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جدلية االعالقة  بين  "األنا"  و "اآلخر"   في شعر ابن حمديس 
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 م.د. بشار نديم أحمد الباججي

 جامعة السػصل الكمية التقشية اليشجسية 

     

 71/5/0202النشر : ؛ تاريخ قبول  71/3/0202تاريخ تسليم البحث : 

 
 :  الملخص

 
التخابط الججلي بيغ " األنا" و" اآلخخ" محػٌر رئيٌذ في اإلبجاع الذعخي،  فالػعي باألنا ال 
يتحقق إال بػجػد اآلخخ، وىػ أمخ أدركو الباحثػف الحيغ تحجثػا عغ تالزـٍ بيغ مفيػـ صػرة 

حزػر اآلخخ  لحا فإفَّ  -مقائيًا ت -الحات ومفيػـ صػرة اآلخخ فاستجعاء أيٍّ مشيسا يدتػجب  
العالقة بيغ األنا واآلخخ ال يسكغ صياغتيا في شكل ثابت وإنسا ىي عالقة تتغيخ باستسخار مثمسا 
تتغيخ عالقتشا باألنا خالؿ مخاحل العسخ السخمتفة، ومغ األشكاؿ التي انتابت شبيعة العالقة بيغ 

نجج صػرًا لمتػاصل بيشيسا، وتتشػع صػر ىػ( ٕٚ٘األنا واآلخخ في شعخ ابغ حسجيذ الرقمي)ت
وآليات ىحا التػاصل، ويأتي الفخخ والسجيح في شميعة ىحه اآلليات التي يتساىى فييا الذاعخ مع 
اآلخخ فيتحػؿ الكالـ إلى " األنا / الشحغ" ُوتكػف مجسػعة مغ الرػر، تذيخ إلى ما استفد 

انعكاٍس  لمحات، وتتحػؿ عالقة التػاصل الحات في تػاصميا مع اآلخخ وما وججتو في اآلخخ مغ 
إلى انقصاع، وىحا االنقصاع قج يكػف سمبيًا وقج يكػف إيجابيًا ، ويذكل شكاًل مغ  أشكاؿ اإلنقصاع 
االيجابية التي ُتػلج العسمية اإلبجاعية ، والمجػء إلى تسييد الحات عغ اآلخخ شكل مغ أشكاؿ 

 . الحفاظ عمى الُيػية حيغ تجافع عغ خرػصيتيا
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the other in the poetry of Ibn-Hamdess Al-Sekely. 
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Abstract : 
The association between the ego and the other is the main dialog of the 
philosophic research dialogs. The awareness in the ego can not be 
achieved without the existence of the other. So that the relationship 
between them is interweaving. And there are two types of this relation 
between then these are: 

A. The glory of his genealogy and himself also in his elegies and his 
flirtations. 

B. The discontinues ego from the other witch appeared in the state 
of alienation and the appearance of the sufferance phenomenon 
from the time in his poetry and his passion in wine. 
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 تهطئة:

مت قزية التخابط بيغ "األنا" و "اآلخخ"  محػرا رئيدًا مغ محاور البحث الفمدفي،  شكَّ
والقزية قجيسة قجـ وعي اإلنداف بػجػده واستذعاره ليحا الػجػد وتذكمو عبخ جيج عقمي ونتاج 

ىػ الرػرة تكذف لشا أفَّ اآلخخ  فكخي وإبجاعي )ففي السيثػلػجيا اإلغخيؿية نجج أسصػرة )نخسيذ(
التي تبحث فييا عغ نفديا، ليذ فقط كسػضػع عذق و ـياـ، بل كحلظ كسعمع "لؤلنا" مغ أجل 
بشاء ذاتيا و إعادة الثقة بيا، إفَّ اآلخخ يسثل دوما ىاجذ" األنا" فيػ السختمف الحي تدعى نحػه " 

تي استيػت " األنا " لالستحػاذ عميو ونؽيو، فاآلخخ ىػ الصخؼ السخكدي في لعبة السخايا ال
 . (ٔ)نخسيذ" إلى أْف أودت بو، فاآلخخ إذْف بقجر ما يكػف مػضػع حب يكػف أصاًل لمدقػط(

وما مغ شظ في أفَّ اإلحداس باليػية ، أو الػعي بالحات ، يذكل محػر الػعي برػرة  
اإلنداف عغ نفدو، أو ترػره لشفدو، وعالقة ذلظ بسفيـػ الغيخية ، أي بسعشى الػعي  بػجػد 
ه اآلخخ السغايخ، ومعخفة الدسات السسيدة، والحجود الفاصمة بيغ األنا واآلخخ، والحي يصخح بجور 

وبرػرة مباشخة، مدألة آليات التذكل الجاخمي لميػية نفديا، وآليات صيخورتيا السدتسخة ، ومغ 
وىحا ، ثع شخؽ مقاربتيا لآلخخ ونطختيا إليو، وىي مغ أقجـ وأرسخ وأوضح حقائق الػجػد البذخي 

رؾ الحؿيقة أمٌخ يسكغ افتخاض تػاصمو مع ضاىخٍة تحجَّث عشيا الفالسفة حيغ قالػا ) إفَّ العقل ُيج
عغ شخيق الثشائية، وكأفَّ اإلنداف يعير في صخاٍع محػره بؤرة ثشائية :حزػر /غياب، في حيغ 

 .(2)ىي عشج السترػفة والعخفانييغ ثشائية :األنا/ الػجػد(

قزية  السقابمة بيغ األنا واآلخخ سمبًا أو إيجابًا ، بغزًا أو صخاعًا ، محبًة أو بغزًا  تسَّت و   
معالجتيا مغ خالؿ مقاربات نثخية عجيجة، ومغ زوايا نطخ ومزاميغ شتى: فمدؽية ، وسياسية، 

خخ.. واجتساعية ، وتاريخية ، وما إلى ذلظ مغ السشصمقات السختمفة لدائخ العمػـ اإلندانية األ
والقزية تتدع لتذسل عشج شيف مغ الباحثيغ مجاالٍت واسعًة مغ مجاالت التخابط اإلنداني 
كالعالقة بيغ الخجل والسخأة، وحػار الحزارات، وصخاع األجياؿ، وغيخىا مغ أشكاؿ التػاصل 
اإلنداني بتشػعو االجتساعي والحزاري واالقترادي ، وال يسكغ إغفاؿ شيف آخخ مغ الباحثيغ 

يغ َقَرخوا البحث في القزية عمى مدألٍة نفديٍة ذاِت محتػً. فمدفي مشصمقيغ مغ التذكيل الح
 الثالثي الحي رسسو " فخويج" األنا ػ األنا األعمى ػ اليػ .

                                                           
) ( إشكالية اآلخخ في الفكخ الجابخي، رسالة ماجدتيخ مغ إعجادا الصالب بػ عالـ بغ خيخة ، مقجمة إلى كمية 1

 . ٘ٔ ،ٕ٘ٓٓالعمـػ االجتساعية واإلندانية، قدع الفمدفة ، جامعة الجدائخ، 

 ـ،ٜٕٓٓ( إراءة التأويل ومجارج معشى الذعخ، د. عبج القادر فيجوح، دار صفحات لمجراسات والشذخ، دمذق، 2

44 . 
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لكغَّ التخابط الججلي بيغ " األنا" و" اآلخخ"يبقى محػراً  رئيداً اليسكغ تجاىمو،  فالػعي 
آلخخ"، وىػ أمخ أدركو الباحثػف الحيغ تحجثػا عغ )تالـز بيغ مفيـػ بػ"األنا" ال يتحقق إال بػجػد "ا

صػرة الحات ومفيػـ صػرة اآلخخ، فاستجعاُء أي مشيسا يدتجعي  تمقائيًا حزػر اآلخخ، ويبجو 
أفَّ ىحا التالـز عمى السدتػ. السفاـيسي ىػ تعبيٌخ عغ شبيعِة اآللية التي يُتع وفقاً  ليا تَذُكل كلٍّ 

ػرتشا عغ ذاتشا ال تتكػف بسعدؿ عغ صػرة اآلخخ لجيشا، كسا أفَّ كلَّ صػرٍة لآلخخ مشيسا ، فر
(ٖ)صػرة لمحات (  -بسعشى ما  -تعكذ 

 

لحا ندتصيع أْف نقػؿ إفَّ العالقَة ججليٌة بيغ الحات واآلخخ ) وأيُّ نٍز يخمػ مغ آخخ ال  
ييجؼ إلى غاية معيشة أو يخيج أْف يػصل فكخة ما، أو  ُيعجُّ نرًا بل يفقج صفة كػنو نرًا أدبياً 

يشتقج حاؿ ما، أو يعالج مذكمة ما كسا أفَّ وجػد ذلظ اآلخخ في الشز يدتػجب بجيييًا وجػد "أنا" 
مغايخ ومقارف، وبيحا يتحقق فعاًل القػؿ إفَّ العالقة بيغ األنا واآلخخ ىي حجخ أساس ألي 

والخصاب الحي يجور حػؿ اآلخخ يدتمـد حزػر الخصاب ؼيو عغ اإلختالؼ، وىحا   ( ٗ)نز(
اإلختالؼ ال يشتيي حتسًا إلى إلغاء الججلية بيغ الحات واآلخخ، وال إلى جػىخ اليػية، بل قج 

 ػف تأكيجًا لحزػرىا.يك

والحجيث عغ اآلخخ يقتزي بالزخورة حجيثًا عغ األنا والحات ألنيسا متالزماف فال يػجج آخخ    
مغ دوف أنا مقارف بو  و)األنا ىػ العقل الذعػري، وىػ يتكػف مغ السجركات الذعػرية والحكخيات 

ستسخاريتو وىػ مغ وجية نطخ واألفكار والػججانات. إفَّ األنا مدؤوؿ عغ شعػر السخء بيػيتو وا
 . وكل أنا  تحسل معيا آخخىا، وال يسكغ الػصػؿ (٘)الذخز ذاتو يعتبخ في مخكد الذخرية( 

معيا وفي الػقت نفدو إلى حجود اآلخخ، فالعالع أو اآلخخ والحات إلى حجود الحات ما لع نرل 
 متالزماف  لحا ال ندتغخُب مغ ورود "األنا واآلخخ" في شصخ بيت واحج لمستشبي يقػؿ:

(ٙ)وَدْع ُكلَّ صػٍت غيَخ صػتي فإنشي         أنا الراِئُح الَسحكيُّ واآلَخُخ الرج.     
 

إفَّ حتسية وججلية العالقة تجعل مغ السدتحيل الكالـ عغ اآلخخ بسعدؿ عغ األنا أو الحات،      
فأيشسا ُوجج اآلخخ فاألنا يكػف مقابال لو ، وبحلظ فإفَّ اآلخخ يسكغ أْف يكػف مخآًة ُيقخأ مغ خالليا 

                                                           
( صػرة الحات وصػرة اآلخخ في الخصاب الخوائي العخبي : تحميل سػسيػ لػجي لخواية" محاولة لمخخوج" فتحي  3

خاً  ومشطػراً  إليو ،تحخيخ : الصاىخ لبيب ، مخكد دراسات ابػ العيشيغ ، ضسغ كتاب : صػرة اآلخخ العخبي ناض
 . ٕٔٛ، ٜٜٜٔالػحجة العخبية، بيخوت ، لبشاف، الجسعية العخبية لعمع االجتساع ، 

، رسالة ماجدتيخ تقجـ بيا سعج حسج الخاشجي إلى مجمذ كمية التخبية األساسية ( اآلخخ في شعخ الستشبي  4
 . ٙ، ٕ٘ٓٓجامعة السػصل،

( نطخيات الذخرية ، دواف شمتد، تخجسة : حسج عمي الكخبػلي والجكتػر عبج الخحسغ الؿيدي، د. ط.، ٘)5
 .ٔٔـ ، ٖٜٛٔمصبعة جامعة بغجاد 

 ،4/224أبً البقاء العكبري المسمى بالتبٌان فً شرح الدٌوان  دٌوان أبً الطٌب المتنبً بشرح(  6
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الحاِت ال يشفرل عغ ترػِر اآلخخ وبالعكذ، وبحلظ فإفَّ نفي اآلخخ ىػ نفي  األنا، فترػرُ 
 فاألنا تمقيوإلغاء  لمحات فاآلخخ ىػ ) السخجع األصمي "لؤلنا" السفكخة ألنو رجعيا وصجاىا  

اآلخخ، وفي اعتخاض اآلخخ عمى ىحه  األضػاء تشذؤ الطالؿ الخؽية  بأضػائيا الفكخية عمى
أ كل أسئمة الفمدفة ىل السعخفة مجخد ضل لمحؿيقة كسا يقػؿ إفالشػف؟ وىل لمسعخفة، وىشا تبج

اآلخخ شخط ضيػر األنا؟ أو بالعكذ ال وجػد ألحجىسا بجوف اآلخخ وبالتالي يكػف كل واقع  ىػ 
(ٚ)واقع ججلي وكل وجػد إنداني ىػ وجػد بيشحاتي(

 

خخ في الثقافة العخبية اإلسالمية قج تعجدا، واختمفا، وتدسيا بأسساء متقاربة في إفَّ األنا واآل   
بعس األحياف، ومتباعجة في أحياف كثيخة، )فاصصالح اآلخخ مغ السرصمحات الفزفاضة التي 
تحتاج إلى تػضيح، إذ يتذطى ىحا السرصمح ليحسل دالالت تتذابظ عالقتيا في الحات، فاآلخخ 

الجيغ، أو المغة، أو الدياسة، أو الحزارة، أو العخؽ، وقج تشذصخ  قج يكػف آخخًا في
الحات"أنا"و"نحغ"، وتتحػؿ"الشػحغ" إلى آخخ كسا في حالة الحيغ يذعخوف باالغتخاب، أو الال 

(ٛ)إنتساء، ومغ السسكغ أف تشعجـ "األنا"في "الشػحغ"؛ لتكػنا معا ذاتا واحجة في مجابية اآلخخ( 
 

لحا فإفَّ العالقة بيغ األنا واآلخخ ال يسكغ صياغتيا في شكٍل ثابت وإنسا ىي عالقٌة تتغيخ       
ؼ باستسخار مثمسا تتغيخ عالقتشا باألنا خالؿ مخاحل العسخ السخمتفة ، وىي مختبصٌة بسجسل الطخو 

والتغيخات السختمفة التي نعيذيا،  وىحا التشػُع يسكغ مالحطتو حيغ تتعجد مرصمحاُت الحالِة 
الػاحجة  فاألنا ىي الحاُت أو الُيػية عشج السشاشقة، وىي الشفذ عشج السترػفة والفقياء ، واآلخخ 

 ىػ الغيخ أو الِدػ. عشج السترػفة .

(9)األنا المتهاصل مع اآلخر  في شعر ابن حمديس
 

الياجذ األكبخ "لؤلنا" ىػ كيؽية تػاصميا مع "اآلخخ" دوف أْف تفقج اختالفيا، و ىحا الججؿ يفخض 
دو عمى كلِّ تحجيٍج لمػاقِع اإلنداني ، فشحغ بقجر ما نُسُج أيجيشا إلى اآلخخ مغ أجل بشاء ذاتشا نف

والتخمز مغ عدلتشا القاتمة نفقج ذواتشا في ىحا اآلخخ، و ىكحا عبثًا نحاوؿ استخجاعيا، لشقع 

                                                           
 . ٙٔ( إشكالية اآلخخ في الفكخ الجابخي، 7

 ٜ،ٖٕٓٓ،ٖٓشعخ األعذى الكبيخ، إحداف الجيظ ،مجمة جامعة الشجاح الػششية، نابمذ،ع( اآلخخ وأثخه في  8

ىػ ، ٕٚ٘( ابغ حسجيذ الرقمي: أبػ دمحم عبج الجبار بغ أبي بكخ بغ حسجيذ األزدي الرقمي، تػفي سشة  9
.األدب األنجلدي ٕ٘ٔ/ٖ، ٜٓٚٔيشطخ في سيختو : وؼيات األعياف ابغ خمكاف ، دار الثقافة بيخوت لبشاف، 

ىػ . في األدب األنجلدي ، ٜٜٚٔ، دار العمع لمسالييغ ، بيخوت، ٗمػضػعاتو وفشػنو ، د. مرصفى الذكعة ط
. معجع العمساء والذعخاء الرقمييغ، د .إحداف عباس ٓٚ -ٗٙ، ٜٓٛٔد. جػدة الخكابي ،دار السعارؼ ، مرخ،

 .ٚٗ، ٜٜٗٔ، دار الغخب اإلسالمي، بيخوت، 
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.       (ٓٔ) ( ارتخس يقػؿ كسا اآلخخ ألجلِ  وجػدٌ  فالػجػدُ فخيدًة لمعدلة مخة أخخ. و ىكحا دواليظ،)  

وقج أشار فخويج إلى )أّف "األنا" ال يحيط بجسيع اليػ، ولكشو يحيط بو بالقجر الحي يدسح بتكػيغ 
جياز اإلدراؾ الحدي عمى سصحو... وليذ "األنا" مشفراًل عغ "اليػ" تساـ اإلنفراؿ ، وإنسا ىػ 

والسقاربة التي يتبشاىا ابغ حسجيذ في إعسالو لسفيػـ الُيػية    (11)اليػ(  يشجمج جدؤه األسفل في
ليدت  تذيخ إلى أنو كاف يتخح مػقفًا مخنًا مغ ىحا السفيـػ ، بسعشى أنو كاف يعتقج بأفَّ الُيػية

شيئًا جامجًا،  بسذخراتيا ومحجداتيا، بل ىي شيء قابل لمتغييخ والتحػيخ، وأحيانا لمتساىي غيخ 
الػاعي، والػاعي أحيانًا ، حتى مع مغ نعتبخ أنيع ىع اآلخخوف السخالفػف لشا، أو حتى السعادوف 

تفاعمػا بعزيع لشا وليػيتشا، وذلظ بدبب التأثيخ والتأثخ الحتسي بيغ البذخ متى ما التقػا و 
 بالبعس اآلخخ كيفسا كانت شبيعة ذلظ المقاء.

وتتشػع صػر وآليات ىحا التػاصل مع اآلخخ ويأتي الفخخ باالنتداب إلى قـػ أو مكاف في      
شميعة ىحه اآلليات التي يتساىى فييا الذاعخ مع اآلخخ فيتحػؿ الكالـ إلى " األنا / الشحغ" 

يشة لؤلنا تتحقق في حالة وجػد جساعة تزع في عزػيتيا عجدًا ويتحػؿ الػ"نحغ" إلى ) صيغة مع
مع جساعات  –أو تعارض  –مغ األفخاد يذعخوف بالتعاوف في ما بيشيع ، وباختالٍؼ عغ 

  (ٕٔ)أخخ(

وضاىخُة الفخخ باالنتداب تجعل ذاَت الذاعِخ متػاصمًة مع "اآلخخ" فتخاشبو وتحاوره       
وتجعمو )البؤرة التي يختكد عمييا الشز اإلبجاعي، فالحاُت يسكغ أْف ُتخاشَب نفديا بصخيقٍة غيخ 

خصاب مدتسخًا عبخ أفعاؿ يرػغيا ليعبخ بيا عغ استسخارية مباشخة وذلظ عشجما تجج ىحا ال
ويتذكل (. 13)الحػار التي ُيفرح بيا الذاعخ عغ ذاتو ويعمغ عغ نفدو بػاسصة ضسيخ الستكمع (

الفخخ في نز ابغ حسجيذ في مجسػعٍة مغ الرػر ُتذيخ إلى ما استفد الحات في تػاصميا مع 
 "اآلخخ" وما وججتو ؼيو مغ انعكاٍس  لمحات يقػؿ :

ـُ           بيع ورقًا عغ زىِخِه الخوُض يبدعُ   رَعى َوَرُؽ البيِس الحي زىُخُه َد

وِع تعج ـُ جبابخٌة في الخَّ  و جياُدًىع              بيْع فػؽ ما سحَّ الػشيُج الُسَقػَّ

 تشػُء بيع في ُذبَِّل الخطِّ أنجٌع                     سحائُبيا َنْقٌع، وأمصاُرىا دـُ 

ُل مغ آجاميا اأُلسُج خيفةً                 إذا ندلػا لمخَّعي فييا وخيَّسػا  َتَخحَّ

                                                           
 . ٚٔ( إشكالية اآلخخ في الفكخ الجابخي،10ٔٓ

 . ٔٗ، ٕٜٛٔ، القاىخة ، دار الذخوؽ، ٗ( األنا واليػ ، سيغسػنج فخويج، تخجسة : د. دمحم عثساف نجاتي، ط11ٔٔ

( صػرة الحات وصػرة اآلخخ في الخصاب الخوائي العخبي: تحميل سػسيػلػجي لخواية " محاولة لمخخوج" 12ٕٔ
 . ٕٔٛكتاب : صػرة اآلخخ العخبي ناضخًا ومشطػرًا إليو،فتحي أبػ العيشيغ، ضسغ 

( اآلخر فً شعر ابن زٌدون، رسالة ماجستٌر تقدم بها: عبد الحافظ خلف صالح السبعاوي، إلى قسم اللغة  13
 .36، 2242الموصل،العربٌة ، كلٌة التربٌة، جامعة 
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 ُيَكػَكُب إْف ساروا بيع وُيَعَتعُ                   تخ. كلَّ جَػ مغ قشاىع ونقعيع

وِع عدَّ سكػتيع               وألدشُة األغساِد عشيع ُتَتخِجعُ   ِفراٌح غجاةَ  الخَّ

عُ   كأفَّ بأيجييع إذا َضخبػا الصُّمى                   عدائَسُيع، لػ أنَّيا تتجدَّ

 بأرواح  أبصاِؿ الَػغى َفُيُع ُىعُ      إذا ما استػ. ِفعُل الَسشايا وفعُمُيْع     

 أعاريٌب ألقى في نتيجاتِ حيِّيع ليع            أعػٌج ما يػجفػف َوَشْج َقعُ 

(ٗٔ)صحبُتيُع في مػحِر األرِض ُمقِفٌخ       بو الحئُب يعػي والغدالُة َتْبَغُع  
 

إفَّ نطخة ابغ حسجيذ إلى قػمو تبجو انفعاليًة متذابكة، مع تشػِع األحاسيذ وتقمباتيا التي     
يعيذيا في بيئتو بسا فييا مغ مذاىج انفعالية مؤثخة. ويؤسذ ابغ حسجيذ لسشصق االعتجاد بػ 

لشخجدي القائع عمى تزخيع "األنا" الستساـية مع الػػ" نحغ" بذكل اكتدبت الحات معو بعجىا ا
الشحغ"  وبسا يذيخ إلى أفَّ "اآلخخ" السقرػد ليذ ىػ  –الحات وتسخكدىا، ومتذكمًة ببعجييا "األنا 

كسا ىػ في واقعو، بل ىػ متذكل كسا تعيو الحات " األنا"، وىػ أمٌخ شبيعي حيغ نتعامل مع 
افٌع رئيٌذ مغ دوافع العسل شخريٍة مبجعٍة، فاإلحداُس بقجٍر عاٍؿ مغ التسيد والشخجدية د

اإلبجاعي. وىحا االعتجاُد بالشفذ لع َيُقج شاعخنا إلى متاىة االستخفاؼ بػ"اآلخخ" فقج بقي ُمشزبصًا 
 بالزػابط االجتساعية التي تسشعو مغ االندالؽ في ىحه الستاىة.

،عشجما ويسزي ابغ حسجيذ في مقاربِة ججؿ "األنا واآلخخ" عمى نحػ شجيج العسق واالستقراء 
َيعخض لسطاىخ التػتخ الحي يعتخي السخء عشجما ُيربح "اآلخخ" مػاصاًل لػ"األنا" وبذكٍل يرعب 

 الفكاؾ مشو.

كاف ابغ حسجيذ كثيخ التشقل، ال يدتقخ ببمجٍة حتى يغيخىا إلى أخخ.، وقج أدرؾ مج. ما تعانيو  
بػفاء، وحبًا بحب، لحا فقج رثى أمو  عائمتو مغ ىحا التذخد فكاف وؼيًا ليحه العائمة التي بادلتو وفاءً 

وزوجتو بقريجة بمغت خسديغ بيتا، وفي مقجمتيا التي بمغت  عذخيغ بيتا صب َّ فييا ؼيزًا مغ 
 العاشفة نحػىع يقػؿ :

 أيُّ خصٍب عغ قػِسِو السػُت يخمي               وسياـٌ ُتريُب مُغ فُتْرسي

 ثع ُيفزي إلى السسات بدقعِ        ُيدخُع الحيُّ في الحياةِ  ببخٍء            

 فيػ كالبجرِ  يشقُز الشػُر مشو                    بسحاٍؽ وكاف مغ قبُل َيْشسي

(٘ٔ)كلُّ نفذٍ  َرمّيٌة لدمافٍ                     قجر سيعٍ  لو، فقْل : كيف يخمي؟   
 

                                                           
 . ٖٔٚ،  ٕ٘ٓٓلبشاف، ( ديػاف ابغ حسجيذ ، تعميق د. يػسف عيج، دار الفكخ العخبي، بيخوت ، 14

 . ٕٓٗ( الجيػاف 15
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"أنا" يقػؿ "اآلخخ" و "اآلخخ" في أية  إفَّ اآلخخ ىػ قبل كل شيء واقع مفخوض فكل مغ يقػؿ
صػرة ىػ انعكاس لػ "األنا" سػاء أكاف يجدج اختالفًا )اآلخخ مقابٌل لؤلنا( أـ تػاصالً  )اآلخخ 

 ممتحساً  باألنا( .

وقج تشػعت الرػر التي يقجـ فييا ابغ حسجيذ ىحا االلتحاـ  يقػؿ في القريجة عيشيا في رثاء 
 ُأمو:

جُت في   حذايا حذاياىا       وارتج. المحَع ؼيو والجمجَ  عطسيمغْ  تػسَّ

 وضعتشي كخىاً  كسا حسمتشي                 وجخ. ثجييا بذخبي وُشعسي

 شخحَ هللا َصجَرىا لي فأشيى           ما إلييا إحزافُ  جدسي وضسِّي

ُـّ سَقبٍ  َدرَّْت عميوِ  ب (ٙٔ)ذعِّ بحشافٍ  كػأنػيا فػي رضاعػػي                  أ
 

يقجـ الذاعخ صػرًة لتفاعل الػ "أنا" مع "اآلخخ" يرل حجَّ التساىي ، وُيقجـُ صػرَة ىحا التساىي  
بتجخبٍة حيَّة يقجميا بكلِّ صجقيا وعفػيتيا، فالحاُت في حخكٍة دائسة  في اتجاه اآلخخ) ولكي تبمَغ 

لشقل:ال تدافخ الحات في اتجاه آيشػنتيا العسيقة، إال  الحات "اآلخخ" الُبجَّ مغ أْف تتجاوز نفديا، أو
بقجر ما تدافخ في اتجاه "اآلخخ" وآيشػنتو العسيقة. "ففي اآلخخ تجج الحات حزػرىا األنا ىي، 

(ٚٔ)تخمق باستسخار(  -عمى نحػ مفارؽ، الالأنا. واليػية، في ىحا السشطػر، ىي مثل الحب 
 

إفَّ عالقة الذاعخ باآلخخ/السخثي،  قج مثمت عالقة تػافق بيغ" الحات واآلخخ" وفي الػقت     
في بياف خالفو أو اختالفو مع  –في أثشاء ترػيخه لتمظ العالقة  –نفدو الحي نجح ؼيو الذاعخ 

"اآلخخ" مغ خالؿ عالقة الحات أو "األنا" اآلخخ/السيجػ، عبخ عقج مقارنة بيغ ىحيغ الشسصيغ مغ 
 بكل مشيسا.

تػحجت في الشز " األنا"  مع "اآلخخ" باعتباره ُيذكل حؿيقًة مفارقًة لمحات، ليتذكَل وجػٌد واحج 
يحسُل األوؿ عمى الثاني، والثاني يؤدي إلى األوؿ. إفَّ "اآلخخ" والعالقة والتػاصل معو ىي 

لمذاعخ، إْف لع نقل إنَّيا الخيط الشاضع لكثيٍخ مغ قرائجه السجحية الياجذ الكبيخ والتحجي األكبخ 
 والغدلية وقرائج الخثاء والحشيغ إلى األوشاف .

 ومغ صػر التػاصل مع اآلخخ والتساىي معو القريجة السجحية التي أجاد فييا ابغ حسجيذ يقػؿ:

ـٍ واختالِء ىػادِ ُتفذي يجاَؾ سخائَخ األغساِد             ِلقصاِؼ ى               ا

 إال عمى غخٍو يبيُج بو العج.           هلِل مغ غدٍو لو وجيادِ             

 وعدائٍع تخمييُع بزخاغٍع              تدتأصُل اآلالؼ باآلحادِ         

      . 

                                                           
 . ٕٔٗ) ( ـ.ف ،16

 . ٙٙٔ، ٜٜ٘ٔ، ٕر الداقي، بيخوت، طدا ( الرػؼية والدػريالية، أدونيذ ، 17
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 يا أييا السسزي قػاُه وحدمُو            ومحالَف التأويِب واآلساد     

ادِ ىحا        ابُغ يحيى ذو الدساِح جشابُو      ُمدَتيجٌؼ   بعدائِع القرَّ

ْيِخ الخذّية عشجه                تسؤُل يجيَظ بصارٍؼ وتالدِ        فخْغ مغ الدَّ

 ممٌظ مفاخخُه ُتعجُّ مفاخػػػخًا                 لسػػػآثِخ اآلبػاِء واألجػػػػػجادِ       

(ٛٔ)فكأّنسا             أرساُه ربُّ العخِش باألشػادِ ثػبتْت قػػاِعُج ُممكِو       
 

نخ. الذاعخ في ىحه األبيات يجخل إلى غخض قريجتو مباشخة، ومتجاوزًا األشكاؿ التقميجية 
بحكخ الصمل والخحمة والغدؿ، وىحه إشارة   -غالباً  -لمقريجة العخبية السجحية التي كانت  تبتجأ  

الذاعخ إلى األىسية التي يػلييا لسسجوحو . ويعصيشا أيزًا صػرًة عغ السج. الحي ضسشية مغ 
وصمت إليو القريجة األنجلدية في سعييا لمتججيج ولمخالص مغ أسخ القػالب الذعخية التقميجية. 
القريجة السجحية ُتذكل وجيًا بارزًا مغ أوجو التػافق بيغ الػ"أنا" و"اآلخخ"  فخيغ تتػافق ذات 

   (19)عخ السادح مع السسجوح يبجُا بإسباغ صفاٍت يخيجىا أف تكػف متحققة .الذا

ومغ صػر التػاصل غدليات ابغ حسجيذ ويسكششا القػؿ ) إفَّ التكمع عغ الغدؿ والحب،     
سكغ أْف تدتغشي عغ اآلخخ يػجب الحجيث عغ اثشيغ، حبيب ومحبػبتو وىحا ما يؤكُج أفَّ األنا ال ي

  (ٕٓ)لعسق الرمة بيشيسا فػ "الحب إذًا مػضػع يبجأ ذاتيًا، مغ الُسِحب، ويربح غيخيًا في السحبػب 
والحجيث عغ الحبِّ يقػدنا إلى ثشائية )الخجل/السخأة( وىي ثشائية ُتبقيشا نجور في فمظ الحؿيقة 

االنتطاـ الثشائي الحي َيحُكع حخكيَة الػجػد، وىحا االنتطاـ محكػـٌ بتشاسٍق  الػجػدية التي تفتخض
يزبط الكيشػنَة اإلندانية وىي) كيشػنة في سياٍؽ  مغ التػتخ السسدَّؽ الحي َيشَذج عمى قصبيغ 

وىحا ما يؤكج عسق    (21)يدتقصباف الحّذِ واالنفعاؿ واإلدراؾ ، وىسا لحلظ يدتقصباف المغة نفديا(
.  والبغ حسجيذ غدٌؿ رقيق، وغدلياتو تػزعت في قرائَج قاليا في الرمة بيغ الحات و"اآلخخ" 

في  أغخاض مختمفة استصاع مغ خالليا أْف يخسَع صػرًة لمسخأة التي داعبت خيالو ورسع صػرتيا
ـ لشا  صػرةً متكاممة لكل تقمباتو العاشؽية  يقػؿ :  ذىشو وعكديا في شعخه فذعخه قجَّ

 إلى متى مشكع َىجخي وإقرائي        َويمي وججُت َأِحبائي َكأعجاِئي

َل الخِّيُّ بي مشو عغ الساءِ   ىع أضسُأوني إلى ماء الَّمسى ضسأً         تخحَّ

                                                           
 . ٙ٘ٔ( الجيػاف،  18

 . ٛ٘( يشطخ " اآلخخ في شعخ ابغ زيجوف ،  19

 . ٓٙ( اآلخخ في شعخ الستشبي ، 20

 . ٘ٙ، ٜٜٚٔي، دراسة بشيػية في الذعخ، كساؿ أبػ ديب، دار العمع لمسالييغ،( ججلية الخفاء والتجم 21
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(ٕٕ)مشيع وربَّ داٍء عاد كالجاءِ            وخاَلفػني ؼيسا كشُت   آمُمُو    
 

نالحع في األبيات الغدلية الخؾيقة التي تفػح مشيا ذكخيات حب قجيع حشيشو إلى مخابع صباه. إفَّ 
الحشيغ كاف غديخًا في شعخ ابغ حسجيذ، وػشمسذ قػة الحشيغ وتجمياتو في معطع قرائجه 

خاص متسيد ويسكششا القػؿ إفَّ معانيو الغدلية حسمت مذاعخ ومقصػعاتو. وتصبع فشو بصابع 
جْت مطاىخه أيزًا؛ ومغ ىحه السطاىخ الذكػ. التي ُتذعخنا بزعف العالقات  الحشيغ، وجدَّ
اإلندانية الشاشئة التي يعيذيا في بالد الغخبة، وتذبث الذاعخ بالحكخيات الجسيمة يقػدنا إلى 

جيجة، إنَّو يعاني مغ اآلخخ الحي ُيقابل ُحدَغ السعاممِة بالجفاء إدراؾ عسق معاناتو في عالقاتو الج
 واليجخ، لكغَّ التزحيَة والػفاَء لآلخخ تبقى عشػاف لذخرية الذاعخ  يقػؿ:

 إني لجسُخ وفاءٍ  يدتزاء بو          وأنتِ  بالغجر تختاريغ إشفائي

 ُبعَج صشاٍع نقُس خخقاءِ حاشاؾِ  مسَّا اقتزاُه الحُـّ في ُمُثٍل          قج عاَد 

 مافي عتابِظ مغ ُعتبى َفارَقُبيا        ىل ُيدتجُؿ عمى ِسمٍع بييجاء

 وال لػعػػجِؾ إنػجاٌز َأفػػُز بِو              وكيَف ُيخوي غمياًل آُؿ بيجاءِ                     

(ٖٕ)ْمسي إال عشج ـيفاِء مؤنبي في رصيِغ الُحْمِع   حيَغ ىفا      لع يْيُف حُ                   
 

وتتذكل وضيفة السخأة في ىحا الشز مغ جعل "األنا" الذعخية مشقدسة عمى نفديا، فتكػف "األنا" 
 بالفعل "أنا" بالقػة، فتغجو ذاتًا ناضخة وذاتًا مشطػرًا إلييا.

لمعالقة بيغ الػ"األنا" و"اآلخخ" والعالقة بيغ الذاعخ والسخأة التي يتغدؿ بيا ىي نتيجة حتسية     
الحي يقجمو الذاعخ متخؽياً وغيخ معخوؼ وربسا أراد الذاعخ لو أف يكػف ىكحا. فيحه العالقة ىي 
الخيط الشاسج لمشّزِ اإلبجاعي حتى وإْف كانت ُمرصشعًة في الخصاب الفكخي. والثشائية التي تحكع 

)الخجل/ السخأة( ضسغ سياٍؽ معخفي قائع  نز ابغ حسجيذ متجميًة في غدلياتو التي تصخح قزية
عمى إدراؾ ترػري ) وىكحا تتجدج ثشائية الخؤيا في الترػر المغػي مع ثشائية الخؤيا في الترػر 

(24)الكػني في تجديج سياؽ الشز ومخجعيتو الفكخية لخمِق تػازنذ بيغ الفكخ والحذ(
 

 لمنقطعة عن " اآلخرألـ"أنا" ا

ال تديخ العالقة بيغ الػ"أنا" و"اآلخخ" في مشحًى ومداٍؽ واحج بل تتقاشع أحيانا، وتتحػؿ     
عالقة التػاصل إلى انقصاع، وىحا اإلنقصاع قج يكػف سمبيًا وقج يكػف إيجابيًا ، فسغ أشكاؿ 

سيد "الحات" عغ" اآلخخ" شكل اإلنقصاع اإليجابية تتػلج العسمية اإلبجاعية وتتذكل، والمجػء إلى ت
مغ أشكاؿ الحفاِظ عمى الُيػية فيي تجافع عغ خرػصيتيا حيغ  لجػئيا ) إلى تشسيط اآلخخ 

                                                           
 . ٕٛ( الجيػاف ٜٔ)22

 . ٕٛ( الجيػاف ،  23
 . 36( إراءة التأوٌل ، ومدارج معنى الشعر،  24
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حتى تسيد نفديا عشو، فتؤسذ ِمْغ نحُغ/ الحات وِمْغ ىع / اآلخخ. وقج تشدب إلى نفديا الرفات 
(ٕ٘)اآلخخ(االيجابية كشػع مغ حساية الحات والحفاظ عمى  نقائيا السدعـػ ضج 

 

وتبقى شخريُة الذاعِخ متساسكًة بالخغع مسا ُتعانية مغ" اآلخخ" وإذا أتت شاعخنا مغ ىحا     
"اآلخخ" التحجيات التي اليدتصيع خالصاً مشيا نخاه يمجأ إلى العدلة وىجخه، في تذكٍل ججيٍج 

 غتخاب الشفدي، عشػانو الفخخ بالحات واالنقصاع اآلني عغ "اآلخخ"  يقػؿ:لال

 ولسا رأيُت الشػاَس ُيخىػُب شخىػع                   تجػشبتيع واخػتختُ  وحػجةَ  راىب ِ 

 أحتى خياؿُ  كشتُ  أحطى بدورِه       لو في الكخ. عغ مزجعي صّجث عاتب ِ 

يػَر ُلغخبة ٍ  (ٕٙ)عجدُت ليا األحقابَ  فػؽَ  الحقائِب          إذا عجَّ مغ غاب الذُّ
 

ىحه الذكػ. دائسٌة عشج الذاعخ مغ "اآلخخ"، وىحا "اآلخخ" يتذكل مخةً  حبيبًا ىاجخًا ، ومخًة       
 يقػؿ:أخخ.  صجيقًا  غادرًا، ونخاه يحغ دومًا إلى العدلة واالنقصاع عالجًا ومػاساًة لقدػة "اآلخخ"  

 فؤادي نجيبٌ  والجالُؿ نجيُب                  فأبعُج مصمػٍب عميَّ قخيبُ 

 وإف أججبْت عشجَ  الفتاةِ  إقامتي              فُسختحمي عشَج الفالِة خريب ُ 

ارميغ ضخوب ُ   إذا كافَ  عدمي مثلَ  ما في حسائمي      فغشي امخؤ بالرَّ

مِػ فإنس َ  مغ َبْخِد الدَّ  ا             ىػ. الغيِج عشجي لميػاف نديب ُ ُخِح العـد

 وبادرْ  وال ُتيسل ُسخ. العيِذ إنَّيا          لشا خبٌب في الشُّجحِ  ليذ يخيب ُ 

راري وىي ُعمػيةٌ  ليا               شمػعٌ عمى آفاقيا وُغخوب  َفُذيًب الجَّ

ِ  إال تقمٌب              تخ. الشفُذ ؼيو  سعييا فتصيب ُ  ولػ لع يكْغ في العـد

 وإْف ضاؽَ  بالحخِّ السجاُؿ ببمجةٍ               فكعْ  بمجةٍ  فييا السجاؿُ  رحيب ُ 

(ٕٚ)إذا أنتَ  لبيتَ  العديسةَ  واضعاً          ليا الخجلَ في غخزٍ  فأنت لبيبُ  
 

عخوف بتفخدىع وتسيد ىحا الذعػُر بالتسيد ُيشِتج حالًة اغتخابية ) وحيثسا يػجج أفخاٌد يذ
شخريتيع، وبالعجد عغ التجاوب مع األوضاع العامة الدائجة في السجتسع الحي يعيذػف ؼيو 
والثقافة التي يفتخض أنيع يشتسػف إلييا، ويخفزػف الؿيع العامة أو الذعبية التي تدػد في ىحه 

(ٕٛ)الثقافات التي يتقبميا بؿية أفخاد السجتسع فاالغتخاب مػجػد(
 

                                                           
 . ٖٕ. ، ٜٕٓٓ( صػرة اآلخخ في شعخ الستشبي، دمحم الخباز، عساف ، األردف  25

 . ٙ٘( الجيػاف ، 26ٕٙ

 . ٖٙ( ـ.ف، 27ٕٚ

االغتخاب ، د. أحسج أبػ زيج ، مجمة عالع الفكخ ، وزارة اإلعالـ ، دولة الكػيت السجمج العاشخ ، العجد األوؿ (  28
 . ٓٔ،   ٜٜٚٔ، ابخيل مايػ يػنيػ ، 
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وتشذأ إشكاليٌة خصيخٌة حيغ تختل قاعجة التخابط الججلي بيغ "األنا واآلخخ" أو انفراؿ 
دانية الػاحجة وجعل جدٍء مشيا آخخًا ليا إلى وصػليا حجَّ وتجخيج الحات أو األنا داخل الشفذ اإلن

االنقصاع وىحا يؤدي إلى حالة إغتخابية عسيقة،  فجػىخ  االغتخاب يكسغ بأفَّ مغ يغتخب يخفق 
 واعيًا بكػنو كيانًا مشفراًل عغ اآلخخيغ .(.  ٜٕ)في أْف يخبَط نفدو كميًا بغيخه مغ الشاس 

واالغتخاب في بعس مجلػالتو يأتي في سياؽ العدلة، وىػ أكثخ ما يدتعسل في وصِف وتحميل 
دور السفكخ أو السثقف الحي يغمب عميو الذعػر بالتجخد وعجـ االنجماج الشفدي والفكخي 

ي السجتسع. ويخ. بعس الباحثيغ في ذلظ نػعا مغ اإلنفراؿ عغ السجتسع وثقافتو. بالسقاييذ ف
ويالحع أفَّ ىحا السعشى لالغتخاب ال يذيخ إلى العدلة االجتساعية التي تػاجو الفخد السثقف نتيجة 
النعجاـ التكيف االجتساعي أو لزآلة الجؼء العاشفي أو لزعف اإلتراؿ االجتساعي لمفخد، 

لحيغ يحيػف حياَة عدلٍة واغتخاب ال يخوف ؾيسًة كبيخة مغ األىجاؼ والسفاـيع التي فاألشخاص ا
 يثسشيا أفخد السجتسع.

يامو بالخسخة يحسل في معشىً  مغ معانيو إشارًة إلى محاولة اليخوب مغ الػاقع، وىػ في       ـو
اـ بالخسخ في ذلظ يمتقي مع كثيخيغ مسغ تغشػا بالخسخة كأبي نؤاس ويسكششا أْف )نفيع اليي

كاف ابغ حسجيذ يخ. في  (ٖٓ)أشعارىسا وكأنيا مالٌذ مغ الخػاشخ الدػد والفكخ السجيػد ( 
مغ التفكيخ في مأساة العير بعيجًا عغ الػشغ واألحبة، فالخسخ  الخسخة ) سبياًل إلى اليخوب

شخيق إلى دفغ األحداف، فجاللتيا الشفدية مغ ىحا الجانب صادقة ، وىحه الجاللة أعسق لسغ يتأمل 
 يقػؿ : (ٖٔ)فييا مغ مجخد الػقػؼ عشج مطيخ السجػف والخالعة ( 

 فمػ تخانا في انتداح الجارِ 

 في روضٍة كالغادِة السعصارِ 

 نأكُل مغ صيِج أبي العقَّارِ 

 ونذخُب الريباَء بالكبارِ 

(ٕٖ)ماكشُت إال خالع الِعحار
 

                                                           
ة لمجراسات والشذخ، ( يشطخ:  اإلغتخاب ، ريتذارد شاخت، تخجسة : كامل يػسف حديغ،السؤسدة العخبي 29

 . ٖٖ،  ٜٓٛٔبيخوت، ، 

( الخسخة بيغ عرخيغ في شعخ ابغ حسجيذ وأبي نؤاس، دراسة مقارنة،أمل صالح نعسة ، مجمة كمية التخبية  30
 . ٖ، ٕٛٓٓ،  ٔ، ع ٜٔلمبشات جامعة بغجاد،ـ

 .ٖٙ،ٜٓٚٔخة ، مرخ ( نفدية أبي نؤاس، د. دمحم الشػييي ، مكتبة الخانجي، القاى 31

 . ٜ٘ٔ(  الجيػاف، 32
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حلظ عغ إفَّ ابغ حسجيذ حيغ أوغل في وصف الخسخة، وأبجع في تذكيل صػرىا  إنسا عبَّخ ب    
نفذٍ  متسخدةٍ  تّػاقة إلى اليخوب مغ محيصيا السميء بكل أنػاع السشغرات ، فقج كاف يعير  
مخارَة الغخبة، ومخارَة الشكبات التي تعخض ليا، كانت األنجلذ في عرخه تعاني مغ تقمبات سياسية 

، ويبقى الذاعخ خصيخة، فالسجف األنجلدية تتداقط الػاحجة تمػ األخخ.، والرخاعات الدياسية تذتج
في ىحه البيئة يعير حالة االنكدار واالنيداـ الحي يعبخ عشو باليخب نحػ الخسخ، وانكفائو عمى 

 نفدو ىخبًا مغ واقٍع مخيخ مؤلع يحيط بو مغ كلِّ جانب،  يقػؿ:

 وأنا حيُث سخُت آكُل رزقي             غيَخ أفَّ الدماَف يأكُل ُعسخي           

            ( ٖٖ)مخَّ مشو وقٌت بخبٍح          مغ حياتي وججُت في الخبِح ُخدخي كمَّسا           

إفَّ الخسخة لع تُعج في شعخ ابغ حسجيذ شخابًا ُمستعًا فحدب، بل ىي مالذه الحي عػَّض بو     
ْف َكُثخت فقجاف وششو األصمي " صقمية" وىي أيزًا عالسو الخاص ورفقتو التي أنذ إلييا بعج أَ 

شكػاه مغ غجر الشاس وجفػتيع ، وتبخز في شعخه عشاية مسيدة لسكاف شخب الخسخ، فالسكاف عشجه 
 لو دور كبيخ ومؤثخ في نفدية شارب الخسخة يقػؿ:

َع بالجرياؽِ   يا تاركًا راحًا تدمي ىسو                   ىالَّ اتقيت الدُّ
لسديا َلحعًا مغ اإلحخاؽِ  وتشاولت يسشاَؾ   نارًا لع َتَخْف         في  (34)   

ىحا الحزػر البارز لمسكاف في معطع األغخاض الذعخية التي تشاوليا ابغ حسجيذ قج يكػف وراءه 
غخبتو السدتسخة وتشقمو، وىحا الحشيغ إلى السكاف ُيحكخه بالسكاف األوؿ الحي  ُوِلج وتخعخع  ؼيو 

إليو نفدو يسثل حزػراً  في ذاتو فيػ حيغ يفزل البداتيغ لعقج "صقمية " ) فالسكاف الحي تخنػ 
مجالدو الخسخية لمَّيػ، لع تكغ إال لسا تتستع بو البداتيغ مغ تشػِع األلػاف وتعجد الرػر السعبخة 
التي تػحي إليو بالذعخ، فيػ ُيِعج حزػره في ىحه البداتيغ ساعَة الذخب فػزاً  وانترارًا لحاتو 

مستازاً  لجيو، أي أنو مكاف لمخاحة وىي مالذ لميخوب مغ الػاقع الحي يحاوؿ أْف  ألنيا تعج مكاناً 
(ٖ٘)ا فيمجأ لمحجائق والصيػر وعبق الخياحيغ (ھيشدى كل ما ؼيو مغ متشاقزات يخفس

 

تكػف ضاىخًة في معطع  شعخ صقمية، ولع إف َّ ىحه العشاية بذعخ الخسخة لج. ابغ حسجيذ تكاد   
تسشع الشذأة الجيشية البغ حسجيذ مغ كبح جساحيا فكاف أثخ البيئة الرقمية أقػ. مغ أي أثخ آخخ 
قمِّيَّ يسيُل بصبعو إلى حياة المَّيِػ، وىػ مجتسٌع مجنيٌّ ُمْتَخٌؼ تشػََّعْت أجشاُسو  ) والسجتسع الرِّ

اُف البالِد األصميِّيغ الَّحيغ انتذَخْت في بيئتيع البذخيَُّة، والسيَّسا أفَّ العشر َخ الخَّئيَذ ؼيِو ُىع ُسكَّ
حاناُت الخسخ، وكانػا يعقجوف السجالَذ عمييا، كسا كانت ليع فييا عاداٌت وشقػٌس يكذُف عشيا 

                                                           
 . ٕٛ٘( ـ.ف،  33

 . ٖٖٓ( الجيػاف، 34

 . ٙ(الخسخة بيغ عرخيغ بيغ شعخ ابغ حسجيذ وأبي نؤاس، 35
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قمِّ  ػيَِّة في الخسخيَّات الرِّ َز ضاىخَة اإلغخاؽ في الستع الحدِّ يػَِّة، فطيَخ شعخىع في ذلظ. وىحا كمُّو عدَّ
َة الحياِة لجييع، فال يترػَّروَف العيَر مغ  قمِّيػِّيغ، وغَجِت الخسُخ مادَّ أثُخ ذلظ في شعخ الرِّ

(ٖٙ)دونيا(
 

ويخ. أحج الباحثيغ أّف قرائج ابغ حسجيذ الخسخية تعكذ جانبًا ميسًا مغ جػانب نطختو الفمدؽية 
لمحياة في عيج الذباب، حيغ ُفتحت لو أبػاَب الُسجف الُستخفة، ووججت "األنا" لجيو مكانًا ليا في 

 ، فيػ يقػؿ  : (ٖٚ)اَة شبابًا وخسخًا وليػًا بالط ىحا الحاكع أو ذاؾ، فكاف البّج أْف تعيَر الحي

 خّمشي ُأفِغ شبابػػي مخحػػًا               ال ُيَخّد السيُخ عغ َشبع السػخاحْ 

نيا فتػػًى                 يجفُع الِجّج إلييا فػػي السػداحْ   إّنسا َيْشَعُع فػػي الجُّ

 سمصاف اليػ.       ليذ يذفي الخوح إاّل كأس راحْ  فاسقشي عغ إْذف

(ٖٛ)وانتطػػْخ لمُحمِع بعجي كػّخًة              كع فدػػاٍد كاف عؿباه صػالحْ 
 

وشعخ ابغ حسجيذ ؼيو مغ رقة األنجلذ وعحوبة مائيا وشيب ىػائيا ، وىحه الخقة محاكاة     
جوء ورغبة جامحة نحػ الدالـ واالستقخار الشفدي ، فقج كاف لخقة نفدو وميميا الصبيعي نحػ الي

شاعخنا يعاني مغ وشأة الغخبة حيث تشقل بيغ مجف عّجة فشجج في شعخه ثيسة الػشغ حاضخة بقػة 
 .(ٜٖ))فالػشغ شّكل بالشدبة إليو مشدلة تداوي مشدلة األىل وأكثخ( 

تشػعيا البيئي مغ صقمية إلى السغخب إلى إشبيمية ثع إلى أغسات ، وحياة الذاعخ بتقمباتيا و     
كاف ليا أكثخ مغ داللة نفدية، و الخخوج السبكخ البغ حسجيذ مغ صقمية ولَّج لجيو شعػر 
باالنفراؿ الشفدي عغ السكاف والخغبة في تذكيل معالع"األنا" لجيو، بعج أْف غابت وسط معالع 

ذلظ إّف الفخدية تبخز في الكائغ البذخي حيغ  (ٓٗ)  تسيدًا وال استثشاءً الػ"نحغ"التي لع تسشح الحات ال
فخحيل الحات نحػ ، ) يكػف في مػقف يقتزي الذعػر بكيانو الخاص

عالسيا)السفتخض(الحي تدتصيع التشاغع معو، يعشي انترارًا لؿيع"األنا الزيقة"ونطختيا 
الدصحية لمحياة عمى حداب ؾيع السجسػع التي تجعل حّجًا فاصاًل بيغ األخح 

                                                           
ىػ ، د. أسامة أختيار ٚٗٙ ٕٕٔ( الذعخ العخبي في صقمية ، مشح الفتح حتى نياية الػجػد العخبي فييا، 36

 . ٖ٘، ٕٛٓٓالعامة لمكتاب ،،مشذػرات وزارة الثقافة، الييئة الدػرية 

 .ٕٓٔ(  يشطخ: ابغ حسجيذ:حياتو وشعخه/ 37

 . ٕٓٔ( الجيػاف،  38

 ٘ٔ( مغ مقجمة الجيػاف ،  39

( يشطخ: الػشغ في السشطػر الشفدي في شعخ ابغ حسجيذ الرقمي ، أشخوحة دكتػراه تقجـ بيا ستار جبار  40
 . 434 -422 رزيج إلى مجمذ كمية اآلداب ، جامعة بغجاد،
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شعػره بالتبايغ  بيغ إفَّ أشجَّ ما يشغز حياة الفخد ويجعمو يراب بالتأـز واإلحباط  .(41)( والعصاء
ما ىػ كائغ وما يصسح أْف يكػف، أو بيغ ما يخيج وبيغ ما يقجر عميو بالفعل، وىحا البعج يػلج لجيو 
الذعػر بالشقز مسا يؤثخ أو يشعكذ عمى بشاء الحات سمبيا. لقج ضل ابغ حسجيذ نيبًا لميجخة 

عدلت الذاعخ عسا حػلو فعاش والتشقل بعيجًا عغ أىمو ووششو، واستشدفت األحداف صبخه وآالمو و 
 وحيجًا، سساؤه المػعة والفخاؽ وأرضو األحداف والتذخد، فيا ىػ يرخخ شاكيًا غخبتو:

 مالي أشيُل عغ الجياِر تغخبًا      أؼبالتغخِب كاف شالع مػلجي

دِ   أبجًا ُأبجُد بالشػ. عدمي إلى         َأَمٍل بأشخاِؼ البالِد ُمَبجَّ

ـٍ وخصٍع مدبجِ كع مغ فالٍة ُجبُتيا بش (ٕٗ)جيبٍة         عْغ مشدٍع دا
 

وعشجما استشفح كل أمل في العػدة، اشتعمت في نفدو جحوة الذػؽ، وتعالت صيحات الحشيغ    
 إلى الػشغ الدميب، يقػؿ:

ع             بفخاٍؽ مغ الدماف مَشػَّعْ   كلَّ يػـٍ مػِدٌع أو ُمػدَّ

 تساد.         وحراُة الفؤاِدكع تترجعْ فانقصاُع الػصاِؿ كع ي

                 . 

                 . 

 فكأني ُخمقُت جػَّاب أرٍض         َأِصُل العدـَ حذػىا وىي تقصعْ 

                 (ٖٗ)وكأني في مثٍل مغ زماني         َمثَػٌل واِفػػٌج عمى كػلِّ مدػػػػسعْ                  

وداللة االغتخاب تختبط لغػيًا بسفيػـ االنفراؿ واالبتعاد السكاني في بعجه الشفدي الحي ال يخخج   
عغ ذلظ اإلشار كثيخًا؛ إذ يخ. إيخيظ فخوـ )اّنو يعشي نسٌط مغ التجخبة يعير اإلنداف فييا نفدو 

يعػد يعير نفدو بػصفو شيئًا غخيبًا، ويسكغ القػؿ اّنو قج أصبح غخيبًا عغ نفدو، أي أّنو ال 
 (ٗٗ ) باعتباره مخكدًا لمعالع ومحخكًا ألفعالو، لكغ أفعالو ونتائجو قج أصبحت سادتو الحيغ يعبػػجىع(

في فالعالقة الستأزمة تعمغ عغ نفديا في العالقة اإلشكالية التي تشتاب الدماف والسكاف، وتذكميا 
 نداع بيغ "األنا" و"اآلخخ" فثسة زماف تتعاشى معو الحات إيجابًا بخوحبعج نفدي يتذكل عبخه 

التػاصل والسذاركة، وآخخ تحاربو جاعمة مشو عجوىا المجود، وال شّظ في أّف لتعجدية السكاف 
والدماف خرػصية شعخية تشفتح عمى أكثخ مغ داللة نفدية، وصػرة بارزة لمحياة الفكخية واألدبية، 

 ع بيغ السثل العميا، والحقائق الػاقعية، واأللع واألمل، واليأس والخجاء.وؼيو ترػيخ لمشدا 

                                                           
 . 422 ( م.ن 41
 . ٙٚٔ( الجيػاف،  42

 . ٕٚٛ( ـ.ف، 43

 ، ٖ٘(االغتخاب:مجاىج عبج السشعع،44ٖٚ
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ومغ عالمات االنقصاع الحي يعيذو ابغ حسجيذ مع "اآلخخ" ومعايشتو لكثيخ مغ مآسيو      
بخوز ضاىخة ذـ الدماف في شعخه  وعشجما تحجث شعخاء األنجلذ عغ الجىخ ذمًا وثمبًا، لع يكػنػا 

سالفيع السذارقة، فقج عخؼ كثيخ مغ الذعخاء الحيغ تعخضػا لحـ الجىخ، فقج في ذلظ بجعًا عغ أ
فقج وصف   (٘ٗ)ذكخ أبػ العالء في غفخانو،) "وكاف في عبج الؿيذ شاعخ يدسى شاتع الجىخ( 

 تذبييات دؾيقة واشتكى مغ األياـ وإساءتيا فقاؿ:الدماف ب

 رأيُت الخمَق مْخضى ال ُيجاَو.                ليع َكَمٌب مغ الدمغ العزػض

 يػاصُل فييُع فتُظ ابغ آو.                     وىع في غفمة الَبيِع الخبيسِ  

(ٙٗ)بدبٍق ُمػػػػػػػػْشجػػػػػػػخٍد قبيسِ  وما يشجػ امخؤ مغ ؾبزتيو                  ُيِجؿُّ                  
 

وضاىخة ذـ الدماف تذيخ إلى تػتخ العالقة بيغ "األنا" و"اآلخخ" وبمػغيا أوج أزمتيا، فالذاعخ    
يعير حالة مغ االنييار الشفدي ، وبجأت مالمح فقجانو الديصخة عمى ذاتو "األنا" واضحة، وىحا 

آلخخ". والديصخة عمى الحات مغ األمػر السيسة واألساسية لمتعامل مع يػتخ العالقة مع "ا
"اآلخخ"، والقجرة عمى التفاعل مع البيئة ، والتحكع باالنفعاالت وعجـ إشالؽ العشاف لمشفذ بذكل  
يديء إلى عالقاتيا االجتساعية، ممسح بارز إلى سالمة الػضع الشفدي لمحات "األنا" ) فالذخز 

خ قادر عمى الترخؼ بذكل سميع ، حيث تكػف صػرة السػقف ميدوزة أماـ السشفعل يكػف غي
عيشيو ، وتجعمو شخرًا غيخ قادر عمى الديصخة عمى انفعاالتو وأفعالو فالذخز الحي يتستع بقػة 
أنا تكػف لجيو مخونة في حل السذكالت ويشجح في التكيف االجتساعي مسا يجعمو أقل عخضة 

نت األنا في حالة ضعف وتحت تأثيخ  اليػ ، فقج يشتج عغ ذلظ ألعخاض العراب ، أما إذا كا
  (ٚٗ)تجىػر الفخد تحت أي شجة قج يتعخض ليا ( 

صيغة استعالئية في بعٍس  ومغ عالمات تأـز العالقة بيغ "األنا واآلخخ" لجػء الذاعخ إلى    
مغ قرائجه التي يفخخ فييا بحاتو )و إحداس الذاعخ بإمكانات ىائمة في ذاتو، جعمو يتعالى 
عمى "اآلخخ" "بأناه" الفعمية الذاعخة، ولع تدتصع أي قػة إخفاء تمظ األنا، وكدخ اإلرادة السدتفدة 

 (ٛٗ)الي عميو بالتعاضع والتباىي( بجاخميا، ومغ ىشا نذأ االختالؼ مع اآلخخ، وبالتالي تع التع
وبخوز" األنا" في فزاء ابغ حسجيذ الذعخي ،وتّجمي االعتجاد بالشفذ، والتعالي عمى اآلخخ، 
وتزخيع " األنا" وسيمٌة تسكغ الحات الديصخة عمى محيصيا السزصخب وتسكشيا مغ التعامل 

ة التػتخ والقمق الحي يعيذو اإلنداف حيغ تحيط بو الستساسظ معو، وىي شخيقة لسعالج

                                                           
 ٕٛٗ، القاىخة: دار السعارؼ،    ٙ) ( رسالة الغفخاف، أبػ العالء السعخي، تحقيق: عائذة عبج الخحسغ، ط 45

 . ٜٕٚ( الجيػاف  46

    ٜٚٔ.   ٖٜٜٔ( سيكػلػجية السخأة ، باسسة كياؿ، مؤسدة عد الجيغ لمصباعة والشذخ ، بيخوت ،لبشاف  47

 . ٖٔ( اآلخخ في شعخ الستشبي، 48
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االضصخابات. و"األنا" الستعالية لمذاعخ يسكغ أْف تكػف مسا يتسيد بو السبجعػف أجسعيع، فيع 
يذعخوف أنيع يسمكػف مغ القجرات ما ال يسمكو غيخىع، وأفَّ "اآلخخ" ُيِكُغ لو الػيع والحدج فيمجأ 

 تقػية الػ"أنا" وتحريشيا مغ "اآلخخ" الُسغايخ . إلى تفخيع ذاتو، وىػ بحلظ يدتيجؼ

وقج تطيخ إشكالية في ضيػر الفخخ ممسحاً  لمتػاصل ولالنقصاع في آٍف واحج. لكغَّ الخصاب     
الذعخي عشج ابغ حسجيذ وحجٌة متكاممة غيخ قابمة لمتجدئة، ولكي يتَع فيسو يجب إدراؾ مػاشغ 

فال يسكغ فيسو دوف فيع العشاصخ السذِكمة ليحا  التحبحب الشفدي واالرتباؾ التي يعيذيا،
الخصاب، أي أفَّ حخكة الحات نحػ الػ)آخخ( حخكة انفرالية اترالية في الػقت نفدو، تعبخ عغ 

 محاولة الحات العثػر عمى اليػية الحؿيؿية عغ شخيق زعدعة الحات الجساعية وقمقمتيا. 

 الخاتمة:

صياغتيا في شكٍل ثابت وإنسا ىي عالقٌة تتغيخ باستسخار مثمسا العالقة بيغ األنا واآلخخ ال يسكغ 
تتغيخ عالقتشا باألنا خالؿ مخاحل العسخ السخمتفة ، وىي مختبصٌة بسجسل الطخوؼ والتغيخات 
السختمفة التي نعيذيا. وقج تشػعت األشكاؿ التي ضيخت فييا العالقة الججلية بيغ "األنا" و"اآلخخ" 

ػاصل وانقصاع، وتشػعت صػر وآليات ىحا التػاصل مع اآلخخ ويأتي في شعخ ابغ حسجيذ بيغ ت
الفخخ في شميعتيا، ثع غدلياتو الخؾيقة ، وشعخه في الحشيغ إلى مخابع صباه كاف مغ ضسغ صيغ 
التػاصل. أما أشكاؿ اإلنقصاع بيغ "األنا" و"اآلخخ" في شعخ ابغ حسجيذ فقج ضيخ لشا إفَّ ابغ 

سخة، وأبجع في تذكيل صػرىا  إنسا عبَّخ بحلظ عغ نفذٍ  حسجيذ حيغ أوغل في وصف الخ
متسخدةٍ  تّػاقة إلى اليخوب مغ محيصيا السميء بكل أنػاع السشغرات ، فقج كاف يعير  مخارَة 
الغخبة، ومخارَة الشكبات التي تعخض ليا، وبخزت ضاىخة االغتخاب بارزًة في شعخه،ويسكششا أْف نمسح 

 ُتذيخ إلى حالٍة مغ االستعالء وحب الحات . صػرًا مغ السبالغة في الفخخ
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 المصادر والمراجع

  ،حياتو مغ شعخه:د. سعج إسساعيل شمبي، مكتبة غخيب ابغ حسجيذ
 بسرخ)د.ت(

 دار العمع لمسالييغ ، ٗاألدب األنجلدي مػضػعاتو وفشػنو ، د. مرصفى الذكعة ط ،
 ىػ.ٜٜٚٔبيخوت، 

  الذعخ، د. عبج القادر فيجوح، دار صفحات لمجراسات والشذخ، إراءة التأويل ومجارج معشى
 ـٜٕٓٓدمذق،

  اإلغتخاب ، ريتذارد شاخت، تخجسة : كامل يػسف حديغ،السؤسدة العخبية لمجراسات
 . ٜٓٛٔوالشذخ، بيخوت، ، 

  ،سعج الجيغ لمصباعة والشذخ، االغتخاب في الفمدفة السعاصخة، مجاىج عبج السشعع ،
 .ـٜ٘ٛٔىػ،٘ٓٗٔذق، مصابع اإلنداف، دم

 القاىخة ، دار ٗاألنا واليػ ، سيغسػنج فخويج، تخجسة : د. دمحم عثساف نجاتي، ط ،
 .ٕٜٛٔالذخوؽ، 

   ججلية الخفاء والتجمي، دراسة بشيػية في الذعخ، كساؿ أبػ ديب، دار العمع
 .ٜٜٚٔلمسالييغ،

 ف في شخح الجيػاف، ديػاف أبي الصيب الستشبي، بذخح أبي البقاء العكبخي السدسى بالتبيا
(، ٖضبصو وصححو ووضع فيارسو، مرصفى الدقا وجساعتو، سمدمة تخاث العخب )

 ـ.ٜٔٚٔىػ/ ٜٖٔٔشخكة مكتبة ومصبعة مرصفى البابي الحمبي وأوالده بسرخ 

 ،ٕ٘ٓٓديػاف ابغ حسجيذ ، تعميق د. يػسف عيج، دار الفكخ العخبي، بيخوت ، لبشاف  . 

 القاىخة: دار ٙسعخي، تحقيق: عائذة عبج الخحسغ، ط رسالة الغفخاف، أبػ العالء ال ،
 السعارؼ.

   سيكػلػجية السخأة ، باسسة كياؿ، مؤسدة عد الجيغ لمصباعة والشذخ ، بيخوت ،لبشاف
ٜٜٖٔ   . 

 ،ىػ ، ٚٗٙ ٕٕٔالذعخ العخبي في صقمية ، مشح الفتح حتى نياية الػجػد العخبي فييا
 .ٕٛٓٓ، الييئة الدػرية العامة لمكتاب ، د.أسامة أختيار ،مشذػرات وزارة الثقافة

  " صػرة الحات وصػرة اآلخخ في الخصاب الخوائي العخبي: تحميل سػسيػلػجي لخواية
محاولة لمخخوج" فتحي أبػ العيشيغ، ضسغ كتاب : صػرة اآلخخ العخبي ناضخًا ومشطػرًا 
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بشاف، الجسعية إليو ،تحخيخ : الصاىخ لبيب ، مخكد دراسات الػحجة العخبية، بيخوت ، ل
 .  ٜٜٜٔالعخبية لعمع االجتساع ،   

   ٜٕٓٓصػرة اآلخخ في شعخ الستشبي، دمحم الخباز، عساف ، األردف. 

  .ٕدار الداقي، بيخوت، ط الرػؼية والدػريالية ، أدونيذ ،ٜٜٔ٘ 

 ،ٜٓٛٔفي األدب األنجلدي ، د. جػدة الخكابي ،دار السعارؼ ، مرخ. 

  سالـ...والغخب،  دمحم عابج الجابخي، ،مخكد دراسة الػحجة مدألة اليػية والعخوبة واإل
 . ٜٜٚٔ، ٕالعخبية ،بيخوت ط 

   ،معجع العمساء والذعخاء الرقمييغ،د .إحداف عباس، دار الغخب اإلسالمي بيخوت
ٜٜٔٗ . 

  ٜٓٚٔنفدية أبي نؤاس، د. دمحم الشػييي ، مكتبة الخانجي، القاىخة ، مرخ  . 

  متد، تخجسة : حسج عمي الكخبػلي والجكتػر عبج الخحسغ نطخيات الذخرية ، دواف ش
 ـ .  ٖٜٛٔالؿيدي، د. ط، مصبعة جامعة بغجاد 

  ،ٜٓٚٔوؼيات األعياف ابغ خمكاف ، دار الثقافة بيخوت لبشاف. 

  البحهث المنشهرة في الدوريات، والرسائل الجامعية:

 خمف صالح  اآلخخ في شعخ ابغ زيجوف، رسالة ماجدتيخ تقجـ بيا: عبج الحافع
 .ٕٕٔٓالدبعاوي، إلى قدع المغة العخبية ، كمية التخبية، جامعة السػصل،

  اآلخخ في شعخ الستشبي ، رسالة ماجدتيخ تقجـ بيا سعج حسج الخاشجي إلى مجمذ كمية
 .ٕ٘ٓٓالتخبية ،  جامعة السػصل،

   الػششية، اآلخخ وأثخه في شعخ األعذى الكبيخ، إحداف الجيظ ،مجمة جامعة الشجاح
 .ٖٕٓٓ،ٖٓنابمذ، عجد، 

  ،إشكالية اآلخخ في الفكخ الجابخي، رسالة ماجدتيخ مغ إعجادا الصالب بػ عالـ بغ خيخة
 .ٕ٘ٓٓمقجمة إلى كمية العمـػ االجتساعية واإلندانية، قدع الفمدفة ، جامعة الجدائخ، 

 ة الكػيت السجمج اإلغتخاب ، د. أحسج أبػ زيج ، مجمة عالع الفكخ ، وزارة اإلعالـ ، دول
 . ٜٜٚٔالعاشخ ، العجد األوؿ ، أبخيل، مايػ، يػنيػ ، 

  ، الخسخة بيغ عرخيغ في شعخ ابغ حسجيذ وأبي نؤاس، دراسة مقارنة،أمل صالح نعسة
 .ٕٛٓٓ،  ٔ، ع ٜٔمجمة كمية التخبية لمبشات جامعة بغجاد،ـ

  راه تقجـ بيا الػشغ في السشطػر الشفدي في شعخ ابغ حسجيذ الرقمي ، أشخوحة دكتػ
 . ٕ٘ٓٓستار جبار رزيج إلى مجمذ كمية اآلداب ، جامعة بغجاد،

 
  


