس تخلع الممز
، ه نحو العدم فواصل ومقاطع وقصائد نازفة الوريد البطئ حشرجاته وركض

   .)٢( ))ء  نحو كوى الظالم والالنتهاتنسحب تدريجياً، متالشية 
حتى ، رت في سجنيات أبي إسحاق الصابي  هذه الصورة يجدها الدارس قد كثُ 

إذ راح يندب حاله وحياته ، غيره سجنيات  إلى بالقياس  فيهاظاهرة هايمكن أن نعد
                  الكامل                :اة التي آلت به إلى اليأس والنكد الموت على الحيياًمتمنِّ

    بهـا   نفسي فداؤك غير معتـد 
  

    ٣(هـا وبقاءهـا    حياتَ تُلِْلإذ قد م(  
    

                                 
  .٩٩ – ٩٨ : إبراهيمريكان . د : نقد الشعر يف املنظور النفسي )  ١(
 .٩٩: املصدر نفسه )  ٢(
 . ٢٩٤ : ٢ج: يتيمة الدهر )  ٣(



 

 

﴾٨٥﴿ 

  الطويل :                                             آخر ضمن نصفي وقوله  
  مـن الـردى      بد إذا لم يكن للمرءِ   

  
 ش أنكـد   مـا جـاء والعـي      هفأسهلُ  

  وأصعب       ه ما جـاءه وهـو راتـع   
  

ـ   طيفُتَ      مـسعد   والحـظُّ  ذاتُ به اللَّ
    فإن أك العيـشتين أعيـشها      شر   

  
  الممـاتين أقـصد    ي إلـى خيـرِ    نِّفإ  

ـ       شـقوة وســعادة  ان يومــاًيوِس
  

  )١( لهمـا الغـد     واحـداً  اً كان غب  إذا  
لت اة الحاضرة التي التجد لها إمكانية خالص في مستقبل منظور حوفهذه المعان  

، ر االنفعالية عالية بشكل غير طبيعي فتكون درجة التوتُّ، حياة السجين إلى جحيم 
 حلوة بطعم –  أيضاً–وهنا تنبجس لحظة الخالص التي يراها أبو إسحاق الصابي 

  المنسرح                     :                                       العسل 
   فـي   وأدخـلُ  اخرج من نكبةٍ  

   
     متـصلُ  أخرى فنحسي بهـن    

ــنَّكأنَّ   ــا سـ ــدةٌةٌهـ     مؤكـ
  

  قيمهـا الـدولُ    مـن أن تُ    البد   
ــالعيشُ   ــرف ــ م ــ كأنَّ رِبه ص  

   
ـ   حلو والموتُ     )٢( ه عـسلُ   كأنَّ

                                                                  الطويل          :                  وقريب من معنى هذه األبيات قول أبي فراس   
   الهـوى  ي من األيام أنـسانِ    وخطٍب

   
  )٣(  علقـم   والمـوتُ   الموتَ يِفوأحلى بِ   

وهي  ، )٤(الحاجريحسام الدين ة في ذات  والسوداويةالتشاؤمي وتتسع دائرة   
فراحت تعيش ، واستطالة فترة الحبس ، وضيق السجن ، تستشعر بعمق ألم القيود 

فكان الفناء رغبته ،  الممجوج أمام الواقعوالعجز  ، اً كلياإلرادةلحظات فقدان 

                                 
  .٢٩٦ : ٢ج:  يتيمة الدهر   )١(
  .٢٩٣ : ٢ج: املصدر نفسه )  ٢(
 .٤٢٦: علي جنيب عطوي. وحتقيق دشرح ،ديوان التهامي :وينظر ،٢٣٢: احلمداينرح ديوان أيب فراس ش )٣(

، وقد لقب باحلاجري نسبة إىل حاجر ،  وجندي من أوالد األجناد، شاعر ، سام الدين احلاجري االربلي ح)  ٤(
  كثرياً لكنه استعمل حاجراً ومنشأً ومولداًفهو من اربل أصالً، ومل يكن احلاجري منها ، هي بليدة باحلجاز و

وبعد ، قل إىل سجن اربل  للهجرة مث ن٦٢٦سنة ) خفتيد كان ( سجن يف قلعة ، يف شعره فنسب إليها 
 – ٥٠١ : ٣ج : ألعيان وفيات ا: ينظر . خروجه من احلبس  وثب عليه احدهم فضربه بسكني فقتله 

  .١٦٨ : ١٣ج ) :  هـ ٧٧٤ت ( ابن كثري : البداية والنهاية و ، ٥٠٣



 

 

﴾٨٦﴿ 

  الكامل                             :يقول . ص من عذابات الحبس الكبرى للتخلّ
ــد ــقي ــجنهد أكاِب ــي وس   ق ض

   
  المفـرقُ   شاب مـن الهمـومِ     يارب   

       عاجـلٌ   فمـوتٌ  إن لم يكن فـرج    
  

  الحِ إن مام   ١(أرفـقُ زايـا    مـن الر(  
 فالموت أحلى مذاقاً،  الموت ق وتعايش معتعشّها ترسم لحظة كلُّهذه النصوص ف     

من المفاضلة أو النزوع إلى األذوق  الموقف هنا ليس نابعاًمن الحياة بكثير مع أن  ،
ه رفض من قبل الذات للعيش وطلب الموت إنَّ. ما هو نزوع إلى العدم بمقدار 

 وال  القلقوبهذا يكون موقف الشاعر السجين هنا ليس موقف الخائف. بإرادتها 
 القلق واإلحباط الذي عليه بحيث أن، ما المسالم له المتعالي على اآلخر الموت وإنَّ
مة الحياة والنظرة ب المفاهيم المتداولة والشائعة عن قيالشاعر في سجنه جعل منه يقِل

  .والشفاء منها بالموت ، ة والحياة علَّ، ليرى األصل في الموت ، إلى الموت 
نظرة الضعف ل ى نظرة مغايرة تماماًمنَّتما تكون نظرة الذات إلى الموت المورب

ها نظرة الشاعر الذي يعيش لحظة سيكولوجية بين موقفين الموت أو إنَّ، واالستكانة 
صراع ( يها علماء النفس  لحظة صراع داخلي في خبايا الذات يسمهاإنَّ، العار 

فهو  ، حينما يكون على الفرد االختيار بين أمرين كليهما مر، ) اإلحجام اإلحجام 
ومن  ، )٢(فيقع في حالة صراع ، ن من ذلك  دون أن يتمكَّ معاًبهمابالحقيقة يريد تجنُّ

ثممكانة التي هو عليها إلى اختيار وال، عر ة الشا يفضي الطبع الذي عليه شخصي
  الطويل           :                                      يقول أبو فراس . حدهما أ

  ؟  أو الـردى   الفـرار : صـيحابي   وقال أُ 
  

  أحالهمــا مــر همــا أمــراِنفقلــتُ  
ــي      ــا ال يعيبن ــضي لم ــي أم   ولكنن

   
  وحسب      ك من أمرين خيرهمـا األسـر  

  الــردى بمذلــٍة فــي دفــِع خيــرفــال   
  

   ِه بـسوءتِ  ها يومـاً  كما رد ـ  ع م٣(ور(  
    نخلص مم  مما تقد هناكن نصوص إلى أن ة  حقيقة أساسيطبيعة القلق هي أن 

 الجاثم وضعه بإزاء الموت، وهو قابع في سجنه ، الذي سيطر على ذات السجين 
                                 

  .٣٦٦) : رسالة  ( صاحب شنون الزبيدي:  دراسة وحتقيق) هـ ٦٣٢ت (ديوان احلاجري )  ١(
  .٣٨٥: أساسيات يف علم النفس )  ٢(
 .العاص عمرو بن : عمرو  ، ١٥١ :  احلمداين شرح ديوان أيب فراس)  ٣(



 

 

﴾٨٧﴿ 

ا أن يؤول إلى إرادته فما كان منه إلَّ،  لحظة من لحظات وجوده على صدره في كلِّ
جده  ذلك لم يغير أن) . الموت (  منها سيف المواجهة للوقوف بوجه اآلخر يستلُّ
 ذلك ولعلَّ،  األوقات في كلِّ  له قاهراً الموتبل كان ،  لم يستطع قهرهإذ ، نفعاً

فراح ، ينيه  أمام ع في مخيلته حاضراًماثالً شخصاًالموت  الشعور هو الذي جعل
ف من وطأة ه يخفِّ نفسه في الوقت نفسه بصبر علَّومسلياً،  أمره لقدريته ماًمسلِّ

  .مخاوفه حيال الموت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

﴾٨٨﴿ 

   :زمنقلق ال: المبحث الثاني 
      ة الذات والزمنجدلي : أوالً

فس وهو  هذا األخير امتداد للننيظهر أ ، ي إطار العالقة بين الذات والزمن ف 
فنحن ، رات لكونه بحركته يندرج في عالم المتغي، الحياة نفسها أو الوعي بالحياة 

بها من خالل الزمننعرف أنفسنا ونحس  ، ذلك أن )) د معالمها في الذات تنمو وتتحد
 الذات هي وإن، ر في الذات  يؤثِّ الزمنإن: لذا يصح القول  ، )١( )) كنف الزمان

 من وقته  اإلنسان إذا وهب شخصاًإن:  القائل  من المبدأ الفلسفيه انطالقاً نفسالزمن
 العالقة  أنعلى حين يرى بعض الباحثين بهذا الشأن.  من ذاته ما يهبه جزءاًإنَّ

بينهما عالقة غير سوية ة من الوجهة النفسي ،فالذات تتشب٢(سهاث بنقطة داخله وتقد( .  
ظاهرة تتابع الذي تحدده  ، نفس إلى الوجه الظاهر للزمناء ال ولم ينظر علم

ي المقاس باأليام والشهور هم يرون إلى جانب هذا الزمن المادنَّبل إ، الليل والنهار 
ه زمن وجداني يختلط فيه الماضي إنَّ،  آخر اليخضع للقياس والسنوات زمناً

تحديده فهو نسبي يتباين وجوده اليمكن  ، )٣(  خاصاً زمناًناًبالمستقبل مكووبالحاضر 
 هذا الزمن يكمن في داخل ا الفرد نفسه ؛ ألنوال يدركه إلّ، من شخص آلخر 

وهو مرهون بالموقف الذي ، م فيه مشاعره وأحاسيسه وانفعاالته وتتحكَّ، اإلنسان 
٤( به ذلك اإلنسان واللحظة التي يعيشهايمر( .   

 في دراسة الزمن لم يعد  األمر المهمنفإ) بييرجانييه ( وبحسب عالم النفس 
مجرته أو طبيعة الفكرة عنه د معرفة ماهي ،ة بقدر ما أصبحت محاولة لفهم الكيفي

وفي ، ض له بصفته يعيش في زمان لموقف الذي يتعرالتي يستجيب بها اإلنسان ل
وهذه ، حقيقية م لعقلنا الواعي دالالتها الكتسب المعطيات التي تقدهذا الموقف تُ

ها مجموعة العالمات والمعادالت إنَّ، د نسخة مطابقة للواقع المعطيات ليست مجر

                                 
 .٧٠) : حبث ( امحد علي مرسي : الزمان واإلنسان يف األدب الشعيب املصري )  ١(
 .٢٤ – ٢٣: علي زيعور . د ) : أمناطها السلوكية واألسطورية ( التحليل النفسي للذات العربية : ينظر )  ٢(
   .٢٧٨: د خليل الباشا حمم : املوت يف ضوء النص والعلم واالختبارالتقمص وأسرار احلياة و: ينظر )  ٣(
  .٤٩: عبد العزيز زمزم ، رضا عزوز : ترمجة :  باشالر غاستون: حدس اللحظة : ينظر )  ٤(
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١(ر في الفعل ذاته والتفسيرات التي تتطو(.   
تكون شد لحظات إحساسه بالزمن  وأ ،إحساس اإلنسان بالزمن أمر فطري إن

 ، عانيه من مصائب ومآٍسه نتيجة ما ي بالتي تلم، في حاالت األلم والحزن والقلق 
وأكثر ما يكون إحساسنا بالزمن في نوبات الحزن  ((: يقول سمير الحاج شاهين 

 أو أي نوع من  بغضيأس أو ، قلق أو هم ، ت عن ضجر أو شكسواء تأتَّ، البطيئة 
 شعور اإلنسان بالزمن يكون حينما  حقيقة مفادها أنفهذا القول يقرر، )٢( )) العذاب
الملل بالنفس البشرية يستبد  ،م حينذاك يشعر اإلنسان بالخواء والضجر والتبر

ومن .  الزمن نفسه فهذا الصراع مع هذه األشكال هو صراع مع، وضيق الصدر 
فنحن نشعر ، ل والبطء  بين الطو– في ذات اإلنسان –  يتراوح الزمن شعورياًثم

 القصر في حالة  يقصر كلَّحينفي ،  في حالة القلق والخوف اً جدبطول الزمن
ه تكون الذات اإلنسانية ضعيفة وقلقة  من هذا كلِّوانطالقاً ، )٣(الفرح والسرور 

 نها تشعر بأ ؛ ألنَّ تخشاه وتشعر بالقلق والجزع منهفهي، وخائفة أمام الزمان 
 وحين، ه السير نحو الموت معناوانقضاء الزمن، استمرار الحياة هو انقضاء للزمن 

 شعور الزمن (( أنيعني بالمقابل فذلك  ،  القلق يزيد من شعورنا بالزمنإن :قول ن
  .)٤( )) بالقلق

إحساس  : فيكون من خالل احساسين ، منص تعامل الشاعر مع الزا بخصو أم
ا أم ،  بايلوجياًفتدركه الذات إدراكاً،  من الذات  جزءاًمنذاتي محض يصير فيه الز

 فتدركه الذات إدراكاً،  في األشياء  جزءاًمنقعي يصير فيه الزآلخر فإحساس واا
نفسهنناك مسافة بين الشاعر والزم وتكون هاًبعدي  ، د وفي كال االحساسين يجس

                                 
  .٧٦) : حبث ( سيد حممد  غنيم . د : مفهوم الزمن عند الطفل : ينظر )  ١(
   .٥: مسري احلاج شاهني :   اللحظة األبدية دراسة الزمان يف أدب القرن العشرين ) ٢(
: الزمان الوجودي و ، ١١٦ – ١١٥: خليل امحد خليل : ترمجة :  باشالر غاستون: جدلية الزمن : ينظر )  ٣(

  .١٧٤: عبد الرمحن بدوي 
  .١٢٢:  ترمجة فؤاد كامل عبد العزيز، نيقوالى برديائف   : العزلة واتمع)  ٤(
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 على  حافزاً يصبح القلق من الزمنومن ثم. )١( حالة قلق لدى الشاعر نالزم
  .)٢(اإلبداع

 انقضاء الوقت دفهو ليس مجر ، ى بالزمن النفسي نحن إزاء ما يسممن هنا
 وجوهري في حياة هو مهم يعني ما ((ه يعني الخبرة والتجربة نَّبل إ، المادي كما هو 

، وما يصاحب ذلك من قلق ، وما له في زمنه من آمال ، الشخص حسب تقديره 
،  وكون الزمن النفسي هو زمن األنا  .)٣( )) وما يرافقه من نمو نفسي واجتماعي

  الزمن يمرلذا نستشعر أحيانا بأن،  يختلف في طبيعته عن الزمن الطبيعي فهو
على حين نستشعر  ،  هناك زمناًوالنشعر بأن، فيكاد يفلت من وعينا ، بسرعة 
 لحاالتنا  ذلك يحدث تبعاًوكلُّ.  مشلول الحركة  متباطئاً به ثقيالًفنحس، العكس 

٤(ة بين الغبطة والقهر النفسي(.  
وال تتحدا  بين الذات والزمن إلَّ– لدى شعراء السجون –ة د طبيعة العالقة الجدلي

اليسلك مجرى  ((فالزمن الذي يجري في السجن ، ) السجن ( من خالل المكان 
فللسجن زمنه الخاص الذي يتخلل الذات ، الخارجي ) الكرونولوجي ( الزمن 

هذا عن طبيعة الزمن في السجن أو  . )٥( )) المسجونة ويطبعها بحركته شبه الراكدة
ا عن موقف شعراء السجون تجاه الزمن بمفهومه أم، باألحرى في ذات السجين 

 محاولة الوقوف في وإن، ة خارقة مخيفة التقاوم هم يرون فيه قوفإنَّ، العام والشامل 
وما ، اليأس واألمل الذي سرعان ما يمحقه،  من الفعل العقيم ا ضرباًوجهها ليست إلَّ

 وبرأي –ومن هنا . ر ة عاتية تمتلك القدرة على الفعل المؤثِّي من قوجدوى التوقِّ
 واإلحباط  من القهر لدى شعراء السجون نابعاً مرتبطاً هناك قلقاً يبدو أن–استباقي 
رة في ة فاعلة ومؤثِّفيرون فيه قو،  بالزمن  جعل قلقه مرهوناًفكثير منهم، واليأس 

                                 
  .٨٧: نقد الشعر يف املنظور النفسي : ينظر )  ١(
   .٨١: سيكولوجيا القهر واإلبداع : ينظر   )٢(
   .١٩٦ : البحث عن الذات  )٣(
  .٤٩: اش ميوين دكَّنضال األ:  الشعر العريب القدمي ظاهرة الزمن يف: ينظر )  ٤(
  .٩٧: حبيب مونسي ) : قراءة موضوعاتية مجالية ( فلسفة املكان يف الشعر العريب )  ٥(
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هم في فيشعرون أنَّ،  للشعور بالغلبة والقهر اً أساسيومصدراً،  حياة اإلنسان مجرى
 يحيلون مآسيهم ونكباتهم – عادة –الء الشعراء لذا راح هؤ، سباق دائم مع لحظاته 

فوصفوه بأوصاف من خارج معجمه ،  عنها ةلونه المسؤوليويحم، على الزمن 
وهذا ، ة سكنوه مشاعرهم ورؤاهم النفسيوا، وتجاوزوا مفهومه الوجودي ، ومنطقه 

  . ما نحاول أن نقارب تجلياته في أشعارهم 
    إنمع الزمنة الصراع جدلي ة وتجربة  في شعر السجون منبثقة من معاناة نفسي

ة صادقة تعيشها الذات شعري ،فراحت ترى فيه الترصط الذي ة والتسلّد والعدائي
 الزمان لذلك ظلَّ، ة التغيير والتتابع الزمني ضحي ((شاعر وغدا ال، أعاق سعادتها 

  الكامل: يقول علي بن الجهم  ، )١( ))المهيمن على تفكيره ، الشغل الشاغل لعقله 
 ؤيسنَّال ي   ج كربـةٍ  ك من تفـر   

  
  خطب     رماك بـه الزمـان   األنكـد    

ـ ع م حـالٍ ولكـلِّ      مــا ب ولربقَ
  

     ـ  أجلى لك المكـروه ا ي  عم ٢(حمـد(  
ز على وصفه لذا ركَّ، ة الزمن لذاته عدائيب م يروم إقناعنا  فالشاعر ابن الجه  

الذي يرمي بخطوبه ونوائبه من يشاء بالشر  .وليس من شكالذات في قلق  في أن 
ممالكلم –ها التملك سطوة لمواجهة الزمن سوى القول ئه لها أيام الزمان ؛ ألنَّا تخب 
خر في خذ ينة في مواجهة اليأس الذي أع القو نفسه بتصنِّي السجين يسلِّ لذا راح–

  .  التدوم على حال أبدا  - كما يرى – نفسه بانفراج كربة حاله فهي ياًممنِّ، ذاته 
   يغاير تمام المغايرة  ،وهي في السجن،  شعور الذات بالزمن وحركته ودورته إن 

 السجن وسنوه طويلة وثقيلة التخضع لمنطق أيام، شعورها به وهي خارج السجن 
ها نتاج النفس والوجدان قبل أن تكون نتاج دورة الكون ألنَّ،  واإلحصاء العد ،

اً وإنّما اإلحساس به نفسي، فالزمن من حيث األيام والشهور يسير على نظام معين 
هذه . فسي ة الزمن الن وهذه هي نسبي،فيطول مرة وينقص أخرى ،  يتغيرهو الذي

اليراد بها توضيح جهله بعدد – كما ينقلها الشاعر السجين –ة البحتة القضية النفسي 
وفي ، ة السجين يراد بها تأثير البطء في نفسي ((ما األيام التي قضاها في السجن وإنَّ
                                 

   .٢٥: وق سعد رزأ. د : مجة تر: هانز مريهوف : ألدب الزمن يف ا  )١(
   .٤٤: ديوان علي بن اجلهم )  ٢(



 

 

﴾٩٢﴿ 

ل إلى زمن داخلي  الزمن الخارجي في تراكمه يتحوكأنو. الوحدة التي يشعر بها 
والجهل ، ة الحياة داخل الزنزانة ل إلى إحساس داخلي بالفراغ ومألوفييتحوقاتل ؛ 

  :صرخة من وراء قضبان السجن يقول إبراهيم بن المدبر في )١( )) ..بالمصير 
      مجزوء الكامل                                                            

ـ   ــسني ــك كال ــومي هنال   ي
  

  الـشُّ   وساعتي مثـلُ   ن٢(ِوره(  
فليس هناك ، نتيجة لتوقف الزمن النفسي ،  على حياة متوقفة  البيت ينطوي  إذ  

وهذا األمر ،  للحياة  مواكباًكاًالزمن متحرسي ايجابي في ذات السجين يجعل دافع نف
 –وعمق إحساسها وقلقها من المجهول القادم ،  على عمق عذاب الذات  قطعاًيدلُّ

  .  خلف توقف الزمن –موت الذي قد يكون ال
       نإذ إ، ع المرير الذي تعيشه الذات  للواق والنستبعد أن يكون الزمن رمزاً 

 يشكون من خذون الزمان رمزاًالضغوط السياسية من قبل الحكام جعلت الشعراء يتَّ ((
 من ي ؛ ليجدوا شيئاًحون مواقفهم بشيء من التخفِّويوض، هم السيئ عخالله واق

 إن: قول  لننا نذهب بعيداًبل إنَّ ، )٣( )) بعد ثورة النفس المهمومة، ة حتهم النفسيرا
أو هو السلطة ، ا الوجه اآلخر للسلطة  ماهو إلَّ كثيمة في بعض أشعار السجونالزمن

اء في حاالت القهر من الزمن إلى يلجأ الشعر،  من هذا وذاك وانطالقاً. بعينها 
ة إيذاء فينسبون إليه العدوانية وقصدي ، )السلطة(ع اآلخر من المواجهة مالفرار 
                                                                           المنسرح : )٤(يقول بديع الزمان الهمذاني .وينسبون إليه الغدر والخيانة، الكرام 
ـ       بحاًقُ لهذا الزمـان مـا أرب ه  
   

   ؟ ه لي سـبب    ال يلوح  في عملٍ   
   فمـا   ماذا عليه مـن الكـرامِ       

  
  تظهر   ـ   إال علـيهم نوب ٥( ؟   ه(  

                                   
  .٥٥ : ية العربية السجن السياسي يف الروا)  ١(
)٢(  شعراء عب٣٨٣: ١ج  : ون اسي.   
   .٤٤ ) : رسالة(  امحد خليل اجلمل حنان) :  هـ ٤٥٠ –  هـ٣٣٢( املوت يف الشعر العباسي )  ٣(
واألشعار ، واملقامات الفائقة ، صاحب الرسائل الرائقة ، ىي امللقب ببديع الزمان امحد بن احلسني بن حي  )٤(

تويف سنة ،  مع العمال هنكبه إمساعيل بن امحد الديواين فحبس،  هـ ٣٥٨ولد يف مهذان سنة ، الرائعة 
   .٢٨٢ ، ٢٤٠ : ٤ج : يتيمة الدهر : ينظر .  هـ ٣٩٨

   .٣٩: وحتقيق يسري عبد الغين عبداهللا سة درا: ديوان بديع الزمان اهلمذاين )  ٥(



 

 

﴾٩٣﴿ 

وال شكوكاًالزمن اليقبل جدالًموقف الشاعر من    يبدو أن  ، له وزر فهو يحم
،  عليهم نوائبه من غير سبب ه يختار الكرام ليصببأنَّ، التناقض العجيب في الحياة 

، الزمن /الشاعر لآلخر/وبهذا تكون مواجهة الذات. وال ألجل سبب يراه الشاعر 
 المعاش في عصر  للواقعووصفه بالقبح والتعمد الينفك أن يكون مواجهة ورفضاً

يضطهد فيها الكرام ،  جور السلطة العدالة في ظلِّإذ تنعدم المساواة وتفتقد ، الشاعر 
  . دون اللئام 

   هم الزمن من قبل السجين بأنَّتَّ ويفغدا الصراع ، ومصدر قلقه ،  لمطامحه ه مصد
 بنوائبه ثيراًويهجم ك ، ف قليالً يتلطَّ– أي الزمن –فهو ، معه كينونة هذا السجين 

الكامل: يقول عاصم الكاتب . ه جواد يكبو بريبه على الناس فكأنَّ، دة المترد  
   برهـة فكبـا بنـا      عشنا بخيرٍ 

   
  الزمان وصـرفُ   ريب ه  ١( المتـردد(  

ة ويرتمس القلق في ذاته من قصدي، ويتضاخم شعور السجين باالضطهاد        
ب وما سب، على زمانه لما ألحق به من اإلساءة ال باللوم والتقريع هفين، الزمان لها 

وهي تستشعر كيانها ، لذات ر وانهيار اها لحظة من لحظات التعفُّإنَّ، له من السقوط 
فهي التمتلك الواقع الخارجي أو الظروف التي  ، ثنائية الواقع والزمن يتهاوى وسط

فسد عليها والزمان أ، عه الذات فاأليام تأتي بما التتوقَّ، ل  عن التغيير والتحوالتكفُّ
                                               المرفل مجزوء الكامل      : من سجنه )٢(يقول يحيى البرمكي.  مخططاتها كلَّ

ــاليوم ــى الزف ــد ألق ــا ق   م
  

  ــــرانَــــ ِجنه بفنائيه  
  قـد من لـي وال مـن لـي و          

  
  قـــصمالز ـــمـــانقناتي ه  

ــِد   ــفوتُموع ــشتي ص    معي
  

  هرت حاالتيـــــوتغيـــــ  
  

                                 
 . ٣٧: احملاسن واألضداد ) ١(
اختاره املنصور لوالية ، من أسرة كان هلا شأن عظيم يف أول خالفة بين العباس ، حيىي بن خالد الربمكي )  ٢(

ه نكبه فيما بعد نإال أ، ض إليه أمر الرعية وفو، ده هارون الرشيد وزارته ودفع إليه خامته وقلَّ، أذربيجان 
ابن : العقد الفريد : ينظر .  هـ ١٩٠مع ابنه الفضل فحبسهما يف دير القائم إىل أن مات يف السجن سنة 

  .٦٨ : ٥ج :عبد ربه األندلسي 



 

 

﴾٩٤﴿ 

ــا  ــسي لهفه ــف نف ــا له   ي
   

ــان وماليــ     ــا للزم   )١( ؟هم
فحياة الشاعر أصبحت في ،  عن ذات منهكة بسبب صنائع الزمن  النص يكشف      

بؤرة ضديإلى ، شأن الرفيع ل المعكوس من حياة الملوك المترفة والة في هذا التحو
ة  وجودها آيل إلى الزوال بفعل قوأنب الذات ه استشعار منإنَّ.  والهوان حياة الذلِّ

ضح بهذه التساؤالت اتَّ،  في ذاته  في استثارة القلق المستمرفكان ذلك سبباً. الزمن 
ة قلقه  من سؤريهدي ،  شافياًالتي تجيش في نفسه دون أن يجد لها جواباً، الحائرة 

عماد الدين  المهم في الدولة م مركزه من هؤالء الذين فقدوا ولعلَّ.وحيرته 
                                                                                    الكامل                                                 :يقول الذي  )٢(االصبهاني
 يخفي الزسناي فـي إظالمـه     مان   

  
  ــاء ــينُإخف ــغ س ــِهه ألث ــي ثائ    ف

  لـه برانـي صـرفُ      ا مـضيتُ  لم ه  
  

ــَل   ــراِعمث ــ الي فبري ــضائِهه    لم
   مـن أدوانـه ؟      يم أرضى الض  امحتَّ  

  
  )٣( ؟ غضي علـى إقذائـهِ    وإلى متى أُ    

       
وهكذا اكتنز الشاعر السجين تجاه الزمن بمشاعر القلق والمرارة وعزا إليه ما    

وما القاه من عناء ،  به من شقاء أحس .ولنا أن نقرمقدار ما نجده من تعبير ر أن 
 بمقدار ماعانوه من ة مرهوناًي نصوصهم السجنيللشعراء عن سخطهم من الزمن ف

اني في حه موقف بديع الزمان الهمذوهو ما يوض، هموم وآالم تفيض به ذواتهم 
المنسرح:                            يقول . ل البيتين سابقي الذكر أبيات تكم  

ــا اُهللا ــاً أراحن ــك يازمن   من
  

  ـ      أرعن يـصطاد صـقره حرب ه  
 الجـوارح ال     جـائع  اًيا ساغب   

  
ــسكُ   ــني ــغب إلَّ ــل س  ها بفاض

  
                                 

   .٧٠ : ٥ج: املصدر نفسه    )١(
وزير عون النيابة عن القام بأعمال ، صاحب اخلريدة ، الكاتب املعروف ،  االصبهاين أبو عبداهللا عماد الدين)  ٢(

فكتب من سجنه إىل ، قل أصحابه وكان العماد يف مجلة من اعتقلاعت، فلما تويف الوزير ، الدين بن هبرية يف واسط
  .٢٦ :٧ج :األعالم : ينظر. هـ ٥٩٧ تويف سنة، بن رئيس الرؤساء فأمر بإطالقه عماد الدين بن عضد الدين

  .٦٨: ناظم رشيد شيخو . د : عه وحققه مج: ديوان عماد الدين االصبهاين ) ٣(



 

 

﴾٩٥﴿ 

 قـداً تَّ فـي األنـام م     يا ضرماً 
  

  والجود ـ     والمجد والنهـى حطب ه  
   وليس سـوى    ساكباً يا خاطباً   

   
ــنَ   عــى ــ أو فُي فت ــوتُ ة خطبه  

 ه والعلـى فريـستُ    يا صـائداً    
  

ــاً   ــوناهب ــال منتهب   )١(ه والجم
    أي ف   إذ من غير شكد عن سبار الذات المتولِّ الزخم النفسي الهائل في أن

على التي تترى عليه و، والقلق من نوائب الزمن ، االكتئاب الذي عليه الشاعر 
 ذلك كّل. سمت به الذات تجاه معذبها ب على ذلك من حقد اتَّوما ترتَّ، أقرانه 
متكرر القادرة على  إلى استعمال لغة الصراخ ال– من الالشعور –الشاعر  اضطر

 في داللته لتمثيل هذا الصراخ فكان النداء كفيالً، إخراج دوي المكبوت في الذات 
  ، ة ابتعدت عن الوظيفة النحوية لت أداة النداء دفقة دالليإذ شكَّ، الذاتي خير تمثيل 

ق ذات السجين وأوحت بتمز ،٢(حين خاطب غير العاقل،  من الحزن اًوأضفت جو(، 
حجم ذلك االنفعال العميق المتراكم الذي اكتوت به الذات ر هذا الصراخ بمجمله فأظه

ة هذا الصراع الجدلي بين  عن حدفجاء تشخيص الزمن بهذه النداءات ؛ تعبيراً، 
والذات تصرخ بوجه ، فاآلخر يرشق الذات بسهام نوائبه ، الذات واآلخر الزمن 

ق اره المتدفِّجل إيقاف تية الزمن من أصراع مع سلط ((ر عن موقف لتعب، اآلخر 
       . )٣( ))في محاولة جريئة لمغالبته واالنتصار عليه... 

  
  
  
  
  
  

                                 
   .٤١ – ٤٠: ديوان بديع الزمان اهلمذاين   )١(
  .٤٩: مسر الديوب . د ) : دراسات يف الشعر العريب القدمي ( الثنائيات الضدية : ينظر   )٢(
  ٣٠:  ) حبث  ( حممد سالم العرتي: الزمن والشعر )  ٣(



 

 

﴾٩٦﴿ 

  الليل ة الذات وجدلي  :ثانياً
ثوا عنه بصورة تحدإذ ، ة عانى منها شعراء السجون ل الليل بؤرة نفسييمثِّ    

خاصف، وأعطوه مساحة واسعة من سجنياتهم ، زة ة ومميس وخيفة صار مصدر توج
وللكوامن أن ، فظالم الليل بسكينته وسكونه يسمح للذات أن تستيقظ . ومصدر قلق 

 ، فيبيت الشاعر السجين تحت وطأة عذاب الجسد وأحزان األلم النفسي معاً، تبرز 
وعلى هذا األساس يكون ليل شعراء السجون . )١(ليقضي ليله في هذا اللبوس النفسي 

فتنبعث اآلالم  ، )٢(د مع النفسزمنة إثارة لمعاني الوحشة والظلمة والتوحمن أكثر األ
د الزمن مع النفس ويتوح، وينقطع الوعي  ، كلومةوالمشاعر الصادقة من النفس الم

 لمعاناتهم ويكون رمزاً، دة  اليخضع لمقاييس زمنية محد خاصاًاً نفسيفيصبح زمناً، 
ا يختلج في نفوسهم انهم وهم يفصحون بألسنتهم عمفتثار أشجانهم وأحز، وشقائهم 

  . من الهموم 
خاصة ، وبطئ ساعاته ، وأكثر ما يقلق ذات السجين إحساسه بطول الليل      

وهي نتيجة طبيعية لهذا الواقع النفسي ، بة له األرق عندما تالحقه همومه مسب ،
ة مهيمنة تبعث على وقو ، اً غامضاًفإذا ما كان ليل اإلنسان العادي سر، وكيف ال 

ه القلق بعينه نَّ إ! شاعر وجوده في السجن ليل في ليل ؟بإنسانفكيف ، القلق والحيرة 
 انقضاء الليل وبزوغ الفجر؛  ينتظرفيظلُّ، الذي يجعل من الهموم تنخر بذاته 

  . ص من حصار الهموم لتخلّل
نجيب في و ،ء الشعراء ال عند هؤكيف يصبح الليل طويالً: ولكن لنا أن نتساءل 

وهو قبل هذا ليس ،  الزمن في التجربة اإلنسانية اليخضع لقياس ثابت إن: القول 
ة  حقيقة نفسيبل، ه ليس حقيقة خارجية نَّإذ إ، رج الذات  خا قائماًشيئا أو موضوعاً

 ،ى الزمن النفسي الذي يخضع لتجربة اإلنسان في حياته  وهذا الزمن يسم، )٣(مرنة 
، حسب تقديره الداخلي  ؛ وذلك اً أو سلبياًوقد يراه ايجابي ،  أو طويالًفقد يراه قصيراً

                                 
  .٢٠٩: لعربية السجون وأثرها يف اآلداب ا: ينظر )  ١(
  .٢٧٤  -  ٢٧٣: عبد اإلله الصائغ . د : الزمن عند الشعراء قبل اإلسالم : ينظر )  ٢(
  .٩٧: عز الدين إمساعيل . د : قضايا اإلنسان يف األدب املسرحي املعاصر : ينظر )  ٣(



 

 

﴾٩٧﴿ 

ووعيها به من ، وفيه يتبلور موقف الذات من الزمن . ما تراه بصيرته  أو حسب
هذا الزمن خاضع لحركة النفس في ، خالل إحساسها باألمن أو الخوف أو الضيق 

 اً وشعورياً إلى الطريقة التي يدرك فيها الفرد حسيه يشيرأي أنَّ، مجرى األحداث 
 الشاعر هذا اإلحساس النفسي للذات يرتبط في أن،  )١(جريان الوقت في كينونته 

وظلمة الليل الذي زاده ، ظلمة السجن الموحش :  وسط ظلمتين يرزح ((السجين 
 وبين من يعد ، مهما كانت حالته بين من يقضي الليل طليقاًان ما وشتَّ،وحشة 

وال يسمع غير صلصلة  ، وال قريباً،   عن األهل اليرى أنيساً نائياًساعاته بعيداً
٢( )) ان القاسيةالسالسل وصرير أبواب السجن وأوامر السج( .  

ر الشاعر السجين عن إحساسه بطول الليل واألرق الذي يصيبه من     وقد عب
ففي ليل عطارد بن قُ. ا ينتظره توالي المخاوف والقلق عميلوح الليل   اللصانر

                      البسيط:  إلى النوم من آالم الجسد والنفسالذي اليجد فيه الحبيس سبيالً، القاسي 
  قني  يــؤراٍر دوليــست كليلــِة

  
   ٣(ِ من بنـي الـسيد      عانٍ منها تأوه(  

    التي ، وساوس القلق  سيطرة ق إحساس الشاعر السجين بطول الليل معويتعم
     الطويل          :          )٤(وفي ذلك يقول التهامي.  تفارق ذاته حتى الفجر ال

   لها يقظان بـين وسـاوسٍ      أبيتُ
  

   أراعي نجوم      ٥( الليـل مـاطلع الفجـر(  
  فالبؤرة النفسينوع من أنواع  ((وهي ،  هي الوساوس ة التي يقوم عليها النص

واليستطيع أن يقاومها ، ق بأفكار متتالية تأتي على اإلنسان لِّالقلق النفسي المتع
   ي إلى االستسالم لها كي يضمن الراحة ا يؤدمم، بالرغم من كونها مزعجة 

حتى ، ق في داخلها ونتعم، أردنا أن نغوص في أعماق الذات فإذا  . )٦( )) النفسية
                                 

  .٢٦٦: الزمن عند الشعراء العرب قبل اإلسالم : ينظر )  ١(
  .١٢٢ ) : رسالة: (  العباسي  السجون يف العصرشعر)  ٢(
   . وهو غري موجود يف ديوان اللصوص ٤٧٩ : ٢ج : ياقوت احلموي : البيت يف معجم البلدان  )٣(
تل  هـ مث ق٤١٦ُقل يف خزانة البنود وهو سجن بالقاهرة سنة اعت. من امة احلجاز ، علي بن حممد التهامي ) ٤(

  .٦٢ – ٦٠ : ٣٠ج : وفيات األعيان : ينظر .   يف سجنه يف السنة نفسها سراً
  .٤٢٧:  ديوان التهامي )  ٥(
  .٤٢٤ – ٤٢٣: حامد عبد السالم زهران . د : اعي علم النفس االجتم)  ٦(



 

 

﴾٩٨﴿ 

قد سيطرت الوساوس  ،  مورقاًباًمعذَّة لع على األسباب التي جعلته بهذه الكيفينطَّ
 شيء ساكن فيه حتى ذات وكلُّ،  شيء ا الليل الذي لبس كلَّالنجد إلَّ، على ذاته 
شعره بثقل هذه الهموم على ينقضي حتى ي وال، فراح يجلب له الهموم ، السجين 

ى ما أفضت هذه الصورة السيكولوجية إلورب. لتكون حائرة قلقة من حلكته ، ذاته 
ما تكون هذه إذ رب، ل في رعي الشاعر النجوم تتمثَّ، صورة سيكولوجية أخرى 

ها إنَّ .  الضاغط على صدرهالنجوم هي األفكار والهموم التي التفتأ تراوده طيلة ليله
ة حافلة بالمتناقضات والصعاب والزمن لديه زمن نفسي انفعالي قاس تجربة ممتد.  

 إلى تشابه الزمن الذي تستشعره الذات طوالًوفي الجانب السيكولوجي يفضي 
فتشعر الذات ،  الزمن نفسه  الملل صراع ضدفصراع الذات ضد. الملل واأللم منه 

 من شعور  عن شيء يقللفتمسي باحثة،  )١(ه تقوى على صد حينذاك بسأم غريب ال
 تقضي به حد وسائلها الذين آخر أفكان الحديث مع سجي، الملل الذي أثقل كاهلها 

ة الليل على رتابة زمني ،وهو يجالس صديقه بعد ، ر عنه عطارد اللص وهو ما عب
                       الطويل                      :                                طول الليلأن ملَّ

ـ    ح  الليلُ  علي يطوُل  هتـى أملَّ
  

   فاجلس والنهدي  عنـدي   ٢(  جـالس(  
ففيه يجلس ، ة بحتة  العالقة بين الشاعر السجين والليل عالقة نفسيإن: وكما قلنا    

فيبدأ الصراع ، وقد استيقظت في داخله جميع أحاسيسه ومشاعره ، الشاعر إلى ذاته 
، مع طول الليل وحلكته   مستمراًبين الذات وهمومها وآالمها وعذاباتها صراعاً

لتي اص من هذه الهواجس  مجيء الفجر ؛ للتخلِّباًساعة ذاك يمسي السجين مترقِّ
                                                                                            مجزوء الكامل            :         فراس  أبو يقول.  )٣(احتشدت في ذاته 

   ؟  علـى العليـلِ    هل تعطفـانِ  
  

ــيِر   ــِلال باألسـ    ! وال القتيـ
  فْ األكــــهبـــقلِّباتـــت تُ  

  
ــحابفُ   ــِلةَ س ــِل اللي    الطوي

   

                                 
  .٧٩: مشكلة اإلنسان : ينظر )  ١(
  .رجل من د : النهدي  ، ١٩ : ٢جم:  ديوان اللصوص   )٢(
  .٢١١ :ية السجون وأثرها يف اآلداب العرب: ينظر )  ٣(



 

 

﴾٩٩﴿ 

 ــوم ــى النج ــسائرايرع    ال
  

  )١(  إلـى األفـولِ    طلوِع من ال  ِت  
     من إصرار الليل في البقاء على حلكته ؛ ليكون  وقلقاًالشاعر يعاني ضيقاً يبدو أن 

، نتيجة لتيار نفسي داخلي  ((ة سيطرت على ذات األسير ة نفسيكَلَ عن حهذا تعبيراً
،   )٢( ))  في الداخل والليل في الخارجواختلطت بين الهم،  فيه ذات الشاعر لتبستا
. ع عبر هذه المظاهر الخارجية تجربة البؤس واألسى الذي تقنَّ، ها تجربة وجدانية إنَّ

وما من شكهذه الصورة التي أحاطت بالذات  في أن  ،وطأة الليل رت عن والتي عب
ة فيها كثير من صدق التعبير عن حال المؤرق  هي صورة حي ،لنجومورصد ا

  .ليل المسهد الذي يرهقه ال
   وربقصر النهار ( قبالة ) طول ليله ( ب السجين مع ذاته من معادلة ما تعج ( ،  

                                                                 المرفل مجزوء الكامل  :                 )٣(وفي ذلك يقول خالد بن المهاجر
ــاُل ــكماب ــيس ليل ـــ ل   ين

  
  ــص ــق ــوَله طولُ ــار ط   ؟ النه

ــقَلتَ   ــان أمِراِصــ    األزمــ
  

  )٤(غرض األسير من اإلسـار ؟       
عذاب الذات إذ تبلور ، تململ الذات من طول الليل   ينبئ عناء النصفضف      

ه الشاعر هب االستفهام االستنكاري الذي وجفي خطاة وإحساسها المشبع بالسوداوي
ذلك البل ر عن كشف حقيقيإلى ذاته ؛ ليعبعد العميق في الرؤية النفسينت ة التي تكو

قد طال عن زمنه   )المحدد في عدد ساعاته (  الليل في الذات وهي تستشعر أن
  . خلقته ذات السجين  خالصاًاً نفسيالفيزياوي ليكون زمناً

 يجعل قلق الذات على امم، ل الليل في الذات المكلومة السكون األبدي    وقد يشكِّ
وهو شعور نفسي من قبل ، ة التي النهاية لها  من هذه الظلمة السرمدي نفسهاالحياة

                                 
 .١١٦ :  احلمداينشرح ديوان أيب فراس)  ١(
 .١٧٤: خالد حممد الزواوي : الصورة الفنية عند النابغة الذبياين )  ٢(
وكان خالد على رأي . بصفني ) عليه السالم ( كان والده مع علي ، بن الوليد بن املغرية  خالد بن املهاجر  )٣(

 عنه بعد فرج أُمثَّ، م ب قتل خالد طبيب معاوية الذي قتل عمه بالس بسباويةسجنه مع. أبيه هامشي املذهب 
  .٢٩٩ : ٢٩ج : أعيان الشيعة  و ، ٢٠٥ : ٢ج : خزانة األدب : ينظر . موت معاوية 

  .٢٠٦ : ٢ج : خزانة األدب  ) ٤(



 

 

﴾١٠٠﴿ 

فغدا ، فهذا أبو فراس قد اجتاحت األحزان ذاته  . ف نهائياً الزمن قد توقَّالذات بأن
، لى ذاته وهذه القالقل الجاثمة ع،  تلك المرارة تها نكايةزاد، ه في حرب معها وكأنَّ

   الطويل      :                يقول . عمق المعاناة ب وتشي، األلم ب تفيض جعلتها
مخوفـةٌ  تحاماهـا األسـاةُ    جراح   

   
ــ   ــاٍدقْوس ــلُ مان ب ــا ودخي   منهم

  ــ اقاســيه وليــٌلوأســر نجوم ه  
   

  )١(  يـزولُ   غيـرهن   شـيءٍ  أرى كلَّ   
   ذات أبي فراس    إن –ح ألم الجرا( الجسدي : عيش ألمين ت -  كما يكشف النص (

ه ألم وزاد في ذلك كلِّ، ) ألم فقدان الحرية واإلمارة ( و ،) ألم البعد ( ونفسي 
 هذه اآلالم كلُّ. الشاعر من سيف الدولة الذي أبقى على ابن عمه حبيس سجن الروم 

إذ راح ينظر إلى ألم األسر ،  شيء جعلت من الشاعر يعيش لحظات اليأس من كلِّ
 توقف الزمن في سياق ولعلَّ، هما نهاية  يستشرف ليجثمان على صدره ال  ،والليل

فإدراك الشاعر ، وطأة لياليه في سجنه  ينبئ عن اً نفسيل إحساساً يمثِّ ،البيت الثاني
 مرور الزمن على  أناًيعني نفسي، أن الجدوى من االستمرار في منظومة الحياة 

 فراس أبي يل في نصوبهذا يكون الل . الً وممذلك اإلدراك سوف يكون طويالً
  . التي التنفك تفارق ذاته وهو في سجنه ألحزانه السابق رمزاً

بل ، ب لها األرق  ما أثار قلق الذات وسب– فقط –    وليس طول ساعات الليل 
ليكون هناك تمازج بين سواد الليل وسوداوية الذات ة حلكته وسواده ؛شد  ،ومن ثم 

ا  إلَّمن هنا لم يكن من بد،  على التحديد اًليل عصييكون تمييز الذات ألوقات ال
 )٢(اللجوء إلى لغة االحتمال في تمييز ثلث الليل من نصفه في قول الحسن بن وهب

                                                     البسيط                                    :  المتوكل في نكبته مع أخيه في عهد
  ه سـرادقُ  ممـدود أقـول والليـلُ  

   
  ا منه أو قـد انتـصفَ      وقد مضى الثلثُ    

  يارألهِ ب مالمـؤمنين رضـا   أمير   
  

  )٣(لفـا عن خادمين له قـد شـارفا التَّ         
                                   

   .١١٣: احلمداين  شرح ديوان أيب فراس   )١(
، ل فصيح وأخوه سليمان بن وهب فحل من الكتاب سكاتب وشاعر متر،  احلسن بن وهب بن سعيد  )٢(

   . فما بعدها ٧٣ : ٢٣ج: األغاين :  ينظر  هـ ٢٧٣وتويف سنة ، سجنه املتوكل مع أخيه 
   .٤٥: قصي الشيخ عسكر ) :  شعره – رسائله – مقاالته –حياته (  احلسن بن وهب   )٣(



 

 

﴾١٠١﴿ 

ن في البيت األول إفضاء لسوداوية الذات بهمومها وآالمها وسط ظلمة السج ف  
.  الليل وامتداده إشارة إلى عالم الذات النفسي ادقإذ نلمح في سر. وظلمة الليل 

يكون ظالم يشيح هو اآلخر في ، فبمقدار الظالم الذي يشيح به الليل والمكان السجن 
  ) . التلف ( خذ ينخر فيها حتى شارفت النهاية ظالم األلم الذي أ ، الذات

 الليل الحالك في سحابة إن:  قلنا إذاالنغالي كثيراًنا لعلَّ،  للرؤية السابقة وتأكيداً    
، ة ا صورة من صور ارتماس الذات في كآبتها وقلقها وآالمها النفسيماهو إلَّ، ظلمته 

تحيط بذاتالتي التنفك يقول علي بن الجهم .ل الليل إلى آخره السجين من أو:   
            اربالمتق                                                                  

خاضـعٍ   عـن مـذنبٍ    وعفوك   
   

ــتَ   ــ المقرن ــه الميمِق ــ ب   ادقِع
  إذا ادــَلرع ــه اللي ــضى ب    أف

  
  )١(ا   أن يرقـد   إلى الصبح من قبـلِ      

 أصبح حتى، ول الليل  عمق إحساس الشاعر السجين بطعلى النص  ينم  إذ      
الذات سوداوية ،  سواده فكالهما حالك اللون في،  بين ذاته والليل هناك تمازج

 هذا التمازج تبرزه ولعلَّ.  بسواده المعروف والليل يجثم، مها وآالمها وقلقها بهمو
  . رق القلق حتى الصباح عليها أ بما تثاقللتكون الذات ليالً، ) رع الليل اد(  عبارة

الشاعر في بالقلق واآلالم والهموم لدى  الشعور النفسي  أنومن الجدير باإلشارة   
هذا اإلحساس ، السجن أكثر بكثير من شعور غير الشاعر بها في المكان نفسه 

 وشدة تأثره –  كونه مرهف الحس–والتمايز يكون في سرعة تأثر الشاعر بالمواقف 
 وبقاء األثر –ه أيضا ضعيف الذات في السجن بسبب رهافة حسهو  و–بما يصيبه 

وم، ة النفسي في ذاته أطول مدن ثماكتنز النص س والقلق  السجني بأحاسيس التوج
في وجدان الشاعروالخوف المفضية إلى تلبد سحب الهم  ،ال اًفبات عليه ليله سرمدي 

                                                        الطويل              : يقول نصيب األصغر.ق عينيه طوال الليلأر، يتزحزح 
بني ثقـلٌ  تأو    مـن الهـم   موجـع   
  

  ـ    قَفأر ـ   عينـي والخلي ون هجع  
  توالت لو أطـافَ    هموم   ها يـسير  

  
ـ بسلمى لظلَّ      )٢( عها تتـصد مت شُ

                                   
   .٧٩: ديوان علي بن اجلهم   )١(
   . أحد جبلي طىيء: سلمى  ،  ٦:  ٢٣ج : األغاين )  ٢(



 

 

﴾١٠٢﴿ 

     حيث أنالثقيل  جسامة موقف السجن أذاق الذات وهي تقبع فيه كؤوس الهم  ،
الًفكان مؤهللكشف عن سوداوية نفسي تتصارع فيها الذات مع وحدتها طيلة ، ة ة حاد

 الذات في تضاد مع ليل  على أن يدلُّماإنَّ،  على شيء وهذا إن دلَّ، ساعات الليل 
لت قُأفضت جميعها إلى هموم ثَ، ة  وعدوانيوثقالً ، امتداداً وترى فيه طوالً، السجن 

 الهموم هي التي تثقل السجين  هذهنإفي وجه آخر من الحقيقة بل ، بها ذات السجين 
والشعور بتوقف الزمن وامتداده ،  بثقل الليل وركوده اإلحساسفيداخله ، بالمعاناة 
الذي ) من الهم( االعتراض السببي في قولهد هذا التحليلوالذي يؤكِّ،  الالمتناهي

 ثقل  سرعان ما يزول ؛ بل هو عارضاًاقتضى تمييز الثقل وإبرازه فهو ليس ثقالً
هو ثقل موجع على ذات السجين و،ه وقلقه على أحبته من هم .   

   الليل المظلم الحالك في سواده  إن ،ذات ة التي تستشعرها الوالمعطيات السلبي
وهو  ، فكالهما أصبح ليالً، ز بين النهار والليل  الشاعر السجين اليميجعلت، بسببه 

سوداوية الليل وسوداوية ذاته : ين  الشاعر يعاني سوداويت عن أنأمر يشفُّ
رادف فيه ظلمة السجن ه واقع تتنَّإ. لهاالمنضوية تحت شعوره الحاد بالسواد الذي يكلِّ

                                                                    الكامل :سجنه  يقول عاصم الكاتب من.فتتراكب طبقاتها في آن ، وظلمة الذات
    لرقـدةٍ  تمضي الليـالي ال أذوقُ    

  
ـ   وكيف يذوقُ  طعماً   م ن   ؟  ال يرقـد   

    طبٍقفي م    مـشاكلٌ   فيـه النهـار   
  

ــِل   ــاتُللي ــرمد والظلم ــه س    في
      ـ  فإلى متى هذا الـشقاء    ؟  د مؤكَّ

  
  )١(؟ د مجـد  لى متى هذا الـبالء    وإ  

        فالنصفالنهار انزاح عن ،  ينبجس من داخل ذات السجين  ينطوي على معنى
طبيعته الحسيمع – في الطبيعة الواقعية –إذ تمازجت ساعاته المضيئة ، ة ة الوجودي 

.  لذلك وإذا ما طلبنا تعليالً . ه ليالً ليصبح يوم السجين كلُّساعات الليل المظلمة ؛
لكون السجن ، اليعدو أن يكون بسبب انعدام وصول الضوء   - اًقعي  وا–فالسبب 

الليل من   يكون من الصعوبة بمكان تمييزومن ثم، * جوانبه من كلِّ مغلقاًمكاناً

                                 
   .٣٥ – ٣٤: احملاسن واألضداد )  ١(

 بني زحىت الميي، إذ كان بعض تلك السجون سراديب حتت األرض يف داخلها حفر عميقة يلقى فيها السجني  *
  .٢٧٤ : ٥ج م: موسوعة العذاب :  ينظر . ضياء النهار وسواد الليل 



 

 

﴾١٠٣﴿ 

 – اً نفسي–نعدو أن يعود السبب  الف ، في هذا المعنى قنا كثيراًنا تعمولو أنَّ، النهار 
سيطرا  مع آالم الذات وقلقها اللذين ءهار البيضاإلى التمازج الحاصل بين صبغة الن

ليكون نتيجة هذا المزيج ؛ أن أخذت ،  مصطبغة بالسوداوية هاجعالعلى الذات و
ومن .  من الداخل المكتنز بسواده – ومنها النهار –الذات ترى األشياء المحيطة بها 

ساعات الليل ل منالليل المتشكِّ(  يكون صراع الذات مع هذا الليل الجديد ثم 
لذات  لوإيذاءة وهيمنة ليل أصبح أكثر قو هذا الإن: األول : د أمرين قد جس) والنهار

  تغدو أكثر قلقاً– نتيجة لألمر األول – الذات إن : واآلخر. بحكم سعته الزمنية 
  .  منه ورعباً

 غربته  همومه وأحزانه تجتمع مع ويتضاعف هذا القلق عندما يشعر السجين أن 
حين ،  لحريته  عن أهله وأحبائه ووطنه وفاقداًفاإلنسان عندما يكون بعيداً. ووحدته 

  لتخاطب ، فينبجس هذا األلم ،  يضاعف أساه وألمه ذاك يرى في عتمة الليل باعثاً
                            السريع :   يقول أبو فراس . الذات الليل خطاب المهموم الذي يشكو حاله 

ـ  مـا أَ   ُلييالَ ـ  ُلغفَ ـ   عم   يا ِب
   

  ــحي فيــك ِباِئبــوأحيابب  
ـ  عـن م    نام الناس  ُلييالَ    ٍعوج   

  
  )١( علـى مـضجعه نـابِ      ناٍء  

 إحداهما : يعطينا داللة من داللتين) ياء النداء و الليل (كرر بـ هذا الخطاب المت     
، أي الداللة على البعيد ، تناسب االستعمال النحوي الذي وضعت له ياء النداء 

 وأحبائه أهلهة ببعده عن  السجين النفسيإلحساساتفتكون طبيعة الخطاب مناسبة 
  تصارع اإلحساس بآالمه وتركه وحيداً عن – أيضا –وبعدهم  ، إليهمالذين ينتمي 

مضجعهاآلالم ذاته وتقض  . لنداء ألخرى فتتموضع بؤرتها في انزياح اا الداللة اأم
، لتكون داللة النداء في هذا االنحراف األسلوبي للقريب ، عن أصله الموضوع له 

على قرب هذا الليل من سرادق ذات ل التحليل النفسي لهذا االستعمال  يدلِّومن ثم
فهو . النداء للقريب ) يا ( داللة  مع  ممتزجاًاً نفسينا نلمح شعوراًوكأنَّ، األسير 

فبدت الصورة .ة الذات بسبب آالمها وكآبتها تمازج نفسي بين سواد الليل وسوداوي 
 من يسمع ة لكلِّتدعو إلى المشاركة الوجدانية والنفسي، ذات بعد إيحائي ونفسي 

                                 
  .٢٧٠  : يوان أيب فراس احلمداينشرح د) ١(



 

 

﴾١٠٤﴿ 

   .آهات الذات التي اصطبغت بهذا الليل السوداوي المؤلم 
ة والقو،  األساس الذي كسر تماسك ذاته ل ليل أبي فراس الهم  وفي شاهد آخر شكَّ

فبعد أن أبدى تجلده وصبره وتماسك . وكفكفت دمعه ، الوحيدة التي أضعفت قواه 
                                                   الطويل  :             - خاصة – وفي مطلع رائعته – عامة –ذاته في رومياته 

أراك ع الدمعِ صي     شـيمتك الـص بر 
  

  أم  ا للهوى نهي     عليـك وال أمـر   
 بضعف ذاته وعجزها عن مقاومة ألم الليل يعود في البيت الثالث منها معترفاً   

  :وهمومه المتثاقلة على الذات 
   الهـوى   يـد  ضواني بسطتُ  أ إذا الليلُ 

  
ـ    دمعاً وأذللتُ     )١( كبـر  الِه من خالئِق

وهذا اللون ، التستطيع ذات الشاعر أن تصمد أمامه ، فليل أبي فراس ذو رهبة        
لذا كان ، ر في أعماق الذات من الخطاب غالبا ما يعكس حالة من األلم المتجذِّ

 بضغط نفسي رهيب أفضى به إلى إحساس الشاعر بالليل على هذا النحو إحساساً
       .البكاء 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
 .١٤٧: يوان أيب فراس احلمداين  شرح د)  ١(



 

 

﴾١٠٥﴿ 

  الدهر ة الذات ويجدل : ثالثاً
بين قائل ، وتحديد مداه ، المعجمات في مفهوم الدهر اللغة واختلف أصحاب      

وبين ، )٢(ه األمد المدود وآخر ذاهب إلى أنَّ، )١(ه األبد أو الزمن الذي الينقطع بأنَّ
٣( ال اثنين هما واحداًهذين الرأيين هناك من يلغي الفصل بينه وبين الزمن ويعد(.  

    بيد أنَّ،  الدهر هو الزمن نفسه وبهذه الحدود يبدو لنا أنى زمناًه يسمنظر  حين ي
أو مايتبع ذلك الطول ، ظر إلى صفة الطول فيه  إذا ما نُدعى دهراًوي، إلى جنسه 

  .على اإلنسان أو األشياء واألحوال من آثار ظاهرة 
  عن استعمال المعجمات اللغوية  استعمال الشعر العربي للدهر يختلف  والغالب أن
 ،د الذي يدور في إطار الوقت المجر ،أمة مطلقة اليد في ا الشعر فيرى فيه قو

  . مصيره مة بشؤون اإلنسان متحكِّ
عن سعيه ر طبعه المناوئ لإلنسان أو أن يكفَّ    وغير منتظر من الدهر أن يغي 

ارة تقف ة جبوهو قو، ق لألحباب  مفر،ه فاجع يأتي بالويالت إنَّ، الدؤوب إلحباطه 
 ضوء هذه المقايسة لم تكن وعلى. ختلف مواقفه ده في متترص، في وجه اإلنسان 

حيث يغدو الدهر محور أزمة ،  لتجربة السابقين ا تكراراًتجربة شاعر السجون إلَّ
 يمتلك اًائي عدوغدت الذات تواجه خصماً ،  وآالماًالذات والمصير الذي يلبسها هموماً

 فيعيش السجين  ،قاً ممز وكياناً ، مباحاًويعذبها ؛ ليجعل منها نهباً،  أمورهامقاليد 
يزيد بن مفرغ الحميري يقول،  والسلب اإليجابقه بين الحياة والموت بين في تمز :  

                                                   الخفيف                                                                   
هدم الد ـ  هر   ىاعا فتـد  نَ عرشَ
  

ــِلبفَ   ــا إذ كُ ــيٍءلُّين ــاِل ش    ب
ـ    ــا زوالُـ ــا هإذ دعان    فأجبن

  
  )٤(ِ لــزوال دنيــا ونعمــٍةلُّكُــ  

  
                                 

 . ٢٣٩) :  هـ ٣٩٥ت ( أبو هالل العسكري : الفروق اللغوية و، ٤١١ : ٢ج :الصحاح : ينظر )  ١(
  .٢٩٣  : ٤مج ، ) دهر ( مادة : لسان العرب و

   .٢٩٢: ٤مج  ، )  دهر ( مادة :  لسان العرب : ينظر )  ٢(
 ١٤ :١ج ) :  هـ ٨١٧ت ( الفريوز آبادي : احمليط القاموس : ينظر )  ٣(
  .١٨٦: ديوان يزيد بن مفرغ احلمريي   )٤(



 

 

﴾١٠٦﴿ 

    ه مصدر عذاب نَّإذ إ،  التي يرتكز عليها البيتان الدهر هو البؤرة   يبدو أن
ه إنَّ. ة أنزلتها من عرش نفوذها ومكانتها ها بما حمله من أحداث قهريالذات وانكسار

تراف ذات السجينة قاهرة لإلنسان باعقو ، بالهزيمة من غير أي اًوإقرارها نفسي 
  لتخفيف وطأة انكسارها في أنغبل راحت تبحث لها عن مسو، واجهة اعتراض وم

  . لزوال ها ومصير الجميع لحالها حال الدنيا كلِّ
ويرى فيه ،  الذي يوقع اللوم على الدهر )١(   وقريب من ذلك قول أسامة بن منقذ

                            البسيط                                :                             في حبسه سبباً
عالم يادهر     ني بالعـدوان تحبـس  

   
  غـبِ د ولـم أ   فقَ ولم أُ  سينْفي غير جِ    

  ا بأدنى العذابين اقتنعـت لنـا       هلَّ  
  

  فالذبح ٢( مغتـربِ   من تعـذيبِ    أروح(  
  الشك   بيتيه أفابتد.   وقلقاًوامتأل منه رعباً ،  ابن منقذ قد ضاق بالدهر ذرعاً في أن 

ه وإدانة صريحة له ؛ ألنَّ، د صراع الذات مع الدهر بسؤال المستنكر المعاتب جس
 عن عمق هذه –  والشك–وهو يكشف ، ة  وانكساراتها المستمريقف وراء آالمها

الذي أغلق عليها ، وحجم جراحها الداخلي الكبير ، المأساة التي تعاني منها الذات 
، فراحت تطلب الموت للخالص من هذه العذابات .  باب الستشراف الخالص كلَّ

ة ن صور السلطة العباسي الدهر هنا صورة مإن: وقد ال نجانب الصواب إذا قلنا 
ة أو رمز لها ألسباب ذكرناها في موضوعة الزمن القمعي.  

ل المعكوس في حياته من حياة األمير إذ كان التحو،  وغير متناسين أبا فراس   
يشاركه عيش آالمه بمفرده الد في موطن الغربة يالمترف بين أهله إلى أسير مقي 

فراح ،  في ذاته من صنائع الدهر رة القلق المستمر في استثاكان سبباً، حد ها أفي
شافياًه تساؤالت حائرة تفيض بها هذه الذات دون أن يجد لها جواباًيوج من ىء يهد 

                                 
ومن  )  قرب محاة(من أكابر بين منقذ أصحاب قلعة شريز ، أمري ، أسامة بن مرشد بن علي بن منقذ الكناين )  ١(

ني صاحب محص  ب هـ  حضر حربا٥٢٥ًويف سنة ،  هـ ٤٨٨ولد بشريز سنة ، العلماء الشجعان 
، طلق سراحه مث أُ، قل يف قلعتها مل إىل محاة حيث اعتسر وحرح وأُفج، وعسكر ملك األمراء اتابك زنكي 

حسن : أسامة بن منقذ حياته وشعره و ، ١٩٦ : ١ج : ات األعيان  وفي:ينظر .  هـ ٥٨٤تويف سنة 
   .٨٤: عباس 

 .١١٧: حامد عبد ايد ، وي امحد امحد بد : حتقيق: ديوان أسامة بن منقذ )  ٢(



 

 

﴾١٠٧﴿ 

 أي –ها تساؤالت تنبجس من أعماق ذات مكلومة ترتمس في ضياعها وكأنَّ، قلقه 
                                                                         البسيط              :             امة الالوجود يقول  قد أصبحت في دو–الذات 
ـ       بلمن أعاتِ  ذْ ؟ ما لي ؟ أين يهبـي ؟   ب   

  
   قد صرح الد واليـاسِ   لي بالمنعِ  هر   

  ــاء ــي الوف ــدهٍرأبغ ــاء ب ــه ال وف    ب
  

  )١(ِاس والنَّــهِر بالــدني جاهــٌلكــأنَّ  
        

ا مم،  قواه ت كلَّوهد، وللدهر صوالته المتكررة التي أقضت مضاجع السجين    
، ة في نكباته  هناك قصدين اإلحساس بأومن ثم، أفضى إلى تشاؤم الذات من الدهر 

يقول تاج الدولة .  الذات تعيش لحظات قلق عميق مادامت في الوجود تجعل
                                                    البسيط                                    :                          )٢(البويهي

  هر تقـصدني   الد ى متى نكباتُ  حتَّ
   

   مـن األحـزان والفكـرِ      ال أستريح   
         إذا أقول مضى ما كنـت احـذره   

  
    من الزمان رماني الـد٣( بـالغيرِ هر(  

 الدهر غير أن، إليذاء الذات ) الزمان والدهر ( آخران ن في البيتي يتسابق     إذ  
يات ونظام الحياة ق بالكلِّالدهر يتعلَّ،  من الزمان في رؤية السجين عمهنا أشمل وأ

ه نَّ إثم، ا الزمان فإيذاؤه منقطع وقتي أم، وهو متوال غير منقطع في نوائبه ، العام 
أحاذر ( اد لمواجهته ي للزمان واالستعدمن الممكن التصد ( ،ا الدهر فسطوته من أم

 أن يستسلم وعليه البد. ة واألخرى يرمي الذات بسهام نوائبه بين الفين، الثوابت 
 في أبيات وجدت )٤(يقول ابن العميد. ما وقع عليه من الدهر وما سوف يقع اإلنسان ل

   :على حائط محبسه بعد مقتله 
                                 

  .١٦٢: كذلك يف الشرح املذكور وينظر  ، ١٣٦ :  احلمداينشرح ديوان أيب فراس  )١(
أخاه أبا  ا أنَّإلَّ،  على األهواز كان والياً، شعر آل بويه أ، يكىن بايب احلسن ، لة البويهي امحد بن عضد الدو  )٢(

   .٢٢٠ : ٢ ج :يتيمة الدهر : ظر  ين. هـ٣٨٧تويف سنة ، وارس نكبه وحبسه الف
   .٢٢٣ – ٢٢٢ : ٢ج :  املصدر نفسه  )٣(
بوه بذلك على عادة أهل خراسان يف والعميد لقب والده لقَّ، أبو الفضل حممد بن العميد الكاتب املعروف   )٤(

البويهي وهو يف إذ استوزره ركن الدولة ،  يف الدولة  مرموقاًيد مكاناًماحتل ابن الع، إجرائه جمرى التعظيم 
: ينظر.  هـ من قبل مؤيد الدولة ٣٦٦لقي القبض عليه سنة اده وخصومه أُوبسبب حس، الثانية والعشرين 
  .١٠٤ : ٥ج : وفيات األعيان 



 

 

﴾١٠٨﴿ 

                                        الخفيف                                                                         
ــم ــدكِل ــ ش ــي ع ــاِق ل  را الميث
  

ــاٍن   ــاقِ  بأم ــي اآلف ــار ف ــد س    ق
   ــن ــه ولك ــل رأي ــم يح ــريل    ده

  
   ــشد ــه ف ــن رأي ــال ع ــاِقح   ي وث

  من عظـامي ولحمـي     ى الوحشَ فقر   
  

   ١(ِمهـراق  من دمـي ال    وسقى األرض(  
       الصراع الذي يديره الدهر بين الثنائيات المتقابلة التي تعيشها ذات السجين   إن   

 )تارة يحسيضع ) وتارة أخرى يعاوده بالنوائب والنكبات ،  الدهر تركه وشأنه  أن
م والقلق  من التأزويخلق فيها نمطاً، الذات في منطقة التأرجح بين األمل واليأس 

د في ارتياب ة تتجسفالدهر أحوال واألحوال تتنازع بين ثنائيات متضاد. لرهبة وا
  ،يترك اإلنسان يهدأ على بال الذي ال، ن لوالشاعر وحذره من الدهر الموصوف بالتَّ

              سريعال:                                    ن الجهم من سجنه يقول علي ب
ــد ــارللـ ــهر إدبـ   اُل وإقبـ

  
ــ   ــاٍللُّوكُ ــاُل ح ــدها ح    بع

  فـي غفلـةٍ     األيـامِ  وصاحب   
   

ــالُ     ــام إغف ــيس لألي   )٢(ول
                                                                                الطويل                                :)٣(يقول أبو العباس الصفري و   

 كذا الدهر بؤس   مة ونعـي   مـر  
   

         ٤(فال ذا وال هذا يكـاد يـدوم(  
 زمنها على حال من حاالت يستقر ال، شعراء السجون  في قناعة اإلنسانفحياة       

 بين السرور والحزن بين اإليجاب بل هي في تضاد مستمر، الوجود في الدنيا 
  . وحده والفاعل في هذه التقلبات الدهر، والسلب 

عراء السجون إلى أن تنظر الذات إلى الدهر نظرة  وقد أفضت تجارب كثير من ش  
 لتغدو ،ليكون هذا الداخل مرآة لخارج مرير عاشته الذات ، سيكولوجية من الداخل 

                                 
  .١٩٦ : ١٤ج : معجم األدباء  ) ١(

   .٦٨: ديوان علي بن اجلهم   )٢(
حبس بسبب . يف الدولة احلمداين من شعراء س، أديب وشاعر ، أبو العباس عبداهللا بن عبداهللا الصفري ) ٣(

.   فاخذ يكتب إىل ابن نصر البازيار وزير سيف الدولة الستخراجه . مة بينه وبني رجل من أهل حلب خماص
  .١٥٩ : ١٧ج : الوايف بالوفيات  : ينظر 

  .٢٠١ : ٥ج : معجم األدباء  )  ٤(



 

 

﴾١٠٩﴿ 

هذه الرؤية نفسية للسلطة وتقلباتهايكون فيها الدهر صورة رامز، ة في آن ة ورمزي، 
ن (( حيث أنعور اإلنسان بالقلق مرتبط بش ، ةشوء الصراعات الداخلية للشخصي

ها يعيش التي في ظلِّ... القوى الطبيعية واالجتماعيةالناجم عن إحساسه بالعجز تجاه
))ناإلنسا

)١( ،وربح الفكرة أكثر إذا ما نظرنا إلى ابن مقلة األديب الوزير ما توض ،
كانت ، وذاق المرارة من السلطة التي استوزرته ثالث مرات ، بر الحياة الذي خَ

هي  ،) مرارة السجن ( و ) غدر السلطة ( فثنائية . ة منها السجن  مرية كلِّنها
                                                السريع               :                 الدهر نفسه الذي أصبح مألوفا لديه 

جر  بني الـدـ    هر  ِهرِف علـى ِص
  

ــ   ــم أخُ ــصاريِفرفل ــد الت    عن
ــ   ــا رتُألفْ ــه وي ــاب يومي   م

  
  ؤلفُي  شـيء   ٢( مـألوفِ   غيـر(  

    من مبدأ الة وانطالقاً وبرؤية نفسي  دون وجود فعل من  فعل يمكن أن يتأسس رد
يه من آثار وما يؤد،  تتابع أي فعل خارجي على الذات ر أننستطيع أن نقر، مسبق 

من ، ف الفعل المتكرر عليها  تألة فعل الذات رد – في بعض األحيان –يجعل ، 
وهو ما ، ثل من قبل الذات لآلخر غير أن تكون هناك حالة صراع ومواجهة بالِم

 التي يرى )٣(وأبيات الوزير سليمان بن وهب، نستقرؤه من بيتي ابن مقلة السابقين 
مخلع البسيط  : م السجين العبرة من تقلب أيامهعلِّ يباًفيها نوائب الدهر مؤد                                                         

نوائـــبأدبتنـــيهِر الـــد   
   

   األديـــبوعظُمـــا يـــوإنَّ  
    مـراً  وذقـتُ  حلـواً قد ذقـتُ    

  
   الفتـى ضـروب    كذاك عـيشُ    

  ــر ــا م ــؤسم ــيم ب    وال نع
  

  )٤(ُا نــصيبمــها ولــي فيإلَّــ  
                                   

  .١٦٥: فيصل عباس . د : التحليل النفسي للشخصية )  ١(
 . ٥٢ :  وإنساناً وأديباً ابن مقلة خطاطاً )٢(
وحبس ، استوزره املأمون واملهتدي واملعتمد ، كاتب وشاعر ووزير ، سليمان بن وهب بن سعيد بن عمرو  )٣(

والثانية حبسه املتوكل مع أخيه احلسن بن ، األوىل يف عهد الواثق الذي نكبه مع الكتاب ، ثالث مرات  
الوايف بالوفيات :ينظر .  هـ ٢٧٢فمات يف حبسه سنة ،  حبسه فيها املعتمد وأخوه املوفق والثالثة،  وهب 

    .٢٧٠ – ٢٦٨ : ١٥ج : 

يونس امحد .د )  يف العصر العباسي األدبية األسرآل وهب من ( شعر سليمان بن وهب ضمن كتاب )  ٤(
   .٢٧٧: السامرائي 



 

 

﴾١١٠﴿ 

 آلت الء الشعراء الذين كانوا يعيشون حظوة ثم هؤنجد أن،      وفي اإلطار نفسه 
يستشعرون ، هم يعيشون نزعة خوف وقلق نجد أنَّ، بهم صروف األيام إلى السجن 

ص عليهم حياتهم حتى في اللحظات المبهجة  الدهر ينغِّفيها أن .هذه اللحظات وا فعد
 لتقلب ب لحركة الدهر المهول ؛ لتكون هذه الصورة رمزاًويقات ترقُّهنيهة انتظار وأ

خو أ ( )١(يقول إبراهيم بن المهدي .تبقي أصحابها على حال دائماً  الالسلطة التي
                 الطويل       ) :                                                هارون الرشيد 

ـ  هِر في الد  وهل ليلةٌ   هـا  ب ا أرى  إلَّ
ــا  بهــــــــــــــــ

ــ   ــ اثِْدقَ ــداماًتَّب ــداِملَّ وز أق    بأق
  ه صـرفُ   يقـدم  هر الـد  كذاك رأينـا    

  
ـ    نفسٍ لِّعلى كُ    ٢(ِ وإنعـام  ؤٍس بين ب(  

     ف من خالله حقيقة صراع تتكشَّ ،السجين والدهر بين الدائر هذا الصراع   إن
س لهذا الصراع ب الرئيفواقع السياسة ودسائسها المسب. الوضع الخارجي المعاش 

ليلة في ( ر عن هذا الصراع الخارجي بـ وقد عب. الداخلي الذي يعتمل في ذاته 
لتقلب ، فهي ترمز إلى صورة من صور الدسائس التي تحاك في الليل ، ) الدهر 

  . حال صاحب الشأن من حظوة وسلطة إلى قابع في السجن في صباح اليوم اآلخر 
 التفكير في اغتنام فرصة فإن، ض له الذات من الدهر  القهر الذي تتعروفي ظلِّ   

ة بين الذات لتكون طبيعة الجدلي، لكسر طوقه أمر الح في عزم الشاعر السجين 
ف الذات بخطوبه الدهر يحاول أن يضع، طبيعة مواجهة واصطراع ، واآلخر 

ليوهم نفسه   (( ا ك إلَّوما ذا، ثبت أمام هجماته ا أن توالذات تأبى إلَّ، المتوالية عليها 
 به من آالم  خصمه بعدم اكتراثه بما حلَّظلَّومن جهة أخرى لي،  من جهة ه قويبأنَّ

                  :    ك يقول أبو إسحاق الصابي وفي ذل، )٣( )) الحبس

                                 
اختذ ،  هـ ١٦٢ولد يف بغداد سنة ،  فصيح اللسان  كان شاعراً،إبراهيم بن املهدي بن املنصور العباسي )  ١(

، وهدر دمه ،  املأمون طلبه إال أنَّ، فطلب اخلالفة لنفسه ، فرصة اختالف األمني واملأمون على اخلالفة 
، ١٨٥:  تالفهرس: ينظر .  هـ٢٢٤تويف سنة ،  عفا عنه مثَّ، فحبسه ستة أشهر  ، فجاءه مستسلماً

  .٥٩ : ١ج : األعالم و
   .٨٥: ال أنطوان القو:  شرح ديوان إبراهيم بن املهدي  )٢(
 .١٧٥) : رسالة: (شعر السجون يف العصر العباسي )  ٣(
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                   الوافر                                                                    
كأن الد من صبري مغـيظٌ    هر   
  

   نيفليس تغب    منـه الخطـوب   
   لـه قنـاتي      تلـين  ل أن يحاو  

  
     ١(ُ الـصليب  ويأبى ذلك العـود(  

إعادة الغاية منها ، ر وتقوية النفس تقوية موهومة  صورة من صور التصبهاإنَّ        
يقول عماد .  سطوة الدهر ونكباته أمام تفقده هاأنَّ الذات زانها الذي تحسشيء من اتِّ

   الكامل                             :                       صبهاني الدين األ
  ولئن جفاني الدفـي أحداثـهِ    هر   

   
  ٢(ِ جفائـه   على فظيـعِ   فألصبرن(  

 ذات السجين  ماعرضناه عن موضوعة القلق يمكننا أن نقرر أن وبعد كلِّ وأخيراً     
ه من شقاء وعزت إليه ماتحس، ر بالقلق والتوتُّ) الزمن ( شعرت تجاه اآلخر 

ر هذه األزمة لتصو، فجاءت التجربة الشعرية ، تياب وخوف من المجهول وار
 فكان . في النتاج السجني - أشكاله   بكلِّ- المستحكمة بين ذات الشاعر والزمن

رة عن نوازع الذات المثقلة  في أبعاده ومعانيه المعباً وجودي تعبيراًشعر السجناء
  .د استحال إلى زمن متجم، امتياز  باً نفسي زمناًوكان زمنهم. بالهموم 

 

                                 
   . ٢٩٢ : ٢ج :   يتيمة الدهر )١(
  .٦٩: ديوان عماد الدين األصبهاين  ) ٢(
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الغربة: ل المبحث األو*ة المكاني  
 اللفظة تشير إلى البعد  العربية على أنلمعنى اللغوي للغربة تتفق المعجماتفي ا

حسب هذه والغربة  . )١(ي والنزوح عن الوطنوالنوى واالعتزال والنفي والتنح
المعاني المعجميخرىة دون سواها من الدالالت األة تشير إلى الداللة المكاني**.  

فإا المفهوم االصطالحيأم اللغوي تختلف عن المعنى  دالالت الغربة الن 
،  إلى دالالت النفي واالبتعاد عن الوطن -  أيضا-فهي تحيل . الموضوع لها 

ة واالنفصال عن األرض ؛ ألسباب سياسية قسري .ن لدى المغترب إحساس فيتكو
٢(ة بالغربة المكاني(.  

وقربهما من الداللة ، مفهومين اللغوي واالصطالحي للغربة وبعد هذين ال
ة المكاني ،عند علماء النفس ؛ للوصول ،  من توضيح الغربة بمفهومها العام البد 

  . إلى ما نرمي إليه 
ه لم نَّنجد أ، ديد مع رأي سيجموند فرويد ة وبالتحففي مجال الدراسات النفسي

 ، عن الجانب الغريزي -ة  نظرياته النفسيفي كلِّ كما هو الحال -يبتعد في رأيه 
 إذ السبيل مطلقاً، لة في وجود الذات ها سمة متأصفكانت نظرته للغربة على أنَّ

نا األنا والهو واأل( ة  عناصر الشخصياوز الغربة من وجهة نظر فرويد عنلتج
                                 

. نوى والرتوح  املعىن اللغوي للغربة واالغتراب واحد وهو الأن وجدنا جماتورد يف املع من خالل ما *     
ا  على عدم التمييز بني الغربة واالغتراب يف نظر كثري من الباحثني والناس فجعلومهجماتفأمجعت هذه املع

ها يف اللغة مبعىن واحد هو الذهاب الغرب والغربة واالغتراب كلّ أنعاصر يذكر باحث مو. مبعىن واحد 
فتح اهللا . د: ندوة حول مشكلة االغتراب : ينظر . ناس وكذلك يف املعىن االصطالحي والتنحي عن ال

  ١١٤:  ١٠مج ،  عامل الفكر، يف خل
    .٦٣٨ : ١مج ) :  غرب ( مادة : لسان العرب : ينظر ) ١(

 عن حينما جيد اإلنسان نفسه غريباً: ة منها النفسي.  العربية ت أخرى للغربة وردت يف املعجماتالهناك دال **
ليس من : ورجل غريب ، االغتراب االفتعال من الغرب : (( وهو ما أشار إليه صاحب اللسان . القوم 
إذا : اغترب فالن (( يضا كما يف قول صاحب اللسان أ. والغربة االجتماعية عن األهل واألقرباء )). القوم 

ينظر املصدر نفسه واجلزء والصفحة .))ج غري أقاربه تزو .  
الغربة املكانية يف و ، ١٩: اشرف علي دعدور : الغربة يف الشعر األندلسي عقب سقوط غرناطة : ينظر )  ٢(

  .١٣ : ٤مج ، عامل الفكر . عبده بدوي : الشعر العريب 
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ه اليمكن للذات نَّا أكم ،  الدوافع الغريزية مطلقاًفال مجال إلشباع كلِّ) . األعلى 
  .)١(بعض مع ف والمطالب بين الغرائز وبعضها التوفيق بين األهدا

ذات األصيلة والذات ريك فروم فقد تناول موضوع الغربة في مناقشته الا أأم
، العقل ، د التفر:  يدةعدن مفهوم الذات األصيلة عند فروم مفاهيم يتضمو، الزائفة 
 آنفة الذكر ي السمات األربعلمفترض عند فروم أن تؤدومن ا. اإلبداع ، الحب 
 وفي مقابل الذات األصيلة يطرح فروم الذات .الوجود الجوهري لإلنسان  وظيفة

،  هذه الصفات يلة أو إلى إحدىالذات التي تفتقر إلى صفات الذات األص، الزائفة 
٢( الذات الزائفة ذات مغتربة ويعد(.  

من القرب كلَّاً للغربة قريبروم تعريفاًم ف وفي رؤية أخرى قد ة  الغربة النفسي ،
ويمكن  .  غريباًنمط من التجربة يعيش فيها اإلنسان نفسه بوصفه شيئاً (( هاأنَّإذ يرى 
  ومحركاًه اليعود يعيش نفسه باعتباره مركزاًنَّإ،  عن نفسه ه أصبح غريباًنَّإ: القول 
ما معايشته لذاته ال تضرب جذورها في الواقع وإنَّ (( نوهو ما يوحي بأ، )٣( )) ألفعاله

  .)٤( ))هي وهم 
ه يصل إلى درجة فأريك فروم يشير إلى أعمق غربة يعيشها اإلنسان ؛ ألنَّ

ليكون صريع آالمه ) أناه ( فيفقد مركز شخصيته . إحساسه بغربته عن ذاته 
  . وسوداويته 

  لصراع بين الذات والموضوع اتقال ان،  الغربة من منظور نفسي ويرى آخر أن ،
ها اضطراب في إنَّ. من المسرح الخارجي إلى المسرح الداخلي في النفس اإلنسانية 

  من السواء وحيناًالعالقة بالموضوع على مستويات ودرجات مختلفة تقترب حيناً
  .)٥(آخر من االضطراب 

                                 
  .٢٢٦  : -  املقاربة العيادية – واالجتاهات الفرويدية التحليل النفسي: ينظر )  ١(
 .١٢٣: الشيخ حممد الشيخ : التحليل الفاعلي حنو نظرية حول اإلنسان : ينظر )  ٢(
 .٥٢: سعد زهران : ترمجة ، اريك فروم : اإلنسان بني اجلوهر واملظهر )  ٣(
 .١٩١: كامل يوسف حسني :  ترمجة ،شاخت : االغتراب )  ٤(
  .٥٧) : حبث : ( نبيل الدمنهوري : ة مقياس الغربة والصدمة النفسي: ينظر ) ٥(
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ل لدينا رؤية للغربة تنة تتشكَّمن هذه المنطلقات النفسيما شعر ه كلَّنَّ على أص
أو  ،  سلبياًرة تقديراً الذات محتقرة أو مقدنوأ،  مفهومه عن ذاته متضائل نالفرد بأ

  .  شاع لديه الشعور بالغربة والعزلة ه اليستطيع تحقيق ذاته ؛ألنَّ
نا نقصد من هذا العرض المفهوماتي للغربة فإنَّ.  إليه ا نرميى ال نبتعد عموحتَّ

ة التي تطال شعراء أي الغربة النفسي ، ةة ومكاني نفسي:جة  غربة مزدوإلشارة إلىا، 
 إحدى وسائل  العزل في زنزانة السجن يعدنإذ إ، ) السجن ( لسجون في المكان ا

وتفجير حالة ، سجين لما لها من آثار خطرة على توازن ال، ة إثارة الغربة النفسي
وما  ،ه وتجعله يشعر بفقدان زمام األمر من سيطرته التي تعصف بنفس، القلق 

١(ة بسبب ضيق المكان يرافقه من شعور حاد بانعدام الحري( .  
أن من  البد،  عن هذا النوع من الغربة ل لدينا رؤية أكثر وضوحاًولكي تتشكَّ   
نتعمنفسي والجانب ال، ة ق أكثر في معرفة طبيعة العالقة بين السجن كبؤرة مكاني

 يكتسب -  بصورة عامة-  المكان في رؤية الذاتإن:  من القول  البدوبدءاً. للذات 
    وليس من خالل وجوده ، خصوصيته كقيمة من خالل عالقة الكائن به 

 الشعور إزاء المكان مرتبط بشكل مباشر وأكيد بالحالة بمعنى أن. )٢(الموضوعي 
فالمكان بحدوده . ة للذات النفسية وأبعاده راسخ في وعي الشاعر وعقله الهندسي ،
من خالل  ،  أو إيجاباًة سلباًترجم بوساطة الشعر إلى دالالت نفسيل أو يه يتحوولكنَّ
     وفق هذا االعتبار على لذا فالمكان . ة سقطه عليه الذات من شحناتها النفسيما تُ

  .)٣( )) ي لحظة خلق التجربةوسيلة تعبير عن أفكار يثيرها الموقف النفس ((
،  على ذلك تعاملت ذات السجين مع المكان وما فيه من وسائل التعذيب وتأسيساً

إذ صار كتلة من المشاعر واألحاسيس والقيم ، د خارج مفهوم المكان المجر ،
هذا الطرح يقودنا إلى سؤال . مصنوعة بمادة اللغة الممتزجة بمشاعر الذات الملتهبة 

لة من اندماج الذات بالموضوع محور حول معرفة طبيعة الصورة المتشكِّ يتمهم ،

                                 
 .١٩٧: اإلنسان املهدور : ينظر )  ١(
  .١٣٠ -  ١٢٩: ضياء غين لفته . د : اليك البنية السردية يف شعر الصع: ينظر )  ٢(
   .١٠٨: حيدر الزم مطلك . د : الزمان واملكان يف شعر أيب الطيب املتنيب ) ٣(
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معرفة كنه هذا السؤال ول. ة بامتياز بحيث تغدو صورة المكان نفسي، الذات بالمكان 
 ،البدوفي هذا اإلطار . نفسي المنظور الة من  من معرفة تشكيل الصورة اإلبداعي
أ، ر التحليل النفسي لإلبداع يقراالستقبال أو  الصورة اإلبداعية تنطوي على فعل ن

يتبع عملية اإلدراك ، استقبال أو إدراك الذات لشيء ما أو لمفهوم بعينه  . جهده
عملية يتممن الكيان النفسي  تجزئة هذا المدرك حتى يصبح جزءاًاً فيها الشعوري 

تزج فيها الملهم األول بذات  التي يم ،طلق عليها عملية التقديمهذه العملية ي. للمبدع 
ة  من المكامن النفسيالذي يحمل جزءاً،  اإلبداعي م المبدع النص يقدومن ثم، المبدع 

  . )١(لذاته بحسب الملهم الخارجي 
فالصورة في الدراسات النفسيها تنبع من طبيعة اإلحساس نظر إليها على أنَّة ي .

د علم النفس عالقة وفي اإلطار نفسه يحد. ورة فيتمازج المدرك مع الذات فتأتي الص
 ليست هاإال أنَّ،  جزء منه - أي الصورة - ها أنَّفيقر. الصورة باإلحساس 

   .)٢(والصورة إحساس ثان ، وقد قيل اإلحساس صورة أولى . كاإلحساس أولية 
ة  نفسية هي نتاج نفحاتنا نتعامل مع طبيعة شعريوبما أنَّ، ومن هذا المنطلق   

 نصي تظهر على صفحات  صورة المكان السجن الت إن:يمكن القول ، صادقة 
فالمكان يصطبغ . ة بامتياز ة لتغدو صورة نفسي انزاحت عن طبيعتها الواقعيالسجن

ة ؛ لتكون ة والالشعوري محتوياتها الشعوريبالصبغة السيكولوجية لذات السجين بكلِّ
وموحية بدخيله ، ة للشاعر السجين ضامين التجربة النفسيصورة المكان حبلى بم

  :اقعه المأساوي المسيطر على ذاته رة عن وومعب، النفسي 
  
  
  
  

  

                                 
  . ١٠٩ -  ١٠٨: العزلة واتمع و ، ٩٥  :ة دراسات نفسي: ينظر )  ١(
 .٣٤٠: مجيل صليبا : علم النفس : ينظر )  ٢(
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ة التعامل بين الذات  عن فاعلي يشفُّ عامة السجن نصن على السابق فإوعطفاً
  إذ-ة للذات ي منهما اتصال بالرؤية النفس لكلٍّ-فهو بؤرة تجمع النقيضين . لمكان وا
 ،  معادياًبوصفه مكاناً، ورفضها إياه ، ه يشير تارة إلى عداء الذات للمكان نَّإ

خذت اتَّ، ب إلى الذات  ويشير تارة أخرى إلى المكان المحب،مصدر آالمها وغربتها 
منه األخيرة آلية دفاعييأتي الحديث عنه في فصل الحق -  عن غربتهاةة خداعي  - 

  . ةة أم ايجابيسواء أكانت سلبي، ة ن المكانين تفضي الذات بإسقاطاتها النفسيوبين هذي
فهو ، عادي على صورة المكان في السجن  أن يهيمن النسق المومن الطبيعي

يثير في النفس مشاعر الخوف والقلق لما ينطوي عليه من عداء  ((المكان الذي 
١( )) دم اإلحساس باأللفةحيث ينتفي الشعور باألمن وينع، ة وكراهي( . بمعنى أن 

كان شعور الذات إزاءه ف. ة نظومة من العالمات السلبيل مالمكان المعادي يشكِّ
 إن:  لهذه الرؤية يمكن القول واستكماالً . ة النفسي بصورة مباشرة بحالتهامرتبطاً

  الصراع بينإن، وبمعنى أدق  . اًرمؤثِّ واًمكان، السجن بؤرة مرفوضة عند الذات 
 قهر الذات وجعلها داخل ياً معاداًمكانفبوصفه . الذات والسجن صراع مزدوج 

الخالص ( : من الدخول معه في صراع طرفيه د البمحدوده المحكمة ؛ ومن ثَ
التي  له أدواته ل في كون المكانوالوجه اآلخر من الصراع يتمثَّ، ) والخضوع 

  .)٢(التعذيب الجسدي والضغط النفسي والغربة : هاف فيه الصراع معيتكشَّ
دفع الذات ،  في شعر السجون اً مهماً نفسيل المكان باعثاً ذلك مثَّإلى واستناداً

ل حريتها ووجودها اإلنساني ؛ لتكون المنزوية في ظلمته إلى استشعاره وهو يكب
جدلييه تجربة السجن شديدة وتغدو ف. ة بحتة ة الصراع بينهما قائمة على عالقة نفسي

. ة ة إلى حالة اغترابية أكثر مأساوييرتفع فيها مستوى الغربة المكاني، الوطأة عليه 
  :الموضوعات اآلتية بحث ف لنا في وهذا ما يتكشَّ

  

                                 
  . ١٤٣: ) رسالة ( حكيم صربي عبداهللا : املكان يف الشعر املهجري )  ١(
  .٢١:  ) رسالة( هادي شعالن : عراق رواية السجن يف ال: ينظر )  ٢(
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  ة الذات وباب السجن جدلي : أوالً
إنالقراءة النفسي السجنة لنص  ، ثيمةل الن يمثِّ باب السجتكشف لنا أناألشد  
 باب نعور الذات بأية من شهذه األهمية المكتسبة متأتِّ، ة السجين  في نفسيتأثيراً

الفاصل بين ثنائية الغربة والحرية السجن الحد  .في مخيلة فكانت صورة هذا الحد 
.  المطامح المنتظرة والنهايات المرتقبة زة لكلِّالصورة المركَّ ((ن ووجدانه يالسج
 ومنها يمر، وتحويل اليأس المميت ،  األمل القادر على خلق المعجزة يطلُّمنها 

وفي إطار هذه . ل الذي دنت ساعته وهو يحمل القدر المحدد واألج، رهط الموت 
كانت تتعالى وفق موحيات هذه النفس ، رات والمشاعر والمخاوف واآلمال التصو

وهي تأخذ مواضعها ، محات الكآبة ول، ب وصور الترقُّ، القلقة أشباح االغتراب 
  .)١( ))غير الطبيعية في نفسه أو فكره 

إند  تؤكِّ-دراسة  مناط ال- ثت عن سجون العصرين  جميع المصادر التي تحد
أنصب وقد نُ،  بالجدران من جميع جوانبه م محاطاً الشكل الهندسي ألغلبها قد صم

 العقلي والبصري  ندرك طبيعة الشدمن هنا.)٢(حد هذه الجوانب باب السجن في أ
ة لم  رغبته في النفاذ إلى الحريبيد أن) . باب السجن ( للسجين نحو منفذ الخالص 

، اج أو الحديد السحكمت مخارج السجون بأبواب مصنوعة من إذ ُأ ، تحقق أبداًت
اليمكن ،  اً أصواتوهي لثقلها تصدر أثناء فتحها وإغالقها، ووضعت فيها أقفال أمينة 

لها تحم .يقول جحكلي واصفاًدر العالبسيط                   :ار وبابه  سجن دو  
ــ ــ ددوقَ ــو ُألوتُع ــا آل ــ وم ِمسعه   

  
  أبــا الوليــد ودونــي ســجناِر دو 

   ذي شُ  وِففي ج ـ  فاٍتر س ـ  د مخرج ه  
   

ـ    القُ  أمينِ  ساجٍ بباِب   فـل ص٣( اِرر(  
ة التي رسمها جحدر لهذا  يتجوهر على الصور الحسي النصنعلى الرغم من أ     

     ) أمين القفل ) ( بباب ساج ( حكم ه ُأبأنَّ ، ة معالم هذه الصورةوواقعي، لمكان ا

                                 
  .١٦٢: ١ق :ويون شعراء أم)  ١(
 .ينظر وصف هذه السجون يف موسوعة العذاب الد الثالث )  ٢(
سجن باليمامة سجن فيه : ار دو . ١٧٦ : ١ق: شعراء أمويون و . ١٦٠ : ١مج : ديوان اللصوص )  ٣(

 .ى بالسواد  مغطَّ أي:ساج باب  ،جحدر 
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 )ار صر (؛ لكنمن الشعور النفسي ي حمل في حناياه جانباً هذا التصوير الحس 
       في طبيعة الصوت الرتيب في كلمةل هذا الشعور بصورة خاصة تمثَّ، للذات 

 )عمق ، فالكلمة تعكس في تجسيدها الصوري ورنينها اإليقاعي المقيت ) . ار صر
  .  وغربته المهوثقل آ، تجربة الشاعر االنفعالية 

   إن فعين السجين  ((  ،ة بحتة مسألة ترقب باب السجن من قبل السجين مسألة نفسي
فال يدري السجين القابع في تلك العتمة . ب حذر اب في حالة ترقُّ تتجه نحو البدائماً

 جيء تح هذا الباب ليخرج منه سجين ؟ أمفَُأ،  صوت باب السجن والذي أفزعه، 
تجعل باب ، خر جديد ؟ أم سيخرج منه سجين ليقتل ؟ فحالة الترقب هذه بسجين آ

تب عليه السجن أو سيق وهي حالة يدركها من ك. )١( ))السجن محطة أنظار السجناء 
، وتنهار أعصابه ، وتخور قواه ،  به الفزع والهلع وترتعد فرائصه لذا يشتد، إليه 

ع ب والتوقُّة ؛ لتكون بمجموعها دافعه إلى هذا الترقُّوتضطرب حالته النفسي.  

     ة ضمن هذا المنحى النفسي تقع في إطار المعادلة النفسيفي  فالمسألة    من هنا
ي إلى حالة من االستجابة يؤد، ففتح باب السجن مثير حسي ) .  المثير واالستجابة (

تتمظهر، ة النفسيوتشرئب ، الء السجناء يصابون بالذعر والفزع والقلق  هؤ في أن
ا العذاب أو  أم ،ع عيونهم لتبصر ما جاء به حارس السجن إليهموتتطلَّ، أعناقهم 

                  البسيط                                            : در حيقول ج. الخالص 
   قـام لـه    ِنج الس  باب كرحإذا تَ 

   
  قوم  ٢( وأبـصارا   ون أعناقـاً   يمـد(  

  إن      التي ، ى من خالل حركة باب السجن  تتجلَّة العميقة للبيتالداللة السيكولوجي
لذا جاء تصوير الشاعر لهذه االستجابة . ق المجهول  حمل معه قلاً حسيلت مثيراًمثَّ

الحياة والموت و، ة للسجناء استجابة يسيطر عليها الذهول بين األمل واليأس النفسي ،
ويكمن عمق هذه االستجابة في سياق .ةمدفوعة نحو الرغبة في الحري )ون أعناقاًيمد 

  فأبصار ،ثر نفسي فله أاألبصار ا مدأم. األعناق أمر طبيعيفمد.  )وأبصاراً
                                 

  .١٤٥  - ١٤٤) : رسالة ( سجون يف العصر العباسي شعر ال)  ١(
  . ١٧٤ : ١ق: شعراء أمويون و . ١٥٧ : ١مج : ديوان اللصوص )  ٢(
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عات لة من التوقُّوهي صورة متشكِّ، ك باب السجن ما تحرالسجناء تستطيل كلَّ
ةالنفسي؛ لتعبر اآلخر ا هو كامن في داخل الذات لحظة استقبال مؤثِّر عم .  

 بيد أن.)١( في بيتين لمصعب السلولي- كذلك -ة يوتتموضع هذه االستجابة الداخل  
                                                                                              الوافر :لكالب المحيطة بالسجن يقولالمثير هذه المرة لم يكن باب السجن بل نباح ا

   حـولي  جِن الس حت كالب بإذا نَ 
   

ـ  وه  هشاشةً طمعتُ     ا فـؤادي   فَ
   قـومي   بـاب  ال  يدقَّ  أن طماعةَ  

  
  )٢(تني األعـادي     أن يبي  وخوفاً  

          ،ر نفسي في حنايا الذات وتوتُّ، ة عن لحظة قلق عميق النص يكشف إذ       
جعلت من ) نباح الكالب ( ة التي أثارها المثير الخارجي هذه المشاعر النفسي

. ن الخالص والموتبي، ألمل واليأس استجابة الذات استجابة مجهولة متأرجحة بين ا
 الذات وهي في نها مجهولة ؛ أنا نقصد من قولنا في وصف هذه االستجابة بأنَّولعلَّ

خارج السجن  ما يحدثة تجهل تماماًغربتها المكاني  .فالشاعر اليعلم ماذا يت له بي
 أعداءه أو أن، وا لنجدته ا أن يكون قومه قد جاؤمإ. خلف البابصوت هذه الكالب 

  . وا ألخذ ثأر قتيلهم قد جاؤ
  ويبقى باب السجن الحد الفاصل بين الحري ق سيول األهل منه تتدفَّ، ة ة والعبودي

وصرير ، حملها قعقعة أقفاله ت، ق سيول الهموم واألحزان ومنه تتدفَّ، واألحبة 
فتتأرجح غربة ذات السجين بين هاتيك اآلمال واآلالم مع حركة هذه . أبوابه 

       الطويل:يقول الفرزدق . )٣( عند فتحها وعند إغالقها وهي تصر، ألبواب ا
  وننـا   ود  العـالءِ  م يا أُ  ِكذكرتُ

  
  أبوابِ مصاريع   الـس   ٤(وارِفجون الـص(  

       وفي نصزة عن غربة ذاته بة الحارثي صورة مركَّلْ آخر قدم جعفر بن ع

                                 
أودع السجن بسبب قتله شاعر النسيب ابن الدمينة ، مصعب بن عمرو السلويل احد شعراء الدولة األموية ) ١(

 وقد فر مصعب السلويل من. بعد قتل هذا األخري أخاه مزاحم بن عمرو الذي كان يأيت امرأة ابن الدمينة 
  .٤٠٩ : ٤ج : األغاين : ينظر . على ذلك بنو عقيل بعد أن ساعده إىل صنعاء سجنه 

   .٤١١ : ٤ج : املصدر نفسه )  ٢(
  . ٣٣) : حبث  (  العصر األموي شعر السجون يف: ينظر )  ٣(
  .٣٧٠: ديوان الفرزدق )  ٤(
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    :ة الذات والمكاندت بصدق جدليجس،عدةمتصاة في حركة درامي، المتفاقمة  وآالمه
                                                                   الطويل                                                                      

 م فـي الـدجى     ترنَّ  دورانٍ إذا باب  
   

ــ   ــإغالٍقدوشُ ــالِ  ب ــا وإقف    علين
   ـ  قـام عِ    ليـلٌ  واظلم ـ لْ بج جلْ ٍلج 

  
ـ        )١(باح بإعمـالِ  ى الـص  يدور بها حتَّ

      في أنَّليس من شك نا ال نقصد الصورة الدراميبل ، د ة بمعناها السردي المجر
ة التي حملت في طواياها مسلكاًالصورة الدراميفالتحليل . ر بالتوتُّ  مفعماًاً نفسي

م في الدجى إذا باب دوران ترنَّ( مها على خمسة أجزاء النفسي لهذه األبيات يقس (،       
يدور بها  (  ،)قام علج بجلجل  (  ،) ليل واظلم (  ،)قفال  بإغالق علينا وإدوشُ( 

 كلِّر النفسي للذات مع نلمح في هذه األجزاء تصاعد التوتُّ ) . بإعمالحتى الصباح 
، م ترنَّ( لت بؤرتها وحبكتها األفعال  مثَّ ،صرفة) ة وسرديسيك(  صورة هاإنَّ. منها
شد ، ت على حركتين التي دلَّ، ) يدور ، قام  ، اظلم :ة خارج الذات الحركة الحسي .

ة داخل الذات والحركة النفسي .في الداللة المتصاعدة زتة تركَّالحركة الحسي  ،
كة لحركة األفعال المتحر .ر النفسي  في تصاعد التوتُّزتة تركَّوالحركة النفسي

  : الذي تستشعره الذات لطبيعة األلم
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
الرجل الشديد : العلج . لشاعر الذي سجن فيه ااسم السجن : دوران  . ١٩٤ : ١مج : ديوان اللصوص )  ١(

 . اجلرس الصغري: اجللجل . الغليظ 
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اكتسبت ، ة عميقة تجربة اغترابي اآلنف النصل مثَّ، على التحليل السابق  وعطفاً   

الء  هؤى أنبمعن. م في حاجاتها اآلخر عمقها من كون الذات مجرد أداة تحكَّ
السجناء قد حيل بينهم وبين النوم من خالل ضوضاء األجراس التي يقرعها 

م أعصابهم ؛ أل فتثقل نعاسهم وتحطِّ ،ل الليلاانون طوالسجنح الضوضاء كما يوض 
يرفع ، علم النفس البيئي مفهوم سيكولوجي يشير إلى صوت غير مرغوب فيه 

تجربة اغترابية  (( نكون أمام اوبهذ . )١(  وتشويشاًراًويثير في الذات تنفي، االستثارة 
وال ما ، يريده اآلخرون ال ما هو عليه   معنى أن يكون اإلنسان ماذلك أن، كبيرة 

  .)٢( ))  اغترابهو جوهر كلِّ، هو يريده 
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
    . عبد اللطيف حممد خليفة . د : ترمجة . ماك اندرو . فرانسيس ت : د . أ : علم النفس البيئي : ينظر )  ١(

  .١٢١ -  ١٢٠: مجعه سيد يوسف . د 
  .١٣٧ : ٢ج : سلم العاين  شجاع م. د : البناء الفين يف الرواية العربية يف العراق )  ٢(
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  ة الذات وضيق السجن جدلي : ثانياً 
  ة تشكيل   عرضنا في سؤال سابق عملية من منظور نفسي الصورة اإلبداعي ،

، ة بين الذات والمكان  الذي نطرحه اآلن في طبيعة العالقة الجدلي السؤال المهمولعلَّ
اً أو موضوعاًواقعمها الذات للمكان بوصفه يكمن في مدى مطابقة الصورة التي تقد 

 الواقع وغ الفنان اليص الفن في أنما النخالف مايذهب إليه دارسوورب. خارج الذات 
ة ة اإلبداعياألهم في العملي فاألثر. ه ه يعيد صياغته كما يحسنَّبل أ، عينيه كما يراه ب

 م صورة معكوسةفعمل اإلبداع ليس كعمل المرآة التي تقد. لإلحساس والشعور 
اسه  شعور الفنان وإحس فيهامزاداً،  م صورة معكوسةه يقدنَّبل أ، مطابقة للواقع 
كما قد تراه ، بين شاعر يصف لك ما رآه  ((  هناك فرقاًبمعنى أن. بأثر الموضوع 

وأحاله في ، وشعر به ، وبين شاعر يصف ما رآه ، ة رة الشمسيأو المصو، المرآة 
 الذات في نفهم أن، وفي ضوء هذا المعطى  . )١( )) من حياته وجعله جزءاً، روعه 

 ينجم عن ذلك المكان ماوإنَّ، قوم بعملية االستقبال فحسب  تال ، إحساسها بالمكان
في شكل نهائي ، و خلق جديد له عملية إرسال أ، الذي تفاعل مع الذات ، المستقبل 

 منهما كلٌّ،ةة تكامليالمكان والشاعر ثنائي ((وبهذا يصبح . )٢(ج بين الواقع والذات مز
  .)٣( ))  للمشاعر والقيم في نفس الشاعرل قيمة المكان امتداداًوتشكِّ ،يعطي اآلخر

ال يمكن أن ، مها الذات عن المكان  الصورة التي تقدإن:   وبهذا نخلص إلى القول 
با ح إلَّتوضة بينهما طبيعة العالقة السيكولوجية التفاعلي .ة هذه العالقة تقوم على عملي
ر بالسجن من خالل الذات تتأثَّ، ر به ثَّر في اآلخر ويتأفكالهما يؤثِّ. ر والتأثير التأثُّ
وذات ، ....) ظلمة ، ضيق ، تعذيب ( ة القائمة فيه الله النفسي عليها من ظيفيضه ما

 -  الموضوع -  التفاعل السيكولوجي بين الخارج السجين بدورها ومن خالل عملية
) السجن ( ن ة للمكار في طبيعة الصورة الواقعي تؤثِّ- والشعور اإلحساس-والداخل 

لهذه غلب األحيان مجافياًفيكون تشكيل الشاعر للمكان في أ ((ة بحدوده الهندسي 
                                 

  . ٢٦٤: العقاد : ابن الرومي حياته من شعره )  ١(
  .٧٩ - ٧٨: خل إىل نظرية النقد النفسي املد)  ٢(
  .٥٣: ائيات الضدية  الثن)  ٣(
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 . )١( )) ةالنفسيصدق عن حقيقة المكان  أه في الوقت نفسه يكون تعبيراًلكنَّ، المقاييس 
، هي صورة عن الواقع . ة جديدة  اإلبداعي بصورمه لنا في النصها تقدبمعنى أنَّ

                      .ة عنه بل صورة نفسي، ها ليست الواقع بعينه نَّ أبيد
الذي ، م والضيق  أساس التبرإن: القول  على الرؤية السابقة يمكننا واعتماداً    

فعملية . ا نتيجة سيكولوجية لضيق المكان الواقعي تستشعره ذات السجين ماهو إلَّ
 شيء في فالمكان السجن يجعل كلَّ) . ر التأثُّ( ل التأثير تبدأ من الخارج نحو الداخ

 في اً ونفسياًفإقامة السجين جسدي.  لسيطرته أو باألحرى خاضعاً،  له داخله خاضعاً
، موعليه تستشعر الذات الضيق والتبر.السيطرة عليه من هذين الجانبينالسجن تعني 
نحو الخارج  مضمون االنعكاس من الداخل الشعري حامالًفيأتي النص  .بمعنى أن 

سقط ما في داخلها ن تُي بالذات ألعملية االندماج والتفاعل بين المكان والذات تؤد
 ا يضفي عليهالشاعر إذ يندمج في األشياء (( نن ؛ ألمن مشاعر الضيق على المكا

))بدمه  ن األشياء الفنان يلووقد قيل ذات يوم إن.من مشاعره 
يق من هنا كان ض.)٢(

حد المشاعر وسوداويتها أ شقائها المكان الذي تشعر به الذات الغارقة في خضم
الطويل:)٣(مماتييقول ابن .على اغتراب شعراء السجونظاللها  ة التي عكستالنفسي                                             
ـ  جن الـس   علي وضاقَ   ني ى كـأنَّ   حتَّ

  
  بــه للــضيِقلــتُلَح ِق محنّــ صــدر 

    فيا ليتني كالد  ـ مع في ج     عاشـقٍ  ِنفْ
  

    ٤( في صـدر أحمـق     فأخرج أو كالسر(  
     يكشف عن عالقةفاستنطاق النص ة لطبيعة الضيق الذي تشعر به الذات  طردي ،

 فبدا هو اآلخر أكثر ضيقاً. إذ أفضت شعورها بالضيق على المكان الذي يحيط بها 
الصورة )  إرسال -استقبال ( د هذا الشعور يعض  ماولعلَّ. ة ن طبيعته الواقعيم

                                 
  .٥٩: التفسري النفسي لألدب )  ١(
  .٥٧: املصدر نفسه )  ٢(
 الديار املصرية كان ناظر الدواوين يف، ن ممايت الوزير األديب أسعد أبو املكارم بن مهذب بن مينا بن زكريا ب  )٣(

سجنه الصاحب صفي ،  فأسلم كان نصرانياً.  هـ٦٠٦ سنةووفاته حبلب ،  ـ ه٥٤٤ مولده مبصر سنة، 
   .٣٠٢: ١ج: األعالم و، ٢١٠ : ١وفيات األعيان جينظر . الدين بن شكر وايل القاهرة 

 .٩٠ :رياض عبد احلسني راضي : حققه مجعه و: سعد بن ممايت شعر أ)  ٤(
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نا ولعلَّ، ) ق كأنني حللت به للضيق صدر محنَّ( ة في عجز البيت األول التشبيهي
ح ذلك أكثر بالمخطط اآلتي نوض :  

  
  
  
  
  
  

        
ة ومعاناته  لحالته النفسيف الشاعر وصفإن .  على التحليل السابق للنصوعطفاً    

ة وآية ذلك هذه الصور المجازي، د صورة الغربة بأقسى أنواعها يجس، الضيق ب
فكانت قدرة الشاعر السجين على التعبير عن غربته من ، الواردة في البيت الثاني 

ة للذات عن طريق جاء من التركيز على توصيف الحالة الشعوري، خالل الصورة 
فالجفن والصدر ، )  في صدر أحمق كالسر( و )  كالدمع في جفن عاشق (التشبيه 

ووجه الشبه الذي يربط بين الصورتين ،  هما السجين والدمع والسر، هما السجن 
  .)١(ة ة الباطنيربط فيها الشاعر فنه بحياته النفسي) ة سيكوفني( ها صورة إنَّ. السرعة 

   وليس ، مكان السجن نظرة تنبع من داخلها السوداوي  نظرة الذات السجينة للإن
تعود إلى حقيقة  ((ها حد الباحثين أنَّة ذلك كما يراها أوعلَّ، ة للمكان النظرة التسطيحي

ة لهذا المكان إدراك ذهن الشخصي ،ة عنه والى الخبرة السيئة التي تحملها الشخصي ،
 ه النَّنجد أ ،  من دائرة الخبرة واإلدراكإذ لو خرجنا، والذكريات المؤلمة في داخلها 

ز هذا الرأي السابق ة مايعزوثم. )٢( ))...ل مصدر عداء يمكن للجدران أن تشكِّ
ليه شعورها يزاد ع، ركه المكان في ذات السجين  بطبيعة األثر النفسي الذي يتالًمتمثِّ

ة  الصورة العدائيوبهذه.  في السجن زجميت به وهي تُالذي ر، بالظلم والقهر 

                                 
   .٢٥: املدخل إىل نظرية النقد النفسي : ينظر   )١(
   . ١٣٠ - ١٢٩:  السردية يف شعر الصعاليك البنية)  ٢(
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وحجب ة يثير السجن في ذات السجين حالة من الشعور بفقدان الفاعلي، للمكان 
لتنطلق ؛ طن افتتبلور مخزونات الب.  التي كانت عليها خارجه ،ة والحرياإلرادة 

هذه المشاعر بمجموعها . ه رة غربة الذات وشعورها الحاد بألم المكان وضيقمصو
وتأرجحه مع أقرانه ، ياع والتشتت د لحظة الض يجس)١(د القدوس صالح بن عبجعلت

ا ن كانوا وسط السجن في الحياة الدنيا إلَّفهم وإ. ية الحياة والموتالسجناء بين ضد
                     الطويل                  : يقول.حكم األموات اليعرفون غير محبسهمهم بأنَّ

 ـ   يـأوي ألهـلِ    أال أحد  ٍة محلَّ
  

    مقيمين في الد      نيانيا وقـد فـارقوا الـد  
  كأنهم    دارهـم    لم يعرفوا غيـر 

  
    ٢( التـضايق والبلـوى      ولم يعرفوا غير(  

     إنة للنشاط النفسي في دراسة  استحضار الطبيعة الديناميدتؤكِّ ،  السجننص     
)) ة أديب يمكن أن يكون أن ليس ثم))ية السيكولوجية إزاء من الناح))  اً حيادي

إلى أعماق ))  الالشعوري ((ب شيء من نشاطه  أن يتسرإذ البد، نصوصه األدبية 
 العمل الفني أن، اد المحدثين ذلك يرى كثير من النقَّعلى وفق و. )٣( )) ...ِّالنص

 ذلك األمر مرتبط بتحويل الصورة إلى مجال لدراسة الحالة لكن، لالوعي كشف 
وعملية ، والصورة في النهاية كشف وإضاءة لذات المبدع من جهة . ة للمبدع النفسي

   . )٤(ي من جهة أخرى خلق فنِّ
   من مشاعر الضيق اًكثيراضت الذات من جانبها الالشعوري  على ذلك أفوبناء  .

ة مشابهاًفجاء التعبير عن غربتها هذه المروالقبر كثيمة .ت في القبر  لغربة المي 
 ذلك إلى طبيعة ومرد،  اإلنسان في الحياة ر عن انتهاء وجودبن مغلق ومعاد يعمكا

لذا كان ارتباط السجن ، وما تختزنه الذاكرة اإلنسانية في الالوعي عنه ، هذا المكان 

                                 
ومتكلم يعظ الناس يف ، شاعر حكيم ، موىل االزد ، صاحل بن عبد القدوس اجلذامي البصري  أبو الفضل) ١(

: ينظر .  هـ ١٦٠فحبسه مث قتله وأمر بصلبه على اجلسر سنة ، سي بالزندقة امه املهدي العبا، البصرة 
  .٤٩٢ : ٢ج : وفيات األعيان 

  .١٣٧: عبداهللا اخلطيب : تأليف ومجع وحتقيق : حياته وشعره : صاحل بن عبد القدوس البصري )  ٢(
  .١٣٣:  حسني مسلم حسب. د :  ) دراسات يف البنية والداللة  (مجاليات النص األديب)  ٣(
  .١١٨ : الثنائيات الضدية : ينظر )  ٤(
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. )١( )) القبر المؤقت (( فالسجن كما يصفه فوكو.  داللة على طبيعة التماثل بينهمابالقبر
  الكامل                                                    :يقول أبو نواس 

 ــتكم ــي أتي ــرِ إن ــن القب    م
   

  والناس  ٢(  للحـشرِ   محتبـسون(  
      إذ الشك لذا فإ، ) الضيق واالنغالق ( قبر  من الدالالت الرئيسة لل في أنن 

 يستشعر  مع وجوده في مكان ، الداللتين في الوعي الشاعر السجينحضور هاتين
؛  في استدعاء صورة القبر من الالوعي اً مهمكان حافزاً، فيه الضيق واالنغالق 

. ة  عن طريق االستعارة التصريحياً مجازيللتعبير بها عن صورة السجن تعبيراً
، التي تحيط بالذات، مة من الغربة خلق أجواء قاتها كفيلة بفكانت هذه الصورة بداللتي

م في ذاتها تقد ) مجازاً(  أجواء اجتماع الناس للحشر في القبر نفإ ، وبتعبير آخر
ت فهي أجواء يجتمع معها التشتّ. حالة من حاالت االغتراب الحاد بالمفهوم النفسي 

  .د الغربة أيما تجسيد ها مشاعر تجسوكلّ، والضياع والقلق الحاد 
 جانب فيزيد في . عند صالح بن عبد القدوس) السجن ( وتتسع داللة القبر     

 تتضح أصداء هذه ومن ثم، ) عمقه في األرض ( الضيق واالنغالق داللة ثالثة 
حكمت ُأ*ر عن غربتها العميقة وهي تقبع في مطمورةلتعب؛ الدالالت في أحناء الذات 

إذ المجال ، تهدأ له عين  تحت األرض حيث الظالم المضاعف بوجود حارس ال
                                                                            الطويل                : الغربة الذي تقبع فيه الذات يقول ص من عالمحينذاك للتخلّ

   طوى دوننا األخبـار  ـ   سـجن   ع ممنَّ
   

   ــد ــارس ته ــه ح ــونل ــداا العي    وال يه
ـ    ِبقُ     دفن فـنحن بمعـزلٍ    رنا ولـم نُ

   
 )٣(ال نغـشى من الناس النخـشى فنغـشى و       

قصدت من ،  عملية تأطير صورة السجن بالقبر  يكشف لنا أناستكناه النص  إن      والنغشى 
                                 

  .٢٤١: علي مقلد . ترمجة د : ميشيل فوكو ) : والدة السجن ( املراقبة واملعاقبة )  ١(
    .٢٨٤) : برواية الصويل  ( :ديوان أيب نواس )  ٢(
على خذ ما يشبهها مث ات، وب كانت تتخذ حلفظ احلب، ضيقة الفوهة ، حفرية تتخذ يف باطن األرض :  املطمورة *

. يوصل إليها دهليز مظلم ضيق الينفذ إليه النور ، شكل حجر مظلمة حتت األرض  يوضع فيها السجناء 
  .١٢٥ : ٣مج : موسوعة العذاب : ينظر 

 ،سبت األبيات نفسها إىل أكثر من شاعر وقد ن . ١٤٢: حياته وشعره : ي صاحل بن عبد القدوس البصر)  ٣(
 .وصاحل بن مرداس ، الطاليب  وعبداهللا ، وعلي بن اخلليل ،  علي بن اجلهم منهم
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فكان  .  استالبه لها ومن ثم ،ن تراجيديا هذا المكان وطغيانهخاللها الذات اإلبالغ ع
عم ية من صورة هذا النسق المكاني المفإحساس الذات بغربتها في هذا التشكيل متأتِّ

   .)١(واالنقطاع التام عن العالم الخارجي ، ة والعبودي، ة والالحري، بالملل 
عبر _ بصورة القبر سجن الذي يقبع به هؤالء الشعراء مقاربة صورة ال و    

فتكون في ، وفقدان توازنها ،  الذات إرادةعن ترسيخ فكرة تعطيل   تنم–دالالته 
صوره بأبشعحيث االغتراب ، مة لنهاية المحتَّز التدهور النفسي والشعور باحي  .

٢(صفي الدين عيسى الحلبي ما كشفت ذات ورب( ا يستوطن في ذات السجين من عم
بينه وبين قائمة ة ي في حوار)والرعب والذعر والضيق  ة والعدميالضياع( مشاعر 
  البسيط                                                            :يقول ، حبيبته 

ا هــنَحز قلبــي حــين أَ ةُبيبــ حقالــتْ
  

    فـي الـسجنِ    ناًِجوقد رأت س   مأسـور    
   لهـا    أو في القبـر ؟ قلـتُ       نتَوِط أُ جِنفي الس 

  
ــ   ــسج انيِس ــدي م ــورون عن    ومقب

  ــاكن   ه ســكينتُتْلَّــ القبــر قــد ح إذ س
  

  وســاكنجِن الــسمرعــوب ومــذعور   
 هجن مــسكنُ بالــسن مــِكر تَــ فــياسوالنَّــ  

  
  )٣( القبـر محـصور     هو وسطَ  ن م ِكركتَ  

    
   
  
  
  
  

                                 
   .٧٥: جمموعة من الباحثني : مجاليات املكان : ينظر ) ١(
انس املسجون وراحة (  له كتاب، شاعر غري مطبوع ، أبو الفتح عيسى بن البحتري احلليب  ، صفي الدين )  ٢(

يستنتج من ،   حمقق كتابهغري أنَّ، ووفاته لرجال إىل ترمجته وسبب حبسه مل تشر كتب التاريخ وا، ) احملزون 
هـ ٦٢٥ سنة ه كان حياًمقدمة املؤلف أن  . 

  .١٣٧: صفي الدين عيسى احلليب : نس املسجون وراحة احملزون أ)  ٣(
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   ة الغربة ومظاهر المعاناة النفسي : ثالثاً
 ما  شعراء السجون كثيراًإلى أنمن هذه الدراسة شرنا في غير مكان  لقد أ   

تعرضوا إلى معاناة جسديب وتشهير وتقييد ة من اضطهاد وتعذيب واستالة ونفسي ،
الء الشعراء على أسقطها هؤ، ة  على شكل نفحات نفسي واضحاًلت حضوراًها سجكلّ

ة نصوصهم السجني ،شكالها المتعددة في هذا  هذه المعاناة بأولنا أن نشير هنا إلى أن
ة واإليجاب المكان المفرغ من الفاعلي ،ة عميقة جعلت من الذات في غربة نفسي ،

ة تقدير وسلبي، والكآبة فيه ، والهول من المكان ، لت في صور انعدام الحرية ثَّتم
  . الذات 

ففي موضوعة الحري   ة يقرحد وجوه اغتراب  أر علماء النفس واالجتماع أن
ب وما يترتَّ، ه فاقد لحريته وفاعليته نَّأبل في شعور هذا الشخص تتمثَّ، الشخص 

  ، والالمعيارية ، والالمعنى ،واليأس، اس متفاقم بالعجز على هذا الشعور من إحس
   .)١(ة  فالغربة النفسي ،واالنعزال االجتماعي

 ة تحضر هذه الثنائيولعلَّ ((ة ة عميقة بين الغربة والحريإزاء جدليب    إذن نحن 
الء الشعراء بالمكان فقد ارتبط هؤ، راء األسر والسجون بشكل أقوى لدى شع

  .)٢( )) في مكان آخر اًوأقاموا جبري، عدوا عنه وابت
   يتكشَّ، ق أكثر في دراسة نصوص السجن وعند التعمف لنا أنة تكون  هذه الثنائي

الء ألفوا  هؤنإذ إ، جنوا عراء الصعاليك الذين س لدى الشراً توتُّشدوأ ، أكثر عمقاً
يصبح غياب المكان كما هو متجلٍّبحيث، ة في الصحراء المترامية األطراف الحري  

.  توازنهامها وفقدان إلى تأزوكما عاشت فيه الذات في الماضي ؛ دافعاً، في الذاكرة 
 عالقة الصعلوك بأي مكان آخر خارج حدود المكان إن ، وبعبارة أكثر إيضاحاً

قيقي ة التنطوي على إحساس وتعايش حتبدو عالقة مختلَّ) ة مكان الحري( الصحراء 
 الذات الوجود لها فالغربة بهذا المعنى تعني أن) . السجن ( مع فكرة المكان البديل 
فكيف لنا أن . وغياب المكان هو غياب للذات المنتمية له ، خارج مكانها وزمانها 

                                 
  . ١٢٩: ) حنو نظرية حول اإلنسان ( التحليل الفاعلي : ينظر )  ١(
  .٤٦ :  ةالثنائيات الضدي)  ٢(



 ﴾١٣٠﴿ 

نتصور شعور ذات الصعلوك وقد تحولت من رحبة المكان والحريدة فيه ة المتجس
  البسيط      :لي كْدر العحيقول ج.  والعار  الضيق والذلِّإلى مكان السجن حيث

ـ  د  في البيضاءِ  حِب للص أقوُل  مونكُ
  

ــةً   ــومحل ــضاءدتْ س ــاري بي    أقط
    ـ    ِةمأوى الفتو لقـت ذ خُ  لألنـذال م  

   
   والعــاِرِل الــذُّعنــد الكــرام محــلُّ  

   هـا أبــداً عِر سـاكنها مـن قَ  كـأن 
  

    ١( النـار   مـن  تاٍشنْلدى الخروج كم(  
  السابق     فاستنطاق النص  ،غربة الشاعر الصعلوك وجدت أصداءها يكشف أن 

ة تداخلت وفني صورة سيكهاإنَّ. وقد سيطرت على ذاته سيطرة تامة ، في أحناء نفسه 
فسجن البيضاء اليحمل من معاني . فيها دالالت األلوان بين الواقعي والنفسي 

ا يحويه مناقض لمعنى اللون األبيض ؛ لذلك جعل نهاره أسود وم، ا االسم البياض إلَّ
 ،والسواد يعطي دالالت إيحائيففيه العذاب وفيه الحزن وفيه األلم الجسدي ، ة ة نفسي

الغربة والنفسي ومن ثم  .وإذا ما تعمواستكناه البؤرة  ،قنا أكثر في استبطان النص 
أكثر ماتتضح في البيت الثالث ها نجد أنَّ، ة للغربة فيه النفسي .ه السجن فالشاعر يشب

بالنار مع وجود قاسم مشترك أو وجه شبه هو العذاب الذي يالقيه السجين في مكانه 
وهو ،  وسيلة لمعاقبته هاالسجن ؛ ألنَّ  هي تجربةفأقسى تجربة عاناها اللص. البديل 

  وسلوكاً خاصاً له موقفاًن لحبسه ؛ ألغاً مسو- حسب فلسفته الخاصة -يرى  ال
ة  من فقدان الحري ناتجاًعذاباً، وعليه عانت ذات السجين عذابين ،  في الحياة مغايراً

هذه التجربة االغترابية بعذابيها . )٢(ه لحق به نَّ أ آخر من الظلم الذي يظنوعذاباً، 
 غربة ذات أي أن، يك  في الخوف على أقرانه الصعال نبيالًاً إنسانيدت لديه شعوراًولَّ

والحرص على األقران ؛ ، ة اإلحساس باالنتماء قت لديه لذَّالصعلوك في السجن عم
ة ؛ ليحقق في ه نوع من اإليثار أو الغيرينَّإ. قع فيه من غربة ا يقعوا بمثل ما ولئلَّ

  .جل اآلخرين أ من الرضا النفسي من ذاته نوعاً
     

                                 
: املنتاش ، سجن بالبصرة : البيضاء  . ١٧٧ : ١ق : شعراء أمويون و .١٦٦ : ١مج : ديوان اللصوص )  ١(

 .وهو إخراج الشوك :من النتش 
  .٦٣:  الثنائيات الضدية : ينظر )  ٢(
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   يدينا تؤكِّ النصوص التي بين أ إند أنج من أكثر الشعراء الصعاليك الذين دراًح 
بظننا -ة ذلك وعلَّ. الغربة / ة عانوا ثنائية الحري -هذا الشاعر اللص  تكمن في أن 

سأشهرها ات كثيرة في سجون عديدةجن مر  )وديماس ، ار دو ،س والمخي ،
 ولم يألف لفتهااد على جديدة لم يتعويواجه حقيقة  ((ة  مروهو في كلِّ) والبيضاء 

التي تتبدد في حيرتها ،  ذاته وتفرض عليه المواجهة يشعر بها وهي تمس، حاالتها 
هذا بدا في أقبية وب . )١( ))وتتباعد عن أقطابها أجزاؤه المتماسكة ، حالته الراهنة 

ة ه انعطافات نفسيفخلق السجن في ذات. ة ة حد حاالته النفسيشدالسجون وهو في أ
إلى عالم ) الصحراء ( ة وهو يستشعر االنفصال عن عالم الحري، وفجوات قاسية 

  ل بحراسته بعد أن كان يجوب الصحراء ان الموكَّحيث السج) السجن ( الغربة 
  البسيط                                                     : يقول . )٢(واألمصار 

   تحرسـني  جن والحـراس  لس في ا  صرتُفَ
  

   ـ   بعد التلص ص في ب٣( وأمـصارِ  ر(  
. ل الشديد في حياة هذا الشاعر الصعلوك عن بؤرة من التحوالبيت  يكشف  إذ    

هذا . ة الصحراء والرفض للسلطة وأوامرها إلى شخص قابع في السجن فمن حري
وهو يخضع لسلطة أقوى منه ،  والمرارة  بالذلِّل زاد في قرارة ذاته إحساساًالتحو ،

ها حالة من إنَّ. )٤( لرغباتها وأوامرها راضخاً،  تريد هي ترغمه على العيش وفق ما
ة لفت الحريالتي أ، بين المشاعر واالنفعاالت أثارها الصراع الداخلي ،  الغربة هوان

ة مع الضغط النفسي الممارس على وعدم انسجام هذه الخلجات النفسي، من جهة 
 تقع في منطقة الذات في البيت غربة بمعنى أن. الذات في المكان من جهة أخرى 

ونصفه اآلخر مشدود نحو ، فنصفه في السجن . ي النفسي الذي يعانيه الشاعر التشظِّ
  . الصحراء 

     

                                 
  .٨٤: نوري محودي القيسي . د : حماوالت يف دراسة اجتماع األدب )  ١(
   . ١٦٢ : ١ق : يون شعراء أمو: ينظر   )٢(
  .١٧٥ : ١ق : شعراء أمويون و ، ١٥٩ : ١مج :  اللصوص ديوان)  ٣(
  .٤٥) : رسالة ( خالد جعفر مبارك : املكان يف شعر الصعاليك والفتاك إىل اية العصر األموي : ينظر )  ٤(



 ﴾١٣٢﴿ 

  وفي نصثالث تقترن صورة غربة السجن لدى ج در بصورة غربة الديار ح
  البسيط                                                        :يقول . وخوائها 

 يا رب ـ  عنـد خالِ    بيتٍ  أبغض  ِهِق
  

ــه ُأ بكوفــانبيــتٌ   ــ من قَشــعلت سر 
ـ  كلُّ ع فيـه النـاس    جممثوى تَ    م ه

  
ــتَّ   ــال ِوش ــور ف ــردى األم وال ص در  

  دار  عليها عفاء   هر موحـشةٌ   الـد 
  

  )١(والحـضر  وفيها البـدو      إنسٍ من كلِّ   
       إن التعمخارجي  المظهر ال : يكشف لنا مفارقة بين مفهومين ،ق في خبايا النص

 رالمظهو، ة  البيئي من السجناء بمختلف انتماءاتهماًكثيرالذي جمع ، الواقعي للسجن 
الء السجناء مع الشاعر يستوجب فكان وجود هؤ. ي عليه ذات الشاعر الداخلي الذ
  بسبب كآبته العاكفة في ،ةة حاد في غربة نفسينا نجدها أنَّإلَّ، ه بالغربة عدم شعور

 اكتسبت مالمحها  ،فالغربة بوصفها تجربة مهيمنة في وعي الذات. عالمه الداخلي 
ة كامنة في الوعي الشاعر السجين من منابع رؤيوية ذات طبيعة سيكولوجي .ة إذ ثم

وهي ، ) فضاء المكان ( لي للذات والعالم الخارجي ترابط عضوي بين العالم الداخ
، د هذه الغربة  ما يعضولعلَّ. عالقة تقتضيها ظاهرة الغربة التي تستشعرها الذات 

هذا المشهد المكاني المقفر الذي يعني عالمة من عالمات الغربة المنبعثة من الوعي 
 هذا التشكيل نأي إ. )٢(فهو يحيل إلى خواء الذات المستلبة داخل السجن . الشاعر 
األمر ، ق مضجعه  النفسي الذي طالما أرم بصورة التهد- اً باطني-يوحي  ((المقفر 

ة م بنفسيفتناول صورة التهد. الغربة المكان فحسب ، الذي أشعره بغربة النفس 
))متألمة 

)٣(.   
الشعور  يشترك مع الشعراء الصعاليك ويقاسمهم عمق  ،صل   وفي موضوع متَّ

 مراكزهم ومكانتهم االجتماعية الشعراء الذين فقدوا ، ة وفقدان الحري، بالغربة 
كأبي ، ة الالهية ياة الحري الشعراء الذين اعتادوا على حما شاركهمورب. والسياسية 

      ق إحساسه بالغربة وهو يفتقد حريته في بيته األصيل  الذي تعم-  مثالً-نواس 
                                 

 . جهنم : سقر  . الكوفة: كوفان  . ١٧٣ : ١ق : شعراء أمويون و . ١٥٧ : ١مج : ديوان اللصوص )  ١(
   .١٠٢: مجاليات النص األديب : ينظر   )٢(
  .٢٦٨ : عر العريباالجتاه النفسي يف نقد الش)  ٣(



 ﴾١٣٣﴿ 

        ظويلال                            :يقول .  في السجن ؛ ليبيت قابعاً) الحانة ( 
  على مركبي مني السالم وبزتـي     

   
  )١(وغدوات لهو قد فقـدت مكـاني        

وهو يستشعر ، الذي عاش لحظة اغتراب متفاقمة  ، )٢(ومثله إبراهيم الموصلي     
 لهم شعوره بالغربة اءه شاكياًلَّ أخفراح يستنجد. ورتابة الحياة فيه ، الملل في السجن 

حيث الحياة الالهية ،)الحانة (  يوتوبياه المفقودة مستذكراً،  في هذا المكان الممض . 
               الخفيف                                                            :يقول 

 مكـاني    قـد مللـتُ    يا أخالء 
  

  رت ما مضى مـن زمـاني      وتذكَّ  
   شربي الراح   علينـا   إذ تقـوم   

   
ــانهــا غــصن كأنَّ دلٍّذاتُ     )٣(ِ ب

  الذين ه من أكثر الشعراء فلعلَّ، ا أبو فراس       أمهم ومكانتهم السياسية فقدوا عز
يقول . سر الروم  قدره من أمير فارس إلى قابع في أبعد أن آل به، واالجتماعية 

  الطويل                                                   : حاله في السجن واصفاً
تمــرالليــالي لــيس للنفــع موضــع   

   
  لـــديوال للم عتفـــينحـــساب  

   سـابقٍ   علـى مـتنِ     لي سرج  دوال شُ   
   

ــ   ــالعراء قِ ربتْوال ض ــي ب ــ ل باب 
  وال بقــت لــي فــي اللقــاِءرقواطــع    

  
ـ             )٤(ُرابوال لمعت لي فـي الحـروب ِح

ة الذات على فقدان مركزي تعتاش  ،نف اآلغربة الشاعر في النص  يبدو أن    إذ  
ة تمحورت في أساسها على هذه المركزي، التي كانت عليها قبل دخول السجن 

 غربة الشاعر لم تكن متمركزة على بمعنى أن. حضور هذا الفارس في المعركة 
 إحساسه بالغربة نبل إ، عركة أي حرمانه من رؤية الم، عدم وقوع الحدث بذاته 

                                 
   .٣٢٥) : برواية الصويل (  نواس ديوان أيب)  ١(
 سافر إليها وأقام ا مدة مل يكن من املوصل بل،  املوصلي بن ماهان املعروف بالندميإبراهيم  أبو إسحاق )٢(

جن مرات عديدة من قبل املهدي وهارون العباسيني س، حلان  واختراع األوهو صاحب الغناء، ليها إب فنس
: عيان وفيات األو،  فما بعدها١٠٦ : ٥ج : غاين األ: ينظر .  هـ١٨٨تويف سنة ، بسبب معاقرته اخلمرة 

   .٤٣ : ١ج 
    .١٤٧ : ٥ج :  األغاين )٣(
  .١٢١ : شرح ديوان أيب فراس احلمداين)  ٤(
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 جوالت ومعارك تجري خارج فالشاعر يدرك أن. على حرمانه من االشتراك فيها 
ة ؛ لذا كان اإلحساس الشديد باغتراب وهو محروم من شرف الفروسي، قلعة السجن 

ر ذاته بوساطة شبه فكر. أنا الفارس ) األنا (  على قد ألح، الشاعر عن فروسيته 
وال ، ا بحضوره  االستعداد للحرب ال يكتمل إلَّوكأن، أربع مرات ) لي ( جملة ال
ا من سيفه رى بريق للسيوف إلَّي ،بل .ته  من حرباراب إلَّرى لمعان للحوال ي ة ثم

حمل ،  شطر ى في تكرار أسلوب النفي مع كلِّ يتجلَّ ،ز هذا الشعور بالغربةما يعز
 الً متمثِّفكان تجسيد الغربة. ة اطف واالنفعاالت النفسيفي حناياه حزمة من العو

مة على وأمانيه المحطَّ، ره على الماضي وجود ذاته في منطقة متأرجحة بين تحسب
ة ا اجترار الصدمة النفسيفهو ال يملك من أمره شيئا إلَّ) . السجن (  صخرة الواقع
ة اجتماعية  الشاعر يعاني غربة نفسيأن (( عنها كلُّ ه الرؤية تشفُّهذ. التي خبرها 

   .)١( )) ة الموحشة عن غربته المكانيفضالً
ودنياه ،  عن أجواء السجن الغريبة   ومن جانب آخر كشفت لنا نصوص السجن  

  غريباًاً مكانيفبدا نسقاً . ةوتصوراتهم السوداوي، كنيه المهولة ومشاعر سا، المبهمة 
 بين آالم الجسد والنفس  من السجين منزوياًجاعالً،  نفسه  ويثير الغربة في الوقت،

ت لنا بصدق عن والذات بدورها كشف . )٢(مابين واقع الحبس وارتدادات الشعور ، 
سقط من ظاللها  أن تُاًة جدفكان من العفوي. ها وسط هذه اآلالم طبيعة غربتها وهوان
تراها ، ش به الذات من مخاوف  لما تجيفتأتي الصورة رمزاً، الكئيبة على المشهد 

  الطويل               : يقول الفرزدق .  عن مخاوف الناس يوم البعث ال تقل شأناً
 أرى السسلَّ جن    التـي وعـةِ اني عـن الر   

   
  ــوس ــا نف ــإليه ــسلمين تح   وم الم

   هــا دونَ مــن اآلمــال والمــوتُبــتُِجع  
   

ـ    وماذا يرى المبعوثُ       )٣( وم حـين يقُ
    

                                 
  .١٥٢: ياسر علي عبد سلمان :  )دراسة موازنة  ( صورة الذات بني أيب فراس وحممود سامي البارودي)  ١(
  .٦٥٣: األسر والسجن يف شعر العرب : ينظر )  ٢(
  .٥٧٨: ديوان الفرزدق )  ٣(
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 واصفاً،  )١(قول سبط ابن التعاويذي ، وأكثر منها عمقاً، ب من هذه الصورة وقري 
                                                                      الكامل                                                          :مكان سجنه

حشر  وميـزان   جرائـد  وعـرض   
   

   وحــسابورةٌ منــشوصــحائفٌ  
   علـى الـورى     تبـثُّ  وبها زبانيةٌ   

   
ــٌل   ــالعوسالس ــذاب ومق    وع

   مـا وعـدوا بـه      مافاتهم من كلِّ    
   

ـ  ا راحـم  في الحشر إلَّ     ٢(ُاب وه(  
      وعالئم الخراب والضياع ، ه كوابيس الغربة والموت  المكان القاتم الذي تلفُّإن

ففي  . ة لهذا النصمكونات األساسيلهو المدخل الذي من خالله تنبسط ا، النفسي 
ل في األول تمثَّ:  الذات تعيش اغترابين  نجد أن،ة  السيكولوجيتهصورحدود 

واآلخر ، ) السجن ( انفصالها عن الواقع الخارجي ودخولها في عالم التيه والغربة 
دود لتعيش في واقع اغترابي كسر الح، ل في انفصالها عن واقع الغربة السجن تمثَّ

الزمكانية الواقعيواقع يوم ( ة استدعتها مخيلة الشاعرة في السجن ؛ ليكون في زمكاني
 بيد أن، ل بقرينة الهول والعذاب  الواقع بالمتخياها صورة تطابق فيهإنَّ) . القيامة 
 منحى االبتعاد واالنفصال ؛ -  في عجز البيت األخير- الصورتين قد أخذتا هاتين

 غربة السجن وعذابه أكثر بكثير من غربة يوم القيامة لة هذا االبتعاد أنلتكون دال
ف من هو راحم بالعباد رؤو) لة لمتخيا(  في هذه الغربة الثانية بقرينة أن، وعذابه 

  . بهم 
ل ة الحزن والضياع الذي يشكِّوهو قم،  ومن أبعاد الغربة السأم واليأس المفرط   

. ى في البحث عن الذات والعالم وهو ما تجلَّ، حرك الصراع وم، جوهر االغتراب 
  واقعاًدت نصوص السجنوعليه جس. فيصطدم بظواهر أزلية كالموت والزمن 

، فجعلها تائهة بين الوجود والعدم ، ل الذات ار األسى القانت الذي كب من تيصادقاً
دخل  ة الة كشفت عن حالة نفسية مباشرفجاء التعبير بلغة واقعي. بين الحياة والموت 

                                 
مولده ووفاته فيها ،  بغداد شاعر عراقي من أهل، ابن التعاويذي سبط  أبو الفتح املعروف بحممد بن عبيداهللا  )١(

حبسه وزير املستنجد باهللا املعروف بابن البلدي ،ـ  ه٥١٩ولد سنة ، أصيب بالعمى يف الستني من عمره ، 
 . ٤٦٩ –٤٦٦ : ٤ج :وفيات األعيان:ينظر.ـ  ه٥٨٣تويف سنة ،وعة من أرباب الدواوينمع جمم

   .٤٨:  مرجليوث .س . د : عين به وصححه : بن التعاويذي اديوان سبط )  ٢(



 ﴾١٣٦﴿ 

               الطويل                     :يقول صالح بن عبد القدوس . ع والخيال فيها للتصنِّ
  هلهـا  نيا ونحن مـن ا    خرجنا من الد

  
فلسنا مـن األمـوات فيهـا وال األحيـا          

  ــسج ــل ال ــاًانإذا دخ ــٍة يوم   لحاج
  

  ١(ا  جاء هذا مـن الـدني     : جبنا وقلنا   ع(  
    فاستنطاق النص انفصال حداهما لحظة إ : ة للحظتين يكشف عن بؤرة مركزي ،

فاألولى لحظة االنفصال . هما بأنهما تامتان توصف كلتا، واألخرى لحظة اندماج 
ا األخرى فلحظة االندماج أم) . السجن ( التام بين العالم الخارجي والعالم الداخلي 

مع العالم الداخلي ،  ما فيه من معاناة قاتمة بكلِّ) السجن ( خلي التام بين العالم الدا
ه عن مشاعر ذاهلة ر ذلك كلُّساه ؛ ليعب بسوداويته وأالذي يشيح هو اآلخر، للذات 

وقلنا جاء عجبنا ( دها سياق جس، تعكس غربتين غريبتين وعميقتين في الوقت نفسه 
غتراب القصوى المنطوية على السوداوية ها حالة من االنَّإذ إ، ) هذا من الدنيا 

  : الذات ب الذي كشف عن حيرة عبر هذا التعجوالضياع
  
  
  
  
  
  

      
  
     
  ة أخرى إلى البيت األول وبالعودة مر ،تيه عميقة   الذات تعيش لحظةنجد أن .

فلسنا من األموات فيها وال  ( ة اغتراب عميق بين الحياة والموتفهي تقع في نقط
ل السيكولوجي يها المحلِّ الذات تعيش لحظة الوهن النفسي التي يسموكأن) .  حيااأل

                                 
  . ١٤٢: حياته وشعره : القدوس البصري  صاحل بن عبد)  ١(



 ﴾١٣٧﴿ 

ها تفقد ا أنَّإلَّ، بالعالم الخارجي فالذات تمتلك الشعور واإلدراك. )١(اإلحساس بالالواقع 
    .)٢(عادة غير منفصلة عن إدراكهاالتي تكون  ، بالحقيقة اإلحساس

  :سجنه من. )٣( قول محمد بن صالح العلوي، هذهوقريب من صورة االنفصال  
                                                        الوافر                                                                    

ـ  يحز ملََأ ـ   يـا ذلفـاء    ِكنْ   ي أنَّ
   

ـ     مساكن سكنتُ   ٤(ا   األمـوات حي(  
االنغالق في مكان واحد  ((ا أم. ة والحركة  حياة اإلنسان ترتبط بالفاعليإن   إذ     

وعدم القدرة على الفعل ، ر عن العجز  هذه الحالة تعبنفإ. ن من الحركة دون التمكُّ
وعلى أساس .  االغتراب بأدق معانيه ومن ثم، )٥( )) أو التفاعل مع العالم الخارجي

) ا سكنت مساكن األموات حي(  تعبير الشاعر عن السجن بالسياق الكنائي ن فإ،ذلك 
اإلنسان في هذا المكان وجود عديم وجودجاء للتأكيد على أن والذات فيه ، ة  الفاعلي

منها إلى الوجودقرب إلى العدمأة مستلبة هامشي  . ة فكانت هذه الصورة السوداوي ،
ما من  ((إذ  ، ة فاعلي منبثقة من خوائه النفسي من كلِّالتي رسمها الشاعر لوجوده

وهو مستوى من الوجود ، ضاء أحد يعبأ بوجوده المفرغ من أي جمال أو حكمة أو م
  .)٦( )) العدميحايث 

  
  

                                 
آالء : ترمجة .  كوفيليه أرمان) : علم النفس وعلم اجلمال مقدمة عامة يف ( نصوص فلسفية خمتارة : ينظر )  ١(

  .٧٩: نشاط الفخري و. اسعد 
  .٨٠:  املصدر نفسه :ينظر )  ٢(
خرج على ، شاعر حجازي ) عليه السالم (  ينتهي نسبه إىل علي بن أيب طالب حممد بن صاحل بن عبداهللا)  ٣(

            . مث مدح املتوكل فأطلقه ، فحبس ثالث سنني ،  من رأى مث محل إىل سر، فحبسه ، املتوكل 
 . ٥٠٩ : ١٦ج :  األغاين :ينظر

  .٥١٦ : ١٦ج  : املصدر نفسه)  ٤(
  .٧٧: سيزا قاسم )  : ارنة لثالثية جنيب حمفوظ دراسة مق( بناء الرواية )  ٥(
  .١١٧: مجاليات النص األديب )  ٦(



 ﴾١٣٨﴿ 

  الغربة والوثاق  : رابعاً
واألغالل الجامعة التي توضع في ، ن الحركة مسك ع ما ي القيد كلُّكر أن ذُ   

، والكبل القيد  ، والجامعة القيد إذا ربط اليد بالعنق فجمعهما معاً، و اليد العنق أ
ومهما اختلفت أشكال القيود وأنواعها . )١(قياد هو أعظم ما يكون من األ: وقيل 

  . )٢(يجمعها اسم الوثاق 
    ممارسة التعذيب بالقيد والغلِّ وقد ذكر عبود الشالجي في موسوعة العذاب أن  

لون بأثقل كبدون ويقيفكان أكثر المحبوسين ي. بس قديمة قدم الحبس نفسه في الح
  .)٣( والهوان في جسد السجين ونفسه الحديد ؛ إلثارة الذلِّ

لعلَّ ، يدة العالقة بين القيد في السجن والغربة يمكن النظر إليها من نواح عد    إن 
رأي بعض الفالسفة وعلماء وبحسب. ة وتقييدها أو انعدامها أولها مفهوم الحري 

  ومنكفئاً يصبح مغترباً،ا فقد حريته بأي شكل من أشكالها  اإلنسان متى منالنفس إ
. ز اغترابه  األشياء من حوله تدخل في حي كلَّنوليس ذلك فحسب بل إ، على نفسه 

  . )٤(فتصبح مشلولة الحركة بما في ذلك الزمن 
    ات على هذه المعطي وبناء، وبما أن الوثاق يحد ة من حركة  بصورة قطعي

وهو من جهة أخرى يرتبط بإثارة معاناة السجين ،  من حريته مومن ثَ، السجين 
وما يترتَّ، ة الجسديفإ. ة ب عليها من آالم نفسيل جوهر  ذلك بمجموعه يشكِّن

  . االغتراب 
روا عن لسجون في كال العصرين عب شعراء ا من هذا المبدأ نجد أن وانطالقاً  

آالمهم الجسدية بسبب ثقل الحديد ة والنفسي ،هم داخل ل حركتهم فحريتالذي كب
  ،  عن الحركة نهاراًد لنا ثقل القيود التي تنوء به يجسليكْدر العحفهذا ج. السجن 

تضاعف ليالًثم باألرض  وتشد  :                                        

                                 
  .٢٧٣  : ٣مج ،  )قيد ( مادة :  لسان العرب )  ١(
  . ٣١: األسر والسجن يف شعر العرب : ينظر )  ٢(
  .١٥٠ - ١٤٩ : ٣مج : موسوعة العذاب : ينظر )  ٣(
  .١٢٦: التحليل الفاعلي و . ١٦٢: مسري الشيخ . مجة تر: يفيان فان ل: احلرية والالحرية : ينظر )  ٤(



 ﴾١٣٩﴿ 

                البسيط                                                                      
الدهر ـ  فـي كبـلٍ  فُ أرس أعالج ه  
   

  وا فيهــا بمــسماِرب قــاروحلقــٍة  
   فيــه نهــاري ثُــأدور منقلبــي م   

  
ـ     بالليل أدهم  ١(ِ بـأزرار   مـزرور(  

 أقرانه وأجساد الذي تركه القيد في جسده األلم في تصوير لص عطارد الوأبدع     
 إذة غربة مشتركة ؛ ة والنفسي الجسدياآلالمفراحوا يستشعرون بسبب هذه ، السجناء 

ة يضفي عليهم عالقة ترابطي، وجود السجناء في مكان واحد وتحت قيد واحد  (( نإ
لذا فإ، واأللم ذاب والمعاناة فهم يشتركون في الع ، ة تربطهم جميعاًقويمعاناتهم ن 

متقاربة على أو ومشاعر واحدة بأحاسيسدتهم وجعلتهم يشعرون هذه هي التي وح 
  البسيط     :                                                 يقول . )٢( )) العموم
ونحن  صبٍة في ع ع ض  ـ   الحديـد  م بِه

  
ـ  م مـنه  ه كبلَ شتٍكن م ِم   وم ٣(وِدفُص(  

 ستشفُّتُ،  عن لحظة اغترابية عميقة فصح قيود عطارد اللصتُنحى نفسه وفي الم     
اال صورةطبيعة ال  مناًنفسيالتي هزئت به التي نقلها الشاعر عن المرأةة ستنكاري 

                   الطويل                                      : يقول . قيوده  بالً مكبأتهعندما ر
ـ  َئِزهلقد    تَأ أن ر  ي بنجـران  ت منِّ

   
  قـامِ مبلـينِ  فـي الكَ يأبـانِ  أم   

  لم تَ  كأن رقبلـي أسـيراً    ي   الً مكـب   
  

   وال رالًج ي   ٤(ِجـوان رمى به الر(  
    إن   اللحظة االغترابية التي يجستتمحور في طبيعة االستنكار الذي دها النص 

وهي تنكر حاله  ) أبان أم(  حبيبته أوزوج الشاعر ه به تتوج،د رؤيتها له  بمجر ،
كأن لم تَ( قه سياق عمرهاوكأنَّ  )يسجيناً قبله رجالً لم تر والعذاب ض للذلِّ قد تعر 
داللة تكتسب  رؤيتها لحال الشاعر إال أن، قد رأت مثل هذه الحاالت فهي بالتأكيد ، 

الحالة التي كان عليها ر عن عظمخاصة تعب .     

                                 
 .الشديد الظلمة : األدهم  . ١٧٦ : ١ق : شعراء أمويون و . ١٦٠ : ١مج : ديوان اللصوص )  ١(
                  .         ١٦٦) : أطروحة (  مي وليم عزيز:الفتاك إىل اية العصر األموي الثنائيات املتضادة يف شعر الصعاليك و )٢(
الذي وضعت : املصفود ، وأراد اجلماعة من السجناء ، اجلماعة :  العصبة  .١٨ : ٢مج : ديوان اللصوص  )٣(

  .األصفاد يف يديه 
  .استهني به :  به الرجوان مير . ٢١ :٢مج : املصدر نفسه ) ٤(



 ﴾١٤٠﴿ 

  ده أبو إسحاق الصابي  ومثل ذلك أيضا ما جس ،ت السالسل من خطاه وقد حد ،
 حاله يختلف ا أنإلَّ، فجعلت حركته فيها كمشية الفتاة الحسناء وهي تمشي الهوينا 

  املالك  : وخوف  عن ذلٍّومشيته تنم،  لجمالها  عن عزفمشيتها تنم، عن حالها 
   مـن قيـده    صرت خطاه خالخلٌ  قَ
  

ــرودِ      ــاة ال ــا كالفت ــراه فيه   فت
  ــيمــشي اله ــا ذلَّ   ةة ال عــزوين

   
  ١(وِد النزيف الخـائف المـزؤ     مشي(  

الذي ، ب المتنبي ل الذي يصيب الذات مع أبي الطيى المفارقة في التحو    وتتجلَّ  
لوهن الذي أصابه في فتراه وقد عانى ا، ة في شخصه وشعره  للحريكان رمزاً

يقول بعد أن . ة السجن بسبب ثقل الحديد الذي أثار في ذاته شعور فقدان الحري
                                       المتقارب       :                        السلطانمخاطباً، طالت به فترة حبسه 

ـ   دعوتك لم    ا برانـي الـبالء  
   

  وأوهــنلحديــِد ا ثقــُل رجلــي  
    عـا هما فـي النِّ   وقد كان مشي  

  
  )٢( فقد صار مـشيهما فـي القيـودِ       ل    

     فإ . ة أخرى ومن جهة نفسيلن اً كبيراً أثر ،ة التي يثيرها الوثاقلمعاناة الجسدي 
اعر ق من إحساس الشاألمر الذي يعم، في إثارة األلم النفسي في ذات السجين 

،  الكشف عن طبيعة العالقة بين القيود واأللم النفسي جلومن أ، بالغربة في السجن 
البدلعالقة بين لى رؤية علماء الفلسفة والنفس ل ع- بصورة مقتضبة -ف  أن نتعر

نَّإذ إ. ة الجسد والشخصيالعالقة بينهما عالقة الجزء بالكلِّهم يشيرون إلى أن  . 
والجسد جميعاًة اإلنسانية شاملة تستوعب الروح والنفسفالشخصي  ، وعندهم أن 

    بل في المجال اإلدراكي ،ة فحسبفي المجال المادي للشخصي للجسد مكانة ال
ب عليه ألم  يترتَّ ، أي خلل أو اضطراب يصيب الجسدن أمن هنا نفهم، )٣(أيضا 

والعكس صحيح  ،ة اآلخرينآخر يصيب جزئي الشخصي  .ألم في كلَّ (( بمعنى أن 
وقد ، وقد يحدث ألم في النفس دون ألم في الجسد ، يصاحبه ألم في النفس الجسد 

األحوال اليوجد فقط ألم فيوفي كلِّ، ي ألم النفس إلى ألم في الجسد يؤد         
                                 

   .٢٤٤ : ٢ج : يتيمة الدهر )  ١(
    .٣١٨ : ١ج ) :كربي املنسوب للع: ( شرح ديوان أيب الطيب املتنيب ) ٢(
  .١٤٨: تمع العزلة وا: ينظر )  ٣(



 ﴾١٤١﴿ 

وتجربة ، ة خبرة نفسي (( األلم النفسي من هنا يمكن أن نفهم أن. )١( ))الجسد 
  .)٢( ))وترتبط بمتاعب الجسد وعذابه ، تشتمل اإلحساس بالمعاناة سيكولوجية 
 الغاية التي كانت  نعتقد أن ،هذه الرؤيةعلى وفق و  ، على دراستنا   وتعريجاً

ليس إثارة األلم ، سجين تبتغيها السلطة من إحكام القيود ومضاعفتها على جسد ال
 التعذيب لون من ألوانفالقيود . ة بل للنيل كذلك من نواته النفسي، حسب الخارجي 
 واالعتداء على الجسد هو  ،في األساس نيل من الذات وصورتها (( هالكنَّ، الجسدي 

عميقاًمن هنا كان إحساس السجين إحساساً. )٣( )) ةاالعتداء على الهوية الذاتي  
وسط ألم القيود وظلمة والنيل من اعتباره اإلنساني ، بمحاولة اآلخر طمس ذاته 

                الطويل                                                 :يقول الفرزدق . الليل
   وحلقـةً  وكيف بمن خمـسون قيـداً     

   
ـ      يِلعليه مع اللَّ     الـذي هـو أده م   

 م مـنه   والقـوم  يـلَ قاسي اللَّ  أُ أبيتُ  
  

    معي سـاهر    لـي الينـام   ونـو م  
لــت  الجبــال تحممهــا صــولــو أنَّ  

  
   رجال ملتْكما ح ـ  تُ  كـادتْ  ي   محطَّ

ــوُل   ــيأق ــا   لرجل ــين عليهم  اللت
  

  عرى وحديد   يحبس الخطو   أبهـم   
   لنـا   من رائـحٍ   أما في بني الجارودِ     

   
   كما راح فَّ دـ    اع ثلَّ الفـرات الم٤(م(  

     إن  فليس ، زة تقوم على دعامة الصدق الفني والصدق الشعوري  الصورة المتمي
ه الذي يشعر نَّ إ- الشاعر من الشعور ما إنَّ-ويحصي ،  يرى الشاعر من يعدد ما

أطلقت حيرة ، لذا جاءت هذه األبيات نفحات شعرية ، رها بجوهر األشياء التي يصو
بال تكلف وال ، وشكوى مكلومة من صدر مكلوم بجراح الغربة واأللم الجسدي 

فكالهما ثقيل أرخى ). ل القيد واللي( دت غربة الذات بين بؤرتين إذ تجس، ع تصنُّ
ها إنَّ.  شقائها وسوداويتها غارقة في خضموجعلها ، وله وآالمه على الذات بسد

غربة مضاعفة ومشهد نفسي سبم بحلكته به ثقل الليل المخي ،به وضغط جسدي سب

                                 
  . ٢٦: عادل صادق . د : األمل النفسي والعضوي ) ١(
 . والصفحة  املصدر نفسه)  ٢(
  .١٣٣: اإلنسان املهدور )  ٣(
  .٥٦٨ – ٥٦٧ :ديوان الفرزدق )  ٤(
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لتكتمل صورة هذا المشهد الذي يستشعر فيه السجين ذاته وقد آلت نحو ، ثقل الحديد 
ت هذا المشهد كشف عن لحظة اغتراب أخرى تمثلَّ) . م كادت تحطَّ( ر االنهيا

أقول (  بلحظة من لحظات االنشطار مابين الذات والجسد في سياق سيكولوجياً
فالذات منغمسة في . ها هي وظلُّأو ة اثنين هي وجسدها ؛ لتصبح الضحي) لرجلي 
فهي تستطيع أن ، يست جسده  ذات اإلنسان لبحكم أن، والجسد في آالمه ، غربتها 

   . )١( عنه وتنظر إليه كموضوع خارج وجودها تقف خارجاً
الكامل :  في قول التهامي  وتكثيفاًما تزداد صورة األلم من القيود عمقاً   ورب  
وسلسلةٌ قيد   مـصمتٌ   وأدهـم   
   

ها  كـصفودِِ   الكـرام عظيمـةٌ    نحِم  
  ركـتْ ه إن ح   في جيـدِ   وقالدةٌ  

   
  م تهتز  ـ  في تمي  نها األرض   )٨٩(هاِدي

  إن     د  يؤكِّ- بعامة - وشعر السجون - بخاصة - السابق التحليل النفسي للنص
أنالنص حيث تمارس القيود ، ة يقع الجسد في مرتكزها  السجني نتاج عملية تفاعلي

لم النفسي أل على اضغطها الخارجي على جسد السجين ؛ ليكون األلم الجسدي حافزاً
ألم الذات الداخلي (  إليه ياًومؤد ( ،من  كما ذكرنا في غير مكان – تأتي ومن ثم

فتسقط الذات من واقعها النفساني على إبداعها ،  عملية اإلرسال -هذه الدراسة 
 السابق من خالل هذه المقابلة بين ثقل األلم د في النصعض ذلك يولعلَّ. الشعري 

 مع األلم النفسي )  وقالدة  ،دهم مصمتوأ، وسلسلة ، قيد ( الوثاق جسدي بسبب ال
له حجم الغربة التي وهو سياق يتجوهر في داخ، ) محن الكرام عظيمة كصفودها ( 

  . عر وثقلها على ذاته يستشعرها الشا
العزل في سجن مظلم مع تقييد الحركة ي  على الرؤى السابقة يؤد وعطفاً   

دت أبحاث علم حيث أكَّ، ة في ذات السجين ى إلحاق آثار نفسيبواسطة الكبول إل
د تثير اضطراب عمل الوسائل ال ، آلية التعذيب هذهالنفس المعاصر أنة من فاعي

 ذات الصلة بالروابط  ،ة في ذات السجينة الداخلياألزمات النفسيوتثير ، ناحية 

                                 
  .٤٧: ا القهر واإلبداع سيكولوجيو  ،١٠٢: ة دراسات نفسي: ينظر )  ٨٨(
 . قيد الجوف له : ادهم مصمت  . ١٠٦: ديوان التهامي  )  ٨٩(
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جرجن (  النفس د عالماه يؤكِّوفي السياق نفس. )١( من ناحية أخرى ،اإلنسانية
 من خالل مجموعة من الفحوص والتجارب التي أجرياها على عدد من  ،)ارتون بو

عين المتطو ،تثير حالة من  ، التقييد الجسدي في حجرات السجن المظلمةأن 
  : يمكن القولومن ثم. )٢(وتشويش في طبيعة اإلدراك ، اضطراب التوازن العقلي 

وشيجة جداًالقة وشيجة بل  هناك عإن، ة ؛ أل بين االغتراب وهذه الحاالت النفسين   
ة ق بما يحدث للفرد من اضطرابات نفسياالغتراب في سياق علم النفس متعلِّ ((

وتأسيساً. )٣( )) ةوعقليما  شعراء السجون كثيراً على هذه الفكرة المطروحة نجد أن 
صووهم يرضخون تحت ثقل ، ة التي تعصف بذواتهم روا هذه األزمات النفسي

يقول  . ت ظلمته سوداوية ذواتهمالذي ضاعف، ووطأة الليل المظلم الطويل ، الحديد 
الطويل :                                                        عطارد اللص  

ـ   الليـلُ   علـي  يطوُل ـ   حتَّ   هى أملَّ
   

  س عنــدي جــالهــديفــأجلس والنَّ  
   فيهمـا    يرسـفُ   كـبالنِ  كالنا به   

  
  ومــستحكماألقفــال أســمر ــابس     ي

ـ   بِح ي رم فيه س  له حلقاتٌ       ـهـا ال
  

  س الخـوامِ  مـاء  الظِّ ب كما ح  ناةُعـ  
     ـ  إذا ما ابن ص ـ  اٍحب ـ   أرنَّ   هت كبولُ

  
  لهن  على ساقي  و ٤(ُ وسـاوس  نـاً ه(  

       يبدو أن مفعم بأبعاد النص ة عميقة نفسي ،فاقها إلى أعماق سحيقة في د آتتمد
ة ر الشاعر السجين عن بوح ذاتي وعفوي عب ، السجن المديد الرتيبففي جو. الذات 

، هذا البوح وليد إحساس بالهوان في تجربة ذاتية من تجارب السجناء ، للشعور 
ة نفسيفهي لباب تجربة ، زة ة ممتاوفنيذات قيمة سيك،  مثل هذه النصوص ن إوالحقُّ

                              .  موحياً سهالًفينطلق فيها التعبير رسالً، ع الفني ذات غنى ظاهر تبرأ من التصنِّ

                                 
 .١٤٣: اإلنسان املهدور و  .١١٦: ة ة والالحرياحلري: ينظر  ) ١(

  . ١١٦ - ١١٥: علم النفس البيئي : ينظر )  ٢(
  . ٣٥: حممود رجب : االغتراب سرية ومصطلح )  ٣(
 اليوم اإلبل ترد املاء يف: اخلوامس ، األسري يف قيده : مجع العاين : العناة .  ١٩ : ٢مج : ديوان اللصوص )  ٤(

  .حنو نصف الليل أو بعد ساعة منه : الوهن ، احد رفاقه السجناء : اح بابن ص ، اخلامس 
 . 
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وقرينة ذلك هذا ،  السابق يحمل في طواياه غربة أثقلت ذات السجين فمشهد النص
طأة الظالم بته أثقال القيود المنغمسة تحت واأللم الذي سب ،ورما زاد في هذا األلم ب

  ،ةدهما حلقات هذه القيود الباري بقرينة تحسس أيد ،الجسدي والنفسي حرارة المكان
وهو تشخيص مثَّ، اء كما ترد اإلبل الظمة أحسن تمثيل ل النفثات الشعورية الذاتي .  

آخر من جانب     والنصر لنا الحالة  يصوإذ ،  كان عليها السجناء  التيةالمأساوي
حدهما دين أ مقي كانا–  كما يشير النص– )ابن صباح (  الشاعر وقرينه السجين نإ

 أن على يدلُّ وهو ما ،  معاً قيودهماحدهما حتى ترنك أن يتحرإما  ، اآلخرإلى 
ة  عليهم عالئق ترابطيأضفى، وجود السجناء تحت سقف سجن واحد وفي قيد واحد 

جسدية ة ونفسي ،ة فهم يشتركون في العذاب والمعاناة والوحدة ومشاعر مأساوي
  .متقاربة 

د إذ تؤكِّ، ل به السجناء األثر البالغ في نفسيتهم     وكان لصرير الحديد الذي يكب
ر في تثير حالة من التوتُّ،  األصوات الصادرة من القيود  أن ،أبحاث علم النفس

ها حالة من التشويش إنَّ. ة طراب في التوازن الذاتي للشخصيواض، األعصاب 
ها أصوات  محلَّلتحلَّ، ة رات الخارجية واألصوات الطبيعيحيث تنعدم المؤثِّ، العقلي 

التي ، ه التجارب دتوهو ما أكَّ. )١(رتيبة مزعجة يثيرها الحديد أثناء حركة السجناء 
 مصدر هذه األصوات أن، هذه التجارب فكان من نتائج ، أجراها جرجن وبارتون 

السجين بعضه جسم د به المنبعثة من القيود تكون بسبب مالمسة الحديد الذي يقي
  .)٢(أثناء حركته في الظلمة في ببعضه اآلخر 

     
    وإذا ما تفحصنا النصوص السجنيأة نجد أن ر اجتماع ثقل الحديد مع غلبها صو

 بيديقول ع.  غربة مضاعفة ومن ثم ،  مضاعفاًد بطبيعته ألماًسوهو ما يج. صريره 
اهللا بن الحر الجالطويل                                                   : في ع  

ـ   م أخـــاهن أ الفتيــان بلــغُ  منمـ
  

ـ   منيـع   باب هأتى دونَ    وحاجب ه  
                                   

 )١  (٩٦ : ية دراسات نفس .  
  . ١١٥: علم النفس البيئي : ينظر )  ٢(
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ــٍة ــا  بمنزل ــى بمثله ــان يرض ــا ك  م
  

  ه تجاوبــ كبـولٌ تــهإذا قـام غنَّ   
   صـامتٌ  سـود  أ  الكعبِ  فوقَ على الساقِ   

   
  ـ     شديد يداني خطـوه ويقارب ١(ه(  

    إذ نلحظ في هذا النص في تصوير أصوات األصفاد والكبول  الشاعر كان أميناً أن 
فهو ، ة لطبيعة حال سجين لم يعرف التهاون واليأس ها صورة واقعيإنَّ. د بها يالتي قُ

وقد وضعت الكبول على  ((فتراه في هذا المشهد . رف عنه عر البطولة كما عشا
بحيث أصبح ،  بمثله من الساق األخرى دسود شُووضع فوق الكعبين حديد أ، ساقه 

دة أصوات الكبول فكان يجتمع مع هذه الحركة المقي. )٢( ))اليستطيع أن يباعد خطوه 
  ، السجينات رتيبة أثار إزعاجها هوامهي أصوو، التي تتجاوب مع األصفاد ، 

  .)٣(ًالذي لم يكن يرضى بهذا الحال أبدا
  ، الممض وصفيرها ،فهذه القيود تؤذي السجين أثناء حركته بأصواتها المزعجة   

يقول عبداهللا بن . ه وهي تمنع عنه النوم بسبب ذلك كلِّ، ها الذي ينخر بجسده وبمس  
الطويل                                                    : )٤(سدي بير األالز                                                                                

        واصـلٍ  أال ليت شـعري هـل أتـى أم   
   

ــكُ   أعــوٌلب ضوها بــساقيتجــرح    
  هـا  الكعـب صـاحت كأنَّ     إذا ما صرفتُ    

  
  )٥(ُ بـدلوين تمـتح     خطاطيفٍ صريفُ  

في بيته األول على طبيعة األلم والجراح التي تثيره هذه القيود من  النصد  يؤكِّ   إذ  
ها بجسد السجين خالل مس ،ه يشير إلى طبيعة هذا الصوت نَّ فإا بيته اآلخرأم
  ، استعارياًفجاء التعبير عن ذلك تعبيراً، أثناء حركته في صادر من كبوله الممض ال

ة الذي جعل فيه األصوات الصادرة من هذه الكبول شبيه ،يبهذا التشخيص الحس 

                                 
  . ٩٣ : ١ق : شعراء أمويون )  ١(
  . ٨٥: ١ق  : املصدر نفسه)  ٢(
 .٦٨:امحد علي دمهان  ) :  دراسة نقدية (الندم اجلعفي بني أناشيد البطولة وآالم حلر عبيداهللا بن ا: ينظر )  ٣(
ظفر به األمري زفر بن حارث ،من شعراء الدولة األموية، كويف املنشأ،اهللا بن الزبري بن منقذ األسدي عبد) ٤(

  .١٣٢: ٢ج :ة األدب خزان:ينظر.فأخذه وقيده وأودعه السجن ،أمري قرقيسيا من قبل ابن الزبريالكاليب 
مجع خطاف وهو  : اخلطاطيف  .. ٦٧: حيىي اجلبوري . مجعه وحققه د : شعر عبداهللا بن الزبري األسدي )  ٥(

 .ترفع : متتح ، حديدة حجناء  
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  . وهي تدور لترفع الدالء المملوءة ،بأصوات خطاطيف البئر
والحق أن   ها على هذا الهوام لّة في هذا اإلطار توشك أن تكون ك النصوص السجني

                                   الطويل :                                       دبة بن الخشرم يقول ه . يالنفس
ــ ــإنِّ ي عداني أنِك أزورــم     محك

  
  ِب يـصخَ   فيه سـاقي   كحرمتى ما أُ    

  حديد وجنـدلٍ   بـشيدٍ   ومرصوص   
   

ـ     ـ  فـوق م   رقـب  م فاتٌرله شُ   ِبرقَ
   يخبــي تُر ــرن ــٍةاع ــين حلق   ه ب

  
  وٍمأز  ـ ت وكَ  إذا عض ـ  ٍلب م ١(بِبض(  

ة خاصة ها وليدة تجربة نفسيهذا األبيات خاصة ونصوص السجن عامة تكشف أنَّ      
 ،ف ،ة قاسية على جسد السجين وذاته ومعاناة واقعيتحت مجهر نف اآلوضع النص 

ل بفقد كُ.  شقائها ومعاناتها يكشف لنا عن ذات غارقة في خضم، التحليل النفسي 
فانعكس ظالل هذا ، الذي أثقل ذاته قبل جسده ، الشاعر بهذا الحديد المرصوص 

وصوره الهوام والثقل على لغة النص  ،بحكم أن )) وتراكيبه وصوره ألفاظ النص 
 النصفظهر . )٢( ))ة الشاعر المبدع صادقة لما يدور في نفسي أشكالها مرآة بكلِّ
 توصف مت في حناياه صوراً قد ، وداللة كتل من األلفاظ الثقيلة صوتاً كتلة بلهوكأنَّ
ى ة بشتَّ حين يستخدم الكلمات الحسي-الشاعر  (( نة في آن ؛ ألة ونفسيها حسيبأنَّ

ه بل الحقيقة انَّ، ا صورة لحشد معين من المحسوسات ل به اليقصد أن يمثِّ- أنواعها
وكل ما لأللفاظ .  له داللته وقيمته الشعورية  ،ر ذهني معينيقصد بها تمثيل تصو

ة إلى تنشيط الحواس وإلهابها ؛ ألها وسيلهو أنَّ، ة في ذاتها من قيمة هنا الحسين 
اًالشعر إذا كان تقريري٣( )) ة للملل كان مدعا صرفاًاً أو عقلي(.  

والع    أثناء الحركة في وهي تهتف به ، جي هو اآلخر أثقلت األغالل رجليه ر ،
هاًمشبمسمار هذه القيود بناب فحل اإلبل الهائج  حد  :                     

                                 
 ما طلي به احلائط من جص: الشيد . القيد : احملكم . منعين : عداين  . ٧١: شعر هدبة بن اخلشرم العذري )  ١(

فيه : مضبب . حمكمة شديدة : حلقة أزوم . أي بوابه السجان : تراعه . الصخر العظيم : اجلندل . وحنوه 
 .ب ا  عريضة يضبةحديد: والضب . ضباب وهي سيور من حديد 

  . ٤٢: حممد سليمان السوسو : داللة لغة النص )  ٢(
   . ٦٢: التفسري النفسي لألدب   )٣(
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             الطويل                                                                            
 قـينٍ   مني كبلُ  جِلوفي الر  هـا  يؤود  

   
ــقٌ   ــفُ إذا مــا جــاءه الخطــووثي     يهت

  شَــكــأن وهــو نــاِجِها مــسماِرب م  
   

  )١( يـصرفُ  وَل الـشُّ  رب يض ٍمر قَ ا نابِ بشَ  
     ته نخلص إلى القول  وبعد هذا الحديث برم :السجن مارس على  / المكانإن 
منها ما كان تأثيره ، ى أصنافها ة بشتَّالذات فعله العدائي وضغوطه ووسائله التعذيبي

      على ومنها ما كان تأثيره مباشراً ، )القيود الثقيلة (  السجين ى جسد علمباشراً
، ) أصوات القيود ، صرير األبواب ، الظلمة ، الضيق ( بمظاهر متعددة ) أناه ( 

ة وهو تأثير اليوحي بانفصال الذات عن الجسد بصورة تام ،من ذلك بل على الضد 
فما يصيب ، ة  العالقة بينهما طردي أنالدراسة من أثبتنا في غير مكان نا وجدنا ثمنَّأ

ق من شعور السجين الجسد ينعكس تأثيره على مكامن الذات في صورة ألم عم
من . ظالله على جسده نعكس وما يصيب الذات من ألم نفسي ي ، بالغربة في حبسه

هنا جاءت البنية السياقيلف والتصنع  السجني نفحات تشيح بهذه اآلالم بال تكة للنص
.  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
: القرم . قاطع : ناجم . احلد : الشبا . يثقل عليها : يؤودها . احلداد  :  القني  .١٥٦: ديوان العرجي     )١(

 . لبنها أتى عليها من محلها أو وضعها سبعة أشهر فجفاإلبل : مجع شائلة : الشول  . الفحل من اإلبل
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  :ة الوحدة النفسي: المبحث الثاني 
 منها      غاتهالف مسو االختولهذا، ة لوحدة النفسي    اختلف الباحثون في تعريفهم ا

 : وثانياً، ة ة للمصطلح في الدراسات النفسيالحداثة النسبي :  أوالً-ظننا حسب   ب-
: مثل ، ة المرتبطة به ن المفاهيم النفسيطبيعة العالقة بين هذا المفهوم وغيره م
لذا يكون من األجدر بنا أن نستعرض ، االكتئاب واالغتراب والعزلة االجتماعية 

لوضع التعريف الذي ة عند بعض الباحثين ؛ تمهيداًبعض تعريفات الوحدة النفسي 
  . يتالءم مع دراستنا 

ه ة بأنَّ مفهوم الوحدة النفسيإلى ) Stokes an Levin(   إذ يشير ستوكس وليفن   
، ما رفض اآلخرون الفرد فكلَّ.  مع اآلخرين هاوكيف شعور يرتبط بكم العالقات
ة كان ذلك دليالًوكانت عالقته بهم هامشية لدى  على الشعور بالوحدة النفسي    

  .)١(الفرد 
     كاتشورو )  Leiderman(وليدرمان )  Lynch ( من لينتش فها كلٌّعرو     
 )Rokach  ( ها نَّبأ))  اآلخرينحالة يشعر فيها الفرد بالوحدة أي االنفصال عن ، 

 ،  Lonesome وهي حالة يصاحبها معاناة الفرد لكثير من ضروب الوحشة
 Depression واالكتئاب ، Dejection واالغتمام، Alienation واالغتراب

٢( ))  بالوحدةإحساسهاء من جر( .  
ة يشعر بها الفرد عندما حالة انفعالي ((ة  الوحدة النفسي أن )( Lopataد لوباتا   وتؤكِّ

مستويات وأشكال خبراته في التفاعل مع اآلخرين التحقق له اإلشباع الذي يرى أن 
ع العالقات مع اآلخرين سواء ة ترتبط بتصدولذا فالوحدة النفسي، اه أو ينشده يتمنَّ

  . )٣( )) ائمة أو مؤقتةأكان ذلك بصورة د
 من المشاعر حالة ثابتة نسبياً ((ها ة بأنَّالوحدة النفسي)  Rook( ف روك تعر و   

                                 
عادل : ة  مات الشخصية وعالقتها بسالوحدة النفسيو . ٢٢: رشيد الصراف . د : ة الوحدة النفسي :ينظر ) ١(

  .١٩٠) :حبث : ( سليمان 
)٢  (١٩: امحد محد عبد اخلالق : ة األبعاد األساسية للشخصي.  
)٣  (الوحدة النفسي١٩٠: ة  ة وعالقتها بسمات الشخصي .   
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  .)١( )) المؤلمة تنشأ من إحساس الفرد بالغربة أو عدم فهم ورفض اآلخرين له
ة وبين إحساس الفرد  بين مفهوم الوحدة النفسيLarouse )(  وقد ربط الروس    

بسبب شعوره بافتقاد ،  على ذاته  ومنكفئاً الفرد يعيش وحيداًفذهب إلى أن. سة بالتعا
  .)٢(صديق 

ن  هناك نوعية إلى أنفي دراستها عن الوحدة النفسيweiss ( (    وتشير ويس 
  :)٣(منها هما 

 ة التية تنتج عن نقص في نسيج العالقة االجتماعية االجتماعيالوحدة النفسي/ أوال 
  .  من الجماعة يكون فيها الفرد جزءاً

 الوثيقة والودودة مع ة تنتج عن نقص في العالقةة العاطفيالوحدة النفسي/ ثانيا 
  .  شخص آخر 

   ومن خالل هذه التعريفات وغيرها مم يمكننا القول ،ذكرا لم ي  :الوحدة إن 
ة النفسي ،آخر أو الجماعة المنتمي و فردال  عن تخلخل العالقة بينة ناتجةحالة نفسي
وما ، أي عندما يفقد الفرد االتصال أو االحتكاك االنفعالي واالجتماعي ، إليها 

، واالكتئاب ، والشعور بالنقص العاطفي ، يصاحب هذا الشعور من ألوان الضيق 
  . والعزلة 

 مصطلح  أنرئه قد يتبادر إلى ذهن القااإلشارة إلى أنَّ، هنا، بمكان األهميةومن     
ة الوحدة النفسي )Loneliness (  مرادف لمصطلح االنفراد بالنفس )Alonenes( ، 

 المصطلحين وفي حقيقة األمر أن. الذي يعني البعد عن اآلخرين واألهل واألصدقاء 
وهذا ما ،  ) All one( ان من الكلمة االنكليزية نفسها هما مشتقَّليسا مترادفين مع أنَّ

كيلين حه وض )Killen ( في رأيه، الذي يرى فيه أن ة  التمييز بين الوحدة النفسي
فالفرد الذي يعاني . واالنفراد بالنفس يعتمد على وجود عنصر االختيار لدى الفرد 

ه مجبر على الوحدة نَّأي إ ، اًة اليرغب في كونه وحيدمن الوحدة النفسي .ا الفرد أم

                                 
)١  (براهيم زكي قشقوش إ: ة خربة اإلحساس بالوحدة النفسي ) ١٩٠ - ١٨٩) : حبث .  
   .١٥٧) : حبث (جمدي الدسوقي : ة ملتغريات النفسية ألبعاد الرضا عن احلياة وعالقتها بعدد من ادراس:ينظر) ٢(
   . ٢٣: ة  الوحدة النفسي:ينظر )  ٣(
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  .)١(ي يختار البعد عن الناس فهو الذ، المنفرد بنفسه 
، ن السابق  على رأي كيلي وتأسيساً- مناط الدراسة -      وفي إطار شعر السجون 

مع فقدان ، مكان السجن لوجود القسري لشعراء السجون في  ا إن :يمكن القول
ل بمجموعه شعوراًشكَّ، ة بينهم وبين الجماعة التي ينتمون إليها العالقة الحميمي 

  . الء الشعراء  بالوحدة لدى هؤاًينفس
 كما - ة التي عاناها شعراء السجون الوحدة النفسي وقبل الولوج في مفهومات   
 دراسة هذه الظواهر  إلى أن- باقتضاب -  من اإلشارة البد-ضح في نصوصهم تَّي

ة النفسي-ة  وباألخص الوحدة النفسي-جالء تكشف للدارس ب،  السجني  في النص
 إلى قياساً،  ومضاعفة الشعور بها في اإلبداع السجني ،طبيعة عمق هذه الظواهر

.  لشعراء السجون أنفسهم أم لغيرهم سواء أكانت ،غيره من اإلبداعات خارج السجن
وربإذ  ، نتاج المكان السجنها بسهولةة هذا المنحى ؛ ألنَّما تأخذ هذه الظواهر النفسي 

سعت ومهما اتَّ. )٢( )) بعث على السأم والتقييد والوحشة والوحدةجو السجن ي (( نإ
ق فيه اإلحساس بالوحدة والعزلة  باإلنسان وتعمفهي تضيق ((مساحة هذا المكان 

  . )٣( ))وعدم االنتماء 
  على هذه المعطيات يتكشَّ وبناء ف لنا أنة  شعور الشاعر السجين بالوحدة النفسي

مع ، ن االنفصال القسري عن الجماعة التي ينتمي إليها شعور مضاعف ناتج ع
والمعاناة واأللم النفسي الذي يثيره المكان على الذات ، رفض الجماعة له من جهة 

 نفإ. ة السابق للوحدة النفسي) ويس (  على تصنيف دوباالعتما. من جهة أخرى 
البحث سيعتمد دراسة الوحدة النفسيقة الشاعر السجين مع اآلخر عال( ة ة االجتماعي

  ) .عالقته مع الصديق  ( ةة االخوانيوالوحدة النفسي، ) الجماعة 
  
  

                                 
   .١٠٣) : حبث : ( مايسة النيبال  :بناء مقياس الوحدة النفسية : ينظر )  ١(
   . ٧٣١ : مدخل علم النفس  )٢(
   . ١٢٧:  الصعاليك البنية السردية يف شعر  )٣(
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  ) انفصال الذات عن النحن ( ة ة االجتماعيالوحدة النفسي: أوال 
    وكذلك في، ث العربي القديم م النصوص األدبية في التراتقدة  أنساقها التعبيري ،

فغدا ) . النحن  -الجماعة ( عالقة الذات بالمركز  حركة لم عنرؤية واضحة المعا
ة  ذات الشاعر جزء من الذات الجمعيأن ، جميعاً به لدى الدارسين ماً ومسلَّواضحاً

 فلم .الذاتية العامة  ليبرز  ،إذ كان الشاعر يطمس فرديته الخاصة، التي ينتمي إليها 
بل كان صوته  ، اًد متفراًي متعالاًوهرجمن أولويات الشاعر تأكيد شخصيته تكن 
ل فهي اآلخر المكم، عر يرى ذاته في القبيلة فالشا (( ، عن صوت الجماعة تعبيراً
 امتداداً:  الشاعر في انتمائه امتدادين في آن يمتد ((وعلى هذا األساس . )١( )) لذاته

ان االمتدادان متعاكسان وهذ،  من الوسط إلى الذات وامتداداً، من الذات إلى الوسط 
وال ، ات الصلة وعناصر النماء د الواحد من اآلخر بمعديتزو، هما متالقحان ولكنَّ
من هنا غدا ، )٢( ))  اآلخرحدهما علىر غلبة أ بينما تؤثِّ،حدهما عن اآلخرأ قيام ييغن

اندراج الذات الفرديتعبيراً ،ةة داخل مجال الذات الجماعي ة  عن غنائيحيث ، ة جمعي
الجماعة ،  ويسعى إلى علوه ،ل اآلخر منهما يكمكلٌّ، التراسل دائب بين الذاتين 

قوتها من ذات الشاعر وصوته تستمد  ،٣( قوته من ذات الجماعة والشاعر يستمد(.  
    إن شهد في الجهة ، عت به الحركة الشعرية القديمة  طبيعة هذا االنتماء الذي تطب

، ة حيث تنفصل ذات الشاعر عن الذات المركزي، ى عالقة نقيضة بين الذاتين األخر
 تجسيد مادت أيلحظة االنفصال هذه تجس. يقابلها انفصال األخيرة عن ذات الشاعر 

ر اليتمثل في نا في هذا اإلطا مايهم ولعلَّ- مناط الدراسة -في هذا النمط الشعري 
ب عليها من آثار  الوقوف عند طبيعة ماترتَّبل، ة د مجرثيمةدراسة هذه العالقة 

ة نفسي ،على إبداعهتركت ظاللها على ذات السجين ومن ثم .   
ة بين الصعلوك العالقة الجدلي، ل مايستوقف الدارس في هذا الموضوع أوو    

 من قبائلهم خالصهم اوطلبو،  السجن إذ دخل نفر من الشعراء الصعاليك، والقبيلة 
                                 

   . ٣٩: ترمجة إبراهيم الكيالين : رجيس بالشري : ريخ األدب العريب تا  )١(
  .١٧٣: نقد الشعر يف املنظور النفسي  )  ٢(

  . ١٤٣:  عبد العزيز موايف) : مدخل إىل فهم الشعر ( الرؤية والعبارة : ينظر )  ٣(
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هذا األمر يدفعنا إلى البحث عن السبب وراء . فلم تسمع القبيلة نداءهم  ، ا هم فيهمم
وهو اليعدو أن ، هم في السجن من قبل السلطة لفظ هذه القبائل لصعاليكها بعد زج

غلب القبائل في العصر األموي وباكورة العصر  أنإذ إ ،  بحتاًاً سياسييكون سبباً
فغدا ،  لها اتصال بالسلطة السياسية  ،طابع حزبي ت أصبحت ذا ،العباسي

المضمون السياسي للعصبية القبليبعدما كانت تحمله من  ،زهاة هو الطابع الذي يمي 
ل في خوف ما يتمثَّ، زه صل بالسبب السابق ويعزما يتَّورب. )١(معنى النسب والقرابة 

 والة بني أمية يأخذون بعض إذ كان، هذه القبائل من بطش السلطة وفتكها بها 
الء الصعاليك ا دفعهم إلى التبرؤ من هؤمم،  بجنايات صعاليكها  شديداًالقبائل أخذاً

  .)٢(وعدم مساندتهم 
  سة ال وان كانت الدرا-  الغاية التي نبتغيها من طرح هذا السبب التاريخي إن 
رفض ، لة للشاعر  رفض القبي ،تأكيد دافع الرفض -  باألسباب التاريخيةىتعن

. ة ها إثارة لشعور الذات بالوحدة النفسيل األسباب وأهمل أووهو يمثِّ، اآلخر للذات 
 ما ترك الخلع في وجدانهم نا نلتفت إلىنَّفإ ((: وفي هذه الفكرة تقول بنت الشاطئ 

من ، )٣( )) ةلته أشعارهم بأشجان الغربة ووطأة الوحدة النفسيسج، ثر عميق نافذ من أ
ة منها إلى يم والنفرة والعدائقرب إلى التأزباآلخر المركزي أ هنا غدت عالقة الذات

، قرب إلى االنطواء واإلحجام منها إلى االنبساط واإلقدام أو، األلفة واالنسجام 
عيد دخولها السجن وقد شعرت الذات ب، وكيف لها أن تكون على غير هذه العالقة 

  . وضة االنتماء من قبل اآلخر كينونة مرفها بأنَّ
     
  
  
  

                                 
  .١٩٥: األسر والسجن يف شعر العرب : ينظر )  ١(
  .٥٤: حسني عطوان . د : الشعراء الصعاليك يف العصر األموي : ينظر )  ٢(
   . ٣٦: بنت الشاطئ : قيم جديدة لألدب العريب القدمي واملعاصر )  ٣(
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 كما يرى   -عتري الذات   بين الذات والجماعة ي   وفي ضوء هذا المناخ المضطرب         
وهي ، ة   من األعراض تكاد تكون بمثابة العلل للشعور بالوحدة النفسي          عدد -ماسلو  

 شـعورها   عـن  فـضالً ، ها محتقرة وغير مقبولة من قبل الجماعة        شعور الذات بأنَّ  
ة  الوحـدة النفـسي     إن  :لذا يمكن القول  ، )١(والصراع والتمركز حول الذات     العزلة  ب

د إحساس يصحب الـنفس      لم تكن عندهم مجر     ،ظاهرة نقاربها لدى شعراء السجون    
 منه  ن كان اإلحساس جزءاً   وإ،  يتجاوز اإلحساس    اًبل موضوع ، ا  أو ينبع من داخله   

.  أشـكالها وأعراضـها      الء السجناء بكلِّ   عاشها هؤ  ةه معاناة نفسي  نَّإ، وعالمة عليه   
   فنراهم في نصوصهم السجني  ة وقد صو  ة القائمة بين رفض القبيلة لهم      روا هذه الجدلي

 ةووحدتهم النفسي ،  وهي جدلي ة بي  اصر االنتمـاء بـين الـذات       ع أو نت بصدق تصد
ــر ــاط و ،واآلخ ــاة اإلحب ــع بمفر ومعان ــه الواق ــي تواج ــة وه ــا العزل                                      ،ده

ر عن هذه الوحدة المليئة باليأس والحرمان        ؛ لتعب  )٢(طيم المحرزي وتجيء أبيات الخَ  
        فتـراه مـن سـجن نجـران        ، من قبيلته التي أفردته مع ذاته يواجه حقيقة السجن          

ي ارتـسمت   ي الـذ   هذا االستعطاف لمحات تومض بالتخل     وفي، يستعطف قومه    ((
 يعطي من ماله    فلم يجد أحداً  ، وطلبت منه الفدية والرهينة     ، مارته على أبناء قبيلته     أ

وهو فـي هـذا الموقـف       ، ويجعله في عداد الطلقاء من الناس       ، ما يعيد له حريته     
ويستعطف بأسلوب تترقرق فيه اإلنـسانية الـضائعة فـي          ، ث بمشاعر رقيقة    يتحد    

                         الطويل                                                         : يقول .)٣( ))نفسه 
ب ني مهـل فـيكُ    رٍزح م  ـ   ابـن ٍة حمي   
  

  ــوم ــاميق ــان القي ــو ك ــِر ول ــى جم    عل
   بما يالمولى وما يـر    ؤمن ـ  أب   أي النَّ

  
  المــوالي مــن يــريش واليبــريوخيــر   

          كما أنـا لـو كـان المـشرمـنكُ  د م  
  

ــتُ   ــاً نُالبلي ــتُجح ــ أو لقي ــى ع   ذِر عل
  

                                 
 . ٧): حبث ( د عفراء إبراهيم . د شاكر حيدر  :ةاألمن النفسي وعالقته بالشعور بالوحدة النفسي: ينظر ) ١(
واخلطيم من فتاك العصر ،  عبد مشسحد بينليه احملرزي أي من حمرز أيغلب ع،  العكلي اخلطيم بن نويرة) ٢(

   وأدرك والية سليمان بن عبد امللك ، زمنا طويالً) يف اليمن ( جن بنجران قل وساعت، األموي ولصوصها 
  .٣٠٨ : ٢ج : األعالم : ينظر .  هـ ١٠٠تويف حنو سنة . وهو يف السجن )  هـ ٩٩ – ٩٦( 

  .٢٤٤ : ١ق : ن شعراء أمويو)  ٣(
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   من مـالي وأهلـي رهينـةً       ألعطيتُ
  

  )١(يوالضاق باإلصـالح مـالي والصـدرِ        
      بني محرز (  صرخة النداء إن (خير تعبير عن صورة الوحدة تعد التي  ةالنفسي

 وعمقيوحي بعمق االستغاثة  في هذا النصالنداء فخطاب ، كان عليها السجين 
القبيلة (  مركز كينونتها إلى) الشاعر ( هه الذات الموقف االستعطافي الذي توج ( ،

يلته فهو لم يهاجم قب، الشاعر وعمق انتمائه للجماعة  ةعن رهافة نفسي ريعبوهو ما 
بل اعتمد على تحريضهم واستثارة نخوتهم ؛ لكي ينجدوه ،  لهاولم يرفض انتماءه، 

رخاآل(ي عودة الذات إلى كينونتها يعن وهو ما، بها أسره من وحدته التي سب /
   .)٢()النحن

 ة التي تكتنف األشخاص حينما يجدون تفاقم الوحدأن ةد الدراسات النفسيوتؤكِّ    
يثير في ،  أي اتصال ومساعدة من اآلخر أنفسهم وحيدين لفترة من الزمن من دون

، هم على وشك أن يخسروا الغايات وأهدافهم في الحياة  بأنَّ ،ذواتهم نزعة الخوف
يأرقون فيفقدون التمييز بين حالتي النوم واليقظة بين الوساوس  يقلقون وهم فإنَّومن ثم

ة لذات الموضوعيمثلما يفقدون التمييز بين ا، التي تسيطر على وحدتهم ، والهموم 
 انعدام مشاركة اآلخر في من هنا نفهم أن. )٣(عندهم والعالم الموضوعي من حولهم 

تحميدفع الشاعر إلى أن ينكفئ على ذاته ،ي المتسارع بالذاتل عبء الترد ،  فيجتر 
                         الوافر                             : كلي در العحيقول ج. )٤(وهدره همومه 

ــأو ــي فَِنبت ــاًتُِّب ــا كنيع     له
  

  ــه مــارقُوم ــ التف واِنني ح   
ـ     هي العوـ  اد الع وقـومي   اد   

  
  عيادتي فـي ذا المكـانِ      أطلن   

ـ    إذا ماقلتُ    ـ  ين قـد أجلَ   ي عنِّ
  

ــثَ   ــانهنَ ــينى ريع ــاِن عل    ث
   

                                 
، فة الغضب واألن: احلمية .٢٦١ _ ٢٦٠ : ١ق : شعراء أمويون و.٢٤٦ : ١مج : ديوان اللصوص )  ١(

 .يركب الريش على السهام : يريش ، احلليف :املوىل 
  .٥٤: الفتاك إىل اية العصر األموي شعر الصعاليك و الثنائيات املتضادة يف:ينظر )  ٢(
  . ٤١: البحث عن الذات : نظر ي  )٣(
  .٣١: عبد القادر الرباعي . د ) : التشكيل والتاؤيل ( مجاليات املعىن الشعري : ينظر )  ٤(
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ــإن ــرف ــزله مق ــين من    قلب
   

  ــإن ــه أنفف ــبهنَ   )١(ِ آن فالقل
 لت صراعاًالتي مثَّ، لة بحركة الهموم ة متمثِّرة نفسيعلى بؤ النص يتجوهر إذ      

حركة،  اكتنف الذات بسبب وحدتها اًنفسيمها الشاعر بصورة الزائر  الهموم هذه قد
 حمل النقيض لصورة قومه الذين تركوه اً نفسيالذي يعاود زيارته ؛ لتكون معادالً

  ،ة يكمن في إحساس الشاعر بحالة العزلة العميقةان محور الوحدة النفسيفك . وحيداً
ما وإنَّ، ه المشاعر لم تملها الرغبات هذ، ت مشاعره بعد رفض قبيلته له كالتي تملَّ

  وعالئمه توحي أنفمجريات النص. كانت بدافع اإلحساس والشعور الداخلي 
 وفرضت  ،مت بمشاعره وأحاسيسه التي تحكَّعمق الوحدة اً ذاتيالسجين يدرك إدراكاً

   .ة بحالة سويها من االضطراب الذي ينتفي معه شعور النفس أنَّعليها نوعاً
 مقدار د عالم النفس االجتماعي سولمون آش أنيؤكِّ،  للرؤى السابقة واستكماالً   

يكون أكثر ، التي يستشعرها الفرد تسيطر على مكامنه ، ة الشعور بالوحدة النفسي
 في دائرة النحن التي اً ايجابيون فعالًئك األشخاص الذين كانوا يؤد مع أول وعمقاًألماً

وعن دورهم االيجابي ؛ ألسباب خارجة عن ،  انفصلوا عنها ثم، يعيشون فيها 
 ذات الفرد حالة عماقة يثير في أهذا النوع من الوحدة النفسي، )٢(اختيارهم وإرادتهم 

ليس هناك من مأزق وجودي يعدل في  ((ه  اإلنساني ؛ ألنَّع والهواممن الضيا
المكانة  ) out( أي أن يكون خارج ، مأزميته من كون اإلنسان في غير موضوعه 

ه الضياع نَّإ، وبالتالي العطاء والنماء ، ار والدور والمشاركة واإلرادة والقر
ة في أعماق النفس  بدائيfantasmes الهوامات الذي يثير أشد، الوجودي عينه 

   .)٣( )) البشرية
ين                                                                      بعض شعراء السجون عانوا األمرنجد أن،  من رأي آش السابق وانطالقاً     

  عنفضالً،  في الجماعة  فقدوا مراكزهم ومكانتهم ،هم بدخولهم السجننَّإذ إ، 

                                 
: من كنع الرجل : كنيع  . ١٨٣ _ ١٨٢ : ١ق : شعراء أمويون و . ١٧٢ : ١مج : ديوان اللصوص )  ١(

 .أعيينه : انفهنه . الزوار  : واد الع. أي تعطف : مجع حانية : حواين . إذا خضع والن 
   . ٣٢: صبيح الشوين : ة يف علم االجتماع حماورات نفسي: ينظر   )٢(
   .٢٥٠: اإلنسان املهدور )  ٣(
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يقول .  ةالخذالن من قبل الجماعة وتركهم يعانون المحنة بمفردهم مع وحدتهم النفسي
العالوافر                                                           : جي ر  

وِنأضاع ي وأي فتى   وا  أضـاع  
  

ــ ثَ وســداِد كريهــٍةليــوِم     ِرغْ
ــ   ــرِكِنووخلَّ ــاي لمعت    المناي

   
  يها لنحـرِ  ت أسـنتُ  عروقد شَ   

ـ   كأنَّ     ن فـيهم وسـيطاً    ي لم أكُ
  

ـ  فـي آل ع    وال لي نسبةٌ     وِرم  
  أجريـومٍ   كـلَّ   في الجوامعِ  ر    

  
ــبِر   ــي وص   )١(يأال هللا مظلمت

  ففي هذا النص      تتجس ر النفسي ؛ لتعيش وزفرات التوتُّ، ة د آهات الوحدة النفسي
، فقدان المركز االجتماعي تجربة الضياع و، الذات بسبب رفض الجماعة لها 

ه عمق فرديتها وألم وحدتها ؛ ألنَّه التجربة تجعل من الذات تستشعر  هذوالحق أن   
 ، ه مكروه أو منبوذ من جماعتهيذهب بطمأنينة الفرد مثل شعوره بأنَّ ليس هناك ما ((

جوده وجهوده  ونوأ،  له قيمة اجتماعية نوهي حاجة يرضيها شعور الفرد بأ
 في ضح كما يتَّ-لذا نجد الشاعر السجين يبدي استغرابه .  )٢( ))الزمات لآلخرين 

وهو المدافع عن وجودهم في ساحة ،  من قومه الذين لفظوه وخذلوه - البيت األول
 الذات فريسة سهلة قد جعال، فكان هذا االستغراب والشعور باالنفصال . الوغى 

  . ية الوجودية الموت  أمام القض مشتتاًونهباً
العالقة ) الجزء (  فقدان الذات إن:  القول يزيد الفكرة السابقة عمقاً  ما    ولعلَّ
تنازعها وجهانفي سجنها ي الذات منكسرة يجعل، ) الكل ( ة مع اآلخر الحميمي .

واقع ( الحاضر  : واآلخر) . النتماء داخل الجماعة واقع ا( الماضي : أحدهما 
ك الواقعين تستغرق الذات في حيرتها للبحث وبين ذين، ) ال عن الجماعة النفصا

فالذات ال تستكشف عالقتها  ((عن كنه هذه العالقة مع اآلخر وأسباب تصدعها 
ب بها  التي تسب ،ا عندما تكون مستوحدة غارقة في همومهاالحقيقية مع اآلخرين إلَّ

                                 
)١  (ديوان العمايسد به الثغر وهو حدود اململكة من جهة : سداد ثغر ، احلرب : الكريهة  . ٣٥ _ ٣٤: جي ر

 بن عثمان بن ووهو عمر، رهط الشاعر وأهله : آل عمرو ، لدواهي واألمراض ا: معترك املنايا ، أعدائها 
 .األغالل :  اجلوامع .عفان 

  .٨١: أصول علم النفس )  ٢(
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ة التي كان يبديها اآلخرون عالقة الحميمي الفتدرك الذات أن. )١( ))الء اآلخرون هؤ
لبت الذات مكانتها ن سفما إ، ليها في الماضي سببها المكانة المرموقة التي كانت ع

البسيط                 : يقول ابن العميد .  بها عت عالقة اآلخرينحتى تصد                                                                
   ؟ مه يجفـوني أكـابر    يمابال قومِ 

   
  ــاعته ــاممأأن أط ــدوُل األي    ؟ وال

  أأن تقاصر عني الحـال تقطعنـي؟        
  

  عراهساء ما شاءوا وما فعلـوا      م   
  أغراهم أن     هـذا الـد أسـكتني  هر   

  
  )٢( واإلبـلُ  عنهم وتنطق فيه الشاةُ     

ى من خالل البنية األسلوبية بهذه النبرة  تتجلَّة العميقة للنصلة النفسي فالدال     
 صيغ االستفهام اإلنكاري التي أسهمت في ة التي أعتمدها الخطاب باستخدامجيالحجا

دت الحقيقة الجوهرية المخزونة في وجس، تعرية مكامن الشعور لدى ذات الشاعر 
ل  من خالل استغراب الشاعر من طبيعة التحوصدها النهذه الحقيقة أكَّ، الالوعي 

ل في العالقة  السبب وراء هذا التحوف له أنالذي أصاب عالقته مع قومه ؛ ليتكشَّ
ل الذي أصاب حاله من اإليجاب إلى السلب لم يكن إال التحو.  

    ويتراءى لنا أنة تتضح بصورة أعمق مع أبي فراس  هذه الحقيقة النفسي
نه  انتصاراته على الروم بتدبير موكانت جّل،  في قومه إذ كان أميراً، ني الحمدا

 من أعظم ماعاناه  سجن الروم فيةفترى آالمه النفسي. وحنكة وفراسة في الحرب 
الء ما آل إليه  هؤبل سر، زاد في هذه اآلالم جفوة قومه وخذالنهم له وقد ، السجين 

ما سعوا لدى سيف الدولة إلى تسويف ورب، ص  فكرهوا له الخال،الشاعر من األسر
            الطويل                                                              :يقول . الفداء 

ــتُتمنَّ ــد انميـ ــاوني وإنَّ تفقـ   مـ
  

  ا أغيــدوا العــز تفقــد أنميــتُتمنَّ  
  ـ ا أعلـى مـن تَ     ا أنَ أم ع؟ ون همـةً  د   

  
  ــ كنــت أوإندنــى مــن تعدا ون مولــد

 مـن عـشيرتي     إلى اهللا أشكو عصبةً     
  

  سيؤيلي في القـول غيبـاً      ون  ا ومـشهد  
  وإن     حاربوا كنـت المجـن   أمـامه م  

  
   ــد ــت المهن ــاربوا كن ــدوإن ض   ا والي

  
                                 

  .٤٧: راجح السمايل . د : الشخصية يف علم النفس )  ١(
     .١٣٠ : ٢ج :  معجم األدباء )٢(
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وإنــاب ــ خطــب ن تْ أو ألمــِل م ةٌم 
  

ـ               ادجعلت لهـم نفـسي ومـا ملكـت ِف
  ــود ــصرونيون أن اليي ــفاهةًب   س

  
ـ  ه تـركتُ   عن أمـرٍ   تُبولو غِ    م س١(ىد(  

عن استغراب يقطن في خبايا ذات األسير من هذه المفارقة التي  النص يكشف إذ     
  منوهم على يقين، ون له المكروه فهم يتمنَّ. اد من قومه الء الوشاة والحسؤعليها ه

ط على كانوا يلوذون بسيفه المسلَّوهم الذين ، ون به  ويشمت.ه كان المدافع عنهم نَّأ
دها زها وتفر تشير إلى تميفارقة جعلت من الذات المستوحدةهذه الم. رقاب أعدائهم 

 فرضته العزلة  ،اً نفسيل مسلكاًوهو أمر يمثِّ، على الجماعة التي تنتمي إليها 
فرده يدرك شخصيته وأصالته وت اإلنسان ال (( ن ؛ ألها السجينيوالوحدة التي عل

وإلَّ،  ا عندما يكون وحيداً شيء إلَّعن كلِّو،  شخص زه عن كلِّوتميا عندما يستبد 
والشعور بالعزلة الحادة يميل إلى أن يجعل ، به ذلك الشعور الحزين الكئيب بانعزاله 

وطن  د اله غريب متوحنَّ أوحينئذ يشعر اإلنسان ،  معادياً شيء آخر يبدو غريباًكلَّ
   .)٢( ))  لهروحياً

 أن يعيش األمير  جداًه من الطبيعينَّد أ قراءتنا لروميات أبي فراس تؤكِّولعلَّ  
وأكل الدهر من عزيمته ، إذ ما إن وقع في األسر ، ة في سجن الروم الوحدة النفسي

كون ثمار المعين له وال ناصر ؛ لت، المحنة ه وحيد في نَّجد أوو،  ذاته لتفت إلى إ،
 لم يخفّ  إعالن الشاعر أن ال خير في القرابة ما- في النهاية - ةلنفسيهذه الوحدة ا

  الطويل                                                      : القريب لنجدة أخيه 
ـ    وما كلُّ  اس ناصـري    أنصاري من النَّ

  
ـ    وال كلُّ      ياس عاضـدِ   أعضادي من النَّ

     وهل نافعي إن عـض  ني الـدداً مفـر هر  
  

       طـوالُ  إذا كان لـي قـوم   ؟ واعِد الـس   
  ــا مــسرو    أقــاربير بقــرِبوهــل أن

  
  )٣(إذا كان لـي مـنهم قلـوب األباعـدِ           

وهذا المأزق الوجودي الذي ، وبسبب هذا الشعور النفسي الحاد بألم الوحدة       

                                 
  .١٧٩ - ١٧٨:  احلمداين  شرح ديوان أيب فراس)  ١(
  .٩٣: العزلة واتمع )  ٢(
. وقد أثبته د ، والبيت األول غري موجود يف الشرح املذكور  . ١٧١ :  احلمداينشرح ديوان أيب فراس)  ٣(

  . ٥٠: إبراهيم السامرائي يف حتقيقه ديوان الشاعر 
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 نجده ، الذي كانت عليه لكونها خارج مكانتها ومركزها  ،فراس تستشعره ذات أبي
فراح ،  مع محنته  بسبب لفظ أهله له وتركه وحيداً مأزوماً اغترابياًد عاش واقعاًوق

                                                                         الطويل     :                                   يعلن رفضه االنتماء لهم يقول 
ِعد الوطن     ـ   المـألوف رابـك   ه أهلُ
  

  وعد       وا عن األهـل الـذين تكاشـر  
  فأهلك   ك مـا صـفا     من أصفى وود  

  
    ـ  وإن نزحت دار   )١(ت عـشائر   وقلَّ

 سرق من ألمها قيود األزادها وعم،  زعاف هذه الوحدة التي يعانيها الشاعر سم    ف  
ه الوحدة تخنقو، ق إحساسه بالغربة فتعم ، ثقلها على هذا الفارس الحرالتي تلقي 

 لذاته فلم يك من بد، وتركهم له يصارع األلم بمفرده ، القاتلة وسط تناسي األهل له 
  .التي تنتمي لها ) الجماعة ( إال إعالن الرفض لآلخر 

  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
 يف شرح ابن خالويه والبيتان غري موجدين . ٨١:إبراهيم السامرائي . حتقيق د : ديوان أيب فراس احلمداين ) ١(

   .للديوان 
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  ) : انفصال الذات عن الصديق  ( ةخوانية االالوحدة النفسي : ثانياً
م علم النفس تعريفات وتفسيرات مهمة لمفهوم     في حدود المفهوم النفسي قد

ز عالقة تتمي ((نها بأَّ ) Keple( وكيبل  ) Wright( إذ عرفها رايت . الصداقة 
صي عل الشخاويسمح بالتف، بوجود قدر من االعتماد المتبادل يجري بشكل إرادي 

١( )) ...دالمباشر والمتفر( .كما يرى سيرز ، ة المتبادلة هذه االعتمادي )Sears (  ،
  .)٢( وسلوكه  الطرف اآلخر طرف في مشاعرتبرز من خالل تأثير كّل

ها ف آخر الصداقة بأنَّ    ويعر)) عالقة اجتماعية وثيقة تقوم على مشاعر الحب 
٣( ))ين أو أكثر ة المتبادلة بين شخصوالجاذبي(.  

ه     وفي إطار علم النفس التحليلي بنى فرويد تفسيره للصداقة على أساس اعتقاد
  يدفع باإلنسان ، جانب شعوري وآخر الشعورية اإلنسان تنقسم على شخصينبأ
        ا تنطوي عليه أعماقه عم) ساحة الشعور (  التعبير في الخارج ن يحاول دائماًأل
 يجعلها تبدو كما  ،ة اإلنسان بين الشعور والالشعورع شخصيوتوز) . ور الالشع( 

يبديه اإلنسان من حنين  ر لنا مااألمر الذي يفس ،  أو كسراًلو كانت تعاني انشطاراً
 التي من خاللها يبحث عن ترميم هذا االنشطار أو  ،لآلخر عن طريق الصداقة

   .)٤(صيته  لتحقيق الوحدة واالنسجام في شخ ؛الكسر
  ،ة عن ذاته فالصداقة تعطي للفرد صورة ايجابي ،   وعلى ضوء هذه التعريفات

يعيش حالة االمتالء تجعله، ة وتمنحه شحنة عاطفي  ،ز لديه التوازن النفسي وتعز
  .واالرتباط بالمجتمع الذي يعيش فيه 

نا علم النفس عن يكشف ل، ة الصداقة والوحدة النفسي العالقة بين حدود    وفي 
ن األبحاث ففي إطار الرؤية االيجابية تبي) . ة ة وسلبيايجابي( عالقة ذات وجهين 

ش تحت وطأة الشعور بالوحدةفالفرد الذي يعي. ة الترابط بينهماالنفسي، في  ثقته  تهتز

                                 
  . ٢٨: أسامة سعد أبو سريع . د : الصداقة من منظور علم النفس )  ١(
 .املصدر نفسه والصفحة : ينظر )  ٢(
  .٣٠: املصدر نفسه )  ٣(
  .٣٦) : حبث ( عباس نور الدين :  الصداقة ودورها يف حتقيق التوازن النفسي واالجتماعي لإلفراد :ينظر )  ٤(
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ة القدرة على تحمل الضغوط النفسي ،ممر به إلى حدوث انخفاض في تقديي ا يؤد
جل الحصول على  من أ ، يزداد استعداده لالعتماد على اآلخرينومن ثم ، ذاته

١(ة المساندة الوجداني( .وفي الصدد نفسه تشة األمريكية ير الباحثة النفسي ) هيلن
 إليها الشخص الذي تعتريه  التي ينبغي أن يلتجئ ، أفضل الوسائلإلى أن) شاكتر 

 من ن عن مشاعره لصديق له ؛ ألاإلفصاح ،ة الوحدة النفسير الشديد وحالة من التوتُّ
ب في ف مع الموقف الذي تسب في التكي والمساعدة ،ره من توتُّشأن ذلك التخفيف
  . )٢(اضطرابه ووحدته 

   ة وقبالة هذه الرؤية االيجابي، ة  التي تظهر فيها الصداقة وسيلة للتخفيف من حد
ة الشعور بالوحدة النفسي ،ة تكون فيها الصداقة يكشف علم النفس عن رؤية سلبي

ة موقوف في فالشعور بالوحدة النفسي (( لدى الفرد  في إثارة الوحدة وفاعالًراًمؤثِّ
أو شعور الفرد . )٣( )) طبيعته ومقداره على افتقاد العدد المناسب من األصدقاء

األمر الذي ، ينهما عالقة حميمة كان ب إذا ما، بقصور صداقة اآلخر له أو إنكارها 
ي بالفرد إلى انخفاض تقديره لذاته يؤد ،ر  شعوره الحاد باالضطراب والتوتُّومن ثم

٤(ة والوحدة النفسي(.  
 طبيعة شعور الفرد حد باحثي علم النفس االجتماعي المعاصر إلى أن   ويشير أ

بالوحدة النفسيشخص آخر ة معة بسبب فشل العالقة الحميمي  ،حاالتها في تبلغ أشد 
ة أو العجز أوقات اإلحساس بالقهر وانعدام الحري ،عمق ويشير الباحث نفسه إلى أن 

ة تتحدد بأحد أمرين هذه الخصوصي :  
 في قهره  الطرف اآلخر في عالقته كان سبباًن للشخص المقهور أن إذا ما تبي- ا 

  . ته ومشقَّ
،  صديقه قد قطع المساندة االجتماعية معه خص المقهور أن إذا استشعر الش- ٢

                                 
  . ٨٩: امحد ادوب . د : الصداقة والشباب : ينظر )  ١(
  .  ٢٩: هيلن شاكتر : كسب حمبة الغري : ينظر )  ٢(
  . ٤٣: الصداقة من منظور علم النفس )  ٣(
  . ٤٢: الصداقة من منظور علم النفس و . ٣٠:  كسب حمبة الغري: ينظر )  ٤(
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   .)١(يها النفسي والمادي أو المساندة بشقَّ، سواء منها التواصل أو التعاطف 
، وبقراءة سريعة في نصوص السجنيات ،  على هذه األفكار المطروحة    واعتماداً

من جهة ، السلبية للصداقة وا الرؤية  ما بثُّ شعراءها كثيراًف لنا بجالء أنيتكشَّ
ها فيض عاطفي عفوي ينبع من تجربة الوحدة ها بأنَّتنماز هذه النصوص كلُّ. اآلخر 
ة التي استغلقت على مكامن الذات النفسي ،رت هذه النصوص الوجه السلبي فصو

فبدا الصديق وسيلة من الوسائل التي ،  في محنة السجين الذي كان فيه الصديق سبباً
ب الخطوب والزمان ب كتقلُّفهو متقلِّ. ها تقع تحت طائلة قهرها رت الذات أنَّاستشع

  الكامل مرفل                :              )٢( الصوليإبراهيميقول . بالشاعر
  ـوبـــ تن عند نائبــــٍةـــك يزينُ أخــــاً      وإذا دعـوتَ

ــ ــو هألفيتَـ ــدى الخطـ    إحـ
  

ــِتِب   ــوب إذا تتابع   )٣( الخط
شاكلة قوله السابق ما قاله في صديقه الوزير ابن الزيات الذي تحامل عليه وعلى     

  المتقارب                                                         :وحبسه 
   الزمـان  بإخـاء  أخـي  وكنتُ

  
  عوانـا   حربـاً  با صـرتَ  ا نَ فلم   

ــتُ   ــان  أذموكن ــك الزم    إلي
  

   ــك أذم ــبحت في ــا الزمافأص   ن
  ك للنائبــات أعــدوكنــتُ  

   
  )٤(فأصبحت أطلب منـك األمانـا       

     وابن الهبى أن يؤازره الصديق في محنته الذي كان يتمنَّ، )٥(ة البغدادي اري ،

                                 
  .٣٧:   ة يف علم االجتماعاورات نفسيحم: ينظر )  ١(
وويل أعمال األهواز من قبل ، املتوكل  ويل ديوان الضياع من قبل، أبو إسحاق إبراهيم بن العباس بن صول )  ٢(

فعزله وحبسه ، ه حتامل عليهنإال أ،  للصويل الواثق الذي كان وزيره آنذاك حممد بن عبدامللك الزيات صديقاً
  .٤٥ – ٤٤ : ١ ج: وفيات األعيان : ينظر . هـ ٢٤٣تويف سنة ، 

 .  ١٥٦: عبد العزيز امليمين : الطرائف األدبية ) ٣(
  .٤٦ : ١ج : وفيات األعيان )  ٤(
  ،ـ ه٤١٤سنة  ولد يف بغداد،  خبيث اللسان مكثر من اهلجاءشاعر ، حممد بن حممد بن صاحل العباسي   )٥(

  سنة يف كرمان تويف ، اعر له سجنه الوزير نظام امللك الطوسي بسبب هجاء الش، وأقام مدة بأصفهان 
ابن : النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة و ، ١٣٢ : ٢٧ج : الوايف بالوفيات : ينظر  . ـ ه٥٠٩

  .٢١٠ : ٥ج ) :  هـ ٨٧٤ت ( تغري بردي 
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              الطويل    :                      يقول . ب في سجنه ه كان المتسبأنَّ، ف له يتكشَّ
 نفــسي  تطييبهــاأريــد مــن األيــاِم

   
  مــادام فــي الحــبِس للمحبــوِسوال روح    

   وهـي مخوفـةٌ     الـوحشِ   سباع أمنتُ  
   

  )١( فـي اإلنـسِ    ر اإلنس والشَّ   سباع وخفتُ  
    وانقطاع مساندته ،  السجني عن جفوة الصديق  ومن جهة أخرى كشف النص ،

وهو ، بالوحدة  تبرز معها إحساسات الشاعر، ة مفعمة باأللم واليأس في تجربة نفسي
من هنا . عت من جهة الصديق قد تقطَّ  - دخوله السجن  حال-يرى عرى الصداقة 

؛بأشد حاالتهاضمن أشعارهم في لشعور بالوحدة تظهر  حالة األلم من انجد أن       
صه من وحدته  السبيل الوحيد الذي يخلِّ اإلنسان في حالة العجز يرى أننأل ((

يه اآلخرون معه الذي يؤد، وجوده الذاتي التعاطف واالتصال ويشعره ب، وفراغه 
))ة متبادلة معهم عالقات اجتماعيله ،  بوصفهم رفقة

  :يقول علي بن الجهم . )٢(
  الوافر             

بنكبـةٍ  يتُِلب   ـ   فغـد واوا وراح  
   

  ــي ــدعل ــباِب أش ــب أس   الء ال
  وني أن ينـصر  مه أخطـار  أبتْ  

  
   أو بـــراِءٍه أو بجـــابمـــاٍل  

  موخافوا أن يقال لهـم خـذلتُ        
   

ـ   فاد صديقاً     )٣(ِ الجفـاء  دمعوا ِق
  صرخة احتجاج مؤلمة نفذت من خبايا الذات المكلومة بجراح     إذ يمثل النص 

الء األصدقاء  عالقة الشاعر بهؤ في أنفليس من شك، الوحدة في أقبية السجن 
 دخل السجن حتى أنولكن ما ، قبل حلول نكبته كانت عالقة متينة ، المشار إليهم 

  . ة  يصارع واقعه وآالمه النفسيوتركوه وحيداً، افردوا صديقهم 
التي تحتدم ، ة من جفوة اإلخوان     وفي االتجاه نفسه يعلن ابن المعتز شكواه النفسي

ة د وهو يكتشف بجالء صفة نكران المو ،فراح يستشعر األلم. في خلجاته ودواخله 
  الخفيف               :يقول ، ب الزمن بة مع تقلُّوالصحبة المتناقضة والمتقلِّ، 

  ىى وحتَّــ حتَّــاإلخــوانوجفــاه 
   

  سم م قريـبِ   شئت مـن حبيـبٍ     ن  
                                   

)١ (شعر ابن اهلب١٠٩: حممد فائز شكري طرابيش . د : مجع وحتقيق  : ة اري.   
  . ١٨٤) : حبث ( حممد الشناوي ، علي خضر : القات االجتماعية املتبادلة الشعور بالوحدة والع)  ٢(
  .٨٣: ديوان علي بن اجلهم )  ٣(
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ــغلتْ ــا تُهش ــم دني ــُلوكِّ م دن   
  

  ــالِحتْر ــه ب ــِبرِص علي   والترغي
  ــوارى ود هــِعم ــراٍب كلم     س

  
  ـ  ى بقـاعٍ   عطـشَ   قوماً غر ١(ديِب ج(  

  مه الوزير ابن مقلة في أبيات يشير فيها       وقريب من صورة الجفاء هذه ما قد
أسلوب يجمع بين السخرية في أوله ب ،وانقطاع مراسالته له ، صديقه ب حال إلى تقلُّ

  الطويل                                           : يقول . والحكمة في آخره 
 ترى حرتْ كُ تْمـ  األ ب    بيـنهم اِءخلَّ

   
ـ     القرطـاس  ِم لي أَ  نِبَأ   ا أصـبح غالي  

نـا  فما كان لو ساءلتنا كيـف حالُ         
  

ـ همتْوقـد د    ـ   ا نكبـةٌ نَ ا  هـي مـا هي
  راعاك عنـد شـديدة     ن م كصديقُ  

  
ـ  م خـاءِ  تـراه فـي الر     لٌّوكُ     )٢(اراعي

 بين  موزعاًويظلُّ،  بالغربة إحساساً وق قلقاً يتمزى في النص   فالشاعر كما يتجلَّ  
وبين ما يراه أمامه من حقيقة . ويبديها لآلخرين ، صورة الصداقة كما يؤمن بها 

 وموقفهم ، معهدت عالقة اآلخرين التي حد ،ة واألخالق البائسةارتسمت بقيمها الهشَّ
  .   بسبب تقلب األحوال بالشاعر منه ؛

 أو تها وشعورها باالمتالء من االنتماء لآلخر فرداً قو الذات بطبيعتها تستمدنإ    
،  يقابله نقص وخواء في الذات  ، أي نقص يصيب هذا االنتماءنلذا فإ، جماعة 
  ذاتياًل إدراكاً الشعور بالوحدة يمثِّنأل ((  ؛ةل نواة الشعور بالوحدة النفسيالذي يمثِّ
فقد تكون هذه النقائص ، جتماعية شعره بوجود نقائص في عالقاته االللفرد ي      

)) ((أو ، ا عدد قليل من األصدقاء حيث اليوجد إلَّ)) ة كميكنقص )) ة  نوعي 
،  الشاعر مرهف اإلحساس بطبعه أنوبما . )٣( )) مستوى المحبة واأللفة مع اآلخرين

.  بالوحدة اًاد حل لديه شعوراً يشكِّ ،ي نقص أو جفاء في عالقاته مع اآلخرين فألذا
، ونسوق لذلك ما أوجزه إبراهيم الموصلي من شكوى مشحونة بلوعة الخذالن 

     الطويل:                                وبؤس العزلة في قوله ، وانقطاع الوفاء 
 أما صاحب  فـرد     يـدوم وفـاؤه    

  
ـ          ىفيصفي لمن أصفى ويرعـى لمـن رع  

                                   
   .٢٧٤: ٢ج : عتز شعر ابن امل) ١(
  . ٥٤ :  وإنساناً وأديباًابن مقلة خطاطاً)  ٢(
  .١٨٥ : العالقات االجتماعية املتبادلة الشعور بالوحدة و)  ٣(
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  ه أود  لـي صـديقٌ     دارٍ أفي كـلِّ  
  

  ــا تفر ــا حإذا م ــتُِفقن ــيظ   )١(اع وض
  المتقارب                                            :  آخر وقوله في نص  

ـ  كثير   خـاءِ  عنـد الر   اِء األخلَّ
  

   قلــيال م أراهــبــستُا حفلمــ  
   ديقُ الـص   مـلَّ   بالئـي  لطوِل  

  
  ٢( خلــيال خليــٌلفــال يــأمنن(  

، كتنفت ذات السجين التي ا، ة د لدينا أبعاد الوحدة النفسيحد  وعلى هذا النحو تت  
الذي ، االتصال مع اآلخر ، د وحدتها  الشيء الوحيد الذي يبدنفكان شعورها أ

  ولكن.ع وألم ويعينها على رأب ما أصابها من تصد، يحتوي بوحها وألمها الداخلي 
 الصديق صورة من صور ن إإذ ، ت أبداًلم تكن في مصلحة الذا، النتيجة في النهاية 

  الطويل           : يقول التهامي  . اليبقى على حال أبداً، ب بأهله الدهر المتقلِّ
هم ائي الــذين عهــدتُ أخلَّــفقــدتُ

  
          وجانبني من كان لـي عنـده وفـر  

  ترمتـه  إليـك اج    من ذنـبٍ   ومالي  
  

ـ        فقل لي مع األخوان غي  رك الـدهر  
ـ  إذ ع  هِرمع الـد  فمالك تجفوني        اتَ

  
  )٣( هكــذا مــره عيــشُ زمــاٍنأكــلُّ  

 التهامي من سجنه في خزانة البنود إلى صديق  من قصيدة بعث بهاهذه األبيات ف    
، ة وإذا ما تابعنا حيثيات الوحدة النفسي، يشكو فيها جفوته له في ساعة العسرة ، له 

ساءة للصديق  أي إالتي لم تبِد، ذاته ز على هذه المفارقة القاسية بين وجدناه يركِّ
ها الصديق ؛ ة التي قطع أوصالة الهشَّوبين هذه العالقات االجتماعي ، تدفعه للجفاء

عالقة الصداقة بين شخصين تفترض وجود اتجاه ايجابي يشعر به الفرد إزاء  (( نأل
ة قائمة على ها عالقز بأنَّة بين شخصين تتميفالعالقة الحميمي. الطرف اآلخر 

والتواصل معه في ، واالعتراف باآلخر ، ة االختيار والتنزه عن المصلحة الشخصي
استحكمت قاتمة ة فكانت صورة الصديق صورة سوداوي ، )٤( )) حالة الضيق والعجز

  . بهم وب الدهر بالناس ويجف كما يتقلَّ ،بهذات الشاعر بفعل جفوته وتقلُّ

                                 
  .١٤٧ : ٥ج : األغاين )  ١(
   .١١٠ : ٥ج : املصدر نفسه ) ٢(
  .٤٢٥: ديوان التهامي )  ٣(
  .٣: ألفراد قيق التوازن النفسي واالجتماعي لالصداقة ودورها يف حت)  ٤(
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الذي تركه ، قاتمة ما نجده عند حسام الدين الحاجري    وقريب من هذه الصورة ال
فغدوا عليه محنة كمحن الزمان ،  السجن أقبيةة في أصحابه يعاني آالمه النفسي

  البسيط                                                      :ى يميل يميلون أنَّ
  م ه صـحبتُ  أقـوام  الـدهر    إلىذنبي  

  
  )١(لفتى مـالوا   بـا  ى يميل زمـان   أنَّ  

ة أشار إليها علم  يكشف عن رؤية نفسي-  بالخصوص - فراس  واقع أبينإ     
تتمحور هذه الرؤية ، متبادلة ة الالنفس االجتماعي في موضوعة العالقات االجتماعي

الن يمكن تسميته بالخذ اء ما طبيعة النقص الحاصل في ذات الشخص جرنفي أ
ة العميقة من خالل الشعور  النفسياترك آثارهت، كثر االجتماعي من شخص أو أ

د النفسي بالتفر ،ومن ثمعلى التي تدلُّ) اإلهمال ( ى بعقدة  اإلصابة بما يسم 
حساسيحد متروك أو اليهتم به أه الفرد بأنَّشعور ف. فة في القصور العاطفي ة متطر

ثار في فت، هذه العقدة  بمصاباً  ذلك يجعل منهكّل، سواء أكان من رفيق أم جماعة 
به   ما له صلة وارتباط عاطفي القيم واألشخاص وكلِّإزاء كلِّبة  نظرة سوداويداخله

 حث االجتماع النفسي سولمون آشد هذه الرؤية باويؤكِّ ،)٢(ص من عذابه  كي يتخلَّ،
 إلى تعميم  يدفع الوعي الشخص ،زانها بسبب هذه العالقة فقدان الذات اتِّن يرى أإذ

قيم العالقات االجتماعية مع ة في صورة رفض لكلِّهذه النظرة السوداوي 
 في  بارزاً وحضوراً نجد لها صدى- كما قلنا -ة هذه الرؤية النفسي، )٣(اآلخرين

الطويل                              :نسوق لذلك قوله ، ات أبي فراس رومي  
 حٍب صـا   طرفـي ال أرى غيـر      بقلِّأ
  

   حيـث تميـلُ    عماِء مع النَّ  يميُل  
   محـسن  تـارك  الم رنا نـرى أن   وِص  

  
  ـ   صديقاً وأن ِض الير ـ  و وُلص  

  منــصٍف هكــذا غيــر خليــٍلأكــلُّ  
  

   بخيــُل بـالكرامِ  زمـانٍ وكـلُّ   
   دعـوةً  نيا إلـى الغـدرِ     الد نعم دعتِ   

   
     ٤( وجهـولُ  أجاب إليها عـالم(  

                                   
  .٣٦٩: ديوان احلاجري )  ١(
  .٧٦ -٧٥: موريس شربل : ترمجة : كيايل روجيه مو: ة العقد النفسي: ينظر )  ٢(
  . ٢٧٤: ندره اليازجي : ة ة واالجتماعيت يف احلياة النفسيدراسا: ينظر )  ٣(
   .١١٤ - ١١٣: شرح ديوان أيب فراس احلمداين )  ٤(
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ف أ يكش   فاستنطاق النصنترتكز على  ،ه القيم التي طرحها أبو فراس في نص 
ا مم، ب الزمان فيراهم يتقلبون بتقلُّ، ة الحقيقي اء جوهر اإلنسانيالء األخلَّفقدان هؤ

ها الشاعر من لب بإزاء هذه العالقة التي أقل ما يطب* أثار لديه حالة من الذهول
لتغدو هذه المطالبة بمثابة فلسفة اكتسبها . كف األذى والغدر الذي ألحقه به ، صديقه 

التي يعيشها وسط وحدته ، الشاعر وأخذت رؤاها من طبيعة هذه التجربة القاسية 
وهو ما يدلُّ، ة النفسية ؛ أل بالطبع على صدق هذه التجربة الشعوريأعمق مايكون ن 

نه يستقطب تجعال،  عندما يعيش تجاربه مع الناس بحرارة وصدق  إحساساًالشاعر
ن يرتبط بهم في تجربةماعاناه مم، ة  هي مرآة لحكمة واقعي.  

الشاعر ، ي ذات أبي فراس  آخر يجعل هذا األلم السوداوي الكامن ف    وفي نص
    وهو ما يكشف عن  .ها عنوان للغدر والخيانة والجفاء أنَّ إلى الصداقة على ينظر

)) تلك . المفاجئةاألزمة إزاء والسلوكي يلنفسير في الموقف ابل الكمعنى التحو
 النفس وقدرات الذات ؛ فتصمها إمكاناتل  تعطِّأن التي تبلغ من عظمها األزمة
وتنال من ،  من القهر واالنهزام وتفرض عليها نوعاً ، باإلحباطوتصيبها ، ة بالسلبي

،  )١( )) األشياء لُّفتستوي لديها ك؛األشياء حتى تفقدها القدرة على التمييز بين أعماقها
                                                               الطويل          :يقول . ة معتمة فتغدو في سوداوي، وتفقد الثقة بكل الناس 

بمن قُِث ي ـ     اإلنسان فيمـا ينوب ه  
  

ـ    ن أين للحر  وِم     ابح الكـريم ِص
ـ  اسوقد صار هذا النَّ        هـم ا اقلّ  إلَّ

  
  )٢(ُ ثيـاب  هن على أجـسادِ   ذئاباً  

        
    
   وربتحت وطأة حالته المأزومة ، ر فقدان الثقة لدى هذا الشاعر األسير ما يتطو

للخلل يث يصبح الشعور الفرد بؤرةليشمل الحياة برمتها بح، ة من الوحدة النفسي 

                                                                                               
امحد  : مفاهيم يف الفلسفة واالجتماع:  ينظر . عدم التهيؤ للمالبسات الطارئة  حالة ذهنية دفينة تبدو يف*

  .١٣٩: خورشيد النوره جي 
  .٤١٥ : ٢ج : عشر املعلقات ال .يب كالسيكيات الشعر العر) ١(
    .١٢٠: شرح ديوان أيب فراس احلمداين ) ٢(
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 ما لديها إلى صور قاتمة قبل  فتقوم الذات بتحويل كّل، لها ومصدراً والقالقل
                   الكامل                                          :مرورها إلى الالشعور يقول 

ــي ــا عل ــتُ أخٌأعي ــود وثق   ه ب
  

     ِهقبى غـدرِ  وأمنت في الحاالت ع 
  خَورتُب  هذا الـد ناقـدٍ بـرةَ  ِخهر   

  
ــ   ــستُحتَّ ــشرى أن ــره وب   ِه بخي

   صـاحباً  جـاربِ ال أشتري بعد التَّ     
  

ــ   ــأنَّإلَّ ــِرا وددت ب ــم أش   ِهني ل
ــ   ــلِّنِم ــد ك ــرار ي غ ــهق    بذنب

  
  ِهفيكون أعظم ذنبـه فـي غـدرِ          

ـ  ويجيء طوراً    ض رفـي نفعـه    ه   
   

 
نفع

  )١(ِه فـي ضـر    ه نفع  وطوراً جهالً
  نقرأأنغ لنا تسو،  في ذات الشاعر ورتغة التي  العميقة والمر التجاربإن إذ    

لنا د النطباع الوحيد الذي يتأكَّفا،  المتقدم قراءة من الداخل النفسي للشاعر النص
 فيكون  ،أصحابهغدر بفعل لمة ة المؤ المعاناة النفسي في خضم الشاعرأن، هو  منها

التي ، سوداوية  بهذه الذاته الرتسام  فاعالًناً من صديقه مكومقدار ما عاناه السجين
جعلت الذات تتطبإليهاوالنظر ،  تجارب الصداقة ة الشاملة لكلِّع بطابع الرؤية الكلي 

نجد أخرىوبعبارة سيكولوجية ، ة تنماز بطابع السلبية نظرة شمولي ذات السجين أن 
ر هذا المؤثِّقامت بتحويل  ) صديقه ( إليهقرب الناس من أنة التي عانت الغدر والخيا

ضمن تجربته في في  تجارب الصداقة ة تشمل كلَّ استجابة سلبية شموليإلىالسلبي 
                                                                                                                                                                .الحياة 

                                 
   .٣٢٩: شرح ديوان أيب فراس احلمداين )١(
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ة الميكانزمات الدفاعي:  
  :مدخل 

اآلليات (  الميكانزمات تعد (الدفاعيفي منهج التحليل ة ة من المفاهيم المركزي
من أوائل الذين أشاروا ) سيجموند فرويد (  رائد علم النفس التحليلي ولعلَّ. النفسي 

أخذت اآلليبعدها، ة التي يستعملها األنا إلى الدفاعات الالشعوري ة نصيبها ات الدفاعي
 ، األناعند جماعة علم نفس والسيما   ، وترصين المفهوم، والبحث ، من الدراسة 

مت نظرية التي قد) آنا فرويد ( لـ) األنا وميكانزمات الدفاع ( مع ظهور كتاب 
١(.ة متكاملة لبناء اآلليات الدفاعي(   

 ة يحسن بنا الوقوف عند لنفسي وقبل الشروع في تحديد مفهوم هذه الميكانزمات ا  
،  نظريته في التحليل النفسي فرويد ؛ ليوضح لنا طبيعة تكوين هذه الدفاعات بحسب

) الجهاز النفسي(  فرويد اعتمد في دراسته تقسيم ن أ ،ا في مدخل دراستنا هذهنَّ بيفقد
 هذه المفاهيم نا حدودوقد وضح، نا األعلى الهو واألنا واأل: هي ،على ثالثة أقسام 

من تمهيد الدراسةة في مكانهاالنفسي  . وفي حدود منشأ الدفاعات يشير فرويد إلى أن 
ه يعمل بين منطقتي الهو واألنا نَّ إإذ، ة مركز هذه الميكانزمات النفسي) األنا ( 

فهو من جانب يقوم بضبط الغرائز التي ال حصر لها في الهو بما يتالءم ، األعلى 
الضمير ( يمارس عمله تحت رقابة األنا األعلى ، وهو من جانب آخر، اقع مع الو

ومن أجل التوفيق بين هذين ، ل مجموعة من القيم الداخلية الذي يمثِّ، ) الالشعوري 
 األنا الذي بمعنى أن.  يقوم األنا بالميكانزم الدفاعي – بتعبير فرويد –السيدين 

 يسعى إلى حماية نفسه دائماً، األنا األعلى يحاول إشباع رغبات الهو تحت رقابة 
عن طريق مايسم٢(.ة يه فرويد بآليات الذات الدفاعي(    

من هنا نخلص إلى أن  ة  الميكانزمات الدفاعي ،ة أساليب وإجراءات الشعوري ،
 أو قلق أخالقي من، رجي من الواقع ض إلى قلق خاعندما يتعر، يستعملها األنا 

                                 
  .٢٠٧: صباح العجيلي ، طه النعمة : مدخل إىل علم النفس  : ينظر )  ١(
  . ٤٦ – ٤٥: كمال أبو شهده . د . كمال وهيب . د : مقدمة يف التحليل النفسي : ينظر )  ٢(
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لنفسه ) األنا ( بهدف خفض القلق وحماية ، أو قلق عصابي من الهو ، على األنا األ
ة محاولة ة لهذه اآلليات الدفاعيوبذلك تكون الوظيفة النفسي . )١(من الضعف واالنهيار

ر والقلق الناتجة عن ص من حالة التوتُّوالتخلّ، إحداث التوافق النفسي للفرد 
 ها البيد أنَّ. )٢(والتي تهدد أمنه النفسي  ، االحباطات والصراعات التي لم تحل

بقدر ما ترمي إلى الخالص من هذه ،  األزمة التي يعاني منها الفرد تستهدف حلَّ
  .)٣( توازنه يختّل ة حتى الأو تزويد اإلنسان بشيء من الراحة الوقتي، رات التوتُّ

أ، ا تجدر اإلشارة إليه    وممالحديث عن دراسة هذه الن ة في ميكانزمات الدفاعي
أيسر وأسهل بكثير من دراستها في علم نفس المبدع  ، رفة الِصالدراسات النفسي

ضح في سلوك تتَّ، ها في األولى  بحكم أنَّ–خاصة  – والسجنيات –عامة  – والنص
وتطبيقها على ، ا دراسة هذه الميكانزمات في ذات المبدع أم، واحد يقوم به الفرد 

ه يضع الباحث أمام مجموعة من السلوكيات والمشاعر المتصلة فإنَّ، ه إبداع
 إلى صعوبة مع اإلشارة ، بحيث يصعب فصلها في النص، والمتداخلة فيما بينها 

 إلىوسبر أعماقها ؛ الستكشاف دفاعاتها ، بمعنى الدخول ، لى ذات الشاعر الولوج إ
 كشف خفايا أوجل تحليل  من أإبداعه ؛ودافع ، وتقمص شخصيته ، عالم المبدع 

وراء  كان هذا المبدع سجيناًإذافكيف ،  هذا من الصعوبة بمكان كّل ، النص 
؛ بحكم اضطراب الواقع  باً وتشع عمقاًأكثرصيته يكون  غور شخنفإ، القضبان 

                                                                                                              الذي ينعكس أثره بصورة ، ) أناه ( ا يفضي بدوره إلى اضطراب ممالذي يقبع فيه 
خرى مضطربة ومتداخلة وغير تبدو هي األف، ضحة على سلوكياته ومشاعره وا

  .مفهومة
وبسبب الصراعات النفس،  على هذه األفكار المطروحة     وبناءة والقلق ي

 يتعايش مع هذه اليمكنه أن ((ه واالحباطات التي تعصف بذات الشاعر السجين ؛ وألنَّ
والتي تكاد تنحدر من حاالت الهدر الشديدة ، وفاقدة القيمة عن ذاته الصورة المبخسة 

                                 
  .١٦: ي يوسف نام شوق: اآلليات الدفاعية وعالقتها بقوة األنا : ينظر )  ١(
   .٣٥٠: أساسيات يف علم النفس : ينظر )  ٢(
  .٥٥١: أصول علم النفس : ينظر )  ٣(
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١( ))ة إلى مستوى القيمة المضاد( ، وضع نصوص السجن تحت مجهر علم فإن 
ة المتحليل نفسيالء الشعراء السجناء د محاولة هؤيؤكِّ ، بدع والنص–اً شعوري 
من خالل ،ر احتماله ب البقاء في هذا الواقع الذاتي الذي يتعذَّ تجنُّ– اًوالشعوري 

مع ، ؛ لالحتفاظ بشيء من توازن القيمة الذاتية متعددة ة دفاعياللجوء إلى آليات 
 تستهدف حلَّ ال، ي الداخل النفسي للسجين  هذه الدفاعات ف إلى أناإلشارة طبعاً

وتزويد الذات ، ر والقلق بقدر ما ترمي إلى تخفيف التوتُّ،  التي تنغر بمكامنه األزمة
 جميع وسائل الهروب بمعنى أن.  توازنها يختّل بشيء من الراحة الوقتية ؛ حتى ال

عر السجين بشكل جذري  الشاة التي يعاني منها المشكلة النفسيتحّل ال، واالجترار 
وهذا ما ) . السجن ( نسيه ألم الواقع  من الراحة الوقتية التي تُبل تحقق شيئاً، ودائم 

،  المعتمدة من قبل األنا ةلميكانزمات الدفاعيإثباته بتناولنا اإلى ستعمد الدراسة 
ة لهذه الميكانزمات إلى  تصنيف األبحاث النفسيمستندين في هذا التناول إلى

وأخرى ة ميكانزمات تعويضية خداعي.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
  .٢٩٩: اإلنسان املهدور )  ١(
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  ة الميكانزمات التعويضي: المبحث األول 
وميكانزم عام ينطوي فيه أغلب ، ة آلية دفاعيCompensation ( (    التعويض 

التي تكون ردوداً، ة اآلليات الدفاعيوالعجز في ، النقص ة لشعور اإلنسان ب نفسي
وعلى  . )١(ر الناتجة من حالة النقص هذه ة التوتُّل تخفيف حدجموقف معين ؛ من أ

ة في طبيعتها محاوالت واعية وغير واعية من ل هذه الميكانزمات التعويضي تمثِّهذا
رض عليه من أو الذي فُ، قبل الفرد لالرتفاع إلى المستوى الذي وضعه لنفسه 

 على درجة واحدة من االستجابة  عملية التعويض ليستبيد أن. )٢(عالقته باآلخرين 
وتعويض مسرف يتجاوز ، فهناك تعويض عن نقص بحدود معقولة ومقبولة . ةالنفسي

    .)٣(  وسخيفاًفاًالحدود المعقولة والمقبولة حتى ليبدو متكلِّ
من وجهة نظر – خاصة – والشعر – عامة –هنا النظر إلى األدب     وإذا ما وج 
ديثة والسيماة الحالمدارس النفسي ) ها ترى في األدب نجد أنَّ، ) ة المدرسة الفرويدي

فيكون إبداعه .  من التعويض النفسي لجميع أشكال النقص التي تصيب المبدع نوعاً
ته التي ه يجد فيه ضالَّوكأنَّ، ر  يتسامى به على ما بداخله من توتُّ وحلماًتعويضاً

  .)٤(صه من مشكالت واقعه وشعوره بنقصه تخلِّ
ار وشعوره المو، ب النقص الرابض في أتون الداخل النفسي للسجين    وبحكم مركَّ

ه اتَّنجد أنَّ، والتراجع الحسير ألناه ، ة بدناءة القيمة الذاتية خذ من الدفاعات التعويضي
ة واإلشباع اآلني لقيمته الذاتي، وسيلته للتخفيف عن شعوره الدفين بالنقص 

نجد ،   ومن خالل النظر العميق في نصوص السجن  ،ى ضوء ذلكوعل. المتراجعة
ضمن مبدأ  ميكانزمات متعددة-  والشعورياًاً شعوري-خذت  ذات السجين اتَّأن 

) والحلم والتعالي ) التداعي ( الرفض واالسترجاع(فكان آلليات ، التعويض النفسي 
اته فيما يأتيإثب وهذا ما نحاول .ة الحضور البارز في العمليات النفسي .   

                                 
  .٢٩) : حبث ( د رمحة السمور : الدفاع يف التحليل النفسي وعالقته باإلبداع: ينظر )  ١(
  .٦٦: علي كمال . د : النفس وانفعاالا وأمراضها وعالجها : ينظر )  ٢(
  .٤٨٠:أصول علم النفس : ينظر )  ٣(
  .٣٠: الدفاع يف التحليل النفسي وعالقته باإلبداع : ينظر )  ٤(
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  :الرفض  : أوال
      الرفض يشير إلى حالة دفاعية أو تأكيد لألنا في مواجهة يرى فرويد أن 

 بنقص القيمة عيش شعوراً يأناة تنشأ في ل الرفض حالة عدوانييمثِّو ، )١(اآلخر
،  عديدة أشكاالًخذ وهو يتَّ ، اإلحباط لهذا اًع توقّأو  سابقاًإحباطاًعيش ه يأنَّ أو، الذاتية 

 أوبالنقد والتهديد :  الرفض والعدوان باللفظ أوعن طريق العنف الجسمي قد يكون 
  .)٢( األشكال شكل من بأي اآلخرمحاولة تقليل شأن 

 انبثاق ينطلق من الجانب الشعوري – Millerعالم النفس ميلر  حسب –والرفض   
نقص الحاصل بفعل مثير خارجي حسي الغاية منه التعويض عن ال،  لإلنسانالنفسي 

 العدوان القادم أمام ة لعجز الشخص عن البقاء ساكناًفهو صورة عكسي،  معنوي أو
   .)٣(من الخارج 

  
  ) :السلطة (  رفض اآلخر – ١

لنا أن نسأل بعد ما  الرفض أو النظرية لمفهوم التحدي ت    وقبالة هذه المنطلقا
هل ثمة ، لذات أمام فتك السلطة وجبروتها من انكسار لفي فصل سابق عرضناه 
.  الدارس لهذه الذات بوجه السلطة وهي قابعة في سجنها  رفض يلمحهأومواجهة 

 أغلب شعراء السجون صوروا أنالسؤال يحيلنا إلى نتيجة مفادها والبحث في هذا 
ن بعد أن ولك، ض لها لنا في بداية دخولهم السجن تعنتهم ومواجهتهم للسلطة والتعر

ما  متابعة  ولعلَّ.لنا مرت عليهم عذابات الحبس الن عودهم وانكسرت ذواتهم كما مثَّ
وعجزاًلت انكساراً عرضه من نصوص سابقة مثَّتم سيطر على ذات السجين اً تام 

 بدي رفضاً التي نلمحها هنا لذات تُاألخرىة والصورة الشعوري ، اآلخرعن مواجهة 
سابق، د فكرتنا السابقة يؤكِّ ، ر لآلخياًوتحد وخير دليل على ذلك أنَّنا رأينا في نص 

                                 
    ) :مكاشفات بنيوية يف سيكولوجية العدوانية عند فرويد ( العنف والعدوانية يف التحليل النفسي : ينظر )  ١(

  .١٠٦: علي اسعد وطفة . د 
   .٩٧:  سعده أبوحلمي . د ) :  وطرق مواجهته أسبابه( الصراع النفسي : ينظر ) ٢(
   .٥٤: حممد عفيف خلف . د ) : سيكولوجيا العدوان ( الرفض النفسي  :ينظر ) ٣(
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إال أنَّنا نراها ،  كانت في عجز تام عن مواجهة السلطة غ كيف أن ذاتهمفربن ليزيد 
                          الطويل      :         هنا تقف موقف المواجه لسلطة عبيداهللا بن زياد وأخيه عباد 

أعباد مـا ِللُّـؤم عنـك محـوٌل         
 

ــريٍش وال َأب ُ   ــي قُـ ــك ُأم فـ   وال لـ
سينصرني من ليس تنفـع عنـده        

 
ــصعب ُ    ــةَ م ــن ُأمي ــرم م ــاك وقَ   رق

ــداهللا   ــلْ لعبي ــد : وقُ ــك وال مال
 

       ١(بحقٍّ وال يـدري امـرٌؤ كيـف تُنـسب(  
                                                                                                                  الخفيف                                           :          وقوله في نص آخر 

من دون أن ،     إذ يشير النصان إلى أن الشاعر ذو نفس شماء تحدت ذاته العذاب 
فالذات ، أو تصمت على األقل لتدرأ بالصمت األذى ، تستسلم لتنكيل السلطة بها 

إنَّه رفض بانفعال ساخط ، ) اغية الط( ترفض الهزيمة والخنوع أمام سلطة اآلخر 
ن بفعل سلطان ال أصل وصريح للمعاناة والضواغط النفسية التي البست ذات السجي

ومحاولة ، ي القيمة  للذات من ترد شعورياًله وال نسب ؛ ليكون هذا الرفض تعويضاً
                                                                     .ط  على اآلخر المتسلِّ– ولو بالكلم –االنتصار 

 من تقريع شديد اللهجـة ألسـد بـن          )٣(   وقريب من ذلك ما وجهه نصر بن سيار       
 ؛ ليكـون هـذا      واصفاً إياهما بالخيانة والغدر   ، عبداهللا القسري وأخيه خالد القسري      

   :انبثقت من ذات لم تزعزعها عذابات السجن بعد، ي الوصف حالة من التشفِّ
  البسيط                                                                    

أبلِغ المدعين قـسراً وقـسراً      
 

   القنـاة ذات الوصـومِ     أهُل عودِ  
 

                                 
 .وهي العوذة  ، مجع رقية : الرقي  . ٥٩: ديوان يزيد بن مفرغ احلمريي   )١(
  .١٨٧:  املصدر نفسه )٢(
كان من أمراء األجناد قبل واليته من ،  الكناين وايل خراسان لعشر سنني إىل سنة ثالثني ومائة  نصر  بن سيار) ٣(

فحنق عليه هذا األخري وأرسله مع مجاعة معه ، قبل هشام بن عبد امللك يف والية أسد بن عبداهللا القسري 
: الكامل يف التاريخ : ينظر .  للهجرة ١٣١تويف سنة ، أسرى إىل أخيه خالد القسري وايل العراقيني بواسط 

  .١٤٢ : ٥ج : ابن األثري 

ـ  ــ ــب بالقت هرالم ــك ــا الماِل   أيه
 

  ـِل بلَغـتَ النَّكـاَل كـلَّ النَّكـالِ         
 الوجوه ويومـاً    فاخشَ ناراً تشوي   

 
  )٢(ِيقِذفُ الناس بالـدواهي الثِّقـال      
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  هل فَطمتم عن الخيانة والغـد     
 

  )١(ر أم انتم كالحـاكر المـستديمِ     
ولم يفت في عضده وعلو  ، فقد طالت به فترة الحبس والنفي، )٢(     أما االحوص 

ه فوق اره في السجن أن كرامتوتشهد أشع،  العذاب وطول الحرمان عتابه سوء
  ويطالبهاره الخليفة عمر بن عبد العزيز أن يرد له اعتبفراح يدعو، مطالبه كلِّها 

، إن الجور على كرامة النفس أشد إيالماً من السجن نفسه ، شعوراً منه ، بإنصافه 
                                           الطويل                            :                                       ول يق

 لِّغَنــا عرضــتَ فَــبأيــا راكبــاً إم
 

ــر المــؤمنين رســائِلي  ــديتَ أمي ه  
فكيف تَـرى للعـيش طيبـاً ولـذةً           

 
وخالك أمسى موثقـاً فـي الحبائـِل         

وكنتُ أرى أن القرابـةَ لـم تـدع          
 

وال الحرمات في العـصور األوائـِل        
        ذي حجـى إلى أحٍد من آِل مـروان  

  
ــاالً   ــاه مق ــأمر كرهن ــِلب   )٣( لقائ

     
أو ، وف دائم  تعرض الذات في السجن إلى خإنف   وإلى جانب الفكرة السابقة  

ص من صراعها عدوانية للتخلّي بها إلى اليؤد، قبين ترشعورها بخوف وقلق م
 الفرد بعد حالة اإلحباط هو أن،  التفسير النفسي للسلوك العدواني ولعلَّ، الداخلي 

 إذ إن، )٤( يليه السلوك العدواني  شديداًد لديه غضباًتعتريه حالة من الخيبة التي تولِّ
التأزة تزداد وطأتها تدريجياًتفجر بدورها عدوانية شديد (( ة الداخلية للذاتمات النفسي 

 لها من تصريف  البدوعندما تصل العدوانية إلى هذا الحد، بمقدار تراكمها الداخلي 
٥( )) اإلسقاط على اآلخرين يتجاوز االرتداد إلى الذات وتحطيمها كي يصل حد( .

                                 
  .٤٦: عبداهللا اخلطيب :حتقيق :ديوان نصر بن سيار الكناين   )١(
حبسه عمر بن عبد العزيز ، الزم املغنني واملخنثني ، شاعر أموي ، عبداهللا بن حممد بن عاصم بن أيب االقلح   )٢(

وقد أطلق سراحه يزيد بن عبد امللك ، بني بالد اليمن واحلبشة جزيرة ) دهلك(وأمر جبلده مث نفاه إىل ، 
ه من املخنثني كما ذكر األصفهاين ؛ ألنَّ شعره يف السجن نظن وال . ٣٢١ : ٦ج: األغاين : ينظر.اخلليفة 

  .يدل على أنه رجل ذو شخصية متماسكة  ال أثر فيها للني 
  .٢٢٦:  مجال حتقيق عادل سليمان: شعر األحوص األنصاري   )٣(
  .٣٨٧: أساسيات يف علم النفس : ينظر )  ٤(
)٥  (٢١٤ : ة دراسات نفسي. 
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القتَّوعلى هذا األساس نجد أن ان ال الكالبي الذي عاش لحظة صراع مع السج     
-األمر ،  )١( نجده يعيش في سجنه لحظات أسى الذات-  في الفصل األول كما مر

                              الطويل:                           ان وقتله  إلى العدوان على السجالذي دفعه
   رأسـه ب يعـص  له والسيفُ فقلتُ

  
   ـ    بي التَّ  أ أنا ابن ٢(ِليماء غيـر المنح(  

رين اللذين  إن استعراض نصوص مواجهة الذات لآلخر السلطة في كال العص    
فمن ، من قبل الذات المواجهة ب  الدفاعؤكِّد اختالف أسلوبي، نحن بصدد دراستهما 

ض الصريح للسلطة في شعر السجن األموي أسلوب القووهذا األمر على ، ة والتعر
في العصر  -إلى أسلوب ، ن مدفوع باتكاء هؤالء الشعراء على نفوذ قبائلهم ما نظ

، قرب إلى العتاب الذي يكمن خلفه خوف وارتعاد من السلطة  ينماز بأنَّه أ-العباسي
الذي تصنع فيه ذات السجين عالمها الخاص مقابل ، أو أسلوب اإليماء ال التصريح 

 له أسلوب خاص في فيكون، راع لديه وهنا يتجلَّى الص، عالم ذوات اآلخرين 
في كقول أبي العتاهية ، حينما تكمن نجاته أو يأسه منها  ، اإلفصاح عن رفضه

                                                                                 الوافر   :                         ضمن قصيدة أرسلها من سجنه إلى الرشيد 
 لُـــوم الظلـــم ـــا واهللاِِ إنأم

 
  الظَّلُــوم هــو ــسيءالم ولكــن

 نمـضي    الـدينِ   يـومِ  إلى ديانِ  
 

  ومــص ــع الخُ ــد اِهللا تجتم   وعن
ستعلم في الحـساب إذا التقينـا         

 
 مـن الملُـوم      عنـد اإللـهِ    غداً 

تلُوم على الـسفاه وأنـت فيـه         
 

    ــوم ــن تل ــفاهةً مم ــلُّ س أج
تموت غداً وأنـت قريـر عـيٍن         

 
       ـٍج تعـوم٣(من الغَفَالِت في لُج(  

ويصور ، جوهر الصراع مع السلطة ب      فهذا الشعر يكشف عن وعي الشاعر  
أن الرد أو المواجهة بشدة يودي بصاحبه إلى ب، تفاعالته مع حيثيات هذا الصراع 

، لذا استعمل أبو العتاهية أسلوب تحذير وحكمة موجهة بلبوس ديني زهدي ، الهالك 

                                 
فالشخص املكتئب تراوده .حالة مزاجية تتكون يف الذات نتيجة احلزن واألمل اللذين يستمران لفترة طويلة  )١(

   .٢٢٩:ية واالنفعاالت وجية الدافعسيكول:ينظر. ص املهتاج يرحب بأفكار االعتداءأفكار االكتئاب والشخ
)٢  (أي املنتحل : املنحل  . ٣١: ال الكاليب ديوان القت.  
  .٣٥٣:  ديوان أيب العتاهية  )٣(
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، بل موجهة إلى كلِّ إنسان ظالم ، بصورة مباشرة ) السلطة(ال يستهدف الرشيد 
ليأخذ ، مة عند الحقِّ العدل مذكراً إياه أن الظالم والمظلوم سيجتمعان في يوم القيا

ذا ينبغي على الظالم أن يتَّخذ الموت رادعاً  ل، ر للمظلوم حقَّه ويحاسب المقص
   . ةًظَوِع

لذا تجدر اإلشارة إلى أن ،     وما دمنا في مدار الحديث عن العصر العباسي 
إذ  ، الوسط  السياسي في هذا العصر كان من أبشع البيئات للموآمرات والخيانات

واغتال بعض الساسة بعضهم اآلخر من أجل ، قضت العهود حيكت الدسائس ونُ
ج األباطيل وفي مثل هذا الوسط تشوه الحقائق وترو، االستئثار بالسلطة ومنافعها 

 لها اليد الطولى في القضاء على العديد من الشعراء والكتَّاب تالتي كان، والشائعات 
بو إسحاق الصابي الذي شغل رئاسة ديوان الرسائل مع أف، )١(هم في السجونزجأو 

لذا راح ، يقع ضحية الدسائس والمؤامرات بعد مقتل سيده ، ديوان وزارة المهلبي 
                       الكامل:     يوجه خطابه من سجنه لهؤالء الساسة الذين سجنوه من دون ذنب 

ياأيهــا الرؤســاء دعــوة خــادٍم 
 

ــِد أوفــت ر  ــى التعدي   ســائله عل
  أيجوز في حكم المـروءة عنـدكم       

  
  حبسي وطول تهـددي ووعيـدي      

 ديـوان الرسـائل فـانظروا       قلدتُ  
 

  أعدلت في لفظي عـن التـسديدِ        
  فتفــضلوا وتعطَّفــوا وهبــوا لنــا 

 
ــودِ   ــائٍظ وحق ــديم حف ــواً ق   عف

ــدكم    ــةَ عن ــوا أن الوالي   وتعلم
 

  )٢(عاريــةٌ ليــست بــذات خلــوِد 
     فالشاعر في ظاهر األبيات يستعطف هؤالء الساسة في النظر بعين اإلنصاف  

 لهم - في البيت األخيرضح كما يتَّ-إالَّ أنَّه يضمر ، إلى خدمته في ديوان الرسائل 
  .راً إياهم أن سياستهم ومناصبهم زائلة ال تدوممحذِّ، العداء 

بعد ، كثيرة من سجن الروم إلى سيف الدولة      وقد وجه أبو فراس رسائل شعرية 
فاألسير ، حملت هذه الرسائل من الهجاء ما اليخفى على القارئ ، أن يأس من فدائه 

وكأنَّه اآلن ال يرى في الرجل ، يستفهم عن كرم األمير ووفائه بعهوده ومواثيقه 
                                 

 . ٢٣٦ - ٢٣٢:األسر والسجن يف شعر العرب : ينظر ) ١(
  .٢٤٤ : ٢ج: يتيمة الدهر   )٢(
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ا عهده فيه من ياً عمشخصاً آخر يختلف كلِّإذ فقد صفاته الحسنة وغدا ، سوى االسم 
  المنسرح                         :                             يقول  ، قبل

  تلك الموداتُ كيـفَ تهملُهـا؟     
 

  تلك المواعيـد كيـفَ تغفلهـا ؟        
تلك العقود التي عقـدتَ لنـا        

 
 تحلِّلُهـا   - وقد ُأحكمـتْ     -كيف 

  أرحامنَا منـك ِلـم تُقَطِّعهـا ؟         ؟
 

ــزل  ــم ت ــلُها ول ــاً تُوص   ! دائب
  رفتَ بهـا      أينالمعالي التي ع 

؟ 
ــا  ــاً وتفعلُهـ ــا دائمـ   تقولهـ

 ها      ياواسعـعالدار كيـف تُوس 
  ؟ 

  ونحــن فــي صــخرٍة نُزلزلُهــا 
ياناعم الثوب كيـف تبدلـه ؟        

 
  )١(ثيابنا الـصوفُ مـا نبـدلُها       

يتجلَّى من خالل هذه ، سابق ر النفسي في نص أبي فراس ال     إن استشعار التوتُّ 
إذ اليخفى على الدارس أن التشكيل اللغوي في أي خطاب ، االستفهامات المتكررة 

شعري يحوي في حناياه مؤثِّرات نفسية تدفع الشاعر إلى اختيار حزمة من األساليب 
من هنا ، فهذا االختيار محكوم بمؤثِّر نفسي ينبع من الوعي والالوعي ، دون غيرها 

وهما ، شكَّل هذا النسق االستفهامي المتكرر في النص السابق محوراً داللياً ونفسياً 
ولوال مكانة ، اللذان يتضمنان لوماً خفياً من الذات إلى اآلخر ، التعجب واالستغراب 

قرب إلى ألن كثافة االستفهام هنا أ، اً سيف الدولة لجاء االستفهام توبيخاً وتعنيف
قبالة ذلك مثَّل هذا االنزياح اللغوي عن ، التعجب أو اللوم أو العتاب التوبيخ من 
لذا لم يجد وسيلة لتفريغ هذا ، راً نفسياً عالياً استحوذ على مشاعر الشاعرالمألوف توتُّ

  . تكثيف االستفهامبر إال التوتُّ
تجلَّى لنا ي، ومن خالل قراءة ثانية للنص ، واستكماالً لهذا التحليل اللغوي النفسي  

خالل هذه التساؤالت ، أن النص بين نوعين من الحاجات التي عرضتها الذات 
  : لها بالمخطط اآلتي لنا أن نمثِّ، لآلخر 

  
  

                                 
  .١٣٩ - ١٣٨ : شرح ديوان أيب فراس احلمداين ) ١(
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  بعد أن سمع تذلل أمه ، ة وصالبة وتعلو نبرة أبي فراس فيخاطب سيف الدولة بقو
                                                                                              الوافر                                يقول            ، ووقوفها بباب األمير ، 

     إن محاوالت استعالء المواجهة وتصاعد حدتها في نصي أبي فراس السابقين 
إالَّ أنَّها ال ، وإن كانت تمثِّل اتجاهاً صاعداً في تذمر الذات من سلطة سيف الدولة 

، األلم المستكن في فعل الذات ولغتها تنفي بأي شكل من األشكال حضور الحزن و
حزن وكأنَّها تشعر في استسالمها لل، الذي مثَّل الدافع الرئيس لتحديها واستعالئها 

وتخوض صراعاً داخلياً مع ، جله تتحمل المعاناة نهاية لها وللموضوع الذي من أ
  .وخارجياً مع السلطة، اسبارها 

  
  
  
  
  

                                 
 .جمتمعة : إلب  . ١٣٤: راس احلمداين شرح ديوان أيب ف  )١(

تْــبوع غَــضب زمــاني كلُّــه  
 

 واأليـــام وأنـــت علـــي إلْـــب   
وعيشُ العـالمين لـديك سـهٌل        

 
  ــد ــشي وح ــاكوعي ــعب ه ِبفن    ص

 خطـٍب   وأنت دافع كلِّ   - وأنت   
 

  )١( خطـب  - علـي     الملـمِ  من الخطبِ  
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  ) :القبيلة ( رفض اآلخر  -٢
 - طبيعة العالقة بين شعراء السجون نت ة التي بي استقراء النصوص السجنينإ   

الء الشعراء عانوا حالة من  هؤد للدارس أنتؤكِّ،  والجماعة - الصعاليك باألخص
 التي تنشأ بسبب  ،ةالذي هو مظهر من المظاهر النفسي، سوء التوافق االجتماعي 
تحول دون إرضاء الدوافع ) مع لمطالب الفرد رفض المجت( وجود عقبات اجتماعية 

 .)١(ينجم عن هذه الحالة صراع بين الفرد والواقع المنتمي له ف ،األساسية للفرد 
بحكم أنالقبيلة هي الذات الجمعي هي ذات تقوم ، ة للشاعر ة أو هي االنتماء والهوي

فقد الذات ة ي مع هذه الهوي خلل في العالقة أيوبهذا المستوى فإن، في مقابل اآلخر 
ة وجودها وكينونتها االجتماعي.  

منها ،  من مظاهر سوء التوافق االجتماعي ة كثيراً علم نفس الشخصي    ويعرض
والبحث عن واقع ، ورفض الواقع ، ة الوحدة النفسي، على سبيل المثال ال الحصر 
 نكون أمام معادلة لى وجه التحديدوفي هذه النقطة ع.)٢(بديل يشبع دافع سوء التوافق 

ثت هذه األنا  لالنا تشبما ازداد المجتمع رفضاًكلَّ ((إذ ، الصراع في سوء التوافق 
وفي مثل هذه الحال يتفاقم التضاد بين الفرد .  حول نفسها وازدادت تمركزاً، بذاتها 

أي ، د رفض المجتمع إلنسانية الفر :  مزدوجاًوبذلك نواجه رفضاً، والمجتمع 
  . )٣( )) ورفض الفرد للمجتمع بالمقابل، استالبه وتغريبه 

  يتمثَّ ،ة سؤال تثيره الفكرة السابقة  وثم ل في ماهيالتي تدفع ، ة ة األسباب الذاتي
نا     ا أنَّ إلَّوالسؤال على سهولته ويسره، رفض القبيلة  إلى - بخاصة -الصعلوك 

 ما عثرنا عليه بل جّل ، ة إجابة عنه نعثر على أي لم- بحسب اطالعنا المتواضع -
  . السؤال من جهة القبيلة ال الشاعر هو اإلجابة عن

   وإذا ما بحثنا قضية العالقة المضطربة بين الصعلوك والقبيلة على ضوء معادلة 
يقابله استجابة رفض ، ل في رفض القبيلة لصعاليكها المثير يتمثَّ، المثير واالستجابة 

                                 
  .٣٧٤ :أساسيات يف علم النفس : ينظر )  ١(
   . ٥٥ : ة دراسات نفسي: ينظر   )٢(
  .٢٥: عباس الفاروق : سيكولوجية اجلماعة )  ٣(
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-  بظننا -نة وراء ذلك ترتسم  العلل الكامنجد أن. ى من قبل الصعلوك لقبيلته أخر
بلت ل في طبيعة الجرأة والمواجهة وحياة الرفض التي جيتمثَّ: أحدهما . في سببين 

لذا امتدت جرأتهم ، التي تتطلب ذلك ، ها ذات الصعلوك ؛ بسبب حياة الصعلكة يعل
 العالقة بين ل في أنه يتمثَّنَّفإ، ا السبب اآلخرأم. لتشمل قبائلهم الرافضة لهم 

عالقة بقية أبناء القبيلة مثل ، لم تكن في أساسها عالقة متينة ، الصعلوك والقبيلة 
 أيف لذا،  الوعيه  أن يستشعره الصعلوك فيأخذ مساره إلىوهو أمر البد. بقبيلتهم 

مثل ما  فيثير فيه  ، ينساب يجعل ما هو مكنون في الوعيه ،ضعف في هذه العالقة
ومن ، النحن قاعدة يستند إليها توازن الشخصية  (( بحكم أن. ه من قبل اآلخر ثير فيُأ

ثمفإن أي عندئذ . ة بخلل عميق  اختالل يصيب هذه القاعدة يصيب توازن الشخصي
ون وتك ،  للتغلب على الصدع الذي أحدث هذا االختالل يندفع الشخص في محاوالت

بل تكون في شكل إعصار من ، )) النحن (( ة  لعمق الصدع وقومحاوالته عنيفة تبعاً
)) ًالنشاط أحيانا

)١(.  
  
  
    
     
تنتهي بالشاعر                    ) المجتمع / القبيلة ( ة بين الذات واآلخر هذه العالقة المختلَّ  

؛ وذلك " السلوك الصراعي " أن تكون صلته بمجتمعه قائمة على أساس  ((عادة إلى 
صل واآلخر يتَّ، صل بالفرد حدهما يتَّأ: ين  مجتمع تيارين متضاد في كلِّنأل

ووجود هذين التيارين يستدعي وجود نوعين من الصلة بين الفرد ، بالمجتمع 
  .   )٢( ))"صراع " ا أن يكون بينهما وإم، " وفاق " ا أن يكون بينهما فإم، والمجتمع 

ل الرفض في مفهوم شعراء السجون القيمة الكبرى لصنع  ذلك شكَّلى إ  واستناداً  
ودخلوا في حال تضاد مع النسق ،  للقبيلة  ورافضاً ناقداًفأظهروا نسقاً، عالمهم 

                                 
)١  (١٢٥: مصطفى سويف . د : ة لإلبداع الفين يف الشعر خاصة األسس  النفسي .  
   .٥٧: يوسف خليف . د :  يف العصر اجلاهلي الشعراء الصعاليك   )٢(
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  الطويل  : كلي مهري العيقول الس.  أخرى ين االنتماء إلى قبائلمتمنِّ، الجمعي 
ـ  ع أال ليتني من غيرِ    لتـي   قبي ٍلكْ

  
   ـ  ِرولم أد ـ  ع انب ماشُ   ها وشـيب  ٍلكْ

ــةٌيبقُ   ــرعل ــاب اليق ــد الب ا ه وف
  

  )١(هـا  خطيب  والياتي الـسداد   بخيٍر  
       د ذوبان االرتباط بين تؤكِّ،  السجني والنصوص األخرى القريبة منه هذا النص

فض قبائلهم لهم  بسبب ر ؛ليكاوهي نتيجة طبيعية انتهجها الصع، الصعلوك والقبيلة 
ما وإنَّ،  أعمى يرتبط بها ارتباطاً وال، ة يناصر قبيلته مناصرة عشوائي ال ((فهو ، 

ومناصرته في ، والدفاع عنه ، د إذا شعر بالتزام القبيلة له العالقة المتينة كانت تتوطَّ
ة الشد ،ل واضح في تحديد العالقة وهو تحو ،برزت  ،زوانشطار سلوكي متمي 

 هذا االنشطار إلى وقد امتد، طوطه تأخذ أبعادها عند هذا الشاعر أو عند غيره خ
٢( )) ... ل من القبيلة وعدم االعتراف بهاالتنص( .على  السابق شاهداًلذا كان النص 

فرد الذات اآلخر أ، بين الذات واآلخر ، يلة سوء التوافق بين الشاعر وأبناء القب
فكان ما عاناه من أبناء قبيلته أسقطه على . آلخر القبيلة والذات ترفض ا، ورفضها 

وقد بدت عكل ، القبيلة ؛ لذلك لجأ إلى المجاز المرسل في الحديث عن قبيلته عكل 
وما يتعلق ،  ما فيها كّلو، كة في إزعاج الشاعر بأبنائها من خالل هذا المجاز مشار

ياً ومحامن في الماضي مدافعاًه كانَّمع أ،  الشاعر بها شارك في هذا الموقف ضد 
  ، إياهارافضاً و،) لة يبقُ(  شأنها مصغراً ، يقذف بالالئمة على قبيلتهفنراه ، )٣(عنها 
 ها لم تناصره االنتماء لغيرها ؛ ألنَّياًومتمنِّ، انها وشيبها  براءته منها ومن شبومعلناً

  . وهو قابع في وحدته ،
 قبيلته  رافضاً)٤( الحكم بن الوليد األمويبقة قولوقريب من صورة الرفض السا    

                                 
 . الصواب : السداد  . ٢٧٢ : ١مج : ديوان اللصوص )  ١(
  . ١٣٢ - ١٣١ : ١ق : شعراء أمويون )  ٢(
  . ٥٣: ائيات الضدية  الثن: ينظر )  ٣(
، الفة من بعده وبايع له باخل، جعله أبوه ويل عهده ، احلكم بن الوليد بن يزيد بن عبد امللك بن مروان   )٤(

تل يف أيام إبراهيم بن الوليد املخلوع وهو حمبوس قُ. سا ِبتل أبومها حفلما قُ، وبعده ألخيه عثمان بن الوليد 
  .٧٦ : ١٣ج : الوايف بالوفيات : ينظر . عنده يف خضراء دمشق 
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                                           الوافر          : بخضراء دمشق اه وهو في سجنه ؛ لعدم مناصرتها إيكلباً
  ا  لـم تلـدنَ    أال يا ليـت كلبـاً     

  
ــ   ـ فكنَّ ــن والدة آخرينَـ   اا م

   فيحمـوا    من مـضرٍ   أال فتيان   
  

ـ  الحديـد م   سارى فـي  ُأ     اكبلينَ
   أتذهب بـدمي وملكـي     عامر   

   
  )١(ا والسـمينَ   أصـبتُ  اًثْفال غَ   

ة يجعل الذات تعيش في  الشعور بالوحدة النفسين على الفكرة السابقة فإ   وعطفاً  
أحاسيس الخواء والفراغ والوحدة  (( إذ إن، واء والفراغ وفقدان الذات منطقة الخ

ا كان رفض القبيلة أو الجماعة للشاعر ولم، )٢( )) التالزميكون  تتالزم كأشد ما
ص  للتخلّاً نفسيلذا تندفع الذات اندفاعاً،  في خوائه ووحدته ونقص ذاته السجين سبباً

من هنا  ، )٣( )) الغاية الوحيدة للذات هي تحقيق الذات (( نمن هذا الشعور المؤلم ؛ أل
ون ة باالنتماء إلى قوم آخرين يسديات نفسيد لدى الذات رغبة جامحة وتمنتتولَّ

ها التؤمن له أنَّ (( الشاعر عندما يجد في الجماعة بمعنى أن، شعورها بالوحدة 
عني حينما أ،  له معناه  توجيه يرغب فيه أوولم تعد تعرض له أي، الحماية واألمان 

ه ه بعد هذا كلِّنَّفإ، ت وهو وسط خليط من التشويش والتشتُّ،  بفراغ داخل ذاته يحس
 ،بالخطر يحدق به ؛ فتكون ردود الفعل لديه التطلع إلى أناس آخرين من يحس 

تجعله يدرك ... يه والدراية  من اإلحساس بالتوجهم سيمنحونه شيئاً أنَّالًمؤم، حوله 
  .)٤( ))...ة الحياة ه ليس هو الوحيد في موقفه هذا في لجنَّأ

ة هذه ا   وفي لجلمشاعر النفسيض لها الذات بين وحدتها ونقصها ة التي تتعر ،
 يزيد بن نجد أن،  نقصها مليبحث عن البديل الذي ي وبين ال ،بسبب رفض الجماعة

ي عن رهطه ؛ التخلِّإعالن الرفض ومفرغ الحميري يعكس هذه الرغبة الجامحة في 

                                 
ح بذلك ابن قتيبة  كما يصربيات ليست من نظم احلكم  األنَّأه والذي نظن  .٣٦٨: ابن قتيبة : املعارف  ) ١(

 يف الوقت  وكلبياًموياً يكون احلكم أُإذ من غري املنطقي أن، بل لشاعر آخر استشهد ا احلكم يف السجن 
 .نفسه ؟ 

   . ٣٤: البحث عن الذات   )٢(
  . ٢٣٨: مشكلة احلياة )  ٣(
  . ٣٥: البحث عن الذات )  ٤(
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إلى ي االنتماء بتمنِّاإلقرار أيضا  المناص من ومن ثم، هم لم ينصروه في نكبته ألنَّ
  الخفيف                                        :ء يقول يىقوم آخرين من ط

 خـمٍ لَ لِ  الحليـفَ  ي كنتُ ليت أنَّ 
  

ــ   ــ أو طذاٍموج ــاِليِءي   األجب
   مـن قـريشٍ    صابٍة من عِ  بدالً  

   
ـ    أسلموني للخصمِ      ضاِل عنـد النِّ

   كنت منهم  مـاحر   موا فحـرام  
  

   لم يلُّوا وحِ رامـ    ه   يم مـن حالِل
     دعـوني  خذلوني وهم لـذاك   

  
  )١(ِالمار بالخـذَّ  ليس حامي الـذِّ     

ات التصادم بين الذات واآلخر فالصراع الظاهر في هذه األبيات جزء من محطَّ        
 ،الجماعة ( بالالإنتماء واالنسالخ عن المركز من إحساس الشاعر إذ ينطلق النص (
خذ هذا اإلحساس أ، ة وبسبب هذه التراكمات النفسي.  في محنته أفردته وحيداًالتي ، 

 مجملها أثراًهذه التراكمات بلت شكَّوقد . ته في نفسه وتتضاعف حد، يغور في ذاته 
العنيف بوحدته  ها جمرات تتقد بلهيب المعاناة والشعور في ذات السجين وكأنَّسلبياً
الممجوج من هذا الواقع ، ة النفسي .استنفاراًد في ذاته ا ولَّممد  لمشاعر التمر

 ه كان حليفاًنَّ في الوقت نفسه لو أياًومتمنِّ، اهم بالخذالن  إيناعتاً، والرفض للجماعة 
  .ى عنه ط به وتتخلَّتفرلقبيلة أخرى ال 

نجده وقد ، وسجنه ، الذي عزله الحجاج ،     ومعاوية بن صعصعة والي البحرين 
عندما لم يجد في قومه من يقف معه في ، ة معاناة حقيقية عانى تجربة الوحدة النفسي

التي تفصل بينه وبين ، ة ر بألم نفسي عمق إحساسه بهذه الهوفراح يصو. محنته 
 االنتماء إلى ربيعة ؛ ليومئ من وراء ذلك إلى ياًمتمنِّ ، جوهر كينونته وانتمائه

الطويل                               :يقول .  قومه له ة من لفظمعاناته النفسي                                   
ــيمٍ  ــن تم ــا م ــعأم ــٍة داف    لعظيم

  
  ـ   عند الحفـاظِ   والصابر   ي مواِس

ـ  ح  من ولو كنتُ     يـ   ربيعـةَ  ي   فتر شُ
  

  دعائم   بيتي مـنه ـ  م   )٢ (ي وأساِس
    

  
                                 

 .قبائل مينية : م وجذام وطىيء خل . ١٩٣ – ١٩٠: ديوان يزيد بن مفرغ احلمريي )  ١(
  .٣٧١:  معجم الشعراء )٢(
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  ) :االستدعاء ( االسترجاع  : ثانياً
ار الماضي في قصد باالسترجاع استحضوي ، )١( أيضا طلق عليه بالتداعيما يأو     

 ناقصاً ، اً أو كلياًوقد يكون جزئي، ة  أو حركات أو صور ذهنيصورة ألفاظ أو معاٍن
ها يطلق علة يما يقترب هذا المفهوم في علم النفس من آلية دفاعيورب، )٢( أو مكتمالً
 النكوص يعني تراجع الذات  الفرق بينهما يتجوهر في أنإال أن، )٣(النكوص 

ا أم، ة الماضي بصورة الشعوري) سلوك ( أو استحضار ، وارتدادها نحو الماضي 
ة االسترجاع فيعني استحضار الذات للماضي بطريقة واعية وعقلي.  

التداعي تحصل بعد كلِّأو آلية االسترجاع  إن قيمة واالعتبار الذاتيين ل ا ما يمس
 واستحضار ، االحتماءإلىهذا التراجع الذاتي يدفع بصاحبه .أو يسوؤهماللفرد 

ت التي يعيشها في الحاضر  االحباطا كميكانزم دفاعي شعوري ضد،ماضيه المشرق
 االسترجاع هروب شعوري عقلي يقوم به الفرد بسبب عدم قدرته أن بمعنى ،المؤلم 

 مجابهة المشاعر واالنفعاالت واالحباطات التي أو،  المأزومواقع على مجابهة ال
فيقوم الفرد بعملية انكفاء من وعي الحاضر ، دها هذا الواقع في الداخل النفسي يولِّ

 اً كيانياًبحكم عدم امتالكه رصيد،  وعي الماضي إلى وأفكاره وأحاسيسهبمشاعره 
حيث ،  واآلن وحضوره الراهن هنا ،يعيش به ويتعامل من خالله مع واقعه الحاضر

٤(ة الالقيمة الكياني(.   
لنصوص السجن تحت مجهر علم نفس أولي من وضع متأتيةة   وبرؤية استباقي 

ل وسيلة ناجعة احتمى زم الدفاعي شكَّ هذا الميكانأن يأتي تأكيدنا ، وإبداعهالشاعر 
                                 

دراسات يف احلياة :  ينظر .ملاضي دون التركيز على حدث معني إطالق الذاكرة باجتاه أحداث ا: التداعي )  ١(
  .١٣٧: الجتماعية  النفسية وا

  .٢٥٦: أصول علم النفس : ينظر )  ٢(
تتميز مجيعها بتقهقر النشاط النفسي ، عدد من الظواهر النفسية  ((لنفسي على يدل النكوص يف التحليل ا)  ٣(

وهذا الرجوع إىل الوراء قد ينحصر يف العودة إىل موضوع ، إىل مرحلة سابقة من مراحل تطور الليبيدو 
 التحليل املوجز يف. )) أو الرجوع إىل حال مبكر من أحوال األنا ، اإلشباع الذي تتميز به يف مرحلة سابقة 

  .١١٤: اش عبد السالم القفَّ، سامي حممود علي : ترمجة ، سيجموند فرويد : النفسي 
  .٢٩٨: اإلنسان املهدور : ينظر )  ٤(
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وسيلتهم في  ) Memory( رة  الذاكخذينمتَّ، بها شعراء السجون من واقعهم المقيت 
 الوحيدة السترجاع واقعه الماضي من اإلنسان الذاكرة وسيلة ناالحتماء ؛ أل

 اإلنساندونها يصبح ومن ، فهي الماضي بعينه ، ول وسلوك  وميوأفكارمدركات 
أي االستجابة لموقف معين وفي زمن ) هنا واآلن (  لمبدأ  بالواقع وخاضعاًمرتبطاً

  .)١(ر فقط معين هو الحاض
تتموضع عملية االسترجاع بالذاكرة – مناط الدراسة – السجن وفي نص 

 وبهذا ال،  بالخواء الذاتي إزاءهوشعروا ،  شعراؤه بضغط الواقع أحسما للماضي كلَّ
 اإلنسان أنوهذا يعني ، ر  في مجال التذكّإال ((ل حضور الماضي لدى الشاعر يتمثَّ
ويكون هذا ،  طرأ على حياته راً تغيأن حين يدرك إالي  الزمن الماضإلىينتبه  ال

فالحدث الماضي عند شعراء السجون وعلى هذا، )٢( )) األسوأر في الغالب نحو التغي 
يطفح ، بل هو موجود قار في ذاكرتهم ،  الحركي –لم ينته بانتهاء الزمن الفيزياوي 

وذات الشاعر ، ر على ذواتهم  بوقع الحاضأحسواما  الشعري كلَّإبداعهمعلى سطح 
 وأحياناً، استعادة حركة المكان  ب ، ذلك رغبتها في استعادة الماضيتعلن في كلِّ

 استعادة إلىفتصبح الرغبة في استعادة الزمن وسيلة ،  من ذلك  بالضداألمريكون 
المتعلقات المكانيحضور الحالتين يكون وفي كلتا . من ة المرتبطة بذلك الزة والفعلي

يعانيه ا  عماً نفسيوتعويضاً،  له وتغيباً باأللم للحاضر المقيت المفعم إلغاء  ،الماضي
خلع الماضي على  (( أنبحكم  ، حاضره من فقد وضعف وتالش وغربةفي  الشاعر

٣( )) الحاضر ويض داخل الذات في مواجهة الواقعالتع ي دورالحاضر يؤد(.  
مات عند الدارسين من في حكم المسلَّ ما أصبحإلىج بنا هذه الرؤية تعر أن 

 وانعدام القيمة األلم بسطوة الحاضر حيث إحساساً الشعراء أكثرشعراء السجون 
ة الذاتي ،يبعد عن نفسه تهديد انعدام القيمة  (( أن السجن فكانت غاية الشاعر في نص

 يستبدل الصورة البائسة من هموكلُّ ، باالحتماء بالقيمة التي كان يتمتع بها ماضياً

                                 
   .١٤١: أساسيات يف علم النفس : ينظر )  ١(
  .٦٦: عبد العزيز حممد شحاته : الزمن يف الشعر اجلاهلي )  ٢(
  .٩٧: حلديث يف مقاربة الشعر اجلاهلي آليات اخلطاب النقدي العريب ا)  ٣(
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ماضي ؛ وذلك في الهروب الخيالي  في الوإشراقاً  الصور مجداًبأكثرالوجود الراهن 
، األقله على ولكنَّ ، ر من الواقع المادي شيئاًالذي ال يغييغي ة ر الداللة الذاتي ،

ون يكوفق هذا التوصيف على فالشاعر السجين . )١( )) ر الواقع النفسيويغيبأمس 
فيهرب ،  استرجاع الماضي ؛ ليخفف من قسوة السجن ووطأته على ذاته إلىالحاجة 
حيث الحرية ،  نور الماضي إلى النفسي وضغطه من ظلمات حاضر السجن بخياله

تصريحاً– في وجه آخر –ويكون هذا الهروب ، ة والقيمة الذاتي ورفضاًاً نفسي  
    بألوانووقعه النفسي الذي يموج ،  بالواقع  الحادإحساسهحالة  ((  لـداخلياً

  .)٢( )) الصراع
ة التي استدعتها ذاكرة الشاعر الت الماضوي طبيعة التشكّإلى وقبل الولوج 

إلىيتبادر ، ه السجين في نصة هذه  ذهن الباحث سؤال يتجوهر حول طبيعة واقعي
ور التي يستحضرها الص هل  ،أخرىوبصياغة ، ة المستدعاة الصورة الماضوي

 أن أو، ة اكتنفت حياته في ماضيه  تجربة حقيقيأوالشاعر في مخيلته تعود لواقع 
 إلىتدفعنا ،  عمق النظر في طبيعة هذا السؤال  ولعلَّ.المستدعى من صنع مخيلته ؟

 أكثر –وبعبارة . واقعية التجربة المستدعاة وتخيلها  ،  معاًباألمرين عنه اإلجابة
ة هي صور واقعي، غلب صور هذه التجارب المستدعاة  أإن:  يمكن القول – تفصيالً

     إذ،  الشاعر من مخياله إليها أضاف، ة في وجودها الماضوي  واقعيأوالتجربة 
 أن من فال بد ، لألصل  تكون الصور المستحضرة نسخة مطابقة تماماًأنيندر  ((

تلك المظاهر ما تسبغه المخيلة على المادة ومن ،  التحريف أشكالينتابها شكل من 
 ةاآللي هذه تقوم ، أدقوبرؤية . )٣( )) المستحضرة من عناصر التنميق والتهويل

العقليعلى الواقع اإلقحام أو اإلزاحةبنى عليها النشاط التخيلي بعمليتي ة التي ي 
بعض عناصره )  )إزاحة((  تغيير معالم الواقع بوساطة عملية أساس ((الماضي على 

 عالم جديد من شأنه إقامة الواقع بغية أبنيةعناصر جديدة لم تكن في  )) إقحام (( أو

                                 
  .١٠٩) : مدخل إىل سيكولوجيا اإلنسان املقهور ( التخلف االجتماعي )  ١(
  .٣٧: التفسري النفسي لألدب )  ٢(
  .٣١ : يب مجاليات النص األد)  ٣(



 ﴾١٨٩﴿ 

 وعلى هذا  . )١( )) لبعض الميول والرغبات المحبطة اإلشباعكبر قدر من  يحقق أأن
 إطارة المستعادة من منطقة الحفظ لتدخلها في  تنقل الماد،فالذاكرة وهي تستذكر

أشياءدة تنفتح فيها على ة جديفعالي  ،وعلى هذا ، ر من كمونها وسكونيتها وتتحر
 واألشياء واألصوات واألمكنة واألحداث األفعالتكفي بحفظ  ال ((التوصيف فالذاكرة 

،ماوإنَّ، وكما حصلت في تاريخها الطبيعي ، ة  كما هي في سيرورتها الموضوعي 
ة المستدعاة وبذلك تكون الماد، )٢( )) ةافيإض إيحائية تضفي عليها عند تخزينها قيماً

 ما كانورب. عديه الشعوري والالشعوري  من الواقع والخيال في ب منصهراًخليطاً
أي ،  للرغبات اً وهميتحقيقاً ((الء الشعراء  التخيلي على الواقعي عند هؤإضفاء

من هنا ، )٣( )) يقة من توقان منهوم لم يجد شبعه في عالم الحق ناشئاًضاًرضى معو
من نشاطات   ما تجتاح ذهن الشاعر كنشاطة غالباً التخيلياألنشطة حضور نفإ

تأتي في ،  الغافية في ذاكرته  الحيوية مع تجربة الواقع الماضيةالتفاعالت النفسي
٤( والواقع األنا حالة من التوازن بين إلىالتي تفضي ، ة مقدمتها الوظيفة التعويضي(.  

   :ي ستدعاء المكاناال -ا 
،  ذاكرة شعراء السجون إليهاالبؤرة الرئيسة التي انجذبت المكان ل يشكِّ    

ست فتكر،  المهولة وأجوائه من طبيعة الشعور المتفاقم بضيق السجن إليهمدفوعين 
 واالستعاضة عنه بمكانهم أجوائهالهروب من  ((جل محاوالت التداعي عندهم من أ

 مناسبة ؛ والرغبة العارمة لذكره في كلِّ،  الحنين أنواع  لكلِّ كان مثاالًالذي، القديم 
   زت غربة المكان الجديد على والذي حفَّ،  الراسخ في ذاكرة الشاعر بوصفه

 محاوالت هي دائماً (( السجن  وعليه تكون محاوالت الشاعر في نص.)٥( )) استذكاره
، ى به الشاعر  بيت من الشعر يتغنَّفكلُّ. ا وتجاوزه، وفتق حدوده " المكان " لنسف 

                                 
  .٣٩:  يب مجاليات النص األد ) ١(
)٢  (عمر ياسر منصور . ترمجة  . فيلبس إليزابيث: ي االنفعال الذاكرة عندما يقو ) ٧١) : حبث.  
  .٢٤٨: ١ج  :حممد يوسف جنم. د،إحسان عباس. د: ي هامين ، ترمجة ستانل:النقد األديب ومدارسه احلديثة  )٣(
  . ٣١: مجاليات النص األديب : ينظر )  ٤(
  .٢٣) : رسالة  ( بشري عبد زيد عطية) : دراسة موضوعية فنية ( شعر األسرى العراقيني احلديث )  ٥(
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خارج الموقف " أناه " ؛ ليحقق من خالله  " ... Projet" " مشروع "  هو ماإنَّ
رة والمستدعاة في نصوص  المتذكِّاألماكن تكون أنومن البديهي  .)١( )) المحاصر
ي التي تركت في نفوسهم لواعج من الحزن على الزمان الذنفسها هي ، السجن 
ها تثير في نفوسهم الذكريات التي تأتيهم في لكنَّ، ة  حقيقياألماكنفهذه ، مضى 

فراح . )٢(نفصلة عن ظروفها الخاصة التي اكتنفتها ساعة حدوثها ملحظات السجن ال
 في الناغر) السجن ( خفيف ألم المكان شعراء السجون يستجيبون لخيال ذاكرتهم ؛ لت

حيث تتيقظ ،  بامتياز اً نفسي نزوعاًاألصيل المكان لىإوكان نزوعهم ،  ذواتهم أتون
 اقاً تو ونزوعاًبعث حنيناًفت ،عور رابع الغافية ماوراء الشفي غربتهم صور تلك الم

  الطويل                  : حرزي طيم الِميقول الخَ، اليهدأ في ذات السجين وذاكرته
ــتَأال ــل  لي ــعري ه ــتن ش ــةًأبي    ليل
   

    بأعلى بلـي      دِر ذي الـسالم وذي الـس  
  خـائفٍ  القطـا غيـر   روضهبطنوهل أ    

  
   بنـي صـخرِ     وسطَ  الدهر أصبحنوهل    

ــل أ    ــموه ــاًنعس ــٍة يوم ــاء حمام    بك
   

   في ذُ  ماماًتنادي ح ر  ـ  ٍبى تنـض   ضِر خُ
ــاً    ــن يوم ــل أري ــادي وه ــا جي  أقوده

  
  )٣(فـرِ  بأنقائهـا الع   أو قوِق الـشُّ  بذاِت  

     فيالشك  هناك عالقة أن ةإنسانيونفسي ة ة ووجداني ،يكشف عن معالمها النص 
 أماكنفهي ،  التي استدعتها ذاكرته واألماكنبين هذا الشاعر الصعلوك ، نف اآل

 ،ع لحياتها واستقرارها فيما مضى فهي منب ، وتنتقل خاللها ، وتألفها ، ذاتتعشقها ال
 للعديد من  ملتقىمسمياتها بمختلف النص المستدعاة في األماكنفكانت هذه 

،  استدعاء ذكريات الماضينإوعليه  .ذاتية التي ارتبطت بها ال والمواجداألحاسيس
ي في قلب دورة الزمن لرؤية وهذا التمنِّ، يات المكان بصوره الغائرة في النفس وتجلِّ

                                 
  .٩٧: فلسفة املكان يف الشعر العريب  ) ١(

  .٧٦: إىل اية العصر األموي    املكان يف شعر الصعاليك والفتاك:ينظر )  ٢(
. موضع ماء :  السالم   .٢٥٩ – ٢٥٨ : ١ق : شعراء أمويون و .٢٤٤ : ١مج : ديوان اللصوص )  ٣(

: الذرى . اسم موضع : روض القطا . رة بأنواع النبات األرض املخض: الروض  . موضع : والسدر 
. وقيل من مياه ضبة بأرض اليمامة ، مرتل بطريق مكة : الشقوق . قرية من أعمال مكة : تنضب . األعايل 
 .الكثيب من الرمل : االنقاء 
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ف  ؛ لتخفِّجاءت بمجموعها، وبدء حياة كما يرغب ويشتهي ،  من جديد األحداث
  .ة التي عصفت بذات السجين  من الضغوط النفسيشيئاً

   إ  ثمنمن حاسة أكثر يكشف لنا عن تآزر – أخرى من وجهة –  استنطاق النص 
فبدت صورة التداعي . في رسم صورة هذه التمنيات الغائرة في وجدان الشاعر 

موزج متساوق بين الحاستين عة في تدر )ة السمعيهذه  عنفضالً) ة والبصري 
، فبدت صورة التداعي بهذا التكوين والتشكيل . في الصورة ) ة الحركي( الطبيعة 

ة محاولة حقيقي ،تفصح ، ة حاضرة ورغبة جامحة في الذات ؛ للهروب من زمكاني
حيث الماضي المفعم ، والعيش في البديل الزمكاني ، ألم واقع السجن الممجوج عن 

القول إلىهذه الرؤية بمجملها تدفعنا . ة بالحري  :الممتلئ عملية استدعاء الماضي إن 
 حال بأيالتعني ، والمحاولة الحثيثة للهروب من واقع الخواء الذاتي في السجن ، 

  صحإن –بل الهروب التخيلي الذاتي ، د  الهروب التخيلي المجراألحوالمن 
، الواقع الممجوج وزمكانيته المؤلمة للذات  وهو انفصال شبه تام عن –التعبير

بمعنى ، وحققت فيها وجودها الذاتي ، عاشتها الذات ة سابقة واالرتداد باتجاه زمكاني
على  السجين أناً نوعيعيش وجوده، ر وفق هذه الرؤية والتصوة عن  من البراني

نحو وجود ، ش معه والتعاي، ذاته ؛ ليعيش خارج الوجود الذي اليقدر على مجابهته 
                                           الطويل :  بة اللصلْ يقول جعفر بن ع .)١(قت فيه ذاته اتزانها وتفاعلهاحقَّ، ماض 

 ٍة ولــذَّ لهـوٍ  فتيـانِ إلـى  هـل  أال
  

   ِق الحمــام المطــو وتهتــاِفســبيٌل  
  بـاردٍ   مـن خـدوراء     ماءٍ وشربِة  

  
ـ  راكاأل أظـالل جرى تحت      الم ِقسو   

ـ          عـشيةٍ  لَّوسيري مع الفتيـان كُ
  

     ٢(ِق سـيلَ أباري مطايـاهم بـصهباء(  
 نحو العالم الفسيح الزاخر اً استرجاعياً نفسي ومسلكاًاتجاهاً لنا النصيرسم       

هذا المسلك . حيث عنفوانه الذاتي  ،  الشاعر الماضيالتي اكتنفت زمن، بالذكريات 
  ، وسوداويتها،وع من واقع حاضر لذات غارقة في خضم شقائهااالسترجاعي مدف

                                 
  .٢٩٨: اإلنسان املهدور : ينظر )  ١(
مجع فنن وهو الغصن املستقيم من : األفنان .  صوته :تاف احلمام  . ١٨٩ : ١مج : ديوان اللصوص )  ٢(

 .املاضية يف سريها : السيلق . الناقة البيضاء اليت خيالط بياضها محرة : الصهباء . الشجرة 
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نبجس  اأن مالتأزفكان نتيجة هذا ، ة  الحريإلىئها الالهب موظ، وحرمانها الحارق 
 إعادةرغبة منها في ،  الذات الفسيح الذاكرة ؛ لتحصل عملية تداعي لماضيمخزون 

اةمنَّتمة تجارب الماضي وتكرارها في تجربة مستقبلي ، إلى الذات تصبو وكأن 
 تخضع وعلى هذا. ثياتها الواقعة في الماضي  حيوبكلِّ، ممارسة تجربتها كما هي 

تتداخل فيها ،  في ذاكرة الشاعر السجين إجراءات سلسلة إلىة هذه التجارب الماضوي
المخيلة على نحو خاص ؛ لتنقل زمنية الذاكرة التي عاشها الشاعر من كون الماضي 

وبهذا المنطق يكون في ،  هي عينها تجربة الماضي اةمنَّتمة  تجربة مستقبليىإل
اتصال وثيق بين الماضي ومخزون  (( - واالرس هارتنايت – كما يقول النص

 جدل هذه العالقة إلى واضحة إشارةفي ، )١( )) وبين الحاضر والمستقبل، الذاكرة 
  .وحرارة فاعليتها 

    هو ،  في ذاكرة شعراء السجون ىتجلَّكما ي، ط بالزمن الماضي  المرتب المكانإن
لذا يبقى الشاعر السجين يعيش مع  ، اآلمنها كان انتماء الذات وفاعليتها وملجئم

فبمقدار  ، باأللمنه ؛ بسبب حاضره المفعم د ميستطيع التجر وال، الماضي وفيه 
 السجن ةإني عن به ؛ ليكون بديالًث ك الشاعر بالماضي ويتشبيتمس ، األلمتالزم هذا 

ة الوحدة التي يستشعرها ها إني إنَّ،التي يساير لحظاتها الهدم والخواء ،  ا منهومهرباً
،  الوحدة تدفع الخيال إلى العمل  في أنال شك ((إذ ، السجين بأقصى درجاتها 

، م آخر ماض إلى عال، عالم الوحدة القاتلة ، فينفصل السجين عن عالمه القاسي 
)) تحقق له فيه الفرح واألمن والطمأنينة

الوحدة الثقيلة على ذات لحظات وبمثل  ،  )٢(
 أوديةنحو ،  بالشاعر سجن مكة الذي حبس فيه )٣(زدي األىلَعتغادر ذاكرة يالسجين 

              :                      يقول  . وأهلهحيث موطنه ، اليمن 

                                 
  .٨٧: سهيلة اسعد نيازي : ترمجة . واالرس هارتنايت : فن القناع )  ١(
  .٥٣: ة العربية السجن السياسي يف الرواي)  ٢(
)٣  (ييغري كان ، من الشعراء اللصوص يف العصر األموي وهو  ، االزدي من بين يشكر األحول بن مسلم لىع

بض عليه وحبسه نافع بن علقمة الكناين وايل مكة وقُ، فخلعته قبيلته ،  العرب أحياءمع صعاليك االزد على 
  .٣٧٠ : ٢٢ج  : األغاين: ينظر . بن احلكم يف خالفة مروان 
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                        الطويل                                                                          
ـ    أال   واتي حبـسنني   ليت حاجاتي اللَّ
   

ــافٍع   ــدى ن ــل ــذُينض قُ ــاِن من    زم
  لــى وال ِق للــبالِدغــض بيومــا ِبــ   

   
  ي  فــي ســواه دعــاِن شــوقاًولكــن

ـ  قد و  دم األ الصفليت القِ       بنـا  تْدخَ
   

ــواِد   ــاٍنب ــى ذي ر يم ــانِِب    ومح
 ه صـدر  در الـس  نبـتُ  ي بواد يمـانٍ    

  
ــفلُ   ــشَّهوأسـ ــالمرخ والـ  هاِنب بـ

  غيلـةً   واللـوزِ  وليت لنـا بـالجوزِ      
  

   حليـة جـانِ    جناها لنـا مـن بطـنِ        
       وليت لنـا بالـد ـ يك م   روضـةٍ  اءكَّ

  
ــ      مــن بطــن حليــة داِنٍننَعلــى فَ

  شـربةً   زمـزم   مـاءِ  وليت لنا مـن     
  

  ــم بــانِ دةًر ــى طهي ــت عل   )١( بات
  وأودية  ،ليست تراباً،  الحاضرة في مخيلة السجين األمكنةهذه     إذ إن،  

وهي حلمه ، ومسرح خياالته ، بل هي يوتوبيا وجوده ، ومساحات خضراء فحسب 
 داًر الذاكرة مؤكِّفكان االستدعاء عب،  إليه مرة أخرى ى أن يعودالذي يتمنَّ، األبدي 

ت الذي ظلَّ، ) المفقود ( بين الذات والمكان الحلم ، لعالقة الحب والعشق والتوحد 
 هذا تدجس،  في وجدان الشاعر وعقله  هو محفوراًوظلَّ، الذات معجونة بغباره 

ل وهي تمثِّ، التي احتوت تداعيات الذاكرة ، ه هذه الحزمة من تكرار التمنيات كلَّ
إال عن طريق ، التي ال سبيل إلى العودة إليها ، تعلقه الشديد بهذه األمكنة  بإيحاء

  . الذاكرة والحلم 
د المكاني الوارد في  هذا التعدتجدر اإلشارة إلى أن،  على التحليل السابق    وعطفاً

اإلدراك الواعي ألبعاد  (( َّيشير إلى أن، ك النصين السابقين  اآلنف وذينالنص
ر صادق لعمق مؤشِّ،  االستفاضة في ذكر األماكن على هذا النحو د أنيؤكِّ ، الموقف

 يمكن النظر إليه في إطار تحليلنا النفسي من هنا. )٢( )) اإلحساس بالقهر أمام الحاضر
من خالل ضدبين فقدان عالم ، ة اإلحساس الشديد الذي يمور في ذات السجين ي

                                 
مجع قلوص وهي الناقة : القالص . البغض والكراهية : القلى  . ٣١٣ – ٣١٢ : ٢مج : صوص ديوان الل)  ١(

شجر شائك : لشبهان ا . شجر سريع الوري: املرخ .  الوادي مجع حمنية وهي موضع احنناء: حمان . الشابة 
 .جبل : طهيان . طائر صغري : املكاء . أمجة باليمن : حلية . 

  .٣٦١ : ٢ج  :  املعلقات العشر. عريب كالسيكيات الشعر ال)  ٢(
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العالم ( السجن  /  في عالم الضيقوبين الرضوخ) طلق العالم المكاني الم( ة الحري
ة وبين هذا وذاك تندفع مخيلة الشاعر إلى استحضار الزمكاني، ) المكاني المغلق 

  ،ة عن إحساس الشاعر بنقص حريته الذاتياً نفسيالغافية في الذاكرة ؛ لتكون تعويضاً
  .بسبب ضيق المحبس 

    مكان الذكرى إلى ينطلق منه الشاعر اًمكانبوصفه  السجن وينبثق الطلل في نص 
ما لم ورب،  متعددة أزمنةوزمان تجتمع فيه  ، أخرى ألمكنةد مولِّمكان  فهو، والحلم 

 صياغة المكان على أعادواهم لكنَّ،  الحديث الطللي على  شعراء السجون جديداًيزد
 لل في نصوعلى وفق هذا التوصيف كان حضور الط. وفق رؤيا خاصة بهم 

 في البعد  األطاللنأل؛ )١(  عن مكانهم المفقودراً معب ورمزاًاً نفسيالسجن تعويضاً
 إليهمايطمئن ، ة نفسيتين يجد فيها الشاعر راحة ولذَّ التياأللمرموز لتجربة  (( النفسي

                                                           :          لحميريايقول يزيد بن مفرغ . )٢( )) في التعبير عن بعض مشاعره الحبيسة
                                                                  الخفيف                                                                    

األطـالل  ذي    سلمى بالخبـتِ   دار  
   

   األغـاللِ  فـي    األسـير  كيف نوم   
   مـن بعـد نـأيٍ      المي الس  منِّ أين  

   
   ــ فـارجعي لــي تحي يؤاِلتـي وس  

ــن    ــأي ــادي  منِّ ــائبي وجي   ي نج
  

ـ  اإللـه وغزالي سـقى         )٣(ي غزاِل
الكامن في تدعاء الطلل ستثير اسيعر الحبيس  الشاخيال ن إلى أيشير النصإذ         

 عن تشفُّ، في تساؤالت حائرة ، دت صورة االستدعاء هذه فتجس، مكامن ذاكرته 
 ما إذا الصواب نجانب نا الولعلَّ.  والحسرة على فقدان حلمه الماضي األلمرموز 

ى ه يتمنَّنَّ أإالر ألمه وحزنه في استدعاء الماضي  الشاعر السجين مهما صوإن: قلنا 
 ما إذا النغالي نا لعلَّبل.  والصفاء  الجميلة ذات الوداأليام تلك ةعود مكنوناته في
 سواء – الماضية أيامه إلى في العودة وتمنياته،  الوراء إلى رؤياه المنكفئة إن: قلنا

                                 
  . ٥٤:   الثنائيات الضدية :ينظر )  ١(
  . ٨: عناد غزوان . د : املرثاة الغزلية يف الشعر العريب )  ٢(
 .النوق الكرام: النجائب  ، واتسعما اطمأن من األرض : اخلبت  . ١٨٥: وان يزيد بن مفرغ احلمريي دي)  ٣(
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 ف بهيخفِّ ، اً نفسيل تطهيراً يمثِّ– أثنائها في أم ذلك في مطالع قصائد السجن أكان
 اً فنيفنحن الننكر كون الطلل في كثير من نصوص السجن  تقليداً. فسي اضطرابه الن

 – النعدم في الوقت نفسه ناأنَّبيد ، حتى وهم يقبعون في الحبس ، لتزمه الشعراء إ
ذا وب، ها ذكر الطلل في هذه النصوص ة التي يحقق الوظيفة النفسي– أوسعبصورة 

  .)١( )) اً فنيمن كونه تقليداً كثرأة الحديث الطللي استجابة نفسي (( يكون
     إنالتي يرد فيها حديث  ، نصوص السجن وكلِّ ، السابق الحديث عن النص 

 الطلل قديم دارس اختفت ن؛ أل) ي التجلِّ/ الخفاء ( ة كشف لنا عن ثنائي ي ،الطلل
ه استذكار فالوقوف على معالمه وآيات، ى من خالل الذكريات ه تجلَّلكنَّ، معالمه 

وفق لهذا التوصيفعلى والطلل ،  المفقود للحب، أشياء إلىة تشير  عالقة مادي 
،  والطبيعة اإلنسانفهو يجمع بين ، باله ة مقترنة بمكان مع زمان درسه وأويمعن

وبين ، وبين الحضور والغياب ، ومرحلة بين الوجود والعدم ، ة وهو عالقة زمكاني
وبسبب هذه الثنائيات  ، )٢( ر والنسيانة بين التذكِّومرحلة انتقالي، السعادة والشقاء 

التي يالزمها تضاد آخر من نوع نفسي يمور في داخل ذات السجين ، ة المتضاد ،
 الشاعر  الذي يعيش فيهالمأزومتنبجس تداعيات الذاكرة ؛ لتخفف من الحاضر 

                          المرفل مجزوء الكامل:   فراس أبويقول .  في داخله اآلخرالسجين ويعتاش هو 
ــ ــستجا فِْقــ ــوم المــ ــي رســ    فــ

  
  )) صلى  المـــ(( أكنـــافَ  وحـــيِب  

ـ ))  الفيـوم    ((فـ))  الجرس   ((فـ   ـ ((فـ   الـس
  

  بهـــا فـــالنهر أعلـــى)) ــــقيا   
ــازُل   ــك المنــــ ــالتلــــ    والمــــ

  
ــ   ــا ال بِعــ ــ اهللا مأراهــ   الحــ

  الــــــصباأوطنتهــــــا زمــــــن   
  

ــت    ــبج((وجعل ــ))   من ــي محلَّ   )٣(ال
     ال شكضح فيذاكرة الشاعر كما يتَّ  في أنتقوم بعملية استدعاء الطلل  النص  ،

، عي الذكريات ة تستد الوقفة الطللينل من المكان والزمان ؛ ألوهو طلل متشكِّ
 – ى في النص كما يتجلَّ–ة المستدعاة  هذه الزمكانيأنبيد  ، والذكريات زمن ماٍض

                                 
  .٥٤ : الثنائيات الضدية )١(
  .٥٦ – ٥٣: سيزا قاسم : القارئ والنص والعالمة والدالة : ينظر )  ٢(
  .١٤٥: شرح ديوان أيب فراس احلمداين )  ٣(
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ه استدعاء جهشت به نَّإ،  ربوع المرأة الراحلة إلىة التي تشير غير تلك الزمكاني
 ة خاصة التي تسترجعها ذاكرة الشاعر في زمني ، والوطناألهلنحو منازل ، نفسه 

،أثقلتالسيما ذاك الذي و – اإلنسانالتي يكون لوقعها عند ، ) الصبا ( ة  هي زمني 
نكهة خاصة وعالمة واضحة لزمن البراءة وعنفوان  – الحاضر كاهله أحزان
ذات  ،وبهذا يكون استدعاء هذه الربوع بزمنيتها الغائرة في حياة السجين. ة الحري 

لم السجين  حاضر انصهر مع أواقعيريحه من عناء ، عد نفسي خاص في ذاته ب.  
وسيلة ناجعة الذي وجد فيه السجين ،     وقبل الخروج من هذا االستدعاء المكاني 

يجدر ،  نحو تذكر ديار األحبة والعنفوان الذاتي، للهروب من نقص واقعه المأساوي 
 تداعيات شعرائه المكانية لم د للباحث أن استقراء شعر السجون يؤكِّإن: القول بنا 

ة ى ذلك إلى استحضار أيام اللهو والعبثيبل تعد، حسب فتقف عند هذه الحدود 
من ذلك ، التي فقدها بعض الشعراء حال دخولهم السجن ، مكان الماضيالمرتبطة بال

فبدا ،  في الحانة يستذكر فيه الراح ومعاقرتها، قول إبراهيم الموصلي من سجنه 
                     الخفيف      :اتهة ملذَّة محنته ؛ ليحضر في زمكانيه يغيب عن زمكانيوكأنَّ

 قـد مللـت مكـاني      يا أخالء   
   

  يرت ما مضى مـن زمـانِ      وتذكَّ  
   علينـا   إذ تقـوم    الراح ربيشُ  

  
ــانهــا غــصن كأنَّ دلٍّذاتُ     )١(ِ ب

  ية االسترجاع من واقعها  على تغييب الذات خالل عمل حرصاً   إذ نلحظ في النص
حيث اإلقبال ، ) الحانة ( إلى مكان وجودها األثير ،  بالغربة والملل الذي يفصح

المهرب فيها ،  أن يكون حالة هروب وهو أمر نفسي اليعدو، ر لى الخمالنهم ع
 في واقع السجن الوقوع تحت وهم ملح، والدافع إلى الهروب ، الخمر وعالمها 

  . الممجوج 
، ات أبي فراس نجده بصورة وفيرة في سجني،     وهناك لون آخر من التداعيات 

وزمان ،  ساحة المعركة –حبته  إلى جانب مكان أهله وأ-إذ كان مسرح تداعياته 
أفضت به نوائب األيام إلى ، فهو فارس ساحة المعركة من دون منازع ، ة الفروسي

،  بين بؤرتين زمكانيتين فلم يكن لذاته إال أن تكون في موقع تشظٍٍّ، سجن الروم 
                                 

   . ١٤٧ : ٥ج : األغاين ) ١(
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، د والحاضر حيث التفر، ) أنا الفارس ( الماضي حيث القيمة واالعتبار األنوي 
تنبجس ذكرى األيام الغافية في مخيلة ، وبسبب ألم الثاني ، ة قدان القيمة الحربيوف

الفارس ؛ لتوجه تداعياتها صوب أيام عنفوان البطولة والشجاعة ؛ ليكون هذا 
ن ألم الغربة  ماً حقيقي للذات عن النقص الحاصل في أنيتها وهروباًاالستدعاء تعويضاً

                               المرفل مجزوء الكامل                        .     المقيتة في أسره يقول 
أســـيرا خرشـــنةًرتُإن ز   

   
ــتُ   ــد أحط ــا مفلق ــرا به   غي

ــتُ   ــد رأي ــارولق ـــ الن    تخ
  

  اصور والقُــ المنــازَلـــترقُ  
  ولقــد رأيــت الــسيجـــبي   

  
   ـ  ــلب نحونـا ح ـ و ا وحاور  

ــادةَ    ــه الغ ــار من ـــنخت    ال
  

ــسن   ــياءح ــر والظب   ا الغري
  را  ليلــي فــي ذُ إن طــاَل  

  
   بــه قــصيرا فقــد نعمــتُِك  

ــتُ   ــئن لقي ـــول    الحــزن في
  

  )١(ا الـسرور   بـكِ  ك فقد لقيتُ    
  ال شك    وهو أثقل ، واقع السجن في طبيعته ثقيل على اإلنسان االعتيادي   في أن

فكيف إذا كان هذا  ،  باأللمه من غيره أكثر إحساساً في ألمه على الشاعر ؛ ألنَّوقعاً
م فيه واقعان  ذاته تحت وطأة ضغط نفسي تحكَّأوقعفالسجن .  ؟ وفارساًالشاعر أميراً

واآلخر واقعي ماضي ،  ) وجوده في سجن خرشنة أسيراً(  حاضر أحدهما واقعي: 
انبجست ، ة الماضي وبين ألم الحاضر ولذَّ،  ) وجوده في أرض خرشنة غازياً( 

فجاء ، ة الماضي باستدعاء لذَّ، به ألم الحاضر ض عن نقصها الذي سبوالذات لتع
غازياًأيامه الغابرة التي قضاها بخرشنة أميراً (( في استدعاء  متجوهراًالنص  

فكم انتصر على أبوابها ؟ وكم رأى النار تضطرم بمنازلها  ،  فاتحاًوفارساً
اختار من بينهن الغادة الحسناء و ،  وحوراًاًوقصورها ؟ وكم ساق سباياها حو

وما ينتظره  ،  قصيراًفمر، فيقارن بين ليل قضاه بها في سرور  ، اوالظبي الغرير
ة فكانت عملية هذا االستدعاء العقلي لزمكاني. )٢( )) في ظالم األسر من سهر وحزن
                                 

وقد ، والبيتان الرابع واخلامس غري موجودين يف الشرح املذكور  . ١٤٢: شرح ديوان أيب فراس احلمداين )  ١(
  .٩٤: اهيم السامرائي يف حتقيقه ديوان الشاعر إبر. أثبتهما د 

  .١١٠: النعمان القاضي . د ) املوقف والتشكيل اجلمايل ( أبو فراس احلمداين )  ٢(
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اته  الستيعاب إسقاط واضحاًعة ومصداقاًالحرب في مخيلة الشاعر الفارس أداة طي
وهو في الوقت نفسه تطهير نفسي لذات . لملء الخواء الذي أصاب ذاته ، ة النفسي

في راًيقول متذكِّ. ساعة وقوعها في األسر ، ة فقدت اعتبارها وقيمتها الماضوي 
                             الكامل            :               مخيلته أيام شجاعته في صفوف سيف الدولة 

  مـا   وإنَّ  من الخطـوبِ   زعتُما لي ج
  

    ي مـا أعطـانِ     لـبعضِ  أخذ اإللـه  
   في مجرى خيـولي غازيـاً      وأسرتُ   

   
ـ       في وحبستُ     يمـا أشـعلت نيراِن

   ــد ــربلـ ــم أزل زو لعمـ اره ك لـ
  

ــيٍد   ــع س ــم ــررٍم قَ ــاِن أغ    هج
ــا حطَّ    ــتُولطالم ــدرم ــ ص   ٍف مثقّ

   
ــتُ   ــا أرعف ــفَولطالم ــناِن أن    س

ــدتُ ولط    ــا ق ــادالم ــيِه الجي   م إل
   

  )١(  األرسـانِ  البطـون طويلـةَ   بقُ  
     

   :العاطفياالستدعاء الروحي  - ٢  
بل ، حسب ف اً مكانيلم يكن هروب شعراء السجون من واقعهم الممجوج هروباً    

 وهو انفالت قد ال،  والمرأة األهل ، األحبةراحوا ينشدون االنفالت الروحي نحو 
وال عن ، غربتهم  في حنينهم أو  األحرارأشعار المعروفة في ألطرايخرج عن 

ر وتفج ، األلمه يمتاز عند السجناء بأصالة التجربة وعمق ولكنَّ (( مداها العاطفي
ر الشوق من غير احتفاء ر التعبير تفج فيتفج–نتيجة للكوابت القاهرة ، الشوق 
 ةأساسيمة عناصر وثَّ. )٢( )) األعماقق من فِّه متدولكنَّ ،  ساذجاًويأتي بوحاً، بتحبيره 

 النار والبرق أهمها لعلَّ،  وتداعيات أشواقكانت للسجناء مثار ، في حياة الصحراء 
لم يكن ذكرها ، قديمة قدم الشعر العربي ،  عناصر التشويق هذه أنومع ، والحمام 
بحكم ، ة عميقة ؤرة نفسيت في شعرهم بل مثَّهاأنَّ إال،  على شعراء السجون مقتصراً

 اً نفسيفكانت هذه العناصر معادالً، طبيعة الغربة المضاعفة التي تمور في ذواتهم 
 االسترجاع العقلي بوساطة من هنا فعملية . وأحبتهموطارهم أ وبأوطانهمرهم يذكِّ

                                 
  .١٦١ – ١٦٠: شرح ديوان أيب فراس احلمداين )  ١(
  . ٤٩٠: األسر والسجن يف شعر العرب )  ٢(
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بقانون ، ى في قوانين التداعي  بما يسممتعلقة سيكولوجياً، بوساطة عناصر التشويق 
واتفاق  ، يستدعي بعضها بعضاً،  المتشابهة األحوال أنالذي يعني ، هة المشاب

الرغم من اختالف  ارتباطهما على إلىيدعو ، الشيئين في العاطفة التي يولدانها 
  واحداً منهما في ذاته ألماًد كلٌّ ولَّإذا،  آخر بأمر أمر اإلنسانكر ذِّفقد ي، صفاتهما 

ر مايرد في الشعر ضوء سيكولوجية هذا القانون العقلي نفسوعلى . )١( ة واحدة لذَّأو
 هابأنَّ،  من ذكر لمظاهر الطبيعة – خاصة – وشعر السجون – عامة –العربي 

 تكون هذه العناصر وبذا ، وأوطانهم وأحبتهم ألهلهم عملية تداعي إلى مباشرة إحالة
ناصر ترتبط بتجارب  لعامتداداً، ة في ذاكرة الشاعر السجين والرموز المستكنَّ

ةإنسانيفي وقت ماض أنفسهمة عاشها الشعراء  نفسي  .  
در العكلي حيطالعنا ج،  حضور هذه العناصر في نصوص السجن إطار   وفي 

عن رؤية نار دياره في إياهما سائالً،  صاحبيه إلى يتوجه فيه بالسؤال بنص 
  البسيط: يقول  . وأحبته أصحابهر  تذكِّإلىصحراء اللوى ؛ لتكون هذه النار وسيلته 

ــابيصــاحبيا ــا  وب ــسجن دونكم    ال
  

ـ  هل تؤنسان بـصحراءِ        وى نـارا   اللِّ
ـ  الجرعـاء  إلـى ول  خُى الد وِل     هاد موِق

   
  بدي لـذي الحاجـات أذكـارا       تُ والنار  

   بـه    فيمـا قـد منيـتُ       الحقُّ تبعيلو    
  

ـ       أو   يتبع العـدل مـا عم  ٢(ارارت دو(  
 وأكثرها،  السجناء أشواق النار مثار أضواء الصور التي تبدو فيها أكثر من ولعلَّ     

تلك التي تبرز المحبوبة تصطلي بالنار المشبوبة في خباء  (( أشعارهم في وروداً
 إبرازاًويبرز فيها ، عها وهي صورة كان خيالهم يتوس، تلعب به رياح الصحراء 

 إطارفي ،  والعرف والحجر والحناء والريح من العيدان ، األساسيةلعناصر  لدقيقاً
ق الجوانب منس ،ز كبير ووجه المحبوبة فيها له حي ،ح قسماتها على ضوء فتتوض

ويسري الدفء ، كالكوكب المضيء ، حتى يغدو وجهها هو العنصر المشع ، النار 

                                 
  .٤٢٠: مجيل صليبا : علم النفس : ينظر )  ١(
حيث يلتوي : اللوى من الرمل  . ١٧٤ : ١ق : شعراء أمويون و ، ١٥٦ : ١مج : ديوان اللصوص   )٢(

 .هضبة يف ديار بين سليم : الدخول . اسم موضع : اجلرعاء . ويرق 
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اقه الداخلي  واحترأشجانهوتثار ، )١( )) ...األشواقفيبعث فيه ،  قلب الشاعر إلىمنها 
نه وطأة وجوده البائس في السجن الذي يخفف ع، ؛ لتكون هذه النار قبس الذاكرة 

                    الطويل                                    :                ال الكالبي يقول القتَّ.
ــ ــاربوشُ ــا ن ــيت لن ــى ش   افةً لليل

  
ــ   ــذكَّي وٍدى بعــِل جمر ــا وقرنف   ه

ــو    ــحاب ُلأق ــد تروألص ــ الحدي واح  
   

   نار ليلى بـالعقوبين نـصطلي      إلى  
مــا  ليلــى كأنَّضيء ســناها وجــهيــ   

  
  يضيء  سناها وجه   أدمـاء  غـزلِ  م  

    ها واسـتعجلت عـن لـدانها      غال عظم  
  

  ت شـباباً  وشب  ـ   وهـي ـ   لم ِلا ترب  
ــتاٍر    ــين أس ــدت ب ــشاءب ــا فُّ يلُ ع ه

  
  ــاز ــوٍب أرواٍحعتن ــمأ جن  ِل وش

ــاد بأ   ــوج جمر يك ــاب اليلنج ــاثق   ه
  

  يِسما   إذا ضيءتر   ـ ها لـم ي   )٢(ِلجلَّ
 على شعراء البادية  من خالل صورة النار وقفاًالمرأةولم تكن صورة تداعي      

، ة بل لها مقاربة عند الشعراء الذين عاشوا في كنف الحاضرة العباسي، والصحراء 
وزتقليداً ، أشعارهمذه الصور في فكان وجود ه، وا في السجون جوتطهيراًاً فني  

الطويل          : يقول محمد بن صالح العلوي من سجن المتوكل .  في آن اًنفسي  
   موهنـاً   ودوني مـاء دجلـةَ     نظرتُ

   
ــِة   ــساِن بمطروف ــداإلن   اً محــسورة ج

  دت توقَّــ بليــٍل لــي نــاراًلتــؤنس  
   

ــا كلَّ   ــاهللا م ــراًوت ــا منظ ــصدفته   اً ق
كـذبتني  : لو صدقت عيني لقلـت       ف  

  
  اً قد أمست تضيء لنـا هنـد        النار أرى  

  ومحجـراً   لنا منهـا جبينـاً     تضيء   
  

ــسماً   ــذباًومبت ــدر  وذا  ع ــدغ   )٣(اًجع
          

، مثار تداعيات ذاكرة شعراء السجون  ، األخرىوكانت صورة البرق هي      
الء الشعراء طف وميضه وسيلة هؤفكان خ ، وأحبتهم أهلهماستحضروا معها صورة 

                                 
  . ٤٩٣: األسر والسجن يف شعر العرب )  ١(
)٢  (العقوبان ، يشعل ويؤجج هليبها : يذكى ، عالية ظاهرة مرتفعة : شيافة  .  ٣١: ال الكاليب ديوان القت :

. يربو جسمها : تربل . مسنت : غال عظمها . الضوء : السنا . نستدفئ بنارها : نصطلي . مكانان 
 .عود الطيب : اليلنجوج 

  .٥١٧  :١٦ج : األغاين )  ٣(
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جن  الذي ساألنصاريفهذا االحوص .  ديارهم إلى الذاكرة أجنحةالتي حملتهم على 
الماضية حيث أيامه إلىفاسترجعه ،  وميض البرق تداعياته أثارقد ، ان في عم     

   يلالطو                              :يقول .  فيها وترعرع التي شب) المدينة ( 
ــول ــأق ــهاٍن بعم ــي ب ــل طرب    وه

   
ـ  أهل إلى   إن لٍع س  نـافِ  فتُ تـشو ؟ ع   

ـ  ، أصاح        مريـضةٌ  ك ريـح  ألم تحزنْ
   

ــرقٌ   ــالالوب ــع ت ــالعقيقين راف    ؟ ب
ـ      نفإ   ا يـشوقه    الغريـب الـدار مم

  
  ــسيم ــروقُن ــاح والب ــع الري    اللوام

 ةً عـشي  وأوفـى  نظرت على فـوتٍ     
  

   ـ      بنا منظر مـن حـصن عم ان  يـافع   
ــصر أل   ــاءب ــاٍخأحي ــضم بخ نت  ت

  
ــازلهم منَّــ    ــتالعمن ــدوافعا ال    ال

 نظرتـي مـن صـبابتي        كثيراً فأبدت  
  

  )١(ضـالع  األ جـن  منهـا مـا تُ     وأكثر  
 الهجع، لة بقيود السجن وحريته المكب، ة حوص في انفعاالته النفسيقبوع األ إنَّ      

 وأبوابه، ؛ الختراق جدران السجن السميكة ينهض بمحاولة هروب صنعتها خياالته 
 إلى يتطاول بنظره أنوهو يحاول ، فبدا الشاعر بوساطة هذه الخياالت ، الموصدة 

 على بعد أرضهمنظر نحو  أأن أيجدي علي، فيسأل نفسه ، جبل سلع بسوق المدينة 
 ، عاألصقاالذي كان يرى وميضه فوق تلك ، مابيننا ؟ فينصرف خياله نحو البرق 

فكانت ،  الصور فتسيل دموعه عند استحضاره تلك، نفسه فلم يتمالك . وتلك الديار 
 بسبب  ، التي انهملتاروهذه الدموع الحر،  هذه الذكريات أثارتها التي األشجانهذه 

  أحبته في إلىة الع الشاعر من ألم وحرقة نفسيا تختزنه أض ممجزءاً، هذه الذكرى 
  .)٢( دياره

      ثم آخر  استكناه جانباًأنة الريح المريضإلى اإلشارة السابق وهو  في النص 
ه معنى نفسي مشحون بالداللة الخاصة لحال الشاعر نَّد أ يؤكِّأوله في المتصدرة

مظاهر الطبيعة  نظرة الشاعر السجين لد أنوبذلك نؤكِّ، المنزوية في الحبس 
  .ة ة النفسية بل انطلقت من مكنوناته الداخليية سطح لم تكن نظرة تقليديواستدعاءها

                                 
  .١٦٤: شعر االحوص األنصاري )  ١(
  .٢١٦ – ٢١٥:  اآلداب العربية  يفالسجون وأثرها: ينظر )  ٢(
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جعل ،  طبيعة البؤس واالنكفاء الذي يعانيه الشاعر السجين إنف والى جانب ذلك     
سقط  الشاعر أفكأن . أشواقه وتداعيات أشجانه يثير اً نفسيمن البرق لديه معادالً

فتستجيب ، ز الذاكرة  رمز يحفِّ هذا البرقوكأن،  على هذا البرق وأحزانهذكرياته 
التي ،  االزدي ىلَعي أبياتحه وهو ما توض، بخياالتها بصورة هروب نحو الماضي 

                    الطويل                             :                        قالها من سجنه بمكة 
   دونـــه شـــدواِن لبـــرٍقأرقـــتُ

   
   يمــاِنلَّ كُــ وأهــوى البــرقَيمــاٍن  

ــتُّفَ   ــيمب ــرام أش ــت الح ــدى البي    ه ل
  

  لــه أرقــاِن مــن شــوٍقومطــواي    
ـ :  قلت   إذا     والهـوى  :  يقـوالن    يماهِش

  
ــ   ــصادفُي ــاِنا بعــض منَّ ــا تري     م

  ع الـشرى فمـشي    أطـرافُ جرى منـه      
  

  ــان ــفأبي اِن فالحيــن د ــراِن م    م
  ــر ــاصانفم ــاص فاالقب ــٍج اقب    أمل

  
ــاوان مــ    ــطنانِ فم ــا ش   ن واديهم

  مامـــا لوجـــدتُفتُهنالـــك لـــو طو  
  

   بهـا وغـوان     مـن اخـوانٍ    صديقاً  
   أيكـةٍ   فـي ظـلِّ     الحمام الورقِ  وعزفُ  

   
  وبالحي  ١( قيـانِ   عـزفُ  وديِن ذو الر(  

 من وأشواقه يثير وميض البرق تداعياته اآلخرهو ،  الروم أسير فراس وأبو      
  الوافر                          : يقول . شآم  في الوأحبته أهلهسجنه صوب 

    بـرقٍ  الح لـي لمعـان     إذا ما 
  

  )٢( بالـسالم    األحبـة  إلـى  بعثتُ  
     ومثَّ،  شعراء السجون أشواق أثارا وممل بؤرة نفسيالحمام ، ة لتداعياتهم ة مهم، 

ئة ة معبت شعريفي خياال ، أشواقهمروا هذا الطير في التعبير عن آالم  سخَّهمنَّإ إذ
هم يرونوكأنَّ، ة صادقة بطاقة نفسيالطبيعة إلىالعودة  (( ة هذا في طائر الحري  ،

 ،  )٣( )) ةة والحري العفويإلى االعتبار إعادة إذنوهي ،  الفطرة والذات إلىالعودة 
وهي وسيلة خارجير عن حالة داخلية ة تعب ،ة تجوهر الصراع بينوبؤرة نفسي 

                                 
جبل بنجد : الشرى  . وقيل بتهامة جبالن باليمن : الشدوان  . ٣١٢ – ٣١١ : ٢مج : ديوان اللصوص )  ١(

اسم موضع يقع على أربعة مراحل من مكة إىل : مران . أمساء مواضع : مشيع وأبيان . يف ديار طيء 
 .بعيدان : شطنان .  موضع اسم: ملج أ. وهو جمتمع الرمل الكثري : قبص مجع ال: االقباص . البصرة 

  . ١٧٠: شرح ديوان أيب فراس احلمداين )  ٢(
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ره انطالق والمثال الذي يصو، له سجن الشاعر الواقع الذي يمثِّ، الواقع والمثال 
                                                                  الوافر              :  در العكلي حيقول ج.  )١( الشاعرإليهالحمامة الذي يتوق 

  شـوقاً   قد هـاجني فـازددتُ     أال
  

   حمــامتين تجاوبــانِ اءبكــ  
  جنـــي بلحـــٍنوهيأعجمـــي   

   
   وبـانِ  صنين من غـربٍ   على غُ   

  أحــزو وكنــت فقلــت لــصاحبي 
  

   ؟   مـاذا تحـزوانِ    ببعض الطيرِ   
  ــدار ــاال ال ــةٌفق ــب جامع    قري

   
ــاِننتمــاا بــل فقلــتُ     )٢( متمني

 الضعف الشاعر السجين الذي يرزخ تحت ظالل من مشاعر  أند النصيؤكِّ       
 صوت هذا الحمام أثارفمن جهة  ، واأللمة ة اللذَّييقع في ضد،  االنكسار وأحاسيس

 تداعياته صوب أثارا مم، ة ة التي تربطه بعالم الحري اللوازم الوجدانيفي نفسه كلَّ
ف،  في وجدانه عالمه المفقود الممتدة حيث لذَّ، ة كان استذكاره مدعاة لراحته النفسي

كان حضور هذا الحمام صورة واضحة لغربة الشاعر  ، أخرىومن جهة  .لماضيا
السجين النفسية في آن ة والمكاني ،في بيته ، دت داللتها العميقة بصورة خاصة تجس

 من هنا، ) غرب وبان ( و ) ن أعجمي لح( السياقين اإليحائيين في ، الثاني 
 تداعياته أهاجتهما احدإ: بؤرتين بحسب هذين المنظورين في ارتسمت الحمامة 

رة دت مشاعر الغربة الحزينة المتفججس ، األخرىوالبؤرة ،  نحو الماضي وأشواقه
  .في انكسار وضعف داخل جوانح السجين 

 ذات الشاعر اتخذت من مظاهر الطبيعة أنعن   بعض نصوص السجنوتشفُّ   
ل بؤرة ستدعاء الماضي الجميل الذي مثَّ جانب افإلى، وسيلة لتحقيق غايتين نفسيتين 

الحريهمأنَّنجد ، ة ة الذاتياتخذوا منها وسيلة لما يسم ة ى في الميكانزمات النفسي

                                 
   .٣٣٦: عفيفي الحممد صادق : النقد التطبيقي واملوازنات : ينظر )  ١(
. ضربان من الشجر :  الغرب والبان . ١٨٤ : ١ق : شعراء أمويون و،  ١٧٣ : ١مج : ديوان اللصوص )  ٢(

  .ان تتكهن: حتزوان ، زجرها : حزا الطري 
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ى بالمونولوج  ما يسمإلىقرب التي هي أ) *. التنفيس (  النفسي بعملية التفريغ
بغية تقديم المحتوى ، تلك التقانة والتكنيك المستخدم في القصة والرواية ، الداخلي 

ة النفسي للشخصي ،من استرسال الذات ل نمطاًفكالهما يمثِّ. ة لديها والعمليات النفسي 
من خالل ،  من تعرية الذات بالكشف عن نوازعها الدفينة  نمطاًأو، في مكنوناتها 

موضوع يقع خارج حدود الذاتإلىة تفريغ الشحنات النفسي .   
 ماأيتتضح ، جة بين التداعي والتنفيس في شعر السجون لمزاو مقاربة هذه اإن    

) ة ة والعاطفياالجتماعي( ة الشعراء الذين عانوا الوحدة النفسيأولئكوضوح في ذوات 
 بسبب ألم السجن شعوراً، ق النفسي  جانب التمزفقد عانوا إلى. بأقصى حدودها 

وحتى ، ة  النفسيتهموأزم عن كآبتهم فوالمخفِّ،  الحامل لهمومهم اآلخر بفقد حاداً
يقوم بعملية ،  الشاعر من هذه الصراعات الناغرة في أتون الداخل النفسي أناف يتخفَّ

 إليهتسترسل ،  الحميمي اآلخر عن  بديالًاستبدال للموضوع الخارجي ؛ ليكون حامالً
الذات من مكبوتاتها الشعورينفيس والبوح الذاتي  كانت عملية التة ؛ لذاة والالشعوري

في نصالناغرة في ذاته واآلالمة المشحونة بالهموم  السجن من أوج التجربة النفسي  .
 للصدق اً حقيقيومثاالً، الذي يخفف عن ذاته المثقلة من جهة ، فكانت مسلكه النفسي 
حد فيه اللفظ بالشعور اتحاد بما فيه من انطالق عفوي يتَّ؛  الشعوري والفني معاً

  فراس الحمداني في الميته المشهورة أبويقول . )١(الروح بالجسد في بساطة ويسر 
       الطويل                ) :                                      نوح الحمامة ( 

  وقـد ناحـت بقربـي حمامـةٌ        أقوُل
  

  ي ؟   جارتا لـو تـشعرين بحـالِ       أيا  
 النـوى    طارقـةَ   الهوى ما ذقتِ   معاذَ  

  
   الهمـوم ببـالِ    منـكِ  وما خطـرتْ    

ــُل   ــزونأتحم ــوادم  مح ــؤاد ق   الف
  

   ؟  عـالِ   المـسافةِ  نائي على غصنِ   
   بيننـا   الـدهر  أيا جارتا مـا أنـصفَ       

  
  يعــاِل تَ الهمــومِكقاســمي ُأعــالَتَ  

ـ  عالَتَ      ضـعيفةً   لـدي  ي روحـاً  ري تَ
   

ــ   ــسٍمردتَ ــي ج ــذَّ يد ف ــاِلبع    ب
ــضحك    ــورأي ــةٌمأس ــي طليق   وتبك

  
    ؟ وينـدب سـالِ    ويسكت محـزون  

  
                                 

  .٦٤٨: األسر والسجن يف شعر العرب : ينظر )  ١(
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   منـك بالـدمع مقلـةً      أولـى لقد كنت   
  

  ١(ِ دمعي في الحـوادث غـال      ولكن(  
وتنطلق منها لكونها ،  على مفردات الطبيعة  في هذا النصتتكئذات الشاعر ف     

ولذا نراه – تكون أن هكذا ينبغي أو –ة منبع التفكير والشعور والكوامن الالشعوري 
 بعض إلزاحة محاولة منه – من طرف واحد هو الشاعر – مع الحمامة راًيقيم حوا

 كان وعلى هذا. ة التي يعيشها بسبب الوحدة النفسي،  ذاته الهموم التي تعصر
،   من جهة أثارت، ة  من وظيفة نفسيأكثر قد حقق  النصيحضور هذه الحمامة ف

ه نَّد أبل نؤكِّ، وأوطانها ارها وطعر المتخمة بالغربة والحنين صوب أالشاذات شجو 
وهذه اآلهات التي تسيل  ، ة في أتون باطن الذات المستعرلوال هذه التراكمات النفسي

وهذا الوهج ، لما ولد في الذات هذا التوق ،  بالظلمة والسواد متلفعةمن جراحه 
إلىج المتأجمن –  ؛ لتكون هذه الحمامةاألشواقومبعث ، ة  محاورة طائر الحري 
فهي وسيلة ، ها الجاثمة  الذات من كوامنها وتراكمات إليها وسيلة تزيح– أخرىجهة 

ة  وسيلة لبث آهاته وآالمه الشعوريأيضاوهي ، الستدعاء الماضي 
كأ ((حتى .ةوالالشعورينتحت وطأة األلم ،  من السيرة الذاتية ل نوعاً الشاعر يسج

ويصبغها بألوان قاتمة من ،  بماء الحزن والهموم فيسقيها، الذي يلتهب بين جوانحه 
) الحمامة  ( لآلخر أبدت الذات التي أن إلى  طبعاًاإلشارة مع )٢( )) الكآبة والحسرة

ة تشير من مخاضاتها النفسي–كما يصر وجود هوة إلى – ح المنطق النفسي للنص 
 هذه المقايسة أن نجد لذا، وكوامن هذه الطليقة وشجوها ، بين كوامنها وشجوها 

الحمامة  ( اآلخر رفض الذات وعي إلى أفضت قد واآلخرة بين الذات النفسي (
د الحمامة من صفاتها  الشاعر الذي جرأنبمعنى ، لمقدار همومها وحالها المأزوم 

، فهم نجواه خلع عليها صفاته فراحت ت حين  ، العاقلها محلوأحلَّ، عاقلة الغير 
يعود مرة ، ) الجماعة (  المفقود لآلخر بوصفه بديالً، درك همومه وت،  أساهعي وت

 كون هذه الحمامة البديل الذي يخفف ضغط  رافضاً– بسبب سوداوية ذاته – أخرى
  .ة  ووحدته النفسي ،غربته

                                 
  .١٣٠: شرح ديوان أيب فراس احلمداين )  ١(
 . ٣٣٥: النقد التطبيقي واملوازنات ) ٢(
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 أند تؤكِّ ، ونصوص السجن المشابهة له، سابق  ال النصأن   ومن الجدير بالذكر 
له ،  عن ذاته  مستقالًرها موضوعاًيتحدث عن الطبيعة ومظاه ال ، جونشاعر الس

ومشاعره ، تة  تكشف عن نوازعه المكبوأداة بل جعلها،  اص به وجوده الذاتي الخ
 هذه المظاهر إلى التي تفضي بها ذات السجين ، عملية التفريغ النفسي ب، المأزومة 

للصراعات الناغرة في ذات اإلفضاءومع هذا ، ومع عملية التنفيس هذه . ة الطبيعي 
سرعان ما  ، األخيرة هذه أن –نف  اآل كما هو واضح في النص–نجد ، السجين 

 أنبل ترفض ، ة  لحمل افضاءاتها النفسي كافياً تكون مظاهر الطبيعة وعاءأنتنفي 
ة فسيه من صراعات نوما تكنُّ،  لغربتها ووحدتها اً حقيقيتكون هذه المظاهر شبيهاً

ة داخلي .بظننا –ة تدل وطبيعة هذه الرؤية الذاتي –لتي ة ا على عظم المأساة النفسي
 من األشياء  كلَّخاللهيرى من ،  ذا طابع سوداوي وتجعله، تنخر بذات السجين 

ناقتهغرائي مخاطباًيقول الطُ.  دون سوداويته هاأنَّ غير ،  قاتمةةحوله سوداوي  :  
  الطويل                                                                           

ـ         ـ  خِ جٍنأقول لنـضوي وهـو مـن شَ   ولْ
  

  كَ  قد أدميـتَ   حنانيك  ـ    لمـي   وض يـا ِن
   فتعلمـــي الهمـــومِكمي أقاِســـعــالَ تَ   

  
ــ   ــِدبأنَّ ــشتكي كب ــا ت ــوك مم   ي خل

   أبتغــي والبــدوريــدين مرعــى الريــِفتُ   
   

   والبـدو   العراقـي  يفُوما يستوي الر    
    ــسيم ــاك ن ــريِحهن ــي ال ــ مثل   ب الِغ

  
  ومثلي  مـاء     المـزن مـورد ـ  ه فْ صو  

ــٍة   ــومحجوب ــو هب ــريحِت ل ــتْ ال    أرقل
   

   الغيارى بـالعوالي ولـم يلـووا       إليها  
   الحمــى وهــي ممنوعــةُإليهــا صــبوتُ  

   
ـ   أصبو نحـو   امفحتَّ   م ـ  ن  ه نجـو   مالُ

  هوى  ليس ي  عنـه وال النـوى     سلي القرب   
   

  وشجو ـ     قديم شْ لـيس يبهه  ١( شـجو(  
     ذات الشاعر تتَّ إذ يبدو أنالسابق من الناقة وسيلة لتداعي مباهج خذ في النص 

، وربوعها التي تالعبها الرياح وقطرات المطر ، ) الوطن  ( األمحيث ، الماضي 
عاتها الدائرة في داخلها  وصرا هذه الناقة من مآسيهاإلىوتفضي في الوقت نفسه 

ة بين هموم وموازنة نفسي ،  بحتاًاً نفسية تأخذ طابعاً تقيم معها حواريأنبعد ، النفسي 

                                 
  .٤١١ – ٤١٠: غرائي ديوان الطُ)  ١(
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 اإلَّ، دتها  في همومها ووح مشاركاًشبيهاً) الناقة ( اآلخرفالذات ترى في ،  منهما كلٍّ
إلى بل تذهب ، ا  تكون هموم هذه الناقة بقدر همومهأن ،  ترفض بصورة قاطعةهاأنَّ
   .سة بين همومهما وجه للمقاي  الأند لتؤكَّ، بعد من ذلك أ

   إلىغرائي  آخر يدنو الطُوفي نصشفّأعمق وأة  مداخلة نفسيا في ممه  نص
 تراءت له في هاأنَّ أو ، مع حمامة سمع هديلها الباكيمن سجنه  أقامها، السابق 

                                                                البسيط                                                            : مخيلته يقول
   ناعمــةٌ الهــمأســاِر مــن طليقــةٌ

   
   أضحت تجدد  العـاني   الموثـقِ   وجـد   

   تشب في وجدي وفـي طربـي      هت بي   
   

ـ       ما نحن  هيهاتَ     اِني فـي الحـالين ِس
         فْما في حشاها وال فـي ج   نهـا أثـر   

  
   أجفـاني   قلبي وال مـن مـاءِ      من نارِ   

ــ    ــِةةَيارب ــ البان ــضنُاِء الغنَّ   ها  تح
  

  ــفُّ تلخــضراء    بأغــصاِنأغــصاناً ت
    لمغتــرٍبإســعاداً ِك كــان نوحــإن   

  
ــاٍء   ــل عــن ن ــواأله ــراِن ممن    بهج

   مـا اعتـادني طـرب      إذافقارضيني     
   

ــداً   ــٍدوج ــلواناً بوج ــسلواِن وس    ب
ـ   حتـى اسـتعين    ِك ال فقصر  أو   بم ن  

  
  أحزانـي  لـم يعنيه شـاني ويأسـو كَ       

  أخـذتْ  مـا    ي واليعنيـكِ   منِّ أنتما    
   

   )١( ماشـاني   ومـا تـدرين    ي الهموم نِّم  
     تكشف لنا فالرؤية الداخلية للنص في سياقه  حضور الحمامة أنم وظيفتين قد قد

 أفضتبؤرة صارت  هاإنَّو، ده الملتهب من جهة  تداعياته ووجأثارت هاإنَّ، نفسيتين 
تان الوظيفتان  ؛ لتكون هامن جهة أخرى  الذات المستوحدة بعض ألمها النفسيإليها

، الحمامة  / واآلخرالسجين / ة الذات ة بين ثنائي لهذه الموازنة النفسيالنفسيتان مفتاحاً
، ة متشابهة  حالة نفسي– العام اإلطار في –كونهما يعيشان ،  منهما كلٍّوحال 

 اقأعممن  اً عفويرسالً تأتي اإلجابة أنبيد . يسيطر عليها الوحدة والوجد والبكاء 
التي تقيمها  ةاألحادية زها هذه الحوارييعز، وجه للمقابلة بين حالهما   الأن، الذات 

تتجوهر ، ة  لهذه المقابلة النفسيالً مكمإفضاءذات الشاعر مع هذه الحمامة ؛ لتكون 
اآلخرة بهذا الشرط الذي تمليه الذات على هذه الحواري ، ماًوالذي استبطن تأزاً نفسي 
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ف ة بما يخفِّوهي تطلب من الحمامة مشاركتها الفعلي،  اكتنف الذات اً حادوصراعاً، 
 تبقى بعيدة عن محاولة مشاركة أن فاألحرى،  لم يكن ذلك فإذا، من ألم السجين 

استبهام الحمامة واستبقاءها خارج  ((وبهذا تكون محاولة ،  وآهاته أحزانهالسجين 
ولكن ، ة غير غريب عن تقاليد الشعر العربي  الواقعي منلوناً،  المشاركة إطار

ة الصادقة  الوجدانيإضفاء إلىة  فارق هذه الواقعيإذا  في شعر السجنةاإلنسانيالقيمة 
  .)١( )) األشجانها تمد، ة ق عفويالتي تتدفَّ، 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
  .٥٠٢ – ٥٠١: األسر والسجن يف شعر العرب )  ١(



 ﴾٢٠٩﴿ 

  )طيف الخيال ( الحلم  : اًثالث
     هـ ٤٣٦ ت ( الشريف المرتضى يعد  (عن ظاهرة  مستقالًفرد كتاباً من ألأو 

ة  النفسياآلثار إلى أشار من لأو، ه في كتابه هذا ولعلَّ، في الشعر طيف الخيال 
االيجابيآثارهفمن  ، لتي يتركها الطيف في ذات الشعراءة اة والسلبيالنفسي ة ة االيجابي

ويكون االستمتاع به  ، ى المسقمنَّع المرقَّويمسك ، يعلل المشتاق المغرم  ((هنَّأ
بما ال ،  للحواس وإيهام، ة تضليل للنفس وهو من زاوية رصد سلبي)١( )) واالنتفاع
وبذل من ، وعطاء من مانع ، وزيارة من هاجر ، وصل من قاطع  (( فهو، حقيقة له 

وال انتفاع ،  وزور ومحال، باطل وغرور  ((ه نَّ إثم ، )٢( )) وجود من بخيل، ضنين 
 هبأنَّ ما ذمورب،  تخييل فاسد وكّل،  هو كالسراب الالمع ماوإنَّ،  له أصلبما ال 

ويضرم الوجد الخامد ،  يهيج الشوق والساكن هوبأنَّ، وشيك االنتقال ، سريع الزوال 
  .)٣( ))  وساهياًويذكر بغرام كان صاحبه عنه الهياً، 
   طرح ، م على الباحث تحتِّ، زم تعويضي في الشعر  دراسة الطيف كميكانإن

، ة التي يوضع فيها طيف الخيال  الحلمياآلليةسؤال تتراءى أهميته من خالل نوع 
، *  النائم أحالمضمن في آلية ،  الطيف في الشعر هل يمكن عد ، أخرىوبصياغة 

  . اليقظة ؟ بأحالمى ضمن ما يسمفي  أو
ن اآلليتين  من توضيح هاتيالبد،  هذا السؤال  الكشف عن كنهجلومن أ    

تحقيق مقنع  ((  النائم في طبيعتهاأحالم أن إلىة  تشير الدراسات النفسيإذ .الدفاعيتين 
 محاوالت توفيق بين مطالب واقع – عرض عصابي كأي –وهي ، لرغبة مكبوتة 

ات التي ل رائع للعمليوهي مث، ة الرقابة في الذات وبين مقاومة تبذلها قو، مكبوت 

                                 
  .٢٦) : طيف اخليال ( ديوان الشريف املرتضى )  ١(
 .املصدر نفسه والصفحة )  ٢(
   .٢٨: املصدر نفسه   )٣(
على حني  . ١١٢:  من رأي سيجموند فرويد يف كتابه تفسري األحالم قاًانطال،  احللم آلية دفاعية إنَّ:  قولنا *

: األحالم وقواها اخلفية : ينظر . ة مبقتضى معناها  احللم نوع من األعراض العصابييرى يف  رؤية أخرى أنَّ
   .٩٥: عبد العلي اجلسماين . د : ترمجة . آن فراداي . د 
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١( ))ة العميقة في النفس تجري في الطبقات الالشعوري(.  
فهي ، ا آلية حلم اليقظة    أم)) د بالواقع واليحفل بالقيود نوع من التفكير الذي اليتقي

 األحالموتستهدف هذه  ، ة التي تهيمن على التفكير االعتيادية واالجتماعينطقيمال
 من هنا. )٢( ))  في عالم الواقعإرضاءها وحاجات لم يستطع الفرد  رغباتإرضاء
 اليقظة عمل ذهني يقوم به الفرد في حالة وعي كامل لجميع حواسه أحالم أننفهم 

 الذهن ل حلم اليقظة بشرودويتمثَّ، وهو عكس الحلم في حالة النوم  ، وأعضائه
ة الت فكري لهواجس وتخي الشخصماًمسلِّ،  داخل النفس إلىواالنطواء النفسي 

، ة وعلى ضوء هذه المعطيات النفسي، )٣(تفصله عن العالم الخارجي بشكل جزئي 
ن لنا يتبين الفرد  الدوافع والرغبات التي لم يتمكَّإرضاء إلى كال الحلمين يهدف أن

 األول االختالف بينهما يتجوهر في حصول أن إال، من تحقيقها في عالم الواقع 
الواعية ( ة بعملية الشعوري ( ،واآلخربعملي ة ة شعوري ) واعية. (  

يكشف ،  محاولة تقديم تفسير نفسي لشعر الطيف نفإ، يثيات السؤال  لحواستكماالً   
في نظرنا عن اشتراك العمليتين الالشعوريإ إذ ، ة معاًة والشعوريالشعراء وهم ن 

إلى يشيرون ، المرأة أطيافثون عن يتحد رة الطيف تطرقهم في حالة نومهم زياأن، 
،  ما تكون في طبيعتها غالباًهابأنَّ، رها التحليل النفسي كما يفس،  النائم أحالمومشاهد 
فوضوييعزوه ، )٤(منطقي  وبعيدة عن أي ارتباط،  أي ترتيب ة وخالية منة وعفوي

ة  النفسيالوظائفالمهيمن على )) ا لالن(( انعدام النشاط المركزي  (( إلىبعضهم 
  .)٥( ))بسبب النوم 
 الشاعر يعيد هذا الشتات من الصور في أننفهم ،  هذا المنطق أساس    وعلى 

                                 
: وينظر  . ٦٠) : حبث ( قاسم حسني صاحل : يف العلم قامت وانتهت الفرويدية فكر علمي أصيل أم ضجة )  ١(

  . ٩٧: األحالم وقواها اخلفية 
  .٤٨١: أصول علم النفس )  ٢(
  .٧٠: مقدمة يف التحليل النفسي : ينظر )  ٣(
   . ١١٤) : حبث ( مسلم حسب حسني . د : الصورة احللمية والصورة الشعرية : ينظر   )٤(
   . ٢٤ : لنص األديب  امجاليات)  ٥(
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الشعري اإلبداعة عملي  ،يظهر فيها الحلم في ، ة واعية بحسب مايريده ويقصده بعملي
الفأو من الالانتظام  وخالياًه الشعري مدروساًنص بمعنى ، ة وضويالشاعر عندما أن 

فيصوغها في ،  نفسه أثرها يستدعي الرؤيا والصور التي مأل  ،يصحو من حلمه
  انتظاماًأكثرولكن بصورة ، نمط يقرب من واقع الرؤيا التي عاشها في الحلم 

والتجربة الحالمة من فرق في ،عند النظم ، على مابين الوعي النفسي ، ة ومنطقي 
ز المنظور  ضمن حي- الطيف في الشعر إن:  القول إلىلذا نخلص . )١( الشعوررتوتُّ

 الوعي هبأنَّ يمكن وصفه إذ ، لألحالم النشاطين السيكولوجيين إلى ينسب -النفسي 
  .ضمن الوعي 

  األبحاثتشير ) الحلم ( قها الطيف ة التي يحقُّ وفي مجال الوظيفة النفسية  النفسي
 والرغبة لها ،)تحقيق رغبة (  وهو أال أول يحكمه قانون نسانيإنشاط  ((ه نَّإلى أ

          .)٢( )) يصعب على صاحبها تحقيقها، ة  مرئيواألخرى، ة حدهما خياليأ: صفتان 
بقصد ، ة لشاعر السجون  من البحث عن الجوانب الذاتي البداإلطاروفي هذا 

 لم يعد إذ، ه ملية استدعاء الطيف في نصالوقوف على حقيقة التوظيف النفسي لع
بل ،  فنية تقليدية بنية داللة أوه شكل نَّإلى حضور الطيف فيه على أ ننظر أن كافياً

ث ر عن تشبي تعب من الجوانب التعند الشاعر السجين جانباً) الحلم ( يبدو الطيف 
إعادةفهو ، يتها المفقودة ذاته بحرإعادة ن من خاللها يتمكَّ، يلة ة بد خلق عوالم داخلي

.  في الحلم ه يجد حالًنَّفإ ،  الشاعر عندما يحلمنالتوازن والتعويض عن النقص ؛ أل
 في  واضطراباًالًحدث خل التي تُ ،ة الزمكانيبأبعادهفالحلم يتجاوز حدود الواقع 

سم بتعقيد يتَّ ((ونه  من كمتأتيةة التي ينماز بها الحلم هذه الميزة النفسي. مكامن الذات 
 الذي األمر، وتفاقم التناقض بين قوى الصراع داخل النفس ، النشاط السيكولوجي 

ن من بلوغ حالة مناسبة ة متعددة ؛ كي تتمكَّ وسائل دفاعيباعإتِّ إلى ) األنا( يضطر
 ، بأحالمهمن هنا نفهم عالقة الشاعر السجين ، )٣( )) من حاالت التوازن السايكلوجي

                                 
  .٤٩٦: األسر والسجن يف شعر العرب : ينظر )  ١(
  .٧٥: مقدمة يف التحليل النفسي )  ٢(
  .١٢٣: مجاليات النص األديب )  ٣(
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ويصير الشاعر ، سجن  في غيابة ال كريماً وسلواناً لطيفاً زائراًاألحالم تصير تلك إذ
ة للرؤيا  النفسياألهميةهذه .  عليه أحالمه بما تسبغه ذاًمتلذِّ، زم الدفاعي بهذا الميكان

فيتجاذبون حديث رؤياهم وقت ،  شعراء السجون يفرحون بها جعلت ، واألحالم
   :يقول علي بن الجهم .  والعزلة القاتلة، من الوحدة المقيتة تسلية لنفوسهم، الصباح 

                 الطويل                                                                         
ــرح ــا فَ بالرونف ــؤي ــِدلُّج يثنا  ح

  
   عـن الرؤيـا     أصبحنا الحديثُ   نحن إذا  

    فإن حنت لم تأتِ  س ع طـأت لـى وأب  ج  
   

  )١(حتبس وأتـت عجلـى    حت لم تَ  بن قَ وإ  
الشاعر  ) أنا(  في  عميقاًاً ايجابيتترك أثراً) الحلم (  الرؤيا  أنضح من النصيتَّ    

ة  نفسيأزماتوما دام يعاني ، ) السجن (  في عالم التيه ما دام موجوداً، السجين 
ما كلَّ،  من الفرح والغبطة عوراً يثير عنده ش حلماًاألحبةفكانت رؤيا ، تعصف بذاته 

 مثلما، ة كون هذه المشاعر السارة تثير في نفسه من اللذَّ، ث عنها  تحدأورها تذكَّ
 الحلم وكأن ((ة سابقة ة الحاصلة في زمكانيبصورتها الحقيقي،  تثيره التجربة نفسها
ياغة واقع يهفو لتعيد من جديد ص، ة تضافرت مع دماغ النائم كان رغبة الشعوري

  .)٢( )) ها على صورة حلمت كلُّفيه من صبوات تبد  والى ماإليهالفؤاد 
وبحكم عمق الهوة والتضاد ، الء الشعراء ه هؤ الذي يحسالمأزوم    وبحكم الواقع 

ة ة داخليوما يصاحب ذلك من رغبة نفسي، بين تحقيق الرغبات المكبوتة ومنعها 
 وجدوا في  شعراء السجونأن نجد ،ي واقعها المؤلم  توازن الذات فإلىتهدف 

ووجدوا ، وعذاباتها ، يسربون من خالله هموم النفس  (( ساً ومتنفَّ تعويضاًاألطياف
حالت بينهم أنبعد ، ضهم عن وجودها الحقيقي في خيال المحبوبة صورة تعو 
 مثلما كانت ،فكان طيفهم حظ قلوبهم في الكرى ، المسافات وتباعدت بهم السبل 

 ويكون حديث الطيف على وفق ذلك.)٣( ))  عيونهم في اليقظة حظَّأحبوارؤية من 
محاولة داخلية لّوقهر الذِّ، ة ؛ لتجاوز المكان المغلق ة ناتجة عن سيرورات نفسي

                                 
   . ٩٦: ديوان علي بن اجلهم )  ١(
  .٩٧: األحالم وقواها اخلفية )  ٢(
  . ٣٥) : حبث ( قيسي أيهم عباس ال. د : الطيف واخليال عند الشعراء العرب )  ٣(
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وهو يكشف في الوقت نفسه عن الرغبات الغافية في ، المفروضة على الشعراء 
   .)١(األحبة إلىان ينتابه من نزوع الهف ووصف ما ك،  السجين أعماق

 هروب الشاعر خالل الحلم أن على المعطى السابق يجدر بنا التأكيد على     وعطفاً
 أعماقيعني في دراسة علم نفس  ، اإلبداعيه ل ذلك في نصوتمثُّ، ) الطيف ( 

 إال، أناه تعصف ب، ظمة في كوامنه ة متواترة ومتعا هناك شحنة نفسيأن، الشاعر 
ر النفسي في ذات السجين مطلقاًاليزيل التوتُّ،  أخرى من جهة ، استحضار الحلم أن 

. نقصه المفقود  ض عنوتعو، ره  تخفف بصورة مؤقتة من توتُّ،أمل  نفحة ؛ بل هو
ومن هذه التجارب التعويضيالطيف استزارةدت ة التي جس  ،ما وصفه السهري م

تأبيالي في كْالعالطويل         :يقول . ة شعوره  غلب واقع الحبس فيها على حد                                                   
ــاقِ  ــى وس ــت ليل ــةٌأال طرق    ي رهين

  
  ــمر ــشدوٍدبأس ــي م ــُل عل   ثقي

   النـوى   ن تـشحطُ   ياسلمى بأ  فما البين   
  

  ــن ــاًولك ــد ماي بين ــُلري   عقي
   ه من فإن أنج  مـن ذي عظيمـةٍ     ا أنـج   

   
  )٢(ُ فتلـك سـبيل  األخـرى ن تكن  وإ  

  يبدو أن   الداللة النفسيالمأزومى من خالل الواقع تتجلَّ ، ة العميقة للنصل  الذي يكب
 األزمةهذه .  من الموت الذي يقترب منها وهذه الرهبة التراجيدية،  الشاعر ذات

تخفِّ، يض نفسي بحث عن تعوجعلت الذات ت، ة النفسية هذه ف من خالله حد
 ةاألحادية البوح  وحواري،فوجدت في طروق خيال الحبيبة . ها رات العاصفة بالتوتُّ
 همومها  بثَّ ، استطاعت عبر استحضارهساً لها ومتنفَّتعويضاً، من جهة الذات ، 

حدتها وآالمها ت في وفكان هذا الخيال الطارق اآلخر التخيلي المشارك للذا، ويأسها 
، ة لها توجيه نفسي  رمزيإشارة نلمح في النص،  والى جانب هذا الدال التعويضي .

، فرق عنده بينهما   الأنويبدو ، ) سلمى(  ذكر ثم) ليلى(  الشاعر ذكر أنوهي 
 أعالمقد يشيع في شعر القبيلة علم من  (( إذ، فكالهما يشير للمرأة الرامزة للقبيلة 

ن بعض قيم يتضم ، ويصبح االسم نفسه رمزاً) كليلى وسلمى  (  كبيراً شيوعاًالمرأة

                                 
  .٤٩٥: األسر والسجن يف شعر العرب : ينظر )  ١(
: األمسر  . جاء طيفها ليالً: طرقت .  ١٤٥ : ١ق : شعراء أمويون و،  ٢٧٩ : ١مج : ديوان اللصوص )  ٢(

 .تبعد : تشحط . القيد 
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ما يكون ذكر  ربأو ، )١( )) األخرىومشروعاتها مع القبائل  ، ةاألخالقيالقبيلة 
نظور النفسي على هذه الرغبة المكبوتة م في اليدلُّ، ة  الرمزياألسماءالشاعر لهذه 

ق يحمله الحنين فهو متشو،  الوحدة بأقسى حدودها الذي يعيش، في ذات السجين 
  .  جنس النساء اليقصد واحدة بعينها إلى

وفي نص   آخر للس مليكون رمزاً؛ لي يظهر فيه الطيف كْهري العاً تعويضي 
  الطويل   :    يقول . التي تمارس ضغطها على السجين ، لمقاومة سلطة المكان 

  هــامام ل ليلــى قــد ألــم حــيأال
   

  هـا   كالماألعـادي   مـع القـومِ  وكيـفَ   
  لقد طرقت ليلـى ورجلـي رهينـةٌ         

  
        إال جِنفما راعنـي فـي الـس  ها سـالم  

   ـ     ا ارتفقتُ فلم للخيال الـذي س ىر  
   

ــراألرض إذا   ــا قَ قف ــد عاله ــاتام ق   ه
  خريـدةٍ   كعـوبٍ   مكـسالٍ  وبيضاء    

  
ــذٌ   ــِللذي ــدى لي ــاِم التَّ ل ــمامم   ها ش

  و كأن البرق بينـي وبينهـا     ميض   
  

  )٢(ها ابتـسام   الحـديثِ   من بينِ   حان إذا  
      المرأة إنكان إذافكيف ،  في حياة الرجل  متكامالًل عالماًتشكِّ،  ذاتها  بحد 

 وبعدها يقفر،  يعني الجمال وقربها، فتكون بعيدة عنه  ،  ثانياًوسجيناً ، أوالً شاعراً
وسجن ، سجن حبس به ، ه وقع حبيس سجنين نَّهري إ لذا كان شعور السم،الحياة 
 .  مدعاة عند الشاعر السجين الستدعائها طيفاًالمرأةعد هذه وعليه كان ب، الحب 

 في سجن ووجوده، لمكان  ذلك وسيلة للخروج من سلطة ا ضوءفالطيف على
مهري يعني السذا وهي رحلة تكشف رؤيا ه،  الشاعر قد قام برحلة في المكان أن

، فصفات ليلى تنطبق على الحياة التي يحلم بها الشاعر في حريته ، الشاعر السجين 
 حياةا كانت ولم، لذيذ شمامها في الليل ، ة خريد، كعوب ، مكسال ،  بيضاء هاإنَّ

لذلك جاء طيف  ،  السجن مكان افتقاد التحرر والدعةن مقفرة ؛ ألالشاعر في السجن
ويكون وسيلته للتعويض عن نقص ، د ظالم المكان  ليبداةبوصفه رمز الحيالحبيبة 

                                 
  .٨٣: فاطمة جتور . د : املرأة يف الشعر األموي )  ١(
انتهت : ارتفقت .  ١٤٦ – ١٤٥ : ١ق : شعراء أمويون و،  ٢٨٣ – ٢٨١ : ١مج : ديوان اللصوص )  ٢(

اخلافظة : اخلريدة من النساء . مترفة ختدمها النساء : مكسال . الغبار األسود : القتام . له وجعلته رفيقا 
 .اليت كعب ثديها أي د : الكعوب . الصوت اخلفرة 
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     ، وأشباهه  وبهذا يكون حضور الطيف في هذا النص.)١( بجمال الحياة اإلحساس
رات ويكون الطيف نتيجة لذلك مؤثِّ... ثر لمعاناة سكنت في الالوعي ما هو إال أ ((

حسية واقعييستخرجها ، ات في الذهن وذكري، لت إلى حسرات في النفس ة تحو
  .)٢( )) وتكون نتيجة لمعاناة الحرمان،  تسمو على الواقع العقل الباطن صوراً

يمكننا ، الء السجناء ور الطيف الواردة في نصوص هؤ وعلى وفق استكناه ص  
كانت تقترن في  ،  بالصور المستنبطة منهاواقتناعهم ، باألطياف تعللهم أن تأكيد

 عندهم داً موحالتصاقاًوتلتصق ، مستحكمة من صور اليأس وجدانهم بصورة 
لذا وجدوا في ،  تسيطر عليهم أن مالمحها البارزة أوشكت التي  ،بصورة الفناء

ويأس ،  كاهلهم من قلق الموت أثقل لتخفيف ما  مجاالً ،رحاب التعلل بالطيف
 خيال دبة بن الخشرم لزيارةس في وصف هيول. )٣(الخالص من قيود السجن 

         .اآلالم والقالقل عن هذه اإلفصاحه له في السجن وانفراده به سوى تزوج
  الطويل                                                                  :يقول 

ـ  درأت ساعِ      ثيابـهِ   وتحـتَ  وٍلي غُ
  

  ــاجن ــجن ي دــم ى حــد    فُها وقراِق
ــ   ــد شَ ــصبي أمأنت وق   رأت أن ينال

  
ــيراً   ــساقيه نُــ أس ــوبد ب   فُ نواِس

ـ   الحديـدِ  نكري صوتَ ن تُ فإ     ةًيشْ وِم
  

ــإ   ــه اُهللانِّف ــأتي ب ــا ي ــارفُي بم    ع
  نيفـإنَّ  رجعـت     من خوفٍ  ن كنتِ وإ  

  
  )٤( راجـفُ  واإلثـم من اهللا والـسلطان       

ومن ، أتى  من حيث  راجعاًقد قفل ، دبة في هذا النص كان طيف زوج هوإذا     
السجين في هذه الحال  بسبب مشاعر الخوف التي انتابته من رؤية ه ؛تلقاء نفس
 إلى السجين هذه المرة يدعوه أنبيد ،  آخر يعاود زيارته ه في نصنَّ فإالمزرية ؛

فقد ، ة للسلوان بطروقه لذَّ ن ال بأ–ة  بنفس سوداوي– ذلك الًمعلِّ، مغادرة المكان 

                                 
  .٥٨ – ٥٧:   الثنائيات الضدية: ينظر )  ١(
  .٢٧٦) : أطروحة : ( وليد حممد رشيد :احلرمان يف الشعر العريب قبل اإلسالم   )٢(
  . ١٢٩ : ١ق : عراء أمويون ش: ينظر )  ٣(
 شأنت .القشور : القراقف . عظام صدره الناتئة هلزاله : جناجن  . ١١٩ – ١١٨: شعر هدبة بن اخلشرم )  ٤(

 .اكترثت واهتمت : 
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  الطويل       :يقول . س الخالص على ذاته أ وياأللمواستحكم ، فات وقت الصبا 
  هـا  عمـرو ودونَ   أمخيال سرى من    

   
  رايـس ردي ذا الهبـاب الم     تُ فُتناِئ  

ــاً   ــاب طروق ــوم كأنَّوأعق ــا النج   ه
   

ـ   مـاءٍ   نحـو  توالي هجـانٍ       راو تغ
  بانـا الـص  وبـي فقـد فاتَ   لها أُ فقلت    

  
  وآذن رــان ــشباِبيع ــأد ال   راب ف

  نـا ك دونَ  عهـدِ   بعـد  بوطُ خُ وحالتْ  
  

  وعـ   عن اللهوِ  ىد الع داء  ا فأقـصر  
  ــور ــاء أم ــاٌلوأنب ــتْ تقلَّ وح   ب

  
   ُأ يا   ناًطُبنا أبـ ظْو وأ  عمـرٍ  م ه١(ار(  

 أطفأ فيها كلَّبل ، مها الحبس ر هذه الرجولة التي هد تصولألبياتة الداللة النفسي   ف  
 طارق أنعلى الرغم من  ، األحبة وصال إلىاهف والنزوع اللَّ، مشاعر الشوق 

فكانت هذه ،  تحقيق اللقاء ؛ ألجلم المفازات تلو المفازات قد تجشَّ) الطيف ( الليل 
وحت للشاعر دعوة قد أ، فعل توالي الخطوب والنوائب  بباليأس المأزومةالحال 

لدهر قد فما دام ا ، أتى للعودة من حيث – بهذه الغلظة والفجاجة –خيال المحبوب 
ه اليرغب وكأنَّ، فال جدوى من االجتماع بالحبيب ، خطف منه لحظات السعادة 

وعليه فأطياف هدبة الواردة في نصوص .  في الحلم بقطيعة في اليقظة ووصالً
 بين القبول اً متضاد السجين يقف من الطيف موقفاًأنتكشف لنا ، السجن لديه 

فهو في ، لواقع المرفوض والحلم المطلوب ق بين ابفعل الحيرة والتمز، والرفض 
 في –ه نَّإال أ،  طيف المحبوبة وصورتها هألنَّداخله النفسي يقبل الطيف ويتمناه ؛ 

  .ى لقاءه قه النفسي يرفضه وال يتمنَّ وبسبب تمز–الوقت ذاته 
همأنَّيجد ، ع لمضان النصوص الشعرية للشعراء الطلقاء     والمتتببوا من  قد تعج

 إليهمحتى انتهى ، والفيافي البعيدة ، وقد قطع المفاوز الموحشة ، زيارة طيف المرأة 
 من زيارة الطيف ب الشعراء كثيراًتعج ((: ده قول الشريف المرتضى وهو ما يؤكِّ، 

 إلىواهتدائه ، واشتباه السبل ، ووعورة الطرق ، وشحط المزار ، على بعد الدار 
بال حافر ، وكيف قطع المسافة ، وعاضد يعضده ، ده من غير هاد يرش، المضاجع 

 زيارة الطيف أن الشعراء فرضت ن زمان ؛ ألوأسرع، ة قرب مدفي أ ، خفٍّوال 
                                 

. البعري القوي النشيط : ذو اهلباب . املفازة . مجع تنوفة : التنائف  . ٨٧ – ٨٦ : شرمشعر هدبة بن اخل)  ١(
 . والظلم جتاوز احلد: العداء 
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يقوم على ،  عند الطلقاء األمر كان فإذا. )١( ))... في النوم كاليقظة هاوأنَّ، حقيقية 
، تعجب  ذلك ال آخر إلىباً تعجزادواقد ،  الشعراء السجناء نفإ، أساس هذا التعجب 

،  سجونهم المحكمة إلىالولوج ،  استطاع من خاللها الطيف ة التيل في الكيفيتمثَّ
لذا يستغل طيف الحبيبة رقدة حارس السجن للولوج . اس التهدأ لهم عين بوجود حر

  البسيط                                    :جي ريقول الع) السجين (  مبتغاه إلى
   جن قـد رقـدا     زارتك ليلى وكالي الس

  
  ا رصـد   كاشـحٍ   من عـدو   ولم تخفْ   

ــت ذاتكلَّ   ــاودةً ف ــت مع ــا كان  ك م
  

ـ إذاسرى الظالم       )٢(اا هجـد ه ما عرشُ
      بة الحارثي لْوجعفر بن ع ،وهو إليهوكيف وصل ، ب من خيال صاحبته يتعج 

ب البعيد  التي تقراألحالمها ولكنَّ ، فالهأق وأحكمت ، أبوابه أغلقتالذي ، في سجنه 
  الطويل     :                                             يقول . ق المحال وتحقِّ

ـ  لمسراها   جبتُع ـ  ىوأنَّ   صت تخلَّ
   

  إلــيوبــاب الــس جن دغلــقُونــي م  
    أتتنا فحي  ت ثـم   عـت  قامـت فود  

  
ـ    الــنَّت كــادِتا تولَّــفلم هــقُ تزفس  

   بعـدكم  عتُ تخـشَّ  يأنَّحسبي  فال تَ    
   

ـ  وال   لشيٍء      مـن المـوت أفـرقُ      يأنَّ
  مكُ نفسي يزدهيهـا وعيـد     أنوال     

  
   بالمشي فـي القيـد أخـرقُ       نيأنَّوال    

  صـبابةٌ   عرتني من هـواكِ    ولكن   
   

  )٣(نـا مطلـقُ   إذ أ   ألقى منـكِ   كما كنتُ   
ة لهذه د الداللة السيكونصي تؤكِّ ،ص في النالواضحةب  التعجإشارة جانب فإلى      

 ؛ لتكون منسجمة مع ه دالالت حروف العطفع في نص الشاعر طوأن األبيات
 إذ،) عت  قامت فودت ثمأتتنا فحي( ضح في سياق وهو ما يتَّ، سرعة زيارة الطيف 

ال هذه فكانت لحظة االنفص، ا وانصرف  بمقدار ما حيإال المرأةلم يلبث خيال 
ت كادت فلما تولَّ(  تزهق فيها نفس السجين أنالتي كادت ،  اللحظة إلى مدخالً

                                 
   .٢٧) : طيف اخليال ( ديوان الشريف املرتضى   )١(
ابن : مشق  تاريخ مدينة د:كرا  للشاعر يف كتاب إال أما ذُ، هذان البيتان غري موجودين يف ديوان الشاعر )  ٢(

                             .٢٢٧ : ٣١ج : عساكر 
رقة : الصبابة . أخاف واحذر : أفرق . اخلضوع : ع التخش . ١٨٩  -  ١٨٨ : ١مج : ديوان اللصوص )  ٣(

 . الشوق يف اهلوى 
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  فيالمرأةل حضور هذه ة عالقة متينة بين السياق الذي مثَّوثم) . النفس تزهق 
 في هذا الحضور المرأة إن: قلنا  إذانغالي  الف، داخل السجن والشعور الشاعر 

 ربط هذه الرموز نوعليه فإ، آلمال هذه الحياة وطيفها رمز ، صورة رامزة للحياة 
  ،اً داخليإحساساًل  تمثِّالمرأة الصورة الخاطفة لطيف أنيعني ، بالداخل النفسي 

وهي ، من جهة ،  البهيجة وآمالهابسرعة انصرام الحياة ،  اراً مواً نفسيوشعوراً
وهو يعقد هذه المحاورة ، ة مؤقتة يستشعرها السجين  لذَّ ،أخرى من جهة ، لتمثِّ

ويخفف عن ذاته ،  يؤنس وحدته أنحاول فيها ،  من طرفه مع الطيف ةاألحادي
 الً تخيأو وحضوره واقعاً،  الذات المستوحدة أمام اآلخرل  تمثّ(( نكاهل مخاوفها ؛ أل

  .)١( ))ود الذات وسط آخر يستشعر حاله وذاتيته  بوجاإلحساسة  من لذَّيخلق شيئاً، 
 –ة الغياب د ثنائي نصوص طيف السجن تؤكِّنفإ، والى جانب تلك الرؤى    

وفي دائرة  ، فالحبيبة ومكانها وزمانها في دائرة الغياب واقعاً . الحضور في آن معاً
فالحبيبة بعيدة  . أيضاً القريب في آن –ة البعيد د ثنائيوكذلك تؤكِّ ، الحضور خياالً

 ومكانها وزمانها في دائرة هافإنَّ في الخيال اأم ، ومكانها وزمانها بعيدان واقعاً
ويعيش في  ، اةمنَّتالم الشاعر يحيا الحياة أن إلى هذه النصوص تشير أن ثم، القريب 

شعر هو البديل  الوكأن، عن طريق الشعر ، ويلتقي بالحبيب المثالي ، العالم المثالي 
   يقول علي بن. ض عن متعة اللقاء المفقود في الواقع والمعو، لممارسة الحياة 

  الطويل                                                                 : الجهم 
ألم ـ   الليـلِ  ت وجنح ـ  رٍخ م س هولَد  
   

  هــا هجود قليــٌل أحــراسوللــسجِن  
ـ فقلت لهـا       ـ  ىأنَّ ـ  خُ مِتشَّ تج    ةًطَّ

  
  يــر ــاسجح ــاح ورود الر أنف ــاي   ه

ـ    فقالت أطعنا الـشوقَ         ٍد بعـد تجلُّ
  

  ــر ــوِب قُوش ــدل ــقين جلي   ها العاش
  هـا  الشكوى وجالت دموع   وأعلنِت  

  
   بالجيـدِ   لما التفَّ  على الخد   ها جيـد  

   تـشابهتْ   الحبيـبِ  ت نفس مِل س إذا  
  

  الليالي سـهلُ   روفُص   ٢(هاها وشـديد(  
 عن تعويض حلمي – ضح في النص كما يتَّ–ة للقاء الطيف الداللة النفسي   تكشف   

                                 
   .٨٥) : حبث ( حممد السالمي : الت اآلخر يف اإلبداع متثّ) ١(
  .٥١ – ٥٠: ديوان علي بن اجلهم )  ٢(
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هذا  ((فكان . بسبب وجود السجين في مطمورة السجن ، للحظة اللقاء المفقودة 
 ينبع من طبيعة  ،واإلرادةوهذا االنفصام بين الكينونة ، االستبدال للواقع بالخيال 

فما نحن ،  الذي تقوم عليه هو ازدواجية الوجود ووعيه اساألس نمعرفة بالذات ؛ أل
 أنهو ،  ما نستطيعه أقصىبل ،  نعرفه أن أبداًض لنا لن يقي ، كائنون عليه فعالً

المعطى تقع بين صراعين وفق هذاعلى والذات . )١( ))  نريدهأنأي ، له نتخي 
 أن ((بمعنى ، )  القاتلة اهالواقع المأزوم بوحدت( والشعور ) لحظة الفقد ( الالشعور

هي نقيض محتوى الشعور  ، األحالموالتي تظهر في ، ة المكبوتة المادة الالشعوري ،
ومن ثمتعو ٢( )) ا في الشعور من نقصض عم(.  

 ونصوص طيف –خاصة  –نف  اآلكشف لنا النص،  على التحليل السابق    وعطفاً
الذي لم ، م ه المنعفيها خيال الحبيب المرفَّ عن مفارقة ارتسم –عامة  –السجن 

يتعوجل زيارة صاحبه  من أاألهوالوركوب ، ات الليالي د السفر الطويل في مدلهم
ة وبين عالم الحري، ل المهين وبين الترف الكريم والذِّ، في حبسه الموحش الذليل 

يرسم لنا ، الذي يقصده ، وعالم التيه واالنغالق السجن  ، األحبةالذي يأتي منه خيال 
 أشواقه  ؛ ليكون طيفه وسيلة لبثِّاألحبة الحسن التهامي هذه الرغبات في لقاء أبو

                                                                             الكامل                         :        حيث اللقاء الحقيقي ،  وطنه إلىالثائرة 
   طـول صـدودها     بعد طرقت خياالً 

   
  ها الـسجن ليلـة عيـدِ      إليكرت  فَو  

   اهتدت ال التيـه منـشؤها وال        ىأنَّ  
  

  المقطّ سفح     هـا   برودِ م مـن مجـر  
ــيالءفــي ليلــٍة      فــضلها  ألــزم ل

  
   تـدين لـسودها    أنبيض الليـالي      

  ها  سـوادِ   قـسم   الليالي البيضِ  حقُّ  
  

ــاالً   ــاالًخ ــةً وخ ــدوده زين   ا لخ
ــه أســرت   ــٍةإلي    مــن وراء تهام

   
    وجفاء داني الدر  ٣(ها بعيـدِ   غيـر(  

في سجنيات العصر ) الحلم (  الطيف إيراد ن    وقد النختلف مع الباحثين في أ  
 أكناه وجوده في أن،  على ذلك  نزيدناأنَّ إال، كانت من قبيل التقليد الفني ، العباسي 

                                 
  .٧: جورج طرابيشي : ترمجة . غارودي : وية فلسفة موت اإلنسان يالبن)  ١(
  .٨٠: صالح الدين حممد لطفي : ترمجة . هادفيلد . أ . ج : احللم والكابوس )  ٢(
  .٣١١: وينظر كذلك يف ديوانه . جبل : املقطم  . ١٠٥ – ١٠٤: ديوان التهامي )  ٣(
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 بأقنعةع بل هو تقليد يتقنَّ، حسب ف التقليد أجلن م لم يكن تقليداً، هذه النصوص 
وتكاشر ، ة ق منها بوحدته النفسي ما يتعلَّوالسيما، باطنها الحقيقي معاناة الشاعر 

حينذاك يغدو الطيف في نصوص السجن هذه ذا داللتين ،  عنه  الودوأهل األصدقاء
 عن ضهالتي تعو، خيال  الالمرأة،  من الطيف  يكون الهدفأن افإم. تعويضيتين 

شبقيته التي ملمن  يكون الطيف ترميزاًأن أو، ض عنها بالحلم نعت في الواقع وتعو 
 ي هذه الزيارة تعويضاً وتمنِّ ،فكانت استزارة الطيف له.  السجين  ودإلى كان قريباً

األقربينالء اعر النقص الحاصل فيها من جفوة هؤيخفف عن ذات الش ، اًنفسي .   
ضح يتَّ،  الداللة الثانية منهما بالتحديد أو بحثنا عن مصداق لهاتين الداللتين     ولعلَّ

ماأيفراس أبيات  وضوح في سجني  .سه وانكسرت نف،  النوى من شحط بهفهو مم
 عن هذا ضه يعوفوجد في استزارة الطيف بديالً،  عمومته وأبناءبن عمه من جفاء ا

   سجنياته التي يشكو فيها جفاء ابن عمه وعشيرته له إحدىففي . الجفاء االجتماعي 
   الطويل        :                                                يقول في مقدمتها 

  ة زائـــر العامريـــ خيـــاَللعـــلَّ
   

   هــاجرسعد ويــ مهجــورسعدفيــ  
   مـن الوصـل بالرضـا   أرضـى وقد كنت ال      

   
   عـامر نـكِ  مـا بينـي وبي  يليـالِ   

   عـن الـصبا     الـشماسِ  ي علـى طـولِ    نِّوإ   
   

  ــأحــن ــِكصبيني  وتُ    الجــآذرإلي
  ها وصــلَان يقظــ لــم أرجإذاي نَّــوإ  

  
  ي منها الخيـالُ   قنعِنلي  ١( المـزاور(  

 الحديث عن الطيف  فراس قد استغلَّأبا أن ديؤكِّ، فالمنطق النفسي لهذه المقدمة      
فكانت ذاته ، ه  الشاعر على نصأسقطهاة  لمقاصد نفسيليكون رمزاً، في سجنياته 

يقابلها جفوة ، رغبة جامحة في وصال ابن عمه ، ة احساسين نفسيين بين ثنائي
في  لهذا الشاعر أخرىوعند تدقيق النظر في لوحة .  في وصال السجين األخير

ه الدالالت ضح هذتتَّ، يذكر فيها سيف الدولة ،  صديقه إلى أرسلهاضمن قصيدة 
البسيط     : يقول .  المتلقي إلى األسير يوصلها أن أرادة التي والمقاصد النفسي                             
ـ     ـ   يما بـال ليِل ـ  س ال تَ ري كواكبه  

   
ــرعتــاد الي عمــرةَوطيــفُ      ؟ه زائ

   
                                 

   . ٢٢: احلمداين شرح ديوان أيب فراس  )١(
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مــن ال ينــامفــال صــبر يــوازر ه 
  

ــاٌل   ــى شــحٍطوال خي ــزا عل   هور ي
  دود بـه   الـص  أيـدي بت  ِع لَ يا ساهراً    

   
  فالــصخاذلُــبر هوالــد ناِصــمع ره 

  ه يـزاور   طيـفٍ  إلـى  كيف الـسبيلُ    
   

  ه هـاجر  األحبـاب   في جملةِ  وموالنَّ  
   إن الحبيب     الـذي هـام   بـه  الفـؤاد   

   
  )١(ه سـاهر  أنـتَ  ينام عن طول ليلٍ     

      لم تكن ثيمة جديدة ، وامتناع استزارة الطيف بسببه ، النوم  العالقة بين فقدان إن
الشعر أكناهبل لها وجود واضح في ، ن نصوص السجن أو غيره م في هذا النص 

ة التعبير وهي التعدو في داللتها النفسي،  عند شعراء الشوق والغزل والسيماالعربي 
ر عند  رؤية تكاد تتكر وهي .أحبتهمة والعاطفية تجاه  النفسيأحوالهمعندهم عن 

ل باختالفه الزمكاني المحيط بالشاعر في مثَّالمأزوم الم الواقع أن إالالشعراء السجناء 
، د رؤيتنا هذه  السابق يؤكِّوالنص.  السجن د سوداوية ورودها في نصيؤكِّ، محبسه 

ة استكنائه تكشف لنا فعمليإلى الذات ترمي أنكيد معاناتها من لتأ؛   نفسي منحى
 األولىالبؤرة .  كليهما أو) عدم استزارة الطيف ( و ) فقدان النوم (  بؤرتين إحدى

ل في طبيعة المعاناة الحقيقية التي عاناها السجين من يتمثَّ،  اً ظاهريتأخذ مساراً
فجاء ، فتمنعه من النوم ،  تفارق ذهنه  الفقدان النوم ؛ بسبب قالقله ووساوسه التي

 ق السبب ق زيارته لعدم تحقُّالذي لم تتحقَّ، د الشاعر لهذه المعاناة بذكر الطيف تأكي
 ترمز فيه الذات لمقاصد تعتلج في اً نفسيفتأخذ طابعاً،  البؤرة الثانية اأم، ) النوم ( 

 ، المذكورة في النص) عمرة ( حينذاك تكون ، وتعتاش على وحدتها ، كوامنها 
كليهما ألصدقاء الشاعر أو  أو لسيف الدولة بل هي ترميز،  .ة حقيقيامرأةليست 

 إلى يرمز بها الشاعر إشارة يكون انقطاع استزارة طيف عمرة وعلى ذلك. معا
 عن استزارته وهو قابع في أصدقائهوانقطاع  ، لألسير انقطاع ابن عمه عن تذكره

  . سجنه 
ضح لنا اتَّ،  ركام نفسي قاة من بينت ومن خالل نصوص طيف السجن المنوأخيراً   
ذات الشعراء من خالل خياالتهم خذتهاتَّ ، ال ميكانزم نفسيمثَّ) الطيف (  الحلم أن 

                                 
   .١٩٣  – ١٩٢ : شرح ديوان أيب فراس احلمداين)  ١(
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ة ورؤياهم الحلمي ،وسيلة يعووتسلية لهم عن . رموا منه ضون بها عن فقد واقعي ح
  واقع في خيال الشاعرإلى ، في بعض النصوص ،ل الطيف فتحو، وحدتهم المقيتة 

 استزارة أنوعلى الرغم من  ، اً حقيقييحاوره ويناجيه كما لو كان زائراً، السجين 
، ة حبسهم  تقع في زمكاني–الء الشعراء رها هؤ كما يصو–الطيف وتجربة اللقاء 

التأثيرات المباشرة لواقع   ،أحياناً، فيها ة حجبت  زمكانيهاأنَّزها  الذي ميأن إال
 إحساسها بهذا النشاط النفسي التخيلي عن  الذات ناءتأنبمعنى ، ات السجن على الذ

  . لها توازنها النفسي أعادت  بهنيهاتاهاإيمستبدلة ، بلحظات السجن المهولة 
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  التعالي :   رابعاً
   يقصد بالتعالي في الديناميات النفسية يقوم بها الفرد من خاللة محاولة الشعوري 

عالي والت ، )١( شعوره بالنقصإلخفاء  ، صفات العظمة عليهاوإسباغ، تضخيمه لذاته 
يبدو فيه الفرد غير ،  )٢(زم التعويض المسرف مفهوم نفسي يندرج ضمن ميكان

 لشعوره ة المغايرة تماماًويسوق مجموعة من االستجابات السلوكي، معترف بنقصه 
والتظاهر ،  في تقدير الذات واإلسراف ،منها الزهو الشديد ، الدفين بالنقص 

   .)٣(والتباهي الزائف ، بالشجاعة واالفتخار الكاذب 
 لكثير من خبايا النصوص اً نفسي آلية التعالي مصداقاًتعد ، اإلبداع إطاروفي     

تكشف عن هذه ، شعر في المنظور النفسي فدراسة ال، ة قديمها وحديثها الشعري
في ، ة حتى بدت النصوص الشعري،  الفني اإلبداعة التي تكتنف قة الالشعوريالحقي

وانحسار ،  للواقع الذي يستشعر فيه الشاعر النقص مراوغة ، األحيانكثير من 
والغرابة في ذلك .ة لنفسه القيمة الذاتي  ،الحقيقة ة تختلف عنفالحقيقة الشعري 

  الشعر ضدأنوهذا اليعني ، حقيقة فالشعر هو الالواقع والال ((، وتغايرها الواقعية
، )٤( )) ا فحسبما ومغاير لهم الشعر انعتاق منهأنه يعني ولكنَّ، الحقيقة  ضدأوالواقع 

ق في خبايا شعر السجون عن هذه الحقيقة يكشف لنا التعم، ومن هذا المنطلق 
 السجن أن رإذ ليس هناك من ينك ، التعويضي هذا الميكانزم باألحرى أو، الزائفة 

 وأكثر شد أ– اإلحساس مرهف –وهي على نفس الشاعر  ، اإلنسانة يرفضها مذلَّ
ء السجون من  كثير من شعراأبداهوما  ، اإلحساسان ما بين هذا ولكن شتَّ ، ألماً

ة تمارسها ووسيلة الشعوري،  ضغط ذاتي إالما هو في الحقيقة ، مكابرة والمباالة 
  . المسلوبة اإلرادةض بها عن وتع، الذات في الحبس 

ال نبخس بعض شعراء و ، األفكارنبتعد عن المنهج العلمي في طرح  وحتى ال    

                                 
   .٧٣ :النفس وانفعاالا وأمراضها وعالجها : ينظر )  ١(
   .٣٣: الدفاع يف التحليل النفسي وعالقته باإلبداع : ينظر )  ٢(
  .١١٩: أصول علم النفس : ينظر )  ٣(
 . ٢٦٨: امي عبداهللا الغذَّ. د : شرحيية وية إىل التيري من البنفكاخلطيئة والت)  ٤(
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 ال ،  هذه الرؤى المطروحة سلفاًأنب اإلقرار من البد، السجون تكوينهم النفسي 
،  لنا في نصوص السجن ع حاالت التعالي التي تلوح في جمي تكون مصداقاًأنيمكن 

 يدخل  السجونأقبيةوهم يقبعون في ،  يبديه الشعراء من تعاٍل  ما ليس كلُّأننى بمع
إ (( إذ ، اًفي منظور المكابرة والتعويض المفتعل الشعوريمن الصدق قد  قدراًن 

،  من المعدن الكريم قد يلمح في وسط ذلك الزيف وشيئاً، يظهر في ثنايا هذا الكذب 
، ) الرغبات المحتبسة في الالشعور ( يه فرويد مايسم ما يكون لدى الشاعر فكثيراً

؛ ليعبر عن تلك ) المستعارة  ( األغراضفينتهز فرصة القول في غرض من 
 الشاعر إن: نقول ، وعند ذلك ، ويطلقها من محبسها ، ها من عقالها فيفكّ، الرغبات 
 في نصوص الباًهذا الصدق نجده غ. )١( ))...ص الحالة الجديدة  يتقمأناستطاع 

ه نَّوبما أ.  بعد  تتضعضع ذواتهم تألماًإذ لم ، أول حبسهم أصحابهاالسجن التي قالها 
لذا سنعتمد ، ن تحديد زمن نظم جميع نصوص السجنر والمحال بمكامن المتعذِّ

 أم، ة الشاعر رفت بها شخصية ع ذاتيأمة كانت تاريخيأ سواء اإلشاراتبعض 
 االكتفاء من أمامناه المناص نَّإلى أ  طبعاًاإلشارةمع ،  النصوص السياق العام لهذه

كحيلة وتمويه تعويضي عن نقص ، دت تعالي الشعراء بذكر النصوص التي جس ،
بلغ القول  أولعلَّ.  فرويد السابقة إشارةدون الوقوف عند النصوص التي تتفق مع 

نفسي مسار الحديث ؛ ل نترك لنصوص السجن والتحليل اأن، وسط هذه المخاضات 
دبة  لهأبيات، في هذا المجال  مايساق لوأو. ة  هذه الرؤى النفسيللكشف عن خبايا

وعدم ، فيها تماسكهأعلن ،* مضى على حبسه ثالث سنواتأنقالها بعد ،بن الخشرم 
يقول .أصابها خشوعه وجزعه مم:                                       

  
                                 

   .٨٠ – ٧٩: يث االجتاه النفسي يف النقد العريب احلد)  ١(
 – وهي فترة كافية لضعفه –ه قاهلا بعد مضي ثالث سنوات أو أكثر على سجنه ن افتراض أ الذي دفعنا إىل لعلَّ*

وليس رداً، لدية يف حدود هذه الفترة الذي رفض قبول ا،  زيادة أخي على عبد الرمحن ها جاءت رداًإن 
 اإلشارات التارخيية  كلَّبدليل أنَّ، ١٤٥ / ١ج  : صاحب كتاب منتهى الطلبم كما توه، على زيادة 

 اًفكيف تكون هذه القصيدة اليت قاهلا يف السجن رد، ه سجن بعد قتله زيادة ن أحول سجن الشاعر تشري إىل
 . !عليه ؟
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                                      الطويل                                                                        
  فإن يـك  نـابني فأصـابني     دهـر   

   
ـ   بريٍب     ا معـشر  شوي الحـوادثُ   فما تُ

  للنكــب منــه كآبــةًفــال خاشــع   
   

  ــازع ــٍر صــرفُإن والج ــ ده تغي ار  
ـ  األيـام  أبقـت وقد       ي حفيظـةً   منَّ

   
ـ   واسـماً   ما القيـتُ   على جلِّ    م شهار  

ـ ج نابـت بِ  الـضراء إذافلـست     ٍأب  
   

  )١(ار تنكَّــ كــان دهــرإن ٍفِصوال قَــ  
،  بصورة متعالية أناه إبراز عن حرص الشاعر السجين على النصإذ يكشف       

الذات أثارتها خرج عن كونها زوبعةالت ، فهذه الجلجلة المتعالية في النص ، 
اًالشعوري  ،هاأنَّالتي تستشعر ، عن جزعها من صروف الدهر ونكباته ضت بها عو 

، على النقيض من خواء الكيان، الء ه وهم االمتنَّإ ((. ة  النهاية الحتميإلىستؤول بها 
 يوهم كما، )  يهرب من خوائها باألحرى أو( وهم مزدوج يضلل الذات وهو 

 إلى الشاعر قلب العجز أنا أنبمعنى  ، )٢( )) نة والتمكُّ بمظاهر القدرة والقواآلخرين
وإال ، ةموهومة قوتَر هذه المكابرة الصادرة من شاعر قَ كيف نفسبس ل وح ،

 أنبعد ،  القتيل بأخذ القصاص أهل إلى السلطان أوعز ثم، وطالت به فترة حبسه 
  .*ةرفضوا قبول الدي

   صاعداًل اتجاهاًن كانت تمثِّوإ،  محاوالت التعالي التي يبديها شعراء السجون إن  
 المستكن في واأللم حضور الحزن إلى أبوا أموا تشير شاؤ، في استعالء الذات 

ها ترى في وكأنَّ،  للتحدي والتعالي  سبباًهخذ منوتتَّ، ده  الذات تؤكِّأنبل ، الذات 
. رها النفسي وتوتُّ،  لصراعها الداخلي واستمراراً،  نهاية لها استسالمها للحزن

ة االنفعال تبلغ فيها حد، م  درجة التضخّإلى بالذات اإلحساسفيتصاعد لدى الشاعر 
ة يترك لنفس قو ال  مكانأقبية بالنقص في إحساسها مدى ؛ لتغطي على أقصى

 أنتكشف لنا ، عض شعراء السجون ية فيما اكتنف حياة ب قراءة متأنِّ ولعلَّ،وتماسك 
 وسيلة  خسروا كلَّأنجاءت بعد ،  السجن في نص، ومكابرتهم ، الء تعالي هؤ

                                 
  .اجلبان : اجلبا  . األطراف: ى الشو. ب ختطئ والتصي: تشوي  . ٩٢: خلشرم شعر هدبة بن ا  )١(
   .٣٠٥: اإلنسان املهدور )  ٢(
 . فما بعدها ١٧٣ : ٢١ ج  : ينظر تفاصيل هذا اخلرب يف األغاين*
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 عندما يتعالى الشاعر عندها،  الموت إلى مصيرهم آيل أننوا وتيقَّ ،للخالص 
 .روحه  ، لديه شيء عزبل سيفقد أ،  شيء  فقد كلَّهألنَّ ؛ يخسر شيئاً الف ،السجين 
وقتله بعد ، اج الذي سجنه الحج،  همدان ألعشى د هذه المكابرة نصيؤكِّ وخير ما

             الكامل                                                       :يقول . حبسه 
  مـا  فرب  الحـروب  أصابتنيفلئن  

   
   فـأردفُ   الـردافُ  نـع  م إذادعى  ُأ  

   وأ  غـاراتٍ  وأغير  اً مـشهد شـهد  
  

  قلب   ١( ويرجـفُ  الجبان به يطيـر(  
 ؤلتكاف نفسي  الذي تصطنعه الذات معادلاألسطوريهذا التعالي  ضح أن    يتَّ   

نا تحت غياب الرقابة الداخلية لأل ، األنا داخلي صدر من وروشع ، الهوان والذلِّ
 إحساسهي تراكمات و،  عن مشاعر النقص المكبوتة  ؛ ليكون تعويضاًاألعلى

ة بين الفينة بوقوع النهاية الحتمي،  نحو الالشعور األناالمدفوعة من قبل ، لذات ا
   .واألخرى

     إلى ، شرنا في موضع سابق حوص الذي أا األأمالسجن لم يزعزع عزيمته أن 
 هابأنَّ ، الفرج لشخصية هذا الشاعرأبي في المكان نفسه على وصف قناوعلَّ، 
،   ما قلناه هناك فمع كلِّ،  الزم المغنين والمخنثين هألنَّث ؛ صفت باللين والتخناتَّ

، قه العقل  يصدأنبما اليمكن ، نراه في مقطوعة وقد بلغ الشطط في انتفاخ ذاته 
ر فراح يصوأنورفعت  ،مت من نفسه قد عظَّ، ت به  المصائب والنكبات التي ألم
ه محسود على واقعه نَّح أشاعر يصر الأنزيد استغراب الموقف يبل ، من شأنه 

 هذا التضخيم من قبيل بأن - إليه فيما نذهب أكثرنا نتيقن ولعلَّ. الممجوج في نكبته 
ه قالها وابن حزم نَّ إ-صل في اعتباره الذاتي والجسدي  للنقص الحاأناهتعويض 

 ، يه زيتاً علويصب ، يجلده بالسياط، يمان بن عبد الملك عامل المدينة من قبل سل
              الكامل                                                        : يقول، فنجده 

  أُ  نكبـةٍ  صيبِةما من م ـ م   ى بهـا  نَ
   

  ي اِن شَـــعرفَـــنـــي وتَمعظِّ تُإال  
  وُلوتز  ـ    وُل حين تز عـن م ٍطتخم  

  
ــوادرتُ   ــى هخــشى ب ــراِن عل    األق

  
                                 

   .٣٣٤:  حتقيق حممود حسن أبو ناجي  :أعشى مهدانشعر )  ١(



 ﴾٢٢٧﴿ 

ــ ــامفــي خَإذا يإنَّ  رأيتنــي  اللئ
  

ـ          )١(ِ مكـان  لِّكالشمس ال تخفـى بكُ
      ثم والممارسات الشنيعة،  طبيعة التعذيب أن، وما ، ورست بحق السجناء  التي م

الء ؤ هأند للباحث  تؤكِّ،ي رافق ذلك من شعورهم بالنقص الحاد في االعتبار الذات
الشعراء لم يفي هذه الدعاوى الكاذبة أنفسهمدقوا ص  ،لون بكلِّوهم الذين كانوا يتوس 

 لدوافع إال مواقف المكابرة هذه إرجاعيمكن  لذا ال، سبب للخروج من محنة الحبس 
نفسية ؛ لتكون ردود فعل تعويضيصيبوا به من سقوط وهوان في مكان الذلِّا ُأة عم 

قيمتها  إليها ويعيد  ، يوثق نفسهأن إلىفيسعى الشاعر وقد خسر مكانته ، والظلم 
 السجين الذي يعاني في حبسه حالة من الحرمان الحسي أن بمعنى ، )٢(واعتدادها 

   ض عن  تعو ،ةة الشعوري معالجة ذلك معالجة ذاتيإلىيلجأ ، والذاتي الداخلي 
 دؤاد لطلب الخالص أبيوفي داليته التي يستنجد بها القاضي احمد بن  . )٣(نقصه 

  الكامل                            :  علي بن الجهم يقول، من حبس المتوكل 
 فقلت لـيس بـضائرٍ     بستَقالت ح   

   
ــسي    ــٍدوأيحب ــد ال ي مهن   غم

ـ     الليثَ  ما رأيتِ  أو       ه يـألف غيلَ
  

ــراًِك   ــاشُب ــرد وأوب ــسباع ت   د ال
  محجوبـةٌ  هـا أنَّ لـوال    والشمس   

   
   الفرقـد   لمـا أضـاء    عن ناظريكِ   

   والبدر ـ  ي   رار فتنجلـي   الـس  هدركُ
   

ــ   ــهأيامـ ــده م وكأنَّـ   )٤(دتجـ
    إنه لم يكن من الشعراء نَّد لنا أتؤكِّ، ة هذا الشاعر وحياته  قراءة في شخصي

 وقت الصعاب أناهوتضخم ،  بمكابرته حتى يتباهى، المعروفين  المقاتلين أوالفرسان 
ا ه ممأنَّ، زد على ذلك . توكل ب في حضرة الم شاعر مرتزق متكس كغيره هوماإنَّ، 

بأ إليهد قولنا فيما نذهب يعضنمن قبيل الدعاوى إال  ما هو مانلمحه في النص 
في  األبيات بيتان الحقان لهذه ، عن نقصها التي تبديها الذات تعويضاً، الزائفة 

                                 
   .٢٥٧ – ٢٥٦: شعر االحوص األنصاري   )١(
  .٤٥٧: األسر والسجن يف شعر العرب : ينظر   )٢(
  .١٣٧: نقد الشعر يف املنظور النفسي : ينظر )  ٣(
أخر : السرار . الشجر الكثيف امللتف واألمجة وموضع األسد : الغيل  . ٤٢ – ٤١: ديوان علي بن اجلهم )  ٤(

  .٦٨: وينظر ديوانه . أيام الشهر 



 ﴾٢٢٨﴿ 

قها تفار تبدي مخاوف ال افتراه، تفضح فيهما الذات نفسها ، ضمن القصيدة نفسها 
                                                        : يقول . من المصير المجهول 

  مـا إنَّ ؤاٍد د أبـي  بـن    حمـد يا أ 
   

ــ   ــلِّتُ ــٍةدعى لك ــا أ عظيم ــد ي   حم
ــهأميــرغ بلِّــ       المــؤمنين ودون

   
  العـدى ومخـاوفٌ     خوض    ١( التنفـد(  

 تبطن هابأنَّيوحي ، ي للنصوص  السياق الكلِّع تتبأند يؤكِّ، ر السابق هذا المؤشِّ     
اًتضادأنشطةتبلوره  ، اً دالليهذا التضاد وهذه المفارقة . ة  سيكولوجية الشعوري
 الشاعر تحت انعدام رقابة أناالتي يمارسها ، ف بجالء بهذا المكابرة الزائفة تتكشَّ
التي قصيدة ال نهاالتي تتضم بياتاأل ولعلَّ.  عن شعوره بالنقص  تعويضاًاألعلى األنا

         الطويل :يقول ،ح معالم هذا التعويضوضت،  صديقه إلى الحسن التهامي أبو أرسلها
ــي   جنَّإذا ــت بالبل ــي وهاج ــي ليل   ن
   

ــ   وعــاودني همــد ــري تج ــي فك   د ل
  يم مـنهم   وما دائـي سـوى الـض       عليٌل   

   
   مـدى الغايـة القبـر      إذ فهل من دواءٍ    

  األسـى ت عيناك مـابي مـن       فلو أبصر    
   

    اإلبـل نـضي بـه     بكيت بما ي  الـسفر   
وعدم استكانته ،  الشاعر من مكابرة زائفة أنافهذا الضعف الظاهر فضح ما جاء به   

  : مباشرة وهو قوله األبياتللنكبات في بيت يلي هذه 
ــى  ــيأنَّعل ــةٍ ن ــتكين لنكب    ال اس

   
   وال واضع    جنبي وان مـس   ٢(ني فقـر(   

التي تزاوج فيها الذات ، ال نعلم حقيقة أي توجيه لما نلمحه في هذه المفارقة إذ      
 بالمكابرة  تعويض الذلِّ ومن ثم،ر االضطراب والتوتُّإالبين االستكانة والمكابرة 

 وأثرهاوبسبب نكبته ،  الشاعر إن:  قلنا إذانجانب الصواب  ما الرببل ، والالمباالة 
استحالة  (( نإ إذ، ة  يعيش في الالشعور حالة من الهوسي،في اضطرابه النفسي 

،  من دون دراية إليهاينقاد ، ة الواعية هي حالة انسيابي، ة  حالة هوسيإلىالشاعر 
  .)٣( ))  مهاوي اللجاجة والمباهاة والتعاليإلىحيث يأخذ االسترسال بالفكرة 

      
                                 

   .٤٦: ديوان علي بن اجلهم )  ١(
 .الراحلة : السفر . شدة اهلم والوسواس : البالبل  . ٤٢٦: ديوان التهامي )  ٢(
  . ١١٨: نقد الشعر يف املنظور النفسي )  ٣(



 ﴾٢٢٩﴿ 

  العدوأمامة فتبدو متماسكة وقوي، الشعر كابر ذات السجين ب تُأنوال مراء    
،  وضجرها  ، تعلن ضعفهاأخرى نراها في مواضع أنالعجب  غير أن، والصديق 

 فال هي .إسارها صها من  ؛ ليخلِّإليهوتتذلل  ، اآلخرحين تستعطف ، واستسالمها 
على موقف واحد وال هي، حتى تعذر على مكابرتها ، ة على موقف واحد من القو 

 في ،ر يفس، هذا التناقض الذي تعتنقه الذات . حتى تعذر على تذللها ،  الضعف من
 مسلك نفسي هبأنَّ،  مكابرة الشعراء وتعاليهم في تلك النصوص ،بعض وجوهه 

 من ض شيئاًوتعو، رها واضطرابها داخلي تخدع فيه الذات نفسها ؛ لتخفف من توتُّ
،  السجون أشعار مثل هذا التناقض في كثير من نا نقع علىولعلَّ. فقدان القيمة لديها 

                                  الوافر: كما في قوله،  الصابي إسحاق أبي لذلك فيما نجده عند نموذجاًأونسوق 
كأن من صبري مغـيظٌ     الدهر   

   
  طـوب ني منـه الخ   بغُفليس تَ   

   تلـين لـه قنـاتي       أنيحاول    
  

      ويأبى ذلـك العـود  الـص ليب  
ــيُأ    ــالق ــضلٍةلَّ كُ ــآٍد مع     ن

  
ــه اليغيــ    ــوببوج   ره القط

   إن عرتنـي   وأعتنق العظيمـةَ    
   

  كأن    قد زارنـي منهـا حبيـب   
       وبين جـوارحي قلـب  كـريم   

  
  تعج١(ُ من تماسكه القلـوب    ب(  

  ديها الشاعرهذه الدعاوي التي يب     إنمكتنزة بالشطط ه في نص  ،ر فيها صو
فالدهر مغيظ من صبره ، ة الزمن  بين ذاته والدهر في حلباًأسطوري اصطراعاً

ها حبيب كأنَّبل ، ر على مجابهة عظائم مصائبه قاد، وهو جلد الينثني له ، له حموت
تمويه على الواقع فكان هذا التعالي الذي تسربلته الذات ومحاولتها ال. قد زاره 

، ر النفسي الداخلي من جهة ة التوتُّ لتخفيف حد جيداًكان سبيالً، الحقيقي الذي تعانيه 
   . أخرى والهوان في ذاته من جهة ا سببه مكان الذلِّ عماً نفسيوتعويضاً

 الشاعر إحساسفيبقى  ، أسوأهوال يمحو ، ر حقيقته  تمويه الواقع اليغيأن   والغرو 
 ألبي أخرى أبيات أماطتما ورب،  من أي احتجاج وتمويه أقوىالسجين بواقع حبسه 

،  السابق من ادعاء عريض مراوغ ا انتحلت ذاته في النصم الصابي اللثام عإسحاق

                                 
  .شديد الوقع : نآد  . ٢٩٢ : ٢ج : يتيمة الدهر )  ١(



 ﴾٢٣٠﴿ 

   الخفيف                        :            يقول . ة والعجز وهي في قرارة المذلَّ
   ليس لـي م اسـي أق علـى مـا      نجـد  

   
  من كروبـي سـوى العلـيم الـسميعِ          

  ؤنــسي وفكــري ســميريدفتــري م  
   

ــجيعِ    ــي ض ــادمي وحلم ــدي خ ي وي
  ولــساني ســيفي وبطــشي قريــضي  

   
ــي ربيِعــ    ــي ودرج ــي غيث   يودوائ

عيهـــا  أدأتعـــاطى شـــجاعةً   
  

ــصدوعِ     ــي الم ــوافي لقلب ــي الق  ف
ــر كلَّ   ــا ه ــواري م ــي ج ــر ف    ه

  
   فــؤادي المــروِعإلــىكــاد يفــضي   

ـ        وإذا      اجتاز في الـسطوح فمـن قبـ
  

  )١(يـل قبوع الجـرذان منـه قبـوعِ         
 فهو ، إالليس ، ع بألفاظ خواء من الحقيقة  متصنِّ تعاليه تعاٍلأنالشاعر  ديؤكِّ   إذ   

 حالة من هاإنَّ. ع قلبها ورأب تصد،  من أزرها  النفس بتماسكها والشدإقناعمن قبيل 
 فانعكست شحناته،  الشاعر السجين أناي الذي اكتنف االضطراب النفسي الداخل

االضطرابية بين ايجابية ة تمويهي ،وسلبيوعليه ، ة ة حقيقيفي نصوص أناه عتوز 
  . ضح تعاليه بضعفه مرة ثالثة وفُ،  مرة وضعف مرة السجن بين تعاٍل

قد ضعفت نفسه و،  فيما ذكرنا اآلخرالذي ألفيناه هو ،  بن المدبر وإبراهيم   
كه  بعد أن تملَّ– نفسه يستعطف  في النصألفيناهبل ، وبلي جسده ، وخارت قواه 

  ، آخرنراه في نص، *  الخليفة بحالهلتذكير) ابن حمدون (  نديم المتوكل – اليأس
 الهصور كاألسده نَّإ ، أوالً يوهمنا ويوهم ذاته أن محاوالً، وهو يتعالى على الحبس 

 هذه وهو يضم، ع  لم يتصدهألنَّبل يعجب من السجن ؛ ، ينال الحبس منه  الذي ال، 

                                 
   .٢٩٤ – ٢٩٣ : ٢ج : يتيمة الدهر )  ١(
 :   قوله *

ــ ــم ت ــدين  رك ــى ذا ب ــى عل   ى يبق
  

  ــد ب ــول ق ــن ط ــي م ــِنل ــم وض   ي  ه
ــرٍ    ــا يف اسـ ــباب ردىأنـ     وأسـ

  
   ــادح ي ــد فــ ــمِلكْوحديــ   ي ِنــ

  يــا بــن محــدون فــىت اجلــود الــذي   
  

  ــه يف ج ــا منـ ــأنـ ــ جى ورٍدنـ   يِنـ
ــذي ترقُ    ــا ال ــم بــرى ه ــا ت    أم م

   
ــضطهٍديف أٍخ   ــرِن مــــ    مــــ

   شعراء عب٤١٠: ١ج : ون اسي . 



 ﴾٢٣١﴿ 

                                                                  الكامل :فيه   فاخر بوجود الشاعر السجنأكثر من ذلك أنبل  ، ةاألسطوريالذات 
   فطالمـا اإلسـار  طال ليلي في    إن
   

  تقاصـر  ليلـه م    دهـراً  فنيتُأ  
   والحبس ـ     يحجب   ِهنـي وفـي أكناِف

   
   خـادر   ليثٌ راِءي على الض  منِّ  

ـ َأ التقـتْ  لـه كيـف      عجباً    بوابه  
   

  والجود  فيه والغمام   ؟  البـاكر   
ـ     ـ  و أوع   تـصد  أو عهال تقطَّ ىه  

   
ـ  هفعذرتُ     )١(  فـاخر  ه بـي   لكنَّ

    
      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
)١  (شعراء عبمالزم ألمجته :  خادر ،احيه   نو:أكنافه .  ٣٧٨:  ١ج : ون اسي. 



 ﴾٢٣٢﴿ 

   ةالميكانزمات الخداعي: الثاني المبحث 
من خالل التمويه على ، للذات واآلخرين   وهي حيل تنطوي على خداع الذات 
أو عدم ، ل منها أو التنص، أو إنكارها ، المشكلة التي تثير الداخل النفسي للفرد 

 من ، اًالشعوري آليات يستعملها أنا الفرد ةوالميكانزمات الخداعي . )١(االعتراف بها 
) اإلعالء ( والتسامي ،واإلسقاط ، والتكوين العكسي ، واإلنكار ، التبرير ، أهمها 
  . وغيرها

    
   Repressionالتبرير  : أوال 

ة يدفع بها المرء عن نفسه  حيلة الشعوري،ة فاعات النفسيد   المقصود بالتبرير في ال
ها الفرد عن عيوبه وقلق ذاته وهو حيلة يتنصل ب. ويسبب لها القلق ، ما يؤذيها ، 

  .)٢(في حالة عجزه وفشله 
ضح في يتَّ،  الفرد السوي والالسوي إليه دفاعي هروبي يلجأ أسلوب فالتبرير     

واللوم الداخلي ،  ذاته إحباطة بغية التخفيف من حد، محاولة الفرد لتعليل فشله 
٣( ولومهم اآلخرينوحمايتها من نقد ، ن فيها المتكو(.  

وإحباطهعندما يقوم الفرد بتفسير سلوكه ،ح عملية التبرير كميكانزم دفاعي    وتوض 
فتظهر ،  مقبولة وأعذار، ة ومعقولة  منطقيبأسباب،  يعاب عليه أنالذي يمكن ، 

هي عوامل ،  الحقيقية األسباب أنفي حين ، لها العقل ة يتقب موضوعيأسبابها وكأنَّ
انفعالياألولىه يستهدف في الدرجة نَّفإ، الفرد عندما يسلك هذا السلوك و . ةة نفسي 
ة المريحة لذا فهو من الميكانزمات الدفاعي . اآلخرين إقناع ومن ثم،  نفسه إقناع

٤( باإلثم اإلحساس أو بالتأنيب النفسي اإلحساس يبعد عن الفرد إذ، ة للشخصي(.  
األبحاثم    وتقدلعملية التبرير أسلوبين أو ة صورتين النفسي  ،ونيصطلح النفسي 

                                 
  .٤٧٦: أصول علم النفس : ينظر   )١(
  .١٥٢: حممد جاسم العبيدي . د ) أمراضها وعالجها ( ة مشكالت الصحة النفسي: ينظر )  ٢(
   .٤٥: الدفاع يف التحليل النفسي   )٣(
   .٣٩٣ – ٣٩٢: أساسيات يف علم النفس : ينظر )  ٤(



 ﴾٢٣٣﴿ 

ل في تفسير الفرد فشله في الحصول على يتمثَّو،  ) العنب المر ( أسلوب األولعلى 
         أسلوبب فيصطلحون عليه اآلخر األسلوب اأم.  هذا الشيء إلى اليميل هبأنَّ  ،شيء

ه ال نَّبحجة أ، والرضا به  ، ع المرل في قبول الفرد الواقويتمثَّ، ) الليمون الحلو ( 
منه مفر  ،ومن ثمغير هبأنَّ، ويخدع نفسه ، خفف الفرد عن عجزه واستسالمه  ي 

  .)١( عليه األمرعاجز لوال وقوع هذا 
 بالقدر اإلنسان احتماء إدراجيمكننا ،     وعلى ضوء فهمنا لهذا الميكانزم الدفاعي 

التبرير  صورأهم من ة واحداًوالقدري  ،إلى مايدفعها ر بها ذاته وتعلل كلَّالتي تفس 
 ما من شأنه توجيه اللوم من قبل  داخلي ؛ لدفع كّلوإحباط قلق أو، سلوك معين 

وعلى وفق هذا ) . الخارجي المجتمع ( و ) الداخلي النفسي ( يه  بشقَّاألعلى األنا
      ة إلى أنالدراسات النفسيين بتمحد الباحثين المهإشارة أفق مع نتَّ، التوصيف النفسي 

)) وتنعدم قدرته على توجيه ،  مداه اإلنسانة كدفاع تبرز حينما يصل عجز القدري
ة للسيطرة على المصير ن محاولة ذاتيوهي تتضم، والتأثير في الظروف  ، األحداث

 اًدفاعة  القدريوتتمحور فلسفة. )٢( )) األمور هذه هي طبيعة إن: من خالل القول 
 بالمرء تعاش كعقاب  مصيبة تحلُّكلَّ (( أن بصورة الواعية في األنا يستخدمه اًذاتي

 مسؤوليته أمام اإلنسانالالوعي يضع ، كبت  خطيئة ارتُأو، رف على ذنب اقتُ
ة وتلك وضعي.  مهادنة أوة دون رحمة وهو يثقل كاهله بهذه المسؤولي، استمرار ب

فما يكون  ،  عنيفاًإخالالً بتوازنه النفسي  تخلُّهاألنَّ احتمالها ؛ إلنسانايصعب على 
 إرادة على مراأل بإسقاطل مسؤوليتها وتحم، ب من مجابهتها بذاته  يتهرأن إالمنه 
  .)٣( ))  وضعه على حساب قوانين الحياةأو، ة ة خفي قوأو، عليا 
   إنة  الحديث عن القدريحيلة دفاعيضح تتَّ، نقاربها في شعر السجون ، ة ة نفسي

 لم يكن محض هبأنَّ،  وقوعهم في الحبس أومعالمه في تبرير الشعراء سلوكهم 
.  ما هم عليه إلى التي ساقتهم األقدار ما حصل لهم كان بفعل نإبل ، ة  البتَّإرادتهم

                                 
  .٢٢:كامل حممد حممد عويضة : علم النفس بني الشخصية والفكر و . ٤٧٧: م النفس أصول عل: ينظر )  ١(
  . ١٦٣) : مدخل إىل سيكولوجية اإلنسان املقهور ( التخلف االجتماعي )  ٢(
 .املصدر نفسه والصفحة )  ٣(
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 إقناعفي محاولة منها  ،ع بها الذات ة تتقنَّ يكون هذا التبرير وسيلة الشعوريمن هنا
بل شأن ، وفيما حدث لها ، ة فيما قامت به مسؤولي ن الشأن والبأ، واآلخرين نفسها 

ومسؤوليه القدر نَّإ، إرادتها  عن ة خارجةة قو .ي الذات علىر تغطِّوبهذا المبر 
 في ياًضح ذلك جلما يتَّورب، بل حتى سلوكها الخاطئ ،  اندفاعاتها أوعجزها وفشلها 

 من شأن القضاء هبأنَّ) زيادة ( تبرير هدبة بن الخشرم ارتكابه جريمة قتل ابن عمه 
   الطويل :رائيته التي مطلعهافي  ىما يتجلَّوهو ، وليس من مسؤوليته وشأنه،لقدروا

  هر يا لقومي للنوائـب والـد       أال
   

   وللمرء ي ردي نفسي وهـو ال يـدرِ     ه  
   :امياإلجر سلوكه  يقول مبرراًإذ  

ر مينا فرام    انَينا فـصادف سـهم  
   

  ١(ِ في كتاب وفي قـدر      نفسٍ ةَمني(  
،  قدره هبأنَّعن سبب مقتل ابن عمه ه  في نصمه الشاعرالتبرير الذي قد  لعلَّ     

الشاعر ) أنا ( ة ارتأى منها  محاولة الشعوريهبأنَّ، يمكن تفسيره في المنطق النفسي 
فهي محاولة . ه مقبول ومقنع نَّإ، ارة الذات وقرارة الناس  في قرتقديم سبب يبدو

ل بتبرئة المتمثِّ،بقبول هذا السبب ) الداخلي والخارجي  ( األعلىنا  لألاألناخداع 
 فهي ، الحقيقة غير ذلك أن إال،  ذلك على القدر وإسقاطالذات من هذا الفعل المشين 

 وعلى هذا.  قتل ابن عمه إلى تدألتي السلوك الخاطئ للشاعر واندفاعاته الغاضبة ا
، ة  السبب الحقيقي والتمويه عليه بالقدريزاحةإل قصد الذات في محاولتهاكون ي
  . من قبل داخلها النفسي والخارج المجتمع إليهاه لتخفيف من طبيعة التأنيب الموجا

قوعهم رون استكانتهم وعجزهم وو بعض الشعراء يبرأن نجد أخرى   ومن جهة 
 في اصطالح علماء النفس بأسلوب       نفاً آيمسوهو ما ، في السجن بالقدر ذاته 

 ليس من فاألمر ، السجن إلى بهم ىدأ لهم فيما إرادةفهم ال ) . الليمون الحلو ( 
  الوافر  : بن المدبر إبراهيميقول  . إليه التي ساقتهم األقدارشأنهم بل من شأن 

  اً عـار  لحـبسِ  ا ليس طولُ  يتسلَّ
   

  اروفيــه لنــا مــن اهللا اختبــ  
   فلوال الحبس   مـا ب  لـي اصـطبار   

  
ـ   ولوال الليلُ    رفَ ما ع  النهـار   

  
                                 

  .٩٧ – ٩٥: شعر هدبة بن اخلشرم )  ١(
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ــا  ــامومـ ــاتٌ مإال األيـ   عقبـ
   

  وال الــسإال لطانمــستعار   
  ي فـال تـضلِّ    بـستُ  ح وعن قدرٍ    

   
   ــد ــا ق    الخيــارر اُهللاوفيم

   سـيفرج  مـا تـر قليـل إلـى  ين   
   

  مقــدر١(ُاإلســار ن طــاَل وإه(  
  والبيت الرابع منه   فالسياق العام للنص طبيعة هذه – اً سيكولوجي–ح  خاصة يوض 

 ذات الشاعر تبرير وجودها في حاولت بهاالتي ، نبثقة من الالشعور ماالستجابة ال
ا كان  دفع مأو لها وال لغيرها في تغيير إرادةفال  ، األقدار من فعل هبأنَّ، السجن 

في حين  ، راًمقدأنالذي لم تشأ ، ى استكانتها وضعفها  السبب الحقيقي لذلك اليتعد
االعتراف به حتى لذاتها بهذه المحاورة النفسييكون القصد ف). الذات لذاتها ( ةة النفسي

ف من الشاعر وسيلة تخفِّ ) أنا(  وجد فيها  ، داخليإقناعمن هذا التبرير محاولة 
التوتُّةحد ة رات المتالحقة والمتصارعة في الكوامن النفسي .  

    وتجدر اإلشارة إلى أنة يعين الشعراء على زيادة في طاقة  التبرير بالقدري
من خالل دفع المحفِّ، ة احتمالهم النفسيفيجد ، خارج دائرة فعل الذات ، م ز للو

 . إليهة المصير الذي انتهوا من مسؤولي ألنفسهمة تبرئة  استيقان القدري فيالشعراء
ي صارم  ناموس كلِّإلىونفذ منها ، حدهم من خالل هذا اليقين مأساته ق أتعم (( فإذا

 وراحة حزاناأل في ظالل راضياً ، اً نفسيعندها يبلغ هدوءاً ، اإلنسانييحكم الوجود 
فكريمن قناعة إليهاء ما يصل ة من جر  ،ذات المنطق المطرد عبر األحداثة بحتمي 

التي تشير  ، في سجنه )٣( التي تركها الفضل بن يحيى البرمكيواألبيات. )٢( )) الزمن
                 :يقول . تنبع من هذا االتجاه واليقين  ، أهله نكبته ونكبة إلى
  

                                 
)١  (شعراء عب٣٧٩: ١ج : ون  اسي.  
   .٤٧٩: والسجن يف شعر العرب األسر )  ٢(
اه هارون إذ ولَّ،  من وزراء بين العباس كان هو وأبوه وأخوه جعفر،  برمك أبو العباس الفضل بن حيىي بن)  ٣(

بسه مع أبيه حيىي بعد أن ح هارون إال أنَّ، ه من شروان إىل أقصى بالد الترك ده الشرق كلَّوقلَّ، الوزارة 
 . فما بعدها٢٧ : ٤ج : وفيات األعيان : ينظر .  هـ ١٩٣ السجن سنة تويف يف ، اً جعفرقتل أخاه
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                                                                 البسيط                                                                          
لعزاء على مـا نـاب صـاحبه      ا إن  
  

  في راحـة مـن عنـاء الـنفس والتعـبِ            
  والصبر خير معـين يـستعان بـه         

  
  على الزمـان ومـن ذا فيـه لـم يـصبِ             

  لو لم تكن هـذه الـدنيا لهـا دولٌ           
  

ــ   ــين البريـ ــِببـ ــات والعطـ   ة باآلفـ
   قبلنــا وبهــمألنــاس  صــفتْإذن  

   
ــق ذوي    ــت تلي ــاركان ــسِباألخط    والح

   قـد ذكـرت أسـى       ا وفيما ولم تنلن   
  

ــذوي     ــرة لـ   واألدِب األلبـــابوعبـ
  مألستم مثل مـن قـد كـان قـبلكُ           

   
  )١( نوبـة الحقـبِ    أسـخطتكم فارضوا وان     

 األساس المحور أنيتبين لنا ، في النصوص السابقة ة النفسي على الرؤى   وعطفاً  
اهإنَّ،  الشاعر أنا يستخدمه اًدفاع، ة الذي تدور حوله فلسفة القدريوإرادة ة  ترتبط بقو

ةإلهية تتجاوز فهمه واستيعابه  خفي ،وعلى هذا  .رة فهي حكمة مقدة ترتبط القدري
 وراء ذلك أنواطمئنانها ،  ذات الشاعر إلىا يدخل بعض العزاء مم ، باإليمان

ل في المنطق النفسي المحاولة التي هذا العزاء وهذا االطمئنان يمثِّ. مصلحة لها 
وقلق االندثار ،ك بها الذات ؛ لتخفف بها قلق المجهول الذي يمور فيها تتمس
 لمحمد بن صالح العلوي في نونيته ة قوالًوهنا نسوق لهذه الوظيفة النفسي.)٢(روالذع

 ةكمة إلهي حإلى حبسه اً وراد ،ة من قعر سجنه فيه خلجاته ومكنوناته النفسياًباثّ
                                                      الكامل                                                      :اقتضت ذلك 

   الـذي قـد نالـه      أنوبدا له   
   

  ــد ــان ق ــا ك ــه ديم ــره ل   هانُ
     حتى اطمأن ضـميرمـا  وكأنَّ ه  

   
  )٣(ه عامـل وسـنانُ    هتك العالئقَ   

ر خذه الذات وهي تبرالذي تتَّ، الميكانزم الخداعي  هذا أن باإلشارة    ومن الجدير   
ضح عند أولئك الشعراء الذين يتَّ،  نقصها وفشلها إلىي لسلوكها وفعلها المؤد

ة التعالي الداخلي  جدلي– وجودهم في السجن فترة –يعيشون في الداخل النفسي 
 وجوانب نقصه  تظهر عيوبهأنيخاف  ((فالشاعر من هذا النمط . والنقص الواقعي 

                                 
  .٥٥ – ٥٤ : ٢٤ج : الوايف بالوفيات )  ١(
  .١٦٣) : مدخل إىل سيكولوجية اإلنسان املقهور ( التخلف االجتماعي : ينظر )  ٢(
 .وهو مايلي السنان ، صدره : العامل من الرمح  . ٥١٠ : ١٦ج : األغاين )  ٣(



 ﴾٢٣٧﴿ 

 من الدوافع التي التليق به  ؛ لكي يكون سلوكه خالياًاًفيجهد نفسه شعوري . لآلخرين
لتصبح هذه ، )١( ))  التبريرإلى اًيلجأ الشعوري، وعندما ال يستطيع تحقيق ذلك ، 

بأ، اآلخرين  وإقناع الداخل النفسي إلقناعة وسيلة الذات المحاولة الالشعوريفعلها ن 
   . سيطرتها عن ين وفعل خارجإرادةبل من ، من نقص في همتها  ا الهاقعوو

 فراس أبي مع وضوحاً أكثرة  نفسيأبعاداًتأخذ  حيثيات هذه الفكرة ولعلَّ     
 نسوق لذلك أنولنا ، ة من الشعراء  لهذه النوعيأعلى أنموذجاًبوصفه ، الحمداني 

      إلى سبب ذلك راجعاً ، األسرفي وهو يتبرأ من مسؤوليته عن الوقوع ، قوله 
  الطويل                                                                  : قدرال
   لـدى الـوغى     زٍلحبي بع  وما ص  سرتُُأ
  

   والفرسي م ـ   هـر وال رب ه  غمـر   
   علـى امـرئٍ     القـضاء   حـم  إذاولكن     

  
     يقيـهِ  فليس له بـر    ٢( وال بحـر(  

ة هذا ة التي انمازت بها شخصية الحقيقي االصطراع القائم بين التعالي والهمن   إ  
 ، اًالشعوري،  الشاعرأنا جعل، األسرقبالة الشعور بالعجز والنقص في ، الفارس 
الهدف منها تخفيف ، ة  نفسيإقناعفي محاولة ، ة  التبرير بالقدريأسلوب إلىاللجوء 

والخارجي ة اللوم الداخلي حد .اإلقناعة عملية استبدال للواقع  هذه تتمحور في عملي
، ة الذاتية  لم يكن عن نقص في القوأسره دافع أو سبب أن في، والتمويه عليه ، 

ليس عليه  ((   ومن ثم،  القدر إلى ذلك معزو نإبل ، التي لها صلة بتعاليه وهمته 
مادام ال ، ة ة الذاتي النفسياألزمةرات ن تفج يعاني مأنوليس له ،  غضاضة أوذنب 

  .)٣( )) ه قدرهنَّإ:  به  لما حلَّ ، حولأو إرادةسلطة له وال 
بين اللوم ، فراس أبية المصطرعة في ذات دفعت هذه الجدلي،    وفي سياق متصل 

 عليه عواواد،  وعشيرته الذين الموه أهلهمن قبل ، الداخلي النفسي واللوم الخارجي 
   إلىدفعته ،  السجن إلى به أفضىره الذي وتهو، وقصور تجربته ، سوء تدبيره 
                 :يقول .  وسلطة ذاته إرادته خارجة عن بأمورتبرير ذلك 

                                 
  .٣٩٢: أساسيات يف علم النفس )  ١(
  .١٥١: شرح ديوان أيب فراس احلمداين )  ٢(
  .٣٠٣: اإلنسان املهدور )  ٣(
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                                                                          الطويل                                                                          
  أصـابني امي علـى مـا      تكاثر لـو  

   
   النوائـب  ألسـري  إالكأن لـم تكـن        

  ))أمـرهِ  لم ينظر عواقب   ((: يقولون    

   
  ومثلي        مـن تجـري عليـه العواقـب   

   بنـي الـوغى    أن الن يعلـم الـذُّ    أما  
  

   ــليب ــذاك س ــالب ك ــاح وس    بالرم
ــزِم وراءنوإ   ــا ودونَــ  الح   ه فيه

  
ــفَ   ــدهن تُمواق ــسى عن ــاربن    التج

     أخوضـه ف الـردى   أرى ملء عينـي  
  

  )١(ايـب امي وخلفـي المع    قد  الموتُ إذ  
     يكشف لنا النص أنا أنالداخلي (  هذين الطرفين إقناع إلىة  الشاعر مدفوع بقو

أسره لم يكن عن  سبب وهو أن ، لهما  ومقنعاًاًبتبرير يبدو منطقي ، )والخارجي 
 شاملة –لشاعر يقول ا كما – األمورفعواقب  ، األمورمنه في فهم عواقب قصور 

 يدافع عن أن يحاول األنا أنبمعنى ،  في ساحة الوغى أمثالهتجري عليه وعلى 
        فنقله من الخاص الفردي ، عيب عليه  لها من خالل تعميم ماغويسو، همته 

 ومثلي من تجري عليه ( العام المطلق إلى ) أمرهلم ينظر عواقب : يقولون ( 
 في ضوء ، بالذات الذي ساق من خالله الشاعر اإلحساسضخيم فهو ت، ) العواقب 

إلى ذاته هة  الخاصة الموجاألحكام العامة مساق األحكام ، اإلحساسهيمنة هذا 
   معقوالًتبريراً العام إلىة من الخاص  الالشعورياإلحالة هذه من هنا تعد. فحسب 

ف الذي يخفِّ ،اإلقناع الذاتي  من  شيئاًاألنا  بهق حقَّ–كن السبب الرئيس ن لم ت وإ–
 تسير في أخرى إقناعمع محاولة ، بدوره من اللوم المصطلي في الداخل النفسي 

يأخذ ، ة ومع هذه المحاولة التبريري. نه بخالف ما قالوه ع) ن الذال( اتجاه اآلخر
  علىنص في خاتمة البتقديمه الدليل القاطع، ته  آخر في الدفاع عن هم مساراًاألنا

؛ ليكون هذا التي أنجزت فيها ذاته وهمتها ما أنجزت شجاعته في المواقف السابقة 
ق له حقِّتُ،ة الدليل ركيزة مهمإرضاءف عن ذاتهتخفِّو ، اً نفسير الناتج من ة التوتُّ حد

  . التأنيب النفسي واللوم الخارجي أزمة
أخرى عن صور ،  نصوص السجن ق في خبايايكشف لنا التعم،    وفي اتجاه آخر 

                                 
   .١٥٤ – ١٥٣: شرح ديوان أيب فراس احلمداين   )١(
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خذت منها الذات وسيلة تدرأ بها قلقها من الموت وخوفها اتَّ، ة للتبرير غير القدري
هذا السلوك ) . السلطة  ( اآلخر في طلب الخالص من إلحاحها ر بهاوتفس، منه 

 هي أخرى هذا الميكانزم يقترب من آلية  يجعل– أبعاده الذي سنطرح - الداخلي 
 اآلخرين بصحة إقناع إلى، في بعض وجوهه ،  كليهما يهدف أنبحكم ، ١*الكذب 

يختلفان في هماأنَّ إال، ر سلوكها ما تبديه الذات من مبررات تبر التبرير يحمل أن 
  . على تصديق شيء حقيقي اآلخر

عملية التبرير في هذه النصوص يمكن النظر إلى ،     وبعد هذا التحديد والفصل 
ة الشعري،أ، من خالل بؤرتين ،  اً سيكولوجيحدهما ظاهرة تقدمها الذات في النص ، 

 أنبمعنى . في صورة قالقل ومخاوف وجزع ،  كامنة في ذات الشاعر واألخرى
الذات تبرفي صورة لوم ( وما يعاب عليها سواء أكان من الداخل ، مها النفسي ر تأز

 . بهذه البؤرة الظاهرة المطروحة في النص ، ) اآلخرين لوم ( الخارج أو )نفسي 
 أمرهل في حقيقة يمثِّ،   هذا الظاهر الذي يكتنفه النصأنب وهنا ينبغي علينا التنويه

ة دوافع حقيقي ،إبل  ، ا مجمل الدوافع المنطق النفسي يرفض كونهلكنهناك دوافع ن 
هاأنَّبتوصف ،  تعتاش في الداخل النفسي خرُأة حقيقيك الرئيس لعملية التبرير  المحر

لها البؤرة المكتوية بقالقله وجزعههذه الدوافع تمثِّ. ة الالشعوري، ا هو عليه  مم ،
  .ومن القادم المجهول 

 ما إذا،  ذات الشاعر أنينبع من افتراضنا ،    هذا التفسير النفسي لعملية التبرير 
 ذلك نفإ،  عن الدوافع الظاهرة بديالًة يلحقيقوطرحت الدوافع ا،  العكس إلىعمدت 

بحكم ، ويزيد من قالقلها وعصابها ، سيضاعف من شعورها باالستكانة والضعف 
الصورة السافرة األمر على هذه  أن ،نيب من الداخل والخارج ض الذات لتأيعر ،

تضاعف من شعورها السلبي  ، حفزة جديدةالتأنيب يكون هذا ومن ثم .  

                                 
هذا ،  اهلدف من الكذب محل األشخاص على تصديق شيء غري حقيقي أو عدم تصديق شيء حقيقي إنَّ * )١(

 على تقوم دليالً،  فمحاولة إقناع شخص آخر بتصديق شيء غري حقيقي  ،رياًاهلدف قد يكون الشعو
 ٤٨: مقدمة يف التحليل النفسي : ينظر . إمكانية أن تكون بعض معطيات الذاكرة هي األخرى كاذبة 

  .٤٧٧: أصول علم النفس و.
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،  تميم بن جميل أبياتما نجده في ،  التبريري األسلوب من صور هذا ولعلَّ   
                                                                                الطويل                                   :يقول . يستعطف فيها المعتصم العباسي 

  نـي وإنَّ أمـوتَ  أنوما جزعـي مـن      
   

ــم   ــيء أن ألعل ــوت ش ــ الم   تُ موقَّ
  ــن ــي صــبيةًولك ــركته خلف ــد ت   م ق

  
  تُ تتفتَّـــ مـــن حـــسرٍةوأكبـــادهم  

ــأنِّ   ــمي ك ــين ُأأراه ــيهم ح ــى إل   نع
  

        وقد خمـشوا تلـك الوجـوه  توا وصـو  
      بغبطـةٍ   فإن عشت عاشوا خافـضين     

   
  )١(تـوا  مو ن مـتُّ   الردى عـنهم وإ    أذود  

  ذات الشاعر   يبدو أنأن تحاول  ، السابق في النصاإللحاحي لسلوكها م تبريراً تقد 
كشف ، حدهما في داخلها النفسي  أ:فهي تقع بين دافعين ،  الخالص المعيب بطلب

في محاولة زائفة أنكرتن  وإ- في صورة جزع استحكم في خبايا الذات عنه النص 
 الحاجة وهم بأمس، تركهم الء الصبية الذين ؤ هاآلخروالدافع  -خوفها من الموت 

وبين هذا وذاك اندفعت .  موته أو موتهم مقرون بخالصه أوفحياتهم ،  خالصه إلى
وطرحت ، ) جزعها واستكانتها وقلقها  ( أو الدافع الرئيس كبت الدوافع إلىالذات 

ه الثانوي ولكنَّ،  الدافع الحقيقي أو الدوافع من خالل النص .ه  يكون وراء هذومن ثم
ر، ة المحاولة الخداعيالمعتملة فيهاالتأنيبللتخفيف من حجم صراعات ؛ ة غبة ذاتي  .  

الطيب المتنبي أبي لدى  ، قريبة من التبرير السابقأخرىما تلوح لنا صورة     ورب 
 ،في إياه راجياً ابن كيغلغ يقول مخاطباً. رف عنه تعاليه وهمته المتعاظمة الذي ع 

  الخفيف                                                    :طلب الخالص 
  األريـب  األميـر  هـا أيبيدي  

   
ــشيٍء   ــ إال ال ل ــبيألنَّ    غري

ــا مأو ُأل   ــيإذا لهـ    ذكرتنـ
  

  قلبٍ دم      ٢(  لدمع عينـي يـذوب(  
لها في رجاء الخالص من  وتذلّ ،ذات الشاعر المتعاظمة لم تشأ فضح استكانتها  ف  

مع ،واإللحاح السلوك المزدوج للذات بين التأنف أنبحكم  ،لشأن أصحاب ا
،  من التأنيب الملح يثير في العمق النفسي للشاعر نوعاً ، األخيراالعتراف بهذا 

                                 
   .١٥٩ – ١٥٨ : ٢ج : العقد الفريد )  ١(
   .٧٩ : ١ج  :  ناصيف اليازجي:يب املتنيب أيب الطالعرف الطيب يف شرح ديوان  )٢(
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من هنا .رف عنه بخالف ماع،  واالستكانة  يحكم عليه بالضعف،اآلخر ويجعل
ولآلخرر لذاتها راحت الذات تبر ، هما دافعاها  ، )١(المفجعة  واألم الغربة أن

  .  في طلب الخالص ياإللحاحلسلوكها 
ما رب، ة للبيتين  سيكونصيأخرى قراءة نفإ،  على هذا التحليل السابق     وعطفاً

إذ.  عملية التبرير الحاصلة فيه عمقبح توضمجموعة من إلى  يمكننا تقسيم النص 
بيدي ( : فقوله ،ة وعملية الشعوري ، اً نفسيكاً واحدة منها سلو التي تحوي كلُّ ،البؤر

اإللحاحييجوهر السلوك  ) األريب األمير هاأي  ،إلىه به ذات الشاعر الذي تتوج 
 ؛)ال لشيء ( :وهو قوله ،ا السياق بسياق آخر ردف هذثم ، صاحب الشأن اآلخر

في طلب لإللحاح ،أو الدوافع الرئيسةة للدافع ليكون عملية استبعاد الشعوري 
 األنا من قبل إليهاجه ة تدفع فيها الذات اللوم المووعملية نفسي، من جهة ، الخالص 
 يبرز تبرير السلوك السابق من هنا، من جهة أخرى ) الداخلي والخارجي ( األعلى 

–أخرى بدوافع –  فيما تبقى من سياق النصأو،  ليست الرئيسة هاأنَّ إالة  حقيقي 
  .هت عليها الذات  التي مو،األسباب مجمل ليست 
 فراس أبي الفارس األميربيه بمحاوالت التبرير السابقة مانجده عند شو     

 عمومته إلحاحه بطلب الفداء والخالص وأبناءالذي عاب عليه ابن عمه ، الحمداني
    لذا جهشت ذاته يبطن جزعه وخوفه من الموت ؛وا فيه سلوكاًورأ ، األسرمن 
التي تركها الفارس ،  العجوز أمه بدافع  ،يب عليهاحاولة لتبرير سلوكها الذي ِعبم

   مجزوء الكامل :                 ل يقو. تصارع وحدتها ، وحيدة في منبج 
ــوز ــبٍجلـــوال العجـ     بمنـ

  
ــتُ   ــا خف ــأســباب م المني ه  

ــ    ــي عم ــان ل ـــولك   ا سأل
  

ـ        )٢( أبيـه  ا نفـس  دت من الِف
 اً حقيقيل دافعاًيمثِّ ،  هذا التبرير الذي يبديه أنا الشاعرأن رغم من   إذ على ال  

،  عه جزأند  الواقع النفسي يؤكِّأن غير، في طلب الفداء  إلحاحه ر بهيفس ، ومقنعاً
وبتعبير . هو الدافع الرئيس لهذا السلوك ، قه النفسي وقالقله من دنو الموت وتمز

                                 
)١( اء والدته أو بعدها بقليل أثنيف وفيت  يريد الشاعر هنا جدته اليت تولت رعايته بعد موت أمه اليت ت .  
   .١١٧: شرح ديوان أيب فراس احلمداين )  ٢(
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ي نص ،المتعالي طرح  الشاعرأنا إن –الدافع –  كما هو واضح في سياق النص     
ل ظهورها في التي يشكِّ ، األخر عن الدوافع الرئيسة اً حقيقيبديالً ، األم) الجزئي ( 

اً انكسارالنصنا المتعالي  لألاً حقيقي.  
  

  : والتكوين العكسي اإلنكار تاآلي : ثانياً
اإلنكارقصد بآلية    ي ) Denial( ة  في الديناميات النفسي،آلي بة تجنِّة الشعوري 

وتجاهل ، وتجاهل وجوده بنكرانه ، ب لها القلق ويسب، الفرد الموقف الذي يؤلم ذاته 
 دنيا فيعيش في، ن نسيانها بصورة مؤقتة نه ميمكِّ، ونكرانها ،  المؤلمة الفرد األشياء

 يحاول اإلنكارففي . )١(ب انفعاله ي سبهي خالف الواقع الحقيقي الذ، ة  خاصوأوهام
ولو  ، األوهاموالتعايش في ضوء هذه ،  الواقع إنكار قائمة على أوهامالفرد بناء 

ة  عمليفاإلنكاروبهذا ،  النظر عن مدى تناقضها مع الواقع بصرف، بصورة وقتية 
ب  الموقف الذي سبففيها يدرك الفرد، ة  بدائيأكثر هاأنَّ إال* . وثيقة الصلة بالكبت 

  .)٢(ه ينكر حدوثه ويتجاهل آثاره ولكنَّ، له القلق 
     التكوين العكسي اأم )Reaction  Formation  (  ، فهو محاولة يريد بها

ن يظهر في سلوكه بأ،  عن دافع وألم دفين في ذاته  ،الشعورياً ، ه التموياإلنسان
م بالضد٣( أعماقهيضمر في  ام( ،ن هذا الميكانزم ويتضم))  أصلهقلب الشيء من 

  .)٤( ))  عكسهإلى
    إنخداع الذات إلى أوالً ترمي، ة في هاتين اآلليتين  العملية الالشعوري  ،ومن ثم 

                                 
  . ٣٩٦: أساسيات يف علم النفس و ، ٣٢ : دفاع يف التحليل النفسي ال: ينظر )  ١(
ه استبعاد األفكار واملشاعر واإلحساسات والذكريات املؤملة أو يعرف بأن، مصطلح يف التحليل النفسي : الكبت *

 رغبة أو  وبوجه عام حيدث الكبت عندما تنهض،املخجلة أو اليت تثري مشاعر اإلمث من الشعور إىل الالشعور 
معجم املصطلحات : ينظر .  النفس على مواجهتها التقوى،  بالقلق  مصحوباًفكرة من شاا أن تثري صراعاً

و . ١٨٧: حممد مصطفى زيدان . د : ة والتربوية النفسيدراسات يف احلياة النفسي٢٢: ة ة واالجتماعي.  
  .٤٨: مقدمة يف التحليل النفسي و . ٣٣: الدفاع يف التحليل النفسي : ينظر )  ٢(
 . ٤٧٩: أصول يف علم النفس : ينظر )  ٣(
   .٥٦: مقدمة يف التحليل النفسي )  ٤(
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نقيض لما في الداخل ، هو في الحقيقة ، بحقيقة ما تبديه من سلوك   ،اآلخرينخداع 
 آلية نكونابل تكادان ت،  القرب ربان كلَّقا تتهماأنَّ  عنفضالً، ومغاير له النفسي 

في كثير من الحاالت ؛ أل، ة واحدة دفاعيل الواقع قوم بعملية استبدا كلتيهما تن
  .)١( وإخفائهاة  بعملية كبت للمشاعر الحقيقي- أيضا –ان قوم توهما، والتمويه عليه 

     د السجن تؤكِّفي نصوص ورصدهما  عملية تتبع هذين الميكانزمين إنبعض أن 
واآلالم الدفينة   ،عكس الواقع الممض -واآلخر وسيلة لخداع ذاته  -الشعراء حاول 

،  آالمها مت ذات الشاعر علىفتكتَّ؛ وإنكارهما  وأضعفت مكامنه ،التي عصفت به 
وتشويه ، محاولة منها لتمويه الواقع ،  رضاها عن واقعها في الحبس وأظهرت

 المأزوم بواقع إحساسهاقلب ب فهي تقوم ، اإليجاب إلى من السلب رهايحقيقته بتغي
بفعل ) السجن ( فبدا المكان .  منه وفيه والطمأنينة بالراحة إحساس إلىالحبس 

 هاانتماء وتستشعر فيه  ، الذاتإليه تطمئن  أليفاًعملية القلب والتمويه الداخلي مكاناً
يمارس ،   معادياًات شعورها باأللم مكاناً كان في لحظأنبعد ، ة وكينونتها الحقيقي

  : اآلتي وهذا ما يوضحه المخطط ،  على الذات اً سلبي وتأثيراًاً عدائيفعالً
  

  
        

    
  

    
  
   

 عكست هاأنَّ إال، لت هاتين العمليتين الدفاعيتين  التي مثَّ ،ة نصوص السجنومع قلَّ
والسلوك الصادر عنه ، ا يدور في خبايا الجهاز النفسي للشاعر السجين م، بحق 

ة والسفسطةبهذه المفارقات النفسي ، ة لما التي وجدت فيها الذات معالجة ذاتي
                                 

  .٤٣ – ٤٢: الدفاع يف التحليل النفسي : ينظر )  ١(



 ﴾٢٤٤﴿ 

نا ولعلَّ،  من كان ضحية السجون إاليحسها  ال، رات وصراعات من توتُّها يعتصر
ذا الدفاع الالشعوري الحاصل ت في حناياها هنسوق من نصوص السجن التي ضم

الطويل                       :  بن المدبر يقول فيه إلبراهيم اًفي ذات السجين نص  
 هو الحبس    غـضاضةٌ   ما فيه علـي   

   
  ِ! مـن عـار     الخليفـةِ  وهل كان في حبسِ     

   منزلـي   مثـلُ   منـزلٌ  إالوهل هـو      
  

ــتٌ   ــُل وداروبي ــي مث   )١( داري ؟أو  بيت
  ة المتأنِّالوقف   إنمع استكناه الداخل  ، ية مع واقع حال الذات الظاهرة في النص

وجراح جسده ،  ما شكا من هموم سجنه لسجين كثيراً، والواقع البائس ، النفسي 
تكشف لنا ،  الحديد المكلومة بمسما يتمظهر فيأن يقع في دائرة السفسطة  ، النص 

غير مبال بواقعه الممجوج هبأنَّ  ، لخداع الذات؛شاعر الأناع بها التي تقنَّ، ة الذاتي  .
بمحاولة  ،من جهة ، قام ، وتحليله النفسي  ،  لما يكشفه النصنا الشاعر وفقاًفأ

دافعاً ، ه الحقيقي للذاتوعداء ،  وواقعه ، فيها آالم السجنة كتمالشعوريإلى  اها إي
    فبدا  ، األليفبمظهر الواقع   ،من جهة أخرى،   في النصوإظهاره ،الالشعور 

  . فيه إليه وتطمئنالذي تسكن ) كمنزلها ودارها ( 
، ة علي بن الجهم مثل هذه المفارقات الالشعوريلذين وقعوا في    ومن الشعراء ا

 قد فضح تعاليه الزائف ؛،  للقاضي لهأن تذلّكيف ،  في داليته السابقة الذي وجدنا
 ويوهم ذاته من قبل – أخرىة  مر– يوهمنا أنوهو يحاول ، سها نففبدا في القصيدة 

 ،بل  ، لإلنسان السجن بيت صيانة وكرامة أنوعملية قلب ، د هذه المفارقة يعض
،  السالطين أبوابانفك يقف في  الشاعر الذي ماإن .ه  ضدإلى أصلهالشيء من 

ويتوديزعم  فيما–وهو يرى نراه هنا  ، إلدخالهاب د الحج – في كرامة السجن أن 
 تظهر وبين هذا التمويه والواقع اب ؛ع للحج والتخضأبوابهم له من طرق اًخير

بأ، ة الحقيقة النفسياألمر هذا نالشاعر التمويه أناحاول فيها ، ة  محاولة الشعوري 
مكان  هبأنَّ،  وإظهارهوقلبه ،  واقعها البائس في السجن ربانكسا  ،على الذات
                  الكامل                             : وتألف وجودها فيه ، الذات تستحسنه 
س مـا لـم تغـشَ      والحبـ  لِ ه ٍةدني  

   
  شنعاء المنـزلُ   نعم  الم  تـورد  

                                   
)١  (شعراء عبالذلة واملنقصة والعيب : الغضاضة  . ٣٨٥:  ١ج ون اسي. 
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ــتٌ ــدبي ــةًد يج ــريم كرام    للك
   

  ويزار   فيه واليـزور  وي  حفـد  
ـ إال أ لو لم يكن فـي الـسجن             هنَّ

  
ـ   كذلُّتسالي   بالحجاب األعب ١(د(  

 أبيما نجده عند ، لدفاع عن الذات     وقريب من هذا المسعى الرامي إلى ا   
 أصحابهوقد نعت حاله وحال ، الذي ألفيناه في موضوعة النقص ،  الصابي إسحاق

 من  ،ة مغالطة نفسيإلىنجد ذاته هنا وقد عمدت ، انيهم ة لسجبالخضوع والمذلَّ
وشلل الحركة فيه ،  فواقع ضيق السجن . السجن الحقيقي  واقعها وواقعكارإنخالل 

بدا فيه ، م  واقع متوهإلىقد انزاح ونجده ، التي خبرتها الذات وخبرت آالمها 
  ع البسيطمخلَّ                       :يقول  . لألحرار  ومثوىالسجن قصراً

ــبس ــصرالح ــ ق ــلِّ لكُ ح ر  
   

  ــد ــاُلوالقي ــلِّ  خلخ ــِلك    فح
  ــوالخطــب ــضيف التَ   راه كال

  
ــ علــى اإلَّــل ينــِز   ٢( لِّاألج(  

 بضيق إحساسها فيها الذات أنكرتة التي من هذه المغالطات النفسيأيضا   وقريب   
قلب فيه ، )٣(ربلي  لشرف الدين األمانجده في نص، هت عن ألمها فيه ومو، الحبس 

ه روضة من كأنَّفيه  ظهر ، اقع آخر اليشبهه وإلى الشاعر واقع الحبس البائس أنا
  الطويل                                                     :يقول . الرياض 

  ه سـكنتُ   بيـتٍ   ظـلُّ  إالوما السجن   
  

ــُأ   ــي هرفَّ ــه ف ــأفنائ وأنع م  
  ه نفـس  فكم من طليق أوثـق الـذلُّ         

  
  )٤(  ويكـرم   يعز مأسوروآخر    

  ي الذ، عن مفارقة فاضحة بين الواقع الحقيقي للسجن لنا  يكشف   فسياق النص
والذي بدا فيه  ،  النصأظهرهه الذي والواقع الممو،  بالضيق وفقدان الكرامة يزخر

  . ينماز بسعته وكرامة النازل فيه  أليفاًالسجن مكاناً

                                 
  . ٤٥: ديوان علي بن اجلهم )  ١(
 . ٥٠٨:  الثعاليب : سوب مثار القلوب يف املضاف واملن)  ٢(
 يف الفقه وعلوم العربية وهو من شعراء  هـ كان عاملا٥٧٢ًن حممد بن عز الدين االربلي ولد سنة  شرف الدي)٣(

سخط عليه امللك املعظم مظفر الدين صاحب اربل فحبسه واخرجه . اربل النابغني السيما يف عمل الدوبيت 
  .٢٦١ : ١ج : عالم األ: نظر ي.  هـ ٦٢٢ تويف سنة  ،بعد حني من االعتقال

  .١٣١ : ٦ج : وفيات األعيان  ) ٤(
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    ) Projection ( اإلسقاط : ثالثاً  
   ي هأنَّبفاعي في علم النفس التحليلي هذا الميكانزم الدف عر : )) فيها  ،ةحيلة عقلي 

الصفات أو الرغبات أو األفكار أوة بعض المشاعر ينسب الشخص بطريقة الشعوري 
أوة االنفعاليمدركات في البيئة المحيطة به أو األشخاص أو أشياء إلىة  الخلقي  ،

.  )١( ))ة فس على المدركات الخارجية انعكاس لما يدور في داخل الن عمليفاإلسقاط
 رغبات أوعملية إلصاق الفرد ما في داخله من صفات ،حسب هذا المفهوم واإلسقاط

 اآلخرين حكم الفرد على أن بمعنى  .)٢( خارجيين أشخاص أو دوافع بمواضع أو
  .)٣( ذاته عن طريقيكون وفق هذا الميكانزم 

ف الذات من مشاعرها فيه تتخفَّ ، مزدوجاًرضاًي غيؤد ، ةحيلة خداعيواإلسقاط   
 لومهم إلى تبادر هاتتفادى الرفض والعقاب من اآلخرين؛ألنَّو، ودوافعها البغيضة 

  .)٥( من محاولة لتشويه الحقيقة ليس أكثر،على وفق ذلك ، فهو . )٤(قبل لوم الذات 
    إناإلسقاطة  محاولة المقاربة بين عمليتكشف لنا ،  السجن  الالشعوري ونصأن 

مع ما رسفت فيه ،  الذات إلى هه اآلخر الذي يوجمشاعر اللوم الذاتي والتأنيب
ة  بمحاوالت اسقاطيجعل الذات تقوم، ة عصفت بها  نفسيأزمات من األخيرة

والسلوك الذي ، ي وتحطيم الصورة غير المقبولة عنها القصد منها التشفِّ، ة الشعوري
ات تختلقها مخيلة الشاعر  على كينونأوه على اآلخر  ذلك كلِّإزاحةب ، عيب عليها
 ولو م لذات السجين انطباعاً الذي يقداألمر . اإلسقاطات لهذه  لتكون وعاءالسجين ؛

اًوهمي ، هي صفات الغير وليست صفاتها ،  هذه الصفات المستكرهة بأن ،ومن ثم   
     بت لها والتي سب، ة غير المرغوب فيها فسي من الظواهر الناألناص تتخلَّ ((

                                 
  .١٨٣ :م املصطلحات النفسية والتربوية جمع)  ١(
  .٢١: علم النفس بني الشخصية والفكر و، ٢١٧ : مدخل إىل علم النفس: ينظر )  ٢(
  .٦٤: )  وعالجها أمراضها( مشكالت الصحة النفسية : ينظر )  ٣(
   .٤٧٩: أصول علم النفس : ينظر   )٤(
  .٣٩٤:  أساسيات يف علم النفس :ينظر )  ٥(



 ﴾٢٤٧﴿ 

)) اآلالم
ة يعاتب بها سيف  فراس ضمن روميأبيقول ، ح ذلك يوض  ماولعلَّ. )١(
                         المتقارب                          :                       يقول . الدولة 

ـ  نكرأتُ   مـان  الز  شـكوتُ  يأنَّ
   

ـ    كي عتبتُ وأنَّ   فـي م ن  عتـب    
  ي فــأعتبتِنا رجعــتَلَّــفَأ  

   
  ـ     وصي   برت لي ولقـومي الغلَ

ــفــال تَ       الخمــوَل إلــيسبننْ
   

   فلــم أغتــربعليــك أقمــتُ  
   يكـون   منك ففـضلٌ   وأصبحتُ  

   
    فأنت وإن كان نقص  الـسبب   

   فيـك الخطـوب    كتنيوما شكَّ    
   

   وال غيـ   رتني   )٢( وب عليك النُّ
، ة  ونوازعها الذاتياألسيرة لذات  يكاشفنا عن المكامن النفسيلنصفسي ل  فالتحليل الن  

بالخمول إحساس فيها من  أمداًوما استكن  ،ه من قبل سيف بفعل التأنيب الموج
 للذات وسط هذه المخاضات عندها لم يكن من بد،  عمومته وأبناءالدولة 

سيف الدولة(اآلخر على ،  ت بهيب ِع وما ، نقصهاإسقاط إالة والصراعات النفسي( .
،  الذات وإلصاقه باآلخر عن) الخمول (  الدافع الرئيس إلبعادة  محاولة الشعوريهاإنَّ

ة اضطرابها تبغي منها الذات تخفيف حد، )  السبب فأنتوإن كان نقص ( في سياق 
   . أخرىرة  مإليها اآلخرهه  الذي قد يوج ،وتتفادى اللوم والعقاب، الداخلي 

   د تؤكِّ،  السجني اإلبداع نظرة في نصوص السجن تحت مجهر علم نفس إنأن 
 من خاللها ذات الشاعر السجين أسقطت، ة مهمة  بؤرة نفسيأوالمرأة تشكيل 

 إلىالذي يفضي ، من مشاعر الجزع والخوف والحزن ، مايعتمل ويغور فيها 
تبحث لها عن بديل تسقط عليه ، مشاعر فذات الشاعر المأزومة بهذه ال. البكاء

 ،تخلقها مخيلة الشاعر ، ة  تخيليأوة هذا البديل قد يكون كينونة حقيقي. مشاعرها 
 مكامن إلى أمرهاتعود في حقيقة ، ة مفتعلة مشاعر ودواخل نفسيب الذات إليهاتفضي 

التي ، لمستكرهة ويحمل رغباتها ومشاعرها ا،ف عنها هذا البديلعر نفسه ؛ فيخفِّالشا
 اآلخرينحمل الذات على نقد  تُإزاحة ما بدت للغير بصورتها السافرة من غير إذا

                                 
  .٤٩: مقدمة يف التحليل النفسي )  ١(
إبراهيم . وقد أثبته د ، والبيت األخري مل يرد يف الشرح املذكور  . ١٣٢: شرح ديوان أيب فراس احلمداين   )٢(

   .٢٧: السامرائي يف حتقيقه الديوان 



 ﴾٢٤٨﴿ 

                 الوافر                                            : جي ريقول الع. ولومهم 
مــن كاعــٍبفكــم حــوراء وٍد ر  

   
ـ  التَّ تر واضـحةِ   الس وِفألُ     يراِق

  ـ   اً جزع تْكَب ـ  كُ مرتْ وقد س ولي ب
  

ـ  وجامعةٌ   ي ١(نـاقي    بهـا خِ   شد(  
      أبياتعملية االستنطاق الداخلي لهذين البيتين مع بقية  إنالمذكورة سلفاً–  النص  

 تقع فالذات في النص، الشاعر ذات ة في ية ضد عن ثنائي، اً سيكولوجي، تكشف –
 بمجمله واستكناه النص.  وانكسار يفرضه الواقع ، الشاعر أنافي منطقة تعال يختلقه 

الذي تفرضه ،  انكسارها وضعفها  لتخفيفشف عن محاولة حثيثة تبديها الذات؛يك، 
واجهت ، ة ة دفاعيدت في ثنائيهذه المحاولة تجس. وقيوده المحكمة ،  السجن وحشة

 ماترفضه إسقاطها خرىواأل،  نقصها  تعاليها لسداألولى . اآلخرينبها الذات لوم 
   لهذا جعلت منها مصدراً ، أخرىعلى ذات ) جزعها وبكاءها ( في ذاتها 
  . المرفوض 

   علي بن الجهم  قاله  وقريب من ذلك نص ،عن جزع يستحكم ذات ر فيه عب
  الحقيقةأنبيد ، كبوله  بداًمقيأو قيوده ب الً مكباهإيحال رؤيتها ، حبيبته الزائرة 

النفسيهاإنَّ. ر غير ذلك ة تقرنفسه   ذات الشاعر مشاعر الجزع التي تقض ،
ة وتستحكم مكامنه النفسي ،إلىضت تعرذات إلى من منطقة الالشعور إبعادة  عملي 

                 الطويل                           : يقول . هي ذات المرأة الطيف ، بديلة 
ـ    قُ رأيـتِ  افال تجزعي مم  يـوده  

   
  خالخيـلَ  فإن    ـ  الرجـال قيود اه  

ـ  خـاءِ  الر نكري حـالَ  والتُ    ه وفوتَ
  

  فإن أمير  المـؤمنين  ي  عيـد٢(اه(  
  إجراءيفرض علينا  ،   فالمنطق النفسي في تحليل مضمون النصإعادةة  عملي 

لتي استحكمت فيها  اةاألصلي بؤرتها إلى وإرجاعها، ترتيب هذه المشاعر المأزومة 
وهو يأتي  ، السيئ والشعور باإلحساس الجزع يرتبط نأ، ة  النفسياألبحاثر تقرو ،

                                 
)١  (ديوان العمسرت . وهي مقدم احللق يف أعلى الصدر ، ة مجع ترقو: التراقي  . ١٣٦ – ١٣٥: جي ر :

 .شدت 
  .٥١ : ديوان علي بن اجلهم ) ٢(
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بعد تراكمات وصدمات نفسيوفقاً،  إلينا يوحي األمرهذا . )١(ة ة قويه من نَّأ،   للنص
ر  من ذات زائ-  في النصإليهاالمشار  - تنبثق مشاعر الجزع أن، قول عغير الم

واستشعرتها،  بهذه القيود رسفتقبالة ذات ، لحال السجين ) رؤية ( د خاطف بمجر 
 – برأي القارئ –وقد يكون هذا االستدالل النفسي . ة ة والنفسيى آالمها الجسديبشتَّ

 ومن ثم .  تصنع من الالمعقول معقوالًةاإلبداعي التجربة أنبحكم ، غير صحيح 
د محاولة  نؤكِّناأنَّ إال  ؛ في سياق النص ،ة بحتةة نفسية دفاعيليينتفي الحديث عن آ

فهو ، ) تنكري حال الرخاء وفوته  وال( بسياق صدر البيت الثاني ،  هذه اإلسقاط
وهو . لما يختزن في ذات الشاعر نفسه ،  الالشعوري اإلسقاطة سياق فاضح لعملي

 أيبل !  ؟إنكارهاالشاعر المرأة عدم يكشفه سؤالنا عن أي حال رخاء يدعو  ما
بت من  حال الشاعر التي تقلَّإال هي إن!  تربط هذه المرأة بالخليفة ؟أصالًعالقة 
فرغبت ذاته في ، عت  وتقطَّأزفتوكذلك عالقته بسيده التي ،  سوء إلىرخاء 
  .عودتها 

وهو ، المدبرإلبراهيم بن ة ما نجده في سجني،  السابقة اإلسقاط   وقريب من صورة 
  الكامل                                                                : قوله 

أدٌؤ لؤلُــأمهــا موعمتنــاثر    
  

  دىنْي   بـه و رد  ـ   جنـي   ر ناِض
   فطالمـا اإلسـار إن طال ليلي في       

  
ـ   دهراً فنيتَُأ   ـ  ه ليلُ   )٢(ر متقاِص

وقد بكت لحاله بدمع ، حبيبته فة ل في هذه الصورة المكثَّالشاعر يتخي ن   إذ يتضح أ  
 – هذه الصورة التعدو أن إال، ت وجنتاها من البكاء وقد احمر، تناثر مهو لؤلؤ 

،  لبكاء الشاعر نفسه على محنته وحاله في السجن اً نفسي معادالً كونها-بظننا 
الالشعورياإلسقاطة أزيحت بعملي فتكون .  ذات متخيلة إلىة  من الذات الحقيقي

ر صورة بكاء ذات الشاع لاً حقيقياًانعكاس، صورة بكاء هذه المرأة على حال الشاعر 
   .ذاتها 
      

                                 
   .٥٣٢: مجيل صليبا : علم النفس : ينظر ) ١(
)٢  (شعراء عب٣٧٧: ون اسي.  
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 أناه أزاحتلذا ،  المستحكمة فيها وأحزانها فراس فضح قالقلها أبيولم تشأ ذات     
ث فراح يتحد ، أمه إلىته وصبره  عزيم وتقض ،هذه المشاعر التي تكسر تعاليه

 أثقلوقد ،  وحيدها وآالمه أحزان الجزع وهي تستشعر أصابهاوقد ، بلسان حالها 
لما يستشعره الشاعر ، ة مرآة صادقة  النفسياإلزاحة الحديد ؛ لتكون هذه بأثقالجسده 

  المنسرح                        :  مضاجعه نفسه من آالم الحديد التي أقضت
 يا مبحـصن خرشـنةٍ     لي  رأى ن   

   
  هـا لُ في القيود أرج    شرى سدُأ  

    يا من   رأى لي الـد شـامخةً روب    
  

  هــا أطولُدون لقــاء الحبيــِب  
    يا من     موثقـةً   رأى لـي القيـود   

   
  )١(هـا  أثقلُ  الحبيـبِ  على فؤادِ   

لدواخله  اً نفسيومعادالً،  ذات السجين إسقاطات  ولم تكن الطبيعة بمنأى عن   
 وفي بيت من.  النفسي لحاله فبدت صورة هذه المظاهر كالظلِّ . األليمة وإحساساته

تجنح ففيه تصوير  . اإلحساس د ذلك همدان قالها في السجن ما يجسألعشىقصيدة 
 التوقف إلىقرب ر حركة النوق حركة أوهي تصو،  الطبيعة إلىفيه مخيلة الشاعر 

  الكامل     :يقول .  مجدفها عن الدفع عف عوم السفينة التي ضكبطء، 
    لمن الظعـائن سـيرهـ  ن ف  ترج

  
ـ  إنعوم الـسفينة       ٢(مجـدفُ س   تقع(  

  يكشف ، استنطاق باطن هذا البيت   إنالمنعدمة لمظاهر أو الحركة البطيئة أن 
وظالًإسقاطاًل تمثِّ، دة في ظاهر سياقه الطبيعة المجس حد وجهينيحمل أ،  اً نفسي    

،  هذه الحركة المشلولة في البيت أنبمعنى ، )  مقدار الحركة أو، زمن الحركة ( 
تكون ظالًأن اإم من شعور بشلل زمنها وبطئه ،  لما في مكامن ذات السجين اً نفسي

وهو يرسف بقيوده المثقلة ،  لشلل حركة جسده وحريته اً نفسي ظالًأو، في السجن 
  .لجسده 

  
  
  

                                 
  .١٣٧ – ١٣٦: شرح ديوان أيب فراس احلمداين )  ١(
   .٣٣٥: شعر أعشى مهدان )  ٢(



 ﴾٢٥١﴿ 

   ) اإلعالء( سامي الت: رابعا 
قصد بالتسامي     ي )Sublimation ( ر  الفرد لخفض التوتُّإليهايلجأ ، ة حيلة دفاعي

 يلجأ  ؛ إذاآلخر لدى  قبوالًوأكثرها ، وأفضلهاة  الحيل الدفاعيأهموهو من ، والقلق 
 أمراًبصورة تجعلها ، الفرد للتعبير عن الدوافع غير المرغوبة من قبل المجتمع 

الفكرة ولعلَّ. )١( التقدير واالحترام الذاتي أثرهاوز على يح، بها   ومرغوباًاًحتمي 
ة لهذا الميكانزم تتمحور في المركزيأنيبتعد بتعبيره ،اإلعالء ة  الفرد خالل عملي 

عن الدافع السلبي ؛ لكي يتوافق مع ما يسمواألسمى األعلىة ى بالقيم االجتماعي . 
ة  له قيمة اجتماعيتأخذ شكالً،  عن الدافع بوساطة عملية تفريغ رعبحالة يوفي هذه ال

  .)٢(رفع من التعبير المباشر عن الدافع أسمى وأ
 ةواإلبداعية ة النتاجات الفكري النفسياألبحاثف صنّ تُ ، والديناألدبوفي مجال     

من دوافع وإعالؤها، ا  التسامي به وقعألفعال مظاهر هاأنَّعلى ، ة والشعري 
تجد الرضا والقبول من ،  مقبولة أعمال إلى، ة مكبوتة في الذات ورغبات داخلي

،  درجة من درجات التسامي أعلىة  للمفاهيم النفسي الدين وفقاًكما يعد . )٣(اآلخر 
ة المسيطرة طي التسلُّواألفعال مواجهة الضغوط والوساوس اإلنسانحيث يستطيع 

،  الناجح اإلعالء تلك الحاالت الذي يعني في إطار، ك بالدين  التمسعن طريقعليه 
  وتطهير النفس ، التكفير عن الذنوب  باإلثمص به الفرد من مشاعر الذي يتخلَّ

  .)٤(بالتوبة 
القة بين الشعور بالذنب ة التي توصف بها الع الكيفي    وقد يتساءل القارئ عن

ا الصدد وبهذ. ة ة النابعة من مكامن الشخصية الالشعوريمليوهذه الع، نه والتوبة م
 مشاعر الخوف والذنب المسيطرة أن إلى، حد باحثي علم النفس المعاصر يشير أ

                                 
  .٣٩٥: لنفس أساسيات يف علم ا: ينظر )  ١(
  .١٥٣: مشكالت الصحة النفسية : ينظر )  ٢(
عبد ايد امحد منصور . د : السلوك اإلنساين بني التفسري اإلسالمي وأسس علم النفس املعاصر  : ينظر )٣(

    .١٥٦: وآخرون 
  .٤٢٨: صاحل إبراهيم الصنيع . د : ة ن والصحة النفسيالتدي: ينظر )  ٤(



 ﴾٢٥٢﴿ 

 األولىتتمظهر . ض لثالث عمليات داخل الجهاز النفسي  تتعر ،على ذات الفرد
على سلوكيات) الضمير  ( األعلى األنا ومحاسبة يمارسها إدانةة بصورة عملي       

لما يمكن دفعه من  ) األنا( ة دفع يقوم بها فهي عملي، ة الثانية  العملياأم) . الهو ( 
في محاولة ، وتخليص الذات من اللوم الداخلي ،  الالشعور إلىهذه المشاعر 

ر المكبوتة بقاء هذه المشاعا كان ولم ) . األعلى األنا( و ) الهو (  الطرفين إلرضاء
لذا ، حسب ف عنها فبل يخفِّ،  من اللوم الداخلي األناص اليخلِّ، في الالشعور 

،  اً الشعوري، بهذه المشاعر المكبوتة – وهذه العملية الثالثة – األناتتسامى 
 بالذنب والتوبة منه اإلقرارل يمثِّ، ز آخر  حيإلى، زها المكبوتة فيه  من حيإلخراجها

ة الجارية في الذات  العمليات النفسي هذهبأن –  طبعاً– اإلقرارمع . )١( صوره بأعلى
بذنبه اإلنسان إقراريتمحور في ،  جانب شعوري إلىتفضي ، ة بطبيعتها الالشعوري 

  .)٢( التي قام بها أفعالهوندمه على 
 قد كشفت عن هذه  ، من نصوص السجن نجد كثيراً،التأسيس  من هذا   وانطالقاً

 إلى ثم شعورهم إلى من الشعور الشعراء  لها مساراًخذتاتَّة التي فضاءات النفسياال
كانت تمارس على ضمائر بعض الشعراء  ((تحت تأثير محنة الحبس التي  ؛ النص
وفيه التبرؤ ،  للسلوك وإدانة،  موقف فيه محاسبة للنفس إلىفتردهم  ،  ثقيالًضغطاً

 ينفصلوا عن أنفكانت عزلة السجن ووحشته تتيح لهم  ،  اهللاإلىوالتوبة ، من الذنب 
موا فيما جنحوا وأن يتألَّ، الجنوح والجريمةإلىالتي كانت دافعهم ،ةالخارجي راتالمؤثِّ

  . .)٣( )) واألسىن يساورهم الندم وأ، روا بما فيه من القبح والسوء ن يشعوأ، 
 أننجد ،  في نصوص السجن فتالتي تكنَّ،  مشاعر الذنب والندم منه إطار  وفي 

نَّإلى أشرنا فيما سبق الذي أ، دبة بن الخشرم هأودت ن بسبب اقترافه جريمةِجه س 
فكانت هذه المحاسبة  . اهاإي  بنفسه في حبسه محاسباًنجده وقد خال. بحياة ابن عمه 

                                 
حممد عز ) : البحث يف النفس اإلنسانية واملنظور اإلسالمي ( صيل اإلسالمي للدراسات النفسية التأ :ينظر ) ١(

  .٢٢٩ – ٢٢٨: الدين توفيق 
  .٢١٥ – ٢١٤: حممود البستاين . د : اإلسالم وعلم النفس : ينظر ) ٢(
  .٤٨٢: األسر والسجن يف شعر العرب )  ٣(
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 أن إلى بها أفضىف، ولوم نفسي عصف بذات السجين  ، مرآة لصراع داخلي
، وطلب المغفرة ، توبة هللا وال،  االعتراف والندم على فعلها إلىهذه الذنوب تتسامى ب

وضغطه على ، ) الضمير (  األعلى األنا من تخفيف تأنيب  شيئاًق قد حقَّيكون األناف
  الطويل                                           : يقول . ذاته 
ـ  ا العرشِ أذَ    بـك عائـذٌ    ي مـسلم   إنِّ
   

ـ        إليـك فقيـر    ار ذو بـثٍّ   من النَّ
  بغيض إلي  ـ      الظلم ما لـم أص بـه  ب   

  
   نفيـر   الفـؤادِ   مشغوفُ من الظلمِ   

ــوإ   ــالوا ي وإنِّ ــر: ن ق ــابعأمي    وت
  

   لهــن صــريرأبــواٍب اسروحــ  
ــم   ــر أن ألعل ــر األم ــإن كأم   ن ِد تُ

  
  فرإو ب  فأنـت  ن تغفـر  ١( غفـور(  

       شفَّست تأنية التي يمكن مة السيكولوج المسلَّإنوغيره من  من هذا النص 
 للذات من قبل الذات وإدانة بالذنب ار داخلي مووجود شعور، نصوص السجن 

ففي هذه . بسبب قيد السجن ،وسط اكتئابها وعجزها ،  المشينة  ؛ ألفعالهانفسها
، ب الداخلي مع التأني، ة  التي تصطرع فيها هذه المشاعر السوداويةاآلنياللحظة 

 االستجابة الالشعورية من قبل تأتيف ،  عميق نرجسيد في الداخل النفسي جرحيتولَّ
،  ةاإللهي الذات إلىواالعتراف بالذنب ، ة تسامي بهذه المشاعر في عملي، الذات 

، س  المقدإلىة  قويةإنسانيهناك حاجة  (( ن؛ أل فيكون هذا االعتراف النفسي حاضراً
    من خالل االنتماء إليه والذوبان  ، يعطيها دالالت متسامية، ي يتجاوز الذاتالذ
  )٢( )) فيه
  بن  عبيداأم وبأيه جنى جناية نَّأعلى ، ت المصادر القديمة  العنبري الذي نص

ده في الصحاري والبراري في يد السلطة  بعد تفرفأوقعته، بسببها السلطان دمه أباح 
فتستيقظ ذاته في هذه الخلوة ، نفسه ب نجده وهو يختليف، )٣(سجن  الومن ثم ،

 التوبة والتطهير النفسي من إلىة وجناياتها تتسامى عن عصيانها في اللصوصيو
 ، اإلثم ومشاعر أحاسيس من اً الشعورياًصفتكون عملية التسامي هذه تخلّ ، اآلثام

                                 
)١  (٨٥: دبة بن اخلشرم شعر ه .   
  .٣٠٧: إلنسان املهدور ا)  ٢(
  .٥٣٢: الشعراء ينظر تفاصيل اخلرب يف الشعر و)  ٣(
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  البسيط                                 : يقول ،استحكمت ذاته في السجن التي 
قد حلف    يارب  واجتهـدوا  األعـداء   

   
ـ  يِنني مـن سـاكِ     أنَّ مهأيمانَ     اِر النَّ

  ــاء ــى عمي ــون عل ــ ويحأيحلف هم   
  

  اِر غفَّــ بعظــيم العفــِومهلممــاِع  
   حمن مغفـرةً   مـن الـر    ألرجـو ي  إنِّ  

  
ـ    ةًنَّوِم   ـ   الـد  واِم مـن ِق اِرين جب  

ــا    ــالمأن ــقُ  الغ ــبتَ اهللا معتي   ٌلِه
  

ــٍة   ــد بتوب ــإ بع ــ الٍءح راِروإم   
ـ تبع أ  كنـتُ  يت بابـات جهـلٍ    خلَّ   اه  

  
   كما يودع فْ سر ١(  الـدارِ  ةَ عرص(  

 في انطالقه من أهميتهتكمن ، ة  من جوانب هذه الشخصي جانب مهمأمامنحن ف     
منطقة المكامن النفسيإليماناالمدعومة بمعطيات ، ة ة الداخليسة  بالذات المقد ،

الذي ،  لنوع من الرضا النفسي تحقيقاً، ة التسامي والتوبة عن الذنوب فتكون عملي
يعمة ق االطمئنان الذاتي والراحة النفسي.حه عبيد بن وهذا ما يوضفي أيضا وبأي 

لبسيطا                                                          :  آخر نص  
وجـلٍ   عفوك عـن ذي توبـةٍ      يارب   

   
ـ  ذاِره من حِ  كأنَّ     اس مجنـون   النَّ

    ــد ــان ق ــد ك ــاالًم ق ــةًأعم   مقارب
  

  ليس له عقـلٌ    أيام    ٢( وال ديـن(  
  وتتسامى ذات ج   السجون أقبية وسط قالقلها وخوفها من الموت في  ،در اللصح  ،

فتطلب ،  في حياته أحدثهاالتي ، ة وسلوكياتها المنبوذ، ة من مغامراتها اللصوصي
  الكامل  : يقول . ذاته العفو والتوبة واالستغفار بمناجاة ملؤها صدق داخلي 

   محمــٍدلــهإ  يــاك دعوتُــيإنِّــ
   

   لُدعوى فأو  ها لـي  اسـتغفار   
   خـائفٌ  أنـا  ما   جيرني من شر  تُِل  

   
  البرية ليس مِ   رب  ثلـك  جـار   

  مـا وإنَّى عليـك    ضقْي وال ي  ِضقْتَ   
   

  رب ُل تنـزِ  ي بعلمك  ٣(األقـدار(.  
   

                                 
اليت ال طريق : العمياء  . ٢١٥ : ١ق : شعراء أمويون و ، ٣٩٧ – ٣٩٦ : ١مج : ديوان اللصوص )  ١(

  .املسافرون :  سفر .وأراد اهول ، فيها
عبد املعني :  مجع وحتقيق  : وأخبارهمأشعار اللصوص و . ٤١٣ – ٤١٢ : ١مج :  ديوان اللصوص )  ٢(

  .اخلائف الفزع :  الوجل  .١٦٠:امللوحي 
  .١٧٣ : ١ق : شعراء أمويون و ، ١٥٨ : ١مج  : ديوان اللصوص )  ٣(
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  المصادر والمراجعثبت                        
 القرآن الكريم : أوالً
   :المصادر والمراجع : ثانياً
 م٢٠٠٥، بغداد ، مطبعة وزارة الثقافة ، غالب حسن الشابندر: خر في القرآناآل . 
   عالم الكتب للطباعة والنشر ، رؤوف عبد : آفاق جديدة في الباراسايكولوجي ،

  . م١٩٩٠، القاهرة 
   بحث في ( آليات الخطاب النقدي العربي الحديث في مقاربة الشعر الجاهلي

، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، محمد بلوحي ) : تجليات القراءات السياقية 
  . م ٢٠٠٤، دمشق 

 مطبعة مؤسسة الثقافة ، شوقي يوسف بهنام : ة وعالقتها بقوة األنا  اآلليات الدفاعي
 . م ٢٠٠٢، بغداد ، 

  بيروت ، دار الطليعة للطباعة والنشر ، قاسم حسين صالح :  اإلبداع في الفن ،
  . م ١٩٨١

 دار المعرفة الجامعية ، أحمد حمد عبد الخالق : ة  األبعاد األساسية للشخصي ،
  . ت . د ، اإلسكندرية 

  دار الكتاب العربي ، عباس محمود العقاد :  ابن الرومي حياته من شعره ،
  . م ١٩٦٨، الطبعة السابعة ، لبنان ، بيروت 

  دار ، النعمان القاضي . د ) : الموقف والتشكيل الجمالي (  أبو فراس الحمداني
  .  م ١٩٨٢، القاهرة ، الثقافة للنشر والتوزيع 

   منشورات اتحاد ، عبد القادر فيدوح : االتجاه النفسي في نقد الشعر العربي
  .  م ١٩٩٢، دمشق ، الكتاب العرب 

  الدار ، ترجمة عبد العلي الجسماني ، آن فراداي . د :  األحالم وقواها الخفية
   . م١٩٩٥، الطبعة األولى ، بيروت ، العربية للعلوم 

 ت .د: الطبعة الثانية،  الكاتب العربي دار،  عبد العزيز الحلفي: دباء السجون  أ. 

  
  



 ٢٦٢﴿      ﴾  

   الدار العربية للعلوم مطبعة، جنان سعيد الرحو . د : أساسيات في علم النفس  ،
  . م ٢٠٠٥، الطبعة األولى ،بيروت 

     الهيأة المصرية العامة للكتاب     ، حسن عباس   ) : حياته وشعره   (  أسامة بن منقذ ،
  .ت . د ، مصر ، اإلسكندرية 

  احمد مختار البزرة . د ) : تاريخ ودراسة (  األسر والسجن في شعر العرب ،
  . م ١٩٨٥، الطبعة األولى ، بيروت ، مؤسسة علوم القرآن 

 دار ، مصطفى سويف . د : ة لإلبداع الفني في الشعر خاصة  األسس النفسي
  . م ١٩٦٩، الطبعة الثالثة ، مصر ، المعرفة 

  مطبعة مجمع البحوث اإلسالمية ، محمود البستاني . د :  اإلسالم وعلم النفس ،
  .  م ١٩٩٢، الطبعة األولى ، لبنان ، بيروت 

  نشر هيورث دن ، )  هـ ٣٣٥ت ( أبو بكر الصولي :  أوالد الخلفاء أشعار ،
 .  م ١٩٣٥

  مطبعة ، جمع وتحقيق عبد المعين الملوحي :  أشعار اللصوص وأخبارهم
  . م ١٩٨٨، الطبعة األولى ، دمشق ، العجلوني 

  دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، احمد عزت راجح . د :  أصول علم النفس ،
  .  م ١٩٦٨، الطبعة السابعة ، ة القاهر

   الطبعة ، لبنان ، بيروت ، دار العلم للماليين ، خير الدين الزركلي : األعالم
  . م ١٩٨٠، الخامسة 

  دار التعارف للمطبوعات ، تحقيق حسن األمين ، محسن األمين :  أعيان الشيعة ،
  .ت . د ، لبنان ، بيروت 

  دار إحياء التراث العربي ، )  هـ ٣٥٦ ت( أبو الفرج األصفهاني :  األغاني ،
  . ت . د ، بيروت 

  المؤسسة العربية للمطبوعات ، ترجمة كامل يوسف حسين ، شاخت :  االغتراب
 . م ١٩٨٠، بيروت ، 

  م ١٩٧٨، مصر ، دار المعارف ، محمود رجب :  ومصطلح االغتراب سيرة .  
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   ٢٣٩( العدد ، لمعرفة سلسلة عالم ا، عبد الستار إبراهيم . د : االكتئاب (  ،
  .ت . د ، الكويت ، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 

  القاهرة ، المجلس األعلى للثقافة ، عادل صادق . د :  األلم النفسي والعضوي ،
   .  م ١٩٨٦

  األمراض العصابيفيصل خير الزراد : ة واالضطرابات السلوكية ة والذهاني ،
  . م ١٩٨٤، بيروت ، مطبعة دار القلم 

   ميخائيل رزاق ، ترجمة صالح مخيمر ، آنا فرويد : األنا وميكانزمات الدفاع ،
  . ت . د ، القاهرة ، مطبعة االنجلو المصرية 

   مطبعة ، محمد عثمان نجاتي . ترجمة وإشراف د ، سيجموند فرويد : األنا والهو
   . م١٩٨٢، الطبعة الرابعة ، بيروت ، دار الشروق 

       سلسلة عالم   ،ترجمة سعد زهران    ، اريك فروم   : اإلنسان بين الجوهر والمظهر
  . م١٩٨٩، الكويت،  ، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب )١٤٠(المعرفة، 

   األردن ، مطبعة دار الحامد ، عارف الطراوي : اإلنسان بين الواقع والنهاية ،
  . م ٢٠٠٩، الطبعة األولى 

  اإلنسان ....مبغداد ، مطبعة جامعة بغداد ، قاسم حسين صالح :  هو ؟ ن ،
  . م ١٩٨٧

  المركز الثقافي العربي للطباعة ، مصطفى حجازي . د :  اإلنسان المهدور
  . م ٢٠٠٥، الطبعة األولى ، المغرب ، والنشر 

  مكتبة النهضة ، حسين عبد الجليل يوسف : اإلنسان والزمان في الشعر الجاهلي
  .ت . د ، القاهرة ، المصرية 

 الجزائر ، مطبعة البراق ، عيدان بو حامد . د : ة  اإلنسان والهاوية النفسي ،
  . م ٢٠١٠، الطبعة األولى 

       صفي الدين أبو الفتح عيسى البحتري الحلبي        : أنس المسجون وراحة المحزون ،
   ، الطبعـة األولـى    ،سـوريا   ، دمشق  ، دار البشائر   ، تحقيق محمد أديب الجادر     

  . م ١٩٩٧



 ٢٦٤﴿      ﴾  

   المؤسسة العربية ، ترجمة عبد علي الجسماني ، رولو ماي : البحث عن الذات
  .  م ١٩٩٣، الطبعة األولى ، بيروت ، للدراسات والنشر 

   مطبعة دار الشؤون الثقافية ، ثائر حسن جاسم : البحث النفسي في إبداع الشعر
  . م ١٩٨٦، بغداد ، العامة 

  دار إحياء ، تحقيق علي شيري ، )  هـ ٧٧٤ت ( بن كثير ا:  البداية والنهاية
  . م ١٩٨٨، الطبعة األولى ، لبنان ، بيروت ، التراث العربي 

  الهيئة ، سيزا احمد قاسم ) : دراسة مقارنة لثالثية نجيب محفوظ (  بناء الرواية
  . م ١٩٨٤، القاهرة ، المصرية العامة للكتاب 

 دار ، شجاع مسلم العاني . د : ية في العراق  البناء الفني في الرواية العرب
  . م ٢٠٠٠، الطبعة األولى ، بغداد ، الشؤون الثقافية العامة 

  دار الطليعة ،ترجمة جورج طرابيشي ، غارودي :  البنوية فلسفة موت اإلنسان 
  . م ١٩٨٥، الطبعة الثالثة ، بيروت ، 
  مطبعة دار الحامد ، ته ضياء غني لف. د :  البنية السردية في شعر الصعاليك ،

  . م ٢٠١٠، الطبعة األولى ، األردن 
  تحقيق مجموعة من األستاذة ، )  هـ ١٢٠٥ت ( الزبيدي :  تاج العروس ،

  .ت . د ، سوريا ، مطبعة الوحدة 
   الؤسسة ،ترجمة إبراهيم الكيالني ، رجيس بالشير : تاريخ األدب العربي 

  . م ١٩٨٦، الجزائر ، الوطنية للكتاب 
  دار ، شوقي ضيف . د ) : العصر العباسي األول (  تاريخ األدب العربي

  . ت . د ، الطبعة الثانية ، مصر ، المعارف 
     مصطفى عبد القادر : تحقيق  ، )  هـ   ٤٦٣ت  ( الخطيب البغدادي   : تاريخ بغداد

  . م ١٩٩٧، الطبعة األولى ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، عطا 
    مراجعة وتصحيح  ، )  هـ   ٣١٠ت  ( حمد بن جرير الطبري     م:  تاريخ الطبري

 .ت . د ، لبنان ، بيروت ، مؤسسة االعلمي للمطبوعات ، نخبة من العلماء 

   دار الفكر للطباعة والنشر ) :  هـ ٥٧١ت ( ابن عساكر : تاريخ مدينة دمشق
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  .  هـ ١٤١٥، بيروت ، والتوزيع 
 لبحث في النفس اإلنسانية والمنظور ا( ة  التأصيل اإلسالمي للدراسات النفسي

مصر ، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع ، محمد عز الدين توفيق ) : اإلسالمي 
 . م ٢٠٠٢، الطبعة الثانية ، 
 تحقيق احمد حبيب ، )  هـ ٤٦٠ت ( الشيخ الطوسي  :  في تفسير القرآن التبيان

  . هـ١٤٠٩، ولىالطبعة األ،نراإي،مطبعة مكتبة اإلعالم اإلسالمي ،قصير العاملي 
  مطبعة اعتماد ، المحقق المفسر المصطفوي :  التحقيق في كلمات القرآن الكريم ،

  . هـ ١٣٨٥، الطبعة األولى ، إيران 
  مطبعة ، الشيخ محمد الشيخ ) : نحو نظرية حول اإلنسان (  التحليل الفاعلي

  .  م ٢٠٠١، الطبعة األولى ، الشارقة ، وزارة الثقافة واإلعالم 
  علي . د ) : أنماطها السلوكية واألسطورية (  التحليل النفسي للذات العربية

  . ت . د ، الطبعة الثانية ، بيروت ، دار الطليعة للطباعة والنشر ، زيعور 
 بيروت ، دار الفكر اللبناني ، فيصل عباس . د : ة  التحليل النفسي للشخصي ،

  .  م ١٩٩٤
 فيصل عباس .  د – المقاربة العيادية –جاهات الفرويدية  التحليل النفسي واالت ،

  .  م ١٩٩٦، الطبعة األولى ، بيروت ، دار الفكر العربي 
 مصطفى . د :  )مدخل إلى سيكولوجية اإلنسان المقهور (   التخلف االجتماعي

، الطبعة التاسعة ، المغرب ، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر ، حجازي 
  .  م ٢٠٠٥

  مطبعة جامعة محمد بن ، صالح إبراهيم الصنيع . د :  التدين والصحة النفسية
  . م ٢٠٠٠، الطبعة األولى ، المملكة العربية السعودية ، سعود اإلسالمية 

  دار ،محمد بن عبد الرحمن العبيدي :  التذكرة السعدية في األشعار العربية 
 .ت . د ، لبنان ، بيروت ، الكتب العلمية 

  امطبعة التسامح المحدودة ، سامح مفتاح . د : ة لتركيب النفسي للشخصي ،
 . م ٢٠٠٧، الطبعة األولى ، لبنان ، بيروت 
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   دار المعارف ، مصطفى صفوان . ترجمة د ، سيجموند فرويد : تفسير األحالم
 .ت . د . الطبعة الخامسة ، مصر ، 
  القاهرة ، الناشر مكتبة غريب ، عز الدين إسماعيل . د :  التفسير النفسي لألدب
  . ت . د ، الطبعة الرابعة ، 
  محمد خليل :  التقمص وأسرار الحياة والموت في ضوء النص والعلم واالختبار

  .  م ١٩٨٤، الطبعة الثانية ، بيروت ، مطبعة دار النهار ، الباشا 
 ُّر كاظم ناد. د ) : صورة السود في المتخيل العربي الوسيط ( الت اآلخر  تمث ،

  . م ٢٠٠٤، الطبعة األولى ، بيروت ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر 
  تحقيق ، )  هـ ٤٢٩ت ( الثعالبي :  ثمار القلوب في المضاف والمنسوب :

  . م ٢٠٠٧، لبنان ، بيروت ، المكتبة العصرية للطباعة ،محمد أبو الفضل إبراهيم 
 سمر الديوب ) : لعربي القديم دراسات في الشعر ا( ة  الثنائيات الضدي ،

  .  م ٢٠٠٩، دمشق،مطبعة وزارة الثقافة، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب
  مطبعة المجلس األعلى ، عبد الكريم مقصود :  جان الكان وإغواء التحليل النفسي

  .  م ١٩٩٩، القاهرة ، للثقافة 
 الدولية للنشر والتوزيع الدار ، نجيب حصادي . د :  اآلخر –ة األنا  جدلي ،

  .  م ١٩٩٦، الطبعة األولى ، القاهرة 
 مطبعة دار ، ترجمة نبيل محسن ، كارل غوستاف يونغ : ة األنا والالوعي  جدلي

  .  م ١٩٩٧، الطبعة األولى ، سوريا ، الحوار 
 ديوان المطبوعات ، ترجمة خليل احمد خليل ،  باشالر غاستون: ة الزمن  جدلي

  . م ١٩٨٨، الطبعة الثانية ، الجزائر ، ة الجامعي
  دار الطليعة ، ترجمة فريدريك معتوق ، عدنان حب اهللا :  جرثومة العنف ،

 .  م ١٩٩٩، الطبعة الثانية ، بيروت 

   عبد القادر الرباعي . د ) : التشكيل والتأويل ( جماليات المعنى الشعري ،
 . م ١٩٩٩، الطبعة األولى ، لبنان ، بيروت ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر 

  
 



 ٢٦٧﴿      ﴾  

   الدار البيضاء ، مطبعة دار قرطبة ، مجموعة من الباحثين : جماليات المكان ،
 . م ١٩٨٨، الطبعة الثانية 

   مسلم حسب حسين . د ) : دراسات في البنية والداللة ( جماليات النص األدبي ،
  .  م ٢٠٠٧، الطبعة األولى ، لندن ، دار السياب 

 تحقيق  عبـد    ، )  هـ   ٤٥٦ت  ( علي بن احمد بن حزم      : مهرة انساب العرب     ج
  .ت . د : الطبعة الثانية ، مصر ، دار المعارف ، السالم محمد هارون 

  دار واسط للدراسات ، علي كمال . د :  الجنس والنفس في الحياة اإلنسانية
  .  م ١٩٨٥، الطبعة األولى ، لندن ، والنشر 

  دار ، عبد العزيز زمزم ، ترجمة رضا عزوز ،  باشالر ستونغا:  حدس اللحظة
  .  م ١٩٨٦، بغداد ، الشؤون الثقافية العامة 

    دار غريب للطباعـة والنـشر   ، عبد اللطيف محمد خليفة    . د  :  الحدس واإلبداع
  . م ٢٠٠٠، القاهرة ، والتوزيع 

 دار ، دة سعيد خال. د ) : دراسات في األدب العربي الحديث ( ة اإلبداع  حركي
  . م ١٩٨٢، الطبعة الثانية ، لبنان ، بيروت ، العودة 

  مطبعة الشرق الجديد ، ترجمة سمير الشيخ ، فان ليفيان :  الحرية والالحرية ،
  .  م ٢٠٠٥، بيروت 

  قصي الشيخ عسكر ) :  شعره – رسائله – مقاالته –حياته (  الحسن بن وهب ،
  .  م ١٩٨٨، الطبعة األولى ، بيروت ، توزيع مؤسسة البالغ للطباعة والنشر وال

  مؤسسة ، ترجمة صالح الدين محمد لطفي ، هادفيلد . أ . ج :  الحلم والكابوس
  .ت . د ، القاهرة ، مكتبة االنجلو المصرية ، طباعة األلوان المتحدة 

 مطبعة لجنة التأليف والنشر، ترجمة حمد بدران ، الفريد ادلر : ة  الحياة النفسي ، 
 .  م ١٩٤٤، القاهرة 

   تحقيق محمد ، )  هـ ١٠٩٣ت ( عبد القادر بن عمر البغدادي : خزانة األدب
، الطبعة األولى ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، أميل بديع يعقوب ، نبيل طريفي 

 .   م ١٩٩٨



 ٢٦٨﴿      ﴾  

   قراءة نقدية لنموذج إنساني ( الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية
المملكة العربية ، جدة ، النادي األدبي الثقافي ، عبداهللا الغذامي . د ) : معاصر 
  . م ١٩٨٥، الطبعة األولى ، السعودية 

  الطبعة األولى ، القاهرة ، دار نوبار للطباعة ، صموئيل حبيب . د :  الخوف ،
  .  م ١٩٨٩

  د . لعزيز احمد عبد ا. د : ترجمة . مواري .  ج دادوار: ة واالنفعال الدافعي .
  . م ١٩٨٨، الطبعة األولى ، القاهرة ، دار الشروق ، محمد عثمان نجاتي 

 دراسات في الحياة النفسي دمشق ، دار الغربال ، ندره اليازجي : ة ة واالجتماعي ،
  . م ١٩٩٨، الطبعة األولى ، سوريا 

 ة  دراسات نفسي :م٢٠١٠، ولىبعة األالط، الجزائر، دار البراق ، د سميع السي  .  
  الجزائر ، مطبعة نهضة األدب ، محمد سليمان السوسو :  داللة لغة النص ،

  .  م ٢٠٠٩
  المركز الثقافي العربي ، سعد البازعي ، ميجان الرويلي :  دليل الناقد األدبي ،

  .  م ٢٠٠٢، الطبعة الثالثة ، المغرب ، مطبعة الدار البيضاء 
  القاهرة ، مطبعة نهضة مصر ،  جميل سعيد . د تحقيق:  ديوان ابن الزيات    ،
  . ت . د
   تحقيق وتقديم د : ديوان أبي بكر الخوارزمي مع دراسة لعصره وحياته وشعره .

  .  م ١٩٩٧، الطبعة األولى ، لبنان ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، حامد صدقي 
   ديوان أبي العتاهية :بيروت ،  العربي دار الكتاب، م له وشرحه جميل طراد قد
  .  م ٢٠٠٨، 
  دار الفكر للنشر ، إبراهيم السامرائي . تحقيق د :  ديوان أبي فراس الحمداني

  . م ١٩٨٣، الطبعة األولى ، األردن ، عمان ، والتوزيع 
   بيروت ، مطبعة دار الجيل ، تحقيق سليم خليل قهوجي : ديوان أبي نواس ،

  .  م ٢٠٠٣
  
 



 ٢٦٩﴿      ﴾  

   تحقيق بهجت عبد الغفور الحديثي ) : ية الصولي بروا( ديوان أبي نواس ،
 .  ت . د ، بغداد ، ساعدت جامعة بغداد على طبعه 

   المطبعة ، حامد عبد المجيد ، تحقيق احمد احمد بدوي : ديوان أسامة بن منقذ
  .  م ١٩٥٣، القاهرة ، األميرية 

   دار ، داهللا دراسة وتحقيق يسرى عبد الغني عب: ديوان بديع الزمان الهمداني
  .  م ٢٠٠٣، الطبعة الثالثة ، بيروت ، الكتب العلمية 

   مطبعة دار ومكتبة ، علي نجيب عطوي . شرح وتحقيق د : ديوان التهامي
  .  م ١٩٨٦، لبنان ، بيروت ، الهالل 

       طبـع  ، مرجليـوث   . س  . د  : عني به وصـححه     : ديوان سبط ابن التعاويذي
   . م١٩٠٣، مصر ، بمطابع المقتطف 

  هـ٤٣٦ت (الشريف المرتضى ): طيف الخيال ( ديوان الشريف المرتضى ( ،
  . ت . د ،  بغداد ، دار التربية للطباعة والنشر ، تحقيق محمود حسن أبو ناجي 

  ُمطبعة ، يحيى الجبوري . د ، علي جواد الطاهر . تحقيق د : غرائي ديوان الط
  .  م ١٩٧٦، بغداد ، دار الحرية 

 ديوان الع شرحه وحققه ، )  هـ ٣٩٢ت ( رواية أبي الفتح بن جني : جي ر
الطبعة األولى ، الشركة اإلسالمية للطباعة والنشر ، رشيد العبيدي ، خضر الطائي 

  .  م ١٩٥٦، 
   مطبعة لجنة التراث العربي ، تحقيق خليل مردم بك : ديوان علي بن الجهم ،

  . ت . د ، الطبعة الثانية ، بيروت 
  طبع بمطابع ، ناظم رشيد شيخو . جمعه وحققه د : اد الدين االصبهاني ديوان عم

  .  م ١٩٨٣، جامعة الموصل 
  بيروت ، دار الكتب العلمية ، شرحه وضبطه علي فاعور :  ديوان الفرزدق ،

  . ت . د ، لبنان 
 َّم١٩٦١، بيروت، دار الثقافة ، حسان عباس إ. تحقيق د : ال الكالبي  ديوان القت. 
  

 



 ٢٧٠﴿      ﴾  

  محمد نبيل . صنعة د : يوان اللصوص في العصرين الجاهلي واإلسالمي د
  .  م ٢٠٠٤، الطبعة األولى ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، طريفي 

   بغداد ، مطبعة شفيق ، تحقيق عبداهللا الخطيب : ديوان نصر بن سيار الكناني ،
 .  م ١٩٧٢، الطبعة األولى 

  مؤسسة ، عبد القدوس أبو صالح . تحقيق د : غ الحميري ديوان يزيد بن مفر
  . م ١٩٨٢، الطبعة الثانية ، سوريا ، دمشق ، الرسالة 

  المجلس األعلى ، عبد العزيز موافي ) : مدخل إلى فهم الشعر (  الرؤية والعبارة
  .  م ٢٠٠٨، الطبعة األولى ، القاهرة ، للثقافة 

    دار اآلفـاق   ،  عفيف خلـف     محمد. د  ) : سيكولوجيا العدوان   (  الرفض النفسي
  . م ٢٠٠٩، الطبعة األولى ، بيروت ، الجديدة 

  القاهرة ، مكتبة النهضة المصرية ، عبد الرحمن بدوي :  الزمان الوجودي، 
  .  م ١٩٥٥ الطبعة الثانية ،

  دار صفاء ، حيدر الزم مطلك . د :  الزمان والمكان في شعر أبي الطيب المتنبي
  . م ٢٠١٠، الطبعة األولى ،  األردن عمان، للنشر والتوزيع 

  بغداد ، دار الرشيد ، عبد اإلله الصائغ . د :  الزمن عند الشعراء قبل اإلسالم ،
  .  م ١٩٨٣

  مطابع دار الكتب ، اسعد رزوق . ترجمة د ، هانز ميرهوف :  الزمن في األدب
  .  م ١٩٧٢، القاهرة ، 
  ربد أ، مكتبة حماده ، شحاته  عبد العزيز محمد:  الزمن في الشعر الجاهلي ،

  .ت . د ، األردن 
       مطبعة جروس  ، سمر روحي الفيصل    . د  :  السجن السياسي في الرواية العربية

  . م ١٩٩٤، الطبعة الثانية ، لبنان ، طرابلس ، برس 
  السجون وأثرها في اآلداب العربية من العصر الجاهلي حتى نهاية العصر 

، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، واضح الصمد . د : األموي 
  .  م ١٩٩٥، الطبعة األولى ، بيروت 



 ٢٧١﴿      ﴾  

  دار النهضة ،  عبداهللا إبراهيم ناصف – ضرورتها وطبيعتها – السلطة والسياسة
  .  م ١٩٩٣، القاهرة ، العربية 

  عبد . د :  السلوك اإلنساني بين التفسير اإلسالمي وأسس علم النفس المعاصر
  . م ٢٠٠٢، القاهرة ، مكتبة االنجلو المصرية ، د سيد احمد منصور وآخرون المجي

  مطبعة الدار العربية ، عبد العلي الجسماني . د :  سيكولوجيا اإلبداع في الحياة
  .  م ١٩٩٥، الطبعة األولى ، بيروت ، للعلوم 

  عالم مطبعة ، سعاد جبر سعيد . د ) : الماهية واالتجاهات (  سيكولوجيا األدب
  .  م ٢٠٠٨، الطبعة األولى ، األردن ، الكتب الحديث 

  األردن ، دار الحامد ، سالم الشمايته . د :  سيكولوجيا اإلنسان والمرض النفسي
  .  م ٢٠١٠، الطبعة األولى ، 
  الطبعة الثانية ، سوريا ، حلب ، دار العلم ، عباس الفاروق :  سيكولوجيا الجماعة
  . م ١٩٩٩، 
 دار المسيرة ، محمد محمود بني يونس . د :  الدافعية واالنفعاالت  سيكولوجيا

  .  م ٢٠٠٩، الطبعة الثانية ، األردن ، عمان ، للنشر والتوزيع والطباعة 
 دار ، سيد محمد غنيم ) : نظرياتها ، قياسها ، محدداتها ( ة  سيكولوجيا الشخصي

  . ت . د ، القاهرة ، النهضة العربية 
 بيروت ، دار الفارابي ، ماجد موريس إبراهيم . د : قهر واإلبداع  سيكولوجيا ال ،

  . م ١٩٩٩، الطبعة األولى 
  بالل ، محمد سعيد ) : معجم في علوم اللغة العربية ومصطلحاتها (  الشامل

  .  م ١٩٨١، الطبعة األولى ، بيروت ، دار العودة ، جنيدي 
 مطبعة االنجلو ، خرون عزيز داوود وآ: ة بين السواء والمرض  الشخصي

 .   م ١٩٩١، القاهرة ، المصرية 

  لبنان ، بيروت ، مطبعة الشرق ، راجح السمالي . د : ة في علم النفس الشخصي
  .ت . د ، الطبعة األولى ، 
  
 



 ٢٧٢﴿      ﴾  

 مطبعة النهضة المصرية ، لويس كامل مليكه وآخرون : ة وقياسها  الشخصي ،
 . م ١٩٥٩، القاهرة 

 هيم بن المهدي  شرح ديوان إبرا :دار الفكر ، ال جمع وتحقيق وشرح أنطوان القو
  . م ٢٠٠٣، الطبعة األولى ، لبنان ، بيروت ، العربي 

   شرح ديوان أبي الطيب المتنبي )دار  ) :  ))  هـ٦١٦ت  ((كبري المنسوب للع
  .  م ١٩٩٧، الطبعة األولى ، بيروت ، األرقم للطباعة 

 إعداد د ، )  هـ ٣٧٠ت ( ابن خالويه : حمداني  شرح ديوان أبي فراس ال .
، مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين لإلبداع الشعري ، محمد بن شريفه 

  . م ٢٠٠٠، الكويت 
   ساعدت جامعة ، نوري حمودي القيسي . دراسة وتحقيق د : شعراء أمويون

  .  م ١٩٧٦، بغداد على نشره 
  دار ، حسين عطوان . د : م والعصر األموي الشعراء الصعاليك في صدر اإلسال

  .  م ١٩٩٧، الطبعة الثالثة ، بيروت ،الجبل 
       دار المعـارف     ،يوسف خليف   . د  :   الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي  ،

  . م ١٩٧٨، مصر 
 شعراء عب مكتبة النهضة العربية ، عالم الكتب ، يونس السامرائي . د : ون اسي ،

 . م ١٩٩٠، الطبعة الثانية ، لبنان ، بيروت 
   يونس . تحقيق د ، )  هـ ٣٣٥ت ( صنعة أبي بكر الصولي : شعر ابن المعتز

  . م ١٩٧٨، بغداد ، دار الحرية للطباعة ، السامرائي 
 محمد فائز شكري . جمع وتحقيق د ) :  هـ ٥٠٩ت ( ارية  شعر ابن الهب

  .  م ١٩٩٧ ، سوريا، دمشق ، منشورات وزارة الثقافة ، طرابيش 
   مطبعة المدني ، جمعه وحققه عادل سليمان جمال : شعر االحوص األنصاري ،

  . م ١٩٩٠، الطبعة الثانية ، القاهرة 
   جمعه ) :  هـ ٦٠٦ - هـ ٥٤٤( الوزير األيوبي ( شعر أسعد بن مماتي

  .  م ٢٠٠٦، الكوت ، مطبعة الغراف ، رياض عبد الحسين راضي : وحققه 



 ٢٧٣﴿      ﴾  

 بصير واألعشيين أبيمن كتاب الصبح المنير في شعر ض( دان  شعر أعشى هم 
  .   م ١٩٢٧،  مطبعة أولف هلز هوشن ،تحقيق المستشرق جاير ) : رين اآلخ
    سعيد حسون العنبكي   . د  ) : دراسة في تأويالته النفسية والفنية      (  الشعر الجاهلي
 . م ٢٠٠٨، الطبعة األولى ، األردن ، دار دجلة ، 
  ضمن كتاب آل وهب من األسر األدبية فـي العـصر           (  بن وهب     شعر سليمان

الطبعة األولى  ، بغداد  ، مطبعة المعارف   ، يونس احمد السامرائي    . د  ) : العباسي  
  . م ١٩٧٩، 
  مطبعة الهيئة ، عبد الحليم حفني . د :  شعر الصعاليك منهجه وخصائصه

  .  م ١٩٨٧، المصرية العامة للكتاب 
    شعر عبداهللا بن ال دار الحرية ، يحيى الجبوري . جمع وتحقيق د    : ير االسدي     ِبز

  . م ١٩٧٤، بغداد ، للطباعة 
  د ) : منذ أواسط القرن الثاني حتى نهاية القرن الثالث (  الشعر في الكوفة .

  .   م٢٠٠٧، الطبعة األولى، بيروت ، منشورات دار الجمل،عرجي محمد حسين األ
 منشورات ، يحيى الجبوري . جمعه وحققه د : ي دبة بن الخشرم العذر شعر ه

  .  م ١٩٧٦ ، دمشق،  الثقافة واإلرشاد القومي وزارة
     مفيـد قميحـة     . تحقيـق د    ) :  هــ    ٢٧٦ت  ( ابن قتيبة   : الشعر والشعراء ،        
  . م ٢٠٠٩،الطبعة الثالثة ، بيروت ، مية  دار الكتب العل، محمد أمين الضناوي . أ
  ترجمة كاظم سلمان البدري ، دبليو جي مكبرايد :  الشعور بمركب النقص ،

  . ت . د ، بغداد ، مكتبة المثنى 
  تأليف وجمع وتحقيق عبداهللا ) : حياته وشعره (  صالح بن عبد القدوس البصري

  .  م ٢٠٠٥، لبنان ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، الخطيب 
  بيروت ، دار إحياء التراث العربي ، )  هـ ٣٩٣ت ( الجوهري :  الصحاح ،

  . م ٢٠٠٩، الطبعة الخامسة 
 مكتبة ، مصطفى فهمي ) : دراسات في سيكولوجية التكيف ( ة  الصحة النفسي

  .  م ١٩٩٧، الطبعة الثانية ، القاهرة ، الخانجي 



 ٢٧٤﴿      ﴾  

  سلسلة عالم المعرفة ، أسامة سعد أبو سريع . د :  الصداقة من منظور علم النفس
 . م ١٩٩٠، الكويت ، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،  ) ١٧٩( عدد ال، 
  القاهرة ، الدار المصرية اللبنانية ، احمد المجدوب . د :  الصداقة والشباب ،

  . م ٢٠٠١، الطبعة األولى 
    مكتبـة  ، حلمي أبـو سـعده      . د  ) : أسبابه وطرق مواجهته    (  الصراع النفسي

 . م ٢٠٠٦، الطبعة األولى ، القاهرة ، الخانجي 

  ًمركز ، تحرير الطاهر لبيب :  إليه  ومنظوراًصورة اآلخر العربي ناظرا
  . م ١٩٩٩، الطبعة األولى ، لبنان ، بيروت ، دراسات الوحدة العربية 

  نقد ثقافي (  صورة اآلخر في شعر المتنبي : (المؤسسة العربية ، از محمد الخب
  .  م ٢٠٠٩، الطبعة األولى ، ت بيرو، للدراسات والنشر 

  ياسر ) : دراسة موازنة (  صورة الذات بين أبي فراس ومحمود سامي البارودي
  .  م ٢٠٠٨، دمشق ، مطبعة دار نينوى ، علي عبد سليمان 

  فتحي أبو العينين :  صورة الذات وصورة اآلخر في الخطاب الروائي العربي ،
  .  م ١٩٩٩، لبنان  ، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية 

  الشركة المصرية ، خالد محمد الزواوي :  الصورة الفنية عند النابغة الذبياني
  .  م ١٩٩٢، الطبعة األولى ، مصر ، ) لونجمان ( العالمية للنشر 

  إمام عبد الفتاح إمام . د .  الطاغية دراسة فلسفية لصورة االستبداد السياسي ،
، المجلس الوطني للثقافة والفنون واالداب ،  ) ١٨٣( د العد، سلسلة عالم المعرفة  

  . م ١٩٩٦، الطبعة الثانية ، الكويت 
  تحقيق سوسنة ديفلد فلزر ، احمد بن الحسين بن المرتضى :  طبقات المعتزلة ،

  .ت . د ، الطبعة الثانية ، لبنان ، بيروت ، مكتبة الحياة 
  دار الكتب ، لعزيز الميمني جمع وتصحيح وتذييل عبد ا:  الطرائف األدبية

  . م ٢٠٠٦، لبنان ، بيروت ، العلمية 
        بشار بن برد وأبو نواس أنموذجـاً      (  ظاهرة الزمن في الشعر العربي القديم : ( 

  . م٢٠٠٩، الطبعة الثانية،القاهرة ، قافة المجلس األعلى للث، اش نضال األميوني دكَّ
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  الطبعة ، سوريا ، دار طالس ، احمد خليل :  ظاهرة القلق في الشعر الجاهلي
 .  م ١٩٨٩، األولى 

   الطبعة ، بغداد ،  دار الحرية ،مصطفى عبد السالم الهيتي : عالم الشخصية
  . م ٢٠٠٥، الثالثة 

 احمد ) : دراسة نقدية ( عفي بين أناشيد البطولة وآالم الندم  عبيداهللا بن الحر الج
  . م ٢٠٠١، دمشق ، اتحاد الكتاب العرب ، علي دهمان 

           ب المتنبيب في شرح ديوان أبي الطيالشيخ ناصيف اليـازجي ،     : العرف الطي
  .م  ١٩٥٥دار العراق للطباعة والنشر ، بيروت ، 

  مطابع ، ترجمة فؤاد كامل عبد العزيز ، نيقوالى برديائف :  العزلة والمجتمع
  . م ١٩٨٢، القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب 

 مطبعة لجنة ، تحقيق احمد أمين وآخرون ، ابن عبد ربه األندلسي : لفريد  العقد ا
  . م ١٩٤٨، الطبعة الثانية ، القاهرة ، التأليف والترجمة 

 منشورات عويدات ، ترجمة موريس شربل ، روجيه موكيالي : ة  العقد النفسي ،
  . م ١٩٨٨، الطبعة األولى ، لبنان ، بيروت 

  دار المريخ ، ترجمة محمد مصطفى ،  وآخرون بيث هس:  علم االجتماع ،
  . م ١٩٩٢، الطبعة الثانية ، المملكة العربية السعودية 

  دار المعارف ، احمد زايد :  علم االجتماع بين االتجاهات الكالسيكية والنقدية ،
  .  م ١٩٨٤، الطبعة الثانية ، مصر 

  ة المدرسة للطباعة والنشر مكتب، دار الكتاب اللبناني ، جميل صليبا :  علم النفس
  . م ١٩٨٤، الطبعة الثانية ، بيروت ، والتوزيع 

  القاهرة ، عالم الكتب ، حامد عبد السالم زهران :  علم النفس االجتماعي ،
  . م ١٩٨٤، الطبعة الخامسة 

  عبد اللطيف . ترجمة د ، ماك اندرو . د فرانسيس ت . أ :  علم النفس البيئي
الطبعة ، الكويت ، مطبعة جامعة الكويت ، عة سيد يوسف جم. د ، محمد خليفة 

  . م ١٩٩٨، األولى 
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 دار الكتب ، كامل محمد محمد عويضة : ة والفكر  علم النفس بين الشخصي
  . م ١٩٩٦، الطبعة األولى ، لبنان ، بيروت ، العلمية 

  فة مطبعة المعر، ناظم هاشم العبيدي ، عزيز حنا داوود : ة علم نفس الشخصي ،
  . م ٢٠٠٠، بغداد 

   الكويت ، مطبعة دار القلم ، محمد عثمان نجاتي : علم النفس في حياتنا اليومية ،
  . م ١٩٨٨، الطبعة األولى 

  ت. د ، مصر ، دار المعارف ، سامي الدروبي . د :  علم النفس واألدب .  
  مصر ،دار المعارف ، عبد الرحمن الباشا ) : حياته وشعره (  علي بن الجهم  ،
 .ت . د 
  مكاشفات بنيوية في سيكولوجية العدوانية (  العنف والعدوانية في التحليل النفسي

دمشق ، مطبعة الهيأة العامة السورية للكتاب ، علي أسعد وطفة . د ) : عند فرويد 
  . م ٢٠٠٨، الطبعة األولى ، سوريا ، 
  دار ، عدور اشرف علي د:  الغربة في الشعر األندلسي عقب سقوط غرناطة

  .  م ٢٠٠٢، الطبعة الثانية ، القاهرة ، نهضة الشرق 
  منشورات الشريف ، )  هـ ٣٨٤ت ( القاضي التنوخي :  الفرج بعد الشدة

  . ت . د ، إيران ، قم المقدسة ، الرضي 
  مطبعة مؤسسة النشر ، )  هـ ٣٩٥ت ( أبو هالل العسكري :  الفروق اللغوية

  .  هـ ١٤١٢، الطبعة األولى ، إيران ، قم المقدسة ، اإلسالمية 
  حبيب مونسي ) : قراءة موضوعاتية جمالية (  فلسفة المكان في الشعر العربي ،

  .  م ٢٠٠١، دمشق ، منشورات اتحاد الكتاب العرب 
  دار الشؤون الثقافية ، ترجمة سهيلة اسعد نيازي ، واالرس هارتنايت :  فن القناع

  . م ١٩٨٨، ولى الطبعة األ، بغداد ، العامة 
  هـ ٣٨٠ت ( أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب المعروف بالنديم :  الفهرست  ( ،

، بيروت ، دار الكتب العلمية ، يوسف علي طويل . ضبطه وشرحه وعلق عليه د 
  . م ٢٠٠٢، لبنان الطبعة الثانية 
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  لكويت ا، المجلس األعلى للثقافة ، سيزا قاسم :  القارئ والنص والعالمة والدالة ،
  . م ٢٠٠٢

  هـ٨١٧ت ( مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي:  القاموس المحيط (  ،
  .ت.، د ، القاهرة الناشر مؤسسة الحلبي

        دار هالل للطباعة والتوزيع    ، سميح أبو فرج    . د  :  قراءات في المناهج األدبية
  . م ٢٠١٠، الطبعة األولى ، لبنان ، بيروت ، والنشر 

 دار ، عز الدين إسماعيل . د : إلنسان في األدب المسرحي المعاصر  قضايا ا
  . ت . د ، القاهرة ، الفكر العربي 

  دار النهضة العربية ، محمد عثمان نجاتي . ترجمة د ، سيجموند فرويد :  القلق ،
  .  م ١٩٦٢، الطبعة الثانية ، القاهرة 

  م ١٩٨٥،  بغداد ،مكتبة النهضة ، مصطفى عبد السالم الهيتي :  القلق .  
  األردن ، عمان ، دار مجدالوي للنشر والتوزيع ، وليد سرحان وآخرون :  القلق
  .  م ٢٠٠٤، الطبعة األولى ، 
    طباعة وتوزيع مكتبة   ، إيهاب الببالوي   . د  ) : تشخيصه وعالجه   (  قلق الكفيف

  . م ٢٠٠١، بيروت ، زهراء الشرق 
  ١١١( العدد، سلسلة عالم المعرفة ، ق لاحمد محمد عبد الخا. د :  قلق الموت ( 
  .  م ١٩٨٧، الكويت ، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ، 
  دار الفكر العربي ، فاروق السيد عثمان . د :  القلق وإدارة الضغوط النفسية ،

  .  م ٢٠٠١، الطبعة األولى ، القاهرة 
  عائشة عبد الرحمن ( الشاطئ بنت :  قيم جديدة لألدب العربي القديم والمعاصر (
  . م ١٩٦٨مطبعة النهضة الجديدة ، القاهرة ، ، 
     لبنان ، بيروت ، دار صادر ، )  هـ   ٦٣٠ت  ( ابن األثير   :  الكامل في التاريخ ،

  . م ١٩٦٦
  تحقيق عبد القادر االرناؤوط ، )  هـ ٦٢٠ت ( عبداهللا بن قدامه :  كتاب التوابين
  . ت . د ، داد بغ، مكتبة الشرق الجديد ، 
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  مهدي . تحقيق د ، )  هـ ١٧٥ت ( الخليل بن احمد الفراهيدي :  كتاب العين
  . م ١٩٨٤، بغداد ، دار الحرية ، إبراهيم السامرائي . د ، المخزومي 

  مكتبة النهضة ، سلسلة دراسات سيكولوجية ، هيلن شاكتر :  كسب محبة الغير
  .ت . د ، القاهرة ، المصرية 

  ك د ) دراسة في التشكيل والتأويل (  الشعر العربي المعلقات العشر كالسيكيات .
، الطبعة األولى ، القاهرة ، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ، صالح رزق 

  .  م ٢٠٠٩
  سمير الحاج شاهين  : اللحظة األبدية دراسة الزمان في أدب القرن العشرين ،

  .  م ١٩٨٠، الطبعة األولى ، ت بيرو، المؤسسة العربية للدراسات والنشر 
  دار صادر ) :  هـ ٧١١ت ( ابن منظور االفريقي المصري :  لسان العرب ،

  .  م ١٩٥٥، لبنان ، دار بيروت 
  مكتبة دار ، ترجمة دحام الكيال ، كالفن هول . س :  مبادئ علم النفس الفرويدي

  .  م ١٩٨٨، بغداد ، المتنبي 
  تحقيق فوزي عطوي ، )  هـ ٢٥٥ت ( للجاحظ المنسوب :  المحاسن واألضداد
  . م ١٩٦٩، بيروت ، الشركة اللبنانية للكتاب ، 
 دار السالم للطباعة والنشر ، صبيح الشوني : ة في علم االجتماع  محاورات نفسي
  . م ٢٠٠١، الطبعة الرابعة ، سوريا ، 
  لشؤون دار ا، نوري حمودي القيسي . د :  محاوالت في دراسة اجتماع األدب

  . م ١٩٨٧، بغداد ، الثقافية العامة 
  منشورات المجمع العلمي ، صباح العجيلي ، طه النعمة :  مدخل إلى علم النفس ،

  . م ٢٠٠٤، بغداد 
  المدخل إلى نظرية النقد النفسي سيكولوجية الصورة الشعرية في نقد العقاد       
  .  م ١٩٩٨، الكتاب العرب منشورات اتحاد ، زين الدين المختاري  ) : نموذجاً( 
  منشورات ، ترجمة سيد طواب وآخرون ، لندال دافيدوف :  مدخل علم النفس

  . ت . د ، الطبعة الثالثة ، مكتبة التحرير 
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  منشورات اتحاد الكتاب العرب ، فاطمة تجور . د :  المرأة في الشعر األموي ،
  . م ١٩٩٩، دمشق 

  علي مقلد . ترجمة د ، ميشيل فوكو  : )والدة السجن (  المراقبة والمعاقبة ،
  .   م ١٩٩٠، بيروت ، مركز االتحاد القومي 

  بغداد ، مطبعة الزهراء ، عناد غزوان . د :  المرثاة الغزلية في الشعر العربي ،
  . م ١٩٧٤

  الطبعة الثامنة،مصر ،  المعارف دار، سعيد جالل . د :  المرجع في علم النفس ،
  .ت . د 
 تحقيق محمد محي الدين عبد ، )  هـ ٣٤٦ت ( المسعودي  :  مروج الذهب

  .  م ١٩٦٤، الطبعة الرابعة ، مصر ، مطبعة السعادة ، الحميد 
 محمد جاسم العبيدي . د ) : أمراضها وعالجها ( ة  مشكالت الصحة النفسي ،

  .  م ٢٠٠٩، الطبعة األولى اإلصدار الثاني ، األردن ، عمان ، مطبعة دار الثقافة 
  ت. د، القاهرة ، دار مصر للطباعة ، زكريا إبراهيم . د :  مشكلة اإلنسان.  
  ت . د ، القاهرة ، دار مصر للطباعة ، زكريا إبراهيم . د :  مشكلة الحرية .  
  م ١٩٧١، القاهرة ، دار مصر للطباعة ، زكريا إبراهيم . د :  مشكلة الحياة  .  
  م ١٩٧١، القاهرة ، دار مصر للطباعة ، زكريا إبراهيم . د :  المشكلة الخلقية  .  
   دار المعـارف    ، ثروت عكاشـة    . تحقيق د   ، ابن قتيبة الدنيوري    :  المعارف ،

  .ت . د ، مصر 
  التراث العربيإحياءدار ، )  هـ  ٦٢٦ت ( ياقوت الحموي :  معجم األدباء  ، 

  . هـ ١٣٥٥  ، لبنان ، بيروت
  لبنـان   ، بيروت  ، إحياء التراث العربي    دار   ، ياقوت الحموي : لدان   معجم الب ،

  . م ١٩٧٩
  دار ، فاروق أسليم . تحقيق د ، )  هـ ٣٨٤ت (المرزباني :  معجم الشعراء

  .  م ٢٠٠٥، الطبعة الخامسة ، لبنان ، بيروت ، صادر 
  إعداد نخبة من األساتذة المصريين العرب :  معجم العلوم االجتماعية
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  .  م ١٩٧٥، القاهرة ، العامة للكتاب الهيئة المصرية ، المتخصصين 
 معجم المصطلحات النفسي دار ، محمد مصطفى زيدان . أعداد د : ة ة والتربوي

 .  م ٢٠٠٨، بيروت ، الشروق للنشر والتوزيع والطباعة 

   مطبعة انتشارات ، محمد فؤاد عبد الباقي : المعجم المفهرس أللفاظ القران الكريم
  . ت . د ، إيران  ، قم المقدسة، إسالمي 

   تحقيق عبد السالم محمد ، )  هـ ٣٩٥ت ( احمد بن فارس : معجم مقاييس اللغة
  . هـ ١٤٠٤، لبنان ، بيروت ،مكتبة اإلعالم اإلسالمي ، هارون 

   تركيا ، مطبعة دار الدعوة ، إبراهيم مصطفى وآخرون : المعجم الوسيط ،     
  . ت . د 
 م ١٩٨٥ م إلى ١٩٥حديث في سوريا ولبنان من عام  المعذب في الشعر العربي ال

، دمشق ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، ماجد قاروط ) : دراسة جمالية ( 
  .  م ١٩٩٩

  دار الشؤون الثقافية ، احمد خورشيد النوره جي :  مفاهيم في الفلسفة واالجتماع
  .  م ١٩٩٠، الطبعة األولى ، بغداد ، العامة 

 تحقيق نديم ، )  هـ ٥٠٢ت ( الراغب األصفهاني : رآن  مفردات غريب الق
  .  م ١٩٧٢، القاهرة ، مطبعة التقدم العربي ، مرعشلي 

  دار وائل ، قحطان احمد الظاهر . د :  مفهوم الذات بين النظرية والتطبيق
  .  م ٢٠٠٤، الطبعة األولى ، عمان األردن ، للطباعة والنشر 

  دار الفكر ، كمال أبو شهده . د ،  كمال وهبي .د :  مقدمة في التحليل النفسي
 .  م ١٩٩٧، الطبعة األولى ، بيروت ، العربي 

  تحقيق    ،  جمع محمد بن المبارك بن ميمون :أشعار العرب  منتهى الطلب من
  . م ٢٠٠٨، الطبعة الثانية ، لبنان ، بيروت ، دار صادر ، محمد نبيل طريفي . د 
 دار الشروق للنشر ، جعفر سميح الحوالي . د : ة  مواجهة الضغوط النفسي

  . م ٢٠٠٣، بيروت ، والتوزيع والطباعة 
  م  ١٩٤٥دار القلم ، بيروت ،  ،عبد الرحمن بدوي . د :  الموت والعبقرية  .  



 ٢٨١﴿      ﴾  

  علي عبد ، ترجمة سامي محمود ، سيجموند فرويد :  الموجز في التحليل النفسي
  .ت . د  ، مصر، دار المعارف ، السالم القفاش 

  بيروت ، مطبعة الدار العربية للموسوعات ، عبود الشالجي :  موسوعة العذاب ،
  . ت . د ، لبنان 

   عبــداهللا المرزبــاني أبــو ، العلمــاء علــى الــشعراء مآخــذالموشــح فــي   
، دار الكتـب العلميـة    ، تحقيق وتقديم محمد حسين شمس الدين         ،  )هـ٣٨٤ ت (

  . م ١٩٩٥، لى الطبعة األو،لبنان ، بيروت 
        هـ   ٨٧٤ت  ( ابن تغري بردي    :  النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة  ( ،

  .ت .د، القاهرة ، ة المؤسسة المصرية العلمي، نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب 
  حنا عبود  : دراسة في الشعر السوري المعاصر،  النحل البري والعسل المر ،

  .م ٢٠٠١، الطبعة الثانية ، سوريا ،  كتاب العرب دار اتحاد، مطبعة وزارة الثقافة 
  أرمان ) : مقدمة عامة في علم النفس وعلم الجمال (  نصوص فلسفية مختارة

، الطبعة األولى ، بغداد ، بيت الحكمة ، نشاط فخري ، ترجمة آالء اسعد ، كوفيليه 
  . م ٢٠٠٦

 احمد فرج فرج. ترجمة د ، لندزي . ج ، هول . ك : ة  نظريات الشخصي 
  . ت . د ، بيروت ، دار الفكر العربي ، وآخرون 

  بغداد ، دار الشروق ، علي كمال . د :  النفس وانفعاالتها وأمراضها وعالجها ،
  . م ١٩٨٣

  المؤسسة العربية ، محمود السمرة . د :  النقد األدبي واإلبداع في الشعر
  . م ١٩٩٧، الطبعة األولى ، بيروت ، للدراسات والنشر 

  د ، إحسان عباس . ترجمة د ، ستانلي هايمن :  النقد األدبي ومدارسه الحديثة .
  . م ١٩٨٥، بيروت ، نشر وتوزيع دار الثقافة ، محمد يوسف نجم 

  القاهرة ، مطابع الرجوى ، محمد صادق العفيفي :  النقد التطبيقي والموازنات ،
  .  م ١٩٧٨

  دار الشؤون الثقافية العامة ، ان إبراهيم ريك. د :  نقد الشعر في المنظور النفسي
  . م ١٩٨٩، الطبعة األولى ، بغداد ، 



 ٢٨٢﴿      ﴾  

  بيروت ، دار اآلفاق الجديدة ، معن خليل عمر :  نقد الفكر االجتماعي المعاصر ،
  .   م ١٩٩١، الطبعة الثانية 

  ترجمة محمد عرب ، جيوفاني بوسينو :  نقد المعرفة في علم االجتماع ،
  .  م ١٩٩٥، الطبعة األولى ، عية للدراسات والنشر بيروت المؤسسة الجام

  دار الثقافة ،  وديع عبد المسيح دترجمة ادوار، كين كامبل :  هذه المشاعر السيئة
  .  م ٢٠٠٠، الطبعة األولى ، القاهرة ، 
  تحقيق احمد ، )  هـ ٧٦٤ت ( الصفدي صالح الدين :  الوافي بالوفيات

  . م ٢٠٠٠، بيروت ،  دار إحياء التراث ،تركي مصطفى ، االرناؤوط 
 الطبعة ، سوريا ، حلب ، مطبعة الوفاق ، رشيد الصراف . د : ة  الوحدة النفسي

  .ت . د ، األولى 
 لبنان ، بيروت ، دار النبالء ، علي القائمي . د : ة  الوسواس والهواجس النفسي ،

  .  م ١٩٩٦، الطبعة األولى 
  هـ ٦٨١ت ( بن خلكان أبو العباس : ناء الزمان وأنباء أب وفيات األعيان  : (

 . ت . د ، لبنان ، بيروت ، دار الثقافة ، إحسان عباس . تحقيق د 

   هـ ٤٢٩ت ( أبو منصور الثعالبي : يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر  ( ،
، مصر ، مطبعة السعادة ، حققه وضبطه وشرحه محمد محي الدين عبد الحميد 

  . هـ ١٣٧٧
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٨٣﴿      ﴾  

  :  المنشورةالبحوث: ثالثاً 
 د . م ، د شاكر حيدر جاسم . أ : ة  األمن النفسي وعالقته بالشعور بالوحدة النفسي

مركز الدراسات التربوية واألبحاث ، مجلة العلوم النفسية ، عفراء إبراهيم خليل 
م ٢٠٠٩، تشرين الثاني  ، ١٥العدد ، جامعة بغداد ، ة النفسي .  

 بناء م الهيئة المصرية ، مجلة علم النفس ، مايسة النيبال : ة قياس الوحدة النفسي
  . م ١٩٩٣ ، ٢٥العدد ، القاهرة ، العامة للكتاب 

  القاهرة ، مجلة الثقافة المصرية ، محمد السالمي :  تمثالت اآلخر في اإلبداع ،
  . م ٢٠٠٨ ، ٢العدد 

  المجلة العربية للعلوم ، فى علي مصط:  جدل األنا واآلخر في الشعر الجاهلي
  .  م ٢٠٠١ ، ٧٦العدد ، اإلنسانية 

  حولية كلية التربية ، إبراهيم زكي قشقوش : ة خبرة اإلحساس بالوحدة النفسي ،
  .  م ١٩٨٣ ، ٢العدد 

 مجدي : ة  دراسة ألبعاد الرضا عن الحياة وعالقتها بعدد من المتغيرات النفسي
  .ت .  د ٢٠العدد ، المجلد الثامن ، دراسات النفسية المجلة المصرية لل، الدسوقي 

  مجلة الدراسات ، رحمه السمور . د :  الدفاع في التحليل النفسي وعالقته باإلبداع
م ٢٠٠٠ ، ١٤العدد ، قطر ، ة النفسي .  

  مجلة الفنون ، علي مرسي :  الزمان واإلنسان في األدب الشعبي المصري
  .  م ١٩٨٧ ، ٢٨العدد ، القاهرة ، لعامة للكتاب الهيئة المصرية ا، الشعبية 

  ٤العدد ، القاهرة ، مجلة الثقافة المصرية ، محمد سالم العنزي :  الزمن والشعر 
  . م ٢٠٠٩، 
  مجلة آفاق ، رافعة سعيد حسين السراج . د :  شعر السجون في العصر األموي

  .  م ٢٠٠٣ ، ٤١العدد ، السنة الحادية عشرة ، الثقافة والتراث 
  مجلة آفاق عربية ، غانم جواد رضا :  شعر السجون في القرن األول الهجري ،

  . م ١٩٧٨، آب  ، ١٢العدد ، السنة الثالثة 
  
 



 ٢٨٤﴿      ﴾  

   محمد الشناوي ، علي خضر : الشعور بالوحدة والعالقات االجتماعية المتبادلة ،
  . م ١٩٨٩ ، ٢٥العدد ، السنة الثامنة ، مجلة رسالة الخليج العربي 

  عباس نور :  الصداقة ودورها في تحقيق التوازن النفسي واالجتماعي لألفراد
  . م ٢٠٠١ ، ١٦العدد ، قطر ، ة مجلة الدراسات النفسي، الدين 

  مجلة األقالم ، مسلم حسب حسين . د :  الصورة الحلمية والصورة الشعرية ،
  .  م ١٩٩٢، آب / تموز  ، ٨ / ٧العدد 

 مجلة كلية اآلداب ، أيهم عباس القيسي . د : شعراء العرب  الطيف والخيال عند ال
  . م ١٩٩٩ ، ٤٧العدد ، الجامعة المستنصرية ، 
        ي االنفعال الذاكرة، فيليبسترجمة محمد ياسر منـصور     )اليزابيث(عندما يقو ،  ،

 .م ٢٠٠١  ،١٠٥ ، العدد مجلة الثقافة العالمية

   المجلد ، مجلة عالم الفكر ، بدوي عبده : الغربة المكانية في الشعر العربي
  . م ١٩٨٤،  يونيو – مايو –ابريل  ، ١العدد ، الخامس عشر 

  قاسم حسين صالح :  الفرويدية فكر علمي أصيل أم ضجة في العلم قامت وانتهت
  . م ١٩٧٨ ، ١العدد ، مجلة آفاق عربية ، 
  المجلد الثامن  ، مجلة عالم الفكر، سيد محمد غنيم . د :  مفهوم الزمن عند الطفل
  .  م ١٩٧٧، يوليو  ، ٢العدد ، 
 ٢العدد ، حولية كلية التربية ، نبيل الدمنهوري : ة  مقياس الغربة والصدمة النفسي 
  .  م ١٩٨٣، 
  مجلة عالم الفكر ، فتح اهللا خليف وآخرون . د :  ندوة حول مشكلة االغتراب ،

  . م ١٩٨٠ ، ١العدد ، المجلد العاشر 
 الوحدة ال نفسيمجلة دراسات نفسية ، عادل سليمان : ة ة وعالقتها بسمات الشخصي
  . م ١٩٩٤ ، ٢ العدد ، ٤مج ، ئيين النفسيين المصرية رابطة األخصا، 
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  طاريح األالرسائل و : رابعاً
  كلية ، رسالة ماجستير ، حيدوش احمد :  االتجاه النفسي في النقد العربي الحديث

  . م ١٩٨٣، اد جامعة بغد، التربية 
  رسالة ، نبراس هاشم ياس الغانمي :  االغتراب في شعر صعاليك العصر األموي

  .  م ٢٠٠٦، جامعة بابل ، كلية التربية ، ماجستير 
  مي :  الثنائيات المتضادة في شعر الصعاليك والفتاك إلى نهاية العصر األموي

  . م ٢٠٠٨،  بغداد جامعة، كلية اآلداب ، أطروحة دكتوراه ، وليم عزيز بطي 
         أطروحة  ، روليد محمد رشيد الجوخدا   / الحرمان في الشعر العربي قبل اإلسالم

  .م ١٩٩٧ – جامعة بغداد – كلية اآلداب –دكتوراه 
     حسام الدين عيسى بن سنجر اإلربلي ، دراسة          )هـ ٦٣٢ت  (ديوان الحاجري ،

  ،اب، جامعـة بغـداد    صاحب شنون الزبيدي، رسالة ماجستير ، كلية اآلد       : وتحقيق
  . م ١٩٨٨

  كلية التربية ، رسالة ماجستير ، هادي شعالن حمد :  رواية السجن في العراق ،
  . م ٢٠٠٢، جامعة بابل 

  بشير عبد زيد ) : دراسة موضوعية فنية (  شعر األسرى العراقيين الحديث
  . م ٢٠٠١، جامعة القادسية ، كلية اآلداب ، رسالة ماجستير ، عطية 

 هادي سدخ زغير :  السجون في العصر العباسي حتى نهاية القرن الرابع  شعر ،
  . م ١٩٩٦، جامعة المستنصرية ، كلية اآلداب ، رسالة ماجستير 

   خالد جعفر مبارك : المكان في شعر الصعاليك والفتاك إلى نهاية العصر األموي
 .  م ٢٠٠٦، جامعة ديالى ، كلية التربية ، رسالة ماجستير ، 
  كلية ، رسالة ماجستير ، حكيم صبري عبداهللا : لمكان في الشعر المهجري ا

  .   م ٢٠٠١، الجامعة المستنصرية ، التربية 
  حنان احمد خليل الجمل ) :  هـ ٤٥٠ -  هـ ٣٣٢(  الموت في الشعر العباسي

، نابلس ، جامعة النجاح الوطنية ، كلية الدراسات العليا ، رسالة ماجستير ، 
  .  م ٢٠٠٣، فلسطين 
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Abstract 

 

 It is no doubt that the poetic texts written behind the bars of prisons 

have a high creativity value. They hold real translations of human 

being entities that suffered fear, concern, alienation and loneliness. 

Studying these texts reveals high knowledge related values related to 

human identities facing psychological disturbance and feeling stress. 

          This study entitled " Dialectic of The Self and the Other in the 

Poetry of the Amuid and the Abbasid A Psychological Study " is 

done  because of confirm the significance of the moment when a 

creative text is born  depending on the psychological approach which 

is the only way to understand this moment. 

          This study has depended on some previous studies written 

about the poetry of prisons especially the study conducted by Dr. 

Ahmed Mukhtar Al-Bazreh entitled " Capture and Prison in Arab's 

Poetry; a history and study". In adopting the psychological 

approach, this study has depended on several pure theoretical 

psychological studies to support the ideas and insights presented in it. 

Two books written by Dr. Mustafa Hijazi have been essential among 

these studies; they are " Social Inferiority: An Introduction to 

Defeated Human Psychology" and " The Wasted Human". They 

explained many of the ambiguous aspects of the psychological states 

of oppressed man. 

          The main difficulties faced by this study are two. The first was 

the inexistence of a comprehensive collection of prison Arab poetry. 

It took much time to search the references that included the history 

of imprisoned poets. The second problem was the necessity of special 

focus on studying Psychology and applying its mechanisms and 



 B

theories on the poetic text which required doubled effort and needed 

courage.  

          The study is composed of an introduction, four chapters, and a 

conclusion in addition to the bibliography. The introduction reviewed 

the bases of the study in terms of the linguistic and the idiomatic 

concepts, the societal and the psychological ones of the self and the 

other, as well as investigating creativity at prison according to 

Stimulus Theory. Chapter One  dealt with two issues; feeling 

inferiority and fearing the governing power through what the 

prisoner faces  of torture, defamation, and dehumanization in the 

darkness of prisons. Chapter Two investigated the psychological 

phenomenon of concern through the effect of two existential forces on 

the self; death and time . Chapter Three has been devoted to study 

two psychological issues; the first included the psychological aspects 

related to suffering alienation to place, while the second studied the 

psychological loneliness suffered by the prisoner away from friends 

and community. Chapter Four reviewed the defensive conscious and 

unconscious mechanisms as psychological reactions against the other 

by the self which are classified as compensatory and delusive. The 

conclusion summarized the most important results and ideas 

presented in this study. 

          I have to praise and thank The Almighty Allah for the great 

help in conducting this study. I express my sincere thanks and 

appreciation for my supervisors Dr. Mizhir Alwan Mouzan Al-

Soudani and Dr. Ahmed Haiiawi Al-Saad. My thanks go to everyone 

who helped me in conducting this study.  
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