
 

 

 
 

 إشكالّية التوفيق بني الدونّية والتعويض يف قّوة أدونيس وشاملو اإلبداعّية

 نطالقا من اّتجاه آدلر النفسيا

 3حسين شمس آبادي، *2جعليگنعباس  ، 1مهدي نودهي
 . طالب دكتورا ، قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة احلكيم السبزواري1

 مشارك، قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة احلكيم السبزواري. أستاذ 3و 2
 

 (3/6/2018؛ تاريخ القبول: 4/4/2018)تاريخ االستالم: 

 امللخّص

حظى األدب من قدمي الزمن، بشكل أو بآخر، بغري قليل من العناية من جانب احمللّلني والنقّاد الكبـار وهـي تـةيت     لقد

اعيّة والسياسيّة إلي  وإىل مقوّمات  األصيلة. علي ، فإنّ شاملو وأدونيس، ومهـا مـن   من خالل رؤيتهم النفسيّة واالجتم

ــة األوىل   الــل جــرى فيهــا التمــرّد الشــكالينّ   الشــعراء الكبــار يف األدبــني الفارســي والعــريبّ، يعتــقان تقريبــاا احملطّ

 –املقالة باعتمادها علـى املنـهج الوصـفيّ    واملفهوميّ على البناء الشعريّ بوج  خاص، والبناء األديبّ بوج  عام. وهذ 

، هتدف إىل إزالة اللإام عن حماور (Inferiority felling)التحليليّ ومن خالل نظريّة آدلر املعنونة بالشعور بالنقص 

 عدّة، منها اتصال األدب بعلم النفس ونظريّة آدلر، الشعور بالنقص أو الدونيّة والكب ، وقدرتـ  علـى التوجيـ  األديبّ   

لدى الشاعرين املفلقني. هذا من الوجهة النظريّة، لكن من الوجهة التطبيقيّة، فهـي تسـلّط الضـوء علـى تطبيـق هـذ        

احملاور مجيعاا على مكّونات جتربتهما الشعرية، هبدف تقدمي رؤيـة جديـدة للمـتلّقني أو الدارسـني. ومـن النتـائج الـل        

نفسيّاا متشاهباا يف نصّهما الشعري، حيت ميكـن تطبيـق هـذا املسـار      توصّل  إليها الدراسة أنّ الشاعرين سارا مساراا

النفســي وجتلّياتــ  علــى جتربتــهما الشــعرية يف الوقــ  معــاا. زد علــى ذلــك، إهنمــا جرّبــا ســلبيّات متشــاهبة يف عنفــوان   

ة بـني الدونيّـة   حياهتما، والل أّدت بدورها إىل أن يطبع أدهبما بطـابع مةسـاوّي وأن يلـق علـى إ ـر  نـوع مـن اجلدليـّ        

 .(Compensation) والتعويض
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 مقدمة

إنّ األدب، باعتبار  عنصراا مـن العناصـر الإقافيّـة اهلامّـة، يعبّـر عـن حقـائق اجملتمـع والفـرد والبيئـة،           

انطالقـاا مــن وجهــة األديـب النظريّــة والتطبيقيّــة، سـواء  أكانــ  هــذ  الوجهـة سياســيّة أم اجتماعيّــة أم     

ــة بشــكل عــام. ومــن    ــات هــي العاطفــة والفكــرة واألســلوب       فرديّ ــالّف مــن مكوّن ــ  أنّ األدب يت املســلّم ب

واخليال؛ فالعاطفة مبا فيها من اإلجياب والّسـلب، تتّصـل بالبحـت هـذا، والـذي يريـد تسـليط الضّـوء         

على الشعر من زاوية نفسيّة. وعلـى هـذا، فـإنّ هنـاك نوعـاا مـن العالقـة الوطيـدة بـني األدب والفلسـفة           

لــم الــنفس مــن جهــة أخــرى. ويف جمــال عالقــة علــم الــنفس واألدب، ميكــن القــول بةنّــ :   مــن جهــة وع

فكما أنّ األدب ميـدان تتبـارى فيـ  العقـول وتتنـافس فيـ  األفكـار وحيـت إنّ األدب ميـدان فكـر وتـدبّر            »

وجمال إمعـان وتبصّـر، فـال مـراءَ إذن يف أنّ هنـاك عالقـة و يقـة بـني علـم الـنّفس واألدب ممّـا يفـتح             

جملال لعلماء النفس واملشتغلني ب  لكى جيولوا يف هذا املوضوع وألنّـ  حيـت يوجـد نشـاط عقلـيّ توجـد       ا

مادّة خصبة وأرض عامرة لعلم النفس لكي يإب  وجود  ويستقيم عود  وحيقّق مـن خـالل ذلـك ذاتـ      

دب قـائالا:  . وعلى ضـوء املنـهج النفسـيّ، انـقى يونـغ يعبّـر عـن األ       (64م: 1977)أ د فضل، « وموضوع 

. ولـــو أمعنّـــا قلـــيال التّضـــح لنـــا أنّ فنيّـــة (15ش: 1385)فتـــوحي، « إنّ األدب خطـــاب للّـــاوعي اجلمـــاعيّ»

األديب ــ عند يونغ ــ مصدرها هو نفسيّة الالوعى الفرديّ أو اجلماعيّ علـى إطالقـ ، سـواء  أكـان ذلـك      

األدب جـــذور  مترسّـــخة يف الوعـــى  نتيجـــة االنعكاســـات اخلارجيّـــة أم الداخليّـــة. فهـــو إذن يعتقـــد أنّ   

اإلنسان اجلماعيّ، لذلك نرى أنّ األدب ــ مبا في  مـن الشـعر والروايـة والقصّـة وامليكروسـرديّ مجيعـاا       

 ــ يتعلّق هبذ  الزاوية الفكريّة؛ ألنّ  يتّصل إمّا بالالوعى وإمّا بالوعى الذي يرتبط بالالوعي الحمالة.

علمـاء الـنفس الكبـار أمإـال فرويـد، ويونـغ،        يعتق آدلر منومتاشياا مع هذ  الفكرة، فإنّ   

والسـيّما منـ     ـــ ولكان، وغريهم الـذين كـان هلـم يـد طـوىل يف الكشـف عـن العالقـة بـني الفـن           

ونفسيّة الفنّان باملعىن الواسع للكلمة. فقد استطاع هو  ــ األدب مبا في  من املكوّنات والعناصر

بـني نفسـيّة الفنّـان أو األديـب واتّجاهـ  األديب بشـكل عـام،        يف حد ذات  أن يقوم بإجيـاد ربـط   

اعتماداا على نظريتّ  املعنونة بالشعور بالنقص. ومن اجلدير باملالحظة أنّ الشعور بالنقص ال 

يدلّ على وجود سلبيّات يف شخصيّة الكاتب أو الفنّان، خالفاا ملا تدرك  العامّة، بـل هـو يعتـق،    

م على آليّات الفرد الفنّيّة وغريها على إطالقها. وجتـدر اإلشـارة إىل   يف حدّ ذات ، مفتاح حتكّ

أنّ الشعور بالنقص تنبعت من  آليّة مهمّة وها هي التعويض الذي يطبع بـ  الـبعض مـن اآل ـار     
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الفنّيّة. ومن مهمّة هذ  الدّراسة، إذن، اإلشارة إىل التعويض ومـا يتفـرّع عنـ  يف قـوّة أدونـيس      

  وبالتاىل القيام بدراست  دراسة مستفيضة. وشاملو اإلبداعيّة

وبغضّ النظر عمّا مضى وبعدما مرّت على األدب قرون، حىت القرن احلايّ، جند أنّ النقد 

األديبّ يتّج  اجتّاهاا فنّياا جديداا وهو ينعكس يف األدب املقارن املتمحـور حـول اتّجاهيـ  الفرنسـيّ     

الضّـوء علـى املـذهب األمريكـّي الـذي هـو قريـب جـدّاا مـن          واألمريكيّ. وأمّا الدّراسة هـذ ، فتلقـي   

والـذي قـدّم نظـرات تركيبيّـة     »االجتا  النفسيّ. وعلى رأس هذا املـذهب الفكـريّ هـو رينـ  ويليـك      

عــرّف األدب املقــارن بةنّــ  دراســة األدب خلــف  "مشوليّــة ويف الوقــ  نفســ  انــقى "هنــري رمــاك 

دب وجماالت أخرى من املعرفة واالعتقاد مإـل الفنـون   حدود بلد معيّن، ودراسة العالقات بني األ

ــة كالسياســة،       ــوم االجتماعيّ ــاريخ، والعل كالرســم، والنحــ ، والعمــارة واملوســيقى، والفلســفة، والت

واالقتصــاد، واالجتمــاع، والعلــوم، والديّانــة، وغــري ذلــك. وباختصــار هــو مقارنــة األدب مبنــاطق       

 .  (www.discover-syria.com: م2016)قزع، « أخرى من التعبري اإلنساين

شــاملو مــن شــعراء الشــرق املعاصــرين، واللــذَيْنِ كــان هلمــا  و يعــدّ أدونــيس: إشــكاليّة البحــت

ــد، حيــت انــق           ــة الشــعريّة حنــو اجتــا  تصــويرّي ومفهــومّي جدي ى فضــل كــبري يف توجيــ  اللغ

تذبذب يف دائرة غري متناهية، وصار املفهوم يتةرجح بني احلقيقة والعدم. التصوير عندمها ي

اتّجاهـ  الفكـرّي، تـة ّر بـ  شـاملو أيضـا تـة را عميقـا.         و فكما أنّ أدونـيس تـة ّر بـاألدب األروبّـي    

أحيانا نزوعاا غربيّاا وأحياناا أخرى نزوعاا شـرقيّاا.   ــ يف جتربتهما ــ وعلى هذا جندمها مييالن

نّ  هناك خط فاصل فكريّ بينهما، وذلك يبدو جليّاا يف مترّدمها وعصياهنما على اهليكل إالّ أ

الشعريّ هدفاا إىل القيام ببنائ  من جديد، فواحد يتمرّد ليعيـد البنـاء واآلخـر حيـوّل صريبـاا      

مــن الالوعــي. فالبيــان عمّــا يكــون يف جتربــة الشــاعرين الشــعريّة مــن افتــراق أو اشــتراك بــني  

 ، هذا هو الذي يدفعنا إىل دراسة أدب الشاعرين دراسة مستفيضة.واملعىن الصورة

 هي حماور الدونيّة والتعويض يف جتربة الشاعرين الشعريّة؟ ما سؤال البحت:

: ميكن، من خالل دراسـة قـوّة الشـاعرين اإلبداعيّـة، احلصـول علـى حمـاور        فرضيّة البحت

ونيّة الذاتيّة واالجتماعيّة واألسريّة،كما هي احلـال  و يقة الصلة بظاهرة الدونيّة منها مإالا الد

 يف حماور التعويض لدى الشاعرين يف وق  معاا.

التحليلـيّ، والـذي يلقـي الضـوء علـى       -يقوم هذا البحت علـى املنـهج الوصـفيّ    :منهج البحت

ذلــك يــةيت مــن خــالل وصــف  هلــذ  احملــاور،   و احملــاور الدراســيّة املتعلّقــة بتجربــة الشــاعرين، 

http://www.discover-syria.com/news/113
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تطرّقاا إىل تطبيقها على بناء الشاعرين الشعري. وينطلق البحت من زاوية نفسيّة تتجلّى يف م

اتّجا  آدلر النفسي مستمرّاا فيها ليصل إىل ما يوضّح لنا التواصل والتداخل األديبّ يف جتربة 

 .الشاعرين الشعرية

بداعيّة واألدبيّة للشاعرين ــ لقد طرق الكإري من احمللّلني والنقّاد باب القوّة اإل: خلفيّة البحت

أدونيس وشاملو ــ وذلك ينطلق من زوايا واتّجاهات فكريّة متعـدّدة، منـها مـإالا االتّجـا  الفلسـفيّ      

واالجتمــاعيّ والنفســيّ ومــا إىل ذلــك. وعلــى الــرّغم مــن أنّــ  دوّنــ  كتــب ومقــاالت كــإرية يف هــذا  

لة. وافترض أنّ  لـو كانـ  هنـاك عالقـة بينـهما،      الشةن، إالّ أنّها ال مت ّ مجيعاا هلذا املوضوع بص

فإنّ هذ  العالقة ليس  أصيلة أو قل هي غري مباشرة وال متسّ املوضوع بتاتـاا. فمـن هـذ  الكتـب     

ــاب قــد تطــرّق إىل           ــي وهــذا كت ــو عل ــيس" لرجــاء أب متكــن اإلشــارة إىل "األســطورة يف شــعر أدون

وهنـاك أيضـاا مـا يسـمّى "دراسـة موتيفـات       األسطورة دون أن يقـوم بتحليـل نفسـيّ هلـذا املوضـوع      

أدونـــيس الشـــعرية": رســـالة ماجســـتري يف جامعـــة آذرباجيـــان وهـــي قـــد تطرّقـــ  إىل املوتيفـــات  

ــا        ــ  الدّراســة فيهــا دون أيّم ــز علــى إطــار نظــريّ معــيّن أو بــاألحرى لقــد متّ األدونيســيّة دون تركّ

ــة   ــة معيّنــة. وكــذلك "اإلبــداع ومصــادر  الإقافيّ ــ  اتّفــق    متركــز ومنهجيّ عنــد أدونــيس"؛ صــحيح أنّ

ــ  اليكفــي أن نعتــق  حــاجزاا أساســيّاا يف دراســة هــذا        الكتــاب وموضــوعنا بكلمــة أو مفــردة إالّ أنّ

املوضوع. وهناك أيضاا مقاالت مكتوبة هبذا الشةن، لكنّها ال تتّصل بدراستنا على إطالقها. ومن 

، نعـم  هـذ  املقالـة تتّصـل مبوضـوعنا،      هذ  املقاالت "أدونيس شاعر مترّد وغرب " لنجم  رجـائي 

بنحو من األحناء، لكنّ  هناك فرق شاسع بينهما، وبدعوى أ نّهـا درسـ  املوضـوع دراسـة نفسـيّة      

دون إشــارة إىل املــذهب النفســيّ املــرتبط هبــذا الشــةن. ومنــها أيضــا "أدونــيس: شــاعر التمــرّد         

ريبـاا وال تتّفـق وموضـوعنا مباشـرة.     والتحوّل" أل ـد خليـل، ومـن الواضـح أنّهـا دراسـة نفسـيّة تق       

كذلك "بررسي اساطري در شعر شاملو وأدونيس" لسيّد فضـل اهلل مـري قـادري، دراسـة تطبيقيّـة      

در شــعر ادونــيس وشــاملو"  حبتــة وال متــ ّ ملوضــوعنا بصــلة. ومنــها "بررســي تطبيــق مســيح   

إىل ظـاهرة األسـطورة،   وحسني عابدي، ومن الطبيعي أن املقالة هذ  لقد تطرّقـ    خلليل 

مما ميكن القول جزمـاا بةنّـ  ليسـ  هنـاك عالقـة بينـها وبـني هـذا املتواضـع. وكـذلك "مجاليّـات            

البي  يف شعر أدونيس دراسة األمناط النفسيّة واجلماليّة لصورة البي " خلالـد زغريـ . ولسـنا    

العنـوان، نفسـ ، يشـعرنا    حباجة إىل أىّ تعليق على هذا العنـوان مـن حيـت الوظيفـة العلميّـة؛ ألنّ      

ــة. واخلالصــة أهنــا درســ  وظيفــة            ــ  وبــني موضــوعنا مــن فــوارق أساســيّة وعلمّي مبــا يكــون بين
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التصوير بالغيّاا ودالليّاا إلّا أّن هـذا البحـت يلقـي الضـوء علـى مـايكون مـن العالقـة اجلدليّـة بـني           

 الدونيّة والتعويض، انطالقاا من اتّجا  آدلر النفسي.

 طلق النفسيّاألدب من املن

قيل آنفا بةنّ  هناك عالقة جوهريّة بني األدب، مبا في  من مقومّـات أساسـيّة، وعلـم الـنفس. إذ     

إنّ األدب يتكــوّن مــن حمــاور نفســيّة مــن جهــة وحمــاور عقليّــة مــن جهــة أخــرى، فبعــد  العقــالينّ  

 -ح لنـا هـذا األمـر   يتعلّق بعلم الفلسفة وبعد  العـاطفيّ أوالنفسـاين يتعلّـق بعلـم الـنّفس، حيـت يتـي       

القيام بدراسات أدبيّة كإرية من خالل اإلستقصاء يف علـم   -أى العالقة بني األدب وعلم النّفس

الـــنّفس. وال يتحقّـــق هـــذا األمـــر إالّ عـــن طريـــق التعـــرّف واالطـــالع علـــى مقوّمـــات علـــم الـــنفس   

حنــاول تاكيــد فمــن نافلــة القــول أن  »األساســيّة واتّصــاهلا بــاألدب بشــكل عــام. ويف هــذا الضــوء   

العالقــة بــني األدب والــنفس اإلنســانيّة؛ فهــي قضــيّة مســلّمة يف غــري حاجــة لتاكيــد أو إ بــات، إذ    

يكفي من تسـاور  حلظـة شـّك أن يلقـي نظـرة علـى أىّ عمـل أديبّ، مـن أىّ نـوع، يف أيّـة لغـة، وأىّ            

اوفهــا، يف يف وساوســها وخم -ذاتــاا ومجاعــة -عصــر، ألىّ كاتــب، ليجــد هــذ  الــنّفس اإلنســانيّة   

اقتحامها وجرأهتا، يف يةسها وطموحها، يف حبّها ويف كراهيّتها يف كلمة واحدة. وبناء على هذا، 

يصبح ضرباا من العبت أن نسعى إىل ضرب األمإلة وسوق األدلّة والقاهني؛ فال نظنّ أنّ هنـاك  

. (1م: 1991)هبـي،  « من ميارى منتظراا مـن يقنعـ  هبـذ  العالقـة أو حتّـى مبـداها يف األدب والفـن       

ومـــن خـــالل مـــا مضـــى، نتوصّـــل إىل أنّ العالقـــة بـــني األدب وعلـــم الـــنّفس، مـــن نـــوع حتصـــيل    

 احلاصل، وليس حباجة إىل االتيان باألدلّة والقاهني إ باتاا ل  وهو أظهر من الشّمس.

ة يعــدّ يونــغ، وفرويــد وآدلــر مجيعــاا، مــن علمــاء الــنّفس الكبــار الــذين كانــ  هلــم نظريّــات نفســيّ 

ة، سـواء كـان ذلـك، األدب أو الرسـم أو السيّاسـة أو النحـ        يـّ عميقة، اجتاحـ  أحنـاء العلـوم النظر   

ــا  ــــومــا يتّصــل بــ  مــن القــوّة اإلبداعيّــة   ــــ الء يعتقــدون مجيعــاا أنّ األدبؤومــا إىل ذلــك. وهــ لــيس إلّ

 (sachs) "سـاكس ة. يقـول " نتيجة الالوعى الذي مُلقَ وعاؤ  بالتّة ريات اخلارجيّة السلبيّة واإلجيابيّ

إنّ الشـعر أو القصـيدة الـل ينظمهـا الشـاعر، مـا هـي إالّ حلـم يقظـة          »أحد أقطاب مدرسـة فرويـد   

يســمع مــن اجتمـاعيّ فيهــا تعـبري عــن الرغبــات املكبوتـة واألمــل الـذي تصــبو إليــ  الـنفس ويلمــح بـل       

أو  ـــ ا قالـ  سـاكس   س مثّـة اخـتالف بـني مـ    ي(. ولـ 52-51ش: 1379، ي)متـر « هواتف العقل البـاطن 

يف حديإ  عن اتّصال األدب بعلـم الـنفس ومـا قالـ  آدلـر يف هـذا اجملـال فقـط. ونظـراا إىل           ــ فرويد

 أنّ هذا البحت، هو قائم على اتّجا  آدلر النفسي، سنفرد ل  احلديت يف هذ  املناسبة.
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 سيكولوجيّة آدلر

النمسا وكـان أبـو  تـاجراا يهوديّـاا وأمّـ       ، وُلِدَ آلفرد آدلر بفيينا، عاصمة 1870ر عام يفقا يف»

. هـذا  (600: اتـ ون )فـائق، د « امرأة تتميّز ببساطة الطبـاع واألمومـة ورزانـة الشخصـيّة واحلنـان     

وعلى الرغم مـن وجـود بعـض االشـتراكات اجلذريّـة، بـني آدلـر وفرويـد، يف رؤيتـهما النفسـيّة،           

روايـة و...لكنّـ ، هنـاك أيضـا خـط فاصـل       إىل القوّة اإلبداعيّة، ومـا ينـتج عنـها مـن الشـعر وال     

هـي أسـاس   اللّـذة  يفرّق بينهما يف بعض التوجيهات النفسيّة، وذلـك هـو أنّ فرويـد يعتقـد بـةنّ      

الشخص وجوهر  يف التربية والتطور جسميّاا، وروحيّاا، واجتماعيّاا، و قافيّـاا. عليـ ، فـإذا صـار     

ياء غـري معنيّـة بـ  يف عـامل البـاطن      الشخص رغبات  أو لذاتـ  مكبوتـة، ينحـرف ذهنـ  إىل أشـ     

 إشــباعاا لنفســ  فيمــا فقــد  مــن عــامل اخلــارج. بفــارق قليــل، يعتقــد آدلــر أنّ الشــعور بــالنقص   

(Inferiority feeling) .هو أساس تكوين شخصيّة الفرد من الزاوية الفرديّة واالجتماعيّة 

نّ طريقـة "السـيكولوجيّة   عتراف بـة من اال ال مندوحة ي»ويلخّص آدلر نظريّت  فيما يقول: 

فالنقص، هو أساس اجلهـاد البشـريّ والنجـاح. غـري      الفرديّة" تبدأ وتنتهي مبشكلة النقص...

أنّ الشــعور بــالنقص هــو أســاس مجيــع مشــاكلنا النفســيّة. فــإنّ الفــرد إذا مل جيــد هــدفاا مــن    

« حليـاة يلصـ  مـن مواجهـة ا    الرفعة، تعرض للشعور بالنقص وهذا الشعور يقود  إىل خمرج

ــا يســعى فيــ    (331-330: هـــ1364)العــامري،  . وتنشــة هــذ  النظريّــة عــن مصــدر فيســيولوجيّ ممّ

أعضاء اجلسـم إىل إزالـة الـنقص تعويضـاا عنـ  بشـىء آخـر. وسـيتّم هـذا الـنقص عـن طريـق             

فيسيولوجيّ أو مبساعدة الردود النفسيّة. فمع حالة الفيسيولوجيّ الضعيفة تةيت حالـة نفسـيّة   

ــة إىل اإلبصــار،      ضــعيفة... ونكتفــي هنــا مبإــال، هــو أنّ الضــعف يف البصــر تتبعــ  حاجــة ماسّ

 .(101ش: 1351)شاف ، كذلك العكوف على القراءة أو الرسم و والتنمية للطاقة البصريّة

أنّ الشخص، بغضّ النظر عن العوامل الفيسـيولوجيّة   ومن خالل ما مضى، نتوصّل إىل

خصــيتّ ، قــد يتعّــرض لــبعض املخــاطر واألعــراض النفســيّة  أو اجلينيّــة املــؤ ّرة يف تكــوين ش

 املنبعإـة مـن رغباتـ  املكبوتـة يف داخـل األسـرة أو اجملتمـع، حيـت إنّ هـذا األمـر، يدفعـ  إىل           

، ليإب  ذاتـ  مـن جديـد. فينطلـق منـ ، إذن، القـوّة اإلبداعيّـة        ىعنها بةشياء أخر التعويض

 ـــ  تلف مقوّمات  كالشـعر والروايـة والقصّـة وغريهـا    مبخ ــ املتجليّة يف العلوم النظريّة كاألدب

ــة حنــو الفيزيــاء أوغــري . فعلــى ســبيل املإــال، جنــد أنّ        كمــا هــي احلــال يف العلــوم التطبيقيّ

كـان مصـاباا بنـوع مـن      ـــ  باعتبار  قطبـاا مـن أقطـاب علمـاء الفيزيـاء املعاصـرين       ــانيشتاين 
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إىل اإلتيــان باجلديــد مــن القضــايا    دفعــ ي االخــتالل العصــيبّ وهــذا األمــر وحــد  هــو الــذ    

 «.النسبيّة»الفيزيائيّة كنظريّت  

وكذلك لو أردنا حتليل األدب حتليالا نفسّيا مـن هـذا املنطلـق، ميكـن القـول طبعـاا بةنّـ  هـو         

 ـــ  نتيجة بعض من االحتكاكات الداخليّة واخلارجيّة للشّخص. فـالفرد إذا واجـ  جتربـة سـلبيّة    

فهذ  تؤ ّر على نفسيّت  ممّا تنعكس يف  ــ النقص أو حتّى مصيبة ما ناجتة عن الكب  أو عقدة

س هذا كسلوك  وعالقت  الفرديّة واالجتماعيّة. وطبيعيّ، إذا كان الفرد مائالا إىل األدب، فينع

األمر متقولباا على منط معيّن من املوتيف الشعري الذي اليزال يساور  يف النّص، كةنّ  أصبح 

نــ . فعلــى هــذا األســاس، ســنقوم بالتّحليــل لتجربــة أدونــيس وشــاملو الشــعرية  جــزأا ال يتجــزّأ م

حتليال  نفسيّاا ينبعت من ظروفهما البيئيّة املو ّرة على تكوين شخصيّتهما الشـعريّة، هـدفاا إىل   

والل أ ّـرت علـى    ــ بعدي  الفرديّ واالجتماعيّ ب  يفكالسيّما ال ــ استخالص الدوافع النفسيّة

 هتما اإلبداعيّة بشكل عام.توجي  قوّ

 بدايات أدونيس وديناميكيّة البيئة

 جبلـة  يف قرية فقـرية تُـدعى "قصـابني" قـرب مدينـة      1930إن  علي أ د سعيد، وُلِدَ يف سنة »

« ، وهي عبـارة عـن أكـواخ مـن احلجـر والطّـني هـي مـا نسـمّيها بيوتـاا هنـاك           الالذقيّة يف حمافظة

ــ :   (500م: 1980)نشــاوي،  ــ  وطفولت ــة. يف    ». يقــول أدونــيس عــن بيت صــورة البيــ  خمتصــر للطبيع

اهلــواء الطّلــق: جــدران مــن احلجــر والطّــني، يغطّيهــا ســقف مــن اخلشــب. يف الشّــتاء كانــ  أمّــي  

س  كـبري وتغسـلر. كنـ  أصـرخ وأبكـي، خصوصـاا عنـدما تـدخل يف عـيرّ رغـوة           تُجلسر يف ط

م: 2016)سـالمة،  « الصابون. وكان  تقول هبدوء: قلـ  لـك أغمـض عينيـك، عنـدما أغسـل رأسـك       

www.discover-syria.com)    ــى ت عــرّض موطنــ  ألحــداث   . فمــا إن قــرب مــن عنفــوان شــباب  حتّ

م، وحركــة ســامي 1949خمتلفــة عســكريّة متتاليــة منــها: حركــة حســر الــزعيم يف مــارس ســنة    

ــاوي يف أغســطس ســنة    ــب الشيشــكلي يف ديســمق ســنة    1949احلنّ ــة 1949م، وحركــة أدي م رغب

ــ  هــذ  الوحــدة يف ســنة      م: 2008)باتريــك، « 1951لســوريا يف الوحــدة الكاملــة مــع مصــر وقــد متّ

 كالفقر والوضعيّة السياسيّة الغائمة وشخصيّة الشـاعر املتةرجحـة   ــ  ّرت كل هذ  العوامل. وأ(18

سلبيّاا، على تكوين ذهنيّت  مث شخصيّت  األدبيّة الل بدت بوضوح يف نصّ  الشعري عمّا قريب. ــ 

مواقـف   وبالرغم من أنّ أدونيس قد أتى يف جتربت  بـبعض مـا يتعلّـق بـالقرآن الكـرمي، إالّ أنّـ  يف      

كإرية، جند  يعتنق املذاهب الغربيّة احلديإة، مإـل مـا يسـمّى باحلدا ـة ومـا بعـد احلدا ـة اللـتني         

http://www.discover-syria.com/bank/5033
http://www.discover-syria.com/bank/5033
http://www.discover-syria.com/bank/6090
http://www.discover-syria.com/bank/6090
http://www.discover-syria.com/news/113
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أشاعتهما الفالسفة الغربية من أمإال فوكو، نيتشة، بارت ومن إليهم. ومبا أنّ البحت خارج عن 

 هذا النطاق فسنتعرّض ل  يف حبت مستقلّ ل  تفصيالا.

 البيئة بدايات شاملو وديناميكيّة

شــا  ياا يف شــارع صــفي عليّمشســ 1304عــام  بامــداد" -صــبح، الــف -"الــف ولــد أ ــد شــاملو»

ــران. انتقلــ  أســرت  بعــد قليــل إىل     منــاطق منــها رشــ ، ونــريم، واصــفهان، وآبــاد ،       بطه

 نـة إىل يالتنقّـل والـزنوح مـن مد    ان بطبيعـة شـغل  مضـطرّاا إىل   كـ از. ومبـا أنّ أبـا األسـرة    ريوش

 ســـتإري . وال(19ش: 1381)صـــاحب اختيــاري،  « زكـــدومنـــا أىّ متر كنـــا وهنـــا، فـــدرس هىأخـــر

ا للـدول  يسـور كران خضـع   يـ إ أنّ كضـاا؛ ذلـ  يئـي أ يشـاملو يف جتربتـ  الشـعرية عـن اجلـق الب     

ى ا علـ يجنوب البالد وروسـ ى لترا مستولية علك. فصارت إنة األوىليّة، بعد احلرب العامليّاألروب

اســيّ يان مهيمنــاا علــى النظــام السكــحممــد رضــا هبلــوي"  "الشــا ، إنّ كذلــى هــا. زد علــيمشال

ة سياســيّاا واجتماعيــاا. يواالجتمــاعيّ إطالقــاا. فةصــبح  الــبالد تتعــرّض ألســوأ احلــاالت الســلب

ش: تعتــق هــذ  1332-1320 فتــرة (ة ضــمن الفتــرتني اآلتيــتني: أ يوتــةيت هــذ  احلــاالت الســلب 

ة "اجلبهــة ميــتــاز هــذا العهــد هبزمياســيّ ويران السيــإخ يالفتــرة مــن الفتــرات احملوريّــة يف تــار 

ل يكـ اهلى ة علـ يانـ  ضـربة قاضـ   كاا على توجيـ  الشـعراء الشـعري مثّ    ريإكالوطنيّة" الل أ ّرت 

ى الء احللفـاء علـ  ية وقعـ  بعـد اسـت   ميـ ش:  الـت هز 1342-1332فترة  األديبّ بشكل عام. ب(

انـ   كش من جهـة أخـرى. و  1342 خرداد 15ش من جهة وحركة 1332مرداد  ران هو حركةيإ

ومـة والقيـام بنفـى "السـيد روح اهلل اخلمـير"،      كة للحيـ جـة االتّجاهـات العلمان  يهذ  احلركـة نت 

 .(60ش: 1388)مريزاىي، قائد الإورة اإلسالميّة آنذاك 

 ةيس والشعور بالدونيأدون
اشـرة أم غـري مباشـرة.    قيل آنفاا بةّن القـوّة اإلبداعيّـة تتصـل متامـاا بالبنيـة النفسـيّة للفـرد مب       

سواء جتلّ  هذ  القوّة يف الفنّ أو حىتّ يف الفيزياء أو الكيمياء وما إليهما من العلوم األخرى. 

ويف جمال األدب أيضاا هناك عالقة حمورية بـني اهليكـل النفسـاينّ للفـرد وطاقتـ  اإلبداعيّـة.       

يـةتون بآ ـار قيّمـة ممتـازة      فعلى سـبيل املإـال، جنـد كـإريين مـن أدبـاء الشّـرق أو الغـرب أّنهـم         

بالتعقيـــد والتنـــاقض. وهـــذا التعقيـــد أو التنـــاقض مل يـــةت إالّ مـــن خـــالل نفســـيّتهم املمتـــازة   

الـــرواة، و مبـــن فـــيهم مـــن الشـــعراء، ـــــ بالتعقيـــد طبعـــاا. فـــال غـــروَ إذن، إذا قلنـــا إنّ األدبـــاء  
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أنفسـهم مـن شـعور     يةتون، يف لغة مزخرفة، مبـا ضـغط علـى    ــ والقصّاصون، واملنسوبني إليهم

غريها. فالبشّار وأيب نواس وأيب العالء وبعض األدبـاء قـدمياا   و بالدونيّة والنقص أو احلرمان

وجديداا، لونظرنـا إىل أدهبـم مـن املنطلـق النفسـي لتبـيّن لنـا أّنهـم أفرغـوا مـادّة حرمـاهنم أو            

أديبّ مزخرف، حيت إنّ  -يف قالب لغويّ ــ شخصياا أو اجتماعياا أو قوميّاا ــ نقصهم أو دونيّتهم

 كالًّ ل  معجبو  ومعارضو  اخلاصّون.

وعلى ضوء ما سبق، فيبدو واضحاا بةنّ أدونيس يعدّ مـن روّاد الشـعراء العـرب الـذين هلـم      

يف توجي  األدب حنو منطلق راق خصـب، أفسـح اجملـال إفراغـاا أليّـة جتربـة ذهنيّـة،         يد طوىل

ابيّة. فعلى هذا، يـةيت كالمـ  ملفوفـاا خبـيط أسـطوري      سواء أكان  هذ  التجربة سلبيّة أم إجي

معقّد حيت ال ميكن إدراك  إلّا بشقّ النفس أو العناء الطّويل. ومهما يكن من أمـر، فهـو أيضـاا    

بـــ  إىل اإلتيــان باملعــاين اخلصـــبة   ى تــة ّر يف حياتــ  بنـــوع مــن الدونيّــة أو الـــنقص ممّــا انتــه      

تّ  الصلبة وذهنيتّ  املعقّدة. ومن اجلدير باملالحظة، أنّ وأاللفاظ املتصلّبة الل تنمّ عن نفسي

ــة، فمــن منــا   دونيّــة الشــاعر تــةيت ــة تقلّبــات  انطالقــاا مــن مناهــل فرديّــة واجتماعيّ هلــها الفرديّ

. ومـن  حيات  وذهنيّت  املعقّدة تعقيداا دفع  إىل رفض ميتافيزيقا اإلسالميّ وأصالة اهلل تعـاىل 

 ّر  مبعتقـدات أروبيّــة حديإـة، ممّـا دفــع هـذا األمــر، بعـض النقّــاد، أن      مناهلـها االجتماعيّـة تــا  

 حيكموا علي  باإلحلاد والكفر يف املعتقدات اإلسالميّة. ومن احملاور الدّالة على دونيّت  هو:

بالدونيّـة يف   ـــ  بشـكل الوعـي   ـــ  مـن الـدوافع الـل جعلـ  الشـاعر يشـعر       :الدونيّة الفرديّـة ( أ

ويف هـذ  املناسـبة، جنـد      متّ التعـبري عنـها قبـل قليـل...     عيش يف قرية فقـرية حيات ، أنّ  كان ي

 يروي، نفس ، عن النهر الفاصل بني القريتني وخوض  في  بعد انتهاء مدرست  ملّـا كـان طفـالا:   

ويف أحد أيام الشتاء ملّا كان عائداا من املدرسة إىل القرية حت  مطـر غزيـر مـع ابـن خمتـار      »

سنّاا، فقد أجفلهم رؤية النّهر طائفاا وهادراا وعوضاا عن العودة إىل املدرسة  القرية وهو يكق 

ــدأ املــاء يغمــر  حــىت الصــدر، مث           ــ ، وإذّاك ب فقــد خــاض األكــق ســناا ودعــا  أن يــوض مإل

الكــتفني مث العنــق وكــان املطــر شــديداا ومبعجــزة وصــل إىل الضــفّة الإانيــة وكــان عبــور النــهر     

. (www.discover-syria.comم: 2016)سـالمة،  « عجـزة وعنايـة خفيّـة   جمازفة كبرية والنجـاة م 

أن  ـــ الشـخص بشـكل عـام     أو ـــ  فحياة الشاعر يف بيئة تنقصـها الإـروة العلميّـة جتعـل الشـاعر     

ا األمــر بوضــوح يف جتربــة يقــوم بــالتعويض عنــ  بتنميــة مســتوا  األديبّ فيمــا بعــد. وجتلّــى هــذ  

الشاعر الشعرية، حيناا بعد آخر، حيت جيعلنا نقطع بةنّ نشةت  الفقرية أ ّرت تة رياا كبرياا يف 

اتّجاه  الفكريّ. وإنّما اجتياز  حدود سوريا إىل لبنان، هو أمر آخر، دفع الشاعر إىل الشعور 
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وإسـرائيل علـى قنـاة سويسـرا.      بالنقص يف حيات ، وذلك كان متزامناا هلجمة إنكلترا وفرنسـا 

ملّـا وصـل  إىل اجلانـب اآلخـر للجسـر، الفاصـل       »عبّر الشاعر نفس  عن هـذ  احلالـة قـائالا:    يف

بني سوريا ولبنان، انتشر نبـة اهلجمـة علـى قنـاة سويسـرا. يف تلـك اللحظـة،كن  أشـعر بـةنّر          

ارب ومل أجـد يف  شخص هزمي اإلرادة وعدمي األمل باحلياة. كنـ  شـبيهاا أكإـر بالشـخص اهلـ     

كانـ  دنيـاى مظلمـة وسـوداء إلّـا أنّـ  كنـ  أرى بصـيص أمـل يف           نفسي أمـالا بالبقـاء والـدوام.   

. فالبيئــة بكــل مــا (30: م1993؛ نقــال عــن أدونــيس، 11 ش:1383)عــرب، « عيــون خالــدة ســعيد فقــط

  إيّاهـا،  يف حالـة تركـ   كذلـ و فيها من القضايا السلبيّة واإلجيابيّة أ ّرت على ذهنيّـة الشـاعر،  

 حبإاا عن مكان آخر للسكينة واالرتياح، يعتق نفس  منهزماا، وقانطاا من احلياة.

وأشـرنا ســابقاا إىل أنــ  مـن الــدوافع الــل أ ـرت علــى شــعور  بـالنقص أو الدونيّــة أنّــ  كــان     

طفالا وكان حيترق أبو  أمام  يف النار وهو مل يكـن قـادراا علـى إنقـاذ  بتاتـاا، فصـار حلرمانـ         

رجولت ، لدي  دونيّة كبرية عوّض عنـها بةسـطورة "سـنونو" يف جتربتـ  الشـعرية      و أبّهة األب من

عَلـى بَيْتِنـا كـان يَشْـهَقُ     »فيما بعد. فنلحظ مقطعاا شـعرياا قـد نظمـ  هبـذ  املناسـبة وهـو يقـول:        

ــكــبْويَ صَــمْ ٌ ــدَبَ حقــلٌ  ونُ/ ألَنّ أيبكي سُ ــنُونُوو مــاتَ، أَجْ . (1/40ج :م1996)أدونــيس، « ماتَــ  سُ

فالشاعر هنا يريـد بتعـابري ك"شـهق الصـم "و "بكـاء السّـكون" أن يقـول إنّـ  لقـد أصـيب بـداء            

عُضال من حرمان  ألبي . ولعلّ هذا املقطع هو حمور جتربت  األصـليّ، ممّـا بـىن عليـ  أساسـ       

تجلّـى  الشعري متاماا، ذلك أنّ ، جند يف كإري من عناوين  الشعرية، نوعاا من احلرمان الـذي ي 

 يف تعابري كإرية ل  ك" احللم" و"الضياع" وغريمها.

من احملاور النفسيّة اهلامّة الل انعكس  يف جتربة الشعراء االجتماعيّة:  -الدونيّة الوطنيّة( ب

العرب، بشكل واضح، هو الشعور بالنقص أو الدونيّـة االجتماعيّـة الـل تصـوّر لنـا عـدم االكتفـاء        

ريبّ. فكإرياا ما جند، من الشعراء، من يقوم بتةنيـب قومـ  العـرب هازئـاا     الذّايت لدى اجملتمع الع

منــهم، رافضــاا هلــم، ودافعــاا إيّــاهم إىل املكافحــة ضــدّ العــدوان والقــوة املتســلّطة، إالّ أنّ اجلميــع  

كــةنّهم يف نــوم الشـــتاء منغمســون. وعلــى هـــذا، فــإن أدونـــيس يشــعر خــض  عميقـــاا مــن الناحيـــة         

يّة، فيميل هو إىل توبيخهم وتةنيبهم، دومنا أيّ رضى لـ  منـهم. وأدونـيس هـو     االجتماعيّة والوطن

باعتبار  من الشعراء الكبـار، لقـد أحـسّ وشـعر عميقـاا بـالنقص الفـرديّ واالجتمـاعيّ ممّـا دفعـ            

هـذا، إىل التعـويض عنـ  باسـتخدام الــبعض مـن اآلليّـات الشـعرية الــل تصـوّر لنـا هـذا الــنقص           

"السّماء الإّامنـة" مـن ديـوان "املسـرح      ـ. يقول أدونيس يف قصيدت  املعنونة بمباشراا أوغري مباشر

 واملرايا" معبّراا عن صفات العرب الىت متتاز بطابع تشاؤمي و ائر:
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رأيــ ُ فيـ  القمــرَ   /امــةٌ تُـذْبحُ يف ينبــوعْ/ رأيـ ُ فيــ  أُمّـةا...   ميوالـوطنُ املَفتـوحُ مإــلَ كفـنٍ/    »

انَ كـ الزلزالْ.../ ... وكـ س املخلوعْ/ والزمنَ اآليت كلْ،/ والزمنَ املناملقطوعْ/ من أَوجُ ِ األطْفا

.../فقـال: تَـمَّ   يدي/ ارْفَعْـ ُ عـن بالد  ي فُ النقمةِ املَجبولُ بالد ماءْ/ مُعلّقاا بالْعرشِ، قل ُ: سـ يس

ــاحلن كشــعبُ فــىنيمُ والقَضــاءْ/ وســوفَ  كــاحلُ ــاعونْ   ي ــالطَّعن/ والطّ ــل زَبَــدٍ ب )أدونــيس، « فُ مإ

ــن      (189-2/168ج :م1996 ــراا عـ ــرب، معبّـ ــ  العـ ــوّر قومـ ــاعر يصـ ــد الشـ ــاطع، جنـ ــذ  املقـ . ويف هـ

 ـــــأوصـــافهم األخالقيـــة الســـلبيّة الـــىت جعلتـــهم أمّـــة خامـــدة، الحـــراك هلـــم. فصـــار الـــوطن   

ــقٌ علــى     ــــخلمــودهم  كــالكفن أو ميامــة مذبوحــة يف الســاقية وصــار الســيف غــري مســلول، ومعلَّ

الل هذ  األوصاف الشنيئة انـقى الشـاعر يشـعر بدونيّـة اجتماعيّـة      جدار الالإكتراث. ومن خ

 وقوميّة، انطالقاا من عدم اكتراث قوم  باملكافحة ضد العدوان واملعتدين. 

وبالتاي فإن حضور هذا الشعور يف نفسية بعض أصحاب اإلبداعات األدبية فإمنا هـو مـا   

علــم الـــنفس  »مدرســت  املعروفــة ب   ئوعــدّها مـــن مبــاد   (Finalism) «بالغائيّــة »نّــا  آدلــر   

؛ ففـي هـذا األصـل يظهـر اإلجتـا  حنـو املسـتقبل يف         (Individual psychology) «الفـرديّ 

طـالع  )للمزيـد مـن اال   املتصـوّرة عنـد    (Final act) «ة املنشـودة يـ الغا»ى نفسيّة الشخص بناء  عل

اإلبـداعات األدبيّـة أو   . إذن، حنن نلحظ أنـ  هنـاك مـن    (59-58ش: 1386أنظر: ناصحي ورئيسي، 

غريها ما ال يشوب  أّي نقص، أو بل هـو نتيجـة نـوع مـن االسـتكمال يف شخصـية الفـرد، وذلـك         

 .  ممّا جند  يف النّتاجات اخلاصّة باألئمّة املعصومني

 شاملو والشعور بالدونيّة

ــر يف مــن الشــعراء الكبــار يف األدب اإليــراينّ وهــو الــذ  ــــ كــنظري  أدونــيســــ  يعتــق شــاملو ي أ ّ

حركة األدب تا ريا  كإرياا، من ناحيـة الشـكل واملضـمون. وهـو أيضـاا ككـإري مـن نظرائـ ، شـعر          

 كان يف اجملال الفرديّ أم االجتمـاعيّ حـىت متسـّ   كسواء أ ــ الدونيّة وأحسّ بنوع من النقص أو

 لك طبيعـيّ، بالقلم تعويضاا عن املكافحة املباشرة نتيجة املعوقـات الكـإرية يف هـذا اجملـال. لـذ     

بســب حياتــ  املمتــازة بالتــةرجح، وأدبــ  املمتــاز باللغــة اخلاصّــة، وفكرتــ  املتــة ّرة مــن الشــرق   و

والغرب، أن يكون مصاباا بنوع من النقص والدونيّة، ممّا جتلّى هـذا األمـر بوضـوح يف جتربتـ      

 الشعرية. ومن حماور هذ  الدونيّة أو النقص متكن اإلشارة إىل ما يلي:

قيل بةنّ شاملو كان  حيات  مليئـة بشـدائد ومصـائب كـإرية منـها مـإالا       : يّة الفرديّةالدون( أ

أنّــ  كــان يتنقــل مــن هنــا إىل هنــاك بطبيعــة مهنــة أبيــ ، وطبعــاا هــذا، كــان لــ  تــة ري ســليبّ يف   
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ذهنيّـة الشـاعر وحركتـ  األدبيّـة. هــذا مـن جهـة، لكـن مـن جهــة أخـرى، كـان الشـاعر ذهنّيتــ             

التناقض، حيت جند فيها من األوصاف مامل جند، قـطّ، يف اآلخـرين، وزد   ممتازة بالتعقيد و

على ذلك، إنّ احلكومة املتسلّطة على البالد جعل  الشاعر حيسّ بنوع من النقص أو الدونيّـة  

بالنسبة لنفس  وجمتمع  بشكل عام. قلم  سلس يف تعبري  عن آيدا، مالذ  الوحيد، ومتصلّب 

عندنا أنّ احسـاس الشـاعر املرهـف جعلـ ، يف حياتـ ، أن يشـعر        وخشن جتا  الظلم والعدوان.

ان منـذ نعومـة أظفـار  ذا إحسـاس مرهـف، ممّـا       كـ »بالنقص أو الدونيّة. قيل يف هـذا اجملـال:   

ــلبيّة كــــبرية يف ذهن  لــــة، إىليأدّت حــــوادث قل ــار ســ ــة، وتدفعــــ  إىل يآ ــ الشــــعور  تّــــ  احلسّاســ

أن يكشــف الغطــاء عــن هــذ  األحــداث. فتحــوّل    باالضــطهاد والظلــم، فلــم جيــد بــدّاا منــها إالّ  

  فيمـا بعـد. ومـن    كيف سـلو ى احلماسـة األدبيّـة يف جتربتـ  األدبيّـة، تتجلـّ      إحساس  املرهف إىل

قـة  يكبرياا أنّ  شـاهد يف حد  ىاة الشاعر صديّ  يف ذهنكأهم هذ  األحداث والضغوط الل تر

شـــرعون ي  عمّـــال احلكومـــة، وهـــم يـــتـــةلّم عـــن أســـواط وجههـــا إليتعـــذّب وياا ية أنّ جنـــديّـــدول

ش: 1383،)جمــايب« اجلوانــب ة عــدم وصــول صــراخ اجلنــدي إىل يــالطبــول بغى بالضــرب علــ

ى ئــة باألحــداث والطــوارئ بةنواعهــا املتعــدّدة علــ يانــ  ملكاة الشــاعر يــهــذا، إنّ حى (. فعلــ54

الغ يف شـعور  اسّي. ومـن العوامـل األخـرى الـل كـان هلـا تة ريهـا البـ        ياالجتماعيّ والسى املستو

"أشـرف   مـن  1326ات   الث مرّات. فكان زواجـ  األول عـام   ييف ح الشاعر بالنقص، أنّ  تزوّج

كان من "طوسـي احلـائري" لكـن انقطعـا عـن       إسالميّة" ورزق منها أربعة أبناء، وزواج  الإاين

ا ديـ البعض بسبب ما كان بينهما من االختالف الفكري والعاطفي، وزواج  الإالـت كـان مـن "آ   

ان" الل كانـ  بالغـة األ ـر يف حياتـ  الفرديّـة واالجتماعيّـة. فكـإرياا مـا جنـد الشـاعر           يسكيسر

ــة جتــا         ــ  العميــق هلــذ  املــرأة تعويضــاا عمــا لقــا  مــن شــعور بــالنقص أو الدونيّ يبــدي عــن حبّ

 تني السابقتني. فيتغىن هلا قائالا:يزوجتي  الإان

 يها اران/ با دهان سرخ زخمي  كها باد/   اد بود آن بوسي/ ما ي ها  بوس نيخنست

ن يـ   اكـ / ازآن ز وحشـل يـ دهـد/ ن  ي/ عشـق تـو مـرا تسـال مـ     هنادنـد  ش/ بر زمني يخو

   من/ تو را ناشناخت  مبريم.كداش   يرم  آن ارج من

البوســـاتِ/ الـــل وضـــعها األصـــدقاء؛ بفـــم   كاراا لتلـــكن تـــذكـــ، ودعْهـــا/ تبوســـاتُنا األوىل

ــنْ أنَّ هــذا القطيــعَ ال    كاألرضِ النــاّى / علــجــروحهِمِ القــاين  ــك يُســلّير ويُخــيفر/ مِ رةِ / حبُّ

(. من الواضح أنّ الشاعر يريد هنـا  608ش:  1390يستحقُّ أَن أَموتَ دون عرفانك )مشيسا، 
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 التّعبري عما فقد  لدى زوجتي  السّابقتني من الشعور باحلنان واالرتياح، تعويضاا عن  بـالزنوع 

 آيدا والل وجد فيها احلبّ األزيّ والراحة إطالقاا. هذا من جهة، ومن جهة أخرى وامليل إىل

لقــد جلــة إىل أحضــان احلــب لزوجتــ  خالصــاا مــن الوضــعيّة املةســاويّة املتســلّطة علــى الــبالد.  

 -ولقد جرّب الشاعر أقصى أنواع التعذيب يف السجن وخارج ، فطبيعيّ إذن أن يلـوذ بـالفرار  

مــن هــذ  الوضــعيّة املةســاويّة. فــة ّرت هــذ  القضــايا مجيعــاا علــى ذهنيّــة   -إىل أحضــان احلــبّ

الشاعر تة رياا سلبيّاا حيت مال  ب  إىل نوع من اإلحساس بالنقص أواحلرمان الذي حإّ  على 

 البة بالتحرّر عق نصّ  الشعريّ.التعويض عن  بامليل إىل احلبّ، واإلبداعيّة، واملط

لقد حتدّث شاملو كإرياا عـن وطنـ  إيـران وميلـ  الـوطرّ يف      الجتماعيّة: ا -الدونيّة الوطنيّة( ب

ــ  جعــل الكإــرة املطلقــة مــن شــعر  حكــراا علــى الــوطن،       ــا ال نبــالغ إذا قلنــا إنّ قصــائد كــإرية، ممّ

والتّعبري عن  وتةري  األصيل. وهذا يكـون أحيانـاا مباشـراا، وأحيانـاا غـري مباشـر. لكـنّ احلـديت         

الوطنيّة واالجتماعيّة ال يعر نفور  عن الوطن وإنّما ذلـك يعـر أنّـ  ينضـجر ال     عن دونيّة شاملو 

من الوطن بل من املواطنني الذين اليهتمّون مبا يعنيهم من مستقبل البالد، وما جيري فيـ  مـن   

األحــداث والطــوارئ، وأنّ هــذ  األمــور مجيعــاا دفعــ  الشــاعر إىل الشــعور بــالنقص مــن الناحيــة    

الوطنيّة، ممّا جيعلها منعكسة يف نص  الشعريّ. وكإرية هي القصـائد الـل حتـدّث    االجتماعيّة و

خـونني خوانـد     فيها الشاعر عن هذا احملور النفسيّ. فيقول يف إحـدى قصـائد : شـب بـا     

 كشد...  / ب  سوي نور فرياد مي/ دريا نشست  سرد/ يك شاخ / در سياهي س  

د/ البحــرُ قــدْ هــدأ غــري آبــ ٍ/ غصــنٌ  يــرَنَّمَ دامــيَ النَّحــرِ؛من أمَــدٍ بعلُ قــد تــيــالتّرمجــة: الّل

 ح.. يصيالنّورِ  واحدٌ/ يف ظلمة الغابةِ/ إىل

اسيّ واالجتمـاعيّ؛  ية يف اجلوّ السيّعاين من فقدان  الشاعر هو انطفاء اإلرادة اإلنسانيوممّا 

، وصــار اجلـوّ قامتــاا علــى  ياســيالس ألحــدٍ بــاخلوض يف اجملـال  أنّ القــوّة املتســلّطة ال تسـمح  كذلـ 

ى ة تصــدر عــن اجملتمــع تــدمرياا يف أســرع مــا ميكــن. هنــا أتــ  كــلّ حركــإطالقــ ، فتــدمّر احلكومــة 

الـبالد" والـل التكـفّ    ى مـة علـ  كل وهـو "الطبقـة احلا  يالشاعر ببضعة من التعابري االستعاريّة كالل

الل ال عناية وال اهتمام هلا بـالواقع   ة"يّد. و"البحر" هو "الطبقة االجتماعيعن ظلمها من أمد بع

ريـد  ياخلارجيّ وما جيري يف البالد من األحداث والكوارث. و"الغصن" هو "الشاعر نفس " الذي 

ــ ــهم إىل الصــراط املســتقيم.    يصل حيمــل بيــد  مشعــة    ص النــاس مــن الظــروف الصــعبة وهدايت

حبيـت يفهــم   عل جيعـل املتلقّــي لغتـ  الشــعريّة الـل هــي مبإابـة مشــ    ــــ أي الشـمعة  ــــة وهـي  يـ اهلدا

 .(248-247ش: 1381، )ويدرك ما جيري علي  وعلى مواطني . 
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ــا قلــيالا يف هــذا املقطــع الشــعري، التّضــح لنــا أّن الشــاعر يعّبــر لنــا عــن قطــبني         ولــو أمعّن

ى شعورييّن هامنّي يف لغت  الشعريّة. األّول هـو أنّـ  حيـّس بوجـود حكومـة سـوداء، قـد  قلـ  علـ         

أنّ الشـاعر يؤنّـب األمّـة أو الشّـعب     ى نر كاهِلِ اجملتمع، بظلمها الغاشم وجور  الدّامي، والإاين

نـام  ي اإليراينّ تةنيباا متجلّياا يف قالب تعبرييّ استعاريّ، فريمـز بـالبحر إىل األمّـة؛ البحـر الّـذ     

اعيّـة، ألنّـ  يـرى خـض      ة االجتميـّ همّ  بتاتاا. ومن هنا يةيت شعور الشاعر بالدونيوالق عن الشّاط

عند  أنّ الشعب هـم املقصّـرون، بسـب عـدم عنايتـهم مبسـتقبل       و كبرياا بني الشعب واحلكومة،

هو الذي غرس حَبَّة احلقد والنقص يف ذهنيّة الشـاعر. وهنـاك أشـعار وقصـائد      كالبالد وذل

  هذا القليل. كإرية، مت ّ هلذا املوضوع بصلة، لكنّها ال يتيح لنا اجملال بالتعبري عنها يف

 أدونيس والتعويض

ـــ هنــاك الكــإري مــن األدبــاء أو الشــعراء   ـــ حــىت العــادييّن مــن النــاس   أو ـ تطــرأ علــى حيــاهتم   ـ

حياهتم اليوميّة. وهذا األمر أ ّر  ظروف صعبة، نتيجة جتربيّات ذهنيّة سلبيّة جرت عليهم يف

هم االجتماعيّ، متقولباا على منط على ذهنيتّهم على إطالق ، فهذا التة ري يتجلّى إمّا يف سلوك

سلوكىّ غري عاديّ، يتجاوز احلقوق االجتماعيّة املسـلّم هبـا، وإمّـا يف قالـب إبـداعيّ يـنعكس يف       

ــة أو غريمهــا. وعلــى أســاس مــا قالــ  آدلــر يف        ــخص إىل االختــراع أو التجربــة األدبيّ ميــل الشّ

تكـر بـل قـلْ شخصـاا     بشـاعر أو م  مـن الفنّان أيّا كان  منظور  النفسي، فيمكن القول جزماا بةنّ

والـذي يعتـق أمـراا     ـــ  عادياا، فإذا جتاوز احلـّد املتعـارف عليـ ، فهـو مصـاب بالشـعور بـالنقص       

وأخذ يعوّض عن  مبـا يإبـ  ذاتـ  املنقوصـة لـدى اآلخـرين. ولـيس أدونـيس          ــطبيعيّاا عند آدلر 

يا وشدائد كإرية، ممّا أ رت هـذ   مبُستَإْنٍ عن هذ  القضيّة، فهو أيضاا قد جرّب يف حيات  بال

األمور مجيعاا يف بنيت  النفسيّة، وجعلتـ  شـاعراا، بـاملعىن الواسـع للكلمـة. وعليـ ، فـيمكن اآلن،        

 تقسيم تعويضات أدونيس الشعريّة فيما يلي:

قيــل آنفــاا بــةنّ أدونــيس جــرّب حــاالت ســلبيّة كــإرية يف حياتــ     : التعــويض بطــائر الفينيــق ( أ

أنّ  أُضط رَ إىل النّزوح عن سـوريا إىل لبنـان إ ـر نشـاطات  السياسـيّة والقوميّـة،       الفرديّة منها 

جتربـة مـإرية للدهشـة، هـي أّن أبـا  كـاد ميـوت حمترقـاا يف نـار           ـــ  كـان طفـالا  و ـــ  كما أنّ  جرّب

ملتهبة إالّ أنّ  مل يكن قادراا على مساعدت  إطالقاا. وأمّا فل  جتربة أخرى وهي أنّ  كان يعيش 

يف قرية صغرية وفقرية جداا، وزد على ذلك، إنّ  مل يتةتَّ ل  أن ينهل مـن معـني معلّـم حكـوميّ     

بل راح يعتمد على"الكّتاب" فقراا وفاقـة. هـذا كلّـ  دفـع الشـاعر إىل أن يُحـّس إحساسـاا سـلبّياا،         
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لشـعور  تسرّب شيئاا فشيئاا يف صميم قلب  حىت أصبح جزءاا اليتجّـزأ منـ ، فتحـوّل أخـرياا إىل ا    

بالنقص أو الدونيّة إ ـر جتربّياتـ  االجتماعيّـة السـلبيّة. والبـّد مـن هـذ  الدونيّـة أن تـنعكس يف          

 جتربة الشاعر الشعريّة.

ومــن الركــائز التعويضــيّة الــل نشــاهدها كــإرياا يف نــص أدونــيس الشــعري، هــو اســتعانت      

يف األدب الفارسي. وكـإرياا  نسمّي  "ققنوس" ي باألسطورة، والسيّما أسطورة طائر فينيق، والّذ

ما جند أدونيس يعتمد على هذ  األسطورة خالصاا من املشاكل الل اعترضـت  طيلـة احليـاة.    

خطِفُر بُخُورُهـا يطـريُ يب لِبعْلَبَـكّ،/ بَعْلَبَـكّ     يَأَحْلُمُ أنَّ رئىتَّ جَمرةٌ/ »فيقول يف هذ  املناسبة: 

مسُ    مَذْبَحٌ،/ يُقالُ في ِ طائِرٌ مُوَلَّ ٌ بِ موتِ ِ/ وقِيلَ باسمِ غَد ِ اجلَديدِ باسمِ بَعْإِـ ِ/ يَحْتَـرقُ/ والشَـّ

 .  (2/67ج :م1996)أدونيس، « من حَصادِ ِ واألُفُقُ

ولو أمعنّـا قلـيالا يف هـذا املقطـع الشـعرّي، التّضـَح لنـا أّن الشـاعر هنـا، يشـعرنا، بشـكل أو            

ــذي هــو قــد       ــ  وهــو الكبــ  ال ــآخر، مبوتيــف جــوهريّ يف جتربت كــإري مــن  ى ألقــى الضــوء علــ   ب

االضـطهاد،  و قصائد . ويف احلقيقة أنّ هويّة الشاعر، ومن إلي ، صارت مكبوتة، جرّاءَ الظّلـم 

حيــت راح هــو يبحــت عــن هويّــة مجاعيّــة وفرديّــة جديــدة تنقــذ  وإيّــاهم مــن مســتنقع التعاســة  

ذي ميـوت بسـبب   الطـائر الـ  »والبؤس. فخري ذريعـة لـ  أن يتقنّـع بةسـطورة طـائر الفينيـق وهـو        

)روشنفكر « احلرق يف النار ويبعت من رماد  فينيق جديد وهو رمز لالنبعاث واحلياة اجلديدة

 .(196: 1438 ،وآخرون

يشعر يف أعماق قلب  بنوع من النقص أو  -هبذ  األسطورة-وملخّص القول هو أنّ الشاعر 

  حالـة أخـرى وهـي حالـة     الدونيّة وذلك ينتج عن حالة طائر الفينيـق احملترقـة. لكـن هنـاك لـ     

والتحــول يف ذهنيّــة    طــائر الفينيــق الصــغري، ممّــا يبــزال عــن الرّمــاد وذلــك رمــز إىل األمــل         

الشاعر. فالشاعر حيـّس ويشـعر بالدونيّـة مـن جهـة وأخـرى باألمـل باملسـتقبل ومـا يةتيـ  غـداا            

نـار دومنـا قـدرة    تنشة من طفولة الشاعر، ملاّ شاهد أبا  وهـو حيتـرق يف ال   ــة يّالدوني أــ وهي 

 ل  على إنقاذ .

يف مكــان آخــر قــائالا: ترقَّــدَ الزَّنْــدُ الــذي   ــــ غــري مباشــر ــــ س عــن هــذا األمــريويعبّــر أدونــ

ر الـذي ضَـمَّ / ال   ينـاد يُ/ منـ   ىاحَملَر املاضـي وخلّـى صـد    / شُِّدَّ بصَدري للسَّماواتِ/ماطالَ

ــ ــرَفْ ســالم/ يف  كتَ ــارُ ا  بــرداا، التَرَفْ ــصــدْر ِ النّ ــارِ ول يَو رت/ ملْ ي كــلتّ ــنَ بالنّ ــ ُ/ عــادَ هبــا  كفْ نَّ

وراءَ ي الشَّمسِ يف فُطورِها األَوَّل/ تةْفلُ عن أجفاننا بغتةا/ وهكللْمَنشاء  األَوَّلِ/ للزَّمنِ املقبلِ/ 
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هـذا   اللَّْيِل مْل تْةُفِل. فعلى الرَّغم مـن أّن النّـار ابتلعـ  بشـراا وحوّلتـ  رمـاداا، إاّل أنّـ  انبعـت مـن         

الرّماد إل  يعطي هذ  األرض سكينة وهدوء، حيت جيتاز حدود الزمن إىل أن يـدرك حمطّتـ    

األخرية يف املستقبل، ليبدي لنا أفقاا جديداا بفتح بوّابت  املقفولـة. وبعبـارة أخـرى، يفـوق اإللـ       

اإلشـراق   ال تةفـل إالّ أن تريـد   أب البشريّة يف مقياس صغري ويتحوّل إىل الشّمس األبديّـة الـل  

 مـن جديـد، وموتـ  يســاوي     مـن جديـد، ويبـدينا أب الشـاعر كإلــ  اخلصـب، إلـ  ميـوت وحيــ       

. وإنّ النّـار الـل   (48ش: 1383 ،)عـرب ممات احلياة يف الطبيعة فتصري العامل مهمومـة بإ رهـا   

ابتلع  أبا الشاعر، هي الل شغل  ذهن  كإرياا، فالشاعر يتذرّع بـةمور خمتلفـة، خالصـاا مـن     

ي  املكبوت، إالّ أنّ  يتةرجحُ بني ذاكرت  البعيدة والقريبـة وال حيصـل يف ذلـك، علـى شـيء      ماض

سوى تقيرات تشبع ذهن  املشغول وتنتهي ب  إىل دائرة جيري فيها ماضي الشاعر ومستقبل  

 األسود، وال يتوقف أبداا. 

الل اعتمد عليها ــ  أو باألحرى الذرائع ــ كإرية هي الشّخصيات التعويض مبهيار وأوديس:( ب

أدونيس يف جتربت  الشعريّة، وكلّ هذ  الشّخصيّات تعتق، يف حقيقة األمر، تعويضـاا عمّـا يعيشـ     

ــة واالغتــراب ومــا إليهــا. ومــن هــذ  الشخصــيّات متكــن          ــ  بــاحلزن والكآب الشــاعر، مــن شــعور ل

إرياا مـا، جنـد الشـاعر    اإلشارة إىل سندباد، واحلجّاج، ونوح، وآدم والسيّما مهيار الدمشقيّ. فكـ 

 ـــ  أي ملهيـار  ـــ  يتقنَّع مبهيار الدمشقي، ملا بينهما من القرابـة يف احليـاة، حيـت نـرى أنّـ  أفـرد لـ        

عنواناا شعرياا هو "أغاين مهيار الدمشقيّ". وإنّ اختيار الشاعر هلذا العنوان، فإنّمـا فيـ  نـوع مـن     

ت  األصيلة، إىل هويّة اصـطناعية، وظيفتـها هـي    الداللة على نفسيّت  املكبوتة، ممّا أبعد  عن هويّ

أن متض فراال الشاعر. وهذا يعىن أنّ الشاعر مل يفقد أمل  باحلياة مطلقاا، بل بغضّ النظـر عـن   

تَيمورُ: أَلْـم تكـنْ   »إصابت ، جند بصيص أمل ل  يف شخصيّة مهيار الدمشقي. يقول في  الشاعر: 

قِ ؟ هدمْتَـ ؟ أَخرَجَـكَ السَـجّانْ؟/ مهيـارُ: أَخـرَجَر      يف السجن؟ كيْفَ جئْـ َ؟/ انسـلل َ مـن شـقو    

 .(1/361ج :م1996)أدونيس، « سلطان/ كالشَِّمسِ الميوتُ،/ كاإلنسانْ...

وإيضاح األمر أنّ  هناك اشتراك بني أدونـيس واملهيـار الدمشـقي وهـو أّنهمـا كليهمـا أُلقـي        

اعر صـارت هويّتـ  مكبوتـة فرييـد     يف السجن جرّاء نشاطات  السياسيّة. فهذا يشعرنا بـةنّ الشـ  

ــذلك يتقنّــع بشــخص شــةن  هــو شــةن الشــاعر ويســاوي  يف مراحــل حياتــ             ــد بنائهــا. ل أن يعي

وخطواتــ  الفرديّــة واالجتماعيّــة. وجممــوع الكــالم هــو أنّ ديــوان "أغــاين مهيــار الدمشــقي" هــو   

 ة والسياسيّة. تعبري آخر عن حقيقة الشاعر، حيات  وشخصيت  وفكرت  واتّجاهات  االجتماعيّ
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واحملور التعويضيّ اآلخر الذي توسّل إلي  الشـاعر يف لغتـ  الشـعريّة هـو "أسـطورة أوديـس"       

 ها اناا لنفس ، خالصاا من الظّروف املاسةويّة احلاكمـة علـى الـبالد. فيقـول الشـاعر:     واتّخذ

ظهـورِ النّـاس؛/    إنيْ أنا أُوديسْ/ أجقُ منْ أرضٍ بال حدودْ/ حممولةا فوقَ ،تسةلُ ما انيْ»

« أن أعُودْى وباس/ أَجهلُ أن أبقَيضِعْ ُ هنا وضِعْ ُ مع قصائِدي هناكْ/ وها أَنا يف الرُّعبِ وال

ان أدونيس من آهلة اخلصب للقـوم السّـوري ..."، أدون" معنـا     ك». و(1/211ج :م1996)أدونيس، 

. (35ش: 1383)عـرب،  « قاالسم يف لغة االغري السيّد والربّ وحرف السني الالحقة تضاف إىل

فنلحظ أنّ الشاعر قام يف املقطع السابق بإجياد الربط بني نفس  املكبوتة وأسـطورة أدونـيس   

الــل تــدلّ علــى اخلصــب واإلزدهــار. وهــذا يعــر أنّ الشــاعر صــار حيّــس بــالنقص يف حياتــ     

عري ويبحــت عــن تعــويض لــ  يف صــالة التــةريخ. ومثّــة إحــاالت وإرجاعــات يف هــذا املقطــع الشــ  

أن أعود"، فهـذ  التّعـابري كلّهـا تـدلّ     و ك"من أرض بال حدود"، "أنا يف الرعب"، "أجهل أن أبقى

على أنّ الشاعر مصاب بةزمة اهلويّة، فضالا عـن أن يكـون مصـاباا بـالنقص أو الدونيّـة. وهـذا       

 أخرى. يتّصل بنظريّة الشّخصيّة ويستدعي حبإاا آخر، فلندع  لدراسة ــ أزمة اهلويّة ــ األمر

 شاملو والتعويض

لقد جرّب شاملو،كمإيل  أدونيس، ظروفا مةساويّة كإرية يف حيات  الفرديّة واالجتماعيّـة، ممّـا   

"رؤيت  اجلنــدي املضــروب مــن  ـأ ــرت هــذ  الظــروف، كــإريا، علــى قوّتــ  اإلبداعيّــة. فقضــايا كــ  

" مـن جهـة و"نفسـيّت     من مكـان إىل آخـر بسـبب مهنـة أبيـ       ــ الشاعرــ جانب احلكومة" و"تنقّل  

املمتازة بالتعقيد والتناقض" ومن مثّ "زواجات  الفاشلة" من جهة أخرى، جعل  الشاعر ينطلق 

حنو الشعر، ليبيّن لنا عمّا جرى علي  وعلى جمتمع  من شـعور باالضـطهاد واالغتـراب. وعلـى     

هـذا املنطلـق،   هذا الضوء، طبيعيّ أن ينعكس النقص وجتلّيات  يف مرآة أدب  بشكل عام. ومـن  

 ميكن تقسيم آليّات شاملو التعويضيّة إىل قسمني هامّني مها:

إذا عــدنا إىل أشــعار هــذا الشــاعر، فإنّنــا قلّمــا جنــد قصــيدة لــ  ومل    التعــويض بآيــدا:( أ

يذكر فيها زوجت  حباا. والواقع، إنّ آيدا هي مالذ الشاعر الوحيد الذي يستجري  ملّا احنـلّ يف  

و صار مكبوتاا يف حبّ  للمجتمع أو البناء الوطرّ. فالواقع إنّ آيدا والشـاعر،  آفاق  العاطفيّة، أ

كليهما وجها عملة واحدة؛ فهو الوج  العـاطفي املكبـوت وآيـدا هـي الوجـ  التعويضـي عـن هـذا         

» قول  فيهـا:  النقص. ومن
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 .(495ش: 1389)شاملو، « 

لِّ أُنشـودَةٍ  كـ قارئـة ل  وين أُوىلكـ تى / حتَّـ امللـيء  بالصـداقةْ   كشـوقُ   ُ اهلادئْ/يالتّرمجة: الب

ةٍ/ وليـدٌ قـدْ تكوَّنَـ ْ نُطْفَتُـ ُ/ مِـنْ      يـ لَّ أغنكـ أنَّ  كالدَ وليـد ِ األَوَّلِ/ ذلـ  يتَرصَّدُ مـ يةَبٍ كدةٍ/ يجد

لِّ كونُ/ عطاء َكاحلارةِ/.../ منضَدَةٌ ومصباحٌ/ قد بُريَا وأُعدّا من قبلُ/ وقُبلة ت كدِيَلَمَساتِ 

 دةٍ... يدةٍ جديقص

دا يـ "آى اة شاملو واتّجاهاتـ  الفكريّـة والعاطفيّـة، بعـد أن تعـرّف علـ      يوالواقع، إنّ  تغيّرت ح

القـوّة، ومـن    األمـل، ومـن الضّـعف إىل    ر مسار  العاطفيّ من الالأمـل إىل يّسان"، وهبا تغكيسر

ر يف أشعار  بكإافة واضـحة. والشـاعر   نة واهلدوء، ممّا يتجلّى هذا األمكيالس االضطراب إىل

»قول: يان آخر كملجةا للحنان..ويف مو يعتقها مصدراا للحبّ

 .(453 ش:1389)شاملو، « 

ومٌ آخــر/ هــا مهــا )عينــاك( إرهــاص لِلْمحبّــة/  يــ/ أنَّ الغــدَ/ كنــايع التّرمجــة: حــادَ َتْر

عيــدةا يف مــاوراءاتِ األُفــق/ قــد نْــ ُ قــد ظنَنْــ ُ الشَّــمسَ بكي/ ريســالحٌ أُصــارعُ بــ  مَصــ كوحبُّــ

 دا فسخٌ للسفَرِ األَبديّ... يزَعمْ ُ أنّ آ

 كتّضح ممّا سبق، أنّ الشاعر قد ورد يف زمان آخر بتعاملـ  العـاطفيّ مـع زوجتـ . ولـذل     يف

دين" مفعمـني باحلـبّ واألمـل. فهـي، عنـد ، اخلـطّ       يـ وم وغـد جد يتعبّران عن  يكنيقول "أنّ عي

ة حـال، فـإنّ الشـاعر هنـا     يـّ أى . علـ كذلـ  ةس، والفـرح واحلـزن ومـا إىل   يـ  األمل والنيالفاصل ب

يتــةرجح بــني حتـــدّيات كــإرية جعلتـــ  تشــعر باالســتوحاش والغربـــة؛ فصــار يعـــوّض عــن هـــذ         

التّحديات الل جعل  عاطفت  مكبوتة، حبالـة إجيابيّـة جديـدة، ليفـتح لنفسـ  صـفحة بيضـاء        

لشّغف واحلنان، بعيداا عـن كـلّ مـن الـنقص أو     يكتب في  عن احلبّ واو أخرى من دفتر حيات ،

 الدونيّة الذي نتج عن حيات  املتةرجحة، واحلكومة املتبخترة، واألمة املتذبذبة.

إّن املدار علـى الـذّاكرة القريبـة والبعيـدة، خـالل الـنّص الشـعري،        :التعويض بفالش بك( ب

ء بشكل عام. وعلى الـرّغم مـن   هو وحد ، من التحديات اهلامّة الل يعيشها الشعراء أو األدبا

أنّ إشكاليّة "فالش بك" ممّا يتصّ بالرّواية، لكنّ  ميكن اعتبار  أيضاا من الركـائز الشـعريّة   
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التعويضــيّة الــل يعتمــد عليهــا الشــعراء، خالصــاا مــن ظــروف حيــاهتم املةســاويّة. ومــن هــذا        

اا عـن حقيقتـ  الذهنيّـة املكبوتـة،     املنطلق، جند شاملو أنّ  يعتمد كإرياا على هذ  التّقانة، تعـبري 

وتعويضاا عّما جرى علي  يف حيات  مـن احلرمـان يف املسـتوى الفـردّي واالجتمـاعّي. ومـن هـذ         

»الرّكائز التعويضيّة متكن اإلشـار  إىل تعـبري  عـن قصـة آدم:     

 .(432: 1389 ،)شاملو« 

ــ ُ/ وكــذلك إىل األَرضِ العاريــةِ » / وإىل الشَّــمسِ الــل/.../ وعنــدما  نظــرَ آدمُ أبوالبشــر حولَ

نَظَر هابيلُ إىل قفا ُ / شاهَدَ قابيلَ/ .../ فوجد  متموّجـاا كمـاء  السـاقيةِ/ واألخُ )هابيـل( وجـدَ      

نِِّ    ـــ  اجلـدير بالـذّكر أنّ شـاملو   « أخا  الدم، بارداا ومتصلِّباا، كاحلجر/ وأدرك ُ/ وأخذَ ُ بسـوء  الظَـّ

حيـوّل هنـا املسـار التّـاريي حتـويالا يـنمُّ عـن ذهنيّتـ  املعقّـدة.           ـــ  باعتماد  علـى ذاكرتـ  البعيـدة   

وذلك بةّن قابيـل ـــ القاتـل األصـلّي يف الـذاكرة التارييّـة ـــ صـار هـو املقتـول ألخيـ  هابيـل. وهـو              

واضح من كالم  ــ"قاتل ألخي " ــ فإنّ ها هنا ينعدم املعىن التةريي نتيجـة احلقيقـة املكبوتـة يف    

لشاعر. تعويض آخر جند  كإرياا يف لغـة هـذا الشـاعر هـو اعتمـاد  علـى األدب الفلكلـور"        ذهنيّة ا

بـةنّ حيـاة الشـاعر     ـــ  بنحو من األحنـاء ــ أي العامّة". فإنّ نزوع الشاعر إىل أدب األطفال يشعرنا 

ــاح، فصــار يعــوّض عنــها مبــا كــان قــد جــرى عليــ  يف طفولتــ  بشــكل        ــة ذهبــ  أدراج الرّي احلاليّ

»ومن  أيضـا:   الوعي.

 .(323: ش1381)صاحب اختياري، « 

فقلـيب جـريح دللـول     كة: دللـول دللـول وردة البطـنج دللـول دللـول/ لقـد إنطلـق أبـو        التّرمج

/ لعل  قبض علي  دللول دللول/ دللول دللول وردة احلديد دللول كدللول/ فال يةتينا الليلة أبو

 يف الدم دللول دللول...  هم غارقةيديقتلو  األعداء دللول دللول/ .../ أ كدللول/ ابا
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 ائجالنت

 ص النتيجة ضمن احملاور اآلتية: يء ما سبق، ميكن تلخعلى ضو

هناك عالقة وطيدة بني األدب وعلم النفس، وهي تةيت انطالقاا من طبيعـة األدب املتمحـورة    .1

حول عنصر هامّ وهو العاطفة؛ فهي بكلّ ما فيهـا مـن االتّجاهـات اإلجيابيّـة والسـلبيّة، تشـفّ       

ن هـذا املنطلـق أي االتّجـا  النّفسـي، نتوصّـل إىل      لنا عن صلة األدب الو يقة بعلم الـنفس. ومـ  

ــاس   ــــأنّ الكــإري مــن األدبــاء والشــعراء    ــى العــادينّي مــن النّ ــون حــاالت نفســيّة   ــــ بــل حتّ جيرّب

إجيابيّة أو سلبيّة، يف حياهتم الفرديّة أو االجتماعيّة، حيت تؤ ّر هـذ  احلـاالت، خاصـة فيمـا     

ســتنعكس يف أدهبــم بالفعــل. عليــ ، فــإنّ نفســيّة الشــاعر بــني األدبــاء، علــى قــوتّهم اإلبداعيّــة و

اإلجيابيّة تقتضـي منـ  أدبـاا إجيابيّـاا تتجلّـى فيـ  القضـايا اإلجيابيّـة كامليـل إىل األخالقيـات؛           

الكرامة والشـرافة، مإلمـا جنـد  عنـد الشـاعر الكـبري "سـعدي الشـريازي" يف األدب الفارسـيّ          

. هـــذا، وعلـــى الـــرغم مـــن أنّ نفســـيّة الشـــاعر  و"صـــاحل بـــن عبدالقـــدوس" يف األدب العـــريبّ 

ــنعكس فيــ  القضــايا الســلبيّة كــالزنوع كــإرياا إىل            الســلبيّة تعــرب لنــا عــن أدب ســليبّ لــ ، ت

"املوت"، و"اجلق" و"الالأخالقيّة" و"الالمباالتيّة" وما إىل ذلك؛ مإلما جند  يف جتربـة اخليـام   

  األدب العريبّ.  الشعريّة يف األدب الفارسيّ وجتربة أيب نواس يف

هــي مــن احملــاور    inferiority feelingإنّ الدونيّــة أو مــا يســمّى بالشــعور بــالنقص      .2

النفســيّة اهلامّــة الـــل ميكــن هبـــا احلصــول علــى معرفـــة نفســيّة قاطعـــة للغــة الشـــاعر        

مبـا فيهـا    ـــ  الشعريّة. ومن هذا املنطلق النفسيّ، ميكن القول جزماا بةنّ القـوّة اإلبداعيّـة  

هي يف حقيقة األمر نتيجـة شـعور الفـرد بالدونيّـة أو الـنقص،       ــإلملام باألدب وغري  من ا

هــو الــذي يقــود عنــان الشــاعر اإلبداعيّــة إطالقــاا ويتلــف   ــــ أي الشــعور بــالنقصــــ وهــو 

مســتوى هــذا األمــر مــن شــخص آلخــر. وبنــاء علــى هــذا، فــال نبــالغ إذا قلنــا بــةنّ شــاملو  

اعيّة الناجتة عن شـعورمها هبـا فرديـاا واجتماعيـاا، يف خـط      وأدونيس ليس  قوّهتما اإلبد

ــل   ــاا، ب ــا مــوازٍ مع ــيس حيــوّل احلقيقــة الشــعريّة حتــويالا       كهن فــارق بســيط وهــو أنّ أدون

مطلقاا، حيت مل تعد تعر شيئا أحيانـا، وهـذا يـدّل علـى مـدى شـعور  كـإرياا بـالنقص أو         

ق معـني، ممّـا يـنّم لنـا، هـذا األمـر، عـن        الدونيّة، إالّ أنّ شاملو يعبّر عن احلقيقة يف سيا

 نفسيّت  املعقّدة والل هي أكإر استواء من نفسيّة أدونيس الشعريّة.
 



  183 نطالقا من اّتجاه آدلر النفسيا: ِشكالّية التوفيق بين الدونّية والتعويل في قّوة أدونيس وشاملو اإلبداعّية

 

 صادر واملراجعامل

، 140، العـــدد جملـــة اجلديـــد .«علـــم الـــنّفس واألدب» .م(1977أ ـــد فضـــل، حممـــد ) .1

 .64-63صص

مـود فالحــة،  ترمجـة نـرية عبـد  وحم    .الصـراع علـى ســوريا   .م(2008باتريـك، سـيل )   .2

 دمشق: دار طالس.

، العدد جملة الفصول .«االجتا  النفسي يف دراسة األدب ونقد » .م(1991هبي، عصام ) .3

 .148-133، صص35-36

 .هران: انتشارات ط .سفردرم  .ش(1381، تقي ) .4

أنو ــة االســطورة يف شــعر » .(هـــ1438خضــري، كــاو  ) ؛، خليـل  ؛روشـنفكر، كــقى  .5

 .205-185، صص2 العدد جملة اللغة العربية وآداهبا، .«ونيسأد

 العودة. دار :، بريوت4ط  .ألعمال الشعرية الكاملةا .م(1975سعيد، علي ا د )أدونيس( ) .6

 .( قافيـة  -)سـرية شـعرية   ها أن  أيهـا الوقـ    .م(1993) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .7

 بريوت: دار اآلداب.

أغاين مهيار الدمشقي  ألعمال الشعريّة الكاملة:ا .م(1996) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .8

 دار املدى للإقافة والنشر.  :بريوت ق؛، دمش4ط  .وقصائد أخرى

-www.discoverكتشف سـورية  ا املوقع اإللكتروينّ: .أدونيس (.م2016) سالمة، نبيل .9

syria.com، 2016/11/08.  

علـي  ترمجـة  ، جملـ  جسـتار هـاي اديب    .«روان شناسـي آدلـر  » .ش(1351شاف ، هربـر )  .10

 .112-97صصربيع، ، 29العدد حممد برادران رفيعي، 

 .  انتشارات :هرانط ،9ط  .ها ومهيش  حلظ  ش(.1379) شاملو، ا د .11

 . انتشارات :هرانط ،9ط  .آيدا در آين  .ش(1389)ــــــــــــــــــــــــــ   .12

 يترا. م نشر :هرانط ،2ط  .راهنماي ادبيات معاصر .ش(1390مشيسا، سريوس ) .13

 :هــرانط .هــا هــا وعاشــقان  شــاملو شــاعر شــبان   .ش(1381صــاحب اختيــاري، هبــروز )  .14

 مند.انتشارات هري

، جملة املقتطف .«سيكولوجيّة آدلر: تلخيص وتبسيط» .(هـ1364العامري، أديب حممد ) .15

 . 325-321، صص476 ، العدد107اجمللد 

http://www.discover-syria.com/news/113
http://www.discover-syria.com/news/113
http://www.discover-syria.com/news/113


184   1439ربيع ، األول، العدد الرابعة عشر، السنة علمية محكمة امجلة اللغة العربية وآدابه 

 

 ي.فردوس مشهد:  .دونيس در عرص  شعر ونقد معاصر عربأ .ش(1383عرب، عباس ) .16

، اجمللد نسانيّةإلجملة تراث ا .«لفرد آدلرعلم النفس الفردي أل» م(.1965) فائق، أ د .17

 .614-600، صص8، العدد 3

 نشـري  زبـان وادبيـات فارسـي      .«تعريـف ادبيـات  » .ش(1380) ، حممودفتوحي .18

 .29-17، صص32ربيع، العدد ، يخوارزم

)جملـة نوافـذ  قافيّـة     املوقـع اإللكتـروينّ: املصـباح    .األدب املقـارن  م(.2016) قزع، هدى .19

 .www.droob.own.com ،2016/10/23 أدبية منوّعة(

شـوال،  ، جملـة اجمللـة   .«علم النفس وأ ر  يف األدب واالجتماع» .ش(1379متري، حليم ) .20

 .54-41صص ،40العدد 

 .طهران: نشر  .آين  بامدادش(. 1391جمايب، جواد ) .21

، 63العدد ، ل  نشرحافظجم .«هاي اخوان  الت نا اميدي» .ش(1388مريزايي، حممد ) .22

 .27-18صص

جملــ   .«مــروري بــر نظريــات آدلــر   » .ش(1386ناصــحي، عباســعلي؛ رئيســي، فــريوز  )    .23

 .66-55، صص1العدد ، 9السنة ، هاي علوم شناخل تاز 

ــريبّ  . م(1980نشـــاوي، نســـيب ) .24 ــة املـــدارس الضدبيّـــة يف الشـــعر العـ مـــدخل إىل دراسـ

 . : نشاويدمشق .املعاصر

 

http://www.droob.own.com/

