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 عبثية االستذكار والنزوع نحو المدتقبل
 قراءة في نونية امرئ القيس

 أ.م.د. نررت صالح يونس أ.د. يدرى اسماعيل ابراهيم
 جامعة السؾصل

 كمية التربية لمعمؾم اإلندانية  كمية التربية لمبشات
 المغة العربيةقدؼ 

   

 (8/11/8282، قبل لمشذر في  88/9/8282)قدم لمشذر في 
 

 :ص البحثمخم
السدتقبل(، وعمى الرغؼ مؽ  –الحاضر -إن أغمب الشرؾص األدبية وبسختمف أجشاسطا ارتكزت عمى وحدات الزمؽ الثالث )الساضي

ّّ أن اااا التيو ال ماازال ماتؾحااا  لساا تحسماص الشراؾص األدبياة، ّسايسا الاشص الجااضمي ماؽ رؤ   كثرة الدراسات الشقدية في ضذا السجاال، إ
ساتذ ار ة  والحشاةؽ نقدية متعاددة، فجااا ايتيارناا لدراساة نؾنياة امارس الؿايس )لساؽ طمالللل( معّمماةؽ سابب رؤ اة الذااعر لعبا  الحر اات اّ

إلاى الساضاي وفااي الؾقاه ذاتااص انادفا  الذاااعر نحاؾ السدااتقبل وطمهاص السمااذات ؼياص، لةتزااي ساعي الذاااعر نحاؾ تغةةااب الساضاي والحاضاار 
لةشرااب جااّل اضتسامااص االسدااتقبل والشطاال مااؽ ممذاتااص، وقااد ناّجاارت ضااذش الرؤ ااة جااراا وعااي الذاااعر احتسيااة الاشاااا، فاناادف  نحااؾ السدااتقبل 

 اف ممذاتص ما استظا  الى ذلػ سبيالال واغتر 
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Abstract: 
 

The majority of literary texts and their various genres are based upon the three units of tense 

(past, present and future). Despite the fact that there are many critical studies in this field, yet, there is 

still a room for interpretation since those literary texts, especially pre-Islamic ones, are loaded with 

various critical visions. As such, we chose to study Imru' al-Qais’s Nuniyya  addressing the very reasons 

for the poet’s vision of the absurdism of the mnemonic movements as well as nostalgia and at the same 

time his precipitancy towards future and its pleasures which indicates the poet’s pursue to neglect both 

past and present laying a tremendous interest to future and the pursue of its pleasures. This vision 
gushed out due to the poet’s consciousness of the inevitability of death, therefore surging towards future 

trying, as possible, to win as much of its pleasures.  
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 المقدمـــــة 
إّن الهاح  في األدبيات العالسية يجد انطا انذغمه  ثةراا بدراسة الزمؽ في الشص اّدبي، ولكؽ عمى الرغؼ مؽ 
كثرة الّدراسات فإّن ااا الدراسات األدبية حؾل الزمؽ ّ يزال ماتؾحاا نغراا لثراا الشص وقبؾلص لتيو الت شتى، وقد 

مرس الؿيس ذو بشية طقؾسية ثالثية الذرائي تحسل طااعاا مغايراا حاولشا في ضذش السقاربة أن ندرس عاضرة في نص إل
لمشص الثالثي، إذ إن ضذش القرةدة تتجاوز الساضي وتتجص نحؾ السدتقبل، وقد قامه يّظة الهح  عمى تسطةد تحدثشا 

شةؽ سبب اعالا ؼيص عؽ الرؤ  الستهايشة في مؾقاطا مؽ الزمؽ وآناتص الثالث سؾاا عمى مدتؾ  الثقافة أو اّفراد مبة
ثقافة ما آنة مؽ آنات الزمؽ عمى اؿية آناتص، ثؼ تال التسطةد قرااة لمشص معممة سبب رؤ ة الذاعر لعب  الحر ات 
اّستذ ار ة والحشةؽ الى الساضي وفي الؾقه نادص عؽ سبب اتجاش الذاعر نحؾ السدتقبل والدعؾة الى نطب السمذات 

ج التي تؾّصل الةطا الهح  واتهعشاضا اقائسة ايضؼ السرادر التي اعتسدضا الهح  في اآلنية، ثؼ قّدمشا ياتسة ألضؼ الشتائ
 قرااتصل 

ــــــــل  أ رــــــــر   فذــــــــجاني  ِلمــــــــ  طصمص
 

 كخــــــــفي عســــــــور فــــــــي عدــــــــي  يمــــــــا ِ  
 
 
 

ســـــــــاب وفر نـــــــــ    ديـــــــــار  لّنـــــــــد  والري
 

 
 
 

ال ِ  ــــــــــــدص ــــــــــــالن   مــــــــــــ  بص ــــــــــــا    ليالين
 ليـــــــاليص يـــــــدعوني الّـــــــوى ف  يبـــــــ  

 
ـــــــــــ   أ ــــــــــوى  لـــــــــــيي   وصا ِ وأعــــــــــيه ه مص  رص

مــــة     ّ بي به  فــــُ  أهمــــِس ميروســــُا ْيــــا ره
 

 كذــــــذ  ه  اا مــــــا اســــــودي و ــــــ ه الجبــــــا  
بي قينـــــة     وإ  أهمـــــِس ميروســـــُا ْيـــــا ره

 
ـــــــــــــــــــرا ِ    منعيمـــــــــــــــــــة  أعممتهّـــــــــــــــــــا  ي

ــــر  يعمــــو الخمــــيس  رــــو     لّــــا ِمز ص
 

ـــــــــــدا ِ   ـــــــــــ ه الي كت  أ ـــــــــــشي  اا مـــــــــــا  ري
ـــــا ربي  ـــــارة  ـــــُا ْي ـــــِس ميروس  وإ  أم

 
 اليمبـــــــا ِ شـــــــّدت عمـــــــ  أقـــــــ ي ر ـــــــو  

ـــــوُا  اا  ـــــرى   ـــــزداد عذ ـــــذ ي ـــــي رس  عم
 

ـــــــــذيأال ِ   ـــــــــركض وال ـــــــــث ال  مدـــــــــح  ثي
و خــــــــدص عمــــــــ  الرــــــــم صــــــــ ب   

 م طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس  
 

 شــــــــــــديدات عقــــــــــــد لينــــــــــــات متــــــــــــا ِ  
 و يـــــث مـــــ  الوســـــميِي  ـــــوِي   عـــــ  

 
ـــــــــــــــــــ   ذـــــــــــــــــــ م صـــــــــــــــــــمتا ِ     بظينت

 ِميـــــــرص مذـــــــري مقبـــــــل  مـــــــدبر  معـــــــاُ  
 

ــــــــــدوا ِ   ــــــــــ  العص ــــــــــاء الحمي ــــــــــيس طب  كت
ــــــــــ ود   ــــــــــا    ــــــــــ  اا مــــــــــا  نبن  متن

 
 كعـــــرخ الر ـــــامص  ا تـــــزي فـــــي الّظـــــ  ِ  

ـــــــ  فـــــــا     ـــــــد مـــــــ  الـــــــدنيا فُني   متي
 

 مـــــــــ  النذـــــــــوات والندـــــــــاء الحدـــــــــا ِ  
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م   مــــ  البــــيض كــــا راِم وا هدم كالــــدي
 

واِضــــــــــــنهّا  والمبرقــــــــــــاِت الروانــــــــــــي    ص
ــــــة  ــــــل  أ مّــــــا  ــــــر نيّاني  أمــــــ  اك

 
ـــــــــــدرا ِ   ـــــــــــا   بت ـــــــــــ  عين   جـــــــــــزع الم

ـــــــة    ـــــــح  وديم ـــــــي   وسص ـــــــدمعهّما سص  ف
 

ـــــــــــــــــــــــــنّ  ِ   ـــــــــــــــــــــــــا   و   ورش  و وك
ــــــــــــــــل  ــــــــــــــــا متعجي  ك نّمــــــــــــــــا مزاد 

 
ـــــــــــــد ا ِ   ـــــــــــــا  هدـــــــــــــمقا ب ـــــــــــــاِ  لمي  فر ي

  
 التمّيد

إذا  ان الزمؽ ذا أقدام ثالثة الساضي والحاضر والسدتقبل، فإّن ضذش األقدام ليده متقاطعة تساماا، فالساضي 
الرؤ ة اّندانية تهايؽ مؾقاطا مؽ آنات وإن  ان حدثاا متكامل الدّلة، والحاضر يدطسان في تزؾيا السدتقبل، ولكؽ 

الزمؽ الثالث، سؾاا عمى السدتؾ  الجسعي أو الاردي، فطشاك ثقافات ُتعمي الساضي عمى الحاضر والسدتقبل يتجّمى 
ضذا في يمق اسظؾرة القرون الخسدة التي قّدسه األزمشة التي مّرت ااإلندانية الى يسدة أقدام أولطا الذضبي 

، أي الزمؽ الذي تعيذص الهذر ة أاان يمق تمػ األسظؾرة، والحديدي في األسظؾرة يعشي أقّل (1)ويامدطا الحديدي
السعادن ثسشاا وضذا يعشي أّن حاضر اّندانية اسؾأ اكثةر مؽ فجر الهذر ة األولل فحةؽ أن ضشاك تيارات اضتسه 

تطتؼ االساضي أو تتر (2)ااحاضر واستغراقه ؼيص  :(3)قب السدتقبل فطي  سا يقؾل الخيام، والتي تشذغل االحاضر ّو
ـــــــــ   وا ـــــــــنم مـــــــــ  الحاضـــــــــر لذا 

 
 فمـــــيس فـــــي طبـــــد الميـــــالي ا مـــــا  

 ل(4)وضشاك تيارات جعمه ُجّل اضتساماتطا متؾجطا لمسدتقبل  سا ضؾ الحال عشد األفالطؾنية السحدثة 
دية وديشية، ضذا عمى وقد شّكل التهايؽ في مؾقف الثقافات مؽ آنات الزمؽ الثالث عؾامل اجتساعية واقترا

السدتؾ  الثقافي، أّما عمى السدتؾ  الاردي فإّن الذات اّندانية في اغمب اّحيان تحسل نزوعاا نحؾ الساضي و تهايؽ 
ضذا الشزو  مؽ شخص الى اير، و ذّكل حّدة ضذا الشزو  الذرط التار خي واّجتساعي الذي تعيذص الّذات الى جانب 

                                           

 www.greelane.comالعرؾر اّندان في األساطةر الةؾنانية وفقاا لطيدؾد: يسدة( 1)
 ل .Atzim.wikipedia.orglwikiرباعيات الخيام، و كةبةديا ( 8)
 index.www.roayapedia.orgرؤ ة بةديا -دجار  ي( سؾر ؽ  ةر 3)
 index.www.roayapedia.org( مائدة افالطؾن: 4)



0207(، لسنة 7، العدد )71جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 
College of Basic Education Researchers Journal 

ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(1), (2021) 
 

- 311 - 

 

ه ضذش السؾاقف عمى الشتاج اّبداعي فكان لمزمؽ والسؾقف مؽ آناتص حزؾر  بةر في حر ة الرةرورةل وقد انعكد
الشتاج اّبداعيل وقارس الذعر العربي يجد أن أغمب الذعراا يعمؾن الساضي عمى الحاضر والسدتقبل حتى قةل ))ما 

الحشةشية لمذهاا، عشد الذعراا واذا  انه مقؾلة ابؽ عبد ربص قد رصدت الشزعة  (5)اكه العرا شةئاا ما اكه الذهاا((
فإّن ابؽ قتةهة جعل الحشةؽ الى الساضي عشد الذعراا حشةشاا مظمقاا ّ يقترر عمى فترة الذهاا، لذا فقد صؾر الذعراا 

 ل(6) قرائدضؼ اذر حة ندةبية عمى وفق مشغؾرش

الذاعر الجاضمي احر اتص أما الحاضر في الشص الذعري الجاضمي فمؼ يحَظ اسا حغي اص الساضيل والحؿيقة أّن 
اّستذ ار ة لمساضي ليده نزعة حشةشية مظمقة، فيغمب الذعراا إذا تجاوزنا الذر حة الظممية يكؾن حزؾر الساضي 

مؽ اجل تجاوز أسى الحاضر  لذا نجد أغمب القرائد ذات البشى الظقؾسية  (7)سرداا لتجارا ماضؾ ة قابمة لمذ ر  
ل فالظمل يسّثل تجمياا مادّياا لحر ة (8)حر ة ارتدادية مزادة في مزسؾنطا شر حة الظمل )التي تدتطل بؾقاة طممية( تمةطا

الزمؽ وعالمة محدؾسة عمى تاته الؾجؾدل فإّن الذاعر يكدب عزماا جديداا ورغهة أكبر في الحياة، ألن العزم عمى 
 ل (9)مكانيات العسل تق  في ضذش الحدودالحياة والعسل ليس مسكشاا اّ اذا ادرك اّندان أّن وجؾدش متشاش وأّن  ل إ

إذ تيتي الحر ة اإلرتدادية حر ة تتد  ااّمتالا والخرب عمى العكس مؽ صؾر الخؾاا الساثمة في شر حة 
الظملل فالحر ة اّرتدادية ضي اسثااة فعل ُيهعد شهي الزوال والخؾاا السطيسؽ عمى رؤ ة الذاعر يذاضد أو يدتذ ر 

في الظمل، ولكؽ ما قدمشاش ّ يكتدب طاا  اّطالق، إذ نجد نرؾصاا تشز  نحؾ السدتقبل صؾر الاشاا الستجددة 
يظغى فةطا صؾت الاردية الستجص لشطب السمذات جّراا الؾعي احتسية السؾت، متجاوزة الساضي والحاضر مدفؾعة 

ل وضذش (10)وما يزال ماتؾحاا((اإرادة القّؾة  ؾنطا ))مؾجؾدة بؾصاطا تااعة لمسدتقبل مؽ حة  السبدأ وتر د السسكؽ 
مؽ الشرؾص تاري عؽ رؤ ة وجؾدية متجاوزة الساضي وانجازاتص مشاتحة عمى امكانيات قابمة لمتحقةق، يدتذف ضذا 

                                           

 ل3/46( العقد الار د، ابؽ عبد ربص: 5)
 1/75( الذعر والذعراا: 6)
 ل331( الؾجؾدية، جؾن ماكؾري: 7)
 ل88عالم البدايات، أدونيس: ( 8)
 ل161 :1963(، 8، مجمة السعرفة، دمذق، الدشة الثانية،  )راونة( الؾجؾدية في الذعر الجاضمي، فالتر ب9)
 ل96ص، او اشد فشػ: ذ( فمداة نةت12)
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مؽ يالل إرادتطا لمسسكشات، وضذش الشرؾص يشقظ  فةطا الحدي  عؽ الساضي واّنذغال اص  ألن الساضي حدث 
 لسطؼ ضؾ السدتقبل وما تتؾافر ؼيص مؽ امكانيات،  سا ضؾ الحال في الشص قةد الدراسةل تشاضى وأصهي ؾهض الر ي، وا

 البنية الزمانية والذرائحية لمنص:
 يتذّكل الشص مؽ ثالث شرائي: 

الظمل، والتشاوا بةؽ الحاضر والساضي، والشزو  نحؾ السدتقبل وفي  ل ضذش الذرائي يتؾافق زمؽ الشظق م  
نقظة اّنظالق ضي الحدي  عؽ الحاضر تعقبطا حر ات استذ ار ة يذسل ضذا الذر حتةؽ زمؽ الشص، إذ تكؾن 

األولةتةؽ في حةؽ أن الذر حة الثالثة تتجص نحؾ السدتقبل وعمى الرغؼ مؽ أّن القرةدة تتذّكل مؽ ثالث شرائي متؾافقة 
لص وإن ايتماه رؤ تطا  (12)اتش لصلمبشاا الثالثي لمقرةدة ومدايرة ستةتكي (11)في ضذا الجانب م  رصد ابؽ قتةهة

التيو مية لطذا البشاا الثالثي اّ أن القرةدة قةد الدرس تحسل مغايرة لشتاج الذعري الثالثي   ؾن الذر حة التالية لمظل 
ضي شر حة ذات مزسؾن ميساوي عبر مقارنة بةؽ الساضي والحاضر  ذاه عؽ الساارقة الجادة بةؽ امتالا الساضي 

فالسعطؾد في القرةدة الثالثية تيتي الذر حة الثشائية متزادة مزسؾنياا م  شر حة الظمل، فاألولى  ويؾاا الحاضرل
)الظمل( شر حة مدكؾنة احهس فجائعي تتحدث عؽ عب  الاّعالية اّندانية وتالشي انجازاتص في فزاا غابه عشص 

دااقة مؽ أجل نز  فتةل التؾتر السطيسؽ عمى كل مغاضر الحياة لتيتي الحر ة التالية متزادة مزسؾناا م  الذر حة ال
 ل (13)رؤ ة الذاعر في شر حة الظمل

ضذا ما يادر لشا اندالخ الذاعر عؽ الساضي والتؾجص نحؾ السدتقبل  ألّن الحر ات اّستذ ار ة  انه حر ات 
يسشة حاضر الخؾاا والعجز  سا أّكدش التكرار العسؾدي  لالزمة األسمؾبية مجطزة ُتؤّ د عمى عدم عؾدة الساضي ـو

 )فإن أمس مكروباا(ل
 كذ   جاوع الماضي وهيمنة المدتقبل: 

                                           

 ل1/75( الذعر والذعراا، ابؽ قتةهة: 11)
  (، 1، مجمة مجس  المغة العربية، دمذق، مج)ستةتكياةتشدراسة في البشية الشسؾذجية، سؾزان  طقؾس العبؾرو ( القرةدة العربية 18)
  ل 76-75: 1985(، يشاير، 62)
 ل163( الرؤ  السقّشعة: 13)
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 :(14)عبر استطالل طقؾسي يشظمق الشص االدؤال عؽ الظمل الدارس وعائديتص االزمة اسمؾبية لسؽ طمٌل، إذ يقؾل
ــــــــل  أ رــــــــر   فذــــــــجاني  ِلمــــــــ  طصمص

 
 كخـــــفي عســــــور فــــــي عدــــــي  يمــــــا ِ  

 
 
 

ســــــــاب وفر نــــــــ    ديــــــــار  لّنــــــــد  والري
 

 
 
 

ال ِ  ـــــــــدص ـــــــــالن   مـــــــــ  بص ـــــــــا    ليالين
ــــــ   ــــــوى ف  يب ــــــدعوني الّ ــــــاليص ي  لي

 
وصا ِ   ــــــــ   أ ـــــــوى  لــــــــيي رص  وأعـــــــيه ه مص

والدؤال سؤال عائؼ إذ لؼ ُتحدد ضؾ ة السدؤول، مسا ياتي القرااة عمى احتساّت متعددةل ضل ان الذاعر يديل   
شخراا اعةشص؟ أم يديل نادص و شاجةطا  ؾن الظمل في الشص ليس مكاناا عابراا، وإنسا أحدث أسىا وشجىا دايل الّذات، 

ل فالظمل يبدو ضّذاا يكاد أن يتالشى،  ضذا الذجى تؾّلد اعد فعل اإلارار )أاررُتُص( لةشتج عؽ ضذا الاعل شجىا وأسىا
تجّمى ضذا عبر اسمؾا التذبيص )كخّط زبؾر في عدةب يساِن(، فزالا عؽ اّشارة الى الطذاشة فإّنص يحسل غسؾضاا 

هة  ؾن الكتااة شيا ممغز تقترن دّلتطا االعرؾر القديسة وبالّرـهة والقدر  ل (15)وـر
يف بةؽ عدةب واليساني دّّت عسيقة، فاليسؽ  سا جاا في األثر مكان لمسعرفة والحكسة وفي عالقة التزا

وضذا يذةر الى أّن حزؾر اليسؽ تشبيص الّذات اّندانية لحر ة الزمؽ والرةرورة التي تحةل  (16))الحكسة اليسانية(
في أغمب الشرؾص الجاضمية لطسا  السكان الى فشاا، واإلندان الى الزعف والذيخؾية ثؼ السؾتل فالسكان والزمان

صؾرة متساثمةل فالسكان طمل لعبه اص ر اح الظبيعة وأمظارضا و ادت أن تسحؾشل أّما اّندان ؼيغطر عاجزاا مذرفاا 
 ل وضذا ما سشالحغص في حدي  الذاعر عؽ ذاتص في المحغة الحاضرةل (17)عمى الطالك

ّا مؽ أن يدتسّر الذاعر بتؾصيف الظمل تيتةشا  اإلجااة عؽ أضل السكان )ديار لطشد والرباا وفرتشى(ل وضذا وبد
اّسمؾا معتاد وراسخ عشد الذعراا الجاضمةةؽ، اّ أن السكان السطؾل يؾحي االطذاشة فطؾ )الّشعف مؽ بدّن( والّشعف 

                                           

 ل85ديؾان امرؤ الؿيس: ( 14)
  (، 1، مجمة مجس  المغة العربية، دمذق، مج)ستةتكياةتشالقرةدة العربية وطقؾس العبؾر دراسة في البشية الشسؾذجية، سؾزان ( 15)
 ل68: 1985(، يشاير، 62)
 (ل58( صحيي مدمؼ: رقؼ الحدي  )16)
 ل384ابؾ ديب:  ل( الرؤ  السقشعة نحؾ مشطج بشةؾي في دراسة الذعر الجاضمي،  سا17)
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وإّنسا تذتغل مكان بةشي ّ ضؾ االجبل ّو ضؾ االؾادي إّنص مكان ضامذي ّ يكتدب ضؾ ة ياصة،  (18)كسا أشار الذارح
هة، يقؾل  البةشؾنة لتؤطرش أي ضؾ السشحدر نحؾ الؾادي، والؾادي  سا ضؾ معمؾم في الثقافة العربية يؾحي االخؾف والـر

 :(19)امرؤ الؿيس
 وواد  كجــــــوِ  العيــــــر قذــــــر  قظعتــــــ 

 
  ــــ  الــــذئ  يعــــوص كــــالخميد المعيــــل 

 :(20)وتقؾل الخشداا مذةدة اذجاعة أيةطا صخر 
ــــــــــاا ألو ــــــــــِة شــــــــــا د  أنديــــــــــة  مي

 
ـــــــــال أوديـــــــــة لمجـــــــــيش  ـــــــــرياره    هبي

وضذا يحةل الى أّن السكان الستحدث عشص مكان (21)وضرا العرا السثل اخظؾرة األودية، اقؾلطا: ))حّية الؾاد(( 
ياتقر إلى عشرر الدمؾمة وياضعاا لذرط الرةرورة السقةهل يعزد حزؾر ضذا لاغة )بدّن( التي إذا ما تجاوزنا 

ل الى التبّدل وعدم الثهاتل وم  ضذا فإّن الزمان الذي قزاش الذاعر آنذاك زمان محبٌب إّنص زمؽ دّلتطا العمسية ُتحة
الُحب والستعة عمى العكس مؽ المحغة الحاضرة، إذ  ان الذاعر محبؾباا تطُف إليص الاتيات تجّدد ضذا عبر لاغة 

ن فالذاعر غةر محبؾا وان لؼ يرّرح، فالحزؾر )روان( التي تدلُّ معجسياا عمى استدامة الشغر واستسرار تصل أما اّ
 يدتدعي الػياا والسدكؾت عشص يدتذف مؽ الشزعة الحشةشية الظاغية عمى ذات الذاعر لذلػ الزمؽل 

إّنص لؼ يبِد حشةشص لؾ أّن حاضرش يذيُ  االستعة والخرب، وعشد ضذش الشقظة يشقظ  الحدي  عؽ الظمل وزمشص لةشاتي 
ب ضذا الحدي  مقارنة بةؽ المحغة الحاضرة السزر ة وبةؽ ماضي القؾل والاتؾة والمطؾ، إذ الحدي  عؽ الحاضر يؾاك

 :(22)يقؾل
مــــة    ّ بي به  فــــُ  أهمــــِس ميروســــُا ْيــــا ره

 
ـــا   ـــا اســـودي و ـــ ه الجب  كذـــذ  ه  اا م

ـــــة    بي قين ـــــا ره ـــــُا ْي  وإ  أهمـــــِس ميروس
 

ـــــــــــــــرا ِ    منعيمـــــــــــــــة  أعممتهّـــــــــــــــا  ي
                                            

 ل85: 8الؿيس: ضا س ( ديؾان امر 18)
 ل378( ملن: 19)
 ل46( ديؾان الخشداا: 82)
 ( لدان العرا، ابؽ مشغؾر: مادة ))حي((ل81)
 ل86( ديؾان امرس الؿيس: 88)
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 لّـــا ِمز صـــر  يعمـــو الخمـــيس  رـــو  
 

ــــــــدا ِ   ــــــــ ه الي كت  أ ــــــــشي  اا مــــــــا  ري
إذ تظغى حر ة التشاوا بةؽ الحدي  عؽ الساضي وعؽ الحاضر ضذا التشاوا يجدُد الساارقة الحادة بةؽ ما  ان  

وضؾ  ائؽ فالحاضر  را وأزمة دون تؾضيي وتارةل، ألّن  مسة  ّرا مذهعة بدّّت ايحائية ترّؾر مد  األسى 
 عؽ أّن ضذا الكرا يغّظي السدتقبل  ألّن جؾاا الذرط  ان استحزاراا لزمؽ الذي يعيذص الذاعر في حاضرش فزالا 

 ماٍض وضذا يمسي الى أّن مدتقبل الذاعر ليس ايفزل مؽ حاضرش بل ربسا يكؾن ضؾ األسؾأل 
والساضي في الشص حدث انتطى ليس قااالا لمتكرار في الحاضر والسدتقبل، فاّستذ ار ضشا يحسل اعديؽ: ُاعد 

 يكذف فعل الرةرورة في الّذات الذاعرة )الساضي قّؾة الحاضر ضعف(ل  فجائعي
أما الهعد الثاني فةمّسي الى فعل استعظافي لمجساعة  ألّن اّنجاز الساضؾي التي قامه اص الّذات يحسل مردوداا 

جتساعية آنذاك، فكين اجتساعياا ّ ذاتياا فالذجاعة وتار ج الُكرا مؽ األفعال التي أشادت بطا وأقرتطا السؤسدة اّ
الذاعر يقؾل ساعدوني ألّني أنا الذجا  السمتزم اؿيؼ الجساعة، السداف  عؽ نادطا في زمؽ مزىل لييتي البةه الثاني 
متساثالا تر ةبياا م  البةه األول مسا يؾحي لمستمقي أّن مزسؾنص يتظابق م  البةه الدابق  لكؽ يااجئ أن الحر ة 

اعاا ذاتياا صّرفاا، فالذاعر مارس المطؾ في مجمس احتاالي وجعل السغشية طؾ  مذةئتص اّستذ ار ة حر ة تحسل طا
)عسمتطا( والسالحظ أّن الذاعر يسةل الى اّستكانة والّدعة مؽ يالل مشحطا الحدي  عؽ مجمس المطؾ والستعة مداحة 

ة المطؾ قابمة إلطراا لغؾ ة أوس ، فزالا عؽ اعالا صؾت العؾد )السزضر( عمى صؾت الحرا )الخسيس( فآل
ّا مؽ ان  ومدتجةهة ألية يد تحر طا ليده مقرؾرة عمى ذات اعةشطا، إّن صؾت الحياة أعمى مؽ صؾت السؾت وبد
يدتسّر الذاعر في استذ ار حر ات المطؾ والستعة يرتد الى الحاضر عبر الالزمة األسمؾبية ذاتطا وإن ُأمِس مكروباا، إذ 

 :(23)يقؾل
ـــــــُا  ـــــــِس ميروس ـــــــا ربي  ـــــــارةوإ  أم  ْي

 
ــــــــا ِ   ــــــــ ي ر ــــــــو اليمب ــــــــ  أق  شــــــــّدت عم

 عمـــــــي رســـــــذ يـــــــزداد عذـــــــوُا  اا  ـــــــرى  
 

ــــــــــذيأال ِ   ــــــــــركض وال ــــــــــث ال  مدــــــــــح  ثي
 و خــــدص عمــــ  الرــــم صــــ ب  م طــــس   

 
 شــــــــــــديدات عقــــــــــــد لينــــــــــــات متــــــــــــا ِ  

 
                                           

 ل87-86ؾانص: ي( د83)
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ــــــث مــــــ  الوســــــميِي  ــــــوِي   عــــــ   و ي
 

ــــــــــــــــــــ   ذــــــــــــــــــــ م صــــــــــــــــــــمتا ِ     بظينت
ـــــــــل  مـــــــــدبر  معـــــــــاُ    ِميـــــــــرص مذـــــــــري مقب

 
ـــــــــــ    ـــــــــــاء الحمي ـــــــــــيس طب ـــــــــــدوا ِ كت  العص

ــــــــــــ   ــــــــــــ ود متن ــــــــــــا      اا مــــــــــــا  نبن
 

ـــــي الّظـــــ  ِ   ـــــزي ف ـــــامص  ا ت ـــــرخ الر   كع
وضذش الالزمة تؾحي الى أّن مزسؾن حر ة اّستذ ار تكؾن متساثمة م  سااقتطا، اّ أن الذاعر ُيقّدم لشا   

از مؽ أجل الجساعة مزسؾناا مغايراا عمى السدتؾ  اّنجازي ولكؽ عمى مدتؾ  عائدية اّنجاز، فكذف الغارة ضؾ انج
تؼ عبر أداة تؾسظية ضي الحران، فزالا عؽ أّن الذاعر لؼ يكؽ مشارداا في اإلغارة بل  ان وسط مجسؾعة مؽ 
األنرار يؾحي بطذا الاعل )شطدُت( وضذا يؾحي الى أن نزعة الاردية بدأت تتالشى ّ ادبب نزعة اجتساعية ايالؾية 

الذي جعل الحر ات اّستذ ار ة الاردية مبتدرة يعزز ضذا استغراق  عؽ الّذات، لكؽ ادبب ضغط الحاضر السزري 
الذاعر بتؾصيف حرانص، إذ  ان حزؾر الحران حزؾراا طاغياا فاق حزؾر الّذات الذاعرةل إّنص حران متكامل 
يتدايل وصاص م  مؾجؾدات أير  فطؾ مدٌي، إذ تحةل ضذش الماغة الى السظر الذديد وبطذا يستزج الحران م  

والى جانب ضذا يتست  احؾافر )ُصؼٌّ(  (24)ظبيعة الرامتةل والذئب )ذؤالة( أحد اسساا الذئب  سا اشار الذارحال
)و حذي عمى ُصّؼ صالا(، ضذش الرالاة تاؾق الحجارة قؾة بل تطذؼ الحجارة وتذّغةطا )مالطس( ، فحؾافر الحران 

رة  سا ضؾ في السعظى اّسظؾري استعره عمى تدتعري عمى الاشاا حتى أّنطا تجاوزت عالؼ األساطةر فالحجا
 ل (26)، لذا نجدضا في السشجز الذعري تدؼ ادسة الخمؾد(25)الاشاا وقطرت إلص الزمؽ

                                           

 ل86( ديؾان امرس الؿيس: 84)
 ل859 -858حدؽ نعسة: ( مةثؾلؾجيا وأساطةر الذعؾا القديسة ومعجؼ أضؼ السعبؾدات، دل 85)
 : ي ( يقؾل لبةد بؽ أبي ربيعة العامر 86)

ـــــــــــ  ســـــــــــ النا ـــــــــــ ه أســـــــــــ لّا وكي  فوقذ
 

ــــــــــي  ك مهّــــــــــا  ــــــــــد مــــــــــا يب  صــــــــــم  وال
 ل322ابي ربيعة العامر:  بؽ شرح ديؾان لبةد 

 و قؾل تسيؼ بؽ ابي مقبل: 
ــــ   جــــر   ــــو أ ي الذت ــــيش ل ــــ  ال  ــــا أطي  م

 
  نبــــــــو الحــــــــوادث عنــــــــ  و ــــــــو مممــــــــوم 

 ل831بؽ ابي مقبل: شرح ديؾان تسيؼ  
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ّا مؽ أن يدتسّر الشص في الحدي  عؽ الغارة ونتائجطا يشتقل الى فعل انجازي آير عبر واو العظف مغةهاا  وبد
مرت  يرب امتمكص اازل حران يم  عميص صاات يارقة يذهص الى حدٍّ الالزمة )وإّن أمِس مكروباا( لةتحّدث عؽ 

، ولكؽ الحران ياارق (27)اعةد حرانص في السعمقة يتجّمى ضذا عبر التشاص الدايمي )مكرٍّ مارٍّ مقبٍل مدبٍر معاا(
 حران السعمقة مؽ جانبةؽ: 

وفي الجانب الثاني يكؾن األول: أن الحران ضشا حران مؾصؾف اازائل الخرب والشساا ّ حران صةد، 
الحران أقّل قدرة في الجري مؽ حران السعمقة الذي  ان قةَد األوابدل أّما في الشص الذي بةؽ أيديشا أقّل سرعة 
يتجّمى ضذا مؽ يالل البشاا التذبةطي )كتيِس عهاا(ل وفزالا عؽ  ل ما تقّدم يستزج الحران اعشاصر الظبيعة 

 رتٍؾ )كعرق الريامة اضتّز في الطظالن(ل األير ، فحر تص تذهص نهات لةؽ م
عمساا أّن الذاعر مارس ضذا اّنجاز اسذار ة جساعية يدّل عمى ضذا حزؾر )ناا الستكمسةؽ( التي ُقةد بطا الاعل 
)جشبشاش(ل ان استغراق الذاعر في مذار تص الجساعية ضؾ إلساح الى عجزش فمؼ يعد اّنجاز الاردي حاضراا بل ـيسشه 

السذتر ةل فذات الذاعر ضشا ذات مذار ة و بدو لشا أّن ـيسشة السذار ة عمى الحر ات اّستذ ار ة جاات  اّنجازات
دون وعي مؽ الذاعر وضي حر ة يالصية مؽ العجز والزعف الحاضر ؽل فالجساعة ضي وحدة فةز ائية تدتعري 

ولكؽ الشزعة اّجتساعية تتالشى عبر جسمة  و يّن الذاعر لؽ تظالص يد الاشاا طالسا ضؾ وسط الجساعة، (28)عمى الاشاا
 :(29)شعر ة صاحبطا حزؾر الترر  ، إذ يقؾل

ـــــــا    ـــــــ  ف ـــــــدنيا فُني ـــــــد مـــــــ  ال   متي
 

 مــــــ  النذــــــوات والندــــــاء الحدــــــا ِ  
م    مـــ  البـــيض كـــا راِم وا هدم كالـــدي

 
واِضــــــــنهّا  والمبرقــــــــاِت الروانــــــــي    ص

 أمــــــ  اكــــــر نيّانيــــــة  ــــــل  أ مّــــــا 
 

ــــــــا    ــــــــ  عين ــــــــدرا ِ  جــــــــزع الم   بت
ـــــــح  وديمـــــــة    ـــــــي   وسص  فـــــــدمعهّما سص

 
ـــــــــــــــــــنّ  ِ   ـــــــــــــــــــا   و   ورش  و وك

 
                                           

 ل19ديؾان امرس الؿيس:( 87)
 ل121( الرؤ  السقشعة: 88)
 ل88-87( ديؾان امرؤ الؿيس: 89)
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ــــــــــــــــل  ك نّمــــــــــــــــا مزاد ــــــــــــــــا متعجي
 

ــــــــــد ا ِ   ــــــــــا  هدــــــــــمقا ب ــــــــــاِ  لمي  فر ي
فقد جاات الحر ة مشقظعة نحؾّ اا وزمانياا عؽ المؾحة التي قبمطا الى جانب حزؾر الترر   الذي يذةر الى  

صر  الذاعر في غةر اّبتداا وذلػ إذا يرج مؽ قّرة الى قّرة أو مؽ تحؾل دّلّي  سا في قؾل ابؽ رشةق:))وربسا 
، إذ يغطر الذاعر رافزاا لشزعة الذوبان واّندماج (30)وصف شيا آير ؼييتي االترر   إيهاراا بذلػ وتشبةطاا عميص((

لتزام ؾيسيٍّ أو في الجساعةل فعبر اسمؾا أمر يتؾّجص الذاعر نحؾ ذاتص داعةطا لإلنكهاا عمى السمذات دون أّي إ
اجتساعّيل ويظاا الّذات بؾصاطا آير ضؾ ما يدسيص الهالغةؾن االتجر د والاالساة االتخارج، إّنص ير د أن يتجاوز 
تذّ ر الساضي واّستغراق في الحاضر، فقد تحّؾل الى ذات أير ، ذات ّ تر  جدو  مؽ السذار ة الجساعية 

سية الاشاا ووعيص الحاد بطذش الحتسية جعمتص يشخم  عؽ الُدشؽ القاّرة، فعشدما واّلتزام االسشغؾمات الؿيسية فتشبطص لحت
، وقد حرر الذاعر متعتص في مجالةؽ األول الخسرة )الشذؾات( والثاني (31)يدؾد الؾعي ُيرهي سمؼ الؿيؼ اال فائدة

تغرق في تؾصيف السجال السرأة )الشداا الحدان( وإذا  ان السجال األول حزر عبر تدسية ماردة فإّن الذاعر يد
الثاني السرأة تؾصيااا يحسل ثشائيات متزادة عمى مدتؾ  الُهعد الخارجي والؿيسي، يتسّثل الُهعد الخارجي في حزؾر 
سر )البيض، اأُلدم( وفي السجال الؿيسي تحزر ثشائية العّاة والتحرر )حؾاضؽ، مبّرقات(  ثشائية البياض والدُّ

ل (32)داا العؽياات السحرشات والسبرقات الشداا المؾاتي تبرزن جسالطّؽ وُحمةطّؽ لمرجالفالحؾاضؽ  سا يذةر الذارح الش
سر( مسكشة  ؾنطا ُاعداا يارجياا يسكؽ الؾصؾل اليص فإّن الجس  بةؽ العؽيف  فإذا  انه الثشائية األولى )البيض، الدُّ

قؾلية في الذعر  ألّن الذعر لص مشظقص الخاّص والالعؽيف غةر معقؾل وضذش الالمعقؾلية في الؾاق  تقبل السشظؿية والسع
 ل (33)الذي ّ يخز  لمسشظق العادي

إّن الذاعر ّ تطسص التزادات والستشاقزات طالسا أّنطا امكانيات قابمة لمتحقةق ومجال إلفراغ الّمذةل ورؤ ة 
ر قص الى الؾصؾل الذاعر ضشا ليده رؤ ة مدتحدثة، إذ نجد صداضا في يظاا سدروي لكمكامش عشدما  ان في ط

                                           

 ل1/173( العسدة في محاسؽ الذعر وآدااص ونقدش، ابؽ رشةق القةرواني: 32)
 ل19( العب : البةر  امؾ: 31)
 ل88 -14 -13( ديؾان امرس الؿيس: 38)
 ل89ضؾف: مةري ( الزمؽ في األدا، ضانز 33)
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لشبتة الخمؾد، إذ دعتص الى عدم جدو  الهح  عؽ الخمؾد  لذا عميص أن يشطسػ في عالؼ المذات الجددية 
ومشذ أن ادرك اّندان حتسية السؾت وصريات سدروي ترن في اذنيص  ألن الهح  عؽ الخمؾد يروج عمى (34)والدسعية

عمى وفق مشغؾر سدروي وامرس الؿيس استجااة ))في اطار  قؾانةؽ اآللطة والظبيعة  لذا يجب أن تكؾن الهظؾلة
نادية ضائمة، تسشي اّندان الحّس ااّمتالا في وجص فراغ السؾت: تسشحص  -اّندفا  الى شحؽ الحياة اظاقات مادية

ّا مؽ الحياة ضشاك )السدتحةل(((  ل (35)الحياة ضشا )السسكؽ( بد
لؼ السسكشات يتؾجب أن تتجاوز الّذات الشزعات الحشةشية  ألّنطا ّ إّن التؾّجص نحؾ السدتقبل واّناتاح عمى عا

تشاسب قمقاا وجؾدّياا ير  أّن الؾجؾد الحؿيقي يكسؽ في الاعل ّ التيملل فالّذات الؾجؾدية ُتؤّ د وجؾدضا االاعل ّ 
تجمى ضذا عبر اسمؾا  ، ضذا ما يتجّمى في انكار الذاعر نزعة الحشةؽ التي تطيسؽ عمى ذاتص في الحاضر،(36)التيمل

استاطامي )أمؽ ذ ر نبطاّنيٍة( إّن  الشبطانية الغائهة ضي  سا يقؾل الاالساة إمكانية غةر قابمة لمتحقةق، لذا عمى ذاتص أن 
تتجص نحؾ السسكؽ والسدتقبل  ألّن السرأة الساارقة )الشبطانية( ليده ضي السسكشة الؾحةدة فثّسة امكانيات متعددة  سا 

ر، بيض، عؽياات، ّ عؽياات( وبطذا فإّن ايتيار امرس الؿيس لستعدد وتجاوز حرر امكانياتص اسجال أسماشا )سس
دة والعدمل فالسداحة  واحد و سارس اّيتيار بؾصاص فعالا مؤّدياا لمحر ة الستاحة بةؽ نقظتةؽ ّ ايتيار ؽ ضسا الّؾ

أن  (37)متؾافقاا م  الاالساة الؾجؾديةؽ -ر  امرؤ الؿيسالؾجؾدية لمّذات تشحرر بةؽ ضاتةؽ الشقظتةؽ وعمى الّذات  سا ي
تشتطي الذات ّو تتؾقف عؽ الاعل ّو تشتطي بتحقةق اإمكانية واحدة وضذش الرؤ ة نجد صداضا في يتامص لالمةتص، إذ 

 : (38)يقؾل
 ومــــا المــــرءه مــــا دامــــ   ذاشــــة نذدــــ 

 
ـــــــدر  أطـــــــرا  الخظـــــــوب وال  ِا     م

 ولكؽ أمرأ الؿيس ياارق الؾجؾديةؽ، ألنص يقّدم رؤ ة شعر ة اناعالية ّ تقؾم عمى أسس مشظؿيةل  

                                           

 ل357( الرؤ  السقشعة: 34)
 ل357( ملن: 35)
 ل154( الزمان الؾجؾدي، عبدالرحسؽ بدوي: 36)
  .wiki.ai.wikipedia.org و  ل8218 /5/12/اإليهار ،( القمق الؾجؾدي الثسؽ الهاضض لمحر ة، جؾي سالؼ37)
 ل39( ديؾان امرس الؿيس: 38)
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 الخا مـــــــة
لعّل أبرز الشتائج التي تؾّصل الةطا الهح  أّن مؾقف الثقافات أو األفراد متهايؽ تجاش آنات الزمؽ وذلػ جّراا 

 اا لمذرط التار خي الذي يحيط االثقافة أو الاردل عؾامل اقترادية واجتساعيةل و ان السؾقف عشدضؼ ياضع
وقرةدة امرس الؿيس وإن  انه ذات بشية طقؾسية تذّكمه مؽ ثالث شرائي اّ أنطا تغاير في مزسؾنطا 
الشرؾص ذات الذرائي الثالثية  ؾن الذر حة التالية لمظمل في ضذش القرةدة لؼ تكؽ حر ة يالصية مزادة لسغاضر 

سمااا لظػيان أسى الحاضر السعبر عشص في الخؾاا في الذر حة الظمميةل إذ إّن الحر ات اّستذ ار ة  انه محهظة 
الالزمة ))إن أمِس مكروباا((، و انه الحر ات اّستذ ار ة مؾزعة بةؽ استذ ار انجاز فردي وانجاز جساعي ولكشطا لؼ 
تشز  فتةل التؾتر السطيسؽ عمى الّذات الذاعرة، لتيتي حر ة اّنارال إذا جاز التعبةر وغّةب الزمان الساضي 

كؽ اّنذغال االسدتقبل و يؽية استغاللص ضؾ السطيسؽ، وقد تؾّلدت ضذش الرؤ ة جّراا وعي الذاعر الحاد والحاضر لي
احتسية الاشاا فانظمق لتقديؼ رؤ ة تدعؾ الى نطب المّذات قدر الؾس  والظاقة وضذش الرؤ ة تتؾافق الى حدٍّ ما م  رؤ ة 

 الاالساة الؾجؾديةؽل 
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 المرادر والمرا د
 ل 8224، 8لبشان، ط -ديؾان الخشداا، تحقةق حسدة طّساس، دار السعرفة، بةروت -

يؼ، دار السعارف، مرر، دل تل -  ديؾان امرس الؿيس، تحقةق دمحم أبؾ الازل ابرـا

 ل 1968ديؾان تسيؼ بؽ ابي مقبل، تحقةق دل عزة حدؽ، دار احياا التراث القديؼ، دمذق،  -

راسة الذعر الجاضمي )البشية والرؤ ا(، دل  سال أبؾ ديب، الطةئة السرر ة العامة، الرؤ  السقشعة نحؾ مشطج بشةؾي في د -
 ل 1986مرر، 

 ل 1955، 8الزمان الؾجؾدي، دل عبدالرحسؽ بدوي،  مية الشطزة السرر ة، مرر، ط -

رك، الزمؽ في األدا، ضانز مةري ضؾف، ترجسة: أسعد مرزوق، مؤسدة فرانكمةؽ لمظهاعة والشذر، القاضرة، نةؾ ؾ  -
 ل 1978

 ل 1968شرح ديؾان لبةد بؽ ابي ربيعة العامري، تحقةق احدان عهاس، الكؾ ه،  -

 ل 1966، 8الذعر والذعراا، دمحم بؽ قتةهة الديشؾري، تحقةق احسد محسؾد شاكر، دار السعارف، القاضرة، ط -

 ل 1955العربية، مرر،  صحيي مدمؼ، أبؾ الحدؽ مدمؼ بؽ الحجاج، تحقةق دمحم فؤاد عبدالهاقي، دار احياا الكتب -

العسدة في محاسؽ الذعر وآدااص ونقدش، أبؾ عمي الحدؽ بؽ رشةق القةرواني، تحقةق دمحم محةي الديؽ عبدالحسةد، دار  -
 ل 1934، 1الجةل، بةروت، ط

 ل 1974فمداة نةتذص، أو ؽ فشػ، ترجسة: الياس بدوي، مشذؾرات وزارة الثقافة واّرشاد القؾمي، دمذق،  -

 ل 1989، دار اآلداا، بةروت، 1ايات، ادونيس، طكالم البد -

 لدان العرا، أبؾ الازل جسال الديؽ دمحم بؽ مكّرم بؽ مشغؾر، دار لدان العرا، بةروت، )دلت(ل -

مةثؾلؾجيا وأساطةر الذعؾا القديسة، ومعجؼ أضؼ السعبؾدات، دل حدؽ نعسة، دار الاكر المبشاني، بةروت، )دلط(،  -
 ل 1994

 ل  1963، 8الؾجؾدية في الذعر الجاضمي، فالتر براونة، مجمة السعرفة، دمذق، الدشة الثانية،   -

 ل 1988الؾجؾدية، جؾن ماكؾري، ترجسة: امام عبدالاتاح امام، سمدمة عالؼ السعرفة، الكؾ ه،  -
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 المج يت: 
ش، مجمة مجس  المغة العربية، دمذق، القرةدة العربية وطقؾس العبؾر دراسة في البشية الشسؾذجية، سؾزان ستةتكياةت -

 ل 1985(، يشاير، 62(،   )1مج)
 

 مرادر الذبية العنكبو ية: 
 www.greelan.org.wikiيسدة العرؾر اّندان في اّساطةر الةؾنانية وفقاا لطدةؾد  -

 Atzim.wikipedia.org.wikiرباعيات الخيام و كبةديا -
 5/12/8218القمق الؾجؾدي الثسؽ الهاضض لمحر ة: جؾن سالؼ اإليهار  -

Wiki.aim.wikipedia.org   
 Index.www.roayapedia.orgمائدة افالطؾن، سؾر ؽ  ةر  يجارد رؤ ة بةديا -

http://www.greelan.org.wiki/

