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:ر شكر وكرف ارر

"ر ائنر شك مرألز دّنشم" يقور ار ت الرر

 ار الشكرار وددر ر ك يرالهر الذر ن ارالر الك يهر  ّيكرالر ألألكررلرر
...رأللق اذر اّدا سلهر رلر نج زرهل ر ابحث

ارهر  ا يرررقو الرر الذراق درأل رر. ك ر  يّد ر  الشكر اجج ير الر سس اذر رر
 نججرهل ر ابحثررلرهلدر اّلقاررهر ارألمحملر وسلر وجددر طيلرألي ار ابحثرر

.ررر سقوطج  لر ايّطكلر  تد ي لر اّل ابلر شكدر ار الر شكرر

 ك ر  يّد ر  الشكر ال الر اككج ور بف اير  وسك  ر  اسّيد كر الر  رّلرألنر ن ا  رر
اا لر طيلر الكيرسمق اررلراا سسلر   نق رالر طكرألقّوجطنر ألك د نرر

 ك ر  يد ر  الشكر اجج ير الرنجقوررهر رويطكلر ايسطنر  نس ر ك شس ذررلر سيبلرر
 .هل ر ابحثر   ك ول
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: قال الّشافعي 

نعيـــــب زماننــــا والعيــب فينـــــــــا                 ومـــــــا 

لزماننا عيب سوانــــا ونهجوا ذا الّزمان بغير ذنـــب                 

ولو نطق الّزمان لنا هجانــــا 

فدنيانــــا الّتصّنــــــع والّتراثـــــــي                    ونحن به 

من يخادع من يرانـا 

وليس الّذنـــب بأكل لحـم ذئـــب                     ويأكل 

بعضنا بعضا غيابــــا 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة



 ...................................................................................:المقدمة

أ
 

ارتبط الشعر بظهور اإلنساف األّوؿ، فحاوؿ بذلك أف يعيش لكنو بٌن احلٌن واآلخر جيد نفسو 

وحيدا يشعر بالفراغ الذي فرضتو عليو الطبيعة القدمية القاسية، لذا حاوؿ أف جيعل من الشعر مالذا يسقط 

. وكل ذلك تنفيسا وترفيها عن نفسو... فيو كافة مشاعره من حزف وفرح، وأمل ونشوى

إف النفس البشرية رلاؿ خصب للبحث والدراسة، وىو ما أدى بالعلماء للمضي يف ىذا األمر، وما 

إف تطور العلم حىت أصبحت ىذه النفس ختضع لتحليالت وأصبح علم النفس أكثر مسامهة إذ أنو يزيد 

ادلوضوع  تشويقا وإثارة وقد كاف احلطيئة من أبرز الشعراء الذين تناولوا الشعر عامة وغرض اذلجاء خاصة، 

. ودراسيت لو دراسة نفسية ستخرج البحث من الرتّابة وتعطيو مسة القابلية لدى ادلتلقي

اذلجاء عند احلطيئة دراسة نفسية، : وعلى ىذا األساس اكتملت صورة البحث الذي جاء موسوما بػ

وقد وقع اختياري على ىذا ادلوضوع لرغبيت ادللحة للغوص يف أغوار ىذا الشاعر الذي كاف شعره ىجاء 

لكل الذين أثاروا فيو مشاعر ملّونة من الكآبة واإلحباط والعيش ادلضين فغدا شخصا مليئا بادلرارة واحلقد 

ورّد هبجاء جعل غًنه يهابو من ملوؾ وأمراء، كما أّنين حاولت عرب طريق معرفيت بو أف أّوضح سبب نقمتو  

على احمليط اخلارجي، وقد  أحببت أف أحبر يف سفينة التحليل النفسي يف سلتلف متاىاتو  يف زورؽ األدب 

. خاّصة  وبالذات يف ىجاء احلطيئة

: وقد كانت اإلشكاالت األساسية اليت طرحتها يف موضوع حبثي ىذا تكمن يف

 كيف سامهت حياة احلطيئة والظروؼ اليت أحاطت بو يف بروز شاعريتو؟  

ما الدواعي اليت عملت على جعل احلطيئة ىّجاءا بالّدرجة األوىل؟  

وىل صلح التحليل النفسي يف األدب  كمنهج يف ادلعرفة األدبية عامة أـ أنو منهج ال خيلو من 

النقائص كغًنه من ادلناىج األخرى؟ 

 ىذه األسئلة وأخرى حاولنا اإلجابة عنها يف فصوؿ ىذا العرض حبيث تشكل بناء حبثي ىذا تتألف 

ترمجة "من مدخل نظري وثالثة فصوؿ تسبقهما مقدمة وتليهما خادتة، حيث عنونت ادلدخل النظري بػ 
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وقفت فيو على أىم احملطات اليت ّمرت حبياتو بداية من أمسو ونسبو، وكذا حياتو وما أشتهر " حلياة الشاعر

. بو من أدب مث أقواؿ القدماء يف فنو وأدبو، وأهنيتو بوصيتو اليت عدت أىم وآخر شلر يف حياتو

ألنتقل بعدىا إىل الفصل األوؿ الذي طرحت فيو أسباب تبيّن احلطيئة لغرض اذلجاء معنونة الفصل 

دواعي اذلجاء عند احلطيئة وأنواعو، بداية أحببت أف أقدـ حملة عن اذلجاء كغرض وما يتعلق بو من : بػ

تعريف لو يف اللغة واإلصالح وكذا أىم أنواعو وخصائصو مث أساليبو ادلشهورة ألنتقل بعدىا إىل أىم دوافع 

قوؿ احلطيئة للهجاء من دوافع فيزيولوجية وكذا دوافع نفسية واجتماعية  

وكيف لنا أف ندرس ىذه األسباب من دوف أف نتطّرؽ إىل إبراز نفسّيتو وبذلك جعلت عنواف الفصل 

الثّاين ادلنهج الّنفسي وعالقتو باألدب ،وتطرّقت  يف ىذا الفصل إىل ماىّية ادلنهج لغة واصطالحا مثّ عرّفت 

الّنفس وبادلنهج الّنفسي  ألحتّدث بعدىا  عن نشأة التحليل الّنفسي وعالقتو باألدب ،مثّ أىم ادلبادئ 

وكذا عيوبو وبعدىا حاولت أف أّوضح كيف برز ادلنهج الّنفسي عند نقادنا العرب ادلعاصرين ألتطرؽ آلخر 

. شيء يف ىذا الفصل أال وىو مدارس التحليل النفسي عند كل من فرويد ،جوستاؼ يونغ ،وأدلر 

التطبيق على بعض مناذج احلطيئة :مث انتقلت بعد ىذا الفصل النظري إىل فصل تطبيقي ومستو بػ 

العالقات القائمة بٌن احلطيئة وغًنه من الناس حيث درست فيو عالقة : أّوذلما. وقّسمتو إىل زلورين

احلطيئة بأّمو وأبيو وكذا إخوتو وعالقتو بقومو وبالزبرقاف بن بدر وبنفسو ، 

ثانيهما أبرزت فيو التفسًن الّنفسي لسلوؾ احلطيئة من ازدواج للّشخصّية ،وكذا شعور بالّدونية ضلو 

منهّية ىذه الفصوؿ خبادتة .األنا واآلخر وكذلك العدائّية ادلتمثّلة يف الّتلذذ بعذاب األنا وعذاب اآلخر 

أبرزت فيها أىم االستنتاجات اليت خلصت إليها وكنت معتمدة يف ىذه الّدراسة ادلنهج الّتحليلي الوصفي 

ديواف احلطيئة ،وكذا عّدة كتب أخرى كالّتحليل الّنفسي لألدب :لعل أىم مصدر اعتمده يف ىذه الّدراسة 

وكذا كتاب باف محيد فرحاف احلطيئة -الّشعر خاّصة–لعز الّدين إمساعيل و األسس النّفسّية لإلبداع الفيّن 

يف معيار الّنقد قدميا وحديثا ،إيليا حاوي فن اذلجاء وتطّوره عند العرب وأّي عرض واجهتين صعوبات 
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منها ضيق الوقت الذي شّكل يل نوعا من اإلرباؾ كما أفّ الكتب اليت تناولت احلطيئة بشكل أدؽّ وأوسع 

مل تتوّفر لدّي لكن بفضل اهلل وحبمده أهنيت عرضي ىذا وأدتىن أف يستقي منو كّل من طالتو يداه ليكوف 

 .     خًن زاد
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 :  اسمه ونسبه .1

نسبو إيل "ىو جرول بن أوس بن جوية بن سلزوم بن مالك  ،كنيتو  أبو مليكة نسبو إىل ابنتو مليكة 

 1.ولقبو احلطيئة "ابنتو مليكو 

 2 :ألرض،يقول ىاجيا وذاما خلقتو بو لقصره وقربو من ابوىو لقق  لق  ليو، وللّق  -

 .أرى يل وجها شوه اهلل خلقو                      فقبّقح من وجو وقبّقح حاملو 

ال شك أن كثَتا من الفتيان : "كما كان ضئيل اجلسد، ال تأخذه العُت كما يقول صاحق األ اٍل -

ي فكو األسفل كان بارزا ،كما إن أينشأون ،وىم  يعانون من قبح منظرىم كاحلطيئة ، فقد كان أفقم ،

 ".الدّقمامة كانت تغلق  لى سائر مالزلو 

وىو من بٍت  بس ،من مضر، ال نعرف تاريخ ميالده ، ولكنّقو ولد يف اجلاىلية ، من أمّق أمسها  -

سفاحا من جارية امسها الضراء ،كانت بنت رياح بن "أوس بن مالك العبسي "، و احلطيئة إستولده 3"الضرّقاء"

 .وكان أيضا مدخول النّقسق " بن كنيس بن جابر العبسي" مرو ،مث إن الضراء تزوجت 

لست لواحد وال الثنُت ، وكان يعلم أنّقو زنيم : ويبدو أنّق الضّقراء كانت مستهًتة تقول البنها احلطيئة  -

، وينقم  لي أمو ، و لي الناس من أجل ذلك ، وىذا يفسّقر لنا نقل نسبو من قبيلة إيل أخرى ،كما يعلل لنا 

ولذلك كان احلطيئة ذا . ىجاءه المو وأبيو ولنفسو ويعلل ىجاؤه ادلقذع ونيلو من أ راض الناس حقّقا وباطال

شرّق وسفو، جشعا، سؤوال، ملحفا يف الطّقلق ، دٍلء النّقفس، كثَت الشّقر، قليل اخلَت، ٓتيال ىجّقاء
وكان مغمور 4

 .الّقنسق؛ ونسبو متدافع بُت القبائل، ينتمي إىل كل واحدة منها إذا  ضق  لى األخرى

ارتد بعد ذلك و قد قال يف ذلك  :وىو سلضرم أدرك اجلاىليّقة و اإلسالم فأسلم مث ّق

                                                           

.13،ص 1998احلطيئة أوس بن جرول العبسي، اسعد ذبيان ،دار الفكر العريب ،بَتوت ،لبنان ، الطبعة األوىل ، 1  
.13،ص 1998احلطيئة أوس بن جرول العبسي، اسعد ذبيان ،دار الفكر العريب ،بَتوت ،لبنان ، الطبعة األوىل ، 2  

  3  105إيليا حاوي فن اذلجاء وتطوره  ند العرب ، دار الثقافة بَتوت لبنان ، د ط، دس ، ص
 مر فروخ ،تاريخ االدب العريب ، االدب القدَل من مطلع اجلاىلية إىل سقوط  الدولة األموية ، دار العلم للماليُت بَتوت ،اجلزء األول ، الطبعة  4

  .334- 331،ص1981الرابعة ، 
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 أطعنا رسول اهلل إذ كان بينـنا              فيا لعباد اهلل ما أليب بكــر

 1        وتلك لعمر اهلل قاصمة الظهر أيورثها بكرا إذا مات بعــده 

يف الطبقة الثانية " ابن سالم"كما  رف بعبثو و إقذا و يف اذلجاء حىتّق انّقو مل يوفّقر أمّقو ونفسو ، وضعو 

 :من الشعراء ، وشعره شنتاز بالقوة والرّققة واجلزالة ، ولو ديوان شعر مطبوع من أشهر شعره أدلدحي قولو 

 يسوّقسون أحالما بعيدا أنّقاتـهـا              وان  ضبو جاء احلفيظة و اجلـدّق 

 أولئك قوم إن بنو أحسنوا إليـنا               وإن و دوا أوفوا وإن  قدوا شدّقوا

 وإن كانت النّقعماء فيهم جزوا هبا              وإن نعموا ال كدروىا وال كـدوا

 وان قال موالىم  لى جلّق حادث             من الدّقىر ردّقوا فضل أحالمكم ردّقوا

 : أما يف اذلجاء فأشهر ما قال ىجاؤه الزبرقان بن بدر وقومو، ومنو

                  واقعد فانك أنت الطا م الكاسي دع ادلكارم ال ترحل لبغيتها

  2ال يذىق العرف بُت اهلل والناس من يفعل اخلَت يعدم جوازيو

 .وقد  دّقت ىذه األبيات من أحسن ما قيل يف اذلجاء

 :حياته.2

، حيث كان ابن امة امسها الضّقراء وكان أبوه 3"كان احلطيئة من أوالد الزنا الذين شرفوا " قال ابن كليب ،

من بٍت شيبان بن ذىل ، فرزق منها ولدين "بنت رياح بن  مرو بن  وف "قد تزوّقج امرأة حرة ىي "أوس "

،فولدت لو ولدين أيضا،وكان للحطيئة "الكلق بن كنيس "ومات، وتزوّقج الضّقراء رجل من  بس يقال لو 

 . أخوان من أبيو أوس ،وأخوان من أمّقو الضّقراء، وكلّقهم من  بس 

                                                           

13احلطيئة ،أوس بن جرول العبسي، اسعد ذبيان،ص 1  
245،246 ، ص1999زنِت شامي،موسو ة شعراء العرب،دار الفكر العريب بَتوت ،اجلزء األول، الطبعة األوىل، 2  

131األصفهاٍل ،األ اٍل،اجلزء الثاٍل،ص 3  
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ال : إيلّق من مالكم قطعة،فقاال افقال ذلم افردو"أوس بن مالك "فلمّقا تر رع احلطيئة أتى أخويو من 

 :،ولكن أقم معنا فنحن نواسيك، فقال

 أأمرمتاٍل أن أقيم  ليكمــا                كال لعمر أبيكما احلبّقـاق

              شلّق األجَت قالئص الورّقاق  بدان خَتذنا يشلّق بضيعـة 
1 

وكانت الضّقراء قد موّقىت  ليو بذلك يف أوّقل نشأتو ،فصدّقىا، وكان االفقم قد " مباالفل" أخيها ادلعروف

 :مات ،فأقبل احلطيئة يطالق ٔتَتاثو منو بعد أن صرّقح بانتسابو اىل بٍت ذىل ومدحهم، فقال

 قومي بٍت  مـرو بن  ــو                  ف، إن أراد العلـم  الـم

كنية امرأة احلطيئة ولكنو مل يقنع "خنالت أم مليكة "فأشفل  ليو أبناء االفقم وأ طوه خنالت د يت 

 :هبذه النّقخالت ،وظلّق يسأذلم مَتاثو كامال من االفقم فلم يعطوه شيئا وضربوه فغضق  ليهم  وقال 

 متنيت بكرا أن يكونوا  ماريت                 وقومي وبكر شرّق تلك القبائل

         فياليتٍت من  َت بكر بن وائل إذا قلت بكري نبومت ْتاجـيت 

 ء ٕتره من شرف العواطف، واحلياا من روح العصبية الصحيحة، ومهوكان ىذا الًتدد يف انتسابو، جرد

 2. بُت القبائل ينتسقا اجلميل فقضى حياتو كلها متشردا، متدافعة  لى ادلبادئ، ومعرفظمن السؤال، واحلفا

اىل من يرى فيو ادلنفعة فيمدح من يكثر لو العطاء ،أو من سناف بطشو، ويهجو من ال ينيلو ما 

 3  استعملها أداة للكسق وسببا للمعاشان يلبثير ق،حىت أصبح اذلجاء ملكة خاصة فيو مل 

 .واشًتك احلطيئة يف حرب داحس والغرباء -

صلى -وأسلم احلطيئة ووفد  لى الرسول وأنشده ، َت أن ابن قتيبة تردّقد يف قبول دلك ،ودلا تويف الرسول

ارتدّق احلطيئة مع قومو وقال بيتُت زنالن مشكلة من مشاكل الردة يف اإلسالم ظن مجا ة من - اهلل  ليو وسلم
                                                           

 132،133م، ص1952، دار الثقافة، بَتوت، دون طبعة ، 2أبو الفرج األصفهاٍل، األ اٍل، ج  1
.8،ص2004ديوان احلطيئة،شرح ابن السكيت،قدم لو ووضع ىوامشو وفهارسو حنا نصر احلي ،دار الكتاب العريب بَتوت ،لبنان،د ط، 2  

  .09 ادلصدر نفسو، ص3
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أو تركا لطا ة أبـي بكر الن العرب من  َت أىل ادلدينة مل –الدارسُت أهنا كانت  صيانا سياسيا واقتصاديا 

 .يكن ذلم رأي يف انتخابو خليفة 

 : فقال احلطيئة

         فـيـا لعباد اهلل ،ما أليب بكـر أطعنا رسول اهلل إذ كان بيننا 

 قاصمة الظهر-  لعمر اهلل–أيورثها بكرا إذا مات بعده؟                    و تلك 

" حوران"كما ىجا الزبرقان ،وبقي احلطيئة يف ادلدينة حينا من الدىر،  مث انتقل يف خالفة  مر اىل 

، و كان  لقمة سيّقدا يف اجلاىلية، أسلم وارتدّق مث  اد اىل الطا ة و سكن حوران، و " لقمة بن  الثة" قاصدا

 ".مائة ألف ناقة مع أوالدىا" لكن  لقمة كان قد تويف قبل رليئو فأ طى ابن  لقمة للحطيئة

فقد انزوى ، " أيام  لي" ذىق اىل الكوفة مث  اد اىل ادلدينة ، أما يف"  ثمان بن  فان" و يف أيّقام

 1.يف ادلدينة " معاوية " ولكنو برز يف أيام

 2. م678ىـ ، 59 تويف احلطيئة سنة  -

 

 

 

لقيت سَتتو األدبية اإلىتمام الالئل الذي تستحقّقو ،وخصّقصت ذلا ادلصادر مكانا يتناسق وأذنيّقة تلك 

أن " بابن سالم اجلمحي"الشّقخصية الفذّقة اليت تبوّقأت منزلة رفيعة يف صنا ة الكلمة ونظم الشعر وىذا ما أدى 

الذي كانت تربطو بو صلة االنتماء إىل ذلك البيت الشعري " كعق بن زىَت"رنعلو يف الطبقة الثانية مقرونا إىل 

وكان : "مل سنص الرجل منزلتو الشعرية فأنزلو حيث يستحل ، وقال  نو " ابن سالم" ادلعروف ، واحلقيقة أن

                                                           

.334-331، س 04، دار العلم للماليُت ، بَتوت، ط1تاريخ االدب العريب، االدب القدَل يف مطلع اجلاىلية اىل سقوط الدولة األموية ،ج 1  
 .69، ص 2001، 1حاكم حبيق الكريطي، معجم الشعراء اجلاىليُت و ادلخضرمُت، دار النشر بَتوت لبنان، ط  2
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و اب  ليو جشعو وإحلاحو بالسؤال ، أما صاحق اجلمهرة ، فقد .1"احلطيئة متُت الشعر ، شرود القافية 

" النابغة اجلعدي" جعلو مع أصحاب ادلشوبات وىن القصائد الاليت شاهبن الكفر واإلسالم ، وقرنو اىل

، وقد أفرد لو صاحق األ اٍل ترمجة 2، و مرو بن امحر وابن مقبل" الشماخ"و" القطامي"و" كعق بن زىَت"و

وىو من فحول الشعراء ومتقدّقميهم وفصحائهم ،متصرّقف يف مجيع فنون الشعر :"وافية يف كتابو ،وقدمو بالقول 

 ".من ادلديح والفخر واذلجاء والنسيق ، رليدا يف ذلك امجع

 .3واحلقيقة ان شعره قد نال اإل جاب واستحل الثناء

 :أقوال القدماء في فنه-3

كان احلطيئة راوية زىَت، فاكتسق منو صفات الصنا ة الشعرية، و ذوقا يف الوصف مست بشعره اىل - 

من " مكانة مرموقة يف  امل الشّقعر ، حىت أنّق كثَتا من النقاد  دّقوه يف مقدمة الشعراء، فجعلو األصفهاٍل 

فحول الشعراء ومتقدميهم ، و فصحائهم، متصرف يف مجيع فنون الشعر من ادلديح ، و اذلجاء ، و الفخر، و 

يعد احلطيئة أىجى الشّقعراء القدامى ، و إىل نبو و يف اذلجاء " و قال بروكلمان 4"النسق، رليد يف ذلك امجع

 "يرجع الفضل يف بقاء شعره

ووصف ابن سالم شعر احلطيئة بادلتانة و . 5"إن احلطيئة أشعر الشّقعراء بعد زىَت:" ... وقال إسحاق- 

 ".ما من أحد إال لو أشاء ان أجد يف شعره مطعنا لوجدتو احلطيئة:" شرود القافية ،و قال أبو صفوان االحوزي

 :مل تقل العرب بيتا قطّق أصدق من بيت احلطيئة : و قال أبو  مر بن العالء- 

 .من يفعل اخلَت ال يعدم جوازيو               ال يذىق العرف بُت اهلل و الناس

                                                           

49ابن سالم اجلمحي، طبقات فحول الشعراء،ص  1  
.106 ص، 1926 ط، دالقرشي، مجهرة أشعار العرب، ادلكتبة التجارية، مصر،  2  

9ادلصدر السابل، ديوان احلطيئة، ص 3  
.130أبو الفرج األصفهاٍل، األ اٍل،ص  4  

140ادلصدر السابل، ص 5  
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و كان البد أن شنتدّق أثر زىَت يف نفس احلطيئة من اإل جاب بالصّقنا ة اخلارجيّقة و السّقَت يف طريقها اىل 

تذوق أسلوب التفكَت نفسو و األخذ بنسل التّقصوير أيضا حىت أصبح من الصّقعق  لينا ، ان ال نلمس تأثَت 

"  بيد اهلل بن شدّقاد"فن زىَت خاصة يف األبيات احلكيمة اليت كان احلطيئة ير ّقق فيها الناس، لذا دلّقا حظرت 

يا بٍت أرى دا ي ادلوت ال يقلع ، و ْتلّق ان من مضى ال يرجع، : "فأوصاه و قال لو" ابنو زلمدا"الوفاة د ا 

ومن بقيّق فإليو ينزع، يا بٍتّق ليكن أوىل األمور بك تقوى اهلل يف السّقر و العالنية، و الشّقكر هلل،و صدق 

احلديث و النّقية ، فانّق للشّقكر مزيدا و التّققوى يف السّقر و العالنية، و الشمر هلل، و صدق احلديث و النية ، 

 :، كما قال احلطيئة"فان للشكر مزيدا و التقوى خَت زاد

 و لست أرى السّقعادة مجع مال           و لكن التقيّق ىو السعيــد -

             و تقوى اهلل خَت الزّقاد ذخــرا          و  ند اهلل لألتقى مزيـــد

 1                 و ما البـد ان يـأيت قريـق           و لكنّق الـذي شنضي بعيـد

الشك ان ىذه احلكم ، و ان كانت من تراث زىَت احلكمي، قد تطورت مضمونا و أسلوبا ، بفضل 

تأثَت القرآن الكرَل فإن احلطيئة قد  رف كيف يستفيد من روح زىَت، و لكنّقو بقيّق زلتفظا بنفسيّقتو اخلاصّقة، إذا 

و لكنّقو أضاف إليو ما امتاز بو من رقّقة و من ولوع بالعبث، و ر بة يف - استعمل الذّقوق الزىَتي ادلكتسق

 .2 استعمال أسلوب التهكّقم و السخرية الشّقديد التّقأثَت يف ادلتهكّقم بو لىالظرف، و مقدرة 

أنا و اهلل أ لم ّتيّقد الشّقعر، و لقد أحسن احلطيئة حيث : "يقول" ابن شربمة"مسعت :  و قال ابن  ينيّقة

 :يقول

 3أولئك قوم ان بنوا أحسنوا البٌت            و ان  اىدوا أوفوا و ان  قدوا شدّقوا

                                                           

16ادلصدر نفسو، ص  1  
.17ديوان احلطيئة، ص 2  

149أبو الفرج األصفهاٍل، األ اٍل، ص 3  
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ضفت قوما يف سفر و قد ظللت الطريل، فجاءوٍل بطعام أجد طعمو يف فمي و ثقلو يف " قال رجل

 ":بطٍت، مث قال شيخ منهم لشاب، انشد  مك فأنشدٍل

 1 فا من سليمى مسحالن فخامره              متشّقى بو ظلمانو و جاذره

 بلى و أنا صاحبو من اجلن : أليس ىذا للحطيئة؟ فقال : فقلت لو 

ضفت قوم قي سفر و قد ظللت الطريل ،و إذا الناس متقصّقفون  ليو ، فتخلّقصت حىتّق :" قال رجل 

 من أشعر الناس؟: ما تشاء ؟ قلت:أبا صخر، قال: دنوت فقلت 

 :قال الذي يقول

 و آثرت إدالجي  لى ليل حرّقة             ىضيـم احلشا حسانة ادلتجــرّقد

   واضح الذّقفرى أسيل ادلقلّقـد لىتفرق بادلدري أثيثـا نباتــو             

 ىو ذاك: ىذا احلطيئة؟ قال: قلت: قال 

 ومن ادلآخذ  ليو أنّقو أفسد شعره احلسن هبجاء النّقاس و كثرة الطّقمع -

و اخلالصة أنّق شعره متُت السّقبك، سليم الّقًتكيق، شنتاز مدحو بالفخامة، و استعطافو بالرّققة،  -

 .و ىجاؤه بشدّقة الوقع و اإليالم

 :أقوال  المحدثين في فنه-4

، فبعد ان " طو حسُت" لقد تعددت آراء احملدثُت يف فنو، ولكننا سنكتفي بواحد منها يوجز وينصف وىو رأي

فإٍل أرى يف ىذه األبيات جزالة وصالبة :"يستعرض قصيدة احلطيئة يف مدح  لقمة بن  الثة ينتهي اىل القول 

 و ارتفا ا،

                                                           

.148ادلصدر نفسو، ص  1  
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إٍل أجد ىذه : أنّقٍت أطعت نفسي لقلتو شنلك  لى أمري، ولهوأجد فيها مجاال ال ا رف كيف أصوّقره، ولكن

وال بد لنا وحنن نذكر الشّقعراء وآراءىم باحلطيئة من أن نذكر رأي احلطيئة يف نفسو 1".األبيات رجولة الشعر

 الناس أيّق يا أبا مليكة ،: رأيت احلطيئة بذات  رق ، فقلت لو:،قال" بد الرمحن بنايب بكرة " وشا ريّقتو،فعن

فيسألو " ابن  باس"ويلتقي كذلك احلطيئة 2".ىذا إذا طمع:"أشعر؟ فأخرج لسانا دقيقا كأنو لسان حيّقة،فقال

ولكنّق الضرا ة أفسدتو، :من أشعر الناس؟ فيذكر أبا دؤاد األيادي،وزىَت ابن أيب سلمى مث النابغة ويقول  نو

ابن "كما أفسدت جروال ، ولوال اجلشع لكنت أشعر ادلاضُت ، وأما الباقون،فال شك أٍل أشعرىم، فقال 

 3.أنت كذلك يا أبا مليكة":  باس

 :(وصيته)...الحطيئة و السحابة التي حجبت وجه الشمس.5

و للحطيئة وصيّقة ظريفة ، يأيت كلّق فريل من الرّقواة يبعضها ، و قد مجعت ما :"يقول  صاحق األ اٍل 

 ".وقع اىل منها يف موضع واحد، وصدرت أسانيدىا 

 .4وقد جاءت ىذه الوصية أشبو ْتوار أديبّق مع الرجل، يكشف  ن فكره ومذىبو يف الشعر و احلياة

كما أنّق وصّقيتو قبل موتو 
دلّقا "  واقع نفسيّقتو، حيث قال صاحق األ اٍل  لىجاءت  ميقة الدّقاللة 5

 ."يا أبا مليكة أوص:" حضرت احلطيئة الوفاة اجتمع إليو قومو فقالوا

 "ويل للشّقعر من راويّقة السّقوء:" فقال

 "أوص رمحك اهلل يا حطيء:" قالوا

 من الذي يقول؟: قال

 إذا أنبض الرّقامون  نها تردنّقت        ترًلّق ثكلى أوجعتها اجلنائز؟
                                                           

15 احلطيئة، صنديوا 1  
200ابن قتيبة، الشعر والشعراء، ص 2  

154أبو الفرج األصفهاٍل ،األ اٍل، ص 3  
.101،ص 2001، 02من ٕتارب الشعر والشعراء يف اجلاىلية واإلسالم، دار األمُت، ط : كامل سعفان 4  

.14إيليا حاوي، فن اذلجاء و تطوره  ند العرب، دار الثقافة ، بَتوت، لبنان، د ط ، دت، ص 5  
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 الشّقماخ: قالوا 

 أبلغوا  طفان أنّقو أشعر العرب: قال

 .وزنك أىذه وصيّقة؟ أوص ٔتا ينفعك: قالوا

 :أبلغوا أىل ضابئ أنّقو شا ر ؛ حيث يقول: قال

 لكل جديد لذّقة  َت أنّقٍت       رأيت جديد ادلوت  َت لذيذ

 .أوص وزنك، ٔتا ينفعك : قالوا

 :أبلغوا أىل امرئ القيس أنّقو أشعر العرب، حيث يقول: قال

 فيالك من ليل ، كأنّق جنومو                بكلّق مغار الفتل شدّقت بيذبل

 "اتّقل اهلل و دع  نك ىذا: " قالوا

 :ابلغوا األنصار أنّق صاحبهم أشعر العرب حيث يقول: قال

 يغشون حىت ما هترّق كالهبم                ال يسألون  ن السّقواد ادلقبل

 "ىذا ال يغٌت  نك شيئا، فقل  َت ما أنت فيو:" قالوا

            الشّقعر صعق، وطويل سلّقمو       إذا ارتقى فيو الذي ال يعلمو1:فقال

                 زلّقت بو اىل احلضيض قدمـو       يريد ان يعربو، فيعجمــو

 "ىذا مثل الذي كنت فيو: " قالوا

 قد كنت أحيانا شديد ادلعتمد     و كنت ذا  رب  لى اخلصم ألد:            فقال

                                      فوردت نفسي، و ما كانت ترد

                                                                                                                                                                                

جذب الوتر:انبض    
.ىو ضايبء بن احلرث ألَتبو ي:  طفان    

.18احلطيئة الديوان، ص  1  
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ال ، واهلل ،  ولكن أجزع  لى ادلديح اجليّقد شندح بو من ليس :" فقال" يا أبا مليكة ألك حاجة؟" قالوا

 "لو أىال

يعٍت فمو، و " ىذا اجلحَت إذا طمع يف خَت: فأومأ بيده اىل فيو و قال" فمن اشعر الناس؟:" قالوا

 :فقال" ال إلو إال اهلل:قل :" استعرب باكيا، فقالوا لو

 1قالت، و فيها حيدة وذ ر             وذ بريب منكم وحجر

 " وما تقول يف  بيدك و إمائك؟:" فقالوا لو

 3"، ما  اقق اللّقيل  الّقنهار2ىم  بيد قن:" فقال

فاحلطيئة مل يهتم بالعبيد، ألهنم ىم اللّقذين جعلوا أنفسهم  بيدا، فالعبودية تنموا يف داخلهم، و ذلذا 

إنّق احلر يظل حرا، مهما قسمت احلياة، و جار الناس و ... (ما  اقق الّقليل النّقهار)سيظل العبد  بدا 

 4.استبدّقت النّقظم و القوانُت

 

 5" ٕتارة ال تبور اأوصيهم باإلحلاح يف ادلسألة، فإنو»قال " فأوص للفقراء بشيء "قالوا

فهو ال يهتم للفقراء ، ألنو  لى الفقراء ان يهتموا بأنفسهم ،فقد نشأ ىو فقَتا ،زلروما من ادلَتاث ،ألنو 

قال  " فما تقول يف مالك ؟ "،قالوا 6جاىد يف طلق العيش حىت فرض نفسو  لى القادرين ،ومتكّقن منهم

: ،قالوا" ولكٍتّق ىكذا قضيت: " ، قال" ليس ىكذا قضى اهلل ذلن" قالوا " لألنثى من ولدي مثل حظّق الذّقكر "

 7"كلوا أمواذلم : " ، قال" فبما توصي لليتامى"
                                                           

.18س، ص .ط، د.إيليا حاوي، فن اذلجاء وتطوره  ند العرب، دار الثقافة، بَتوت لبنان، د  1  
  2  ال زنررونأي: قن

.116-115ص :  ادلرجع نفسو  3  
103كامل سعفان، من ٕتارب الشعراء يف اجلاىلية و اإلسالم، ص  4  

.116إيليا حاوي، اذلجاء و تطوره  ند العرب،ص  5  
.103كامل سعفان، من ٕتارب الشعر والشعراء ي اجلاىلية و اإلسالم، ص  6  

.117ادلرجع السابل، إيليا حاوي،اذلجاء  و تطوره  ند العرب، ص  7  
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 ؛ هوأيضا ال يهتم باليتامى ألن اليتم ليس يف فقد الوالدين فقط ، فقد ذاق مرارة اليتم يف حياة  والدي

لكن اليتم احلقيقي  نده يتمثل يف العجز  ن مباشرة احلياة، و يف العجز  ن محاية ادلرء نفسو و ما لو، فإذا 

إنو ال يد وا اىل العدوان بل زنتج  ليو، ... كان اليتامى ال شنلكون صيّقانة أمواذلم فكلوىا ، ىذه شريعة الغاب 

 .(1فال طادلا  اٌل منو

نعم ، ٖتملونٍت  لى أتان وتًتكونٍت راكبها حىت :" ، قال" فهل شيء تعهد فيو  َت ىذا ؟ : " قالوا

 أتان، و جعلوا  لىفحملوه " . أموت فان الكرَل ال شنوت  لى فراش، و األتان مركق مل شنت  ليو كرَل قطّق 

 :يذىبون بو و رنيئون  ليها حىت مات و ىو يقول

 ال أحد أألم من حطيـئة            ىجـا بنيو ،و ىجـا ادلريّـقة

ة ّّق ّّق ّّق  من لؤمو مات  لى فريّق

من ىذا ادلنطلل نالحظ أنّق  إجابات احلطيئة اتسمت بالسخرية و الرّقثاء و القحة ،و يروح العبث 

 .الناشئ  ن ٕتن بعبثية احلياة ، و انو إذا كان مثة ما يعتز بو أو يأسى لو ،فهو الشّقعر، وما  داه باطل

 كل ما ال يرضاه ، و ما  لىو نستشف من ىذا كلو أّقن احلطيئة  اش حياتو ساخطا ،ناقما ثائرا 

 2.أكثر ماال يرضاه ، أو ما ال زنس ّتدواه

تلك ىي اجلوانق الثالثة لسَتة احلطيئة التارسنية واألدبية والشخصية ، وىي جوانق تظهر أنّق الرجل -

يتمتع بشخصية قويّقة، وإرادة صلبة وموىبة فذّقة ،كما تظهر قدرتو  لى ادلقاومة والصمود واالنتصار، فقد 

استطاع ان زنقّقل بادلوىبة ما مل يستطع  َته ان زنققو بشرف احملتدّق وا تدال القوام ، فسطّقر نفسو يف سجلّق 

 .الشّقعراء اخلالدين

 

                                                           

.103ادلرجع السابل، كامل سعفان ، من ٕتارب الشعر و الشعراء يف اجلاىلية و اإلسالم ، ص  1  
  .15ديوان احلطيئة، ص 2
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 .الهجاء: أوال

 :تعريفه-1

 : جاء يف لساف العرب البن منظور:لغة - أ

ىو :" شتمو بالشعر، كىو خال ؼ للمدح ،قاؿ الليثأممن كلمة ىجا ىجاه يهجوه كىجاء كهتجاء 

اللهم إف فالنا ىجاين فاىجو اللهم، مكاف :"انو قاؿ -  صلى اهلل عليو كسلم–الوقيعة يف األشعار كركل عن النيب 

كجزاء سيئة سيئة :" جازه على ىجاءه إيّام جزاء ىجائو ،كىذا كقولو عز كجل أم: ،معٌت قولو اىجو"ما ىجاين

، فالثاين ؾباكاة كاف كافق اللفظ اللفظ، قاؿ "فمن اعتدل عليكم فاعتدكا عليو :"، كىو كقولو تعاىل أيضا" مثلها

كيف اغبديث اللهم أف عمرك بن العاص ىجاين،كىو يعلم إين لست بشاعره فاىجو اللهم كالعنو عدد :"ابن األثَت

كىاجيتو ىجوتو كىجاين،كىم يتهاجوف يهجو : اؼبهاجاة بُت الشاعرين يتهاجياف ابن سيدة:،قاؿ"ما ىجاين 

 .بعضهم بعضا ،اىجوة كاىجية كمهاجاة يتهاجوف هبا

 1 تذمو كتشكو صحبتوأم تذـ صحبتو، كيف التهذيب هتجو صحبة زكجها أمكاؼبرأة هتجو زكجها  -

 :ككرد يف اؼبعجم الوسيط- 

ذمو كعدد معايبو ،كيقاؿ اؼبرأة هتجو :قراه كتعلمو ،كفالنا ىجوا كىجاءا :ىجا الكتاب ىجوا كىجاءا- 

 صحبة زكجها

 .اشتد حره:  ىجاكة–اليـو (ىجو)

 كجده ىجاءا: القوؿ أك الشعر(اىجا)

 2مهاجاة،ىجاءا،ىجا كل كاحد منهما صاحبو (ىجا)

                                                           

(32،ص1863لبناف ،-،دار صادر بَتكت15لساف العرب ،طبعة جديدة،اجمللد: ابن منظور  1
  

 اإلسالمية للطباعة كالنشر، ة، اؼبكتب1 ء علي النجار، اعبزد عبد القادر، ؿبمد حسن الزيات، حاـدإبراىيم مصطفى، احم:قاـ بإخراجو:اؼبعجم الوسيط2
  275ص
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 .الصيب الكتاب، علمو إياه: (ىجى)

 فالنا،ىجاء:(اىتجى)

 ىجاء كل كاحد منهما األخر:(هتجيا)

 السب كتعديد اؼبعايب كيكوف بالشعر غالبا:(اؽبجاء)

 1من يكثر سب غَته كتعديد معايبو تقاؿ رجل ىجاء:(اؽبجاء)

 :اصطالحا. ب- 

كاف اؽبجاء يف اعباىلية يقصد بو اغبط من شأف قبيلة أك عشَتة أك فرد من أعداء قبيلة الشاعر كخصومها 

،ككاف اؽبجاء سوطا يصبو الشاعر على خصومو كخصـو قبيلتو،فيتنقص من مقامهم كيزرم هبم،كيضع من 

مكانتهم،كينسب إليهم البخل كاعبنب كالذلة كاؽبواف ، ككانت اػبصومات الكثَتة بُت القبائل ،كاغبركب اؼبشتعلة يف 

اعبزيرة العربية يف العصر اعباىلي ،سببا يف اإلكثار من شعر اؽبجاء، كيبتاز فن اؽبجاء يف اعباىلية بالقصد يف السب 

 2كالشتم كتعمد األكصاؼ االجتماعية اؼبزرية بالفرد كالقبيلة من اؽبواف كالبخل كاعبنب كسواىا

كيف اؽبجاء نرل الشاعر يرسم ػبصومو النموذج القبيح، فيصفهم بكل صفات القبح، كيسلبهم كل  -

الصفات الفاضلة أك بعضها، كإذا كاف الشاعر ينفع قومو بفخره، فانو يستطيع أف ينفعهم أيضا هبجاء خصومهم، 

صحيفتها السائرة كلساهنا الذم ينشد نفاخرىا،كيهجو أعدائها، كيرثي موتاىا، كيشيد "فقد كاف الشاعر يف قبيلتو 

 "دبكانتها بُت القبائل األخرل

فاؽبجاء سالح ال يقل أثره عن األسلحة اليت يستخدمها اعباىليوف يف حرهبم يقوؿ قيس بن خفاؼ 

 :الرباؾبي

 ت عرضا بريئا كعضما صقيػػػػػال فأصبحت أعددت للنائبا 

                                                           

275اعبزء األكؿ،اؼبكتبة اإلسالمية للطباعة كالنشر،ص: اؼبعجم الوسيط 1
  

13،ص1992اغبياة األدبية يف العصر اعباىلي،دار اعبيل بَتكت،الطبعة األكىل،:ؿبمد عبد اؼبنعم خفاجي 2
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 كرؿبا طػػويل القناة عسػػػػػوال ككقع لساف كحد السناف

لشعرؾ اشد عليهم من "قاؿ غبساف بن ثابت عندما ىجا قريشا- صلى اهلل عليو كسلم- كيركل أف الرسوؿ

 "كقع النباؿ

كقد كاف اؽبجاء يبثل سالحا يوجهو الشاعر ػبصومو،داخل قبيلتو كخارجها ،كأصبح الشاعر قادرا على أف 

 1ينفع كيضر بشعره 

كما يقصد الشاعر فيو ما يعلم أك يقدر أف اؼبهجو هبزع من ذكره كيتأمل من ظبعو كمن مث تدكر ؾبمل 

معاين اؽبجاء على كل ما يناقض مثل اجملتمع كفضائلو ،فما إف يبدأ الشاعر يف اؽبجاء حىت وباكؿ جاىدا أف هبرد 

مهجوه من ىذه اؼبثل صبيعا ،كاف يسخر منو ما استطاع حىت ينزؿ من شانو بُت الناس، كمل يكن ىجاء الشاعر 

مقصورا على أعدائو فحسب،بل كاف أحيانا يهجو بعض أبناء قبيلتو حُت يشب صراع داخلي بُت أبنائها من مثل 

 2ما حدث بُت طرفة بن العبد كابن عمو عبد عمرك بن بشر

 :خصائص الهجاء- 2

 :سبيز اؽبجاء على اعتباره غرضا من أغراض الشعر خبصائص سبيزه عن غَته، من أنبها

ضآلة اؽبجاء ،كقصر مقطوعاتو،كانضوائو يف األغراض األخرل ،كردبا كاف قصر مقطوعاتو سببا من - 1

أسباب ركاجو، ك سَتكرتو، ك علوقو باغبافظة، كردبا كاف انضوائو ربت األغراض األخرل ناصبا عن االعتقاد بأنو 

 .كسيلة للدفاع عن النفس كالقبيلة، ال غاية يرمي إليها الشعراء ، كلذلك مل يفرده الشعراء بقصائد أخرل 

 اؽبجاء باؼبخازم ال العاىات  -2

ؾبانبة اإلقذاع ك التهاتر ،كتنبع ىذه الصفات اػباصة من صفاء النفس العربية إال األعرابية كصدقها  -3

 .كصراحتها ،كالتزامها القيم ،كبغضها النفاؽ 

                                                           

92 ، ص2003، 2االدب اعباىلي ، قضايا، فنوف ، نصوص،،مؤسسة اؼبختار للنشر كالتوزيع ، الطبعة : حسٍت عبد اعبليل يوسف 1
  

143،ص2004دراسات يف االدب اعباىلي ، مؤسسة اؼبختار للنشر كالتوزيع ، الطبعة الثالثة ،: عبد العزيز نبوم  2
  



 الفصل األول…………..…………………….…………………………دواعي الهجاء عند الحطيئة

18 
 

ىدؼ الواقعية كالصدؽ ، إذ مل يكن اعباىليوف يسرفوف يف اؽبجو ،كال يفًتكف اػبصـو ما ليس فيهم ،بل  -4

 1 الرجزكاىل

كاؽبجاء ناقد بطبعو عياب، تسًتعيو ضباقات الناس ك أخطاؤىم بأكثر فبا تسًتعيو فضائلهم فهوال وبس  -5

 مثلو إال على بطريق مباشر،كال يفطن إليو إال عن طريق ما يعارضو ك يثَته ، 

 ال يكتشف ذكقو كمواىبو إال عن كفكأنو ال يهتدم لنفسو إال بالقدر الذم يدفعو إليو حقده كغضبو، فو

 .طريق السخط

 يقوؿ الشعر ك معها كل ظل من ملكاتو، فود عنو الغضب، كفقتفإذا مات يف نفسو السخط، كسك- 

 .ألنو مغيظ

كاؽبجاء ساخط على اجملتمع ثائر على ما فيو ضيق بو ، كىذا الشعور مركوز يف نفسو مستقر يف باطنو - 

،فهو وبوؿ بينو كبُت إدراؾ اعبانب اؼبضيء من اغبياة ، فهو كالثور الذم ال وبركو إال  منظر الدـ ، ىو جالد ال 

 2يرل من عملو تعليق األكظبة على صدكر األكفاء ،كلكنو يصب سوطو على ظهور اجملرمُت

كقبد أف معظم اؽبجائُت قاسوا من اغبياة ما بغضها إليهم ،كحقرىا يف نظرىم، كجعلهم يتطَتكف بكل - 

 .شيئ فيها كوبدقوف على كل صاحب نعمة يعيش ،سعادة كىناء

كقد كاف اغبطيئة دميم اػبلقة مغمور النسب  ،ككاف جرير متواضع النشأة كالنسب ،ككاف بشار مشوه 

 .اػبلق ك كاف أبوه موىل مهينا، ككاف اعباحظ اسود قصَتا دميما، ك كذلك شاف اؽبائجُت يف ـبتلف اآلداب

ك السخط ك حده ال ىبلق ىجاءا، فهذا اؽبجاء ال ينبع ك يتفوؽ حىت تتوافر فيو صفات أخرل ك أكؿ  -

ىذه اؼبيزات ك أبرزىا دقة اؼبالحظة، فاؽبجاء طلعة بصَت يفطن اىل أدؽ التوافو ك ألطفها فبا وبيط هبا، ك ىو ينظر 

اىل كل ما حولو بعُت الناقد الذم يلتمس العيوب، فهو سيئ الضن بالناس يف معظم األحياف،ك قد ال وبتاج 

اؽبجاء اىل أف يكوف عميق التفكَت ك فبتاز اػبياؿ، ك لكنو ال يكوف ناجحا إال إذا رزؽ العُت الناقدة اليت ربسن 
                                                           

.239،240االدب اعباىلي قضايا، فنوف ، نصوص،ص: حسٍت عبد اعبليل يوسف 1
  

32،ص 1971، 03اؽبجاء ك اؽبجاءكف يف اعباىلية، دار النهضة العربية للطباعة ك النشر، ط :  ؿبمد ؿبمد حسُت 2
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اختيار مواطن الضعف ، ك تعرؼ أين تضرب فريستها، ك اؽبجاء ال يرزؽ الذيوع ك الشهرة إال إذا كاف يف أسلوبو 

فهو ال يؤدم فكرتو أداء مباشرا صحيحا ، ك لكنو يشَت إليها حبذؽ ،ك يلمح . لذع يعتمد على الذكاء ك الفطنة

 .1إليها يف لباقة، كيسخر من فريستو مداعبا

 :للهجاء أساليب متعددة منها: أساليب الهجاء.3

 .اؽبجاء الواقعي، الذم يصور فيو الشاعر الشخص اؼبهجو على حقيقتو دكف زيادة .1

 الذم يتفنن فيو الشاعر بإلصاؽ الصفات اؼبثَتة للسخرية بالشخص ماألسلوب الساخر الكاريكاتور .2

 اؼبهجو

 . الذم ال يتورع فيو الشاعر عن ذكر اسم اؼبهجو ك اإلشارة إليو بشكل مباشرأماألسلوب الصريح،  .3

4.
أسلوب اؽبجاء التعريضي فيو يشَت الشاعر إىل اؼبهجو من بعيد إشارة خفية ك يًتؾ الناس يفهموف إىل من  

 2يوجو ىجاءه

 :ينقسم اؽبجاء إىل أنواع منها : أنواع الهجاء-4

قد يكوف ىذا الضرب من اؽبجاء اعنف اؽبجاء كأشده، ك أحفلو  :الهجاء الفردي أو الشخصي-1

بالعيوب، كعنفو ناجم عن إغضاب الشاعر، كاإلئتمار بو، كمل يكن اػبوض فيو قاصرا على الشعراء، بل شاركت 

 .فيو الشواعر بقدر

ما كنت :"فاػبنساء مثال ىجت يف جاىليتها دريد بن الصمة حُت خطبها ،فردتو ،كأرسلت إليو تقوؿ 

 :ألدع بٍت عمي ،كىم مثل غوايل الرماح ، كأتزكج شيخا ، كقالت

 .يقاؿ،أبوه من جشم بن بكر معاذ اهلل ينكحٍت حربكى 

 .    إذا أصبحت يف دنس كفقر كلو أصبحت يف جشم ىديا

                                                           

239.240االدب اعباىلي قضايا،  فنوف، نصوص، ص :اؼبرجع السابق،حسٍت عبد اعبليل يوسف 1
  

.20 لبناف، د ،ط ، د، س ،ص – الراتب اعبامعية بَتكت راؽبجاء يف الشعر العريب، دا: سراج الدين ؿبمد  2
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 "التنديد بالرذائل"الهجاء الخلقي -2

ردبا كاف ىذا الضرب أرقى من األضرب السابقة كاعنف ،ألنو إىل النقد الًتبوم أقرب ،كبالتوجيو اػبلقي 

أشبو ،فيو نصح كإرشاد ، كتقوًن كإصالح ،كفيو يضع الشعراء من ذكم اغبكمة خالصة ذبارهبم يف اغبياة بُت 

زىَت يف نقد 1.أيدم األغرار ف،فينصح كبار النفوس لصغارىا ،كيؤنب األعزة األذلة ،كيثقف السوم الغوم كقوؿ

 :الشح كاألثرة 

 على قومو يستغن عنو كيذمم              كمن يك ذا فضل كيبخل بفضلو          

كيعد ىذا النوع من اؽبجاء راقيا حيث قبده يتجرد من اؽبول ،كاإلخالص للقيم، الف قائلو ال يناؿ بو  -

 2إنسانا يبغضو، بل يرسلو غفال غَت مقرف خبصم،كعاما غَت ـبصوص دبهجو ذميم

 3.كيتناكؿ فيو الشاعر عيوف اعبسد من أنف طويل أك قامة قصَتة كغَتىا: الهجاء الخلقي- 3

إذا كاف الصراع يف العصر اعباىلي يتجلى يف اغبركب اليت عرفت بأياـ العرب فاف : الهجاء القبلي- 4

السالح يف ىذا العصر مل يكن يف ميادينو كلها بيض السيوؼ كظبر الرماح ،كإمبا كاف يف بعض ميادينو صراعا 

فكريا ،تشهر فيو األلسنة ،كتقدح القرائح ،كترمى سهاـ الكالـ ،ككانت اؼبعركة بوجهيها الدموم جرحو يف حلبة 

 الفكرم يف ىذه ،اؼبلحمة قسمات مشرقة يرظبها الفخر كقسمات غائمة يرظبها اؽبجاء ، قالنزاع على البقاء، كللوج

 4.كيف ىذه القسمات اؼبتشائمة يًتاءل لك التشاـؤ كالبغض كالعداكة كاغبقد كالقسوة

 

 

 :دوافع الهجاء عند الحطيئة: ثانيا

                                                           

233،ص2002 ،1االدب اعباىلي ،قضاياه ،أغراضو ،أعالمو ،فنونو ،دار الفكر دمشق ،الطبعة : غازم طليمات،عرفاف األشقر  1
  

233اؼبرجع نفسو،ص  2
  

7ت، ص-ط، د-لبناف، د– الراتب اعبامعية بَتكت راؽبجاء يف الشعر العريب، دا: سراج الدين ؿبمد  3
  

230االدب اعباىلي ،قضاياه ، أغراضو ، أعالمو،فنونو،ص:غازم طليمات ،عرفاف األشقر  4
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صحيفتها السائرة ك لسنها الذم ينشد مفاخرىا،  " منذ القدًن يف قبيلتو أك كطنو دبثابة ك لقد كاف الشاعر 

 ".كيهجو أعدائها، ك يرثي موتاىا، ك ينشد دبكانتها بُت القبائل األخرل

فتعددت بذلك األغراض بتعدد الشعراء ك األدباء، كعلى اعتبار اؽبجاء غرضا من ىذه األغراض كاف 

. متداكال على لساهنم، إال انو من النادر أف يعتنق شاعر ما ىذا الغرض ك يتخذه موضوعا خاصا، ك هبعل منو فنا

ككذا يف غالب األحياف مكسبا يتكسب منو اؼباؿ كمن أىم الشعراء الذين اذبهوا ؽبذا الغرض اغبطيئة،  كىذا 

 .بسبب عدة عوامل حياتية دفعت بو اىل اؼبيل للمديح تارة ك اىل اؽبجاء تارة أخرل

 فما ىي يا ترل الدكافع اليت أدت بو اىل أف ينتهج ىذا االذباه؟ -

 .قبل اػبوض يف ربديد الدكافع اليت أدت باغبطيئة إىل انتهاج ىذا النهج حرم التعريف دبصطلح الدافع

 :يعرفو ابن منظور بقولو: مفهوم الدافع لغة . أ

فهي أسافل اؼبيث حيث تدفع يف األكدية، :   مأخوذ من الفعل دفع ك الدفع ىو اإلزالة بالقوة، أما الدكافع

مدافع اؼباء إىل اؼبيث، ك اؼبيث تلعة أخرل إذا جرل من صيب : كأسفل كل ميثاء دافعة، ك قاؿ األصمعي؛ الدكافع

ك حدكر، من حدب فًتل لو يف مواضع قد انبسط كاستدار مث دفع يف أخرل أسفل منها، فكل  كاحدة من ذلك 

 1.ك قيل الدكافع اجملارم"" دافعة

يؤدم الدافع إىل سلوؾ متغَت، ك يعمل يف هناية األمر إىل خفض التوتر، ك الدافع يعترب موقفا بو "ككذلك 

 2"مشكلة، ك االستجابة اليت تؤدم إىل حل ىذه اؼبشكلة يعقبها ثواب، ك ىو خفض التوتر

كقد حفلت اغبياة القبلية يف العصر اعباىلي بأمباط ـبتلفة من الصراع ك اػبصومة ك التنافس ذباكبت 

أصداؤىا يف الشعر، ك عرب عنها الشعراء مرة بالفخر ك اؼبدح، ك ثانية بالوعيد ك التهديد، ك ثالثة بالسخرية ك 

اؽبجاء، ك يف ىذه األغراض كلها كاف الشعراء يفرغوف ما تًتكو يف نفوسهم من ذبارب اغبياة من عواطف اغبب ك 

 .الكره ك اإلعجاب كالنفور ك الرضي ك الغضب
                                                           

992، 991ابن منظور، لساف العرب، مادة دفع، ص  1
  

34،ص 2007ؿبمد ؿبمود بن يونس، سيكولوجية الدافعية ك االنفعاالت، دار اؼبسَتة للنشر ك التوزيع، عماف،  2
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 كما أف عواطفهم كانت أقرب إىل العنف ، ك الصدؽ ، ك اغبرارة ، ك التوىج، فالدافع إىل اؽبجاء ىو 

الغضب ، حيث تشتعل جذكتو يف نفس الشاعر أّكؿ األمر، مث تزيدىا األحداث تسعرا، حىت يضيق هبا صدره، 

 .فتنطلق لتتأثر فبن أثارىا

كما أف اؽبجاء اعنف الف طبيعة العاطفة اليت يصدر عنها اؽبجاء متفجرة متنمرة، ك اجملتمع البدكم اؼبتنمر 

 .بصورة دائمة يتلقى ىذه العاطفة كما يتلقى اؽبشيم اليابس الشرارة، فيفتخر هبا ك وبرؽ غَته

ك العرب كانوا ىبافوف اؽبجاء كوبذركنو، فهم يعايشوف شعرائهم ك وباذركهنم، كما يعايش سكاف اؼبناطق 

الربكانية براكينهم اؼبخيفة، كوباذركهنم كما الكواسر ك الضوارم، ك مل يغفل الشعراء عن سالحهم ىذا، فراحوا 

يتوعدكف بو الناس، ك يقرنوف هبم سالحا خفيا اشد تأثَتا يف عامة العرب، ك ىو قوة الشعر الشيطانية ك أثره 

السحرم الرىيب، فإذا ىم الشاعر باؽبجاء استعمل شيطانو فقذؼ يف صدره ك لسانو من قوة السحر ما يصعق 

 1.اؼبهجو

ك قد ذىب الكثَت من العلماء إىل أف الدافع النفسي عبارة عن امتداد  للميكانيزمات الداخلية اليت 

يستجيب هبا الكائن اغبي للحاجة الفزيولوجية، ك إف كنا ال ننكر أف الدكافع النفسية تتضمن شيئا أكثر من 

اختالؿ االتزاف اغبيوم ، إذ أف ىناؾ عددا من اغباجات النفسية ال تنتج عنها دكافع نفسية، كما أف الدافع 

 .2النفسي يبكن أف يتأثر بالتعلم ك غَته، ك الدافع النفسي طائفة من اؼبثَتات تنشأ عن حاالت نفسية

الدكافع البيولوجية بأهنا دكافع عضوية داخلية، ك ترتبط باؼبثَتات اػبارجية ك stagner ك يعرؼ ستاجنر 

اػبوؼ،  )ىي األكثر مركنة ك تتنوع ، ك ىي دبثابة ؿبركات للسلوؾ لتحقيق أىدافو اؼبنشودة ، كمن األمثلة عليها 

 .3(...الفرح، الغضب، اغبب، االمشئزاز

 physiological motive:الدافع الفزيولوجي -2
                                                           

110،111، ص 2002، 1قضاياه، أغراضو، أعالمو، فنونو، دار الفكر، دمشق، ط:غازم طليمات عرفاف األشقر، االدب اعباىلي 1
  

عبد الفتاح ؿبمد دكيدر، األساس البيولوجي ك الفزيولوجي للشخصية عن اؼبنظور السيكولوجي،دار النهضة العربية للطباعة ك النشر ك التوزيع، بَتكت، 2
  309،ص 1994د ط، 

198، ص 2001، 1حلمي اؼبليجي، علم نفس الشخصية، دار النهضة العربية للنشر ك التوزيع، بَتكت، ط 3
  



 الفصل األول…………..…………………….…………………………دواعي الهجاء عند الحطيئة

23 
 

 أف تسميتو باغبطيئة تعود يف الغالب اىل  قصره أمحيث يدؿ لقبو على ىذا اؼبعٌت  :القصر وقبح الوجه-أ

الشك أف كثَتا من الفتياف ."،إذا كاف قريبا من األرض ضئيل اعبسد ،ال تأخذه العُت كما يقوؿ صاحب األغاين 

 :ينشأكف ،كىم يعانوف من قبح منظرىم كاغبطيئة ،كيقوؿ عن نفسو يف ىذا الصدد 

 أرل يل كجها شوه اهلل خلقو                     فقبح من كجو كقبح حاملو

 ".تصغَت حطأة ،كىي الضرب باألرض ،أك الرجل القصَت" كاغبطيئة أيضا كما جاء يف اللساف -

  1".كظبي اغبطيئة لدمامتو:"كقاؿ ثعلب 

فاغبطيئة ىجا نفسو كذـ خلقتو ،كىذا شيئ مل نعهد رأيتو لدل غَته فمن النادر معابة شخص نفسو،كما 

 .أف اغبطيئة كره نفسو كما ىو عليو ، فنجده ينفس عن غضبو ، كحقده ، ككرىو ىذا هبذا البيت 

 :غَت أف أبا العالء اؼبعرم يرل أف اؽبجاء عدًن اعبدكل إال أنو أفضل من اؼبديح يف حالتُت 

عندما يتجو الشاعر إىل ىجاء نفسو ،كىذا اؽبجاء البد أف يكوف صادقا ألف األصل ىو تزيُت :أوالهما 

النفس لذاهتا ماداـ ال يصدر عنها إال الكذب ،فإذا كشف الشاعر عن عيوب نفسو كاف صادقا كىذه حاالت 

مب كصلت إىل :"نادرة اغبدكث ؛كجدىا أبو العالء يف اغبطيئة فقد سألو ابن القارح عن سبب دخولو اعبنة فقاؿ لو 

 :  فيقوؿ 2"يف أم شيئ:"بالصدؽ ،فقاؿ :الشفاعة ؟فقاؿ 

                

 .أبت شفتام اليـو إالّ تكّلما           بشّر فما أدرم ؼبن أنا قائلو

 3.أرل يل كجها شوه اهلل خلقو          فقّبح من كجو كقّبح حاملو

 كاغبطيئة كاف هبمع بُت قباحة اؼبنظر ،كاػبلق معا ،فكاف مثال للذمامة يف الشكل  كاعبوىر، فقد كاف 

                                                           

7خزانة األدب،مكتبة حامد عجاف حلب،ص: عبد القادر بن عمر البغدادم  1
  

61-60،ص 1996الكويت ،16رؤية أيب العالء اؼبعرم يف الشعر ،اغبولية ،: اضبد ساسي الشتيوم 2
  

157الديواف ،ص:اغبطيئة  3
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 ضئيل اعبسم كىزيال ،إضافة  إىل كونو  قصَتا  قريبا من األرض ككانت فيو دمامة ظاىرة فهو أفقم 

 1.مضغوط اللحيُت ،صغَت العينُت 

 ككل ىذه اؼبتغَتات اعبسمية أدت اىل نوع من االعًتاض أك الرفض االجتماعي ؛معٌت ذلك أف اجملتمع 

 . اليت يسلكهاةىو الذم يفرض كوبدد ما ىو مسموح للشخص أف يفعلو، كالطريق

 كضع بعض التعليمات اليت يبكن أف تتطبق على اجملتمعات mayereson1964 كقبد أف مايرسوف  

 :اؼبختلفة بدرجات متفاكتة كىي 

 .أف الوضع اعبسمي يعترب مثَتا اجتماعيا: أكال

 .أف ىذا الوضع يوقظ توقعات معينة من السلوؾ:  ثانيا

 .أف الوضع اعبسمي يعترب أىم اؼبعايَت إلسناد شخص ما دكر اجتماعي معُت: ثالثا

أف ىذا الوضع يؤثر يف إدراؾ الفرد لذاتو سواء بطريقة مباشرة من خالؿ مقارنتو باآلخرين أك بطريقة غَت : رابعا

،كقد أدرؾ الشاعر دمامتو كقصره كلكنو عرؼ كيف يدافع عن نفسو بكل 2مباشرة من خالؿ توقعات اآلخرين

 .شجاعة كقوة دكف أم خجل متخذا من اؼبواجهة حال ،ال التخفي أك االنطواء

 ألف ذلك لن يزيل عنو ىذا اؽبواف فكاف لسانو سالحا شديدا صارما يهابو كل شخص وباكؿ أف يقًتب 

 .من حدكد اغبطيئة فالنقص الذم يعاين منو يف خلقتو جعلو يكسب موىبة فذة يف الشعر 

 :الدوافع النفسية-3

سبيزت اغبياة العقيدية للجاىليُت دبمارسة شعائرىم ك عقائدىم فكانوا مثل غَتىم من األمم ك ال : الدين-أ

يضن أف العرب يف العصر اعباىلي قد تفردكا بالعبادات اؼبادية ، كما قبد أف العرب كانوا كثنيُت، فقد عبدكا 

                                                           

29-28،ص1982،دار القلم ،الكويت ،2،ط1 األطفاؿ الغَت عاديُت، جةكحليم السعيد بشام، سيكولوجي:فتحي السيد عبد الرحيم 1
  

5.الديواف ،ص: اغبطيئة  2
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كمن آياتو الّليل ك الّنهار ك الّشمس كالقمر ال "" الشمس ك القمر ك أشار القرآف الكرًن إىل ذلك فقاؿ تعاىل 

 ".1"تسجدكا للّشمس ك ال للقمر كاسجدكا هلل الذم خلقهن أف كنتم إياّه تعبدكف

" كد"على الشمس،ك صنعوا ؽبا صنما، ك أطلقوا على القمر " الالت"ك أطلقوا اسم " الزىرة"ك عبدكا 

-  رضي اهلل عنو–لغطفاف، ك مثلوىا بشجرة، ك قد قطعها خالد بن الوليد " العّزل"، ككانت "العزّة"كعلى الّزىرة 

 .بعد ظهور اإلسالـ

ك مناة الثالثة (19)أفرأيتم الاّلت ك العزّة : ""ك أشار القرآف الكرًن إىل بعض أصنامهم يف قولو تعاىل

 أؽبتكم  ك ال تذرف كدا  ك ال سواع ك ال يعوؽ ك تذرفك قالوا ال :"" ك قولو تعاىل: (19)  النجم2""األخرل

 23.3نوح""نسرا

علما أف اغبطيئة يف بداية حياتو كاف ينتمي ؽبذا النمط حيث أنو مل يكن مسلما ؛ فلم يعتنق اإلسالـ ك 

 :الدليل على ذلك قولو

 قبّػح اإللو قبيلة مل يبنعػوا              يػـو  اجمليمر جارىم مػن فقعس

 4قّبح اإللو بػٍت جبػػػاد               ال يصلحوف كما استطاعوا افسدكا

يف ىذين البيتُت يبدكا ضعف اإليباف بارزا لدل الشاعر ذلك أف كلمة اإللو تأخذنا بعيدا اىل العصر 

تعرب " اإللو"لكاف قد نسب الدين لنفسو، ك لكن لفظة " قّبح اهلل"" اعباىلي أين كانوا يعبدكف األصناـ، فلو قاؿ

 .عن عدـ  اطمئناف القلب كاقتناع العقل بفكرة الدين

حيث يصفو الركاة بفساد الدين ناسبُت - صلى اهلل عليو ك سلم-فاغبطيئة مل يسلم إال بعد كفاة الرسوؿ 

ك اليت - رضي اهلل عنو- إليو بعض األبيات يف الردة مّدعُت أنو قاؽبا أيّاـ الردة يف ىجاء سيدنا أيب بكر الصديق

 : يقوؿ فيها

                                                           
1
 .37 سورة فصلت اآلية  

.19سورة النجم اآلية 
2
  

3
 .23 سورة نوح، اآلية  

77اغبطيئة ،الديواف، ص  4
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 أطعنا رسوؿ اهلل إذ كاف بيننا                فيا ؽبفتا ماؿ دين أيب بكػػر

 1أيورثها بكرا إذا مات بعده                  فتلك ك بيت اهلل قاصمة الظهر

ك ىو ىنا ال يعًتؼ خبالفة أيب بكر ك ينكرىا عليو، فكيف لو أف يقر خبالفتو ك ىو مل يدخل يف اإلسالـ 

كىدفو يف ىذا البيت ىو تفريق مشل اؼبسلمُت ك بّث الشك ك الريبة يف قلوهبم، - صلى اهلل عليو ك سلم- أياـ النيب

 .ك دفعهم  للتخلي عن ىذا الدين

أطعنا رسوؿ اهلل، قومو أك العرب، ك كيف ما كاف، فانو كاف رقيق اإلسالـ : " كقد هبوز أف يكوف أراد بقولو

، كما أف ىذين البيتُت يدالف على أف الشاعر مل يكن يفقو معٌت الدين اعبديد، ك مل يتمثل ركحو أك "لئيم الطبع

يسوغو إمبا كاف ينظر إليو كقيد، يضيق بو، حىت إذا مات النيب تنفس الصعداء، ك أراد أف يعود إىل كاقع حياتو 

السابقة، ك ىذا التنكر للدين ىو كجو آخر لواقع عاـ كانت نفسيتو تتعقد بو ك ترضخ دكنو، انو كاقع الكفر الذم 

نقض كل ما كاف الناس يؤمنوف بو يف عصره، أكاف ذلك يف الدين أـ يف السياسة ك األخالؽ؛ ك لعل ذلك يعود 

 2.إىل أف الشاعر كاف عاجزا عن العثور على جذكر نفسية ك قومية لو

ك اؼبتأّمل غبياة اغبطيئة يدرؾ الّتقصَت الواضح منو يف شأف الّدين، ك ىو تقصَت يبدكا يف تراثو الشعرم الذم 

مل يستطع أف يستوعب أسس الّدعوة اعبديدة اليت كاف من اؼبفًتض على اغبطيئة أف يكوف سباقا اىل اعتناقها، 

ألهّنا كافية الف تكسبو شرفا رفيعا ك نسبا كريبا بدؿ نسبو اؽبُّت الوضيع، إالّ أّف اغبطيئة مل يقدر لو أف يتشرؼ بغَت 

الّشعر، فارتضى أف يضل بعيدا من االلبراط يف العقيدة اإلسالمية اليت تلـز معتنقها سلوكا أخالقيا يتناىف مع 

سلوكو الذم أكثر عنو، ك بالتايل فإّف اغبطيئة ظل رقيق اإلسالـ، ك فيا لعادات اعباىلية اليت تأّصلت فيو، كمل 

 :الذم بعد أف أسلم ىجر الشعر ك قاؿ"كعب بن زىَت، ك لبيد بن ربيعة "يستطع أف يكوف كصاحبيو 

 3". سورة البقرة يف اإلسالـ مكاف الشعرأم" أبدلٍت اهلل ىذه"" 

                                                           

18اؼبصدر السابق، اغبطيئة، الديواف، ص 1
  

108إيليا حاكم، فن اؽبجاء ك تطوره عند العرب، دار الثقافة بَتكت، لبناف، د،ط، د،س، ص  2
  

19اغبطيئة، الديواف ، ص  3
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مث إف مدحو ك ىجاءه ك تناكلو مثالب الناس، مل يكن ليوحي من قريب أك من بعيد بأّف الّرجل ترؾ عادات 

قومو، أك تأثّر بتعاليم الّدين اعبديد، ك إذا كاف ىناؾ يف شعره أبيات ال تتجاكز أصابع اليد، ك يظهر ذلك التأثّر 

 : يف قولو

 ك لست أرل السعادة صبع ماؿ                  ك لكن التقي ىو السعيػد

 كتقول اهلل خَت الزاد ذخػػرا                  ك عند اهلل لألتػػقى مزيد

 1ك مػا البد أف يأتػي قػريب                  ك لكن الذم يبضي بعيػدا

فهذه األبيات ال تكاد نسبتها تثبت أماـ النقد الرصُت، ألهنا تتعارض ك مساره الشعرم الذم التزمو ك 

تتقاطع بفضاضة مع تلك الوصية اليت ذكرت يف ديوانو ك يف غَت موضع من كتب األدب ؛ ك ىي كصية يبكنها 

أف توضح بشكل قاطع أف اغبطيئة قد ازبذ الشعر دينا لو، أما اإلسالـ فإف التزامو بو كاف عرضيا ، ك غَت أصيل 

 .فيو، فالتفاصيل اليت كردت يف ك صيتو تظهر ـبالفة الرجل لتعاليم اإلسالـ، ك حنينو إىل ميتة جاىلية

ك يبكن القوؿ أيضا أّف اغبطيئة مل يدف بغَت مصاغبو الّشخصية اليت جعلتو يذىب معها أىن ىّيأت لو ظركفا 

تساعد على تلبّية حاجاتو ك الوفاء بالتزاماتو، ك قد جعل من الّدين رداءا يلبس جّبتو  كقت اغباجة،  ك لكنو 

ك كاف األكحد أف يعيش حياتو من خالؿ لسانو ك ليس من خالؿ . ىبلعها حُت ىبلوا اىل نفسو ك نزكاتو ك أىوائو

 2.عملو ك إيبانو

إبطالو غبدكد الّدين إذ يوصي البنتو دبثل الذم البنو يف -كصيتو - ككما يظهر يف آخر كالـ لو قبل كفاتو 

ك للذكر مثل حظ  :"" اؼبَتاث، كتراه يصر كل اإلصرار على ذلك، يقضي خبالؼ ما قضى بو الّدين يف قولو تعاىل 

 " األنثيُت

كاغبطيئة مل يهدؼ من ذلك إىل اؼبساكاة بُت األنثى كالذكر من أبنائو بقدر ما ىدؼ إىل معارضة الدين ك 

 .تسفيهو
                                                           

19اؼبصدر نفسو، ص  1
  

.19اؼبصدر نفسو، ص  2
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إال  أف أشّد ما أكىف إليو  بذلك انو أكصى بأكل أمواؿ اليتامى، كقد ذكر القرآف أف من يأكلها إمبا يأكل 

 ك أّما بنعمة رّبك 10 كأما السائل فال تنهر9فأّما اليتيم فال تقهر: ""يف جوفو نارا كلّظى يف قولو تعاىل

، فهو إذا يكمل نقضو غبدكد الدين مفصحا، يف اآلف ذاتو، عن .9.10.11: الضحى اآليات"" 11فحدث

اعتقاده بال جدكل الرضبة ك العدؿ، فكأنو ما يزاؿ يطرب كيتطلب دبظاىر القسوة ك الفوضى كاػبراب، ك حىت يف 

 .1اؼبيتة اليت طلبها صعق اآلخرين كاستثارىم ك قاـ دبا مل يقم بو أحد سواه

  « frustration: الشعور باإلحباط-ب

ك ىو حالة يشعر فيها اؼبكتئب أك احملبط باغبزف الشديد اؼبستمر دكف سبب مناسب، أك سبب تافو، فيفقد 

لّذة اغبياة ك يرل أهّنا ال معٌت ؽبا، فتثبط من عزيبتو، ك يفقد اىتمامو بعملو ك ينتج الظركؼ احملزنة األليمة، ك تعرب 

 2 .عن شيئ مفقود

ك يظهر فيو شعور اليأس ك األسى ك العجز عن الًتكيز ك األرؽ ك فقداف الثقة ك الصداع، ك فقداف 

 3".الشهية، ك وبدث عامة يف األزمات االنفعالية الشديدة

 

ك اغبطيئة عاىن كثَتا من ىذه السمة بسبب الظركؼ اؼبعيشية ك نشأتو الغامضة إضافة اىل ذلك قباحة 

  :منظره فكيف لو أال وبس هبذا الشعور ك يقوؿ يف ذلك

 أال ليت من لقلب عاـر الّنظرات           يقطع طػوؿ الليػل بالزّفرات

 إذا ما الثّريا آخر الليل أعتقت                كواكبها كالػجزع منػحدرات

 يػا ليػلة قػد بػتػػها                 بػحدكد نػـو العػُت ساىػر

                                                           

  118إيليا حاكم، اؽبجاء ك تطوره عند العرب، ص  .1

 .318، ص 2001، 1ؿبمود مشاؿ حسن، سيكولوجية الفرد يف اجملتمع، دار األفاؽ العربية، ط .2
  .223،224، ص 2010، 2عبد اهلل الدبويب، االنفعاالت من منظور إسالمي ك موضوعات أخرل، دار اؼبأموف للنشر ك التوزيع، ط  .3
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 كردت علّي ىػمػومػهػا               ك لػكػل كاردة مػصػػادر

 ك إذا تػباشرؾ اؽبػػمػػو              ـ فػإنّػػهػا داء مػخػامػر

 1ك لقد  تقضيهػا الّصريػػػ               مة عنك ك القػلق العذافػػػر

ك اغبطيئة يف ىذه األبيات يصف كثرة اؽبمـو على قلبو بوصف ليلو هنارا فالّليل أصبح كالّنهار من شّدة 

 2:األرؽ ك القلق، ك باإلضراب ك كّلها  دكافع تبعد اإلنساف عن الرّاحة بقولو

 .يػا ليػلة قػد بتّػهػا             حبدكد نػـو العُت سػاىػر

فهو يصف حالة اليأس ك شّدة اإلحباط الذم يعانيو فكثرة اؽبمـو تقتل صاحبها  ك سبيت يف قلبو ك حّب 

 .اغبياة ك التطّلع اىل اؼبستقبل

ك اإلحباط، حالة تعاؼ فيها الّرغبات األساسية أك اغبوافز أك اؼبصاحل اػباصة بالفرد، أك اعتقاد الفرد أّف 

ربقيق ىذه الّرغبات ك اغبوافز أك اؼبصاحل صار مستحيال، ك دبعٌت آخر فإف اإلحباط ىو العملّية اليت تتضّمن إدراؾ 

الفرد لعائق وبوؿ دكف إشباع حاجتو ك ربقيق أىدافها ك توّقع كجود ىذا العائق مستقبال، ىذا ك زبتلف 

 :االستجابة لإلحباط من شخص آلخر، ك يبكننا القوؿ بأفّ اإلحباط أنواع ربتو

ك ينبع من صفات الفرد الداخلية، مثل كجود أمراض أك إعاقات، أك :  {الشخصي }:اإلحباط الداخلي -

 .ضعف الّثقة بالنفس

ك ينبع من البيئة اػبارجية احمليطة بالفرد، مثل الفقر أك اؼبوانع البيئية : {البيئة}: اإلحباط اػبارجي -

 3.األخرل

ك اغبطيئة أراد أف يعًتؼ بو أبوه، ك يكوف بذلك لو نسب رفيع، كما أراد أف يكوف إنسانا ميسور اغباؿ، 

 .مكتف فبا يغنيو عن السؤاؿ، كضآلة جسمو من أف يبتلك القّوة ك الّشجاعة
                                                           

.54ف ،ص4اغبطيئة، الديوا 1
  

.93اؼبصدر نفسو، ض  2
  

118-117، ص 2001، 3حامد عبد السالـ زىراف، الصحة النفسية ك العالج النفسي، عامل الكتاب، ط  3
  



 الفصل األول…………..…………………….…………………………دواعي الهجاء عند الحطيئة

30 
 

ما زاد سوءا مقابلة اجملتمع لو باالحتقار ك الّنبذ، ك كل ىذه األسباب ؾبتمعة أّدت اىل بلورة شخصيتو، 

 .كإمالتها اىل الّتشاـؤ ك قطع األمل

 1:ك يف قولو

 أشكوا إليك فاشكٍت دربػو                     ال يشبعوف ك أّمهم ال تشبػػع

 كثركا علّي فال اؼبوت كبَتىم                   حىت اغبساب ك ال الّصغَت اؼبرض،ع

 كاغبزقة القدمى كأّف عشَتتػي                  زرعوا اغبركث ك إّننا ال نػزرع

 فبعثت للّشعراء مبعث داحػس                 أك كالعقػاؿ عقػاؽبػا يتوّكػع

نرل أّف ىذه األبيات تصّور لنا شّدة إحباط اغبطيئة، فبات يشكو نبّو للعلن، كثقل كاىلو من العائلة اليّت 

بلّي هبا ك بكثرة متطّلباهتا من أكل ك ماء، حيث اعتربىا ك كأهّنا عالة عليو لدرجة جعلتو يتمٌّت موتو حىت ينتهي 

 .من كل ىذا العذاب

 

 

 : الملكة الشعرية-ج

كأصدقها تعبَتا . الشعر اعرؽ فنوف القوؿ عند العرب، كأكثقها اتصاال حبياهتم، ك أشّدىا لصوقا بوجداهنم

عن مالمح شخصيتهم، ك أعمقها تصويرا ؼبنازعهم، فقد كاف العرب يبتازكف عن سائر األمم بشغف ال حّد لو 

ال تدع العرب الشعر حىت تدع اإلبل : " أنّو قاؿ- صلى اهلل عليو ك سلم- بفّن التعبَت حىّت أنّو ركل عن الرسوؿ

 ".اغبنُت

                                                           

124اغبطيئة، الديواف، ص  1
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فالشعر كما قاؿ العرب ديواف األقدمُت، بوصفو سجالّ تارىبّيا حول آثارىم ك مفاخرىم، فالعرب عاشوا 

ك كاف اعتزاز القبيلة بشاعرىا " على شعرىم فكاف خَت الزّاد ؽبم، ك قد احتفى العرب يف اعباىلّية بالّشعر ك الّشاعر

أكرب من اعتزازىا بالفارس الذم وبمي اغبمى بسيفو، ك موضعا قضت بو ظركؼ اغبياة يف ذلك العهد اعباىلي، 

كدفعت إليو حاجة القبيلة اىل قّيادات كجدانّية تبّث يف أبنائها اؼبركءة ك الّنجدة ك إباء الّضيم ك ربذكىم يف 

 1.صراعها من أجل الوجود ك البقاء

كما أصبع النّقاد اؼبعاصركف على أّف الشعر ليس تعبَتا عن اغبقيقة الذىنية، بل ىو ذلك النفسي الذم 

يوىم هبا ك الذم ال يربح يغّرر اإلنساف ك يسوقو إىل تنازع البقاء، ك الّتوّغل يف عبث الفكر ك الوجود، ك الّشعر 

من كجهة نظره غالبا ىو تعبَت عن الّذات اؼبظلمة يف الّشاعر، تلك الذّات اليت زبتلج يف كجدانو كراء ما يعيو ك 

 2.يفهمو، كما يتداكؿ بو من شعور ظاىر

كلقد عاش اغبطيئة حياتو ساخطا ناقما، ثائرا على كل ماال يرضاه، ك يف أكثر ماال يرضاه، أك ماال وبس 

ذا غرب على اػبصم  )، ككاف بو(شديد اؼبعتمد عليو )جبدكاه، لكّنو كاف على يقُت من جدكل الشعر، فقد كاف

فراّكية الّسوء ال يقدر معاناة الشاعر الصادؽ ( كيل للشعر من راكيّة الّسوء) ، كمن ىنا كانت غَتتو عليو،(ألد

فيخلط بُت اعبّيد ك الّردمء، بُت ما يعّد نفسو ك يطهرىا قبل أف يدخل احملراب، كمن يلّوث بأقدامو اؼبوحلة، ك 

 .أصابعو اؼبتسخة ىذه اؼبقدسات

 الّشعراء فاعلمن أربعػػة            فشاعر ال يرذبى ؼبنفعػػػة

 كشاعر ينشد كسط اجملمعة           ك شاعر هبرم ك ال هبرل عليو

 كشاعر يقاؿ طبر يف دعة

، الذم كاف وبتفل بشعره، حىت أصبح "زىَت بن أيب سلمى"تتلمذ على يد "هبرم كال هبرل عليو "كلكي 

ذا غرب على اػبصم  )، تنقيحا ك هتذيبا ك ذبويدا، ك لقد حرص اغبطيئة على أف يكوف(اغبوليات )صاحب 
                                                           

13 ، قضايا، فنوف، نصوص، ص محسٍت عبد اعبليل يوسف، االدب اعباىل 1
  

595، ص 2007، 1عفيف عبد الرضبن، الشعر اعباىلي حصاد قرف، دار جرير للنشر ك التوزيع، جامعة الَتموؾ، ط  2
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، كما كاف هبزع للموىبة الشعرية اليت مل (هبزع على اؼبديح اعبّيد يبدح بو من ليس لو أىال )، ك كاف 1(ألد

األتاف مركب مل يبت  )تصادؼ خصوبة اغبياة، فعرب عن جزعو أقسى تعبَت، ك ىو ىبتار ميتة على ظهر أتاف ، الف

 2(عليو كرًن

 أّف البيئة الشعرية اليت احتضنت اغبطيئة سانبت يف تنمية قدرتو اإلبداعية على قوؿ الشعر، فألفاظو أم

 .ربمل معاين كإوباءات كثَتة تقربنا من حالتو النفسية الشعورية ك الالشعورية

 3:كقد قيل إف أصدؽ بيت قالتو العرب أيضا قولو

 من يفعل اػبَت ال يعدـ جوازيو             ال يذىب العرؼ بُت اهلل ك الناس

فتمّكن اغبطيئة من اإلتياف بأحسن الصور البالغية، ك أفصح الكالـ ساعده على التنفيس ك التخفيف من 

 4.كحدتو

كما أّف شراكة النسب ككضاعتو، مل ذبعل اغبطيئة يقف مكتوؼ اليدين أماـ غمز الغامزين، كما مل ذبعلو 

يرضى أف يكوف ضعيفا بُت أقوياء، كىو الذم هبده يف نفسو القدرة على امتالؾ الكلمة اليت كانت سبثل آنذاؾ 

أمضى األسلحة ك أشّدىا فعالّية كتأثَتا، ك لذلك نراه يبسك بزمامها، ك يعتلي صهوهتا ك يتسّلح هبا، ك يستغّلها 

االستغالؿ الذم يبنع األذل عنو، ك وبّقق لو الرّفعة ك اؼبهابة، ك يوظّفها الّتوظيف الذم ىبدـ مصاغبو اػباّصة 

مستفيدا منها ما أمكنو،  معّوضا هبا على نفسو بعض الذم غبقو من قباحة اؽبيئة، كسوء اػبلق، كمهانة احملتد، 

فإذا باألبواب اؼبوصدة تفتح لو، كيتهافت سادة القبائل ك أقويائها إىل تكريبو ك الًتحيب بو، ك يعملوف ما يف 

، ككتب األدب  كسعهم على إرضائو ك شراء لسانو، منعا لألذل، ك كّفا للهجاء اؼبقذع، كإذاعة للمحامد ك اؼبكاـر

ك السَتة تذكر يف ىذا اجملاؿ حوادث كثَتة، تدّؿ على مكانة اغبطيئة اليت بلغها بقوة الكلم ك البياف، ال بقوة 

                                                           
1
 من ذبارب الشعر ك الشعراء يف اعباىلية ك اإلسالـ:  كامل سعفاف 

 .21، ص 

.104، ص2001، 2كامل سعفاف، من ذبارب الشعر ك الشعراء يف اعباىلية ك اإلسالـ، طبع ك نشر دار األمُت، ط 2
  

105اغبطيئة، الديواف، ص  3
  

412، ص 1970، دار العلم للماليُت، بَتكت، 1، ط 1طو حسُت، من تاريخ االدب العريب، ـ 4
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، حيث نالت قصيدتو اليت صّور فيها الكـر العريب شهرة كاسعة فقد أضفى عليها من طابع 1القبيل ك السناف

ك طبقها على " بابنو إظباعيل"يف عزمو على الّتضحية " إبراىيم عليو السالـ"القّص ك اغبكاية مستلهما حادثة 

  2:كاجب الضّيافة عند العرب يف قولو

 اصب البطن مرمل        بتيهاء مل يعرؼ هبا ساكن رظبػػاكطاكم ثالث ع

 أخي جفوة فيو من األنس كحشػة          يرل البؤس فيها من شراستو نعمى

 كأفرد يف شعب عجوزا إزاءىػػا           ثالثة أشبػاح زبالػهم هبمػػا

 رآل شبحا كسط الظالـ فراعػػو           فلمػا بدا ضيفا تشّمر كاىتّمػا

 كقػاؿ ابػنو ؼبػػا رآه حبػيػرة          أيػا أبيت اذحبٍت ك يسر لو طعما

 كال تعتذر بالعدـ عّل الذم طػػرا           يظن لنا ماال فيوسعنا ذّمػػػا

 3.أكصيكم بالشعر: كما يؤكد أكثر شدة اىتماـ اغبطيئة بالشعر أنو قبل فباتو قاؿ

 فالّشعر صعب ك طػػويل سلّػمػو

 إذا ارتقى فػيػو الػذم ال يعلػمػو

 زلّػت بػو إىل اغبضيض قػػدمػو

 ك الشعػر ال يستطيعو مػن يظلمػػو

 يػريػد أف يعػربػو فيػعػجػمػو

 كمل يػزؿ مػن حيث يأتػي يػحرمػو

 من يسػم األعػداء يبػقى ميسػمػو

                                                           

10اغبطيئة، الديواف، ص 1
  

.172الحطيئة الديوان، ص 
2
  

.33-32، ص 1998، 1اغبطيئة، أكس بن جركؿ العبسي، اسعد ذبياف، دار الفكر العريب، بَتكت، ط 3
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 " motive psychologique"الدوافع االجتماعية-4

كمنهم اؼبقفر، ك ىو احملوج اؼبقل ك : يقوؿ أبو زيد :  جاء يف معجم األلفاظ عن الفقر:الفقر و الحاجة-أ

إف بو ػبصاصة، ك اؼبخل : ىو اإلقتار ك اإلقالؿ ك اإلحواج، ك ىو شيئ كاحد، ك ىو من الفقر، يقاؿ للمقفر

 . أخّل ىبّل إخالال: مثل الفقَت، يقاؿ

أعوز الرجل يعوز إعوازا ك اإلسم : ك االسم اػبلة، ك اؼبعوز قريب من اؼبخل، ك ىو أسوؤنبا حاال، يقاؿ

 .العوز

 . فقَتأمأنّو لذك خصاصة : ك اػبصاصة تعٍت اغباجة، ك يقاؿ

 1. غلظأمفالف يف رتب من العيش : يقوؿ األصمعي

 .ك قد عرؼ عن اغبطيئة أنو كاف فقَتا منذ صغره، ك أنو كاف يتعيش بالعمل، أك دبا يكـر عليو احملسنوف

بدأ ينظم الشعر كىو فىت، كيقاؿ أف أكؿ شعره كاف يف اؽبجاء، لسوء حالو، ك تنذر الناس بدمامتو، 

 . كنفورىم من قبحو، كقد استبد إىل اؽبجاء متكسبا، فكاف من ىبشى أذل الناس لسانو يعطيو

ك لعل فبا زاد سوء طباعو، اليت كلدىا الفقر كالتشرد، زكاجو، فقد تزكج كرزؽ أبناء ، فكاف من أكثر الناس 

حدبا على عائلتو، كلكن التناقض بُت حبو ذكيو، كشدة حاجتو كفقره، كجوع أىلو اؼبزمن، كأؼبو اؼبربح لرؤيتهم 

يتضوركف جوعا، ىذا التناقض كاف يولد فيو شراسة الطبع، ك ركح االستغالؿ ك االبتزاز، فأفرغ كل ما يف نفسو من 

 .نقمة على كاقعة، ك على اؼبنغمُت، ىجاء الذعا، مل تسلم منو أمو ك امرأتو ك ال ىو نفسو

 :2لو ، يقوؿ" عمر بن اػبطاب"فنجده يف حادثة حبس 

  ال ماء ك ال شجرؿماذا تقوؿ ألفراخ بػذم مػرخ                زغب اغبوا ص

 ألقيت كاسبهم يف قعػػر مظلمة               فاغفر عليك سالـ اهلل يا عمػر

                                                           

.60، ص1998، 1ابن السكيت، كتاب األلفاظ، أقدـ معجم يف اؼبعٌت، تح فخر الدين قباء، مكتبة لبناف ناشركف كموزعوف، ط 1
  

2اغبطيئة، الديواف،ص  2
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 أنت األمُت الذم من بعػد صاحبو            ألقت إليك مقاليػػد النهى البشر

 .حيث اخذ اغبطيئة يستعطف عمر بالشعر ك شفع لو عبد الرضبن بن عوؼ، كرؽ لو اػبليفة

فالشاعر من خالؿ ىاتو األبيات يطلب من عمر أف يرأؼ حباؿ أكالده، فمن سيطعمهم بعده إذ ىو 

 .معوؽبم الوحيد، سائال بذلك منو الرضبة ك الغفراف، حىت يعود ألكالده خشية أف يهلكوا 

فاغبطيئة مل يقتصر شعره على غرض معُت ، ك إمبا خاض يف أغراض الشعر كافة ، ك إف أكثر من فٍت 

 . 1إزباذ ىاذين الفنُت كسيلة للكسب، بالًتغيب ك الًتىيب: اؽبجاء ك اؼبدح فذلك يرجع إىل عدة أسباب منها

 فقد إتصل بكبار الشخصيات ليمدحهم دبا ىبلد أظبائهم، ككاف ىناؾ من يدفع لو خشية من ىجائو

لسالطة لسانو، فهجاؤه كأسواط تدمي ظهور من تقع عليو، فال تدعو حىت يكوف ؿبط سخرية اعبميع ففي 

شعره التكسيب تبدك اغباجة كاضحة، ك خاصة عندما نراه يكثر من كصف األطعمة  ك جفائها ، ك يلحق بالسؤاؿ 

بغية اغبصوؿ عليها حىت إننا نراه أحيانا يكاد يريق ماء اعببُت، ك يتخلى عن مقومات الشخصية فينحاز ألجلها 

إىل ما يغدؽ عليو ما أراد، غَت مقدر لظركؼ اآلخرين اليت يبكن أف ال تكوف قادرة على الوفاء بالتزاماتو ك ليس 

، إال مثاال على ذلك النزكع النفسي إىل ربقيق "بغيض بن مشاس"إىل صف " الزبرقاف بن بدر"انتقالو من صف 

 2.اؼبآرب ك الغايات

فشخصية اغبطيئة شخصية تثَت يف النفس الرثاء ك اإلشفاؽ، فقد كاف بائسا يعاين من الفقر ك اغبرماف 

فنفسو كانت ساخطة ألمرين، حياتو اؼبادية اؼبعنوية، ك كذا تكوينو ك خلقتو كل ىذه األسباب دفعت باغبطيئة 

 .الف يكوف إنسانا ؾبردا من األخالؽ ك العفة ك الكرامة

ك لعل ما أكثر على اغبطيئة من خبل، قد ساعد يف تأصيل ذلك النزكع عنده، كجعلو يلتـز يف شعره جانب 

 3.اؼبغدقُت كيكثر من مدحهم ك التعرض ػبصومهم

                                                           

107اؼبصدر نفسو  ،ص  1
  

.39باف ضبيد فرحاف الراكم، اغبطيئة يف معيار النقد قديبا كحديثا، ص   2
  

25، ص2007، 1باف ضبيد فرحاف الراكم، اغبطيئة يف معيار النقد قديبا ك حديثا، دار دجلة ناشركف ك موزعوف، ط 3
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ك يف ديوانو قصيدة يتحدث فيها عن رجل اقبل عليو، فتوىم أف الشاعر قدـ  يطلب منو حاجة، فجعل 

يتشاغل حىت توّىم لو أّف اؼبوت أملّ بو ، ك مل يتطّلق ك يفرح، إال فيما أكد لو انو لن يعود، ك لسنا اآلف  يف ؾباؿ 

ربليل ىاتو القصيدة، لكننا نريد أف نستدؿ منها على أف الشاعر كاف يهجو الناس بالبخل ك التقتَت، ك لكننا نراه 

يتصدل لوصف خوفو من الضيوؼ، ك تكريبو ؽبم تكريبا مكرىا، حىت إذا خرجوا من لدنو أكسعهم ىجاءا، من 

 1:كاف قد نزؿ بو فقراء ك ؼبا ارربل ىجاه بقولو {صخر بن أعيا }ذلك أف رجال من بٍت أسد يدعى 

 ؼباّ رأيت أف مػا يبتغي القػرل           ك أف ابن أعيػا ال ؿبالة فاضػحي

 شددت حيازًن ابن أعيا بشربػو          عػلى فاقة سدت أصوؿ اعبوانػح

 كما كنت مثل الكاىلي ك عرسو        بغى الػود من مطركفة العُت طامػح

 غدا باغيا يسعى رضػاىا ككدىا         ك غابت لو غيب امرئ غَت ناصػح

 دعت رهّبا أف ال يزاؿ حبػػاجة          ك ال يغتدم إال عػلى حػد بػارح

الذم " الكاىلي"نرل الشاعر ىنا يعًتؼ بأنو قراه خوفا من أف يفضحو، ك نراه من جهة أخرل يذكر قصة 

 3:كما يظهر اغبطيئة كذلك حاجتو للماء يف قولو2.دست لو زكجتو الّسم يف طعامو

 أتيت ابن شعل باغبشاشة صاديا         ك قد ركدت يوما أصوؿ السمائم

 فػقػلت لو انقع صدام بشربة        مػػن اؼباء تقصي عنك لومة الئم

تصور لنا ىذه األبيات قصة اغبطيئة ؼبا أتى قـو بٍت شعل بن عاملة طالبا إنقاذه من العطش قبل أف يلقى 

 .حتفو أك يبوت جراء عدـ شربو للماء، لكنهم مل يعطوه كمنعوه

                                                           

59 اغبطيئة، الديواف، ص 1
  

140،141إيليا اغباكم، فن اؽبجاء كتطوره عند العرب، دار الثقافة بَتكت، د ط، دس، ص  2
  

182اغبطيئة الديواف ـ، ص  3
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إذف فالفقر ك اغبرماف الذين رافقا اغبطيئة منذ بداية حياتو كانا سببا ك دافعا قويا ؽبجائو غَته تكسبا دكف 

 .حياء ، فال احد يبكنو ردعو عن اؽبجاء فال حسب ك ال نسب مشرفا ىباؼ عليو من األعداء

 :البيئة الطبيعية-ب

اجملتمع اعباىلي ؾبتمع صحراكم، غلبت فيو البداكة على االستقرار، ك كيف يكوف االستقرار يف أرض 

 .قاحلة ال نبت فيها إال يف مواقع الغيث اليت سريعا ما تستحيل بفعل الّرعاة النتجاعهم الّدائم ؽباتو اؼبواطن

كحقا كانت ىناؾ مدف أك قرل شهدت نوعا من االستقرار حوؿ اآلبار، كلكنها قليلة كمتناثرة، كيبقى 

بعدىا ؿبيط ىائل من الّصحارم اػبالية اليت ال ينقذ أىلها من اؽبالؾ إال سقوط اؼبطر، كمن ىنا ظبوه غيثا كحياة، 

فهو الذم يغيثهم من اؼبوت كىو الذم كىب ؽبم اغبياة، ك لذا كاف العرب يتسابقوف اىل مواقع الّسحاب، كيف 

 .1ؾبتمع كهذا ال ربكمو إال القوة، كاف القوم يستأثر هبذه اؼبواقع فارضا عليها ضبايتو، ك لذا ظبّيت باغبمى

إال أّف البيئة اليت يصورىا اغبطيئة يف قصائده تبدك صحراكية موحشة  كقاسية، تعج باغبيوانات كالضباع ك 

، ك ىنا 2، ك كذا ك صفو لرحالتو على اعبمل ك اؼبتاعب اليت تواجهو من عطش ك جوع ك حرارة...النوؽ 

 3:إشكالية اؼبكاف ك تأثَته على نفسية اغبطيئة يقوؿ

 بعثرة جارىم أف هبربكىا           فيغرب حولو نعػػم ك شاء

 فيبٍت ؾبدىا ك يقيم فيها               ك يبشي إف أريد بػو اؼبشاء

 كاف اعبار مثل الضيػف             يغدك لوجهتو كاف طاؿ الّثواء

فالشاعر ىنا يتبٌت الالستقرار يف اؼبكاف، فهو الضيف الذم وبل يف مكاف مث يرحل عنو، ألنو كصل اىل 

مرحلة أصبحت فيها ذاتو الداخلية تعيش حالة من القلق ليس من اؼبكاف فحسب ، بل من الوجود كلو، فنجده 

 1.يبدح قبيلة ك يستعطف أخرل بغية البقاء ك اغبظوة
                                                           

14حسٍت عبد اعبليل يوسف، األدب اعباىلي قضايا،كفنوف،كنصوص، ص  1
  

33اؼبصدر ، نفسو،ص  2
  

28اؼبصدر نفسو،ص   3
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ك يربز يف شعر اغبطيئة انّو يتحّدث عن الفيايف ك الفلوات، ك يذكر الّناقة ك غَتىا من حيوانات 

الصحراء،فهو يف ىذا اعبانب األخَت كاف متأثّرا بطرفة، أك يبكن القوؿ أف صوره كانت حسية يكثر فيو التشبيو ك 

التقليد، كذلك يعود يف رأينا إىل أثر البيئة ك فضائها الضّيق الذم جعل الصور تتكرر يف صياغة ـبتلفة عن ىذا ك 

إف اغبطيئة مل يستطع أف يفارؽ أذكاؽ أسالفو، ك ليست تلك احملاكاة إالّ نوعا : ذاؾ يف غَت قصيدة، لذلك قيل

 .يؤّكد التشابو يف الرؤل ، ك اؼبؤثّرات

كما أف البيئة اليت حضنت اغبطيئة أّكدت انّو ليس الوحيد الذم كاف يشكو يف ذلك العصر من الوالدة 

 الغامضة فالغزكات، ك الّسيب، ك الّنهب، زبّلف كراءىا كثَتا من ىؤالء، كانوا يأبوف كاقعهم، ك يثوركف 

عليو كينهضوف من الكبوة اليت أصابتهم هبا القدر معّوضُت عن نقصهم بأعماؿ متفّوقة بطولية فمثال 

كاف ؿبتقرا يف بٍت قومو كاغبطيئة، لكّنو كّفق إىل الّسمّو ك الّتكافؤ، إذ مل ىبذؿ بنقصو ك يستسلم لو، بل " عنًتة"

ك يتحّرر منو، فنرل أّف ضياع األصل مل يبنع زياد بن أبيو من أف يكوف أعظم كالة األمويُت ك . حاكؿ أف يثور عليو

مل يستسلم للشعور باؼبنكر ك الضآلة، ك "زياد "ك ذلك ، صبيعا، الف . لالعًتاؼ بو ك تقديبو"معاكية "أف يسوؽ 

 2.، بل هنض ك ثابر حىت ربّوؿ نقصو إىل نقيض من العظمةقيتهّدـ دكف

 :الروابط األسرية-ج

إف األسرة ىي نواة اجملتمع، ك أكثرىا تأثَتا على شخصية الفرد، فهي اليت تستقبل الطفل عند ميالده 

كتأثَتىا عليو يستمر لفًتات طويلة، فتنشأ بينو ك بُت أفرادىا عالقات مباشرة أك تفاعل كاحد كعطاء، ك اآلباء 

بدكرىم يوّفركف اغبّب،  العطف،  اغبناف، الدفئ ، اغبماية للطفل ك كذلك القدكة اغبسنة كاؼبثاؿ الطيب الذم 

 3.يقتدم بو الطفل كما يأخذ منهم أصوؿ اآلداب كالّنظم كالّضبط

ك قد احتلت األـّ دكرا كبَتا ك جانبا مهما يف حياة اؼبرء االجتماعية ك قد ذبلى ذلك منذ العصور القبلية ك 

اجملتمعات العشائرية، ك تعاظم ىذا اعبانب على كبو ما نراه عند شعراء اعباىلية، حيث اىتم العرب هبذه اؼبسألة، 
                                                                                                                                                                                     

1
 .76 ص اؽبجاء ك اؽبجاءكف يف اعباىلية،:  ؿبمد ؿبمد حسُت 

120،121إيليا حاكم، فن اؽبجاء ك تطوره عند العرب، ص  2
  

247عبد الفتاح ؿبمد دكيدار، سيكولوجية السلوؾ اإلنساين، ص  3
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كراحوا يتفاخركف بنسبهم الّمهم، فيفاخركف هبا إذا ارتفعت ك يتقاذفوف هبا إذا تدّنت  ك ىذا ما قبده عند 

 :الشنفرل ك اغبطيئة ، فالشنفرل الذم يفاخر بنسب أّمو قائال

 أنا ابن خيار اغبجر بيتا ك منصبا           ك أمي كابنة األحرار لو تعرفينها

إذا احًـت األـ يف ذلك العصر كاف كاجبا على كل ابن، كما كاجب عليو اف وبميها كيدافع عنها ضد كل 

 1.مظاىر اإلىانة، كمهما بلغ الثمن

إف ىجاء اغبطيئة ألبيو ك أّمو ك أخوالو، من األمور اليت ال يبكن إغفاؽبا ؼبا وبيط هبا من هتويل ك تعظيم 

نسبو متدافع بُت القبائل العرب، ك كاف ينتمي اىل كل :"...يدفعنا حبرص ؼبناقشتها، ك قد ذىب األصفهاين للقوؿ

 2"كاحدة منها إذا غضب على اآلخرين

فسنجد فيو ما وبل مسألة "كاف من أكالد الزنا ك الزنا الذين شرفوا : " ك يقوؿ ابن الكليب عن اغبطيئة انّو

اضطراب نسبو ك تنقلو بُت القبائل من اغبُت اىل األخر، فهو ال يعرؼ لو أبا على كجو األرض، الّف أّمو ك ىي 

 .اعلم الناس مل تبُت لو ذلك، فهي عبدة مقهورة إال انو مل يستطع أف يغفر ؽبا ىذه الذنوب صبيعا

فقد كانت أمو سببا يف تضليلو كحَتتو، كإبعاد اغبقيقة من حولو، ك قد صور ذلك أصبل تصوير مبينا لنا 

 3.انقطاع أملو يف معرفة كربديد ىويتو

 تقوؿ لػّي الضراء لست لواحد              كال اثنُت فانظر كيف شرؾ أكالئكا

 ك أنت امرؤ تبغي أبا قد ضللتػو              ىبلت، أؼباّ تستفق مػػن ضاللكا

إذا كانت أّمو قد خلطت عليو األمور ك مل هتده اىل أبيو : ك كبن نقرأ  ىذه األبيات البّد من التساؤؿ

كنسبو، فكيف يبكنو كحده أف يقرر أف ىذا الرجل أك غَته ىو أبوه؟ ك كيف يبكن مطالبتو بالوفاء لقبيلتو كىو غَت 

 متأكد من صحة نسبو إليها؟

                                                           

20-19، ص2004كفيق صفوت ـبتار، األسرة ك أساليب تربية الطفل،  دار العلم ك الثقافة للنشر ك التوزيع،  1
  

156، ص 2األصفهاين، األغاين، ج 2
  

09اغبطيئة ،الديواف، ص  3
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ك بعد ىذا من منا وبّق لو أف يلومو على ىجائو الّمو تلك اليت حرمتو من أبسط حقوؽ األبناء على اآلباء 

كىو حق الّنسب، أال وبّق لو أف يسّلط عليها لسانو ك ىو سالحو ككسيلتو الوحيدة اليت يقتص هبا منها على 

  1."فعلتها تلك اليت خلقت منو إنسانا ظّل يعاين يف داخلو من مرارتُت  مرارة فقد األماف يف حضن أّمو

حيث تؤّكد البحوث العديدة ك اؼبتعلقة بالسلوؾ يف إعادة الّنظر يف طبيعة العالقة بُت األـ ك الطفل ، لقد 

. إىل ىذه العالقة على أهّنا تنشأ ك تنمو على ىامش الدكافع األّكلية- نظر علماء النفس، ك إىل كقت قريب

فالطفل يتعلق باألـ ألهنا تشبع حاجاتو الفسيولوجية خصوصا حاجاتو إىل الغذاء، ك ىكذا يتعلم الطّفل أّف األـ 

 .مصدر منح ك عطاء ك مصدر إشباع اغباجات

  إال أف البحوث ك الدراسات اغبديثة أّدت إىل مراجعة نظرية التعلق التقليدية مراجعة جوىرية، إذا 

كضحت أف التعلق حاجة أساس من حاجات النمو، حاجة قائمة بذاهتا كمستقلة عن اغباجات األخرل حيث 

، ك يتطور دبعزؿ عن إشباع اغباجات الفسيولوجية Attachment  Behaviour" يظهر سلوؾ التعلق

األخرل، ك ينظر إىل التعلق اآلف على أنو دافع أّكيل، كغَته من الّدكافع األساس يتمتع بوظيفة بيولوجية نفسية 

حاجة ك أساس، سبّكن الطفل من النمو مبوا سويا من النواحي - من كجهة النظر ىذه–مهّمة، ك يعد التعلق 

 2.البيولوجية ك العاطفية ك االجتماعية، ك سبكن األـ من ربقيق ذاهتا عرب فبارسة األمومة

 3:فاغبطيئة ظّل يعاين مرارة اإلحساس باؼبهانة ك ذّؿ الّناس كاحتقارىم لو، ك فيها يقوؿ

 تنّحي فاجلسي عػٍت بعيدا                          أراح اهلل منك ألعاؼبينػػا

 أغرباال إذا استودعت سػرّا                        ككانونا على اؼبتحدثيػن

 أمل أكّضح لك البغضاء مػٍت                       كلكن ال أخالك تعقلينػا

                    كموتك قد يسّر الّصاغبينا حياتك ما علمت حياة سوء

                                                           

37- 36باف ضبيد فرحاف الراكم، اغبطيئة يف معيار النقد قديبا ك حديثا ،  ص 1
  

.35كفيق صفوت ـبتار، األسرة ك أساليب تربية الطفل، ص  2
  

الحطيئة، الديوان، ص  28
3
  



 الفصل األول…………..…………………….…………………………دواعي الهجاء عند الحطيئة

41 
 

لكن موهتا لن يصلح من أمره، ك لن يقطع ألسنة الناس، لقد فعلت الفعلة اليت ال عالج ؽبا، ك عليو أف  

وبمل خطيئتها، ك يبشي هبا بُت الناس على أهنا خطيئتو، مع أنّو مل ىبًت أمو، ك مل ىبًت أباه كال حىت البيئة اليت كلد 

أف كلد بال ماؿ ك ال جاه، فإذا صار جشعا مسؤكال ملحفا دينء النفس، كثَت الشر، رث فيها، ك ال ذنب لو 

 1.فالف ميزاف التفاعل بينو ك بُت اجملتمع مل يكن عادال (اؽبيئة، فاسد الدين

كما أّف ىذه األبيات عن حقيقة اغبطيئة، فهو إنساف غيور يشعر ببشاعة فعل أّمو ك مدل اػبزم ك العار 

 .الذم أغبقتو بأبنائها، فبا دفعو إىل ىجائها

ك " تنّحي فاجلسي عٍت بعيدا: " كما كاف يكّن ؽبا أشّد أنواع الكره ك االحتقار الّلذين جهر هبما يف قولو

ىبيل إلينا أنّغضبو أك زجره ؽبا ىو اشّد إقذاعا من الّسباب، ألنّو يدّؿ على االحتقار ك الّزراية، فالّشاعر كما يعرّب 

عن نقمتو الشديدة بألفاظ ك معاين يسَتة كاقعية، لكنها يف اآلف ذاتو، عميقة الداللة على ذلك االسوداد الذم ما 

، ك تظهر أيضا عند اغبطيئة مظاىر الكره ألبيو، ك 2برح يطبق على نفسو، باعثا فيها الشعور بالوزر ك النقمة

 3:قبدىا بشكل كاضح يف قولو

 غباؾ اهلل مثّ غباؾ، حّقػػػػا                  أبا، ك غباؾ من عّم ك خػاؿ

 فنعم الّشيخ أنت لػدل اؼبخازم                 ك بئس الّشيخ أنت لدل اؼبعايل

، ال حيّاؾ ربػػي                 ك أبواب الشفاىة ك الضػالؿ  صبعت الّلـؤ

فال وبق لنا أف نلومو على ىجائو لرجل تركو دكف أف يعًتؼ بنسبو إليو يف ؾبتمع يقـو فيو  اإلنساف على 

اظبو ك نسبو، مث على خلقو ك فعلو، خاصة كأف العرب أكلت اىتماما كبَتا بقضية األنساب ك عناية العرب 

باألنساب مل تكن ك قفا على انساب الناس ك قبائلهم، ك إمّبا ذباكزت ذلك إىل اغبيواف، إذ كصل تصنيف القدماء 

 ".انساب اػبيل البن الكليب"إىل اػبيل ك أنساهبا ك سالالهتا ككتاب 

                                                           

106كامل سعفاف ، من ذبارب الشعر كالشعراء يف اعباىلية كاإلسالـ ، ص 1
  

132اؽبجاء كتطوره عند العرب ، دار الثقافة بَتكت ،لبناف ،دط ، د س ،ص:إيليا حاكم 2
  

.168المصدر نفسه، ص  
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 :كيف ال يكوف ناقما كزكج أّمو أيضا كاف ابن زنا، ك قد ىجاه اغبطيئة ك ىجا أّمو فقاؿ

 كلقد رأيتك يف الّنساء فسؤتٍت                     ك أبا بنيك فساءنػي فػي اجمللػس

 إّف الّذليل ؼبن تزكر ركابػػو                    رىط ابن جحش يف اػبطوب اغبّوس

 قّبح اإللو قبيلة لػم يبنعػػوا                    يػـو اجمليمر جارىم مػن فقعػس

 1أبلغ بٍت جحش بأّف قبارىػم                    لػـؤ كأّف أبػػاىم كاؽبجػػرس 

فبمثل ما ىو حباجة الـ ترعاه كتصونو، ك سبده باغبناف حىت ينمو سليما ، فهو حباجة أيضا ألب يسهر 

على راحتو ك يكد ك يتعب من أجل أف تعيش أسرتو عيشة كريبة، ال ىّم فيها ك ال كدر، لكن اغبطيئة حـر من 

كال الشيئُت معا ؛ فاألـ ك األب عمود األسرة فإف مل يتوّفر كاف ذلك سلبا ك نقمة على أبنائها ك ىو مثل ما 

 2:حصل للحطيئة ؛فحرمانو من ىذا األب جعلو ينسب نفسو من قبيلة إىل أخرل ، حيث يقوؿ

 سبّنيت بكرا أف تكوف عماريت                         ك قومي ك بكر شّر تلك القبائل

 إذا قلت بكرّم نبوت حباجيت                        فياليتٍت من غَت بكر بنوائػػػل

 كرفاقو يف دراستهم جملموعة من "MACORD"كما قبد اغبطيئة يهجوا إخوتو، كقد أشار ماكورد 

الصبياف اؼبعتمدين على اآلخرين بشكل مفرط، إىل سبييز عالقاهتم مع األـّ بالقلق كيعرب أغلبية ىؤالء الصبية عن 

، كمن مقارنة ؾبحفة بينهم الشعور بالدكنية ك اػبوؼ الذم ال مربّر لو، فهم يعانوف من رفض ك نبذ من قبل أىلهم

كبُت إخوهتم أك إخواهنم، ك ىم دكما يف اعبانب الّسليب، بينما يكوف األخ أك األخت موضوع اؼبقارنة يف اعبانب 

 3.االهبايب، ك لقد الحظ ىؤالء الباحثوف أّف العالقات العائلّية بُت ىؤالء اإلخوة أك األطفاؿ تّتسم باؼبشاجرة

                                                           

168اغبطيئو، الديواف، ص 1
  

2
 .121 المصدر، نفسه، ص  

271، ص 2004كفيق صفوت ـبتار، األسرة ك أساليب تربية الطفل، دار العلم ك الثقافة للنشر ك التوزيع، د ط،  3
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كقد بدا حقده على أخويو أشّد اسودادا من حقده على زكج كالدتو، كذلك أّف ىذين األخوين ينعماف 

بقسمتو من اغبياة، ك يقسواف عليو، فال يعًتفاف بو، ك وبررانو من الّضعف ك الّضعة، ؽبذا نرل حقده عليهما 

 :يوشك أف يبسخهما مسخا ، فهو يقوؿ

 ال ذبمعا مايل ك عرضي باطػال                 كال لعمر أبيكما اغببّػاؽ

 1ككالكما جّرت جعارير جليػة                 نشبُت بُت مشيمة ك مالؽ

إّنكما إذا ما حاكلتما أف تستأثرا دبَتاثي، كأف سبنعا عٍّت نسبكما الذم أحفظ بو : فهو يقوؿ ـباطبا أخويو

 .عرضي فإف ذلك ال هبديكما ألّف أباكما حقَت، ذليل، شديد ننت الريح

 بوالدة البهائم اليت ذبذب اك يبدك حقده عليهما حقدا شديدا خاّصة يف البيت الثاين، إذ شّبو كالدهتم

 .بأرجلها

الشك أّف تصوير كالدهتما هبذا الشكل يدلّنا على أّف اغبطيئة كاف ذا عصب كريو، يشحذ خيالو بالصور 

اؼبنكرة اليت قلما تتيسر لسواه، ك الفّن يف الواقع ليس سول ذلك اػبياؿ الذم يّتحد إرّبادا حّيا بالعصب، فيتوّلد 

 .2من إرّبادنبا صورة ال قبل لإلنساف العادم هبا

ك يبكن أف ننسب مثل ىذا اؽبجاء ألخويو إىل نوع من أنواع اؽبجاء ؛ ك ىو اؽبجاء الفاحش الذم يتناكؿ 

األعراض ك ىو أقرب إىل الّسباب، ك أقّل درجة من اؽبجاء الذم يسلب الّصفات الكريبة، ك إف كاف سبابا موجعا 

 3.ك مؤؼبا

 أبت شفتام اليـو إال تكّلما                          بشّر فما ادرم ؼبن أنا قائلو

 :فلم ير أحدا، ك بينما ىو على الطّريق، أطّل على بئر، فرأل صورتو، فقاؿ

 4أرل يل كجو شوه اهلل خلقو                            فقبح من كجو كقح حاملو
                                                           

138اغبطيئة ، الديواف، ص  1
  

135إيليا حاكم، اؽبجاء ك تطوره عند العرب، ص 2
  

170ؿبمد زغلوؿ سالـ، مدخل إىل الشعر اعباىلي، دراسة يف البيئة ك الشعر، اؼبعارؼ ، اإلسكندرية، دط، د س، ص  3
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 1:ك يف قوؿ اغبطيئة

 لنعم اغبّي حّي بٍت كليب                          إذا ما أكقدكا فوؽ اليفػػاع

 ك نعم اغبّي حّي بنو كليب                       إذا اختلط الدكاعي بالػدكاع

 أمل ترل أّف جار بٍت زىػَت                     ضعيف اغببل ليس بذم امتناع

 ك ليس اعبار جار بٍت كليب                    دبقصي يف احملّل ك ال مصػاغ

 ىم صنع عبارىم ك ليسػت                   يػد اػبرقاء مثل يد الصنػاع

حيث أنّو يوّضع عن نفسو رفض عائلتو لو ، كإنكار إخوتو لو ما جعلو "بٍت كليب "فنجد اغبطيئة ىنا يبدح 

 .، معّوضا بذلك الّنقص الذم وبّسو ذباه عائلتو"بٍت كليب"يلجأ إىل 

 : كما أّف زكجتو كذلك مل تسلم من ىجائو ، حيث قاؿ

 2أطّوؼ ما أطّوؼ مثّ آكم                          إىل بيت قعيدتػػو لكػاع

ربّة البيت، فهو كصفها بقعيدة لقعودىا بالبيت كمالزمتو ما يعٍت عدـ " قعيدة البيت"إّف اؼبعٌت العاـ ؿ

 .رغبتو إىل رؤيتها ككصفها لو بالّلكاع الّلئيمة

إّف أىم ما نلحظو ىو ىجاؤه لكّل من أتصل بو، ك كرىو لكل من كاف من الطبيعي اف وبّبهم ك يفتخر 

هبم، ك يدلّنا على أّف مصَته مل يكن كمصَت سائر الّناس، فهّو ال يشعر حبناف األـ، ك ال يرتبط بوالدتو بذلك 

 أمّ الرّباط اإلنساين اغبّي الذم ذبعلو يألفها ك يفضي ؽبا هبمومو، كما أنّو ال يشعر أفّ أباه يهتم بو ،فهو ال يوّد 

صلة أك عالقة بو لرفضو نسبتو لو، كما ال يشعر أّف أخويو نبا عضداه يف اؼبلّمات، بل يرل كأهنّما عدّكاف استأثرا 

بقسمتو من اغبياة، ك يكفي أف وبيا اإلنساف يف حالة دائمة من الكره حىت تشحن أعصابو بالصّور اؼبشّوىة 

                                                           
172المصدر نفسه، ص 

1
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ك يتحقق لنا من كل . اؼباسخة، ك تتصعد يف شعره بتلك اؼبعاين القّيمة اليت ال ترل يف الناس سول اؼبنكر ك األذل

 1.ىذا أفّ نقمتو على أىلو كانت امتدادا لنقمتو على كاقعو الذم ال يبكنو أف يتحّرر منو

 :العصبية القبلية-د

قبد أّف نظاـ القبيلة يف اعباىلية، يقـو على العصبية حيث عّدت الّنظاـ الّسائد يف اجملتمع، ك ذلك أف 

القبيلة ىي عماد اغبياة يف البادية، هبا وبتمي األعرايب يف الدفاع عن نفسو كعن مالو، حيث ال شرط يف البوادم 

تؤّدب اؼبعتدين، ك ال سجوف يسجن فيها اػبارجوف على نظاـ اجملتمع، ككل ما ىناؾ عصبية تأخذ اغبّق، كأعراؼ 

 .هبب أف تطاع

سواء صّحت أـ مل تصّح فقد اعتنقها العرب، كال سيما " كىذه العصبية تتعّلق باألنساب كىي أنساب، 

اؼبتأخرين، ك بنوا عليها عصبيتهم، كانقسموا يف كل فبلكة حّلوىا اىل فرؽ كطوائف حسب ما اعتقدكا يف نسبهم، 

كأصبحت ىذه العصبية مفتاحا نصل بو اىل معرفة كثَت من أسباب اغبوادث الّتارىبية، كفهم كثَت من الشعر ك 

 .2"األدب، ك ال سيما الفخر ك اؽبجاء

ال قبده متوافرا عند اغبطيئة ما يعٍت أف العصبية ضعيفة عنده لضعف نسبو " النسب" إال أف ىذا الظرؼ

 3:فهو تارة مع قبيلة يبدحها ك يشيد دبكارمها، كتارة أخرل ينهض ضدىا كيعّدد منكراهتا، مثل قولو

 سبّنيت بكرا أف يكونوا عماريت             ك قومي كبكر شّر تلك القبائل

 إذا قلت بكرم نبوت حباجيت               فيا ليتٍت من غَت، بكر بن كائل

" بٍت عبس" ، إال أنّو بعد ذلك عاد إىل"قبيلة بكر بن كائل"كيتضح من خالؿ ىذه األبيات انو انتسب إىل 

 ".أكس بن مالك"كانتسب إىل

                                                           
 13-136الهجاء وتطور عند العرب ،دار الثقافة بيروت لبنان ، د ط ، د س،ص:إيليا حاوي 1

24حسٍت عبد اعبليل يوسف، االدب اعباىلي، قضايا، فنوف،نصوص، ص  2
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كال يصدؽ دفاعهم كذيّادىم إال إذا :" فالنسب ىو اؼبقّوـ األساسي لقّياـ العصبية، كما يقوؿ ابن خلدكف

 كانوا عصبية كأىل نسب كاحد، ألهّنم بذلك تشتّد شوكتهم، ك ىبشى جانبهم إذ كل كاحد على نسبو

كعصبيتو أىم، كما جعل اهلل يف قلوب عباده من الشفقة ، ك النعرة على ذكم أرحامهم ، ك قربائهم 

 1"موجودة يف الطبائع البشرية، هبا يكوف التعاضد ك التناصر، كتعظم رىبة العدك

ىو اذباه حاقد مشحوف انفعاليا،أك ىو عقيدة، أك حكم مسبق :" الّتعصب بقولو"حامد الزىراف "كيعّرؼ 

 .مع ، أك ضد صباعة ، أك شيئ ، أك موضوع، ك ال يقـو على سند منطقي ، أك معرفة كافية ، أك حقيقة علمية

كإف كّنا كباكؿ أف نربره، كمن الصعب تغيَته أك تعديلو، ك هبعل اإلنساف يرل ما وبب أف يرل فقط، كال 

يرل ماال وبب  أف يرل، فهو يعمى ك يصم كيشوه إدراؾ الواقع، ك يهيئ الفرد أك اعبماعة للشعور، كالتفكَت ، ك 

 :، كيقوؿ يف ىذا الصدد2"اإلدراؾ، ك السلوؾ بطرؽ تتفق مع اذباه التعصب

 3ك اهلل ما معشر الموا أمرء جنبا                   يف آؿ ألم بن مشّاس بأكياس

، ك تبياف مكانتو "آؿ ألم ابن مشاس"، فهو ىنا رفع من قيمة اؼبمدكح، "آؿ ألم ابن مشاس"ك ىنا يبدح 

 .بُت قومو حىت يعّوض اغباجة لديو للقبيلة

فذّؿ اغبطيئة يف كسط قومو، ىو ما كسر عصبيتو ، فهي تضعف عند األشخاص الذين فرض عليهم 

 .االختالط ك التشتت، ك النسب أكثر شيء يدؿ على العصبية، إال أف اغبطيئة يفتقر اىل ىذا النسب

كمن ذلك لبلص إىل القوؿ، بأف الّتعصب ىو اذباه سليب ال يستند يف العادة إىل أّدلة ، أك شواىد تؤّكد 

سبب الّنفور أك الكراىّية، يهدؼ إىل اغبّط من قدر األفراد أك اعبماعات اؼبستهدفة، ك يشتمل على صور مبطية 

 (4).كمن الّصعب تغيَته

                                                           

26اؼبرجع السابق، حسٍت عبد اعبليل يوسف، االدب اعباىلي، قضايا فنوف ك نصوص، ص  1
  

82، ص 2007عبد اغبافظ سالمة، علم النفس االجتماعي، دار البازكرم للنشر ك التوزيع، عماف األردف، د ط،  2
  

119اغبطيئة، الديواف، ص  3
  

4
 .118 بان حميد فرحان الراوي، الحطيئة في معيار النقد قديما وحديثا، ص 
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إّف صبلة الدكافع ىذه من نفسية  اجتماعية ، فيزيولوجية جعلت من الشاعر إنسانا آليا ىبضع ألكامر نفسو 

اليت أصبحت تسَّته؛ فنشأ عنده ما يعرؼ بالالمباالة ، ك عدـ االكًتاث بآالـ اآلخرين ؛ فهو ىنا يعرّب عن حالة 

من اليأس ك اؼبهانة اللذين رافقاه كاللعنة ؛ فتكّونت بذلك لديو ؾبموعة من اؼبكبوتات حاكؿ التنفيس عنها 

 .إالّ أّف ذاؾ  التنفيس كاف خطئا دفع شبنو بعد ذلك- اؽبجاء-بالشعر
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المنهج النفسي : أوال

:  جاء في لسان العرب من مادة نهج : لغة-أ: تعريف المنهج - 1

فأجزتو بأقل ربسب أثره، هنجاء أباف بذي ـبرؼ : هنج، طريق، هنج، تبُت واضح، وىو النهج، قاؿ أبو كبَت

: واعبمع هنجات وهنج وهنوج قاؿ أبو ذؤيب

 1بػو رصبات ينهُت ـبػاـر           هنوج كلبات اؽبجائن فيػح

كاؼبنهج وُب التنزيل لكل جعلنا : وضحو، واؼبنهاج: وطرؽ هنجة، وسبيل منهج، كنهج، ومنهج الطريق

الطريق الواضح، وُب : وضح واستباف، وصار هنجا واضحا بينا، واؼبنهاج: منكم شرعة ومنهاجا، وأهنج الطريق

 2(ص)" لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا" التنزيل العزيز 

"  أكثر من تعريف للمنهج و أوؽبا (رونز)يقدـ قاموس الفلسفة الذي أشرؼ على نشره : اصطالحا- ب

وسيلة ؿبددة توصل " ، وىو نفس التعريف الذي يقدمو اؼبعجم الفلسفي "انو إجراء يستخدـ ُب بلوغ غاية ؿبددة

أساليب معروفة لنا تستخدـ ُب عملية ربصيل اؼبعرفة اػباصة دبوضوع ":" رونز" وثاين تعريفات " إىل غاية معينة

أنو : " اؼبنهج بصفة عامة على" بتل" ويعرؼ " علم يعٍت بصياغة القواعد اػباصة بإجراء ما:" ، وثالثها"معُت

 3"الًتتيب الصائب للعمليات العقلية اليت تقـو هبا بصدد الكشف عن اغبقيقة والربىنة عليها

: مفهوم النفس-2

إف اسم النفس يقع باالشًتاؾ على معاف كثَتة، مثل اعبسد والدـ وشخص اإلنساف وذات الشيء 

والعظمة ، والعزة ، واؽبمة ، واألنفة ، واإلرادة، ووصف النفس على حقيقتها صعب جدا، والدليل على ذلك أف 

أف النفس ليست ذبسم ، وإمنا ىي جوىر بسيط ؿبرؾ :" (أفبلطوف)ؽبا عند الفبلسفة تعريفات ـبتلفة، منها قوؿ 

أف النفس " كماؿ أوؿ" فمعٌت قولو " إف النفس كماؿ أوؿ عبسم طبيعي آيل:" (أرسطو)ومنها قوؿ" للبدف

أف اعبسم الطبيعي مؤلف من آالت، أي من " آيل:" صورة اعبسم أو ىي ما يكمل بو النوع بالفعل، ومعٌت قولو
                                                           

 365، ص 14البن منظور، اؽبجاء : لساف العرب 1
 257، ص 1اؼبعجم الوسيط، قاـ بإخراجو ابراىيم مصطفى، حامد عبد القادر، أضبد حسن الزياٌب، اؼبكتبة االسبلمية للطباعة والنشر والتوزيع، اعبزء 2
 52، ص1999، 1اؼبدخل إىل مناىج البحث العلمي، دار النهضة العربية للطباعة والنشر بَتوت ، ط: ؿبمد ؿبمد قاسم 3
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وقاؿ مع " عن النفس جوىر روحاين:" (أفالطون)بُت ىذين التعريفُت فقاؿ مع  (ابن سينا)أعضاء، وقد صبع 

أو ( وىي النفس النباتية)أف النفس كماؿ أوؿ عبسم طبيعي آيل من جهة ما يتولد ويريد ويتغذى، :" (أرسطو)

، أو من جهة ما يفعل األفعاؿ الكائنة (من جهة ما يدرؾ اعبزئيات ويتحرؾ باإلرادة وىي النفس اغبيوانية

 1.(وىي النفس اإلنسانية)باالختيار الفكري واالستنباط بالرأي 

والنفس أيضا مبدأ اغبياة أو مبدأ الفكر، أو مبدأ اغبياة والفكر معا، وىي حقيقة متميزة على البدف وإف 

نار، أو ىواء ، أو نفحة ، أو مزيج مركب من )كانت متصلة بو، ومع ىذا فقد زعم بعضهم أهنا مادية 

بأف النفس ال مادية ألف جوىرىا ىو الفكر : ولقد رد على ىذا الرأي وناقضهم ديكارت وقاؿ " (...األفالط

". وطبيعتها ال تتعلق باالمتداد وال خبواص اؼبادة اليت تتألف منها البدف

لو أردنا :" أف للنفس معنيُت أحدمها واسع واآلخر ضيق، أحدمها قاؿ:" (ليبنيز)ومن قبيل ذلك قوؿ  

اف نسمي نفسا كل ما لو إدراؾ، واستهاء باؼبعٌت العاـ الذي تقدمت اإلشارة إليو ليمكننا أف نطلق اسم النفس 

على صبيع اعبواىر البسيطة ، ولكن ؼبا كاف الشعور أغٌت من البسيط، وجب علينا أف نطلق اسم  اؼبونادات 

والكماالت على اعبواىر البسيطة، اليت ال سبلك سوى اإلدراؾ البسيط، واف ال نسمي نفوسا إال ؼبونادات اليت 

، فالنفس البشرية ىي نقطة  انطبلؽ بالنسبة لؤلديب،  وبلورة خصائصها  " 2"ؽبا إدراؾ واضح تصحبو الذاكرة

 ،والنفس أيضا مبدأ األخبلؽ ؛ ألنو ال وجداف وال إرادة، وال عـز ؼبن 3"اؼبتفاعلة مع اجملتمع وىي اليت يصل إليها

ال نفس لو، نقوؿ فبلف ذو نفس أي ذو خلق وجلد، وعلى قدر ما تكوف النفس أقوى وأعظم وأكمل، تكوف 

. أخبلؽ صاحبها أثبت وأعّز و أفضل

: إال اف بعض الفبلسفة يفرؽ بينهما بقولو" ويوجد أيضا لفظ الروح الذي ىو مرادؼ للنفس

. أن معنى النفس يتضمن الجوىرية الفردية - 

. وأن مفهومها أغنى من مفهوم الروح- 

                                                           
 481، ص1989، 2اؼبعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناين، بَتوت، ج: صبيل صليبا 1
 482اؼبرجع نفسو، ص  2
 21،ص 2003، 2نصوص، دار النشر مؤسسة اؼبختار للنشر والتوزيع القاىرة،ط: حسٍت عبد اعبليل يوسف، االدب اعباىلي قضايا، فنوف 3
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ينبث ُب : روح حيواين: إف الروح قسماف: وبعضهم اآلخر يقوؿ. وأف ؾباؽبا أوسع من ؾباؿ الشعور- 

ينبث من الدماغ ُب األعصاب فيفعل : شرايُت البدف من القلب فيفعل اغبياة والنبض والتنفس، و روح نفساين

 1".اغبس واغبركة والفكر والذكر والروية

 من مقاالت فلسفية قددية بَتوت 132ص )ُب الفرؽ بُت النفس والروح  (لقسطا بن لوفا)وُب رسالة 

أف الروح جسم، والنفس غَت جسم، وأف الروح حيوي ُب البدف، وأف النفس ال حيويها البدف، :" (ـ. ؽ911

وأف الروح إذا فارؽ البدف بطل، والنفس أفعاؽبا من البدف وال تبطل ىي ُب ذاهتا، وبأف النفس ربرؾ البدف وسيلة 

اغبس، والروح يفعل ذلك بغَت حس، وأف النفس كنيل البدف من اغبياة يتوسط الروح، والروح يفعل ذلك بغَت 

توسط، وأف النفس حيرؾ البدف وتنيلو اغبس واغبياة، بأهنا أوؿ علة لذلك البدف وفاعلو فيو، والروح يفعل ذلك 

 2".وىو علة ثابتة

فالروح إذف علة قريبة غبياة البدف ، وحركتو ، وباقي أفعالو البعيدة ،ومهما يكن من أمر، فإف النفس ُب 

. اصطبلحنا مرادفة للروح ، ومقابلة للمادة ، فالنفس ىي الروح ، والروح ىي النفس ، أو ما بو حياة النفس

جسم ـبالف باؼباىية ؽبذا اعبسم احملسوس، وىو جسم نوراين علوي خفيف حي :" ومنهم من قاؿ أهنا

متحرؾ، ينفذ ُب جوىر األعضاء، ويسري فيها سرياف اؼباء ُب الورد، وسرياف الدىن ُب الزيتوف، والنار ُب الفحم، 

فما دامت ىذه األعضاء صاغبة لقبوؿ اآلثار الفائضة عليها من ىذا اعبسم اللطيف، بقي ذلك متشابكا ؽبذه 

األعضاء، وأفادىا ىذه اآلثار من اغبس واغبركة اإلرادية، وإذا قسمت ىذه األعضاء سبب استيبلء األخبلط 

وىذا القوؿ ىو " الغليظة عليها، وخرجت عن قبوؿ تلك اآلثار فارؽ الروح البدف وانفصل إىل عامل األرواح

 3وكل األقواؿ سواه باطلة" الصواب ُب اؼبسألة ىو الذي ال يصبح غَته

وعليو دؿ الكتاب والسنة وإصباع الصحابة وأدلة العقل والفطرة وبعض األدلة عليو على نسق واحد 

فادخلي ُب  (18)ارجعي إىل رّبك راضّية مرضّية (27)يا أيّتها النفس اؼبطمئّنة :" فالدليل األوؿ قولو تعاىل

                                                           
 481، ص 1979، 2اؼبعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناين، بَتوت، ج: صبيل صليبا 1
 483-482اؼبرجع  نفسو، ص  2
 212الروح، دار العناف للطباعة والنشر والتوزيع، القاىرة، ص : ابن القيم اعبوزية 3
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 ، وقد جاء ُب ىذه اآلية ثبلثة أدلة ، أحدىا وصفها بالرجوع، وثانيها وصفها 1"وادخلي جّنيت (29)عبادي 

. بالدخوؿ، والثالث وصفها بالرضا

اهلل يتوَب النفس حُت موهتا واليت مل سبت ُب منامها فيمسك اليت قضى عليها اؼبوت ويرحل :" وقولو أيضا

. 2اإلخبار بتوقيعها وإمساكها وإرساؽبا: وأيضا جاءت ثبلثة أدلة" .األخرى إىل أجل مسمى

ففيو " إف اهلل قبض أرواحكم وردىا إليكم حُت شاء:" ُب حديث ببلؿ- وقولو صلى اهلل عليو وسلم

 3.دليبلف وصفها بالقبض والّرد

والدارس لعلم النفس : وعلم النفس ىو علم اػبربة ، والسلوؾ اللذين ديثبلف فرعي ىذا العلم األساسيُت

جيد أف علماءه يسامهوف بصورة مباشرة ، أو غَت مباشرة ُب خدمة ىذين الفرعُت ، فالبعض منهم يهتم بدراسة 

. اػبربة ُب حُت البعض اآلخر يهتّم  بدراسة السلوؾ، كما يهتّم فريق ثالث وىو الغالبية بدراستها معا

ويهدؼ علم النفس إىل دراسة سلوؾ األفراد وما وراءه من دوافع وعمليات عقلية دراسة علمية؛ ليكشف 

، واؼبنهج 4عن القوانُت واؼببادئ اليت تفسر ىذا السلوؾ ،ويستطيع التنّبؤ بأشكالو ، وتوجيهو ، والتخطيط لو

 تستخدمو كل العلـو اليت ذبعل من السلوؾ اإلنساين وتطوره the psychological methodالنفسي 

موضوعا ؽبا ،وال يعتمد اؼبنهج ىنا على التحليل االستنباطي وحده ، وإمنا يستند إىل إجراء التجارب؛ ودراسات 

علم النفس وفروعو تندرج ربت ما يسمى بعلم النفس التجرييب الذي أدخل مناىج اؼببلحظة اؼبدعمة باآلالت 

كما تكتمل صورة اؼبنهج النفسي باإلشارة إىل اؼبنهج اؼبقارف باإلضافة إىل . العلمية كما سبارسها العلـو الطبيعية

اؼبنهج التجرييب الذي يقـو دبقارنات إما بُت مناذج ـبتلفة من األفراد أو بُت أفراد ينتموف إىل ؾبتمعات أو 

. حضارات متباينة

                                                           
. 30-29-28-27سورة الفجر، اآليات،  1
 42اآلية : سورة الزمر 2
 216الروح، دار العناف للطباعة والنشر والتوزيع، القاىرة، ص: ابن القيم اعبوزية 3
 15، ص 2006، 4اؼبدخل إىل علم النفس العاـ، مرواف أبو حويج، دار البازوري العلمية عماف، األردف، ط 4
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وسبيل اؼبناىج النفسية إىل تقصي األسباب اليت تقف وراء الظواىر النفسية ،وتسلم باغبتمّية حىت تصبح 

مناىج علمية ،وإف كانت اغبتمّية ال تظهر ُب السلوؾ اإلنساين إال إذا غلبت عليو اآللية وكنا نقيس الظواىر 

ذات أساس فسيولوجي، أما اإلنساف حر اإلرادة اؼبتحرر من الشروط الفسيولوجية واالجتماعية فإنو ال ينطوي 

. 1...ربت مقولة اغبتمّية، وىنا تنشأ اغباجة لفلسفة العلـو لتناقش اغبتمّية ،السببّية، اغبرية

نشأة التحليل النفسي :ثانيا 

لقد تفطن القدماء إىل العبلقة بُت األدب والنفس اإلنسانية ،كما حاوؿ القدماء أف يقدموا تفسَتا ؼبا 

حيدثو الشعر مثبل من اىتزازات ُب نفوسهم ، وحاولوا أف يكشفوا الستار عن سر ىذه العبقرية فذاعت بعض 

األساطَت اليونانية القددية ُب تفسَته انطبلقا من أنو وحي من اآلؽبة، وأف الشاعر اقتصر دوره على  الّنقل ، أو 

: الّرواية، وىذا ما يّتضح لنا من خبلؿ مطلع إلياذة ىومَتوس الذي يقوؿ فيو

. ربّػة الّشعر عن أخيل بن فيػبل              أنشدينا وأروي احتداما وبيػبل

أف تلهمو ما ينشده، وإمّنا طلب منها اف تنشده مباشرة " ربّو الّشعر" أو" اآلؽبة"فهو ىنا مل يطلب من " 

". واكتفى ىو بأف يكوف واحدا من رّواهتا

كما فّسر العرب قدديا ُب جاىليتهم، أّّف الّشاعر وعبقريتو مها من وحي شياطُت الشعر، فاشتهر حديثهم 

 يقوؿ 2وىو واد كانت العرب تزعم انو موطن للجن" عبقر" عن عبلقة الشعراء باعبن  ونسبوا العبقرية إىل 

: الشاعر

               إنػي وكل شاعر مػن البشر              شيطانػو أنثى وشيطانػي ذكر 

كما فسرتو بعض األساطَت على أنو موىبة من اآلؽبة لبعض البشر تعويضا ؽبم عن بعض ما حرموا منو، 

 3.الذي اقتلعت ربّة الّشعر عينيو ومنحتو عذوبة اإلنشاد (ديمودوكس)كما وقع للشاعر 

                                                           
 .62-61، ص 1999، 1اؼبدخل إىل مناىج البحث العلمي، دار النهضة العربية للطباعة والنشر بَتوت ، ط: ؿبمد ؿبمد قاسم 1
2

. 43 ، ص 2008الربعي بن سالمة، الوجيز في مناهج البحث األدبي وفنيات البحث العلمي،منشورات جامعة منتوري قسنطينة ،  
. 44اؼبرجع نفسو ، ص  3
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:  واآلخرالهوبر: ومن الغريب اعتقادىم ُب شياطُت الشعراء اف للشعر شياطُت، يدعى أحدمها"

 1" فسد شعرهالهوجل، جاد شعره وصّح كبلمو، ومن انفرد بو الهوبر، فمن انفرد بو الهوجل

وُب كتب األدب أخبار كثَتة تدؿ على ما يعتقدونو من اعبن وشياطُت الشعر، من ذلك أّف رسوال من 

فدفع إليو كتاب وىو كتاب بشر، وقد نسخ لو القصيدة وأمره أف جييب " جريرا"، جاء "بّشار بن مرواف"عند 

عنها، فأخذىا ومكث ليلة جيتهد أف يقوؿ شيئا، فبل ديكنو فهتف بو صاحبو من اعبن من زاوية البيت، فقاؿ 

: أزعمت انك تقوؿ الشعر، ما ىو إال اف غبت عنك ليلة حىت مل ربسن اف تقوؿ شيئا، فهبل قلت:" لو

. باشر حق لػوجهػك الّتبشيػر                      ىػبلّ قضيت لنػا وأنت أميػر

 2"ومازاؿ حىت أًب القصيدة" حسبك كفيتك: " جريرفقاؿ لو 

بعد ذلك سار النقد العريب و الغريب ُب منعرج آخر عرؼ الكثَت من النظريات ، ولكن النقاد والدارسُت 

مل يوّضحوا  تلك التجارب الّشعرية، أو تلك العبقرية والعبلقات الكامنة ُب األثر األديب باستثناء بعض احملاوالت 

. ، واؼبتمثّلة ُب شرح ، أو تفسَت تلك العبلقة القائمة بُت الفّناف والفّن ومتلّقي الفن"أرسطو" اليت قاـ هبا 

 إف النقد بعامة كاف نفسيا ُب صبلتو من خبلؿ تلك الّتشرحيات اليت قاـ هبا أرسطو، واليت تتجلى ُب 

 3.معظم مؤلفاتو خاصة ُب البويطيقا على مبادئ ازّبذت دعائم أّولية للحقائق النفسية

: مبادئ وأسس المنهج النفسي:ثالثا 

على الرغم من تفرع االذباىات النفسانية اليت أفاد منها الّنقد األديب وتعارضها وتعقدىا وتغَتىا؛ فإف النقد 

: النفساين ظل يتحرؾ ضمن صبلة من اؼببادئ واألسس اليت ازبذت الثوابت، واليت ديكن أف كبصرىا فيما يأٌب

. ربط النص ببل شعور صاحبو-

                                                           
، ص 1993 ، طبع اؼبؤسسة الوطنية للفنوف اؼبطبعية، وحدة الرغاية اعبزائر 1تاريخ آداب اللغة العربية تقدمي ابراىيم صحراوي، ج: حرجي زيداف 1

130 
 .531اؼبرحع نفسو، ص  2
 19ت، ص .، د4عز الدين اظباعيل، التفسَت النفسي لؤلدب، مكتبة غريب، القاىرة، ط 3
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، (ىي مرعى الناقة النفساين) (اؼببدع)الكاتب " ال وعي" افًتاض وجود بنية نفسّية ربتّية للّنص متجّذرة ُب-

تنعكس بصورة تصعيدية على سطح النص، ال معٌت ؽبذا السطح دوف استحضار تلك البنية الباطنية، تشبو 

 1.عبلقتها بظاىرة عبلقة اغبقيقة باجملاز ُب التعبَت الواحد

. الّنظر إىل شخصّيات الّنص على أهّنم شخوص بدوافعهم ورغباهتم-

، وأف نّصو اإلبداعي ىو ""névroseعلى أنو عصايب (والفناف عموما)النظر إىل اؼببدع صاحب النص -

.  عرض عصايب يعكس اؼبكوث اغبقيقي ُب شكل بديل ؾبازي مقبوؿ إجتماعيا وىو ما يسّمى تسامّيا

. يعرؼ شخصّية األديب، من خبلؿ شعره وما تّتسم بو نفسّيتو من أمل وحزف-

. تفسَت الظواىر الفنية واعبوانب اعبمالية استنادا إىل عوامل نفسية-

. تطبيق نتائج علم النفس، على شخصيّات األدباء ونتائجهم األدبّية-

. البحث ُب أثر البيئة على شخصّية األديب عند التحليل-

دبعٌت البحث ُب داللة العمل اإلبداعي على نفسّية  (سيكولوجية اإلبداع )دراسة العملّية اإلبداعّية ُب ذاهتا-

. صاحبو

" سيكولوجية الّتلقي أو اعبمهور" دراسة العبلقة الّنفسية بُت العمل اإلبداعي واؼبتلقي -

، وىذا ىو اجملاؿ اغبقيق "التحليل النفسي لؤلدب" من رواية سيكولوجية" دراسة العمل اإلبداعي -

 2.للممارسة النقدية النفسانية

-C.Mouron( 1899"شارل مورون" وذبمع عاّمة البحوث والّدراسات على أّف الّناقد الفرنسي-

، قد حّقق للّنقد األديب انتصارا منهجيا كبَتا، إذ فصل النقد األديب عن علم الّنفس وجعل من األّوؿ (1966

اكرب من أف يبقى ؾبرد شارح وموضح للثاين، مقًتحا منهجا من التحليل النفسي غاية ُب ذاتو، بل يستعُت بو 

 3.وسيلة منهجية ُب دراسة النصوص األدبية

: عالقة علم النفس باألدب: رابعا 
                                                           

1
. 248أحمد كمال زكي، النقد األدبي الحديث، ص  
 .21، ص 2005-2004ؿباضرات ُب النقد األديب اؼبعاصر منشورات جامعة منتوري، قسنطينة : يوسف وغليسي 2
 23، ص 2007، 2مناىج النقد األديب، جسور للنشر والتوزيع اعبزائر ط: يوسف وغليسي 3
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العبلقة بُت األدب وعلم النفس عبلقة متينة، ال ربتاج إىل إثبات، ألنو ليس ىناؾ من ينكرىا ،وما تدعو 

اغباجة إليو ىو بياف ىذه العبلقة ذاهتا وشرح عناصرىا، فعلى أّي كبو يرتبط األدب بالّنفس؟ أيستمّد األدب من 

 1.الّنفس أـ تستمد األدب من الّنفس؟ أـ أف العبلقة بينهما عبلقة تبادؿ من التأثَت والتأثر؟

ُب ساحة النص األديب تركب ... األدب مرآة تتجّلى عليها مشاعر األديب، والنص صورة نفسية ؼببدعو

الرغبات اؼبقموعة اليت تأىب االندثار، وتصّر على تكبيل شخصّية صاحبها ُب اػبفاء، وُب تربة ىذه الساحة ديكن 

أف تسمع حسيس اؼبشاعر اؼبخنوقة ، وتلتقط ىويتها اعبديدة بفعل القمع ، حيث عقدت عقدا وحصارات 

وىجاسات ورىابات عالقة بألفاظ ، وصّور ، ورموز الّنص األديب الذي يعطيها بعض التحرر ويرويها بعض 

األرواح فتنتفض منفلتة ،واؼببدع إذ يعطيها بعض التحرر ، ويرويها ؛إمنا يردعها بالكتابة هتذيبا وتثقيفا ، وتلطيفا 

كي ترضى عليها سلطات القيم االجتماعية ، والثقافية اؼبًتبصة ،واؼبتًتّسة باألنا األعلى، فما خيرج الّنص للعلن 

إال انو حُت خروجو إىل العراء يهّرب ما استطاع من ذخائر األعماؽ البلشعورية للمبدع .إال وىو نفثة مصدور

؛وكأنّو ينتقم منو بتعرية نفسو وتشرحيها دوف أف يرقب فيو إالّ وال ذّمة ،وال يكوف أماـ اؼببدع حينها إالّ اإلقرار 

بل إهّنا لتحصي ما نساه . واإلذعاف وكيف التمّلص؟ والكلمات والصور تكشف أعّز ما حرص على إخفائو

ال يزاؿ اؼبرء ُب فسحة من أمره ما مل يقل شعرا ، أو " فيجده أمامو  ؿبضرا؟ وقد أدرؾ القدماء، ىذا فقالوا 

ُب ىذا اإلطار ديكن أف تّتضح صورة العبلقة الوثيقة بُت األدب وعلم " أّلف فقد استهدؼ" يؤّلف كتابا فإف 

 2.النفس

ٍب ليسَت بعدىا الّنقد سواء أكاف غربيا أـ عربيا ُب منعرج آخر، فقد عرؼ الكثَت من الّنظريات ،ولكنها 

مل توّضح تلك الّتجارب الّشعوريّة، أو تلك العبقريّة والعبلقات الكامنة ُب األثر األديب باستثناء احملاوالت اليت قاـ 

ُب حديثو عن اثر اؼبأساة ُب اعبمهور أّوؿ معلم  (الكاثرسيز)هبا أرسطو من خبلؿ نظريّة أو مفهـو الّتطهَت 

حقيقي من معامل الطّريق إىل شرح العبلقة بُت األدب والّنفس على أساس من اؼبعرفة شبو العلمية، أهّنا أّوؿ 

                                                           
 15ت، ص .، د4التفسَت النفسي لؤلدب، ط: عز الدين اظباعيل 1
، ص 2004.2005اؼبعتمد ابن عباد دراسة نفسية، مذكرة لنيل شهادة اؼباجستَت ُب األدب القدمي، إشراؼ عبد اهلل ضبادي سنة : ؿبمد خياط 2
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ؿباولة لتجّنب العبارات الفضفاضة ُب شرح ىذه العبلقة ، واالنتقاؿ من ؾبرد اإلحساس  اؼببهم إىل اإلدراؾ وكذا 

 1.وظيفة الشعر واألدب

وقد حاوؿ تقدمي شرح وتفسَتات لتلك العبلقة القائمة بُت الفّناف والفن ومتلقي الفن، كما حاوؿ بعض 

. نّقادنا العرب القدامى أف حيّددوا بواعث الشعر، والرغبة ، والرىبة ، والطرب ، وما إىل ذلك من حاالت نفسية

وقد ؼبس الكثَت من النقاد والببلغيوف العرب مظاىر ىذه العبلقة على كبو أو آخر، فانتبهوا إىل الظّروؼ اليت 

تواٌب الّنفس فتنشئ األدب، كما أحّسوا بتأثَت األدب ُب النفس ، وإثارة ألواف عدة من اؼبشاعر، غَت اف كتابة 

ىؤالء مل تتجاوز مرحلة اإلحساس اؼببهم إىل الّشرح اؼبوضوعي، فلم حيددوا معامل التجربة الفنية، كما مل يشرحوا 

" عبد القاىر اعبرجاين" ؼباذا تتأثر الّنفس هبذا العمل األديب ، أو ذاؾ شرحا علميا موضوعيا، وردبا استثنينا ىنا 

الذي حاوؿ أف يشرح الّدالالت الّنفسية ألشكاؿ الّتعبَت، ولكّنو ُب اغبقيقة مل يتجاوز الظواىر الثانوية فلم 

" ولقد تعزز ىذا االذباه أكثر . تتجاوز ؿباولتو ىذه مرحلة تأكيد الّدور الذي تلعبو الّنفس ُب تشكيل العبارة

ُب " فرويد" ببداية علم النفس ذاتو منذ مائة عاـ على وجو التحديد ُب هناية القرف التاسع عشر  دور مؤلفات

التحليل النفسي وتأسيسو لعلم النفس، حيث استعاف ُب ىذا التأسيس بدراسة ظواىر اإلبداع ُب األدب ، والفن 

 2.كتجليات للظواىر النفسّية

وتبلورت أكثر من خبلؿ " جراديفاجنسين" ومع مقالتو اليت نشرىا حوؿ اؽبذياف واألحبلـ ُب رواية 

" شكسبير" لػ" ىاملت" ، وكذلك "ليوناردو دافنشي، وىولدرين" رسالتُت عن 

الشعراء والفبلسفة ىم الذين اكتشفوا البلشعور من " يؤكد أف -  أبو علم النفسسيجموند  ففرويد 

 علق دوستويفسكيبل إنو ؼبا إّطلع على روايات " قبلي أما أنا فقد أنشأت اؼبنهج العلمي الكفيل بدراستو

 لكنت زبّليت عن بعض مواضيع كتاباٌب ألف دوستويفسكيلو أتيح يل اإلّطبلع اؼببّكر على كتابات :"قائبل

                                                           
 118، ص 1984، 1ؿباضرات ُب نظرية األدب، دار البعث قسنطينة، ط: شكري عزيز اؼباضي 1
 64، ص 1997، 1مناىج النقد اؼبعاصر، دار اآلفاؽ العربية القاىرة، ط: صبلح فضل 2
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بالعارفُت الضليعُت بالّنفس اإلنسانّية "  سبقٍت إىل ذلك، ومن ىنا مل يًتّدد ُب وصف األدباءدوستويفسكي

 1".الذين اعتدنا تكرديهم باسم الشعراء

وانطبلقا من ىذه اؼبنجزات اليت وصل إليها علم النفس التحليلي، فّسرت معظم األحباث ـبتلف الّظواىر 

الفّنية ومن بينها األدب ،وقد جاءت أوىل نتائج التحليل النفسي حربا على قّيم اؼباضي، خاصة ما تضّمنتو 

، ُب اقبلًتا، دوف أف ننسى ذكر اذباىُت كبَتين ،كاف ؽبما األثر الكبَت، ُب ، ُب أمريكا والفيكتورياالبوريتارية

. االنتشار واتساع رقعة التحليل النفسي كاذباه ُب ربليل األدب والفن

.  من علل وصّدىا األدب"natiralisme"ما كشفت عنو الطبيعة : أّولهما

بقعة اغبياة اؼبثَتة لبلنفعاؿ واؼبفعمة باألحبلـ، والقائمة على تداعي األفكار، وازدحاـ األعماؽ : وثانيها

 2. واألشكاؿ األسطورية اؼبختلفةarchétipesواألخيلة واألمناط العليا 

ومن خبلؿ كل ىذا حاوؿ التحليل النفسي اف يقدـ تفسَتا منهجيا جديدا، حياوؿ اإلجابة عن أىم 

بتلخيصها ُب ثبلثة طوائف، تدور " سيد قطب" األسئلة اؼبطروحة منذ القدمي ُب ميداف الفن األديب ، وقد قاـ 

: وىي ".األدب، األديب ، اؼبلتقى" حوؿ

كيف تتم عملية اػبلق األديب؟ وما ىي طبيعة ىذه العملية من الوجهة النفسية؟ ما العناصر الشعورية -1

. وغَت الشعورية الداخلة فيها وكيف تًتكب وتتناسب؟

ما داللة العمل األديب على نفسية صاحبو، وكيف نبلحظ ىذه الداللة؟ وكيف نستطيع من خبلؿ - 2

. النص أف نستقرئ التطورات النفسية لصاحبو؟

                                                           
 147، ص 2000، 1النقد األديب اغبديث، أصولو واذباىاتو، دار النهضة العربية بَتوت، ط 1
 ؿبسن خضر، حىت ال يكوف اغبوار )ىي اليت توجو أداء االدارة األمريكية اؼبعربة عن اجندة اؼبصاحل الراظبالية واالحتكارات الضخمة : الفيكتوريا

 www.alwaei.com الكويت 7/2/2009، 523العدد رقم . اغبضاري يدا معلقة ُب اؽبواء، ؾبلة الوعي االسبلمي
 يعرفها اقبلز بأهنا الطبقة العامة ُب القرف التاسع عشر، وىي الطبقة االجتماعية اليت تعيش بالكلية من بيع عملها وال ذبٍت رحبا من أي نوع : البوريتارية

 m.elgizouli @egmail.com 2009 فرباير16ىامش على مبادئ الشيوعية لفردريك اقبلز : ؾبدي اغبزويل)من رأس اؼباؿ 
، 2005، 2004مذكرة تقدمو لنيل شهادة اؼباجستَت ُب األدب القدمي اشراؼ عبد اهلل ضبادي، سنة - ؿبمد خياط، اؼبعتمد بن عباد دراسة نفسية 2

 .54ص 
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كيف يتأثر اآلخروف بالعمل األديب عند مطالعتو؟ ما العبلقة بُت الصورة اللفظية اليت يبدو فيو وذبارب -3

 1".اآلخرين ورواسبهم غَت الشعورية

ودبا اف قضّية الرّبط بُت الفّناف ، وفّنو ، ومتلّقي ىذا الفّن ضروريّة، حىت تتكامل لدينا نظريّة عاّمة ُب الفن 

واألدب، فإف دراسة الفناف وحدىا غَت كافية ، لذا أخذت بعض الدراسات تتجو إىل دراسة العمل األديب ُب 

إىل غَتىم من الدارسُت  c.aicon ، كونراد أيكنretchardzحد ذاتو، ومن ىؤالء قبد مثبل ريتشاردز  

 وعلى كل فهذه الفرويديالذين اىتموا هبذا اغبقل، واليت كانت شبرة لظهور دراسات التحليل النفسي 

 بقدر تشبع األديب أو قتلو لفكرة الفرويدي، تبتعد من التحليل فرويدالدراسات اليت ظهرت عقب دراسات 

 احملض ،وطبيعة اعبماؿ اػبالص، ٍب يقدر ميلو إىل الدراسات التكوينية  لؤلدب الشعيب واألساطَت ، األديب

وعلى كل فإنو ومن الواضح أف الناقد الذي يعتمد التحليل النفسي أصبح ينظر من زاوية أكثر مشولية، وعلى 

دبنهجو ىذا حيصر األعماؿ األدبية والفنية داخل التأويبلت الباطنية والعقد اليت يتم من " فرويد" الرغم من اف 

 charle moron شارل مورون" خبلؽبا تفسَت أعماؽ اإلنساف اؼبختفية فقد سبكن الناقد األديب على يد

 الذي حقق النقد األديب من خبللو انتصارا كبَتا psychortqueمبدع النقد النفساين " 1899-1966

ُب ؾباؿ علم النفس، و التأكد من أّف التحليل الّنفسي قادر على مضاعفة معرفتنا بأسرار تكوين األعماؿ 

ىذا اؼبوقف التجرييب مفاده وجود حوار بُت فكر موضوعي يسأؿ، ووقائع " األدبية، على أساس ذبرييب خالص 

. 2"أدبية ذبيب، ٍب يشًتط أف نلمس ىذه البّلشعوريات داخل العمل األديب وحده

ىو دارسها وسابر أغوارىا، وبفهم ىذه العبلقة  (علم النفس)فاألدب ىو حديث النفس وبوحها الثاين 

.  ندرؾ عبوء علم النفس ُب بدايتو األوىل إىل األدب ، إذا مل جيد مبلذا إال ُب اإلبداع حيث وجد ضالتو فيو

وال يعٍت كبلمنا ىذا أف األدب ىو علم النفس،  وأف علم النفس ىو األدب ،فمما ىو معلـو أف ىامش 

ربرؾ األدب ىو ضباب النفس وعتمتها وحينما يتحّرؾ األدب ُب ىذا اؽبامش اؼبعتم يّتبع العلم خطواتو 

                                                           
 208-207، ص 2003، 8النقد االديب ومناىجو، دار الشروؽ القاىرة، ط: قطبسيد  1
 249النقد األديب اغبديث، ص: أضبد كماؿ زكي 2
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إلنارهتا،فوال خطوات األدب ولوال ىذا اؽبامش لظّل علم الّنفس يبحث عن مسارب وكوات زبًتؽ من خبلؽبا 

. اغبجب

وُب هنضتنا األدبية اغبديثة بدأ التطور اغبقيق للنظر ُب تلك العبلقة ، وربديد معاؼبها ربديدا علميا، فإىل 

أوائل القرف العشرين ظل التفكَت ُب قضايا األدب تفكَتا أدبيا، يعٍت أنو كاف تفكَتا إنفعاليا أكثر منو علميا، 

. 1يعزي الفضل ُب لفت الدارسُت إىل اؼبنهج العلمي ُب دراسة األدب وقضاياه"طو حسُت "وإىل الدكتور 

 وجدنا كليات اآلداب آنذاؾ تنشئ دراسة جديدة لطلبة الدراسات العليا هبا تدور حوؿ 1938وُب عاـ 

يتولياف تدريس ىذا " ؿبمد خلف اهلل أضبد"و" أضبد أمُت"عبلقة علم النفس باألدب ، وكاف األستاذاف 

الببلغة وعلم "  ُب ؾبلة كلية اآلداب حبثا بعنواف "أمين الخولي"، نشر األستاذ 1939اؼبوضوع، وُب عاـ 

أّكد فيو االتصاؿ اؼبوثوؽ بُت الببلغة  وعلم النفس، وأثر اػبربة النفسية ُب العمل الفٍت، كما إلتفت إىل " النفس

 2".اؼبشاىدة النفسية" فائدة الدراسات النفسية النسبية لدارس األدب من حيث إهنا تعوده ما ظباه

يكوف كالنحلة تنتج عسلها دبقتضى طبيعتها العسلية، لكنها ال - حُت ربركو ُب ىامشو- إف األديب

تفّكر البّتة؛ ُب مكّونات  منتوجها الذي يتلقفو الصيادلة والعلماء من األطّباء، ليخرجوا منو ما ىو شفاء 

إف احمللل النفسي ىو ...ليس ىو بالضرورة عند الكاتب... لكن" ؾباؿ معرفة" للعاؼبُت، فاألدب ديكن أف يكوف 

فاألديب مستمع جيد ألصوات النفس ،أما عامل النفس فمراقب ..." الذي حيوؿ إىل علم معرفة الشاعر السبقية

. يقظ ؼبصدر ىذه األصوات وداللتها

إف العلم ماض : ، قائبل"أحد علماء الّنفس" والعبلقة بُت األديب وعلم النفس، ىي عبلقة عرّب عنها

، وعلى الرغم من كوف 3 ليجعلو موجودا بالفعلفرويدفعلم النفس موجود بالقوة حىت جاء " طويل وتاريخ قصَت

النتائج اليت توصل إليها أصحاب التحليل النفسي نسبّية، إال أنّنا قبد الكثَت من الباحثُت والدارسُت اعتمدوا 

، "أمين الخولي"،" طو حسُت" ىذا اؼبنهج بشكل كبَت، ومن بُت النقاد واألدباء الذين تناولوه بالدراسة 
                                                           

 26، ص 4التفسَت النفسي لؤلدب، دار العريب للطباعة والنشر القاىرة، ط: عز الدين اظباعيل 1
 27اؼبرجع نفسو ،  ص 2
، ص 2004، مذكرة مقدمة لنيل شهادة اؼباجستَت ُب األدب القدمي ، إشراؼ عبد اهلل ضبادي، سنة -دراسة نفسية- اؼبعتمد بن عبادؿبمد خياط ،  3
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، وغَتىم كثَت، كما كتب العديد من األدباء والشعراء قصائد ذات دالالت نفسية، ومن ىؤالء "العقاد"

وىذه القصائد ال تتبٌّت اؼبنهج النفسي ُب حّد ذاتو، بل تسعى إىل رصد تلك اغباالت " اعباحظ" ،"اؼبعري"

. الّنفسية اليت تغمر اإلنساف واػبوض فيما وراء الّشعور

:                                                                     عيوب التطبيقات النفسانية: خامسا

 : ُب ضوء ما سبق ديكن أف نسجل على التطبيقات النقدية النفسانية صبلة من اؼبعايب، نذكر منها

. االىتماـ بصاحب النص على حساب النص - أّوال 

الدكتور " اليت مثلها" البلوعي" الربط بُت النص ونفسية صاحبو، مع االىتماـ اؼببالغ فيو دبنطقة - ثانيا 

. اليت جيد فيها الباحث النفساين كل تفسَت ألسرار العمل اإلبداعي" العلبة السوداء:" بػ"عبد القادر فيدوح

التسويّة بُت الّنصوص اعبّيدة والّرديئة، وردبا تفضيل الّرديئة على اعبّيدة أحيانا؛ حُت تكوف أكثر - ثالثا 

. سبثيبل للفرضيات السيكولوجية

. اإلفراط ُب التفسَت اعبنسي للرموز الفنية- رابعا 

بغية تأكيد  (وإف كانت تأباىا)التعّسف ُب فرض بعض التأويبلت النفسانية على النصوص - خامسا 

أف كثَتا من الدراسات السيكولوجية لآلثار األدبية ديكن اف : " فرضية ما مسبقة، وُب ذلك يقوؿ سامي الدرويب

بأهنا أجلست الواقع النفسي على سرير بروكست، فبًتتو تارة، ومطتو تارة أخرى، حبيث - توصف دوف أف تظلم

 1.ينطبق على السرير دوف زيادة أو نقصاف

على حساب الشكل الفٍت، وفرويد  (السلوكات والعقد)االىتماـ باؼبضموف النفسي للنص - سادسا 

نفسو يعًتؼ هبذا العجز ويقر أف التحليل النفسي ليس لديو ما يقوؿ من أدبية الدب، لن الكشف عن النفسية 

  2.الفنية ليس اىتماماتو وال من اختصاصاتو

 

                                                           
1

 .32، ص ، ؿباضرات ُب النقد األديب اؼبعاصريوسف وغليسي 

 .33يوسف وغليسي ، مناىج النقد األديب، ص 2
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 :المنهج النفسي عند النقاد العرب المعاصرين:سادسا

استهوى اؼبنهج النفسي عددا من النقاد العرب ؛فقدموا عددا من الدراسات الّنقدية الّنفسية مستفيدين 

محمد ، محمد النويهي، عباس محمود العقاد، المازني: من أطروحات علم النفس، ومن ىؤالء النقاد
.  وغَتىممصطفى سويف، عز الدين إسماعيل، أحمد خلف اهلل

حيث " عقدة الّنقص"  عن إدلر سبّثل منوذجا واضحا ؼبفهـو "بّشار بن برد"فقد قدـ اؼبازين دراسة عن 

وولوعو هبجاء النّاس وشتمهم إىل عقدة نقص يعاين منها بسبب كونو أحد شعراء اؼبوايل أّوال، " بّشار"يرد إبداع 

. وكونو شاعرا كفيفا ثانيا

، اليت تناوال فيها شخصّيات بعض الشعراء "وطو حسين للعّقاد"وكذا الّدراسات الّنقدية اؼببّكرة 

القدامي كانت تسًتشد ُب فهم ىذه الّشخصيات ببعض اغبقائق الّنفسية ُب رسم صور صادقة ؽبؤالء 

الشعراء؛لكننا ينبغي أف نقّر أف ىذه الدراسات اؼببّكرة مل تصطنع منهجا معينا من التحليل ؿبدد اؼبعامل، ومن ٍبّ 

ينتفع هبا ُب إطارىا اػباص وال " ذبربة جديدة" ظّل منهجها خاّصا هبا؛ حبيث كانت دراسة كل شخصّية سبثل 

ومن ىنا  بدأت معامل اؼبنهج تّتضح، إذ " أبي نواس" حىت كتب العقاد كتابو عن . 1يسهل االنتفاع هبا خارجو

ابا حاوؿ اؼبؤّلف شرح شخصّية ىذا الشاعر ُب ضوء ؾبموعة من اغبقائق الّنفسية والعلمّية، فانتهى إىل أف 
، وأف نرجسّيتو كانت شاّذة ،وانو ولد ببعثتها، وساعدت الظروؼ على بعضها اآلخر، "نرجسيا"  كاف نواس

فهو ُب ىذا الكتاب األخَت كاف حيدد معامل " ابن الرومي" وقد كاف ىذا الكتاب خطوة تتقّدـ كتابو عن 

حيلل طبيعة شخصيتو، و بعد ذلك دييل إىل ربليل الّسَتة أكثر منو ربليبل " ابي نواس" شخصيتو، وىو ُب 

. لوقائع نفسّية

ثقافة "  ُب ىذا اؼبيداف، ففي كتابو "الدكتور محمد الّنويهي"وجدير بالذكر ىنا كذلك دراسات 

حيّدد اؼبعرفة الّنفسّية البلزمة للّناقد كما حيسن فهم العمل األديب واغبكم عليو ،أّما كتابو عن " الّناقد األديب

، لكنو يعود  سنة "ابن الرومي"  عن العقاد فبل خيتلف ُب منهجو عن كتاب 1951  "بّشارشخصّية "

                                                           
 58 ،ص1اؼبدخل إىل مناىج النقد اؼبعاصر، بساـ قطوس، دار الوفاء، لدينا الطباعة والنشر،ط 1
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وىذا الكتاب ؿباولة جديدة لبلستفادة من ربليل نفسية ". نفسّية أبي نّواس"  بكتاب آخر عن 1953

إنو عبميل :"  الذي أعرب عن موقفو من اؼبنهج الّنفسي حيث قاؿ"سّيد قطب"وكذا قبد .1الشاعر وفهم شعره

اف ننتفع بالدراسات الّنفسية ،ولكن جيب أف تبقى لؤلدب صيغتو الفنّية، وأف حدود علم الّنفس ُب ىذا اجملاؿ 

،واغبدود اليت نراىا مأمونة ىي أف يكوف اؼبنهج النفسي أوسع من علم النفس، واف يظل مع ىذا مساعد اؼبنهج 

الفٍت واؼبنهج التارخيي، واف يقف عند حدود الّظن والًتجيح ، ويتجّنب اعبـز واغبسم ،وأالّ يقتصر عليو ُب فهم 

 دبعٌت ال ديانع من االستفادة ُب ىذا اؼبنهج ولكنو يريد لو أف يلتـز حدوده واف يظل 2..."الشخصية اإلنسانية

ؾبرد عنصر من ؾبموعة منهجية وال يستقيم بطيعة اغباؿ فهمنا ؽبذا الرأي إال إذا أخذناه ُب سياؽ التصور 

اؼبنهجي الشامل لسيد قطب الذي يؤكد قصور اؼبنهج الواحد ُب دراسة النص والنص األديب من السعة والعمق 

 2يأخذ من كل منهج طرؼ" دبا ال يستوعبو إال منهج متكامل

إئتبلؼ ضد األنوثة الرجولّية و ) الذي مارس النقد النفساين ُب كثَت من كتبو جورج طرابيشيوكذا 

ُب الرواية العربية، رمزية اؼبرأة ُب الرواية العربية الروائي  "عقدة أوديب"إيديولوجيا الرجولة ُب األدب العريب 

 (وبطلو مقارنة البلشعور ُب الرواية العربية

لقد كتبت من قبل :" فجورج طرابيشي  من أكثر النقاد العرب الذين دافعوا عن ىذا اؼبنهج، حيث يقوؿ 

عدة دراسات ُب النقد ، ومل أشعر أف ىناؾ منهجا قادرا على الدخوؿ إىل قلب العمل األديب ، وإعطائو أبعادا، 

   3".وأف يكشف فيو عن أبعاد خفية أو فلنقل ربتّية كمنهج التحليل النفسي

: مدارس الّتحليل الّنفسي :سابعا 

 "1939-1856"مدرسة التحليل النفسي عند فرويد-1

 مؤسس مدرسة التحليل النفسي، ولقد استلهم نظريتو من الفبلسفة والشعراء والفّنانُت، ألف فرويديعترب 

اإلبداع من اختبلؼ أنواعو وأشكالو ىو الّرحم الذي حيتضن الّنفس اإلنسانية حباالهتا ومتناقضاهتا؛ فغالبا ما 

                                                           
 .54ت،ص.، د4التفسَت النفسي لؤلدب، عز الدين اظباعيل، مكتبة غريب القاىرة ط 1
 191النقد األديب اغبديث، دار الشروؽ، بَتوت، د ط، د س، ص : سيد قطب 2
 54ـ،ص1991ؿباضرات ُب النقد األديب اؼبعاصر، منشورات جامعة منتوري قسنطينة، د ط ، : يوسف وغليسي 3
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تكوف الظاىرة غفبل ُب اغبياة أو الطبيعة إىل اف يقّيض ؽبا رجل عبقرّي، خيرجها للّناس ُب صورة مشروع أو قانوف 

 1.أو نظرية أو ذبربة

أف يصف اعبهاز النفسي؛ فقّسمو اىل " s.Freud "1859-1936 سيجموند فرويدواستطاع 

. ،وما قبل الشعور، وما بعد الشعور" الشعور"الثالوث الفعاؿ وىو 

وىو يضم وظيفة اإلدراؾ للجهاز اغبسي، وصبيع التصورات واؼبشاعر         : الشعور أو الوعي-1      

. اليت يعيها اؼبرء ُب وقتها

ويضم الوعي صبيع التصورات واؼبواقف اليت يتم الوعي هبا : ما قبل الشعور أو ما قبل الوعي - 2     

. وقتها، لكنها قابلة أف توعي ُب أي وقت

 ويتميز هبا العقل فرويدوىي اإلضافة اعبديدة اليت يتميز هبا : ما بعد الشعور أو العقل الباطن-3     

الباطن باف مضامينو ال ديكن اف تصبح واعية، ألف رقابة ما قبل الوعي سبنع عنها الوعي، وىذه الرقابة تضم 

 2.نواحي مأخوذة من العامل اػبارجي، كما تضم ؾباالت أصبحت بذاهتا ال شعورية وال وعي

 le sur"، األنا األعلى "le moi"" األنا" اعبهاز النفسي إىل فرويد، قسم 1823وُب سنة 

moi" اؽبو ،leça "الفناف ُب " ويرى فرويد أف الفناف كالعصايب يهرب من واقع ال يرضاه إىل دنيا اػبياؿ

رجل ربوؿ عن الواقع ،ألنو مل يستطع أف يتبلءـ مع مطلب نبذ إشباع الغريزة ،كما وّضح أوال، وبعد .األصل 

ذلك أطلق العناف ُب اػبياؿ لكامل رغباتو الغرامية ومطامعو، غَت أنو وجد طريقا للعودة من عامل اػبياؿ ىذا إىل 

عامل الواقع ، وىو يصوغ ُب هتودياتو، دبواىبو اػباصة، نوعا آخر من الواقع ٍب دينحها الناس تربيرا باعتبارىا 

اؼبفضل "تأمبلت قيمة ُب اغبياة الواقعية، وىكذا وبواسطة مسلك معُت يغدو فعبل البطل ، أو اؼبلك ، أو اػبالق 

. ، فالشاعر حيلم ُب يقظتو وحيظى بقبوؿ اعبميع ويصنع حياة أبديّة ػبياالتو وينشرىا3"الذي رغب ُب أف يكونو

                                                           
، 1998اؼبدخل إىل نظرية النقد النفسي، سيكولوجية الصورة الشعرية ُب نقد العقاد من منشورات ارباد الكتاب العرب، د ط، : زين الدين اؼبختاري 1

 9ص 
علم النفس والنقد األديب مقوالت اػبطاب النقدي النفسي، النقد العريب اؼبعاصر اؼبرجع والتلقي كتاب اػبطاب النقدي العريب اؼبعاصر : عمرو عيبلف 2

 .96ص"2004 مارس 23-22يومي " قضاياه واذباىاتو اؼبنعقد باؼبركز اعبامعي خنشلة
 39التحليل النفسي لؤلدب، ص : عز الدين اظباعيل 3



 المنهج النفسي وعالقته باألدب.........................................................الفصل الثاني

65 
 

ُب البحث عن الّدوافع اغبقيقية لئلبداع لدى الفناف، حيث يرجعها إىل الّدافع " فرويد" وانصبت أحباث

اعبنسي كما يضمنها ُب البّلشعور وـبزوناهتا من الدوافع اؼبكبوتة ، وقد نشأ ىذا الفهم ُب دراستو للظاىرة اليت 

ُب مثل الرغبة البلشعورية عند االبن ُب أف حيب أّمو، وحيتل مكاف أبيو ُب " تبدو من جهة النظر اؼبنطقية لغوا،

 1".ذلك

تبدأ باؼبرحلة الشبقية الفّمية، عن : اغبياة النفسية عند اإلنساف إىل ثبلث مراحل" فرويد" وقد قسم 

طريق رضاعة الطفل ألمو، وبعد فطامو تبدأ اؼبرحلة الشبقية اإلستّية للتغّوط والتبّوؿ، أما اؼبرحلة الثالثة فتبدأ 

. ببلوغو سن اؼبراىقة

تقـو على أساس غريزي ، نستطيع تلخيصو ُب " فرويد" وىكذا نلحظ أف نظرية التحليل النفسي لدى 

، حبيث "اغبياة واؼبوت: "أهنا الغريزة اعبنسية، ولكنو فيما بعد أجرى تعديبل على ذلك ، وأضاؼ غريزٌب: قولنا

إىل الكراىية " اؼبوت" باإلنساف إىل فبارسة اغبب ، واإلبداع ، واإلنتاج ،بينما تدفع غريزة" اغبياة"تدفع غريزة 

. ،والعدواف ، واغبرب ، واإلجراـ ، والّتعصب

ليس اإلنساف ذلك الكائن الساذج اؼبتعطش قلبو للحب، والذي يقولوف عنو انو يذود عن نفسو عندما " 

يهاجم ولكنو على العكس، كائن ال بد من أف حيمل قدرا ال يستهاف بو من القدرة على العدواف، وذلك 

واػباصّية اعبوىرية اليت تربط بُت اغبلم واإلبداع، 2".اإلنساف ذئب اإلنساف...غبساب معطيات وجوده الغريزية

ىي ذلك السعي اؼبتواصل من األنا للوصوؿ إىل اإلشباع عرب ىاتُت اآلليتُت هتدؼ أحداث تسوية وحل توفيقي، 

فيشكل اغبلم بصورة تعرب عن تلبية الرغبات مكبوتة ىذه الرغبات تتسم بالذاتية والنرجسية كتشكيل اغبلم بصورة 

تعرب عن تلبية الرغبات، ولذلك يكوف اغبلم ىو اجملاؿ الذي يضمن ؽبا النشر وعدـ الكشف، أما اإلبداع فإنو 

. يسعى إلحداث التوازف عرب اّتكاءه على القيم والسلوكات االجتماعية

                                                           
 39اؼبرجع نفسو، ص 1
 88، ص1975، نقبل عن سيغموند فرويد، عسر اغبضارة، ترصبة عادؿ وزارة الثقافة، دمشق، 66مقدمة لعلم النفس األديب، ص : خَت اهلل عّصار 2
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فالعبلقة بُت اغبلم واإلبداع وثيقة من حُت كوف اإلبداعات اؼبختلفة كالشعر والقصة وألواف الفن 

 لكل التحليبلت اليت أقامها لؤلعماؿ الفنية اليت تناوؽبا بالدراسة أو "فرويد" من ىذا اؼبنطلق أّسس. التشكيلي

. 1اآلراء أو النظريات اليت ىّذهبا ُب مرحلة متقدمة من تطويره ؼبنهج التحليل الّنفسي

ىو مركز البلشعور واإلدراؾ والتبصر ُب العواقب، وىو الذي يشرؼ على أفعالنا اإلرادية وحيقق " األنا" إف

لنا إشباع الدوافع من عدمها، إضافة إىل ذلك انو يبذؿ جهودا واعية إرادية غبل الصراعات بُت اإلنساف والعامل 

والظروؼ اػبارجية ،إنو أداة لتقييم الواقع؛ فاإلنساف عندما " الهو" اػبارجي فوظيفتو ىي التوفيق بُت اؼبطالبة 

ىو العاقلة " األنا" ، وعليو نقوؿ أف "الهو" وفقا ؼببدأ، كما ىو اغباؿ بالنسبة لػ " أناه" يكوف راشدا يسَت 

اؼبفكرة اليت تزف وتفارؽ، وتراقب وربدد األعماؿ واألقواؿ عند الكائن البشري كي يستطيع العيش مع اآلخرين 

 طرفا ثالثا ُب فرويدويضيف . 2 ُب البلشعورالهوبسبلـ، وكي يستطيع أيضا إشباع القوى الغريزية العاملة ُب 

الذي ينتج عن طريق امتصاص األنا للتوجيهات األخبلقية ويتم بطرؽ ال شعورية " األنا األعلى" اؼبعادلة وىو 

. بطبيعة اغباؿ

 استطاع الكشف عن اغبياة النفسية البلشعورية عند اإلنساف الفرويديويبدو أف التحليل النفسي 

وانعكاسها على سلوكو االجتماعي ، ودحض كل احملاوالت واؼبفاىيم اليت سادت ُب عصر النزعة العقبلنية واليت 

. كانت اغبياة الفنية فيها تنحصر ُب اعبانب الشعوري فقط

: التأويل الفرويدي لآلثار األدبية-

 ُب دراستو للعمل األديب على دراسة نفسية األديب وحدىا، دوف العودة إىل عناصر النص  فرويديعتمد 

فمن "،" مشوليا و ـبتزال"ُب ىذا الصدد ؛أنو أعترب " لفرويد" اعبمالية والفنية، ومن صبلة االنتقادات اليت وّجهت 

إىل السبب النفسي األوؿ، نعٍت الغريزة - صور اغبلم مثبل- ناحية الطبيعة اعبربية اليت تضم دائما جهدا نفسيا

                                                           
 97علم النفس والنقد األديب، مقوالت اػبطاب النفسي،ص: عمرو عيبلف 1
 65خَت اهلل عصار، مقدمة لعلم النفس األديب، ص  2
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اعبنسية وأف الرمز يقود دائما ُب هناية اؼبطاؼ إىل جنسية فجة ألهنا غَت مشبعة، وىذا اعبنوح اعبربي عند 

 1". إمنا ىو الذي ظبي بالشمولية اعبنسية"فرويد"

" ال يّدعي تفسَت اؼبوىبة الفنية، لكن اتساع معٌت كلمة- حسب تعبَته– تعود إىل أنو "فرويد"ومشولية 

مل يكن يفسر العمل الفٍت ُب ضوء النزعة " فرويد" يقوده إىل اعتماد الشمولية اعبنسية، غَت أف " اعبنس

. اعبنسية فقط، بل زاده إىل اغبلم واؼبرض العصيب أيضا

يهتم " مل يهتم بالنص األديب من حيث خاصيتو، أي" فرويد" وىذا ما ديّكننا من اغبكم على أف 

التأويل القائم على التحليل النفسي يفتقر إىل اغبرؼ، يغيب عن بصره العمل الوظيفي الببلغي اػباص " بأدبيتو

 2".ُب كل أدب

 ليس منهجا علميا ذبريبيا، إال من حيث الشكل فحسب، ألنو ال "فرويد" فاؼبنهج الذي استخدمو 

يستند إىل حقائق علمية وذبارب ًب إثبات صحتها ،إمّنا استند بطريقة مباشرة على ربط العمل األديب بالعامل 

اعبنسي، وىذا ما يرجح كّفة كونو فيلسوؼ على كونو عاؼبا نفسيا، ألنو ينتهج هنج الفبلسفة القدماء، وىو 

وىو ُب سبيل التحليل بالعلة " البلشعور" ،ومن اجملزـو بو أف العلة األوىل عنده ىي " العلة األوىل" االعتماد على 

األوىل ىذه، نراه على أًب االستعداد ألف يتعامل مع أفكاره ، أو نظريتو مغّلبا ىذه األفكار وتلك النظريات على 

 3".الوقائع اؼببلحظة والتجربة ذاهتا

: والالشعور الجمعي: 1961-1875كارل جوستاف يونغ -2

ُب االعتقاد بوجود الشعور ُب النفس " فرويد"،يّتفق مع " فرويد"  اعبنّسية ،وأحد تبلمذة سويسري

، "يونغ"نراه يتألف من قسمُت عند " فرويد"ُب حُت أف معظم البلشعور مكتسب وشخصي عند " اإلنسانية

                                                           
 48، ص 1982، 1فهد عكاـ، دار الفكر، دمشق، ط: النقد األديب والعلـو اإلنسانية، تر: جاف لوي كابانس 1
 49اؼبرجع نفسو، ص  2
 65مقدمة لعلم النفس األديب، ص 3
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احدمها شخصي واآلخر صبعي، انتقل بالوراثة إىل الشخص حامبل آثار خربات األسبلؼ، وىذا القسم األخَت 

 1.ىو مصدر األعماؿ الفنية العضمية (البلشعور اعبمعي)

ولكن السؤاؿ الذي يطرح نفسو ىو، ما ىو البلشعور اعبمعي؟ 

، ويعده اؼبنبع األساسي لؤلعماؿ األدبية، و " اػبافية العامة" أو " البلشعور اعبمعي" "يونغ" يسميو

الفنية، والبوتقة اليت تنصهر فيها كل النماذج البدائية والّرواسب القددية، والًّتاكمات اؼبورثة، واألفكار األوىل  

 ُب ربليلو "يونغ"فالبلشعور اعبمعي هبذا اؼبعٌت، ديثل خربات اؼباضي وذبارب األسبلؼ، وىو منطلق 

عملية اإلبداع بصورة عاّمة، فهذه العملية تتم ُب تصّوره باستشارة النماذج الرئيسية اؼبًتاكمة ُب البلشعور اعبمعي 

بواسطة اؼبنسحب من العامل اػبارجي ،واؼبرتد إىل داخل الذات ،وبواسطة األزمات اػبارجية واالجتماعية، وىذا 

 2.ما يسبب اضطرابا نفسيا لدى الفناف، فيحاوؿ إجياد اتزاف جديد لنفسو

" وأولويتو ُب إبداع العمل الفٍت انطبلقا من وجود مظاىر" البلشعور اعبمعي" وجود "يونغ"وقد استنتج 

 وُب بعض األعماؿ الفنية، وقد ذىب أكثر من ىذا حُت "الذىانيُت" ُب األحبلـ وعند " ألبلشعور اعبمعي

عملية اإلبداع " يونغ "ويفسراعترب الفناف ذلك اإلنساف اعبمعي الذي بداخلو ال شعور البشرية أو اجملتمع 

 ومن رموزه االجتماعية اليت كاف متعلقا هبا ُب اػبارج، نتيجة ألف ىذه األخَتة، مل تعد "اللبيدو"الفٍت بأشعار 

 إىل "الليبيدو"تصلح ألداء مهماهتا ،وذلك ؼبا أحدثو تطور اجملتمع، وينجم عن ىذا االنسحاب أف يتجو 

. داخل الشخصية 

. ويشهدىا األشخاص العاديوف ُب األحبلـ ويشهدىا العباقرة ُب اليقظة 

                                                           
 20التحليل النفسي الدب، ص : عز الدين اظباعيل 1
 15اؼبدخل إىل نظرية النقد النفسي، ص : زين الدين اؼبختاري 2
بقتصر استخداـ اؼبصطلح على األمراض العقلية سواء أكانت وظيفة أـ عضوية اؼبنشأ، وقد ادخل ىذا اؼبصطلح عن " زماف مرض عقل: "  الذىابيُت

، ُب كتابو عن علم النفس الطيب، وقد قصد بو اؼبرض العقلي، إذف كل ذىاف من وجهة نظره، إمنا ىو عصاب ُب 1845عاـ " فوشتَت سليبُت" طريق
  ".نفس الوقت بينما ليس كل عصاب ذىانا ُب اآلف نفسو
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إىل  ما انتهى إليو أستاذه سابقا، وىو أف عملية اإلبداع األديب أو الفٍت عملية عقدة " يونغ" وقد انتهى 

غامضة، ال ديكن لفرضيات التحليل النفسي أف ربل لغزىا بسهولة، وإف كاف يقًتح إجياد منهج فٍت صبايل 

". الستكشاؼ بعض أسرارىا" اؼبشاركة الصوفية" لتعّمقها أو العودة إىل حالة

وفبا ال شك فيو، أف مدرسة التحليل النفسي قدمت لؤلدب والفن ػبدمات جليلة، وحققت للنقد 

مكسبا منهجيا جديدا، إذ فتحت أمامو آفاقا واسعة ُب تعمق الصور الفنية، وزودتو دبفاتيح سيكولوجية لتحليل 

شخصيات األدباء والفنانُت ؛فهي ُب ىذه الناحية ذات فضل كبَت ال ينكر، ُب إرساء قواعد نظرية النقد 

. النفسي

غَت أف ؽبذا اؼبنهج ُب دراسة األدب ونقده آثارا سلبية واجهت انتقادات كثَتة، وىي انتقادات ال تبطل 

منهج التحليل النفسي من أساسو بقدر ما تسعى إىل مناقشتو وإثرائو، ذلك أف دراسة عملية معقدة غامضة 

 1.كعملية اإلبداع الفٍت بوسائل ذبريدية وفرضيات زبمينية، يكوف مآؽبا التعقيد والغموض

 كثَتا، إذ يتعامل مع أفكاره ومذىبو أكثر فبا "فرويد"انو مل خيتلف عن " " يونغ" وما يبلحظ عن 

يتعامل مع الواقع اػبارجي، فهذا الواقع اػبارجي إذا وسيلة لئلمعاف ُب االستمساؾ بآرائو والقياس عليها بدال من 

 2".تعديلها و الّتقليل من تطرّفها

ٍب إف ىذا اؼبنهج سلب أىّم حّق لؤلعماؿ األدبية والفنية، وىو اغبّق اعبمايل واالجتماعي، حُت حصر 

" كلينيكية" اىتمامو ُب دراسة شخصيات الفنانُت على حساب األثر الفٍت، فكانت اؼبعاعبة ُب النهاية معاعبة 

 3.أو عياّديّة ألف األساس الذي انطلق منو أساس طيب

يعاين من تصور آيل للنشاط النفسي ،مع شيء من النزعة اغبيوية،؛إذ " يونغ"زيادة على ىذا كلو فإف 

يرى أف ؾبرد االستعداد الذي يبديو الفناف اؼبوىوب يعٌت انو ديتلك طاقة مركزة ُب اذباه معُت، مع وجود فراغ ُب 

. حياتو من جانب معُت، بقدر إخفاقو ُب جوانب أخرى

                                                           
 15اؼبدخل اىل نظرية النقد النفسي، ص : زين الدين اؼبختاري 1
 86-85، ص 1959، 1مصطفى سويف، األسس النظرية لبلبداع الفٍت ُب الشعر خاصة، دار اؼبعارؼ، مصر ط 2
 16اؼبدخل اىل نظرية النقد النفسي، ص : زين الدين اؼبختاري: اؼبرجع السابق 3
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، ألهنا ال ديكن (يونغ)واغبق أننا ال نقبل تلك النزعة اآللية اؼبيكانيكية للنشاط النفسي اليت أتى هبا "...

. 1"أف تكوف عملية

" 1937-1870" ألفرد أدلر والالشعور الفردي -3

عاد  ليكوف عضوا  ُب صباعة البحث العلمي اليت ذبتمع " " فرويد" ُب البداية جائتو رسالة موجزة من 

". فرويد"كل أسبوع ُب منزؿ 

 إىل اػبوض بقوة ُب أعماؽ البحار أدلر* ودفعت تلك الدعوة وما نشأ عنها من حبوث ومناقشات

" العميقة الواسعة اجملهولة للسلوؾ البشري، كيما يستخرج منها نظرية جديدة عن علم النفس القائم على أساس 

ورفعت ىذه النظرية  عنو الغمرة وطبوؿ الذكر إىل علم الشهرة الواسعة والّصيت " أدلرألفرد"عند " عقدة النقص

. 2اعبميل، حىت وصل إىل مرتبة التفّوؽ

علم "  صاحب مدرسة ادلر، خالف الفرد 1911ومن الطبيعي اف خيالف التلميذ أستاذه ففي عاـ 

ُب كوف الغريزة اعبنسية ىي السبب الوحيد وراء ظهور األمراض النفسية " فرويد" أستاذه " النفس الفردي

ىو السبب الرئيسي ُب نشأة العصاب، وىو الباعث " الشعور بالنقص" والباحث األوؿ على الفن، ويرى اف 

وقد الحظ بالتايل ارتباطا وثيقا "...األساسي على الفن ، من خبلؿ حب الظهور، أو حب السيطرة والتملك 

بُت قصور األعضاء والتعويض النفسي الزائد، فبا جعلو يستنتج أف الشعور بالقصور الذي يوحي بو إىل الفرد 

. 3"احد أعضاء بدنو، يصَت على الدواـ عامبل ُب ضوء منوه النفسي

                                                           
 336مصطفى سويف األسس الّنفسّية لئلبداع الفٍت ُب الشعر خاصة، ص  1
عبد العزيز جادو، ُب ضوء علم النفس اغبديث، الشعور والبلشعور عند فرويد وأدلر ويونج، اؼبكتب اعبامعي اغبديث االسكندرية، د ط، د، س، ص  2

24 
 طبيب نفساين منساوي من رواد مدرسة التحليل النفسي قاـ بتطوير نظريات مهمة تتعلق بدوافع السلوؾ البشري فهو " 1870-1937" ألفرد أدلر

يرى اف القوة الرئيسية للنشاط البشري بوجو عاـ ما ىي إال نضاؿ لتحقيق الرفعة والكماؿ، وقد أشار أدلر ُب البداية غلى ىذه القوة بوصفها دافعا كبو 
وظبى مدرستو الفكرية علم النفس الفردي ويشار إىل ىذه اؼبدرسة ُب وقتنا اغباضر بعلم . الوصوؿ إىل السلطة ، ولكنو ظباىا مؤخرا النضاؿ كبو الرفعة 

(  mousouba .educ dz.com)النفس األدلري 
 37، ص 2004، 1ؿبمد مسباعي ،تفسَت السلوؾ االنساين ُب روايات قبيب ؿبفوظ ،دار ىومة اعبزائر، ط 3
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، أو النزعات اعبنسية، ويؤكد أمهية األىداؼ "الليبدو"كما يؤكد دور األنا الشعوري أكثر فبا يؤكد دور 

أكثر فبا يؤكد دور العوامل الطفلية، ويرى أف إحساس العصاب ىو الشعور بالنقص الناشئ عن إحباط نزعات 

السيطرة، ويرى استحالة ُب تصنيف الناس، بل البد من تفهم كل إنساف على حدى، ويرى كذلك  أف التوافق 

ىو مشكلة اغبياة األوىل، فبل بد من التكيف مع البيئة االجتماعية وعلى األخص العائلة، و توفيق مواىبنا، 

. 1وتوفيق غبياتنا اعبنسية مع دور اغبياة الذي ذبتازه

من خبلؿ الرغبة ُب إبراز اللذات وعظمتها، وىو يعتربىا رغبة  (أدلر)ويتشكل السلوؾ عند الفرد حسب 

قوية موجودة ُب ثنايا الطبيعة البشرية ذبتاح الفرد للتعويض واعيا بذلك أـ غَت واع ؛للحصوؿ على أسباب القوة 

.  والعظمة والربوز، لكي ربقق االستقرار ُب داخلو الذي ينقصو بسبب الشعور بالدونية والنقص

باف الشخص العصايب ال يكمن فيو العجز عن إشباع رغباتو وميوالتو " أدلر" يرى  (لفرويد)وـبالفا 

بل الشخص الذي يعيش ُب جو نفسي خاؿ من األمن والطمائنينة حبكم ضغط الشعور بالدونية "...اعبنسية

الناجم عن قصور عضوي ُب اعبسد، أو اكبطاط ُب اؼبستوى العلمي واالجتماعي، لذلك يستويل عليو عصاب 

. 2"القصور ويستحوذ على إرادتو وتفكَته ُب كل اؼبواقف واغباالت

 سيطرة الغرائز الفطرية على سلوؾ الفرد، إذ لو كاف األمر كذلك ما كاف ُب مقدور "أدلر"وينفي 

اإلنساف تغيَت مستويات سلوكو، وطابع شخصيتو ربقيقا لتكيف احمليط البيئي واالجتماعي ،وموقف اإلنساف من 

ؿبيطو االجتماعي والطبيعي ىو العامل اغباسم ُب بناء شخصيتو، حبكم اذباىو اذباىا غائيا ُب سلوكو، وىو 

التعويض عن الشعور بالدونية لبلوغ مستوى الكماؿ الذي يتوؽ إليو، وىو مستمد من ثقافة اجملتمع ُب تشكيل 

 3".الشخصية، وتزوده بالطاقة النفسية اليت ربذوه إىل بلوغ اؼبثل األعلى

كيف تبٌت شخصية )ُب كتابو  (كوسون وولف ) ويدعو إليو يقوؿ "أدلر"وتأكيدا ؼبا ينادي بو 

 . (سليمة

                                                           
 24ُب ضوء علم النفس اغبديث، الشعور والبلشعور عند فرويد وأدلر ويونج، ص : اؼبرجع السابق عبد العزيز جادو 1
 38األسس الّنفسية لئلبداع الفٍت ُب الشعر خاصة،ص : مصطفى سويف 2
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إف العاطفة والعقل يتصارعاف، ُب اإلنساف منذ الوالدة، وتنشأ عن ىذا الصراع العقد النفسية اليت توجو " 

تصرفات الناس ُب حياهتم، وعقدة النقص دافع لتحقيق األىداؼ، فإف اغبس هبا وحسن التخلص منها يعطي 

اإلنساف طاقة جّبارة ربقق هبا ما يريد وقد يستسلم االنساف لنقصو، فيتوارى عن الناس وينقم على حياتو، ويفقد 

ثقتو ُب نفسو، وتكوف كل حياتو أؼبا وفشبل ويأسا، كلنا مرضى بالعقد النفسية ومن اعبهل أف نشقى هبا ُب رحلة 

. اغبياة من اؼبهد إىل اللحد، بينما التخلص منها ميسور باإلرادة وربديد اؽبدؼ

وعندما يعلن اإلنساف عن سلوؾ معاد ؼبصلحة اجملتمع، أو يبدي تفورا من االختبلط باآلخرين، فذلك 

. 1ألنو ينشد التغلب على شعوره بالنقص بوسائل موقفو

رّكز على اعبانب االجتماعي، إال انو مل يتعمق ُب ىذا السياؽ بتناقضاتو، ويبقى " أدلر"مع ىذا قبد 

والرغبات البلشعورية والطابع البيولوجي الوراثي، ومن ىنا مل حيدث " عنده ؿبصورا ُب حب السيطرة والظهور 

 2.اىتمامو باعبانب االجتماعي انقبلبا ُب حركة التحليل النفسي

والذي الشك فيو أف مدرسة التحليل النفسي قّدمت لؤلدب والفن خدمات جليلة من مفاتيح 

سيكولوجية لتحليل شخصيات األدباء والفنانُت وبالرغم من االقبازات اليت حققها ىذا اؼبنهج ُب دراسة األدب 

إال انو مل خيل من عيوب وآثار سلبية تسببت بانتقادات شىت ؛إال أف ىذه االنتقادات مل تعد عليو بالسلب ؛بل 

حاولت إثراءه من خبلؿ أف ىذا اؼبنهج سلب األعماؿ األدبّية أىّم ميزة تّتصف هبا؛ وىي الطابع اعبمايل 

واالجتماعي؛ حُت حصر اىتمامو ُب دراسة شخصيّات الفنانُت واألدباء على حساب أعماؽبم الفنية واألدبية، 

. فتصبح هبذا اؼبعاعبة معاعبة إكلينيكية أو عيادية، ألف األساس الذي انطلق منو أساسا تطبيقي
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: تمهيد

 من الشعراء الذين عانوا كطأة اخلطيئة ،كالشعراء اللعينُت الذين حيملوف يف نفوسهم لعنة الحطيئةلقد كاف 

ذكاهتم كلعنة القدرة ،كخيّيل إلينا أّف يف كجهو الذم نرل عليو مبلمح القبح كالتشويو كاالختبلؿ كاف حيّدؽ بالوجود 

زلاكال أف ينفذ إىل حالة أك إىل يقُت يرضيو كيرحيو، لكّن كطأة القدر عليو كانت شديدة حىت أكشكت أف ترىقو 

كتسحقو، فحاكؿ احلطيئة بكل الطرؽ أف يثبت ذاتو للعامل فيمّيز شعره الذم كاف الوسيلة للتنفيس عن غضبو على 

اعتبار أف الّشعر كعاء يصّب فيو الشاعر كل مشاعره كأحاسيسو ؛كقد نقلها يف قصائد ككل سطر كتبو احلطيئة 

كاف دبثابة إفصاح عن نفسّية كّلها سخط كمعاناة كشعور بالوضاعة ذباه نفسو كغَته، كانت جلّية يف عبلقتو مع 

أىلو لكّن الّشيء الذم يبقى غامضا ما طبيعة العبلقات اليت كانت تربط بُت احلطيئة كغَته؟ ككيف ديكن يا ترل 

. تفسَت سلوكو ذباه نفسو كغَته؟ كىل كاف لبيئتو دكر يف بركز اضطراب يف شخصّيتو؟

. كل ىذه األسئلة حاكلت اإلجابة عنها يف ىذا الفصل التطبيقي
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 بأمو منذ أف بدأ يعي ما حولو ، كتّتسم ىذه العبلقة بالّتوتر الحطيئةتبدأ عبلقة : عالقة الحطيئة بأّمه

.  لوالدهالحطيئةالّشديد بينهما بسبب عدـ معرفة 

فهي كانت إمرأة جاىلة يسَتة، يتواقع معها الناس دكف أف ذبد يف ذلك حرجا أك مذلّة ،كمل تكن تّتقي 

. كزبفي جهلها لوالد ابنها، بل كانت تعالنو ، دكف أف زبجل أك سبارم بو، كلقد كانت أمو زبشى ّضرهتا احلرّة

فاالضلبلؿ اخللقي الذم كاف يسَّت حياة الوالدة أثّر تأثَتا عميقا يف نفسية الّشاعر، فنشأ كأّمو ال يرل حرجا 

يف أف يتلّوف بُت العصبّيات كالقبائل، كما كانت كالدتو ال ترل حرجا أف تتلّوف كتنتقل بُت الّرجاؿ كشلّا الشّك فيو 

كيف ال كأّمو كىي أعلم الناس بنسبو مل تبُت لو ذلك 1.أف احلطيئة كاف يعيش عيشة ذليلة مهينة يف كنف كالدتو

بل أهنا كانت سببا يف تضليلو كحَتتو، كإبعاد احلقيقة من حولو كينطبق ذلك على عدـ إخبارىا لو بكنية أبيو فقاؿ 

   2:عن ذلك

تقوؿ يل الضراء لست لوحد                 كال إثنُت فانظر كيف شرؾ أكالئك 

كأنت أمرؤ تبغي أبا قد ضللتو                ىبلت إمنا تستفق من ضبللكػػا؟ 

كىذا ما دفعو إىل أف يسّلط عليها لسانو، كىو كاف كسيلتو الوحيدة اليت يقتّص هبا منها على فعلتها تلك 

اليت خلقت منو إنسانا مشّوىا من اخلارج ككذا من الّداخل من تشويو جسمي كقباحة الوجو، كمن مرارة اإلحساس 

. بادلهانة كالظّلم كإحتقار غَته لو

  3:كيقوؿ فيها أيضا

كلقد رأيتك يف النساء فسؤتٍت                 كأبػا بنيك فسػاءين فػي اجمللس 

إف الّذليل دلن تزكر ركابػو                   رىط ابن جحش يف اخلطوب احلوس 

قّبح االلو قبيلة مل دينعػػػوا                 يػـو اجمليمر جارىم من فقعػػس 
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فهنا يهجو الّشاعر أمو كيقابل بينها كبُت سائر الّنساء، فالّشاعر يتمٌّت أف تكوف أّمو مثل تلك النسوة 

احلصينات اللوايت يتصوّف، كديتنعن عن احملّرمات ،فأبياتو ىذه يتخّللها الكثَت من البوح الّنفسي الذم ترمز إليو أك 

  1:يتوارل كراءىا، كما أف الّشاعر ككأنّو يفتح اجلرح العميق الذم مل كلن يندمل أبدا ،كيف قولو

تنّحي فاجلسي منّػػا بعيدا  أراح اهلل منػك العادلينا 

أغربا ال إذا استودعت سػرّا  ككانونا على ادلتحّدثيػن 

أمل أكّضح لك البغضاء مٍّت                   كلكن ال أخالك تعقلينػا 

حياتك ما علمت حياة سوء          كموتك قد يسّر الّصاحلينا 

كىذه االبيات ىّي أقسى ما يقاؿ يف األـ ىي األخَتة اليت تعد رمز العطف كاحلناف كاحلب ،فهي ادلدرسة 

إف العبلقات كاالذباىات ادلشبعة باحلب كالقبوؿ كالثقة تساعد الطفل يف أف ينمو كشخص حيب . األكىل للطفل

فمن خبلؿ االبيات السابقة الذّكر . إال أّف احلطيئة قوبل بغَت ىذا الّشيء 2.غَته، كيتقّبل اآلخرين  كيثق فيهم

يّتضح لنا غضب احلطيئة من أّمو أك زجره ذلا ىو أشّد إقذاعا من الّسباب ،فهو بلغ درجة سبٍّت موهتا، ككذا أفصح 

. عن بغضو ذلا إال أّف إعبلنو ذلك ذلا مل تعيو كذلك جلهلها

 3:ككذا قولو

جزاؾ اهلل شرّا من عجوز   كلّقاؾ العقوؽ من البنينػا 

فهو يقوؿ سلاطبا كالدتو أنّو يتمٌّت أف ينزؿ اهلل هبا عقابو كأف جيعل أبنائها يعصوهنا، كيسيئوف معاملتها، ألف 

الرّب بالوالدة ال يقتضى من الولد إال إذا كانت الوالدة عفيفة تصوف ذاهتا ،كىكذا يّتضح أف عبلقة احلطيئة بأمو مل 

تكن عبلقة سويّة ،بل كانت عبلقة كّلها كره كحقد لدرجة سبٍّت موهتا كإيذاع سَتهتا على كل لساف ككلو من أجل 

. أف ينّفس عّما خيتلج نفسو من آالـ كمكبوتات
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 مل يتخّللها أّم عبلقة بينو  كبُت أبيو، إال أنّنا الحطيئةعلى الرغم  من أّف حياة : عالقة الحطيئة بأبيه-2

 1:ديكن  أف نستخرج تلك العبلقة من نفسّية احلطيئة كتظهر نقمة  الّشاعر  على أبيو يف قولو

حلاؾ اهلل مث حلاؾ حّقػا       أبا كحلاؾ من عم كخػاؿ 

أراد أف ينقل احلقيقة كما ىي  " الحطيئةأّف –للقوؿ يف ىجائو ألبيو " عناد غزكايل"كيذىب الدكتور -

دكف زيف أك تشويو كي يكوف أثرىا يف ذىن الّسامع كاقعّيا، حيث يولد اإلحساس هبا كاالستجابة ذلا، كىو 

اذلدؼ الذم حياكؿ الشاعر أف جيّسده كيظهره للّناس من خبلؿ نقده ألىلو بعد أف انتفى الواعز االخبلقي يف 

". ذاتو

 2.ذبد أف شعوره بادلرارة كاخليبة ىو الذم دفعو دلثل ىذا القوؿ" ابتساـ الصّفار"إال أّف الدكتورة 

" بنت ريّاح بن عمرك بن عوؼ"تزّكج " أكس بن مالك العبسي" أفّ :  يقاؿالحطيئةففي األخبار عن كالد 

 كرحل عنها، إال أف الّضراء، بعدىا كمن خشيتها بالحطيئةفأعلقها "الّضراء "من بٍت ذىل ككاف لو أمة يقاؿ ذلا 

. من موالهتا ألصقت أصل إبنها بأخيها ألّف مبلزلو كانت شبيهة باحلطيئة فصّدقتها ،لذلك مل تكن لو عبلقة بأبيو

أما ىو .فالطّفل ينشأ بُت أحضاف كالديو فتدفعهما إىل االىتماـ بأموره كالقّياـ على تربّيتو عوامل شىّت 

فيعتمد عليها اعتمادا كليا يف أّكؿ األمر للحصوؿ على حاجاتو كإشباع غرائزه، ككّلما كانت فًتة الطّفولة زلفوفة 

. باألمن كالّطمأنينة ، كّلما دفعت الطّفل إىل الثّقة بنفسو

ك حّب الطّفل لوالديو يضطرّه إىل قبوؿ بعض ما يفرض عليو من قيود الواقع كمعايَت اجملتمع كبذلك يدخل 

يف حياة مبدأ جديد للسلوؾ ىو اعتبار الواقع بعد أف كاف الّسلوؾ ال يصدر إال عن مبدأ كاحد ىو طلب الّلذة 

. كتفادم األمل

كمىت كاف الطفل غَت كاثق من حب كالديو لو كانت عبلقتو مشوبة بالقلق كاخلوؼ فلن يبدم استعدادا 

 كىذا مطابق دلا حدث للحطيئة لدرجة أنّو ىجا أباه بأفضع كأقذع الكبلـ حيث 1.للّتعاكف االجيايب مع اآلخرين

: 2يقوؿ
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. فنعم الّشيخ أنت لدل ادلخازم   كبئس الّشيخ أنت لدل ادلعايل

. مجعت الّلـؤ ال حياؾ ربّػػي،   كأبواب الّسفاىة كالّضػػبلؿ

 إىل ىذه الّدنيا إال أّف ىذا الحطيئةكاف سببا يف رليء -على األقّل -فعلى الّرغم من أّف أبا احلطيئة 

األب الذم مل يعًتؼ حبّس ادلسؤكلّية ذباه كلده، كمل يعطو أبسط حّق من حقوقو كىو االعًتاؼ بو كنسبتو إليو 

 إىل أف يلصق بو مجيع ادلثالب من أنّو شيخ العار كادلخازم، كما أنّو أىل الّلـؤ كّلو الحطيئةكىو األمر الذم دفع 

 بطريقة أك بأخرل حيّملو مسؤكلّية اجمليء بو إىل ىذه الّدنيا اليت مل تقبل بو بعيوبو كال بو الحطيئةكالّسفاىة، ككأّف 

. كشخص فرفضتو رفضا باتّا

 3:كسأؿ احلطيئة أّمو يف قولو

. تقوؿ يّل الّضراء لست لواحػد    كال اثنُت، فانظر كيف شّرؾ اكالئكا

. كأنت امرؤ تبغي أبا قد ضللتػو    ىبلت، أدلّا تستفق من ظبللكػػػا؟

فنشأ بذلك ساخطا ناقما على أّمو كعلى الوالد الذم أتى بو إىل ىذه احلياة دكف أف يعًتؼ بو كيعطيو 

حقوقو اليت ىّي من أبسط األمور، كيف إلبن أف يعرؼ أباه كيعيش زلركما كّل ىذا عمل على جعلو إنسانا رلّردا 

. كحّبهما كحناهنما كدفئهما" األـ، األب" من اإلحساس بالعائلة 

إال أّف حرمانو من كالده كّلد فيو حّسا بادلسؤكلّية ذباه أبنائو ،كجعلو حيرص على أف يكوف أبا مثاليا عكس 

 4:كالده ،كخَت دليل على ذلك أثناء حبسو كاف مهّو الوحيد من يعيل عائلتو بعده يتجلى ىذا يف قولو

. مػاذا تقوؿ ألفراخ بذم مرخ            محر احلواصل ال مػاء كال شجػر

. غّيبت كاسبهم يف قعر مظلمػة            فػاغفر عليك سبلـ اهلل ياعمػػر

. أنت األمُت الذم من بعد صاحبو                    ألقيت إليك مقاليد الّنهى البشػػر

. مل يؤثركؾ هبػا إذ قّدموؾ ذلػا            لكن ألنفسهم كانت هبػا األثػػر
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" عمر بن اخلطّاب"فهذه األبيات سبّثل صدؽ مشاعره كحسن تصويره لعاطفة األبّوة الّصادقة حىت قيل أف 

. بكى لشّدة تأثّره هبا- رضي اهلل عنو–

 بأخويو عبلقة إنكار ككره متبادلة من قبل الطّرفُت كقد الحطيئةإف عبلقة :  بأخوتهالحطيئةعالقة -3

بدا حقده على أخويو أشّد إسودادا من حقده على زكج كالدتو، كذلك أّف ىذين األخوين ينعماف بقسمتو من 

احلياة، كيقسّواف عليو، فبل يعًتفاف بو كحيّررانو من الّضعف ك الّضعة ذلذا نرل أّف حقده عليهما يوشك أف ديسخها 

 1:مسخا ،فهو يقوؿ

. ال ذبمعا مايل كعرضي باطػبل        كبل لعمػر أبيكمػا احلبّػاؽ

. ككبلكما جّرت جعار برجلػو         نشبُت بُت مشيمػة كمػبلؽ

فالّشاعر يتحّدث عن أخويو بأمر عرضو كمالو، كىذاف األمراف مها الّلذاف كانا يضيمانو منهما، لكنو 

ككأنّو يريد أف يقوؿ ذلما ال تفخرا علّي بأف " الحّباق" سرعاف ما يعود يلتفت إىل أبيهما الذم كٌت عنو بلفظة 

لكما أبا صرحيا من دكين،  فلستما مع ىذا الوالد الّننت احلّباؽ، بأعظم  مٍّت من دكف كالد، كلقد بدا حقده شديدا 

. عليهما يف البيت الثاين، إذ شّبو كالدهتما بوالدة البهائم اليت ذبذب بأرجلها

ال شّك أّف تصوير كالدهتما هبذا الّشكل يدّؿ على أّف احلطيئة كاف ذا عصب كريو، يشحذ خيالو بالصور 

ادلنكرة اليت قّلما تتيّسر لسواه، كالفّن يف الواقع ليس سول ذلك اخلياؿ الذم يّتحذ إرّبادا حّيا بالعصب فيتوّلد من 

 2.إرّبادمها صورة ال قبل لئلنساف العادم هبا

 هبم كانت كغَتىا من العبلقات بأمو كأبيو كإخوتو ،فقد الحطيئةإف عبلقة : عالقة الحطيئة بقومه- 4

كانت قائمة على الكره كالسّب كالتجريح ،كسبب تداخل نسبو أنّو كاف ينتسب من قـو آلخر، فإذا انتمى لقبيلة 

ـّ غضبو باذلجاء  كرضّيت بو مدحها كأىلها بكّل أنواع الفضائل، كلكن إف عاملتو بعدىا بازدراء صّب عليها جا
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ادلقذع ،كذكر أكثر ادلعاين رذالة فنجده يعالن بذلك كمن غَت خوؼ أك ترّدد ،ككأنّو يتحّداىم كديكن أف نصّور 

 1:، كقاؿ فيهم"بٍت ذىل"قولو ىذا يف انتماءه يف بداية األمر إىل 

. إّف اليمامػة خػَت ساكنهػا           أىػل اليمامة مػن بػٍت ذىػل

. الّضامنػوف دلػاؿ جارىػم           حتّػى يتّم نواىػض الػبقػػل

. قػـو إذا  انتسبػوا ففرعهم           فرعػي، كأثبت أصلهػم أصلػي

  2:ليثور عليهم بعد ذلك، كحيّوؿ مدحو ذلم ىجاء بقولو

. إّف اليمامػة شػّر ساكنهػا           أىل القريّػة مػن بػٍت ذىػػل

". أكس بن مالك" كانتسب إىل"بٍت عبس "مث عاد إىل 

 3:كيف قصيدة أخرل يهجو قومو ىجاءا حاّد اإلقذاع مستفيضا يف قولو

. أال مػن لقلب عػاـر الّنظػرات          يقطع  طػوؿ الّليل بالزّفػرات

. إذا مػا الثّريا آخر الّليل أعنقػت         كواكبها كالػجزع منحػدرات

. ىنالك ال أخشى مقالة كاشػخ         إذا نبػذ العػزّاب باحلػجػرات

.                                     ذلم نفر مثل التّػيوس كنسػوة                      مػماجُت مثػل اآلتػن الّنعرات

. لعمرم لقد جّر نبتكم فوجدتكم        قبػاح الوجػوه سّيئ العػذرات

. كجدتكم مل ذبربكا عظم ىالػك      كالتنحركف النّػبت فػي احلجرات

. فإف يصطنعٍت اهلل ال اصطنعكػم      كال أكتيكم مالػي مػن العثػرات

كلومل يصدر . كيف ىذا اذلجاء يتوّسل ادلعاين ادلباشرة ادلقذعة ،فيشّبههم بالّتيوس كينفي عنهم كل مكرمة

الّشاعر يف ذلك عن الغرابة كالّشذكذ، دلا كاف ذلذه ادلعاين فضيلة بذاهتا، إذ أهّنا مبذكلة يف األىاجي مطركحة يف 
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سبيلها مطركقة يف كّل حُت إال أّف اقبالو هبا على ذكيو كمعالنتو ذلم احلقد كالكره، ينّماف عن مزاج كريو كعن شعور 

  1.بالّتفرد كالوحشة أماـ غوؿ العامل، كال يعضده إزاء قريب أك غريب

فاحلطيئة بقّي مشتتا من خبلؿ ذلك االنتقاؿ من قبيلة ألخرل ككأنّو خلق من دكف ىويّة ىذا ما زاد حالتو 

. سوءا كإسودادا كتشاؤما

 كالزبرقاف كاف من خبلؿ قصة الحطيئةإّف بداية العبلقة بُت : عالقة الحطيئة بالزبرقان بن بدر - 5

كىو حيمل صدقات قومو إىل " الزبرقاف بن بدر"اختلف الّركاة فيها إال أهّنا يف رلملها تذكر أف احلطيئة إلتقى 

يف ادلدينة كسألو الزبرقاف عن كجهتو فأخربه أنّو يريد العراؽ، فعرض - رضي اهلل عنو"اخلليفة عمر بن اخلطاب "

يف - أـ شذرة-، كقيل أمو -ىنيدة- عليو الزبرقاف أف يقبل جواره، كسيكفيو احلاجة كأرسل معو كتابا إىل زكجتو

أبناء عّم الزبرقاف الذين كانوا ينازعوف الزبرقاف "بنو أنف الّناقة "العراؽ لتكرمو كأهّنا فعبل أكرمتو، كقد اختلط 

فحسدكه على جواره لشاعر مشهور –السّيادة كالّشرؼ ككانوا أشرؼ منو، إال اف الزبرقاف قد استعبلىم بنفسو 

: مثل احلطيئة، فحاكلوا االيقاع بُت احلطيئة كأىل الزبرقاف مّدعُت أهّنا مل ربسن ضّيافتو كمل تعطو حّقو كأرسلوا إليو

كلست .... إّف شأف الّنساء الّتقصَت كالغفلة ،كلست بالذم أمحل على صاحبها ذنبها: " أف إئتنا فأىب عليهم قائبل

" حبامل على الرجل ذنب غَته

زكجة الزبرقاف أّف  (هنيدة)إىل " بنو انف الّناقة"كانت مجيلة فدّس - مليكة-الحطيئة إبنةكقيل إف 

إركب :" للحطيئة جفوة، مث أرادكا الّنجعة فقالت للحطيئة- ىنيدة –الزّبرقاف يريد أف يتزّكجها، فظهر من ادلرأة 

أنت كأىلك ىذا الّظهر إىل مكاف كذا ككذا مث أردده إلينا حىت نلحقك فإنّو ال يسعنا مجيعا، فأرسل إليها بل 

عليو " بنو أنف الّناقة"تقّدمي انت، فأنت أحّق بذلك ففعلت كتثاقلت عن ردىا إليو، كتركتو يومُت أك ثبلثة كأحلّ 

أنا صائر معكم متحّمل معهم، . أما اآلف فنعم: فلماّ أحّلوا عليو أجاهبم ، كقاؿ ...قد دركت دبضعة: كقالوا لو

فضربوا لو قّبة، كربطوا بكل طنب من أطناهبا حّلة ىجرية كأراحوا عليو إبلهم كأكثركا لو من الّتمر كالّلنب ، كأعطوه 

 2.حلافا ككسوة
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أف الزّبرقاف عندما عاد إىل قومو سأؿ عن احلطيئة، فأخرب بقّصتو فخرج إليو ليعيده إىل " كتضيف الركايات 

أبا مليكة أفارقت جوارم عن سخط كذـ، : " جواره فرفض احلطيئة كاختار جوار بغيض كرىطو، فقاؿ لو الزبرقاف

" قاؿ ال، فانصرؼ كتركو

كقومو أخذ ديدحهم من غَت أف يهجو الزبرقاف، حىت "بغيضا "عندما اختار " أليب عبيدة"كيف ركاية أخرل 

كما تعّرض يف ىجائو " بغيضا"، فهجا "دثار بن شيباف" يقاؿ لو"  الّنمر بن قاسط"أرسل الزبرقاف إىل رجل إىل  

 ، كيف 1ال شرؼ ذلم غَت أف احلطيئة ضافهم كامتدحهم"بٍت أنف الناقة "باحلطيئة  مشَتا إىل أّف " آلؿ بغيض"

 2:ذلك يقوؿ

أرل إبلػي جبوؼ ادلاء حّلت     كأعػوزىا بو ادلػاء الػّركاء 

كقد كردت مياه بػٍت قريع              فما كصلوا القرابة مػذ أساءكا 

سبؤل يػـو كرد النّػاس إبلي    كتصدر كىي سلتفيّػة ظمػاء 

أمل أؾ جار مشّاس بػن ألم             فأسلمٍت كقػد نػزؿ الػببلء 

ـّ بكػر             إلػى حيث ادلكػاـر كالعػبلء  فقلت ربّويل يػا أ

كما أضحى لشّماس ابن ألم    فأسلمٍت كقػد نػزؿ البػبلء 

سول أّف احلطيئة قػاؿ قوال  فهػذا مػػن مقالتػو جػزاء 

إّف ادلعركؼ على اجلاىلّي أنّو ديتاز بكل القيم األخبلقية من موّدة كرمحة كإخياء  كايثار، كحب للجَتة 

.  كالتجاكر

كقد كاف اجلار يف تلك الفًتة دبثابة األخ الذم حيمي عرض أخيو كيصونو، فكانت بذلك صفات التـز هبا 

طيلة جاىليتو، كاحلطيئة يف ىذه القّصة صلده حيًـت الزّبرقاف بالّرغم من األذل الذم أحلقتو زكجو بو كأسرتو كمل جيد 

الذين أصلدكه كأعطوىم ادلاء كاألكل ، كرغم دعوهتم إيّاه ذلجاء الزبرقاف ، " بنو أنف الّناقة"لو ملجأ آنذاؾ سول 

فهو رآل بأف الزبرقاف مل يكن لو  يد يف إيذاء زكجة الزبرقاف لو كأىلو، كلكن الزبرقاف دلا طلب . إال انو رفض ذلك
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كيهجو احلطيئة، كجعل ىذا األخَت يثور كينهض بكل ما كاف ". بٍت أنف الّناقة"أم يقوؿ قصيدة يف " دثار" من 

حيملو من نقمة كعداء ذباه رلتمعو كأسرتو ،كديكن القوؿ أنّو أفرغ كل ما يف جعبتو من ىجاء خاّصة بعد مساعو 

" دثار بن شيبا" لقصيدة 

  1:لَتد عليو بعدىا معاتبا الزّبرقاف ، مبتعدا يف رّده عن الفحش ، كالّرذيلة فيقوؿ لو

أال أبلغ  بٍت عوؼ بن كعب     فهػل قػـو على خلق سواء 

عطاردىػا كهبدلة بن عوؼ     فهل يشفي صدكركم  الّشفاء 

أمل أؾ نائّيا فدعوتػمونػي              فجاء يب ادلواعػد كالّدعػػاء 

             لكليب فػي دياّركم عػػػواء  أمل أؾ جاركم فًتكتمونػي

أجبل على اخلباء ببطن قػّو                      نبػات الّليل فاحتمػل اخلبػػاء 

كآنيت  العشاء  إىل سهيػل                     أك الشعرل فطاؿ بػي األنػػاء 

فلّما كنت جاركػم أبيتػم                     كشػّر مواطن  احلسب اإلبػػاء 

حيػػاء - لو شئتم- كدلّػا كنت جارىم حّبونػي                    كفيكم كاف

كدلّػا أف مدحت القـو قلتم                        ىجوت ك ال  حيّل لك اذلجػػاء 

أمل أؾ مسلما فيكوف بيػٍت                        كبينكػم   الػموّدة  كاإلخػػاء 

فبل كأبيك ما ظلمت قريػع                         بأف يبنػوا ادلكاـر حيث شػاءكا 

فهو يف ىذه األبيات ال يهجوه كإمنا يذّكره بفعل زكجو، كجفائها لو موّضحا لو أف مدحيو لبٍت بغيض ال 

يعٍت ذّما لو ، كإمّنا ىو جزاء إلحساهنم إليو ، كإكرامهم لو كألىلو، كلو سبّعنا يف ىذه القصيدة فلن صلد فيها إشارة 

كاحدة تدّؿ على سوء خلق احلطيئة أك طمعو ،فلو كاف كذلك ذلجا الزبرقاف بعدما أساءت زكج الزبرقاف إليو ، 

الذين كانوا يلّحوف عليو ليهجوا فيعتذر ذلم " آؿ بغيض"كلكننا صلده ديتنع عن ىجائو حىت بعدما ينتقل إىل جوار 

فيما فعلت بو زكجو، كلو كاف احلطيئة طماّعا ، دينء الّنفس لسارع يف ىجاء " ال ذنب للرجل عندم:" بقولو
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 عرؼ هبجاء ق من أجل الّتكسب كربح الحطيئةادلاؿ أّكؿ مرّة خاّصة كأف " آؿ بغيض" مذ عرض عليو الزبرقان

. ادلاؿ ليعيش كأىلو يف رغد إال أنّو أىب

خياطبو معاتبا كتصورا لو حالو حُت تركتو زكجة الزبرقاف -  يف مدحيو آلؿ بغيضللزبرقانكىو حينها يعرض 

 1ىو كأىلو ينتظر عودة رجاذلا أياما قلقا جائعا حىت أكل إىل آؿ بغيض الذين أحسوا إليو

- اليذىب العرؼ-  يف البداية يقوؿ يف قصيدتو ادلعنونة بػ الحطيئةحيث ذبد 

      كاهلل ما معشر الموا أمأ جنبػػػا                     من آؿ بن مشاس بأكيػػػاس 

عبلـ كلفتٍت ابن عمكػػػػم  كالعيش زبرج من أعبلـ أكطاس 

كما كاف ذنب بغيض ال أبا لكم  يف بائس جاء ذبدك آخر الناس 

لقػػػد عريتكم لو اف درتكم  يوما جيئ هبا مسحي كاحساسي 

كقد مدحتكم عمدا ألرشدكػم  كيما يكوف لكم ضحى كاحراسي 

كقد نظرتكم اعشاء صػػػادرة  للخميس طاؿ هبا حبسي كنسامي 

فما ملكت بأف كانت نفوسكػم  كفػػارؾ كرىت ثويب كالباسي 

حىت إذا ما بدا يل غيب أنفسكػم  كمل يكػػػن جلراحي فيكم آسى 

  أزمعت يأسا مبينا من نوايكػػم  كلػػن ترل طاردا للحر كاليػاس 

 ما كاف ذنب بغيض أف رأل رجبل  ذا فاقػػػة عش يف مستوعر شاس 

جارا لقـو أطالوا ىػوف منزلػػو  كغادركه مقيما بُت أكمػػػػاس 

حلو تَتاه كىرتو كبلهبػػػػم  كجرحوه بأنياب كأضػػػػراس 

 يسرم أماـ أكالؾ األكثركف حصى   كاألكرموف ابا من اؿ مشاسػػػػي 

  دع ادلكاـر ال ترحل لبغيتهػػػا  كاقعد فانك انت الطاعم الكاسػػػي 

 من يفعل اخلَت ال يعػدـ جوازيػو  ال يذىػػػب العرؼ بُت اهلل كالناس 

   ما كاف ذنيب اف قلت معا كلكػم  مػػػػن آؿ الم صفاة اصلها راسي 
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 1قد ناضلوؾ فسلوا من كنافتهم  رلدا تليدا كنببل غَت انكاس

 يف الحطيئةعّدت بعض ىذه األبيات ادلوجودة يف القصيدة من اجود ما قيل عند العرب من ىجاء، كصلد 

، فنجده ىنا مدافعا ،رافعا عنها هتمة "آؿ ألم كمشاس"ىذه االبيات يفتتحها بقسم ينفي بو أّم قوؿ جائر من 

بل ينعتهم نعتا خفرا، مستعينا بالقوؿ بأهنم :  رلَته، كىو ال يقبح ببلئميوالزبرقاناغرائو كالتغرير بو الستمالتو عن 

، أم غَت ظرفاء ، أك لو أف  معهم ال جيد مربرا لو، فهم مل يستملوه اليو بل عاملوه باحًتاـ كانقذكه "أكياس"غَت 

 الذم عاملتهم معاملة اجلفاء كاالحتقار كىذا ما ال حيبو فهو حيب الزبرقانمن الذؿ الذم حلق بو من زكج 

 زكجة لو الحطيئةابنة - مليكة–حسن الضيافة لكن امرأة الزبرقاف ادت هبا غَتهتا كما قيل ذلا عن اف الزبرقاف يريد 

 لكن جفاء الزرقاف لو خلف  كقعا كاثر بالحطيئةما جعلها ربيد عن قيم الضيافة كاحًتاـ الزكار اال اف ىذا مل يؤثر 

يف نفس اخلطيئة ما جعل من كل ىذا ديدح آال التماس كينفي ما حلق هبم من سوء ظن، كيف احلُت نفسو يهجو 

الزبرقاف 

 يتحدث أكثر الظواىر ادللتصقة بالعريب كىي فضيلتها اكراـ الضيف كالًتحيب بو كايثاره بكل  الحطيئةإف-

 يهجو والحطيئة يصف حالة اإلذالؿ اليت مر هبا فالحطيئة. اخلَت الذم ـ جيده عند اقرب الناس إليو كىو جاره

مهجوه دبا يضائل من قدره الذايت، فهو استنجد بو ليعطيو ادلاء كلكنو قوبل بالرفض كادلهانة فعاد بائسا سلذكال، 

، ألنو ىو باعث ىوانو، فيما كاف ينبغي أف الزبرقانفهو بقدر ما يعوض من ىوانو، بقدر ذلك يعظم من ىجاء 

يكوف باعث تكرديو كاجبللو 

 2:ككل ىذه ادلشاعر اليت اختلجت اخلطيئة من اذالؿ صورىا يف بيتُت حيث يقوؿ

كاهلل ما معشر الموا إمرأ جنبا  من آؿ ألم بن مشاس بأكياس 

عبلـ كلفتٍت رلد ابن عمكػم  كالعيش زبرج من أعبلـ أكطاس 

 ىنا ربدث عن فالحطيئةديكن اف نضيف القوؿ باف ىاذاف البيتاف ىنا جيمعاف احلكمة كالرباعة يف القوؿ 

 كجفاءه كاحتقاره لو الزبرقانمتضاداف ادلدح كاذلجاء فبدأ دبدح آؿ ألم بن مشاس كاهناىا هبجاء 
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، إذ انو ال يعمد فيو إىل الشباب الحطيئةكما صلد أف ىذين البيتُت يؤدياف مثبل لطبائع اذلجاء من شعر 

كالشيب كاأللفاظ النابية ادلباشرة، بل على نوع من السيكولوجية القائمة على فضيلة ادلشهد احلسي ادلنطوم على 

. دالؿ أخبلقية، اجتماعية،  فمعانية ليست حادة، بل سبثيلية، احيائية تناؿ ادلهجو بأعز ما يؤثره، كيتباىى بو

 كاف الحطيئةكلعل ىذه الركية يف بذؿ ادلعٌت كتأديتو ربقق ما ذىب إليو بعض القدامى يف القوؿ إف 

 1يقتضي على آثار زىَت يف ربكك ادلعٌت كتثقيفو كبذلو كفقا لدربة فنية كنفسية خاصة 

لينتقل بعدىا إىل سرد البينات اليت تربز انقبلبو كانتقالو اىل اجملاكرة يف كنف اعدائهم كىنا يتوسل الكتابة 

 2:بادلشهد احلسي ادلستمد من كاقع البيئة حيث يقوؿ

ما كاف ذنب بغيض ال أبا لكم   يف باحلس جاء حيدك آخر الناس 

لقد مريتكم لو أف درتكػػم  يوما جييء هبا مسحي كإبساسي 

كقد مدحتكم عمدا ال رشيدكم  كما يكوف لكم منحى كإمراسي 

 حياكؿ لفت انتباه الزبرقاف من خبلؿ ادلدح لكي يثَت فيو محية الكـر اال اف ىذه ادلدائح الحطيئةكىنا جيد 

مل جيد أذنا صاغّية من رجل غدا كالّضرع الّناشف الذم ال ينفع معو ادلسح كاإلبساس، أك كالبئر الفارغة اليت ال 

. ذبدم فيها ادلتح كاإلمراس

عند رأيتنا ذلذا التصوير الرائع كالكلمات اجلميلة نرل أف ىذا الرجل يسكن ىنا كاف حيملو أك يواجهو من 

كاقع مد إال أف ملكتو الشعرية تفوؽ كل احلدكد التصور كاخلياؿ فهو يرسم لنا جفاء الزبرقاف بطريقة مذىلة 

. تكشف عن احلنكة كاطبلع كخربة كبراعة شديدة

 يف ىذه االبيات انتظر مقابل ذلك ادلدح أف ينخفض الزبرقاف كحيس باألمر الذم قاـ بو إال أنو فالحطيئة 

مل االنتظار ألف الزبرقاف مل حيرؾ ساكنا كمل تؤثر فيو ىذه األبيات بل أصر على اجلفاء كادلعاندة، فأحس احلطيئة 

 الحطيئةبذلك أنو أصبح بالنسبة إليو ادلرأة العارؾ اليت كرىت زكجها، فبل حل ذلا سول الطبلؽ كاختار بذلك 

ـْ ماذا؟. االلتحاؽ بقـو تداركوه يف اللحظة ادلناسبة  3.كاكرموا كفادتو كمثواه، فهل االلتحاؽ هبم دبثابة عيب َأ

إف ىذا الفعل عادم فأم انساف إف كجد الكـر كحسن االستقباؿ يف أم مكاف عكس ادلكاف الذم كاف 

فيو فمن الطبيعي أف يقدـ على فعل مثل ىذا فاخلطيئة يف ىذه األبيات حواؿ أف يربر موقفو ذباه االخرين ككذا 
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الزبرقاف حيث أف االقامة جبوار الزبرقاف حيدث أمرا مستحيبل بعد ادلذلة كالصغار اللذاف حلقا بو ككل ىذا يتضح يف 

 1:قولو

     كقد نظرتكم إعتناء صػادرة  للخميس طاؿ هبا حوزم كتنساسي 

      فما ملكت بأف كانت نفوسكم                      كفارؾ كرىت ثويب كإلباسػػػي 

      حىت إذا ما بدا يل غيب انفسكم  كمل يكن جلراحي فيكم أمػػػػي 

      أزمعت ياسا مبينا من نوالكػم  كلػػػن ترل طاردا للحر كالياس 

، فيما ىم يضمركف البخل كالدناءة، كمن يفهم فيهم كينتجع ديارىم يطلع  فالزبرقاف كآلو يتظاىركف بالكـر

فلنفوسهم نوايا يكتموهنا كيتظاىركف بنقيضها . على ذلك كيتيقن منو

" يف بائس، جاء حيدك آخر الناس:" مث يعود الشاعر إىل التذلل، ليفيد من ذلو كذىاب حيلتو كقولو ايضا

كىذا القوؿ يعرب عن فقره ، كذلو ،كىو انو على عكس ادلعركؼ من تربيره ألمر فراره من الزبرقاف حيث عللو تعليبل 

 3:مث ينتقل لقولو. 2إنسانيا عميقا

ما كاف ذنب بغيض أف رآل رجبل  ذا فاقة يف مستول رشاس 

جارا لقـو اطالوا ىو منزلػػػو  كغادركه مقيما هبا أرماس 

البيت "صلد أف ىذين البيتُت مل خيرجا عن سابقيهما من األبيات، حيث أف الشاعر كرر فيها نفس معاين 

، لكنو ينزؿ فيهم منزلة اذلواف . كالذم ينطوم على ىجاء نفسي أيضا بالتلميح كالتصريح" األكؿ  فهو جار لقـو

. ، إذ يوحي الشاعر بأهنم مل يكتفوا بإذاللو"البيت الثاين"الدائم الطويل ، إال أف ادلعٌت اذلجائي يشتد أكثر يف 

بل إهنم ارربلوا من دكنو كغادركه على كشك اذلبلؾ كادلوت من شدة الضنك كاجلوع، فمن . حُت إقامتو فيهم

،كىي "أرماس "يسكن ديار الزبرقاف عند احلطيئة كمن ينزؿ يف القرب يواريو كيكّفنو بأكفاف الذؿ كالبؤس فلفظة 

. ىي كسيلة للغلو، فهي تدؿ على معٌت اذلواف كالذؿ ، ككل ما لو معٌت من ىذا القبيل"رمس "مجع مفردىا 
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فاحلطيئة بعدىا ينتقل إىل ىجاء اكثر إقذاعا حىت أف الزبرقاف جملرد كصولو إىل األبيات اليت قاذلا فيما بعد 

 1: لينصفو حيث قاؿ فيو-رضي اهلل عنه–عمر بن الخطاب حىت جلئ إىل اخلليفة 

ملوا قراه كىرتو كبل هبػػػػم  كجرحوه بأنياب كأضراس 

سَتم أماـ اكالدؾ األكثركف حصى  كاألكرموف ابا من آؿ مشاس 

دع ادلكاـر ال ترحل لبغيتهػػػا  كاقعد فإنك الطاعم الكاسي 

 على احلط من قيمة الزبرقاف كقومو إىل درجة قولو أف البخل مل يكن الحطيئةيف ىذه األبيات يعمل 

مقتصرا عليهم بل تعدل إىل كبلهبم حيث كصفها ىي كذلك بالبخل من شدة خبل ىذه الكبلب اهنا كانت 

تستقبل من  يأيت إليها باذلجـو عليو، كسبزيقو بأنياهبا ، فهو ىنا اعتمد الكبلب كذريعة على اىل الزبرقاف  

 كقومو مل يكونوا كحدىم البخيلُت ؛ بل تعداىم إىل فالزبرقانكىو أيضا يصور شدة خبلهم الشديد، 

حيواناهتم ، كالشاعر ىنا مل يسلم منو أم شيء ديت بصلة للزبرقاف كقومو كيظهر بعدىا متعجبا حيث كيف ألم 

رجل أف يبعث اك يرسل كبلبو لتمزيقهم كتركيعهم بدال من الًتحيب بضيوفو ،كهبذا فإف احلطيئة أظهر ىجاءه من 

 2:مث تراه بعدىا يقوؿ.  خبلؿ األرماس كالكبلب كانياهبا

دع ادلكاـر ال ترحل لبغيتػػها  كاقعد فإنك انت الطاعم الكاسي 

 يف ىذه األبيات صب على الزبرقاف نقمتو يف شعر جرده من كل الصفات الشخصية ادلعنوية اليت فالحطيئة

هبا قدره كمسعتو ، كىل ىناؾ من صفات اشد على العريب من تلك الصفات اليت ذبعلو ال . راح يعتدىا منتقصا

يغيث ادللهوؼ كال يقرم الضيف كال حيسن اجلوار، إهنا صفات ذبرد اإلنساف من ادلركءة كالشهامة كالسيادة، لذلك 

 حيس دبرارة ذلك الوصف، الزبرقانما جعل .صلد البيت الذم بُت ايدينا بيتا فيو سخرية جارحة كاستهزاء كبَت

 ذاؾ فقاؿ عمر كىو احلفي بالشعر كذلك من اجل هتدئة الحطيئةفاستعدل عمر بن اخلطاب عليو، كافتده قوؿ 

، فبعث "حسان بن ثابت"كاجعل بيٍت كبينو : ما اراه ىجاءا بل مدحا ، فقاؿ الزبرقاف: ، فقاؿ لوالزبرقانكضع 

 3"يا أمَت ادلؤمنُت ما ىجاه، كلكنو سلح عليو: " حسان، فقاؿ الحطيئة، فلما اتاه أنشده قوؿ حسان إىل عمر
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 سعى ما يف كسعو إىل إيذاء الرجل، فقد جرده من صفات الرجولة كنشداف ادلكانة، فكلمة فالحطيئة

ىي من اذلجاء ما يفوؽ كل إقذاع،ألهنا ربمل استخفافا مهينا لو كتقلل من شانو بشكل كبَت كتقصر ىذه " أقعد"

على فعل ادلكاـر فهو جرده من كل األخبلؽ الفضيلة، كىذا من اشد كأقول ما ديكن أف حيتملو العريب كلو كاف 

بسيطا فالعريب قدديا كاف من اكثر ما يعتز بو ركح الفضيلة كالكـر كاإلخياء، فكيف بالزبرقاف الذم يرل يف نفسو 

. كقومو قوة الكرامة

 1: حيث يقوؿالزبرقان يف باقي األبيات إىل جدح آؿ مشاس كىجاءا الحطيئةكليعد هبا 

كابعث يسارا إىل كخر مدشلة  كاحد عليها بذم عركيُت قنعاس 

من يفعل اخلَت ال يعدـ جوازية  ال يذىب العرؼ بُت اهلل كالناس 

ما كاف ذنيب اف فلت معاكلكم  من آؿ ألم صفاة أصلها راسي 

قد ناضلوؾ فسلوا من كنانتهم  زلدا تلبيدا كنببل غَت انكاس 

 ، بعد أف بُت فضلهم يف إنقاذه من الذؿ كاذلبلؾ، فهو ديتد آل شماسكىنا ينهي الشاعر قصيدتو بامتداح 

هبم اعًتافا منو جبميلهم، منوىا بأصلهم ككثرة عددىم، فقد انتصركا على خصمهم الزبرقاف كمل تستطيع معاكؿ خبلو 

الواىية اف ربطم صخرة صمودىم ككرمهم، فيما تناكلتو نباذلم كادركت منو مقتبل 

 اعتمد الفاظا يف غاية الدقة كادلتانة حبيث أجاد يف اختيار اللغة الحطيئةكيف األخَت ديكن القوؿ بأف 

كما حط من قيمتو أشد احلطة ، ما جيعل أم . كالعبارات الكفيلة بايذاء خصمو كذبرحيو ككصفو بأبشع األكصاؼ

 2خصم أك عدك مهما كاف نوع قلبو حيس بادلهانة كالتجريح

 بطبعو إنساف فظ غليظ القلب حاد الطباع عنيف ادلشاعر، كىجاؤه من شدة كقعو على والحطيئة

اآلخرين، فإنو يصل إىل درجة أف ادللوؾ كاألمراء يهابونو ، كحيذركف من اخلطأ أمامو حىت ال يكوف عرضو دلثل ىذا 

. اذلجاء ادلقذع كالفظيع

كما أف اذلجاء تدكر معانيو ما يسلب ادلرء كل الفضائل كيسلب صفات الفخر، كالعزة، كيصمها بوصمات 

اخلزم كالعار، كىذه الصفات اليت هتجي األفراد، كزبجل القبائل ىي صفات ادلدح، كما أهنا انكأ الصفات، 
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كآالمها لديهم أف توصف القبيلة بالضعف كالذلة، أك توصف  كذلك بالبخل، ك الضعة، كأف جارىا ذليل، كجار 

 .للزبرقان الحطيئةاألكرمُت عزيز كىذا ما ينطبق على ىجاء 

: كما اف مثل ىذا القوؿ يوجع العريب األيب، فهو خيشى من كصفو باللـؤ كقولو

دع ادلكاـر ال ترحل لبغيتها  كاقعد فإنك انت الطاعم الكاسي 

 1كمثل ىذا اذلجاء يسمى اذلجاء ادلقذع، كىو سلب الفضائل اإلنسانية من ادلهجو

 بن بدر مل تكن عبلقة كفاؽ أبدا رغم اجلَتة اليت كانت بالزبرقان الحطيئةكىكذا دبكن القوؿ اف عبلقة 

. بينهما

 

:  عالقة الحطيئة بنفسه

إذا تطرقنا إىل عبلقة احلطيئة بنفسو، فإننا سنجده مل يستطع أف حيقق ذلك النوع من التوافق النفسي 

كاالجتماعي بينو كبُت من حولو، إذ أنو مل يستطع أف يكوف عبلقات مع غَته، بسبب أف الناس يهابونو كخيافوف 

. من أف يسيئوا إليو فيقابلهم هبجاء مقذع

كقد كصل اذلجاء إىل درجة أنو يوقع ببعضهم موقع البكاء حبرارة كما بكى بعض األشراؼ، فاذلجاء كاف 

. كوقع النباؿ كالسيوؼ

كلقد كانت السويداء تتضاعف فيو كتعًتم نفسو باحلس الفاجع ادلوحش فيشك يف نفسو، كيرل أنو لعنة 

، ذلذا نراه يهجو نفسو، بالغا بذلك غاية احلقد كالثورة على القدر كالوجود إنو يريد أف . أك مسخ يسعى بُت القـو

يكوف خببلؼ ما قدر لو، لكنو ال يستطع، كقد أصبحت ذاتو الواعية ادلثالية تكره ذاتو الواقعية ادلشوىة، ذلذا نراه 

 2:يلعن ذاتو ككجهو، جاء يف كتب األدب أف الشاعر خرج، كيف نفسو رغبة يف اذلجاء فجعل يردد

. أبت شفتام اليـو إال تكلما                 بسوء فما أدرم دلن أنا قائلو

 3:فلم ير أحدا كبينما ىو على الطرؽ أطل على بئر فرأل صورتو فقاؿ
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 !!أرل يل كجها شوه اهلل خلقو                  فقبح من كجو كقبح حاملو

فقد يكوف الركاة أدلوا هبذه احلادثة مدفوعُت بادليل إىل التنذر على عاداهتم يف كل ما يرككف، إال أف ىذه 

 1".أبت شفتام اليـو إال تكلما بسوء: "األبيات عميقة الداللة على نفسية احلطيئة، فهو يقوؿ

فنجد الشاعر ىنا يعاين بواعث داخلية راغمة للهجاء، فيشعر أنو يود أف يهجو أحدا من الناس دكف أف 

يقول على التحرر من ىذا الشعور، ألنو مقصور عليو، كذلك يؤكد أنو يعيش يف حالة من التوتر، كالنقمة 

الدائمُت، كأف اذلجاء كاف من التخفيف كاالجهاض باألمل الداخلي، كأنو قبيل اذلجاء يتواله توتر كالدكار الذم ال 

  2.يبارحو كحيرره إال تقيؤ اذلجاء

كاحلطيئة كغَته من اذلجائُت الذين قاسوا من احلياة ما بغضبها إليهم، فبشار مشوه اخللق، كاجلاحظ أسود 

قصَت ذميم كىو شأف اذلجائُت يف اآلداب األخرل كلهم عاشوا من نقائص يف اخللقة، ككلهم مالوا إىل اذلجاء من 

. أجل التنفيس عما خياجلهم من كبت

باإلضافة إىل أف احلطيئة كاف ضئيل اجلسد، دميم اخللقة إال أف ىذا النقص كاف يبدك يسَتا بالنسبة إىل 

الشاعر فيما يقارف بينو كبُت سائر مظاىر ادلنكر، اليت مل يكن لو قبل بدفعها عنو، كلعلنا إذا كاجهنا منو الشاعر 

اجلسدم كالنفسي يتحقق لنا أف كليهما كانا يتناشآف معا ربت كطأة ذلك الشعور احلاد بالتشويو كالعبث، فقد 

كاف أفقم، أم أف فكو كاف بارزا كما أف الدمامة كانت تغلب على سائر مبلزلو، ذلذا كاف االختبلؿ يعًتيو يف 

جسده، كجيعلو يتوىم أنو يف حالة زبالف أحواؿ سائر الناس، فهو ال يشبههم أك باألحرل يراىم ينعموف دبا 

يستحيل عليو أف ينعم بو من شعور التكافؤ، كصحة البدف كالظهور دبظهر الرجولة، ككاف ىذا الضعف اجلسدم 

يتطعم كيتعقد فيما حيدؽ الشاعر إىل كاقعو النفسي كاالجتماعي، كيتحقق لو أف نفسيتو ال تقل تشويها كمنكرا 

     3.عن كجهو كجسده

فالشاعر كلد عبدا كفتح عينيو كرأل كيف تعامل أمو معاملة اإلماء القاسية، إذ مل يكن العرب يساككف 

اإلماء يف احلقوؽ كادلعاملة، كمل يكن زكاج العرب ضمن أكثر من نزكة عابرة، كقد كاف أبغض ما يبغضو العريب أف 
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تلد آمتو منو، األمر الذم جعل العرب يستعبدكف إماءىم، كال يعًتفوف بنسبهم إليهم إال إذا اظهركا صلابة متميزة، 

يطلقوف على ابن األمة لفظ اذلجُت ، كىو لفظ يشعر معناه اللغوم الداؿ على اللـؤ كاخلسة دبدل " ككاف العرب 

" اختيار العرب ألبناء اإلماء

 لقب قصد بو التحقَت، كالتقليل من فالحطيئةكمل تكن ىذه التسمية الوحيدة اليت تشعره بادلهانة كالذؿ، 

شأنو، ككذا اسم أمو الضراء قصد بو ادلبالغة بالضر، ككلها امساء تدؿ على نقص أك عيب ،يكوف أحد األسباب 

اليت جعلت الناس ال حيبونو كينفركف منو، فهذاف البيتاف يوضحاف لنا أف الشاعر كاف دائم االلتفاؼ على نفسو، 

يتفكر بواقعو، يعتقد يف شعوره باالختبلؼ عن الناس فتنربم من أعماؽ نفسو تلك النقمة ادلشبعة بركح الدمار 

. كالتشويو

فعلى الرغم من أف بيتو ىذا عبارة عن سخرية من نفسو ، إال أهنا تدؿ على اإلستّياء كالتمرد على الذات  

 ،  الحطيئةكيذىب كل من الدكتور عناد غزكاف كالدكتورة ابتساـ الصفار إىل تفسَت السخرية عند 

 دائما إىل أف يكوف خببلؼ ىذا الشكل كما قدر لو اف ينتهي الحطيئةأف :حيث يرل الدكتور عناد غزكاف

من دمامة بيد انو ال يستطيع اذلركب من ذلك الواقع ادلرير بالنقمة الصارخة، كاللعنة الصرحية خصوصا ذاتو، تلك 

ىي عقدة الواعية ادلثالية تكره ذاتو الواقعية ادلشوىة، لذلك ترؾ يستاء من كجهة كيلعن ذاتو، تلك ىي عقدة 

 1"الذات كاخللقة، كلقد لعبت دكرا كبَتا يف اغناء صوره اذلجائية بركح السخرية كالنقد االجتماعي البلذع

أصلية يف نفسو ، فهو من أكلئك " الحطيئةفًتل أف الركح ركح السخرية عند : أما الدكتورة ابتساـ الصفار

الذين أحسوا ببشاعة كقبح شكلو، فهجاء احلطيئة لنفسو ، ككصفو لشكلو جيب أف ال نأخذه مأخذ اجلد، كإمنا 

يشبو اجلاحظ إىل حد ما حُت كاف حيدث عن نفسو نوادر، كطرائف نستشف منها سخريتو من شكلو أك إعًتافو 

 2".بقبح منظره

 الدائم كاف رمزا لنقمتو الدائمة، كالتفاتو إىل كجهو يف مرآة البئر يقتصر على الحطيئةكىكذا فإف ىجاء 

داللتو ادلادية، بل ىناؾ داللة نفسية متوارية، أف البئر ليس يف الواقع، سول بئر الوجود، انو ىاكية الفراغ الذم كاف 

. يستغلو جبوفو الكريو، فوجهو ليس إال نفسو اليت اجتمعت فيها كل مبلمح ادلنكر كالشذكذ كادلوبقات
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 114، ص 2007، 1باف محيد فرحاف الركام احلطيئة يف معيار النقد قدديا كحديثا، دار دجلة ناشركف كموزعوف ط 2
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:  التفسير النفسي لسلوك الحطيئة: ثانيا 

أف يعوض " شعور يقـو على دكنية فعلية، كحياكؿ الفرد يف عقدة الدكنية" إلدلركتبعا : الشعور بالدونية-1

 1"عن قصوره بدرجات متفاكتة يف صلاحها

أف ىذا الشعور بالدكنية ليس على عبلقة انتقائية مع الدكنية العضوية، كما أنو ليس  (فرويد )يف حُت يرل

 2"عامبل سببيا هنائيا، يل جيب اعتباره كتأكيلو كعارض ليس إال

أف تفسر " ادلر"يف أدبيات التحليل النفسي، إذ حيوؿ نظرية :" كيتخذ مصطلح الشعور بالدكنية نربة أدلرية

األعصبية، كاإلصابات العقلية، كتكوين الشخصية بشكل عاـ، كردكد فعل على دكنية عضوية مهما ضؤؿ 

 3"شأهنا

 4 ىنا يعترب أف الشعور بالدكنية ىو العامل األساسي يف كل ما يصيب الفرد من عقد كاصابات نفسيةفأدلر

عامل نفسي أساسي صلده يف أشعار احلطيئة كما عاناه من نقص كاستخفاؼ من قبل اآلخرين،كديكن النظر إىل .

، ككذا إحساس الشاعر "  من خبلؿ إحساس الشاعر بالدكنية إزاء نفسو الحطيئةالشعور بالدكنية يف أشعار 

: "بالدكنية ضلو اآلخرين

 كجد نفسو موضع غمز يف نسبو الذم رمي بو كظل يعاين الحطيئةحيث أف : الشعور بالدونية نحو االنا

طويبل يف اكتشاؼ حقيقتو، حيث كجد نفسو اماـ أـ جاىلة كأب متنكر لو كإخوة نافرين كما استفاؽ أيضا 

فوجد صورة خلقة مشوىة غَت مستقيمة كردبا جعلتو ىذه الصورة يف غَت موضع من شن حداثتو مثارا للسخرية بُت 

اترابو، فتولدت يف نفسو القسوة من سوء طالعو كمعاملة اآلخرين لو، فعكسها على نفسيو كأسرتو، كأنو يتنزؿ 

: بذلك الدمار كاخلراب كالشر على العامل امجع، فتجده يقوؿ يف نفسو

أبت شفتام اليـو إال تكلما  بشر فما أدرم دلن انا قائلة 

                     أرل يل كجها شوه اهلل خلقة         فقبح من كجو كقبح حاملو 

                                                           

، 1985، 1جاف ال ببلنش، ج، ب، بونتاليس، معجم مصطلحات التحليل النفسي، تر مصطفى حجازم، ديواف ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ط 1
 291. 
 291احلطيئة الديواف ص  2
  292ـ،س، ص  3
 293ـ،س، ص  4
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 يف ىذه األبيات صرحيا مع نفسو فلمجرد رؤيتو خللقتو مل يًتدد يف ىجاء نفسو ، كمن شدة الحطيئةكاف 

، فمعاناة احلطيئة مل تكن أمرا سهبل، فهي معاناة قادرة على أف تقصم رجبل " لدمامتوالحطيئةيسعى " قبحو 

 شخصا يائسا، حامبل ذلّم ثقيل ثقل صخرة الحطيئةجعبل - قبح منظره كنسبو الوضيع- فإجتماع األمرين

كتمت على صدره كحرمتو العيش الكرًن ، ككذا أمجل ما يعتز بو ادلرء اجلاىلي ، كىو عزة النفس كشرؼ النسب، 

كىذا ما أثقل كاىلو ، كجعلو ينتهج مسار االنتقاـ من نفسو، كمن الزماف الذم جار عليو، فقد بقي على جاىليتو 

كاف احلطيئة :" فيو" قوؿ األصمعي"زلبا للهجاء حىت ينفس عن الغضب الذم أصبح يسَت يف عركقو، كيكفينا 

جشعا سؤكال ملحفا دنيئ النفس، كثَت الشر، قليل اخلَت، خبيبل، قبيح ادلنظر، رث ا ذليئة، رلهوؿ النسب فاسد 

 1".الدين

 تثَت يف النفس الرثاء كاإلشفاؽ، فقد كاف بائسا يعاين من الفقر كاحلرماف، فنفسو مل الحطيئةفشخصية 

تكن ساخطة على أكضاعو ادلادية، كادلعنوية فحسب، إمنا كاف ساخطا على تكوينو، كخلقتو ما جعلو زلبطا 

كاالحباط من أىم الدكاعي لنشوء ما يعرؼ بالعدائية ، فاالحباط ىو حالة عدـ إشباع الفرد حلاجة من حاجاتو أك 

حل مشكلة من مشكبلتو، فإف ىذا الفشل ينتج عنو شعور غَت سار ، أك مؤمل مل يزعجو، كيصرؼ انتباىو عن 

مواجهة مسؤكلياتو األخرل، كقد يؤثر على أدائو الفعلي، كإذا استمر العجز عن التغلب على ادلشكلة، أك إشباع 

احلاجة، أك ربقيق اذلدؼ فإنو قد تنشأ مشكبلت كصراع أشد، كما أف االحباط من أىم العوامل ادلؤثرة على 

 2.توافق الشخص ، كاليت قد تتحوؿ بو من حالة الصحة النفسية إىل حالة ادلرض النفسي

 ىذه أنو إنساف كغَته من الناس لو مشاعره ، كأحاسيسو ، كعبلقاتو اخلاصة، الحطيئةديكن القوؿ يف حالة 

إال أف الظركؼ القاسية اليت أحاطت بوالدتو كنشأتو األكىل كاف ذلا أثر كبَت يف خلق شخصيتو، كصقلها حىت 

السنوات على تلك الصورة كجعلتو يشعر بقلة شأنو فيشعره الذم كاف من أىم ادلنفسات عن غضب كاف أكثر 

شيء ميزه، فكاف من ادلمكن أف يكوف ذا شأف كبَت بُت قومو ، كأىلو خاصة أف اجلاىلُت يقدسوف الشاعر ، 

كيعدكنو حامبل لرسائلهم كونو فردا متميزا ، كعضوا يف اجملتمع تشكلت رؤيتو من خبلؿ مقوالت قيم اجتماعية ، 

 كاف شخصا مريضا عاىن من جهل أمو كقلة الحطيئةفموقف الشاعر سبثيل دلوقف اجملتمع من نفسو، لكن 
                                                           

 .19ادلصدر السابق، ص  1
 .170، ص2007، 1اخلطيئة يف معيار النقد قدديا كحديثا، دار دجلة ناشركف كموزعوف،ط: باف محيد فرحاف الراكم 2
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احًتامها لنفسها ، كالبنها ، كمن أب جاحد غَت مسؤكؿ، كإخوة طامعُت يف اإلرث ، نابذين لو حىت ال يكوف لو 

.  بذلك نفسو كحياتو الحطيئةنصيب، فقد اعتربه ذليبل دخيبل، فحطم 

: الشعور بالدونية نحو اآلخر-2

 حبياة بائسة جعلت منو إنسانا يكابد األمل كيعايشو ككأنو رفيق لو أك ظل يتبعو أينما ذىب أك الحطيئةلقد مر 

حل، فكأم إنساف آخر كاف حيس بادلعاناة، فأصبح رىُت نفسو كرىُت العاىة الدائمة من بشاعة اخللقة كالنسب 

ادلغموز ، كما زاد من األمر سوءا الفقر كاحلاجة اللذين جعبل منو إنسانا ماديا ، مياال للتكسب ، كلو على 

حساب الناس كأعراضهم، ككذا احتقر الناس كجعلهم يف خانة اخلونة ، أك األعداء الذين كجب عليو تصفية 

حسابو معهم، كزلاكلة الثأر منهم كذلك كلو ليعيد لنفسو بعض االعتبار ككأنو حبر عميق مليء باألكجاع 

كاآلىات، فهو حيتقر الناس ألنو مؤمن بأف الناس حيتقركنو كال يقدموف لو أم اعتبار مع ىؤالء هبجاء كلو قسوة 

 بيئة كلها ربفظ النسب العريق ، كاألصل الشريف، إال أف احلطيئة مل يتوفر الحطيئةكسبرد ، فالبيئة اليت عاش فيها 

لو ذلك ، فرأل فيهم كجوىا كلها كره لو ، كحقد ، كاستهزاء ،كاحتقار من ماضيو ادلشوب فصب عليهم غضبو، 

ككلو عرب عنو من خبلؿ ذاؾ الشعر دكف رمحة أك شفقة ، كمثاؿ ذلك ما قالو يف ىجاء احلصُت بن لقماف العبسي 

       1:حيث يقوؿ

               فما من مآب كمػا مػن قرب أتاين كأىلي بذات الدماخ

                      مسب ابن لقماف عرض أمرئ           شديػػد األناة بعيػد الغضب 

         يقطع ظهػػر اليعيػػر األرب لقـو إذا ما تسامى القرـك

كأمك محراء زكقيػػػة           لنقل احلشيش جرار احلطػػب 

 الثعالب جحر السرب نبيث الغواة على تفرىػػا            كنبث 

                                                           
 .47الديواف، ص : احلطيئة 1
 ذات الدماخ، يف ببلد فزارة .
 السيد الفصل: القرـك ،  .مجع مفردة قـر
 أف ينبث بيديو كما ينبث الثعلب الًتاب: اللبيث. 
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 للحصُت ابن لقماف العبسي حيث يتهمو بأنو إنساف ال يقدر غَته الحطيئةنلمس يف ىذه األبيات استفزاز 

دبعٌت أعجمية ألف الغالب " احلمراء"كيتعرض للناس بالسب كالشتم، كما أف أمو ليست عربية بل أعجمية بقولو 

على لوف العجم البياض كاحلمرة، كالشاعر يف ىذه األبيات صلح نوعا ما يف احلط من قدر الرجل كجعلو ضعيف 

. النسب كما أنو إنساف ال حيتملو أم إنساف كيتعرض لغَته بالسب كالشتم

كديكننا القوؿ بأف ىذا ادلعٌت ظاىرم، لكن ادلعٌت اخلفي ذلذه األبيات ىو أف احلطيئة دبا أنو ضعيف النسب ىّجاء 

، جعل من ىذا الرجل إنسانا شبيها لو، ككأنو يريد أف خيلق مساكاة بينو كبُت غَته؛ حىت يبعد عنو بعض احلرج 

 1:كيف قولو .  الذم يعانيو

إذا ضعنت عنا جباد فبل دنت                كال رجعت حاشا معّية كاجلعد 

   أكّل جباد فػاقد الّلو بينهػم                 كحّية يستهدم الطّعاـ كال يهدم 

 بٍت جباد مستثنيا  معّية ، كاجلعد، فبنوا جباد يستطعموف كال يطعموف الحطيئةيهجو فيها . ىذه األبيات كسابقتها 

. أم حيّبوف اخلَت ألنفسهم كيكرىونو لغَتىم ،فالشاعر ينسب إليهم الّنفاؽ ، ك األنانّية ، كحب الّذات 

جباد بن مالك بن غالب بن قطيعة ،كفيو يقوؿ :  كيف أبيات أخرل صلده ينتقل من القبيلة إىل الّشخص بعينو، ضلو

:2 

أيف ما خبل من مالف العيش تذكر         أحاديث ال ينسيكها الشيب كالعمر  

طرت إىل من ال يؤانيك ذكرة             كمن ىو ناء كالصبابة قد تضر 

إىل طفلة األطراؼ زين جيدىا            مع احللي كالطيب احملاسد كاخلمر 

من البيض كالقزالف كالغر كالدمى        حساف عليهن ادلعاطف كاألزار 

 ترل الزعفراف الورد فيهن شامبل          كإف شئن مشكاؼ فالصالونو دفر

                                                           
. 80الديواف، ص : احلطيئة 1
. 81ادلصدر نفسو، ص  2
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ىي استجابة لفظية ، خفية ، أك غَت ظاىرة تشتمل على مشاعر كتقوديات ": " HOSTILITY:"العدائية

". سلبية ذباه األفراد، كاألحداث

كىذا يعٍت أف ىذا النوع من السلوؾ ال يعرب عن نفسو بصورة كاضحة كجلية، كإمنا خفيا مستًتا ؛لذا يضمر 

فيو الفرد لآلخر احلقد ، كالكراىية ، كالبغضاء يصاحب ذلك إصدار احكاـ تتسم بالسلبية، كأف ينعت 

األخربعدـ الوفاء كغَتىا ، كعدـ التعاكف كادلراكغة ، كسواىا من النعوت السلبية، كبالتايل فالعدائية مظهر من 

 1.مظاىر العدكاف

كجدناىا سبيل إىل ىذا ادلظهر من العدكاف فقد ادت - اذلجائية منها- كإذا ما الحظنا أشعار احلطيئة

إىل نشوء ىذه العدائية عند احلطيئة  كيف نفسو، فأصبحت أداة كسبلحا - أشَت إليها  من قبل- ظركؼ كثَتة

يدافع عن نفسو يف كثَت من األحداث، فجاء ىذا اللفظ الذم اعتمده كاحلد الفاصل بينو كبُت غَته شلن يعتربىم 

احلطيئة أعداءا لو، كجيب عليو أف يبقى عن غضبو ذباه من حولو ، إال أف ىذه األداة ىي كسيلة مدمرة كما أهنا 

. كسيلة ذبريح كافصاح عن ما يؤذم الغَت

" من خبلؿ ظاىرتُت معا السادية ك ادلازكشية" الحطيئةىجاء " كسنحاكؿ أف نبُت مظاىر العدائية يف 

" التلذذ بعذاب اآلخر" السادية-1

كىي تتعلق بالرغبة كالتلذذ بعذاب اآلخر ، كبتعبَت آخر ىي شذكذ جنسي يرتبط فيو اإلشباع بالتعذيب أك 

االذالؿ الذم يصب على اآلخر،  كيوسع التحليل النفسي فكرة السادية إىل ما كراء حدكد الشذكذ اجلنسي الذم 

كصفو علماء اجلنس ، كذلك من خبلؿ االعًتاؼ بالعديد من مظاىره الكثر خفاء، كخصوصا الطفلية منها، كمن 

 2،"خبلؿ اعتباره كاحد من ادلكونات االساسية النزكية

أك التلذذ بعذاب اآلخر يكتسح مكانة خاصة يف نفس االنساف منذ الطفولة ، كىي تتولد " السادية" إذا 

عن األحقاد كالظغائن اليت سجلها فًتة حياتو األكىل ، كىو ما صلده عند احلطيئة كالدتو باخلصوص حيث أكثر يف 

 3:ىجائها، كإذا نظرنا يف األبيات اليت قاذلا يف أمو على منواؿ
                                                           

 344، ص 1996، 1بَتكت، ط: السيكولوجيا ادلعاصرة، دار اجليل: ميخائيل أسعد 1
 323-332جاف الببلنش، ج،ب، بونتاليس، معجم مصطلحات التحليل النفسي، ص  2
 188-187احلطيئة، الديواف ، ص  3
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جزاؾ اهلل شرا من عجوز            كلقاؾ العقوؽ من البنُت 

فقد سوست امر بنيك حىت           تركتهم ادؽ من الطحُت 

لسانػك جرد ال خَت فيػو   كدرؾ در جاذبو دىُت 

كإف خلػى كأمرؾ ال تصوين            دبشتد قواه كال متُت 

صلد أم أـ بالفطرة هتيئ لطفلها عند رليئو إىل ىذه الدنيا جوا من احلياة الكردية حىت يعترب كليدىا سعيدا، 

صحيا، متعافيا إال أف احلياة اليت رمستها لو الضراء بطريقة غَت مباشرة، بؤس، كشقاء، فاحلطيئة كجد نفسو أماـ جو 

يسوده االحتقار، كالبغض، كالعبودية، فنشأ على ىذا األساس شاذا يعاين احلرماف كاألمل كفقد الثقة بالنفس، فهو 

كمن ىنا كاف عليو أف ينتقم لنفسو من ىذه األـ، كمن - يرل نفسو حبيس ادلاضي، كأمو الذم شكلتو على اذليئة

ىذا اجملتمع الذم ينظر إليو نظرة البغض كالزراية، كىذا ما خلق منو إنسانا عدًن الرمحة كقد كجو االنتقاـ إىل أمو 

اليت كاف حياكؿ أف ينعتها جبميع صفات القبح كيلحق هبا أشد ما أذل، فقد سبٌت ذلا يف األبيات السابقة أف ذبد 

العقوؽ من أبنائها، كتقابل منهم اجلفاء كالكره، كتقابل بالغضب، كعدـ الرب كاإلحساف فهي ال تستحقو، كيف 

كىي من الساسة، أم قلدكؾ أمرا، فهو ىنا يقوؿ ذلا كمهما كانت تقدمو ذلم من حناف " لقد سوست:" قولو

كدالؿ كإغراؽ يف احلب، فقد جعلت منهم أبناء ضعفاء ال يصلحوف لشيء، ليعود إىل القوؿ بأف لساهنا سليط 

إف كل ىذا الكبلـ الفطن ادلوجو ألم اـ مهما كانت حتما سيشعرىا باألمل . كأنو ال خَت فيها، فهو قليل جدا

 من ىذا الكبلـ، فهو يريدىا اف تتعذب كتتأمل مثلما تأمل، ىو فمعاناتو مهما الحطيئةكاحلزف كادلهانة كىو مبتغى 

كاف فيها من عيوب كيف ىذه األبيات نلتمس استهزاء منو يف تربيتها ألكالدىا، فهو يرل بأهنا ال تليق بأف تكوف 

  1:أما، كصلده يف أبيات أخرل يهجو رجبل يدعى قدامة حيث قاؿ لو

ذبهػم لػي بالشػر يـو لقيتو                 قدامة خصيا قنبلي معيل 

منعت فلوصا بادلطاؿ كمل يكن               ثيابك منها غَت ترب كجندؿ 

كعزت عليك الفحل سوداء جونة             كقد تنبعل األرحاـ يف كل منجل 
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 مل يكتف بإيذاء أمو كأسرتو بل تعداىا إىل ىجاء الغَت من الناس كباف رسالتو يف ىذه احلياة ىي فالحطيئة

.  فقط االنتقاـ لنفيو

 يف ىذه األبيات، كباعتبار تلك الفًتة كانت فًتة جاىلية، فهو دائما يذىب لنقطة الضعف والحطيئة

:" تلك، كىي حسن الضيافة كالكـر اليت كاف اجلاىلي يعتز هبا، كإذا اراد أف ينقص من   قيمة شخص الثاين يقوؿ

أم مل تكـر ضيوفك كمنعت أف تضيف ذلم من أكلك كيف البيت األخَت يشبهو بأنو لغَت أبيو، فهو " منعت ليتها

أتت بو من كل كجو إف القارئ ذلذه األبيات كادلدرؾ دلعناىا جيدىا من النظرة األكىل ككأنو " يأيت أمو"يقوؿ 

قدامة كيعَته بالبخل، كأنو ليس معركؼ الوالد بل ىو نتيجة سلالطة أمو لعدة " ...قدامة" يسقطها  حصل لو على 

رجاؿ كىذه األشياء أقبح ما يعرب هبا اجلاىلي فالتهتك بعرض الناس امر فظيع كغاية يف القبح كالبشاعة ىكذا ىي 

 كمل يكفو ىذا بل تعداه إىل ىجاء أـ أكالده اليت كانت سندا لو يف ىذه احلياة، كما أهنا أـ ألكالده الحطيئةنفس 

 الحطيئةلكنو ما لبث اف كجد فرصة ليعَت ما يقبحها ككأنو يرل يف مجيع النساء أمو فقد أصبحت ىاجسا جيتاح 

. كيكدر عليو العيش، فأكثر شخص الـ يف حياتو ىذه أمو، كحاكؿ أف يذيقها ما يعانيو حىت كلو باللفظ

شذكذ جنسي يرتبط فيو االشباع بالعذاب كاألمل اك باإلذالؿ "  كىو" :المازوشية" التلذذ بعذاب األنا -2

.  الذم يلحق بالشخص

 فكرة ادلازكشية إىل ما يتجاكز الشذكذ اجلنسي الذم كصفو علماء اجلنس، كذلك خبلؿ فرويدكيوسع 

كضع يده على عناصر مازكشية يف العديد من التصرفات اجلنسية كباكتشاؼ أصوؿ أكلية ذلا يف اجلنسية الطفلية 

ىذا من ناحية ، كأما من الناحية الثانية فهو يعرض أشكاال مشتقة منها، خصوصا ادلازكشية اخللقية اليت يبحث 

فيها الشخص، بدافع من شعور ال كاع بالدكنية عن كضعو الضحية بدكف أف يتضمن ذلك مباشرة أم لذة 

  1".جنسية

.  تبدكا كبشكل جلي يف ىجائو ألمو كزكجهاالحطيئةيف أشعار " ادلازكشية" كيتضح أف 
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 التنفيس عن ما يكابده ، ىو اخلبلص دلا كاف فيو ، كمنقذه من ادلذلة اليت كقع فيها، الحطيئةفقد اعتربه 

فتمناه رجبل كرديا يقيلو عثرة احلياة كيفيد من جاىو، إال أ ف ظنو قد  خاب، إذ جاءتو برجل آخر مشوب األصل 

: ، خامبل،  زريا، شيخا ذليبل ، متهدما ، إذ يقوؿ ذلما

كلقد رأيتك يف النساء فسؤتٍت كأبا بنيك، فساءين فػي اجمللػس 

إف الذليل دلن تزكر ركابػػو رىط ابن جحش يف مضيف احملبس 

ال يصربكف، كال تزاؿ نساؤىم تشكو اذلواف إىل البائػس األبػأس 

رىط ابن جحش يف اخلطوب أذلة دسم الثياب فناقهػم لػػم تضرس 

قبح االلو قبيلة لػػم دينعػػوا يـو احمليمر، جارىػػم من فقعس 

تركوا النساء مع اجلياد دلعشػر مشس العداكة يف احلركب الشػوس 

، كأف أباىػم كػاذلػجػرس  أبلغ بٍت عيسى باف جارىػػم لـؤ

 1يعطي اخلسيسة راغما، من رامها بالضيم بعد تكلػػج كتعػبػس

 يف ىذه األبيات يتعرض إىل أمو كزكجها ،فيهجومها بكل ادلعاين اليت زبل باإلنساف كشرفو الحطيئةصلد 

. كذبعلو مقهورا

فهو يف البداية قارف بُت كالدتو كسائر من دكهنا من النساء، فألفاىا ذليلة فيهن، كما اف زكجها ذليل، فبل 

بقلة الصرب - من العبسُت- قدر كال مقاـ لو يف رلالس الرأم كالشورل، لينتقل بعدىا إىل ىجاء بٍت جحيش

كضعف احللم، كأهنم ال يدافعوف عن نسائهم، فهو يعَتىم باجلنب ، ككما أهنم ينهاركف عندما تأتيهم ادلصائب 

كأهنم يواقعوف الريبة كالزنا، كال يعرفوف القتاؿ، كيتخلوف عن رجاذلم كينزلوف بو الظّلم ، كيعود بعدىا ليهجو زكج 

. أمو بالبخل ،كإذا ما أرغم على العطاء، فهو كاره، متجهم األسارير

إف ادلطلع على ىذه االبيات جيد ذلا معنيُت، معٌت ظاىر كىو االنتقاص من قدر زكج أمو كقومو ، كمعٌت 

آخر خفي يتمثل يف معاكدة الشاعر لسرد قصة أمو مع أبيو ، ككأف زكج أمو كأباه شخص كاحد ، فهما  يشًتكاف 

من خبلؿ عدـ اعًتاؼ أبيو بو خوفا من زكجتو احلرة، ككذا بالبخل إذ أف أباه مل يًتؾ لو أم إرث، - يف اجلنب
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ككأف احلطيئة يريد هبذه األبيات التلذذ بتعذيب نفسو ، فهو يعيد إيقاض جركح مل تندمل بعد، فهو يصور األمور 

. القددية اليت حدثت مع أبيو كيسقطها على زكج أمو

ىي حالة مرضية نفسية تؤثر يف سلوؾ كشخصية الفرد ، كإزدكاج الشخصية : ازدواج الشخصية -  -3

ليس كمها، كإمنا اضطراب نفسي حقيقي ،حيث يظهر الشخص بأكثر من شخصية ، كىو أحد االضطرابات 

 décéder، كاف يسمى اضطراب تعدد الشخصية  "décéder dissociative"االنشقاقية 

dissociative mutiple" "كأصبح اآلف يسمى اضطراب اذلويّة االنشقاقية .

décéder dissociative idendity" "

كفيو حيدث االنتقاؿ من شخصية ألخرل عند كجود ضغط نفسي اجتماعي شديد االنتقاؿ فجأة، كمن 

ىذا فالشخصية االزدكاجية ىي انشطار كعي الشخصية للفرد إىل جزئيُت يعيشهما الفرد ،كبأدكات سلتلفة كبالتايل 

أحدمها تظهر كاألخرل تكوف مضمرة ، كبدكف معرفة الشخص ادلصاب بذلك ، كحكم فقداف : شخصيتُت

. 1الذاكرة إلحدل الشخصيتُت كارد ألفّ فقداف الذاكرة بإحدامها تظهر االخرل

كيظهر ىذا االزدكاج عند احلطيئة يف أف شعره مل يقتصر على غرض معُت بل تعداه لغرضُت ، كمها ادلدح 

: كاذلجاء، كيرجع اعتماد االثنُت لسببُت

ازباذ ىذين الفنُت كسيلة للكسب بالًتغيب كالًتىيب، فقد إتصل بكبار الشخصيات ليعدىم دبا : األول

فهجاؤه كأسواط تدمي ظهور من تقع - خيّلد أمساءىم، ككاف ىناؾ من يدفع لو خشية من ىجائو لسبلطة لسانو

. عليو فبل تدعو حىت يكوف زلط سخرية اجلميع

راجعا إىل قيمة ىذين الغرضُت كفضلهما على األغراض األخرل ، . قد يكوف كثرة مدحيو كىجائو: والثاني

مليح الشعر يشبو فيجيد ،كحيسن، كمل يكن ىّجاءا كال مداحا فَتفع،  كليس الشاعر إال من "ذك الرمة "فقد كاف 

كيف ىذا ما يدؿ على قدر ادلديح "  ىجا فوضع أك مدح فرفع كاحلطيئة ك األعشى ، فإهنما كانا يرفعاف كيضعاف

. كاذلجاء كتقدمهما على غَتمها من فنوف الشعر األخرل
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 هبجائو ، ككاف النقاد يكثركف من احلديث عن ىجائو حىت خيّيل للقارئ أف اذلجاء ىو الحطيئةكقد عرؼ 

الفن األثَت لديو ، لكننا حُت نطالع ديوانو نستدؿ من كاقع حالو أف ادلديح يكّوف احلّيز األكرب يف ديوانو ، إذ حيتل 

ما يقارب ثلثي الديواف ؛ يف حُت يكوف اذلجاء أقل من ثلثو ، كىنا نصل إىل حقيقة مفادىا أف ىجاء ق كاف 

 1.على درجة عالية من اجلودة فأذيع  كاشتهر حىت عرؼ احلطيئة بو ، ككذا مدحيو

كإذا كاف اذلجاء ذكرا للرذائل ، كادلديح ذكرا للفضائل ؛ فكيف للحطيئة أف يشتهر بغرضُت متناقضُت إال 

. إذا كاف يشوبو خلل أك نقص بعبارة أصح ديكن القوؿ أف ىذا النوع من احلاالت ما يعرؼ بازدكاج يف الشخصية

فإذا كاف اذلجاء يربز  فيو شخصيتو العدائية ، كالعصبية ؛ فإف مدحيو يبدم لديو شخصية كلها عطف 

:  ، حيث يقوؿ"بٍت جاد من عيسى "كحب ، كتسامح ، فإذا ما قارنا بُت قولو يف ىجاء 

فأما جباد رىط جحش فإهنم على النائبات ال كراـ كال صبػر 

إذا هنضت يوما جباد غلى العلى أىب األمشط ادلزىوؽ كالناشئ الغمر 

تدركف غن شد العصاب عليكم كتأيت إذا شد العصاب فمػا تػدر 

نعاـ إذا ما صيح يف حجراتكم كأنتم إذا مل تسمعوا صارخا دثػر 

ترل اللـؤ منهم يف رقاب كاهنا رقاب ضياع فوؽ آذاهنا الغفػػر 

 2إذا طلعت أكىل ادلغَتة قومػوا كما قومت نيب سلزمة زجػػر

، كىذا النوع من اذلجاء  كقد صور الشاعر يف ىذه القصيدة اخلموؿ ، كظآلة القدر ،كالقعود عن ادلكاـر

أعمق تأثَتا، كأبقى يف النفس ينزع كل مكرمة من ادلهجو، فمن كاف خامبل من الطبيعي أف جينب يف الوغى، كيتقي 

. األعداء ، كيقعد عن مواجهاهتم، حىت تسلب نساؤه ، كيصاب شرفو

 3: يف ىجائو ال خيشى لومة الئم، كال يعَت اىتمامو دلشاعر الناس على عكس مدحيو ، إذ يقوؿفالحطيئة

لعمرم لقد أمسى على األمر سائس بصَت دبا ضػر العدك أريب 

جرمء على ما يكره ادلرء صػدره كللفاحشات ادلنديات عيوب 
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سعيد كما يفعل سعيػد فإنػػػو جييب فبلة فػي الرباط صليػب 

سعيد فبل يغررؾ خفػة حلمػػو زبدد عنو اللهم كىػو صليػب 

إذا خاؼ إصعابا من األمر صدره عبله بتات األمر كىػو ركوب 

إذا صليت عنا عاب عػٍت ربيعنػا كتسقى الغماـ الغر حُت تؤكب 

توضح دقة "سعيد بن العاص بن أمية بن عبد مشس " مادحا فيها الحطيئةصلد أف ىذه األبيات اليت كتبها 

تعبَت احلطيئة بطريقة ملفتة لبلنتباه مكتفيا، بألفاظ تقتصر على ادلدح ، كذكر ادلفاخر ، كما تعرب عن مواصفات 

، كىي تدؿ على "سعيد، صليب، ربيع، كمطر يف صحراء " ادلرئ الكرًن، فوصفو باجلرأة يف التصدم للفاحشات

. الكـر كرفعة شأنو

 ، فشخصيتو  متذبذبة ، كىذا يعود إىل الحطيئةكىذا كلو  يثبت لنا شيئا كاحدا كىو إزدكاج شخصية 

األكضاع اليت كجد نفسو عليها ، فالشاعر مل يرد لنفسو سول الشيء البسيط ، كىو أف يتمتع كغَته من أم فرد 

بالنسب الشريف ، كحسن اخللقة ، كيسر احلاؿ، ككأف ىذه األمور كثَتة عليو، كىذه األسباب رلتمعة جعلت من 

أف يبعد عن نفسو - ادلدح كاذلجاء–احلطيئة إنسانا آخر يسعى لتحقيق ذاتو أماـ اجملتمع ، فحاكؿ هبذين الغرضُت 

النسب ادلغموز باالنتساب إىل القبائل بادلدح كعند رفضهم لو ىجاىم ، ككذا جعلهما أداة يكسب هبا بعض ادلاؿ 

 يعيش سعيا لتحقيق نفسو لكنو مل يستطع فذاؾ النسب كتلك الحطيئةىكذا كاف . حىت ينزع عنو بعضا من الفقر

اخللقة إلتصقا بو كاللعنة ، كمات كىو ال يردد سول الشعر ألنو كاف األداة الوحيدة اليت نفست عن ما ذبيش بو 

.  نفسو من أكجاع كآالـ

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خاتمة



إن النفس البشرٌة عمٌقة األغوار فإذا ما حاولنا الكشف عن مكنوناتها فذلك سٌتطلب 

منا حتما اعتماد الدراسة النفسٌة، فهً األداة الناجحة التً ٌمكنها تسلٌط الضوء على 

نفسٌة اإلنسان عامة واألدٌب الفنان خاصة ، هذا األخٌر الذي ٌرفقه بمجتمعه 

وٌصونه بلسانه وقلمه، وقد حاولت تطبٌق هذا المنهج على شاعر احتل فً زمانه 

جرول بن أوس –منزلة رفٌعة بشعر ٌمكن القول بأنه فذ ممتاز، وهو الحطٌئة 

وقد وفقت فً اختٌاري له  بتطبٌقً لهذا المنهج علٌه وجدت أن حٌاته - العبسً

حفلت بأحداث مؤلمة كفٌلة بأن تهد جبال بحاله وقد زودتنً هذه الدراسة بمعرفة 

كٌفٌة نشأته وحٌاته ونتاجه من أدب وشعر، وأسرته التً ساهمت فً بلورة 

شخصٌته ونمائها بالشكل الذي هً علٌه من القسوة ، والتذمر، والنقمة ما جعله 

ٌهجو كل من كان له عالقة بمعاناته مبررة بذلك الدوافع الفٌزوٌولوجٌة من قصر 

ودمامة خلقه، وكذا النفسٌة االجتماعٌة من فقر، وحرمان، وإحباط ،وكلها أثبتت لنا 

مدى عمق جراحه التً كتبها بكلمات من دم، فكانت تلك األم الجاهلة، وذاك األب 

الجاحد، واألخوة الناكرون، والعالم كله بمثابة سكاكٌن تطعنه كل ٌوم حتى ٌقدس 

الشعر كتقدٌسه هلل، فاستمد منه الطاقة لٌحارب به، وقد حل فً نفس الحطٌئة محل 

أمه وابٌه واخوته وكل من حوله، فكان هو السند الوحٌد لهذه المعاناة وقد خرج بهذا 

. الشعر إلى درجة التمٌز عن جدارة واستحقاق وتمكن من الشعر من قافٌته ونواصٌه

وبهذا المنهج استطعت أن أصل إلى العالقات التً كانت تربطه بأسرته وهً عالقة 

كان الرابط الوحٌد بٌنها هو الهجاء الذي حاول به االنتقام لنفسه من كل من حوله 

حتى من الزمن نفسه، فبرزت بذلك نفسٌة الحطٌئة نفسا عدائٌة كلها حقد وضغٌنة ال 

مكان فٌها للحب والتسامح حٌث كان ٌتلذذ بتعذٌب نفسه وتعذٌب أقرب الناس إلٌه 

أمه وابوه واخوته وزوجته أٌضا، إن أي إنسان ٌعٌش هذه اآلالم بطبٌعة الحال 

سٌنشئ مضطربا وهذا ما نالحظه على شخصٌته التً تمٌزت باالزدواجٌة فتارة 

نجده ٌمدح أهله لٌهجوهم بعدها وكأنه متناقض مع نفسه ومنقسم لشطرٌن إنسان خٌر 

وآخر شرٌر، وقد نجح الشاعر بالفعل فً إٌصال مكبوتات نفسه ونقل ما تجتاحها 

. من صراعات

: وقد خرجت من عرضً هذا بعدة نقاط هً

الحطٌئة شاعر إنسان نشأ محروما من عطف أم ونسب أب ومسندة إخوة له فً -

. هذه الدنٌا

برغم اختالف إمكانات الحطٌئة وأنشطته فقد كان متٌن الشعر، شرود القافٌة، -

أكسبته مكانة رفٌعة بٌن قومه عوضته عن خلقته المشوهة ونسبه الوضٌع ، ومات 

. وهو ٌقول الشعر 



الحاالت النفسٌة التً ٌمر بها الفرد إلى الجانب الجنسً  (فروٌد)أرجع -

والمكبوتات، ففً نظره هو عبارة عن غرٌزة جنسٌة تتحكم فً مٌوالته ورغباته، 

وهذا " الشعور، ما قبل الالشعور"كما قسم الحٌاة الباطنٌة إلى ثالث مستوٌات 

وعند " األنا، األنا األعلى: "األخٌر بدوره ٌندرج ضمنه ثالث قوى متصارعة هً

وجاء ٌونغ معارضا ألستاذه فً إرجاع " الشعراء هم مكتشفوا الالشعور"فروٌد 

الحالة النفسٌة للجانب الجنسً فهو ٌرى بوجود نوع آخر من الالشعور باإلضافة 

وٌعتبره المنبع األساسً لألعمال " الالشعور الجمعً"إلى الالشعور الفردي هو 

الفنٌة األدبٌة، فهو ٌمثل خٌرات الماضً وتجارب األسالف أما أدلر فٌرى بأن 

الوعً الفرد من الوعً الجماعة، فالفرد ٌسٌر وفقا لعادات وتقالٌد المجتمع، كما 

. هو السبب الرئٌسً فً النشأة العصابً" الشعور بالنقص أو الدونٌة"أشار إلى أن 

. األدب وعلم النفس الزمتان وال ٌمكن الفصل بٌنهما فعالقتها وطٌدة-

المنهج النفسً أو التحلٌل النفسً ٌساعدنا فً الدراسات األدبٌة والوصول إلى -

أعماق النصوص األدبٌة بمختلف أجناسها ثم ٌحٌلنا إلى فهم النص األدبً، أو النص 

الشعري وما ٌحمله من إٌحاءات ودالالت، إال أن هذا المنهج ٌبقى نسبٌا فمن أهم 

عٌوبه أنه تهتم بصاحب النص وأحاسٌسه وما ٌحمله من مكبوتات على حساب 

النص ذاته والربط بٌن النص ونفسٌته صاحبه مع إعطاء األهمٌة البالغة لـ 

". الالوعً"

إن األسباب التً جعلت الحطٌئة ٌتخذ من الهجاء أداة فً رسم ما ٌختلجه من شعور 

باإلحباط والنقص والحرمان كانت كفٌلة بتصوٌر مشاعره أصدق تصوٌر ودعمته 

. حتى لالنتقام من قوم ناكرٌن وزمن جائر

والحطٌئة شخصٌة جدٌرة بالدراسة النفسٌة، ٌمكن أن تطبق علٌها نظرٌات نفسٌة 

. كثٌرة لنعرف سرا اإلبداع فٌها

وفً األخٌر أتمنى أن ٌكون عملً هذا المتواضع، الذي ال ٌخلو من الهفوات 

والزالت قد نال القبول و الرضى، فالتقصٌر ٌكون فً أي عمل ذا فائدة على من 

ٌتصفح أوراقه، ومجال التحلٌل النفسً واسع رحب ومشوق للكشف عن خباٌا أي 

إنسان وكشف حٌاته وحاالته، وهو جدٌر بالبحث باالهتمام من قبل الدارسٌن 

. والباحثٌن
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