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 عن الوجدان، واحلزن): 3/3(مقدمة 

 استهالل

آيف ال حنبس الظاهرة ىف "11-17يومية (قدمنا أمس 
بريد "11-16يومية ( ، وىف بعض حوار أول أمس ")لفظها؟
-14يومية (، ومنذ بدأنا ىف تقدمي هذا العمل )" اجلمعةحوار
، إشارات حمدودة للخطوط")ماهية الوجدان وتطوره" 11

حوارا): النظرية(العامة لكيفية التعامل مع هذه األطروحة 
احا وقبوال ورفضا، وانتهينا إىل ضرورة البدءونقدا، صربا ومس

بالعامية: ونضيف اآلن(، مما رسخ ىف وعينا بلغتنا مما هو حنن
 ما أمكن ذلك–التوصية بالعدول ، آما نبهنا إىل )والعربية

 عن البدء باملستورد، وأيضا عن السجن داخل صنم لفظ جتّمد،–
هو السبيلأو اخُتزل ليخنق الظاهرة فيما شاع عنها، هذا 

الوحيد إذا آنا نأمل ىف حوار حقيقى، حنن ىف حاجة إليه، وهم
آذلك، مهما اختلفت مواقفنا احلالية على مدرج

 .التأخر/التقدم

 .ميكن اعتبار هذه اليومية مبثابة اجلزء الثالث من املقدمة

 عن الوجدان... 

 اجليم   بفتح " (وجد " فعل   من   مصدر   هو " وجدان"  لفظ
 الفعل   هذا   مشتقات  و مفهوم   وخيتلف )  وجد، وِجد: آسرهاو 
 مث ،  به   امللحق   اجلر   وحرف ،  وتشكيله ،  رمسه   باختالف   واستعماالهتا 
  . فيه   الوارد   السياق 

 لكنها ،  خمتلفة   جماالت ىف    متعددة   أبعادا   يتضمن   فهو
  : بالضرورة   متداخلة 

 يعىن    قد   أنه   جند  ، عاطفة / انفعال   ماهو   جمال ففى   - 1 

  ،  له   حزَن :  لفالن   وتوجد ،  وجدا   احلزن ىف    وجد  : احلزن ) أ( 
  ).أيضًا ( احلزن ىف    وذلك :  وجدا   أجد   أنا  : جر   حرف   وبدون
 :يعىن   آما
 سائلك إىن  :  احلديث ىف  ، ) الغضب ىف   ( عليه   وجد  : الغضب )  ب (
 .على   جتد   فال 
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 :يعىن   آذلك 
 . احملبة   وهو :  وجد   هبا   وله ،  احلب ىف  ،  وجدا   به   وجد :  احلب )  جـ (
 وأيضا 
  . أآرهه :  األمر  على   أوجده :  ةالكراهي )  د ( 

 يستعمل   أنه   جند :  والتبّين   املعرفة مبعىن    يتعلق   وفيما  - 2
 عائال   ووجدك"،  احلفاظ   ذا   زيدا   َوَجَد :  جر   حرف   بال   عادة 
 ، "فأغين 
 أوجده :  على   احلصول   أو على،    العثور معىن    هذا   من   وقريٌب 
  . به   يظفر :  جيده   جعله   الشىء 
: اهللا   أوجده :  واخللق   باإلبداع   يتعلق معىن  َثمَّ    لكن  - 3 
 ،  مثال   سابق   غري   من   أنشأه 
  . عدم   خالف :  وجد ،  العدم   ضد   هو   مبا   الوجود إىل    أقرب   وهو 

 فيما   عيانية   أآثر   هو   ما   يتضمن   ما إىل  املعاىن    ومتتد  - 4 
 : ذلك   ومن  ، والبسط ،  والكثرة ،  السعة :  إىل   باإلشارة   يتعلق 

 ، بعده   فقر   ال ِغنى  استغىن  :  اهللا   أوجده  
، "وجدآم   من   سكْنتم   حيث   من   أسِكُنوهم " السعة   الوجد   مث   -5

  . املاء   منقع :  فالوجد   وأخريا  -6

 أن نرضى    فكيف املعاىن    تلك   آل   حيمل    الوجدان   لفظ   آان   فإذا
 أقره  حمدود حىت لو  استعمال على   -علمى    آمصطلح حىت   -  نقصره 
 : هو" الوجدان"حني يقر أن    اصطالحيا  اللغوى   امع 

 ، األمل   أو   باللذة أّوىل    احساس   آل  : أوال  

 من   النفسية   احلاالت   من   ضرب على  )  يدل ( الوجدان : وثانيا  
 باإلدراك   متتاز أخرى    مقابل ىف    األمل،  و باللذة   تأثرها   حيث 
 !! واملعرفة 

 هذا   بداية ىف    قدمناها الىت    احملاذير إىل    انتبهنا   فإذا
أى استعمال  على    ترتتب   أن   ميكن لىت ا   اآلثار   تصور   راعنا   البحث 

 بكل   الوجدان   لفظ   يبعد  مثل الذى أجازه امع، وهو  ضيق
 هذا سوى  معىن  أى    عن املرتامى    ومشوله   السابقة   إحياءاته 
 ، األخري اخلامل   التعريف 

، إذا ما فعلنا ذلك"الوجدان"لفظ    اخلوف هو أن ينفصل  
 ، والفا وأعلى  ،  إحاطة   وأمشل   ترآيبا   أعقد إنساىن    نبض   هو   عما

، عن   أسبق   معرفية   آأداة   يْثَلم   سوف )  الوجدان  ( هو   مث  
، آما يثبت باضطراد من) جتريديا  ( تفكريا يسمى    ما ،  من     وأحد 

لى أرضالعلوم األحدث فاألحدث، فضال عن املمارسة العملية ع
 .الواقع

ىف   املتضفرة   املعقدة   وتوّجهاته   اللفظ   تاريخ   يذهب   أين   مث  
 التوجه، املختلف املتعدد العاطفى    الدفع   بني   اللفظ   ذات 

 بالقدرة   مغلــفا ،  العدم   من   اإلبداع   بني االجتاه وهو يتحرك 
 والقوة   بالسعة   متصال ،  سبقيا   إدراآا   املدرآة   املعرفية 
  والطمأنينة؟؟ والرؤى  
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 حرآية    هذه املعاىن واإلشارات والتضمنيات ىف   آل   تتجلى   أال  
حىت احلقيقى    بتارخيه   بالك   فما   معاجم؟   بضعة   سجلته   مما    اللفظ 
 !! ذلك، وغريه؟  آل  تضمن 

 للفظ   الضّيق   ستعمالباال   رضينا   لو   أننا إىل    ذلك   يشري   أفال  
 اللفظ   حلقيقة   نتنكر   فإننا   املختزلة   الصورة   هبذه   الوجدان 
  وتارخيه؟ 

 اللفظ أصال   نشأ الىت    الظاهرة   عن   أال يبعدنا هذا االختزال 
، وهى ما عليها؟   الداللة   أو   احتوائها   حماولة ىف    هلا   مواآبا 

 عليه؟حناول التعرف 

 أن   حني ىف  ،  شئ   والعام األدىب    االستعمال   بأن   حماور    حيتّج ال  
 هذا   جاز   إذا   ألنه ،  آخر   شىء والعلمى  الفلسفى    االستعمال 
 العلوم ىف    إطالقه   جيوز   ال   فهو ،  البحتة   العلوم ىف      الفصل 
 حىت–االختزال    هبذا   إننا   مث ،  خاصة   والنفسية ،  اإلنسانية 

 مل   ظاهرة على    آالفتة   عريقا   لفظا   نلصق   إمنا   -بتوصية امع 
 نبحث   أن ينبغى    ملا   نستلهمه   أن   من   بدال ،  أصال   معاملها   نتبني 
 ظاهرة   يالمس   وهو   نشأ   إمنا ،  وتطور   نشأ     إذ   اللفظ   ألن ،  فيه 

، وجوهها   تعدد   ويكتشف   فيكشف ،  احتواءها   حياول   هو   مث ما، 
 يلحق   مث ،  ومتنوعة   متعددة   سياقات ىف    فيتحرك ،  عطائها   وثراء 
، ويبتعد   فيقرتب ،  موضحة   أداة   تسبقه   أو ،  مساعد   حرف   به 
- عادة  -  يعجز   مث ،  وصفه   يريد   ملا   مناسب   مضمون   الحتواء   وجيتهد 
 باستعمال   فيالحقها ،  األرحب   الظاهرة   تولدات   حدوده   عن   فتفيض 
  . وهكذا ،  جديد   لفظ   يساعده   أو ،  جديد 

، تسميتها   من   أسبق   الظاهرة   إن) أمس(   سابقا   قلنا   ولقد
 أن   ذلك ،  األساسية   لغتها   من   أسبق   بالضرورة   ليست   ولكنها 
اللفظى   التحديد   من    أسبق   هو   الغائر اللغوى    الرتآيب 
 التحديد   أن   أيضا   هنا   القاريء   ونذآر  -)  بالذات املعجمى  (
العلمى   التحديد   من   أسبق   هو   السياق ىف    املتنوع اللفظى  
 من   بالذات   املنطقة   هذه ىف  العلمى    ديدالتح   لكن املصطلحى،  
 أمشل   هو   ملا   واملشوه   املخِتزل   باألثر    يرتد  -  النفسية   العلوم 
  . وجودا   وأرحب   لغة 

 عربية   إبداعية   حماولة إىل    هنا   نشري   أن  إذن  بنا   جيدر
 منطلقا )  وجدان  ( اللفظ   هذا   من   اختذت )  ومبتورة   حمدودة (
 اللفظ   هذا   إن   أقول   وال ،  فلسفية   ثورة   أمسته   ما   لتقدمي 
 احملاولة   هذه   لصاحب أوحى  الذى    هو   اللغوية   مبدلوالته 
 نبض   حني   الفلسفة   هذه   صاحب   أن   أرجح   وإمنا ،  املبدعة   بانطالقته 
 يقرتب   نفسه   جيد   به   إذا ،  السائدة   اللغة   جتاوزت الىت    برؤيته 
 وهو ،  خربته   يضمنه   أن   ميكن   ما   بأقرب ليلتقى    لغته   أصول   من 
 أآثر ىف    شامال   حضورا   واحلاضر ،  التوجه   املتعدد   الوجدان   لفظ 
 أن   استطاع ،  لغته   مع   الباحث   تفاعل   ومع ،  وسياق   جمال   من 
يتخطى   وأن ،  جيتهد   وأن ،  يضيف   وأن ،  جيدد   وأن ،  النظر   يعيد 
 شيخ   تيسري   فلسفة ىف    ما   وأهم ،  مجيعا   واملستورد   الساآن   سجن 
، الوجود إىل    الرجوع   ضرورة   تقرر   أا )  عليها   مبا (  هذه   األرض 
 الىت   الذات   أصل   الوجدان " حيث ،  العقلية   باردات   القناعة   ال 
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إىل   هنا   أتطرق   ولن  -" جوانبها   من   جانبا   العقل   يكون
 من   أآثر   بلغت ىت وال " الوجدان " لكلمة   الفيلسوف   استعماالت 
إىل  "الوجود على    القبض " أنه   أول   من ،  أصيال   استعماال   ستني 
 البديعية   القوة   إليها   أضيف   ما   إذا   األخالقية   الذات " أنه 
  ".النزوعي   مضمونه   واجلمال   اخلري   يصبح   حيث 

 :اخلالصة

ىف   لغتنا   مع   حوارنا   أن   أؤآد   أن    من آل ذلك أردت  
 ما   جتد   أن   اجلديدة   ألفكارنا   يسمح الذى    هو   احلرة   حرآتها 
 أقرب إىل    ومشاعرنا   رؤانا   اختصار   أما ،  نسبيا   ولو ،  حيتويها 
ما   هو   فهذا ،  آخر   لسان   أبناء   من   سبقنا   استعرناه ممن   لفظ 
حىت لو آانت سلطة   منه   ألحذر  - ابتداًء -  الدراسة   ذهه   آتبت 

 فحني حبثى،    إجراء   أو علمى،    مرجع   أو لغوى،    جممع االختزال هى 
 جسده   نبض ىف    لغته   أصول إىل  )  هو   ما على   ( األرض   شيخ   عاد تيسري 
 وأضاف   فأبدع )  تعبريه   حد على   ( وجوده على    قبض :  تارخيه   حمييا 
 ،) جتمد حىت    شطح   قد   آان   وإن  ( هياب   غري 

 الوصاية   حدود ىف   - آمثال  -  الوجدان   لفظ   استعمال   إن  
 يضمحل حىت    اللفظ   خيتزل   األحدث إمنا   املعجمية   أو   املصطلحية 
 يعجز حىت    معامله   وتنطمس ،  فاعلية   بال   فينكمش األصلى،    عطاؤه 
 عرب إليها    اإلشارة سبقت  الىت    االجتاهات إىل    واإلشارة   اإلحياء   عن 
 املتجددة   الواعدة   االجتاهات إىل    وآذا ،  الطويل التضميىن    تارخيه 
  . املبدعة   حرآتة   حسب 

 "احلزن"فماذا عن 

اليومى   االستعمال ىف  ئعا شا   ليس " الوجدان "إذا آان لفظ 
 الشاسع   الفرق  -  مبراجعته  -  أثبتنا   قد و  ،  الناس   عامة لدى  
 قصور   وبني  وتنّوع جتلياته،  إحياءاته   ومشول   تضميناته   تاريخ   بني 
 هذا   أثر مدى    نستطع أن نبني   مل   فنحن املصطلحى،    تعريفه 
ذلك ألن ،   ملستعمليه   األعمق   الكيان على    تشويهال   أو   االختزال 
 بإحلاح وال حىت أحيانا، آما علينا   يقحمه   ال  - مثال -  اإلعالم 

 خماطر   يظهر   مبا   تتداوله   ال  -  الناس   عامة  -  أن الناس
 رآخ   مثاال ننتقى    أن   الدراسة   هذه   لكمال   لزم   لذلك ،  اختزاله 
 بعض   آشف ىف    أمال   ذلك   أحاول   وسوف ،  الناس   بني   تواترا   أآثر 
 حمل ،  ساآن مصطلحى    لفظ   ليحل جترى  الىت    واإلحالل   اإلغارة   حرآة 
 حتوير ىف    مث   ومن ،  اليومية   حياتنا ىف  ،  متفجر   مرن   متحرك   لفظ 
 اخرتت   وقد ،  مسئول   اختيار   أو   آامل عى و   دون )  وجودنا  ( لغتنا 
  : فأقول " حزنا"يسمى    فيما   املتضمنة   الظاهرة   تناول   لذلك 

 وأنه ،  من حيث املبدأ   مرفوض   شيء   هو   احلزن   أن   مؤخرا   شاع   
أو   والسعادة   الطمأنينة  الفرح أو  نقيض  -  دائما  -

على ،  الشائعة   هذه   انتشار   ومع  ..  لكالرفاهية أو آل ذ
 حيل " االآتئاب " لفظ   أخذ ،  خاصة " النفسية   التصرحيات"مستوى  
 مهما   حزن أى    يصبح   أن   آاد حىت  ،  رويدا   رويد   احلزن   لفظ   حمل 
 أو ،  غائيته   أو ،  توليده   أو ،  اجتاهه   أو ،  نبضه   أو ،  حفزه   آان 
 حروف   داخل   يقبع   بأن   مطالبا   حزن   وآل   حزن أى    أصبح ،  مضمونه 
   أعمق هى    احلزن   ظاهرة   أن   ومع  -" اآتئاب " اجلديد   اللفظ 
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 أو   حيتويها   أو   يلمها   أن   حاول   وصف   آل   من   وأدق   وأقدم   وأرسخ
 أن   استطاع   قد   األصيل اللغوى    حضورها   فإن ،  حوهلا   حيوم حىت  
 تسلل لفظ   حني   ولكن ،  بآخر   أو   بشكل   حقيقتها   من   يقرتب 
 هذا   ضخمت   فقد  ، آاد   أو   َخَنَقها   نبضها على    زحفا " االآتئاب"
 يطمس   آاد حىت  )  معا   واإلعالم   بالعلم  ( وأحل )  االآتئاب  ( اللفظ 
 للظاهرة اللغوى    الكيان على    آله   هذا   فينعكس ،  عداه   ما   آل 
، جوهرها   يشوه   أو   حبقيقتها  -بالتاىل   -  خيل حىت    األصلية 
،هى   ليس   فيما   بتسكينها :  قل   أو ،  هو   ليس   ما إىل    بتحريكها 
احليوى   ارتقائها ىف    اإلنسانية   املسرية   جيمد   بأن   خليق   وهذا 
 جدل   عن   وليس ،  مفتعلة   وصاية   عن   ناتج   ألنه ،  معا والرمزى  
  . خالق طبيعى  

 ىف عمق وعينا؟" حزن"ما هى حقيقة ما هو 

 طبيعة   من   يتجزأ   ال   جزء   هو  -  أصوله   عمق ىف   -  احلزن
 دافع    حزن   بني   هنا   أمّيز   وال ،  فدفعا    مواجهة :  البشري   الوجود 
، وإسراعًا   بطًأ      يتناوب   جتعله   دورته   طبيعة   ألن ،  معّجز   وحزن 
 التفرقة   هذه   مبثل مبا يوحى    السلوك   ظاهر ىف  ،  وخفاء   وضوحًا 
 تكئة   تكون   أن ينبغى    ال   فإا ،  بعضها   وصحيح ،  صحت   إن الىت  
 مطلب   من   اإلعالء   ضغط   حتت   حزن   هو   ما   لكل  العام   لالستسالم 
 واحلضارة  ..  و ..  بل ،  والسعادة   للصحة   آمرادف " الرفاهية"
الىت   السابقة   التفرقة   ورغم بالتاىل، و ، ) مؤخرا   شاع   آما (
 أى نستقبل ،  األصل   للظاهرة   املنظم   التشويه   إحلاح   من   ننساها 
/  الصحة / الرفاهية  ( مجيعا   القيم   هذه   ضد   باعتباره   حزن 
 زاحفا   بديال   االآتئاب   لفظ   يتسحب و)  اخل ..  احلضارى   االسرتخاء 
  . الساحة   به   متتليء   اديك 

 ":االآتئاب"عن ... 

"اآتئاب " له   يقال   ما على    سريعة   نظرة   مث نرجع إللقاء
 ، أوال العلمى    املصطلح   داخل   جتمد   آما 

 ،"املزاج   وسوء   باحلزن   اإلحساس " أنه   فنجد  

 :أنه   أو  

ىف   وهبوط   احليوية القوى  ىف    وآساد ..  التفكري ىف    صعوبة"  
 "الوظيفى   النشاط 

 : أنه   أو 

 ،"واحلزن   الكفاءة   وعدم   واليأس   بالعجز   الشعور " 
 ، ما   دودح وىف  ،  ما   بدرجة   صحيح   آله   وهذا  
 جند ،  الكآبة   للفظ   املعاجم   عرضت   آيف إىل    انتقلنا   فإذا  

 :أا 

 :الكم على    أآدت   

 ،"واحلزن   اهلم   شدة هى    الكآبة " 

 وانكسار   آسر   هو   ما على    أآد   وبعضها  
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 ، احلزن   من   واالنكسار   احلال   سوء :  الكآبة"
 ، نكسروا   واغتم   حزن :  واآتأب  
 "اهللكة إىل    والكسرة   الشدة   تصل   فقد   وأخريا  
 " هلكة ىف    وقع" :  أآأب  

 تبدو  -  واهللكة   والكسرة   الشدة   من  -  لغة   االآتئاب   فشروط
 ). تعميما  ( حزن   هو   ما   مع ،  حتفظ   وبال   مباشرة   يرتادف   ال   مبا   الزمة 

 ستعمالاستسهال وسوء ا
 رضينا   االستسهال   وفرط   االستعمال   سوء   واقع   من   أننا   إال  

 يهدد " أو " املزاج   يكدر " ما   آل   أصبح حىت  ،  اإلحالل   هبذا 
وبالتاىل ،  آآبة   هو   وظيفته   أو   درجته   آانت   مهما  "الرفاهية 
 األصلى،   مبعناه   حزن   هو   عما   انسلخ   أن   بعد   مرفوض، خاصة   فهو 

 هو   حزن   هو   ما   أن على    التأآيد ىف    ليست   املسألة   إن   مث  
 أن   بيان   حماولة ىف    بل هى ،  عودا   أصلب   أو   الكآبة   من   شدة   أقل 
 صفاتال   هذه  بعض  قد حيتوى ،  أمشل   مضمون   له   آخر   لفظ   هو   احلزن 
 .، وضدها أحيانا وغريها   مجيعا 

 عودة إىل احلزن ىف املعاجم  
 ال   نكاد   جندنا )  آمنتهى   وليس  ( آمنطلق   املعاجم   وباستشارة

أنه   باعتبار ،  نقيضه   مقابل   هو   مبا   احلزن   بوصف   ابتداًء نرضى  
 وخالف   الفرح   نقيض" : أنه على    احلزن على    نتعرف   أن   ال ينبغى 

 االعتبار ىف    أخذنا   ما   إذا   وخاصة ،  احلزن   لفظ   أن   ذلك  " السرور 
 إحياءات   من   قليل   غري   يتضمن   إمنا ،  التشكيلية   تنويعايته 
 عن   االحياءات   هذه   فصل   يصعب   حبيث   والدفع   والقّوة   اجلدية 
 ،) الوجداىن/ االنفعاىل (فى العاط   متضمنه 

  : أيضا   فاحلزن  

 )، وغلظ   خشن :  حزنا   املكان   حزن (،  املنبسط   السهل   ضد 
 ، األرض   من   َغُلَظ   ما :  واحلزن 
  وشدة   ولقاء   وعناد   مواجهة   فيه   واحلزن 
 ،"للَحِزْن   حْزٌن   ساَهَل   ْنَمل   َسْهٌل   ...َحَرْن،    الدرَع   َلِبَس   ما   إذا شيٌخ "
 ،  هلكة فقط   أو ،  آسرة :  حزن   هو   فيما   فليس ،  إذن 
 ،  قوة   أو   عناد   أو   مواجهة   أو   حفز   اآتئاب   هو   فيما   وليس 

 حىت دخل ،  يتوقف   ال   والزحف ،  ازدياد ىف   ميضى  اخللط   لكن 
إىل    Depression  باإلجنليزية ،  ئابلالآت   املقابل   اللفظ 
 الناس   من   آثري   أصبح حىت   اليومى عندنا معربًا   االستعمال 
قلَّ" دبرشن " ومالي   عندهم   بأن   العادية   مشاعرهم   عن   يتحدثون 

 ، أم َآُثر، حَفَز أم َآسر

 اإلجنليزية   اللغة  ىف   Depression  لفظ إىل    وبالرجوع  
 إمنا   اللفظ   هذا   أن   جند )  املستعار   وجودنا على  األوىل    الوصية (
 شكله ىف    اهلبوط ومعىن  ،  صوره   أسطع ىف    احلزن معىن    أساسا   يفيد 
 ،  واهلمود  Gloominess  العتامة ومعىن  ، ) أدىن إىل  (العياىن  

 رآود إىل    يشري   هو االجتماعى  االقتصادى    االستعمال ىف  وحىت  
    تاريخ   تفصيل إىل    التطرق   جمال   هذا   وليس والبطالة،    السوق 

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (     التـــــــــــــطوراإل�ســـــــــــان  و"  يــــوميــــــــا "   497



 18I11I2007א – אא

 أو   مرتادفاته   ببعض   عالقته   أو ،  باإلجنليزية   اللفظ   هذا
  أو   Boredom  أو    Dejection   مثل أخرى    ألفاظ   من   مواآباته 

Grief     هدف   عن   خيرج   مسهب   استطراد إىل    بنا   ينحرف   قد   هذا فكل 
 مصدر   ألنه اإلجنليزى    اللفظ إىل    أشرت لكنىن  ،  الدراسة   هذه 
 لغتنا إىل    ومنها ،  أوال   العلمية   لغتنا إىل    الزاحفة   اإلغارة 
 هو   وحدوده   بأصوله األجنىب    اللفظ   هذا   يصبح   آاد حىت  ،  اليومية 
 وحنن   هذا   آل ،  مشاعرنا   حرآة   حيدد الذى    املقرر   الوصف 
 . اإلعالمية   املالحقة   وإحلاح العلمى    املصطلح   دقة   لوهم   مستسلمون 

 خالل   من   املنظمة   اإلغارة   هذه   ضد   الواعية   قاومةامل   لكن
 للحفاظ   العنيدة   املواجهة   مسئولية   تتحمل الىت    الشعر   حالة 
، املرتامية   وعودها إىل    الغنية   أصوهلا   من   بتحريكها   لغتنا على  
 ال حىت    الصبور   عبد   صالح   تعبري   مستعريا   الشعر   حالة   وأقول 
 مواجهة ىف    شاعرا   به   أستشهد   مث  ، الشعر   قرض على    األمر   يقتصر 
  ".اهللا إىل    أغنية"  قصيدته ىف    حزن   هو   ما 

 )1( 
 األبوين   غريب حزىن   

 مفاجئة   حلظة   ابن   تكون   ألنه
 بطن   خمضته   ما

 ضحكىت   سطو   ميتد   إذ   فجأة   أراه

 احلضور   ذلك على    قدرته   احلزن ىف    يكتشف   بأن   ييدأ   الشاعر
ىف   أيضا   وهو ،  صامتا   سابقا   تراآما ينفى    ال الذى  ،  املفاجىء 
 احلزن   يضع الذى  املعجمى    االستقطاب   ذلك   يعارض   املقطع   هذا 
 حزنه   يكتشف   فهو ،  متضادين   دينمتباع   طرفني أقصى  على    والفرح 
) يعيشه (،  عاشه   آما   احلزن   يصنف   يروح   مث ،  ضحكته   وسط   ممتدا 
  ). استورده   أو  ( عليه   فرض   الآما 

 )2 ( 
 اهلواء بالدخان   يزحم   حني     احلزن   بلوُت   لقد 

 احلنني   فيوقظ

وإىل ، "يوقظ " فعل  -  سابق   نقد  ىف حتفظى    رغم  -  هنا ويهّمىن 
 احلفز على    احلزن   قدرة إىل    إشارة   من   ذلك ىف    ملا ، "احلنني " أقل   درجة 
 ما   مع يتناىف    ذلك   وآل  -  باآلخر   قةبالعال   ارتباطه إىل    مث ،  والبعث 
 إعاقة   من )  عليه املصطلحى    االآتئاب   زحف   بعد  ( احلزن   عن   يشيع 
  . األقوى   املتحدية   حلرآته   وعينا   يفتح   وهو ،  هامد   وهبوط 

  )3( 
  آأفعواْن يلتوى    حني   احلزَن   بلوُت   مث  
 خيُنُقْه   مث   اَدالفؤ   فيعصر  

 َيْعِتُقْه   اإلسار   حلظة   وبعد

 من  -  لنؤآد   إليه   ذهبنا   ما   نستعيد   أن   بنا   جيدر   وهنا
 هبا   يتمتع الىت    الطاغية   القدرة   هذه  -  العربية   لغتنا   واقع 
  . املشاعر   حرآية على    املتمكنة   إغارته ىف  )  احلزن   هذا  ( احلزن 

 )4( 
 اللهيب   من     جدوال   يفيض   حينما    احلزن   بلوُت   مث  
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 نورا   اجلديد   يشرق )...  جدوال  ( املتدفقة   النار   هذه   جوف   ومن
  : بعثا 

 )5( 
 الغد   إشراقة ىف    يتجمع 
 )6( 
 الكئيب   ليلنا   مير   مث 

 املمات   من   باعثا   النهار   ويشرق
  . احلبيب   افرحن   جذور

ميضى،   زمن ىف  ، "الكئيب " لفظ  صالح  يستعمل   مرة   ألول أخريا، و
 التقط   قد   وآأنه ، "ممات " هو   مبا   يتعلق   وفيما ;  مواجهة   دون 
ىف   استشعره   مبا   باملقابلة ،  ساآن   فراغ   من   الكآبة   لفظ ىف    ما 
 مل   الفرح   هذا   جذور   أن   رجحت أىن  حىت  ،  باعثة   حرآة   من   احلزن 
 : املمات   الكآبة ىف    احلياة   فدبت ،  احلزن   ر   إال   يرِوها 

 )7( 
 غريب   غامض   مسخ   احلزن   هذا   لكن 

 اجلدلية   حرآتها ىف    للظاهرة   مواجهته  الشاعر  واصل وهكذا  
، حزن   هو   ما   بني   النقلة   لعله ،  آخر بعد    له   فتبني ،  املولِّدة 
 أن ،  يولد   أن ،  يبعث   أن   األول   يعجز   حني ،  اآتئاب   هو   وما 
، به   يعرتف   ال ،  يألفه   مل   حزن   هو   أو ،  حزنا   يعود   فال ،  يفجر 
، حيرآنا لذى ا   حزننا   هو   يكون   أن  -  معنا  -  يرفض   وآأنه 
، جمهضا   أو ،  مستوردا   أو ،  شائها   علينا   املفروض   احلزن   فلعله 
  : عنينا   أو 

 وبعـد 

 وهو   احلزن   لفظ   مع   الشاعر   جلدل   فاحصة   متأنية   بنظرة 
 مناسبة   بدرجة   جنح   أنه   جند ،  حيتويها   أن   احملتمل   الظاهرة   يعايش 
، واملتآلفة ،  املتضفرة   اللغوية   الرتاآيب   ختليق   يعيد   أن  ىف 
 أن   دون   مغامرة   بأمانة ،  واملتبادلة ،  واملتعاقبة ،  واملتناقضة 
، ساآن   مصطلح   احياءات ىف    نفسه   حيبس   أو ،   سابق   مضمون إىل    يرآن 
  ،  خامل   معجم   أو 

  . الشعر   فهكذا
   مقتطف من شعر الكاتب

ِبى   هاج   حني   خاصة   خربة   من   حملة   أعرض   أن   مناسبا   يكون   وقد
 حني   وخاصة وعيى  ىف  مرضاى    يلقيه   ما   مواجهة ىف    الوجد شعرا 
تشخيصى   مصطلح إىل    خرباهتم   ُتْخَتَزل   أن ،  معهم   وأرفض ،  يرفضون 
، وخالىل خالهلم،   من   احلزن   أصف   فرحت   الشعر ىب    هاج أقول ،  عاجز 
  : قائال 

 أبلْج   حزٌن   يتحفز
 املنثْورة   األشيِاء   دائِرة   من     أرحب   حزٌن

 اهلْيَجى   النافرِة   العاِصيِة   األشياِء   
 الكلماْت   تشكيل   ثورة   من أقوى    حزٌن
    بَكمَا    يصرخ   حزٌن
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 أملَا   ُيشرُق
 احلريْة   أبناَء   يستوعب     حزن
 الفكرْة   أطراف     جيمع
 واألفعال   األحرف   نار   يوقد
  ، َيْصرخ ،  ُيْلِهب ُيْدِمى،  ،  حينو   حزٌن
  . َضِجَرْة   ميتًة   روحا حييى 

1982-5-6حييى الرخاوى 

 لعله   متواضع   مثال   عرض إىل    قصدت ألىن  ،  القدر   هبذا أآتفى 
 املشاعر   سجن   حماولة على    بثورته   الشعر   يقوم   آيف   يبني 
اللفظى الساآن، ناهيك عن   املصطلح   داخل   األمشل   والظواهر 

  الشائع املصطلح العلمى القابض 

 معاآس   اجتاه ىف  حتداىن    ما إىل    اإلشارة   من   فالبد   ولألمانة 
 لتفصيله   جمال   ال   مما   احلكيم   التنزيل ىف    احلزن   ظلف   أراجع   وأنا 
  هنا  

 بعض مرتادفات احلزن
 أن ،  أقل   أو   أآثر   أو ،  الدرجة   بنفس   مفيدا   يكون   وقد

 أبعاد   منها   نستلهم ،  حزن   هو   ما   مرتادفات   بعض إىل    قلننت 
 نتحمل   لعلنا ،  أصوهلا ىف  )  النفسية  ( اإلنسانية   الظواهر 
 نستورد   آما   ال ،  به توحى    وآما هى،    آما   فحصها   مسئولية 
 املقام   هذا  ىف   متسعا   أجد   وال ،  فيه   تطمسنا   مبا ،  شبيهاهتا 
 وهام   قريب   لفظ إىل    باإلشارة فسأآتفى    لذلك ،  مطوال   ستطرد أل
 الشعراء ،  احلزن   لفظ   شغل   آما ،  األقدم   الشعراء   شغل   أنه   يبدو 
 يستلزم   ما   وحرآته   شكله ىف    وجدت   فقد ،  الوقت   نفس وىف  ،  األحدث 
،"اهلم " لفظ   وهو   أال ،  مساعد توضيحى    آمثال   هنا   إليه   اإلشارة 
  " ِهمة " هو   وما " هم " هو   ما   بني   بالعالقة   بادئا 

 عن اهلّم واهلمة
 ما   بأمر   القيام على    العزم إىل    أساسا  ينتمى   لغة   اهلم

   ستسالملال   أرتح   مل لكنىن  ، "يفعله   ومل   باألمر      هم"

 لفظ   أضفنا   إذا   اال   اللهم ،  يفعله   مل   أنه   لشرط   هكذا 
 من   اللفظ   عايشت   حني أىن    ذلك  -" بعد   يفعله   مل " أنه أى  " بعد"
 عالقة   مثة   أن   رّجحت ،  واإلبداعية   واملهنية   الذاتية   املمارسة 
 العزم مبعىن    واهلم ،  احلزن مبعىن    اهلم   بني   ما   بالعناية   خليقة 
 والصعوية   اجلدية معاىن    حيمل   مبا  ( الشدة مبعىن    واهلم ، ) على (
 هذا   وآل  -)  الشدائد   األمور   من   املهمات ،  مجيعا   والقوة 
 من   استوحيناها الىت    اإلجيابية املعاىن    من   فأآثر   أآثر   يقربنا 
 يؤآدان   إمنا )  واهلم   احلزن   لفظا  ( فكالمها " احلزن " لفظ   حرآية 
.. حوهلا   حيومان   أو   جتمعهما   أو   تشملهما الىت    الظاهرة   أن   آيف 
إىل   األمل إىل    املواجهة   من ،  آيانيا / لغويا   تتحرك   ظاهرة هى  ،  اخل 
 يناقض   ذلك   وآل  ، والصالبة   اخلشونة   يشمل   امب   الشدة إىل    العزم 
  . ومصطلحا   لغة )  قدمنا   آما  ( الكآبة معىن  

صوىف   حملارب   آمثال عرىب    إبن إىل    أعرج   أن   هنا   مناسبا   وأجده
 خربته   وصف   حماولة   عن   املتاح   الكالم   عجز   حيبسه   مل  ، فحل 
  إصرار   بكل   املتجاوزة   لغته   يبتدع   فراح ،  املنطلقة   ةالفيضاني 
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 ما   بعض   يوضح   قد   ما   االستشهاد   هذا ىف    وأجد ،  ومغامرة
 حني   املتصوف   أزمة إىل    أشرت   حني   الدراسة   هذه   أول ىف    إليه   ذهبت 
 اللهم ،  ألفاظ   من  -  واحاطة   بأمانة  -  ماحيملها   خلربته   جيد   ال 
  . اخلطرة   الشعرية   املغامرات   هذه   مثل   خالل   من   إال 

: يقول   وفيها ،  حمرآة   وطاقة   قوة : عرىب    ابن   عند   اِهلّمة
ترتقى :  صاحبها   حتمل " وأا " عشقية   حبرآة   آطاقة   وجهتت   إهنا"
، الوصول " إرادة" و " مهة " بني   جدلية   عالقة   مثة   وآأن  -  "فيرتقى 
 مهة إىل  ، "تنبه " مهة   من   اهلمة   مراتب عرىب    ابن   فيناقش 
إىل الوعى    ةيقظ   مع   بذلك   فيتدرج ، "حقيقة " مهة إىل  ، "إرادة"
إىل  ) العامل   أجرام ىف    أثَّرت   جتمعت   إذا   النفس (  القدرة   تعاظم 
 ) اإلهلام   بصفاء   اهلمم   مجع (الالمتناهى    مع   التكامل 

 ابن   حاول   آيف   خالله   من   أوضحت الذى    املدخل   هبذا وأآتفى   
 إمنا-هكذا–ألنبه أن اهلم    وعيه   درجات   لوصف   يطوعه   أن عرىب  

 بآالم الوعى    مع   يتواآب   مما ،  حزن   هو   ما يشري إىل ما يشري إليه 
 أآثر   الصورة   تصبح   وقد املوضوعى،    حبجمه   الواقع   مواجهة 
القدامى   الشعراء   بعض   مبوقف   استشهدنا   إذا   فوضوحا   اقرتابا 
  : عندنا   رجح الذى  باملعىن  " هم " هو   مما 

  : الرمة   ذو   يقول

    َقَرْيُتَه   ضاف   اهلم   ما   اذا   وآنت
    ِذَميلها    الرعان  ينُضو   مواآبًة

 إذ ،  وفادته   وحيسن   الشاعر   فيكرمه ،  ضيفا يأتى    هنا   فاهلم
تقبله َهلْجَمِة   أن   من   واثقا   وحتديا وترويضا   وتقبال   صربا   يواآبه 

، ميكن أن حيتويها تقبله اهلادئ هلا،"الرعناء"اهلّم 
 املوقف   هبذا ،  ومواآبتها حىت ترتاجع حدهتا من حسن استقباهلا

 ومواقفنا مشاعرنا   أصاب   مما   قياس   بكل أرقى    وآم هو  الواعى 
عدوًا مقتحما علينا أن نرفضه" هم"جة العتبار آل نتي 

ونطرده، أو ننكره وخنفيه، مقارنًة بإآرام وفادته وحسن
وهذا ما جيعلىن أعجب ،  استقباله الىت نتعلمها من ابن الرّمة

 التخلص ينبغى    منفرا   ونشازا   غريبا   جسما   اهلم آيف جعلنا 
 . طول الوقت ورفضا :  نفورا ،  إخفاءه   أو   منه 

ىف ،  اهلموم   بأنواع   أو ،  باهلم يلتقى    فهو ،  القيس   امرؤ   أما
  سدوله - البحر   آموج  -  الليل يرخى    حني   مواجه وجودى    اختيار 

  ،"ليبتلى   اهلموم   بأنواع علّى "  

 روادعا   الشوق   يهيجها   اهلموم يتلقى    وامرؤ القيس: و أ
  ".الروادع   اهلموم   الشوق ِبَى    وهاَج"

 ترقيها ىف  عرىب    ابن   ِهمة   أن   مرجحا   القدر   هبذا أآتفى 
 أو ،  املواآب   الضيف   الرمة ذى    َهم   عن   بعيدة   ليست ،  املتصاعد 
 ، والروادع   املختربة   القيس   امرؤ   مهوم   عن 

 وبعـد

  البد أن   البداية   أن على    أنبه   أن   هذه املقدمةبكل    أردت   
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 املصطلح   من   وليس  -  آياننا ىف    الغائرة   لغتنا   تكون من
جاهزاًَ من ثقافة أخرى هلا تاريخ آخر، هذا  -  إلينا   الوب 

 وطبيعة   مشاعرنا   حقيقة على    للتعرف   الصحيح   السبيل هو 
 . مث التعامل معها ىف الصحة واملرضوجداننا،   وحرآية   وجودنا 

 ذهبت   ما   أحدد   أن   األمثلة   هذه   عرض   بعد ىل    حيق   أنه   أعتقد
 البد  ، غالبة   ترجيحات   صورة ىف    الدراسة   هذه   بداية ىف    إليه 
  : ومنها ،  النظر   وإعادة   البحث   من   مزيد إىل    حتتاج   وأن 

  . لفظها   من   أسبق   الظاهرة   إن  - 1 

 عمق ىف    املرتاآم احليوى    تارخيها   هو   أمة   آل   لسان   إن  - 2
 جمال ىف    معارفها   منطلق هى  بالتاىل    ولغتها اآلىن،    وجودها 
  ".وجدانية / معرفية " بشرية   ظاهرة   هو   ما 

 حرآتها ىف   -  احملدود املعجمى    حبضورها حىت   -  اللغة    إن  - 3 
 حنو   التوجه   حتديد ىف  )  األخري   وليس  ( األول   املصدر هى  ،  املوحية 
  . ظاهرات   من   دراسته  -  وميكن  -ينبغى    ما 

 املتجدد   املوقف   وبني ،  األول   املصدر   هذا   بني   اجلدل   إن  - 4 
الحتواء ،  وتوليدها   اللغة   لتحريك   ألصيلا   اال   هو   منه 

  . الشعر   وهذا هوالوجود وجتديده، 

 والنفسية ،  اإلنسانية   بالعلوم يسمى    ما   فإن ،  إذن  - 5 
 أن   ال ،  أهلها   لسان   من   مادهتا   تستلهم   أن ينبغى  ،  خاصة 
ينبغى   آما ا، غريه أو لغة " سلوك " من   ابتداء   نستوردها 
 من   تنقله   أن   ال ،  الشعر   جدل   من   منهجها   تستلهم   أن 
 أن   ال ،  وتضيف   تؤصل   أن   ميكن :  فقط   وهبذا ،  الظاهر   قياسات 
 وعلى مدىمبا يفيد آل البشر هنا وهناكوتعيق،    ختتزل 

  . الزمن
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