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 شكوى الغربة الزمكانية يف شعر عذري بين امية

 د رافعة سعيد السراج    سكرة علي ابراهيم.م.أ

 26/8/2007: تاروخ القبول 18/4/2007: تاروخ التقدوم

املقدمــــة 

:  الشكوى من الغربة
 

في كؿ العصكر يقترف الزماف كالمكاف ليككنا فكرتيف تتصالف مع بعضيما 
اتصاال جدليان، ليعبر عنيما الحدث كىذه العالقة الجدلية أفرزت مفيكما أطمؽ عميو 
الزمكانية،  كدراسة أية ظاىرة ال يمكف أف تدرس بمعزؿ عف ىذه الزمكانية كىي 
ثنائية متالحمة مقترنة عبر عنيا مف خالؿ شككل الشعراء العذرييف في العصر 
األمكم كىـ يبثكف اغترابيـ ليعبر عف الصراع الداخمي بيف الشاعر كاالنفعاالت 

ىذه ىي الفكرة التي استمد منيا البحث . الذاتية كعدـ انسجاميا مع الكاقع الخارجي
.    مادتو

ف يعيش حياة الغربة كاالغتراب، كيعانييا ميما كاف جنسو أ البد إنسافكؿ 
االغتراب ؟ لكي   كما ؟،ف نعرؼ ما الغربةأكطبقتو، كعمره لذلؾ يتحتـ عمينا 

 بصكرة عامة كالشاعر بصكرة اإلنسافثر كؿ منيما عمى أ نعرؼ أفنستطيع 
. خاصة

التنحي  الغيربة، كالغيٍرب، النزكح عف الكطف كاالغتراب أفكد ابف منظكر أ
كغىريبى بىعيدى، كالتغريب، النفي عف البمد، كالغربة االسـ عف الناس كاالبتعاد عنيـ، 

.   (1) غريبةكاألنثىالقكـ، ك الجمع غرباء  كالغريب مف ليس مف مف االغتراب،
 

                                                 

 جامعة المكصؿ/ كمية التربية/ قسـ المغة العربية .
مادة /  القامكس المحيط؛مادة غرب /  المعجـ الكسيط؛ (غرب)مادة / ف العربالس:  ينظر(1)

.  غرب
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ف الغربة، عاطفة تستكلي عمى المرء أكدت المعاجـ الحديثة أفي حيف 
يمة، كمعاف، تختمؼ جكدةن أخ فيعبر عف مشاعره بصكرة األحبةبابتعاده عف ديار 

قحـ فيو المرء مرغما، فكبمو بقيكد فيحس أي ف العالـ سجف أك الشعكر بأ …كعمقان 
.  (1) ىموأنو غريب بيف مكاطنو كأ

ف الشعكر بالغربة ناتج أية تختمؼ عف الغربة، ذلؾ رشعككاالغتراب حالة 
ختمؼ عنو غريب عميو، م مكاف إلى األصمي إقامتو مف مكاف اإلنسافعف انتقاؿ 

 اإلنسافالظمـ كالحنيف الذم يتعرض لو يككف احيانان جٌراء كاالغتراب شعكر بالغربة 
 اإلنساف، ك الظركؼ الشخصية الداخمية في  (2) نفسية كاجتماعيةألسبابنتيجة 

 ك الفاعؿ في خمؽ الغربة كاالغتراب األكؿكاالجتماعية المحيطة، ليا الدكر 
 التي تسيطر عمى الفرد سيطرة تامة (يككاجتماعيةاالس)كاالغتراب ىك الحالة )

.   (3)(االجتماعي تجعمو غريبا، كبعيدا عف نكاحي كاقعة
نو مستمب يشعر أكىك إحساس بحالة استالب، فالفرد عندما يحس 

، فيصبح مغتربا، فيك اإلرادةبالغربة، فقد يسمب منو المكاف كالزماف كالمشاعر، ك
 كعندما –  شعكر ينتاب الفرد كيجعمو غير قادر عمى تغيير الكضع االجتماعيان ذإ

   .(4) الشككلإلى أال يستطيع تغييره يمج
نما بمجمكعة إٌف االغتراب لـ يحدد بمصطمح معيف، كإجؿ ذلؾ ؼأكمف 

جعؿ لكؿ مفيـك ماالجتماعي، كالسياسي، كالذاتي، حيث  مفاىيـ مف الحياة منيا،
 . (5)  يختمؼ حسب مجالو في الحياةان تعريؼ

                                                 

 .1979/186، 1دار العمـ لممالييف، بيركت، طبكر عبد النكر، ج: األدبيالمعجـ :  ينظر(1)
، اآلدابفنف نديـ دحاـ، رسالة ماجستير، كمية / اإلسالـ المكاف في شعر صدر :ينظر (2)

 .70/ 2000المكصؿ،  جامعة
 محمد الحسف، دار إحساف.  البركفيسكر دينكف ميشيؿ، ترجمة د/معجـ عمـ االجتماع (3)

. 1980/20الرشيد لمنشر، بغداد، 
 دراسة مكضكعية فنية  نجاة (2000-1938)الشككل في الشعر النسكم العراقي الحديث  (4)

. 2002/22عمكاف الكناني، رسالة ماجستير ، كمية التربية، جامعة بابؿ، 
 . 9/اإلسالـصدر شعر االغتراب االجتماعي في : ينظر (5)
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الذم يككف األقرب إلى مكضكعنا ىك االغتراب االجتماعي كاالغتراب 
الشعكر باالختالؼ بصكرة تبعث عمى التكتر مف كجكد )فيمكف بأف نقكؿ بأنو

كضع ) كىك أيضان . (1)(اآلخريف بسبب نظر المرء أك اىتماماتو أك ذكقو الشخصي
.  (2)(يختمط فيو عمى المرء ما يشعر بو حقا كما يحبو كما يرفضو

ك عف أف الغربة مفيـك يكلده االبتعاد عف المكاف، نخمص مف ىنا إلى أ
االنفصاؿ عف ، كاالغتراب ىك الشعكر المتكلد عف اآلخريفك عف نفكس أالزماف 

كالذاتية، كاالجتماعية، فعند ، كالدينيةاآلخريف جراء عكامؿ متعددة كالسياسية، 
 عجز عف المكاجية أكحالة في  ىك مف الظركؼ المتقدمة، كاإلنساف أيان  ىةمكاج

 تتصؿ بعجز  ألنيارارةتكلد إحساسان بالـغربة اؿؼكعمى أية حاؿ ماميا، أالكقكؼ 
 .(3)(ماـ القكل القاىرةأ اإلنساف

كىذا اإلحساس المأساكم يتجسد عبر تشكيالت فنية تصكر اآلالـ الناجمة 
عف الصراع القائـ داخؿ الذات أك المجتمع الجديد، كتمثمت الشككل الناجمة عف 

:   الغربة في الشعر العذرم في الجكانب آالتية
. الغربة المكانية .1
. الغربة الزمانية .2

 :الغربة المكانية
 كاف الكجكد قابمو فإذاسـ كؿ الخالئؽ فييا، ت ثنائيات تؽ(عدـ/ كجكد)الدنيا 

 ء كال يعرؼ المعنى لشيالعكس صحيح، ال يكف الثاني كاألكؿذا لـ يكف إالعدـ، ك
 . بكجكد الضدإال

نما إ فراغ، كفيكالكجكد مقترف بمكاف يقكـ عميو، فكؿ حدث ال يحدث 
 بأنكاعو األدبي الذم يرتكز عميو العمؿ األساسبزماف، كىك كيقترف كانان، شغؿ ـم

، بكؿ مجاالتيا الحسية كافة خاصة عندما يككف معبرا عف اليمـك اإلنسانية

                                                 

رتشارد شاخت، ترجمة كامؿ يكسؼ حسيف، المؤسسة العربية لمدراسات العميا، /  االغتراب(1)
  .216/ 1980، 1بيركت، ط

 .201/  المصدر نفسو(2)
 .86 /1986عبدة بدكم ، مطبعة  ذات السالسؿ، الككيت، . د/ قضايا حكؿ الشعر (3)
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 محكراف ىما، المكاف الذم ترتبط بو اإلنسافحياة  )سـتجؿ ذلؾ يؽأكالذىنية، كمف 
ـك الذىنية، ك بيف المحكريف تمتد ـاليمـك الحسية، كالزماف الذم تقترف بو الو

ثر االقتراف بيف أٌف ذلؾ ال يعفينا مف إ تناكلنا المكاف ؼفإذاالحياة كاسعة عريضة، 
الزماف كالمكاف مف جية ك بيف المكاف ك ىمـك الشاعر مف جية )المحكريف 

.  (1)(أخرل
مف ىنا قامت  في حياة الشاعر العذرم، قثرأ، كأىميتوك لما كاف لممكاف 

عالقات ثنائية جدلية بيف المكاف كساكنييا ألننا نعمـ أف ىناؾ عممية تأثر كتأثير، 
 .اخذ كعطاء، كصاؿ كىجر، بكاء كفرح، يأس كأمؿ

 ك محرؾ اآلىاتكالمكاف عند الشاعر مبعث الحنيف كالحسرات ك 
 الكطف، ىك إلى كالحنيف ، (2)(ىك الشكؽ ك تكقاف النفس)ف  الحنيف إلمشعكر، لذا ؼ

 أألـ ىي فاألرض المكاف ك ما تركو في نفسو مف اثر، كعالقة ارتباط، إلىالشكؽ 
 إلييا ك المصائب األىكاؿ ما قذفت بو إذا تحتضنو ك اإلنساف إليياالتي يحف 

.  جثة ىامدةإلىعندما يتحكؿ 
 أال حنينا، أكثر مف ىك إلى فقط بؿ يتعداه اإلنساف الحنيف عند يقتصركال 

إنساف يحف إلى  بصكرة عامة، فكؿ األخرل بصكرة خاصة، كالحيكانات اإلبؿكىي 
 زةمر بالحنيف عندما تشتاؽ معاطنيا، فالحنيف غق تفكؽاإلبؿكلكف مكطنو كمرتعو 

ىك تجربة كلدت مع الخالئؽ كالحنيف إلى الكطف تكلده حالة اإلحساس بالغربة ؼ
 كضع نفسو في إلىيعمد كأىمو  أرضو عندما يفارؽ اإلنسافف أل صعبو، إنسانية

، مما يكلد أحبتوامتحاف صعب لمشاعره، حيث يرحؿ عف مالعب صباه ك مزارات 
 تمؾ إلىكيئف شكقا كحنينا يشكك الظمـ ك الحيؼ، فنراه بفيو اشد حاالت الشعكر 

 .(3)المالعب 

                                                 

 .57/ظاىرة الشككل في شعر ىذيؿ (1)
. 71/اإلسالـالمكاف في شعر صدر  (2)
 .71/اإلسالـالمكاف في شعر صدر  (3)
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إذ  التي قضاىا بجكارىـ، أيامو ك أحبتو إلىكالشاعر العذرم يحف شكقا 
 تمثؿ لو الحبيبة ألنيا، أحبتو إلىؽ تاشكمفي نفس قيس ليمى تنبعث نجد الطبيعة 

نمايقبميا الحبان بيا ك ،(1)يشميا كمعيا،دمج فبطيارتيا كعفتيا، في  حبا بمف كاف كا 
 شـٌ متو المنازؿ، يمر عمييا ك يقبميا، ك ممٌ يسكنيا، ك كاف كمما اشتد شكقو، كه

  :(2)ترابيا ك يبكي عمى مف كاف يسكنيا فيقكؿ
 مٌر عمى الٌدياًر ديار ليمىأ
 

 اقبؿي ذا الجدار ك ذا الجدارأ 
 ك ما حب الديار شغفف قمبي 

 
 كلكف حبى مف سكف الٌديارا 

ركع صكرة شعرية تكثر فييا أ يرسـ لنا الشاعر بمشاعره الجياشة العميقة  
 التي تشير األلفاظ تجسدت لنا مف خالؿ (فيي صكرة حركية)الحركة كاالضطراب 

. خرآ إلى، يقبؿ ىذا ك يذىب آخر إلى الشاعر مف جدار نقؿ تإلى
  يف فيو مف تكرار حرؼأكثر تكرار كممة الديار كالجدار، إف

ذا ما إ إنيا، الذم يدؿ عمى السككف، ثـ (الياء) حرؼ فضال عف (الراء كالداؿ)
، كىك ما يتمناه الشاعر ك ينادم حبيبتو باف ترد (م، د، ر)جمعت تككف الفعؿ 

الى ىذه الديار التي ىجرتيا، فيك يؤكد عمى ديار الحبيبة، ك الديار تعني المكاطف 
سعدىا في حياتو، كالكطف رمز أ، كاألياـ الذم عاش فيو الشاعر الٌذ (المسكف)

 مركز لمتداني كاالجتماع، كالكصؿ كالمقاء، كالغربة، ألنوالحياة، بؿ ىك الحياة، 
 كالعبارات لو ىدفو الخاص في نفس األلفاظ كتكرار ،(3)ناءؼبة كاؿآرمز المكت كالؾ

الشاعر، ك يقصد مف كرائو غرضا يفيـ مف السياؽ، كمف ظركؼ الشاعر، فالعبارة 
 درجة إلىتؤدم الى رفع مستكل الشعكر في القصيدة )كالكممة التي يكررىا الشاعر 

 القارئ إخبار المباشر، كاإلفصاح ك يجعمو يستغني بو عف عناء …غير عادية 

                                                 

 عبد السادة، رسالة ماجستير، كمية أميربشائر / المكاف عند شعراء الغزؿ العذرم: ينظر (1)
. 2003/65– األكؿ جامعة بابؿ، تشريف –التربية 

 . 170/الديكاف (2)
  .82/ اليامش/قضايا حكؿ الشعر (3)
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ف يٌنفس عف أ المجنكف أراد فإذا ، (1)(طفيةا عف مدل كثافة الذركة العباأللفاظ
طفح ف الكيؿ أل (الديار كجدرانيا، كالحب ك ليمى)ضيؽ في صدره، كرر ذكر 
خمع عمى الديار صفات المعشكقة فتساكت في نفسو، كعنده، فقرف ليمى بالديار، 

 الديار أف قرينو تدؿ عمى (قبىؿأي )ؿ فع، فاؿيميافكنى عف ليمى بالديار حيث يريد تقب
 فالديار ىنا ىي ،إلنساف إالحمـ بيا ال تككف مىي بمقاـ ليمى، فالتقبيؿ كالقبمة التي 

 .المعادؿ المكضكعي لميمى
 األلؼ)صكات المد الطكيمة اليادئة، ك خاصة أ الشاعر مف أكثرقد ك
 إيقاعا عمى النص فأضفىدؿ عمى صبر الشاعر كنفسو الطكيؿ ت تيكاؿ (الساكنة
 الخارجي المتناسؽ معو كالمتمثؿ بحرؼ الركم المطمؽ فضال عف اإليقاعداخميا، 

. ناتو الحزينةأطكؿ ككالذم يعبر عف حسرتو كشككاه المكجعة، 
 :(2)بعدت عنو الدار قيس لبنى، حيث يقكؿككممف شحط بو النكل، 

 تى دكف قيرًبياأف تؾي لبنى قد إ
 

  سبيؿي إليوحجابه منيعه ما  
ـى الجكِّ يجمع بينناإؼ   ٌف نسي

 
 كنيبصري قىرف الشمس حيف تزكؿي  

  بالميؿ في الحٌي تمتقيأركاحناك  
 

ك نعمـ انا بالنيار نىقيؿي  
  القراري كفكقنااألرضي ك تجمعنا  

 
 سماء نرل فييا النجكـى تجكؿي  

يحس   مع ذلؾ البعد الألنوفالشاعر يشكك الغربة المكانية، كبعد المسافة  
، األركاحف ركحو تمتقي مع ركح لبنى، كفي الميؿ تمتقي أل اغتراب، أكنفسية  بغربة
المقاء الركحي دكف الجسدم بعيدم عف تشخيص إذ يؤكد  (مفيـك عذرم) كالركح

، ك يكحي كآالميماف غركب الشمس الذم يطالعانو، يييج شكقيما، أالحكاس، كما 
، (الحي) كالمكاف ىك (الميؿ) ليما بالكداع، كالنياية، فيحدد الشاعر الزماف، كىك

 أنيما إلى كيشير اآلخر، بعيدا عف األرضف كال منيما يعيش في جانب مف أمع 
 طيفان يأمالفنما إماف، ك أ كةيقيالف في كسط النيار، كىذه القيمكلة ليست عف راح

                                                 

 .1965/253، 2ط نازؾ المالئكة ، مكتبة النيضة، بغداد،/ قضايا الشعر المعاصر (4)
 140/قيس ك لبنى (1)
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 المستقرة األرض ا حيث تجمعيـة رؤمما تعرض لوأكفي المناـ، ىما يزكرلعمو 
 فيما بينيما فتحس كؿ ركح األركاحفيذه الحالة يمكف التعبير عنيا باندماج 

فالشاعر الذم فارؽ حبيبتو مرغما، ييسمي النفس )بحركات كىمسات الركح الثانية 
 الطبيعة، مستعينا بالنسيـ الذم يجمع بينيما، أحضافان في مبمقاء الركح، مرتـ

 ……… كاألرض…، كالنيار األركاحكالشمس التي يبصرانيا، كالميؿ حيث تمتقي 
 .(1)" كالنجـك ………كالسماء 

كيو في غربتو ك تؤنسو في أمو التي تأي كىذه الطبيعة ىي مالذ الشاعر، ك 
، كىي في مثؿ تأزمو دمالذ لمشاعر، كميرب مف الكاقع، عندما يشت)كحشتو، فيي 

كتسحب عميو الدعة، ليس فيو الضكء ىذه الحالة تصبح عالما مثاليا يسكده اليدكء 
 معادال مثاليا لما يفقده الشاعر كصفياشفافية الركح بكالصفاء كالحب، ترل فيو 

 نتيجة الصكرة المشكىة في بالكآبةعندما تثقؿ قمبو المرارة، كيسطر عميو شعكر 
 .(2) (المجتمع الذم يعيش فيو
 الطبيعة كمفرداتيا لمتغمب عمى الصعاب كمنيا بعد إلىكلجكء الشاعر 

المسافة بينو كبيف لبنى، فيختمؽ ىذه التعميالت، فيستييف بالمسافة التي تفصؿ بينو 
 لشدة تعمقو إاللـ الفراؽ، كذلؾ ال يككف أكبيف حبيبتو، كالتغمب عمى الكجد القاتؿ ك

 متالحمة، األركاحٌياىا، فمـ يمنعو بعد المسافة عنيا، الف إبيا كعشقو ليا، كطمبو 
 ىك التعبير عف العاطفة، كعف الحرماف المالـز ليا، األساسي ىدفيـ أفنجد )لذلؾ 

 أكثر التي ىي ىدؼ العاطفة ك مجاليا، فشعرىـ ييتـ بالركح المرأةال التعبير عف 
ة كثيران، فمدار التعبير فيو عمى أمما ييتـ بالصكرة الجسدية، لذلؾ ال تظير فيو المر

 عدك كاضح لمشاعر، يتغمب عميو (المكاف /المسافة)، ك (3)(آالموتباريح العشؽ ك 

                                                 

 .199/البناء الفني لشعر الحب العذرم (1)
 اإلسكندريةمصطفى السعدني . د + إسماعيؿالتصكير الفني في شعر محمكد حسف  (2)

 .57/(ت.د)
 األندلسعمي البطؿ، دار . د+  القرف الثاني اليجرم آخرالصكرة في الشعر العربي حتى  (3)

 .1980/107، 1لمطباعة كالنشر، ط
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فيصبح مصدرا لتصكرات خيالو، كزيادة حدة الترقب، كالشكؽ كالياب نار العشؽ 
 .(1)مما يتجو بو الشاعر في طريؽ الحب العذرم

 ألفاظو يككف مجيدا في اختيار أفستطاع الشاعر في النص المتقدـ ا
نبصر ):  كدالالت كقكلوم كاضحة المعنى، مكحية تتحمؿ معاففألفاظوكعباراتو، 

 المغة الكضعية ىك إطارفالفيـ في ) ،(قرف الشمس، حيف تزكؿ، النجـك تجكؿ
 ىذه المغة، فيك إطار العمـ في أما معنى شفرة المتكمـ في سياقيا الذاتي إدراؾ
، ك ىذا ما  (2)( تحتمميا الشفرةإف المعاني ك الدالالت المتعددة التي يمكف إدراؾ

حيث تحتمؿ الشفرة الكاحدة مستكيات داللية بنيكم  المنيج اؿأصحابيتناكلو 
. أخرلمتعددة، صكتية كمعجمية كتركيبية كنحكية كبالغية، كقد تحتمؿ مستكيات 

 األطالؿ مما يتبعو ذكر ،كنجد شعر جميؿ بثينة كاف كقفا عمى ذكرياتيا
 الحياة العربية البدكية ك طبيعتيا التي تستمـز الرحيؿ إلى يعكد ألنوكالديار، 

، فتجعؿ الشاعر يقؼ عمى المنازؿ، كيتمنى عكدة آخر إلىكاالنتقاؿ مف مكاف 
 بيذه المنازؿ كتمؾ الديار، كجميؿ بثينو، ال إلييالحنيف ا يأخذهذ إيامو، كيبكي أ

طرابو كال أيخرج شعره عف ىذه الدائرة اال القميؿ، فمرة يقؼ عمى المنازؿ فتييج 
يد، فيك يبكي كيذكر اؿ كالكشـ عمى أك مقفرة، تمكح كسطكر الكتاب، ألنياتجيبو 

 (4) التي ذىبت معيا، فيشكك المكاف فيقكؿ (3)ذكريات شبابوك التي ذىبت ةياـ بثيفأ

: 
ٍت إ  أٍطراًبيٌف المنازؿى ىىيىجى
 

جكابي ب آياتياكاستعجمٍت  
 كأنياره تمكح بذم المُّجيًف ؼٍ ؽى  

 
ك سطكر كتاب أ كشـو أنضاءي  

 
                                                 

 1/285:  في حياة الشاعر الجاىمي ك شعرهأثرىماالزماف ك المكاف ك: ينظر (4)
بك زيد، دار أنصر حامد .د+ ف عند ابف عربي آ القرتأكيؿ دراسة في – التأكيؿفمسفة  (1)

 .1983/285 بيركت، كير، لتفا
 إبراىيـمحمد  + األمكم العربي حتى نياية العصر األدب الكطف في إلىالحنيف : ينظر (2)

 .1973/118- القاىرة –كر، دار العالـ العربيح
  .32-31/الديكاف (3)
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 تىبادرٍت صى ت بيا القمكؼلٌما كؽ
 

 األحبابمني الدمكعي لفيرقًة  
 كذكرتي عصران يا بثينةي شاقني 

 
  (1) فاتني، كذكرتي شىرخى شبابيإذ 

 مق ليا كقع في نفس العذرييف يختمؼ عف غيرىـ مف الشعراء، ؼفاألطالؿ 
،  معفت
 

بكاء اؿ   ذكرل  اؿ    األطالؿ
 

 في شعرىـ بيذا الحب، كصكركا فيو اطائفة مف الشعراء تغنك)فالعذريكف 
خمصت فيو كلـ يكف رائدىا فيو قضاء شيكة أنفكسا اكتكت بناره، ك ثبتت عميو، ك 

بعث الذم م ك قاإلقفار ك (2)(نما كانت تكتفي منو بالكصؿ البرمءإ  كذةو  ظفر بؿأك
فييـ الشعكر النفسي الداخمي الذم يجعميـ يحسكف بالقير المفركض عمييـ فيككف 

 يؤممو باف يخمفو بأمؿ في كجداف الشاعر نفسو، فال يحس ان  دائـان ، كفقدان  دائـان شعكر
 يكما فيبكيو عمى سبيؿ الكفاء إليو، لكي يعكد آىمة حياة جديدة إلى يتطمع أككراءه 

طمؿ ) ان ذإ، كما يفعؿ الشاعر الجاىمي، فالطمؿ عند الشاعر العذرم لك الذكر
العذرم كفي جميع عند الشاعر لكنو  المكت،  األقدميف إلى أم يشير عند(نفسي

، (3)كقت سعيد كصحبة جميمة نعـ بيا الشاعر في ذلؾ المكافإلى مز العصكر ير
 إلىالمجكء ك. فيبعث فيو الحياة مف خالؿ رمكزىا كاألمطار كالرياح كالكشـ كاآلثار

شغاؿالسعيد عف طريؽ التذكر إلى الماضي كب مف الحاضر المؤلـ رالطمؿ ق  كا 
شيء قد كاف كفقد في نو أ مكضكع الحب عمى إلىالذاكرة، ففكرة التذكر تنظر 

الماضي البعيد، كالحب تبعا أف تشتاؽ إلى ىذا  (أم النفس)عالـ عمكم، كعمييا 
  .(4) لـ يتحقؽ بعدأمكاف ما كاف، كليس تحصيال لجديد يتحقؽ بو إلىالحنيف  ليذا،

                                                 

.  ك قكتو نضارتو أكؿ: شرخ الشباب (1)
  .57/نشأتو كتطكرهالحب العذرم  (2)
  .103/األمكم كاإلسالميفي الشعر : ينظر (3)
  .167/الزماف الكجكدم: ينظر (4)

 

 الفراؽ الفراؽ

 البعد البعد 
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ف صكرة المكاف الجيد أ كاف ىكذا ؼفإذا بيذا الحب، أساسيفالمكاف متعمؽ 
ك كعنصر مف أ .(1) أساسيان ذا كاف المكاف إتعد منطمقا لبناء فضاء النص 

صبح جزءا مف أ – األحداثكالمكاف الذم كاف الكعاء الذم يحكم لنا )، عناصره
غاية تشكيمية، ك لكنيا كسيمة فاعمة في الحدث،   فيك كسيمة ال……الحدث 

كىذه الكسيمة فييا كقع الحدث كتفاعمت  ، (2)( الحدثتاريخيةكسيمة محتكية عمى ك
 متفاعالن مع ءان صبحت جزأاره لذلؾ ذؾعناصرىا معو، فمكؿ منيا ذكرل تعيد است

 ،(3)(لذ تبرز جمالية المكاف مف خالؿ التفاعؿ بيف اإلنساف كالمكاف) الحدث،
، ك تبرز ىنا ثنائيات أجزائو يضفي عميو معالـ الحياة لحركتو بيف اإلنسافك
مف فجماؿ كؿ جزء  (حالقب/ المكت، الجماؿ/  الحياةالسككف،/ الحركة)

دكف السككف، المتناقضات يككف بكجكد الجزء اآلخر، فال جماؿ كال معنى لمحركة 
 .حسسنا بالجماؿأف بعدىا مكت، كلكال القبح لما ألكجماؿ الحياة كطبيعتيا نتذكقو 

ناسا أقسى المحظات بالغريب، حيث يقابؿ أكالغربة مرارة عندما تمر 
 في إلييا يمجا أفال تفيمو، ال يستطيع ك قان ال تعرؼقغريبيف عنو خارج الكطف، كجك

 في قمقو ك اضطرابو، فيجبره ذلؾ إلييا مرضو، كال يطمئف أك حاجتو أكشككاه 
 .(4)عمى الشككل مف ذلؾ الكضع المفركض عميو

عمى المكاف حيث كانت تسكنو يمر  في ذلؾ شككل العذرم الذم كاألمر
 إلى يعٌرج قمكصو عميو، نازعة نفسو كمشكقة أفالمعشكقة كال يستطيع اجتيازه دكف 

 عف يديفصبح سكانيا بعأمف كاف يسكف تمؾ الديار التي عفا عمييا الزماف، ك 
 ؼ يستعيد ذكريات ىكاه مف ىذه الديار، ك العيف تذرأفدياره فيطمب مف القمب 

                                                 

حمد زياد محبؾ، مجمة البحريف الثقافية أ/ مقدمة دراسة المكاف في العمؿ الركائي: ينظر (1)
24 /2000/110.  

، دار الشؤكف الثقافية 195ياسيف النصير ، المكسكعة الصغيرة، العدد / الركاية ك المكاف (2)
 .1986/18 العامة، بغداد،

 .155/غائب طعمة فرماف ركائيا (3)
 .23/ينظر الشككل في الشعر النسكم العراقي الحديث (4)
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 في ذلؾ المكاف، كىنا جانب نفسي ىك ارتباط لدمكعيا عمى عيش طاب كانقض
، فيك مستمب ك ليس بيده إعادتيا ال يستطيع ألنوذرؼ الدمكع بذكريات اليكل، 

عمى الماضي كالذكريات في البكاء  آخر الشككل ك ذرؼ الدمكع، ك جانب إالحيمو 
 مرا، أـىك رفض الحاضر ك عدـ تقبمو ك االستئناس بالماضي سكاء كاف حمكان 

 مف الحاضر، ك ىذه الظاىرة سببيا اف الماضي انقضى كانتيت قيكده أجمؿفانو 
نو يضيؽ الخناؽ عميو بقيكده القبمية كالدينية أ الحاضر ؼأماعف الشاعر، 
 .كاالجتماعية

 كيذكرىـ أنفسيـفالمكاف القديـ يثير عند الشعراء العذرييف شجك الحزف في 
 الخيانة بوشكت السعادة كالبراءة كالعيش الصافي الذم ال أياـ الصبا كالشباب، بأياـ
 الخداع، ك الشاعر عندما يقؼ عمى األماكف كالقفار التي كانت مكانا لمحبيب، أك

 (جميؿ ) الحبيبة ك ماضييا السعيد، كمف أبياتإلىتحرؾ فيو الشكؽ ك الحنيف 
نشعر بالعالقة العميقة بيف الشاعر كالمكاف، فيك يمثؿ لو الحب كالشباب، ككالىما 

 في نفسو مف شعكر كما حؿ بو أالماكف رؤية ىذه أثارتوحياة كسعادة، فينقؿ ما 
 حبيبتو، فيناجييا إلىجٌراء تحرؾ ذلؾ الشعكر في داخمو مف ككامف الشكؽ كالحنيف 

 خاص لو كقع عند إطار إلى العاـ كمكاف إطاره المكاف مف فإخراجلعميا تجيبو، 
 ، فحكؿ الديار مف (1) الذيف رحمكا، كشبابو الذم ال يعكدبأحبابوالشاعر، ك يرتبط 

مؿ فييا الشاعر بعض أ طبيعة اليامية يتإلىطبيعتيا المحسكسة المعاينة )
ندر المكاقؼ في أ لمكقؼ مف إبداعية في صياغة التأمؿذكرياتو، كيعكس ىذا 

 .(2)(حياتو
نما مقترف إ كحسب،فالمكاف الذم عميو الشاعر لـ يكف مجردا كمكاف 

 مف الترابط تأتو  بالزمف ـاإلحساس المكانية، كىذا أىميتوبزماف لكي تثبت 

                                                 

بشائر أمير عبد السادة، + في العصر األمكم المكاف عند شعراء الغزؿ العذرم : ينظر (1)
  .2003/84رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة بابؿ، تشريف الثاني 

محمد عبد المطمب مصطفى، +  القيس الكقكؼ عمى الطمؿ أمرمءقراءة ثانية في شعر  (2)
. 1984/154–مجمة فصكؿ، القاىرة، العدد الثاني 
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 المستكيات، التي سيطرت عمى الشاعر ك ةالحاصؿ بيف الصكر المتنكعة المختمؼ
 .(1)آخر إلىنقمتو مف زمف 

ىركب مف مطاردة ) إال الماضي كالديار القديمة، ما ىك إلىككثرة الحنيف 
 الحياة الماضية، إلى كالقفار رجكع األطالؿ إلىكرجكعو  (2)(كبر الزمف لو عندما

 ،(3)( يعيد لو ذكريات الطفكلةأعماقوكصفا منسيا بعيدا في ) يستبطف أفمحاكال 
. ف يبقى متمسكا بكىج السعادة باستعادة الذكرياتأكالشباب، كيريد الشاعر 

 تركو،/ راجع، ذرؼ الدمع/ الحاضر، سال /الماضي)كىنا تبرز ثنائيات 
 :(4) حيث قاؿ كثير عٌزه(مربع/ مصيؼ

خميميَّ عكجا مٍنكيما ساعةن معي 
 

بًع   ٍقًض حاجةن كنكدًِّع فن عمى الرَّ
َـّ ًبًدٍمنىةو أي ٍف أ النيال تيعجك   ًل

 
ٍت لي    يداءى بمقعً ببلعزَّةى الحى

 كقكال لقمبو قد سال راًجًع اليكل 
 

 دعي كأذرم مف دمكعًؾ أكلمعيًف  
 عيشو مضى لنامثؿي  إالفال عيشى  

 
 قمنا فيو مف بعد مىٍربعً أمصيفان  

  
كقكؼ الربع    الذكرل 

سال    راجع اليكل 
 
 

                                                 

سيد محمد غنيـ، مجمة عالـ الفكر، الككيت المجمد + مفيـك الزمف عند الطفؿ : ينظر (1)
. 1977/74–الثامف، العدد الثاني 

 مراد عبد الرحمف مبركؾ، الييئة العامة لمكتاب + بناء الزمف في الركاية المعاصرة  (2)
 . 167/(ت.د )

 ، دار الشؤكف الثقافية العامة، بغداد، إبراىيـريكاف . د+ نظكر النفسي ـنقد الشعر في اؿ (3)
  .1989/195، 1ط

 .410/الديكاف (4)

 الحاضر
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 متناغمة كمتالحمة مع سيقى داخمي كمكإيقاعال يخفى ما في النص مف 
 الشاعر ليكصمو الى ذىف إليو الخارجي لمنص، لتؤدم المعنى الذم يرمي اإليقاع

 كىك مف (العيف) مف تكرار صكت أكثرالمتمقي، ك الشاعر في النص المتقدـ 
تو مف أ القكية ذات الكقع المؤثر في النص، ك تكرار ىذا الصكت متاألصكات

كؿ أ فيك (عذرم) أكليا ميمة في حياة الشاعر العذرم ألفاظا مف زءككنو يشكؿ ج
 عيش –عزة )حرؼ مف ىذه الكممة التي تؤكد عفتيـ ك صدؽ مشاعرىـ، ككذلؾ 

ف اسـ ىذا الصكت ىك بؤرة المكضكع فيي التي أك ( عيف– دمع – عكجا رجكع –
 يعكس إيقاعاتردده يحدث ذا كدعت ك اشتاقت ذرفت الدمكع، ؼإترل فتعشؽ، ك 

 ك الجك المكسيقي الذم يحدثو لأللفاظ الداخمي اإليقاع)ف أل النفسية لممتكمـ اإلثارة
ف أ الخاصة المناسبة، كما لالنفعاالتىـ المنبيات المثيرة أعند النطؽ بو يعد مف 

فيحدث  ،(1)( نفسيا خاصا لدل مخيمة المتمقي ك المتكمـ عمى السكاءإيحاءن لو 
رس المكسيقي يفسر الحالة النفسية جف اؿألاالندماج ك التفاعؿ بيف النص كالمتمقي 

. التي يعانييا الشاعر العذرم
  آىاتوفالمكاف يٌييج الذكرل التي عفاىا زماف قد انقضى بكؿ ىمكمو ك 

يادو تطاؿ الناس جميعا بصركفيا كمتاعبيا، فتحيؿ أ، لو غداركىذا الزماف اؿ)
فتككف سطكة الزماف عمى المكاف كمف فيو،  ،(2)(سا عمى عقبأحكاليـ، كتقمبيا رأ

. ـ كال تعؼحسطكة ال تر
 كاتخذ إيحائية، إلشعاعاتكالطمؿ الذم عاج عميو الشاعر اتخذ منو بؤرة 

 غير مباشر لمتعبير عما في نفسو، فيك طمؿ نفسي يحس بو ك يعاني ان منو طرؽ
فقد يككف ىذا الطمؿ رمزا  ،(3)(ةؽعمي  كفرديةإنسانيةرمزا لعكاطؼ )منو فكاف 

 شككاه، كيبؿ منيا صداه، إليياساعةن كي يبث عمييا ج ر يعإف، فيك يتمنى لمحبيبو
 إلى ق يشكك حاؿأف اجتماع اليمكـ عميو، فيريد إلى إشارة ان كيككف خطابو جماعي

                                                 

مجيد عبد الحميد ناجي  مطبعة المؤسسة . د/  البالغة العربيةألساليب النفسية  األسس(1)
. 1984/41الجامعية لمدراسات ك النشر، بيركت، 

 .176/ األندلسيتجربة السجف في الشعر  (2)
 200/ أرسطك/ فف الشعر (3)
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، كال نجد عند العذرييف انفصاؿ المقدمة (الطمؿ) بالربع إليياحبيبتو التي رمز 
نيا جزء منيا ك تتناسب مع تجربة الشاعر العذرم القائمة ألالطممية، عف القصيدة 

 .(1)عضكياحاما عمى الشكؽ ك الحنيف ك التذكر، فتمتحـ معيا الت
 في نفس المغترب مما أثاركالشككل مف المكاف مقترنو بالزمف، ك ليا 

جعمو يشكك ك ينعزؿ عف المجتمع، ك مثاؿ ذلؾ ما ظير عمى مجنكف ليمى في 
 دفعو ذلؾ مما المجتمع ة عف تقاليد مجتمعو المحافظ كانفصالو عف طبيعقانعزاؿ

الى مؤانسة كحكش الصحراء كحيكاناتيا ففضؿ العيش معيا بعيدا عف الكحدة 
 تفسر النفي الذم اختاره (لكجيةكسيؾ)، كىذه نظرة يمةاالجتماعية المتمثمة بالقب

 كجكده كاف ييدد النظاـ الرمزم لممجتمع أفالمجنكف لنفسو عمى الرغـ مف 
 قيسا كاف يستعيد عمى الدكاـ قصة حبو لميمى ك يرددىا بشكؿ أف، ثـ بيمةالؽك

ٌف قيسا إ، لذلؾ ؼآنذاؾ مقبكال في العرؼ االجتماعي األمرعمني، ك لـ يكف ىذا 
كاف خارج النظاـ الجماعي الذم ىرب منو، كالذم كاف يشكؿ بعض الخطكرة عمى 

: (3)، فيقكؿ المجنكف(2)كيانو 
 بالًدم لك فًيمًت بىسىطتي عيذرم

 
  ما القمبي عىاكدىهي نزكعي إذا 

يفي الميتاحي لمىف بغاهي    بيا الحى
 

  مريعي –كجٍزعه لمغريًب بو  
  الكراـً تيشاؽي نىٍفًسيأىمي إلى 

 
 ًريعي أى  كطني إلىفيؿ يكمان  

 مرتعو كلكف إلى كطنو، كيجزع مف الغربة، كيحف إلى كأىمو إلىاؽ تفيش 
. ظركؼ حياتو فرضت عميو التغرب

                                                 

 251-250/البناء الفني لشعر الحب العذرم (1)
مجمة  عرض ك تقديـ جميؿ العطية،/  عديدة لعاشؽ كاحد اسمو المجنكفقكجك: ينظر (2)

  .184/ 1985 /323 العربي،
 .194/الديكاف (3)
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 غير رجعة، فيك إلىيامو التي ذىبت أ كألحبتوكيتخذ مف المكاف رمزان 
 : (2)، فيقكؿ المجنكف(1) نجد، رمز الحب ك النقاء في حياتو إلىيحمـ بالعكدة 

رض الحجاز كحاجتي أ إلىحفُّ أ
 

خياـ بنجد دكنيا الطرؼ يقصر  
كما نظرم مف نحك نجد بنافعي  

 
نظر أجؿ ك لكني عمى ذاؾ أ 

فى كؿ يـك عبرة ثـ نظرة أ 
 

دري ىا ؤلعينؾ يجرم ما   يتحَّ
ما مجاكر إمتى يستريحي القمبي  

 
ما نازحه يتذكر إحزيف ك 

يقكلكف كـ تجرم مدامع عينو  
 

 يتحدري ليا الدىر دمع كاكؼ  
 ىاؤكليس الذم يجرم مف العيف ما 

 
كلكنيا نفس تذكب ك تقطر  

شعر ما قبؿ كالسيما تتجسد ظاىرة الغربة المكانية في الشعر كثيرا  
 رغـ اشتعالو كتألقو، األدبي العمؿ ارزدها في أساسا تعد عامال فأنيا، اإلسالـ

مف ف أ، كأطالليابالحزف، كىي التي تمثمت بالبكاء عمى الديار، كالكقكؼ عمى 
 سبب كاف ألم (المغادرة) الغربة المكانية كاف محككما عميو بعنصر في ان  شعريقكؿ

.  اجتماعياأـ سياسيا أـجغرافيا 
 يحسكف بالقير ك االنكسار ا كيرىا، كانكأكطانيـكحيف يغادر الشعراء 

فيغادرىا الشاعر  بيذا المكاف بطيـ كثيرة كانت ترأشياء غادركا ألنيـكالحزف، 
 بشيء مف الحزف لتصكير مكاقؼ ميمكما محزكنا كال يمتمؾ إال االلتفات إلييا

 . الحبيبة كديارىا بالعيف ثـ القمبإلى تالكداع، كااللتفا
لتنفيس االقصد مف شعكرىـ ككانت عكاطفيـ المكانية كالشعراء في الغربة 
ف بعضيـ إلى حد أ يكثركف مف شعر الغربة كالحنيف االسريع عف النفس، ككانك

 جانب ككنو عكاطؼ إلىف الحنيف أل في شعره، إليوكاف يخمؽ لو كطنا ثـ يحف 
 (نجد) إلى شيء ما، لذلؾ نجد الكثير مف الشعراء حنكا إلىنو انتماء إجياشة، ؼ

                                                 

 /1، 15عبده بدكم، مجمة عالـ الفكر، مجمد .د/ الغربة المكانية في الشعر العربي:  ينظر(1)
1984 /21. 

  .133/  الديكاف(2)
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كلـ يذكركا مكضعا في الشعر مثمما ذكركىا، فيي عند الشعراء لـ تكف غير مجرد 
 النقاء ك إلى، كرغبة منيـ في العكدة األكؿ العربية، ك لممكطف النقي لمجزيرةرمز 

. (1)ىذا مستحيؿ عمييـ
كالمجنكف يقؼ كيحف، ك يركز عمى الحنيف، كىك تعبير عف االضطرابات 

 منيا، األىـرض الحجاز ك لكف أ إلىالنفسية التي تتجسد بو، كىذا الحنيف يككف 
 إلى إشارة أك ان  الخياـ التي سكنت نجدا، كقد تككف نجد رمزإلىحنيف اؿ األكثرك

ىا، لكنو عفة ئ شـ ريحيا، كطيب لقاإلى الحبيبة كيشتاؽ إلىالحبيبة، فيك يحف 
ق لو، فيك لـ ءكحرصا عمييا فيكني عنيا بنجد، لكي يثبت تمسكو بالمكطف كفا

 سكانو كىك يؤكد ذلؾ باف نظره نحك نجد غير نافع، إلى المكطف كلكف إلىيحف 
. إلييابؿ يريد المقاء بيا ك الكصكؿ 

ف يراىا أٌف عبرتو تنيمؿ قبؿ ألالشاعر يقدـ العىبرة عمى النظرة، كما أف 
كال تسيؿ، كال تذرؼ، , فتككف الدمكع سابقة، ك لكف أم دمكع ؟ فيي لـ تكف تجرم 

نما كاف   أكني أانحداره بقكة ك بسرعة ليس فيو تكالشالؿ ك (ماؤىا يتحٌدر)كا 
 تتخيؿ صكرة الدمكع األبيات أنؾ عندما تقرأانقطاع، فيي صكرة حركية جميمة كؾ

 (دمع)، كلـ يقصر المفظة عمى األسفؿ إلى األعمىكصكرة شالؿ جميؿ ينزؿ مف 
مف العيف   كالجرياف لـ يكف ماءن حدرداللة عمى الكثرة، كىذا الت (مدامع)  قاؿإنماك 
 ىي نفس الشاعر ذائبة كتتقطر مف العيكف كتنحدر بيذه الصكرة لتعبر عف إنماك

.  عنيال الحبيبة، فيي تحف ك تنحدر كال تتكافإلىشكؽ الركح 
الحجاز فتنازع نفسو / رض الكطفأ إلىكيتقطع القمب شكقا كتتكؽ النفس 

حاجة نفسىو الممحة تبعث فيو ؼ، كاألمؿس أرجح ما بيف اليأك تحف لمعكدة، تت
، ك اليأس عميو خيـ، فيحمـ بالعكدة كلكف الكاقع يمنعو مف تحقيؽ ىذا الحمـ فياألمؿ
 كحاجتو ىناؾ التي  األـالى المكاف (حفأ) الفعؿ بإيراد، فربط حنينو أممويقطع 
 أشركت حيث (الكاك) بحرؼ العطؼ (ةأالمر/ المكاف)في ذلؾ المكاف المرأة ىي 

القتو كما ستالقيو   المكاف ك مف فيو، فيناجي نفسو ك يصبرىا عمى ماإلىحاجتو 

                                                 

 74-61/قضايا حكؿ الشعر: ينظر (1)
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ىمزة ) ت، ك كافاألسىلـ ك حزف ثـ يؤنب نفسو فتزداد عنده نبره الحزف ك أمف 
، فبدايتو (1)أعماقو ليمى فيطمقيا مف إلى إيصالياة التي يريد خ ىي الصر(االستفياـ
قمع الصكت جزءان مف أعماقو، ألنيا أبعد األصكات مخرجان كعمقان  كأنماباليمزة 
: (2)تتكسر في صدره فيختنؽ، فيقكؿلكنيا 
 في كؿ يـك عبرة ثـ نظرة   لعينؾ يجرم ماؤىا يتحدرأ
 

  مؿ أ/                       يأسنظرة + عبرة 
 تأكيدك  الركح،إلى إشارة داخمي يبرز في حرؼ الراء إيقاعفي النص 

العذرييف عمى الجانب الركحي دكف المادم، كما برزت فيو العاطفة ك حدة 
 فيما حرفاف جيرياف (الحاء، كالجيـ) فياالنفعاؿ، كيتضح ذلؾ مف استخدامو لحر

كىذا التنكيع في ، (3)عف حدة العاطفة كعمقيا في نفس الشاعر ربليما رنو قكية تع
الشاعر ثر في نقؿ مشاعر أالحركؼ كالقكافي، كالتنغيـ الذم يستخدمو الشاعر، لو 

فالشاعر ييتـ بمظاىر التنميط ) السامع ليحس بمعاناتو أككما يعانيو القارئ 
 التناظر أكلعؿ مبد  التناظر، اىتمامو بمظاىر االستبداؿ الدالليمبدأالصكتي ك
 .(4)(كضكحا( المسبكؾ) السمات التي يتميز بيا الشعر العربي أكثرسمة مف 

 بالعبرة يبدأكتتراكـ في النص الصكر الحركية المنكعة بالتدريج، حيث 
شديدا، كىذا انحدارا فتنحدر تشتد  تنيمؿ فييا الدمكع فتجرم ثـ النظرةكبعدىا 
 إلىالشكؽ، فيك عندما ينظر   شدة العاطفة المنبعثة عف شدةإلى إشارةالتحدر 

 ق تراه يرسـ صكرة مجازية يقرنيا مع حاؿ(ليمى) ػنجد كالذم يعٌد معادال مكضعيا ؿ
في ىذا البيت، كىي صكرة المطر فعبرتو السحابة الثقيمة المحممة بالماء، ك النظرة 

                                                 

 .101/المكاف عند شعراء الغزؿ العذرم: ينظر (1)
  .133/  الديكاف(2)
عمي شمؽ ، دار المدل لمطباعة ك . د+  ربيعة، الميك ك الجماؿ أبيعمر بف : ينظر (3)

 .1985/20 ،1بيركت، لبناف، ط النشر،
سعيد الغانمي ، مطابع دار الشؤكف الثقافية  + األدبقنعة النص، قراءات نقدية في  أ(4)

 .1991/102، بغداد األكلىالعامة، الطبعة 

 استمرارية



                                        (              58) العدد –آداب الرافدون 

 م2010/هـ1432

 137 

 المطر يتساقط، يبدأ بخطفة البرؽ القكية السريعة كالتي بعدىا قبصرلمحيا التي م
 المطر كاستمراره ر، كبتكاصؿ انيمااألرضعمى ماؤىا  بو بعد قميؿ يجرم فإذا

 العميقة، كىذه األكدية إلى يتحدر مف التالؿ كالمرتفعات فيبدأيصبح الماء غزيرا 
صكرة عميقة انتزعيا الشاعر مف البيئة كاسقط مالمحيا عميو ليصكر الحالة 

النفسية التي يعانييا، فكاف خيالو بارعا في دقة التصكير، ك ربطو بالكاقع ليككف 
خياؿ ) المتمقي، ككانت ىذه صكرة مجازية اشترؾ في نسجيا ف ذهإلىاقرب 

كفكر راؽو، ك ىدؼ ساـو كاف كؿ ذلؾ سببان في ذيكعيا صب، ك شعكر مستكفر خ
 عمؽ تجربة إلى، ك يعكد ذلؾ (1 )(إيحائيا كصدؽ ىاتيا كحركتمبحيككبقائيا 

قمما برع مف المعاني مف لـ تنشئو بقعة فاضمة )ذ إالشاعر النفسية ك بيئتو الفنية 
 .(2 )(مة فصيحةأ مف أ مف لـ ينشكال في األلفاظ

الغربة الزمانية  
 ان  زمافد يجسد الحياة فيك اقتطاع مف الحياة التي تعاألدبي العمؿ أف

ف الزماف متصؿ ك  أل تجرم مف الزماف،أحداثاقتطاع ك بمكاف، ان  مجسدان مستمر
 كتدلؿ عمى مكانيا مف األحداث كىمية مجرد لتفصؿ بيف سيماتوف تؽأمستمر، ك

. الزمف
 لمحركات كعددىا، كىذه الحركات تقـك بيا النفس، ان  مقياسأفالطكفكيراه 

. (3)كلكال النفس لما كجد الزماف 
 أـ ككف الزماف متصالن اإلنسافكلما كاف الزماف صكرة حاضرة في تفكير 

 أرسطك لدراسة الزماف عند كؿ مف إنسانيمنفصالن، فقد كاف ىناؾ تصكر 
 كانتياء ببرجسكف، كنيشتيو، ك ىيدجر ليتضح القرآني مركرا بالتصكر كأفالطكف

                                                 

 .149/اإلسالـالطبيعة في شعر صدر  (1)
 المطبعة الرسمية، تكنس، (684ت )حاـز القرطاجني + كسراج األدباء منياج البمغاء  (2)

1966/42. 
لكسي، المؤسسة العربية آلحساـ الديف ا.د +الزماف في الفكر الديني ك الفمسفي القديـ :ينظر (3)

 . 69/ 1980 ، بيركت،1لمدراسات ك النشر، ط
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فا د، ك يرتبط بالكجكد االنساني ك يككف مرا(1)تصكر مفيـك الزمف عمى نحك مثالي
. (2)لو

، (3)(نياية الزمف الماضي ك بدء لمزمف المستقبؿ) الحاضر، فيك أما
 بأنو أالزماف سائر جزء مف الزماف كىك مختمؼ عف اآلف) كقيؿ عنو اآلفكسمي 
 لما إالمنقسـ، كمع انو يفصؿ بيف الماضي كالمستقبؿ كىك ينسب لكمييما، ك  غير

، فتبرز مف الزماف بمفيكمة (4) ( بدء لمزمافأك نياية فاآلفكاف الزماف متصال، 
الغياب، / العدـ، الحضكر /الكجكد)ثنائيات متعددة تكحي بيا ىذه المفظة منيا 

التحكؿ، / المستقبؿ، الثبات/ المستقبؿ، الماضي/ الحاضرالحاضر، / الماضي
.  (السككف/ الحركة

ٌف ألمف الزمف البد مف معرفة عالقتيـ بو،العذرييف كعند دراسة شككل 
 عميو كعمى حكاية كتجربة عشقو الباطنية تأثيره منو كمف االشاعر العذرم شؾ

 مف الماضي يتألؼ، الذم (5 )(مركب الزمف) مف خالؿ دراسة إدراكياكالتي يمكف 
. (6)كالحاضر كالمستقبؿ

كلمزمف عند الشاعر العذرم صكرة مؤثرة حيث يذٌكره بماضيو السعيد الذم 
 الماضي، كمف ثـ إلىبالمجكء منو اليركب يحاكؿ قضاه، كبحاضره التعيس الذم 

فكاف حاضر الماضي متكىجا في ) لمحاضر نجده يخاؼ المستقبؿ تومف خالؿ رؤم

                                                 

 . 100 ك 10/الزماف الكجكدم: ينظر (1)
، جامعة اآلدابسالـ كاظـ االلكسي، رسالة ماجستير، كمية +الزمف في شعر الركاد : ينظر(2)

 . 1990/6 بغداد،
 52/األمكمشعر الحب في العصر  (3)
 . 94/الزماف في الفكر الديني ك الفمسفي القديـ (4)
د العزيز، المطبعة الفنية الحديثة، القاىرة، بسعد ع +الزمف التراجيدم في الركاية المعاصرة  (5)

.   (ا) المقدمة /1970 ،2ط
 .   53/  في العصر األمكمبشعر الح : ينظر(6)
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، كحاضر المستقبؿ يتمكج بيف ىذه باألمنياتمر قمبو غذىنو، ك حاضره الحاضر م
 .(1) ( الظفر بالحبيبة– الغاية المنشكدة إلىالثنائية محققا لو طمكحو في الكصكؿ 

إٌف أكؿ إشارة لمزمف عند الشاعر العذرم ىي األطالؿ كقد برع كثير عزة 
 يقؼ إما، فكثير (2) جميؿ في ىذا المجاؿأستاذهفي كصؼ الطمؿ حتى تفكؽ عمى 

، كلعبة الرياح كما فييا مف حركة دكرية، حيث غيرت كاألمطار تقادـ الزمف يتأمؿ
يتيا بقدـ العيد، كبما مر عمييا آنائيا، ككيؼ تنكرت آ كمعالميا، كرسكميا، كآياتيا

 الكاسعة التي درست كاألحكاضرسة المعالـ ا دفأصبحتمف الظركؼ الطبيعية، 
: (4)، فيقكؿ(3)كحاؿ عمييا حكؿ كامؿ

مِّـً بأطراؼً عرٍِّج   الٌدياًر كسى
 

ٍف ىي لـ تىٍسمىع كلـ تتكمَّـً إك 
 كًَّرتٍ فياتييا كتآفقد قديمىٍت  

 
 (5)كطؼ ميٍرًىـً ألما مرَّ مٍف ريحو ك 

 ٍىمياأياتييا بىعدى آ مف تأٌمميت 
 

 (6)زنيـً أ فإذنابً  أعظاـطراًؼ أب 
 ف ديركسىياأ ؾآناءو ً محانيى  

 
ـً حدركسي الجكابي بىعدى    (7)كؿو مجرَّ

عد عف حاضره، بدافع أبت الماضي كلجأ إلى إنماكلعؿ شاعر الغزؿ العذرم  
اليركب مف حياتو الحاضرة ليسعد بمحظة مف لحظات ماضيو، كىك بيذا يحاكؿ 
اف يعيش دنيا غير دنياه، يخمقيا لنفسو، كيتكيؼ معيا، فيك ال يجد لنفسو سبيال 

. في التكيؼ مع الحاضر كمع الكاقع المؤلـ
                                                 

.  55/األمكمشعر الحب في العصر  (1)
 . 251/البناء الفنى لشعر الحب العذرم (2)
 . 203كثير عزة، حياتو ك شعره،  (3)
 . 333/الديكاف (4)
السحاب الذم يرسؿ الرىمو كىي المطر :  لكثرة مطره، المرىـاألرضالذم دنا مف : كطؼأ (5)

.  الدائـ دكف الشدة 
.    مف المدينةأمياؿمكضعاف عمى ثمانية : اعظاـ ك ازنـ (6)
، عاـ كامؿاألحكاض: جمع نكل كىي الحفيرة حكؿ الخيمة، الجكابي:  آناء(7) . ، حكؿ مجـر
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فالكقكؼ عمى الطمؿ ىك كقكؼ عمى مكاف، لكف ىذا المكاف فعؿ الزماف 
شاراتو كمعالمو رسـك الزماف، آياتوفعمو فيو، فظيرت عمى  ، فيربط الشاعر بيذا كا 

 مف كدمات أصابوالكقكؼ بينو كبيف فعؿ الزماف، كما يتغير مف معالمو، كما 
ىات بفعؿ الزماف، كبيف الطمؿ المشابو لو في حالتو، فيك رد عمى فعؿ نفسي آك

لغدر الزماف بو، لذلؾ فاف الطمؿ عند الشاعر العذرم ىك طمؿ نفسي كليس 
شعكر دائـ بالقير المفركض كالفقد الدائـ في كجداف الشاعر نفسو، )، كىك ان حقيقي
 يكما إليو، لكي يعكد ةو ىؿآ حياةو إلىق كراءه متطمعا ؼ يخؿأفمؿ لمشاعر في أكال 

. (1)(فيبكيو عمى سبيؿ الكفاء، كالذكرل، كما كاف يفعؿ الشاعر الجاىمي
 الشخصية ليداكم قعاش الشاعر العذرم يستعيد الماضي بذكريات)كىكذا 

ٌف الزماف عنده تكقؼ دكف أل، اآلفجراحات الحاضر المؤلـ كقمقو، ك خكفو مف 
.  (2)( في حالة القمؽ اليائؿإال ال يتـ حقا اآلفحركة، كالشعكر 

، كالشاعر في لكحاتو اإلنسانيفالطمؿ يحمؿ ىاجسا زمنيا في الكجداف 
 الشئ يحقؽ لو بأنو قٌف الطمؿ ييشعرأل بالتالشي، اإلحساسالطممية يعبر عف حالة 

 كحيرتو كما يحمؿ طابع القدسية ق في سؤاؿإيجاده كيحاكؿ إليو الذم يصبك أالماف
 كالذم يكحي ق كخالفأصحابوكاالنتماء ليذه الديار، لذا يشاركو في الكقكؼ 

 الماضي في المقدمات الطممية، مثؿ إلى إشارتيا التي تؤكد األفعاؿبالحركة لكجكد 
 لف تجيب حيث ينفي إنيافيحاكؿ استنطاؽ الديار مع  (عرجا كقفنا، كعكجاكًقفا،)

. تكمميا، ك سمعيا لمكالـ
 إثبات حركة الزماف حالة يريد الشاعر بيا كآلثارة األطالؿكنجد في 

ثاره عمى الديار عامة، كفي آ بغدر الزماف كإحساسوكجدانو، كذاتو كصدقو في 
 السابقة، كالتسميـ أبياتونفس الشاعر خاصة، فالكقكؼ عند كثير جماعي في 

 اإلحساسجماعي عمى الديار كعمى رسـك عاشتيا جماعة كمعيا الشاعر، لكف 
 فردم، فيناؾ تمايز عف الجماعة في إحساس كما تييجو في النفس ىك باألطالؿ

                                                 

.  103/كاألمكم اإلسالميفي الشعر  (1)
.  60/األمكمشعر الحب في العصر  (2)
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 تجده إذ ك التخيؿ، يقدمو الشاعر مف خالؿ كجدانو يتعاطؼ الطمؿ معو اإلحساس
عكس مدل تعاطفو مع م الدمف كادت تعرؼ صكرتو دكف غيره، كىذا أفيذكر 

 الزماف بيا فكذلؾ أحدثو، ك الشعكر بما (1) الديارإلىحساسو باالنتماء إالمكاف ك 
 الذمالشاعر عفا عميو الزماف ك ناؿ مف جكانبو، كما كجدناه عند كثير عزة، 

: (2)يقكؿ
ةه   كلي كبده قد بىٌرحٍت بي مىًريضى

 
  سيمتييا اليجرافى ظمٍت تىصٌدعي إذا 

  الدىري خاشعان أحدثى  مما فأصبحتي ) 
 

( تخشعي أككنتي لريًب الٌدىًر ال  
 كعركةي لـ يمؽى الذم قد لقيتيوي  

 
أتفجعي بعفراء كالٌنٍيدمُّ ما  

كيستغؿ الشاعر في الطمؿ الزماف الباطني، فيقيـ عالقة دـ بينو كبيف مف  
 أف في الطمؿ، كىك بيذا يربط بيف ماضيو ك ماضييـ، ك بيذا الربط استطاع اكانك

، الذم يدلؿ عميو في قصائده كىذا الكجكد يثبت (3)اإلنسانييتحدث عف الكجكد 
ييدد ىذا )الحقيقة العشقية لمشاعر ك الحب الصادؽ الضعيؼ الذم يعيشو، كلكف 

، (4)( الذم يخضع لو كؿ ما يخضع لمزماف كالمكافاألليـالحب الناعـ بالمصير 
: (5)فيك حب مكثؽ بزماف ك مكاف، كما قاؿ فيو كثير 

برؽو الحٌناًف أ الدياري بًلمىف
 

دماًف أي  مففالبيرًؽ فاليضباًت  
  مناًزلييا كغٌير رىسمىياأقكىتٍ  

 
 بعدى األنيًس تعاقبي االزمافً  

 تي فييا صاحبٌي كما بياؼفكؽ 
 

إنساًف يا عزَّ مف نىعىـو كال  
 

                                                 

 . 20-19/الرؤيا في شعر ذم الرمة: ينظر (1)
 .  405/ الديكاف( 2)
نصرت عبد الرحمف، مكتبة األقصى، عماف، .  د/الصكرة الفنية في الشعر الجاىمي: ينظر (3)

   .  161/ 1974، (ط. د)مطبعة كزارة األكقاؼ 
 . 55/البنية المغكية في الشعر العربي العاصر (4)
.  423/الديكاف (5)
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 ٌف نزيبىياأ الٌضباءى بيا ؾإالٌ 
 

ٍربي الٌشراًع نكاحيى الشِّريافً    ضى
كمف ليس ) كالكجكد الزماني فيو األثركالطمؿ داللة عمى الكجكد المكاني،ك 

 ىذا الطمؿ يظؿ ينمك في إفلو طمؿ ليس لو كجكد في المكاف كال في الزماف، 
 حتى يحيف كركده فيدخؿ فيو دكف صدكره، ك لكف حيف تترؾ عالمة اإلنسافداخؿ 

 مادتيا مف الطمؿ ك تتحكؿ تأخذ بعد مكتو، يترؾ الشاعر قصيدة اإلنسافعمى قبر 
. (1)( آخريف طمؿ لشعراءإلىىي نفسيا 

 أخرل ةنما لو كلجماعإفالقصيدة الطممية ال تكف طمالن لشاعر فقط، ك 
عانى جميع شعراء الحب مف ىذه الحاالت الشعكرية )عاشت الفترة نفسيا كقد 

كالالشعكرية، ككاف يشعر بتباطؤ الزمف الحاضر ك بسرعة حركتو نحك الماضي 
. (2)(الذم تخزنو الذاكرة

 جزءه منو كىك جزء منيما ألنيماكيعتز الشاعر بالمكاف ك الزماف معا 
 الماضية كالمكاف الذم كانت تعيش فيو الى نفسو، كالى حبيبتو األياـفينسب تمؾ 

 إلى يحف أفيستطيع فمـ  (المكاف/ الزماف)اؽ ص، كىذا يدؿ عمى الترابط كااللتقبثيف
بينيما عالقة جدلية صميمية إذ كؿ ٌف العالقة أل، اآلخرحد طرفي الثنائية دكف أ

 المكاف دكف الزماف، كال الزماف دكف إلى قحنيف فمـ يكف اآلخرمنيما ال يككف بدكف 
 الزماف في سياؽ ألفاظ، فاستخدـ (3)المكاف، حيث كشؼ عف تكاصؿ زمني معو

يخدـ التجربة العاطفية التي يعالجيا شعره، ككثيرا ما يبدم الشاعر نزكعا كحنينا 
 المكاف ألفاظ الزماف يستخدـ ألفاظتقر في الذاكرة، كمع س الماضي الذم اإلى

، (4)بتو العاطفيةر لخدمة تجأكردىافقد  (كالحيكاف /المكاف) البيئة ألفاظ، كمنيا أيضا

                                                 

 / في الشعر الجاىمي، دراسة نقديةاإلطالؿلتحميؿ البنيكم لقصيدة ا، األشياءالكممات ك  (1)
.  1989/163، 1 بيركت ط–حسف البنا عز الديف، دار المناىؿ لمطباعة ك النشر .د

 . 57/األمكمشعر الحب في العصر  (2)
.  1988/22 ،1دار قرطبة ط جماعة مف الباحثيف،/ ليات المكافاينظر جـ (3)
. 75-74/البناء الفني لشعر الحب العذرم: ينظر (4)
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  الحسي بالبيئة فيستعير مما يعيش في البيئة مف حيكاناتالتأثرفيبرز ىنا 
. كنباتات، ك يحدد ليا زمنا معينا

 إشعار التي كانت صفة بارزة في المتأزمة كثير عزة، فيصؼ حالو أما
: (1) يمقي المـك عمى الشكؽ الذم ىيج في نفسو الذكرل، فيقكؿإفالعذرييف فيحاكؿ 

 المنازُل  َ ِلمّشوِق لمَّا َهّيَجتأ
 
 
 

تيِن الغياطُل نَ َبيمن بحيُث التقْت  
 َت ّكرَت  انَنّمْت لَلْيِنَ  َ ْبَر ٌة  

 
 (2)يجوُو بنا جارٍر من الوَّمِم وابلُ  

ِهِِ ليالَي مْن َ ييٍر لنْونا بوْج ِ  
 

 زمانًنا و ُ لوى لي  ويقٌة مواِ لُ  
، كىذه المنازؿ تييج كاألطالؿنجد في النص اقتراف الذكرل بالمنازؿ  

 لـ يكف ىناؾ فإذاالشكؽ، فتنيمؿ الدمكع كالعبرات، فالدمكع مقترنة بالذكريات 
فالشاعر . ماض، كال ذكريات ال تككف دمكعا كال شكقا كال سعادة في المقاء كطمبو

 أفكال يمكف لمشاعر )عف طريؽ ىذه الذكريات إلى الماضي ييرب مف الحاضر 
 كمدل تجربتو في ق مف خالؿ المكاف كالناس ك مف خالؿ عمرإاليرل الحاضر 

. (3)(الماضي ك تصكره لممستقبؿ
، ك الحاضر بالنسبة ان  ايجابيان ، كجانبان  سمبيان  الزمف جانبفيفالشاعر يرل 
 يقؼ ضد الشاعر، فيككف الشاعر في حاضره بيف ألنولمشاعر العذرم سمبي 

ال يتحدث عف الزمف الماضي اال في مجاؿ ) فالشاعر  الماضي،إلىحنيفو كشكؽ 
التذكر كىذا يعني أف اإلنساف ال ينتبو إلى الزمف إال حيف يدرؾ أف تغيرا طرأ عمى 

 كخكؼ مف المستقبؿ، فمذلؾ ،(4)(حياتو كيككف ىذا التغير في الغالب نحك االسكأ
                                                 

 . 293/الديكاف (1)
. المطر الغزير : كابؿ (2)
 الصائغ، دار الشؤكف الثقافية العامة، اإللوعبد  + اإلسالـالزمف عند شعراء العرب قبؿ  (3)

 . 1986/249 ،(ط.د) بغداد،
عبد العزيز محمد شحادة، مكتبة حمادة لمخدمات كالدراسات، + الزمف في الشعر الجاىمي ( 4)

 . 66/ (ت.د)، (ط.د)أربد، األردف، 
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 لتبيف تعمقو (تذكرت، انيمت) الماضية األفعاؿ الماضي فيذكر إلىنجده يمجا 
 يمكذ بو، أف استطاع ألنويجابي بالنسبة لمشاعر، إبالماضي، فالزمف الماضي ىنا 

المستقبؿ عند الشاعر )، ألف ة الحاضر، كخكؼ المستقبؿأ مف كطإليوك يمجا 
. (1)(العذرم غائـ ال يأمؿ فيو كثيرا ألنو ال يعرؼ ما يخبيء لو
انية عنصر ميـ في ؾمف ىنا ال يمكف الفصؿ بيف الزماف كالمكاف، فالـز

يحف كال يتذكر الزماف كالمكاف   غير شاعر،الأـ شاعر  كاإلنسافتجسيـ الشككل،
غير مشكشة، فالعقؿ إال إذا كانت األحداث التي يتذكرىا متسمسمة منسقة في ذىنو 

 ذكرياتو بما ىك مناسب مع الحدث، كاسترجاع مف العيف أماـ كيأتييبرمجيا 
لـ تكف ىذه المعمكمات منسقة، كغير   سيالن ك طيعا ما…يككف  ال)الذكريات 

 أذىاننا في مء الذم يعكسو الشاألصميمشكشة في الذىف، كما لـ يكف االنطباع 
. (2)(قكيا

نتائج البحث 
، أحضانيا في إال ارتباطا عميقا، فال يحس معنى لحياتو باألرضارتبط الشاعر - 

 عميو كتضمو لذا يحس حف فيي تارتباط جدلية،كعالقتو باألرض عالقة 
باالنكسار، كفقداف التكازف كالحزف الشديد حينما يضطر إلى مغادرة كطنو فيشكك 

 كالذات قبؿ كؿ شيء فابتعاده عنو كاألىؿمف الغربة، كالكطف عنده الحبيبة 
.  ضياع بالنسبة لو

 تأتي مف األمكم في العصر أىميةاكتسب المكاف لدل شعراء الغزؿ العذرم - 
 مفيكمو العاـ إلى الخاص مف كدالئؿ تنتقؿ إبعاد، فمو ق كمنزلة مف سكفأىمية
كالحناف كالحب كالعطاء  األمافمصدر تعد  يمثؿ عنده داللة المرأة التي ألنو

 مف الحاضر، كداللة الصبا كالشباب، فمع ككنو طمؿ لكنو إليياكالتي ييرب 

                                                 

أمؿ طاىر نصير، مجمة دراسات + الزمف في شعر الشعراء العذرييف في العصر األمكم( 1)
 . 2002/531/حزيراف/2، 29العمـك اإلنسانية كاالجتماعية، الجامعة األردنية، مجمد 

. 1984/249، 6حممي المميجي، دار النيضة الجامعية القاىرة، ط +عمـ النفس المعاصر (2)
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 يرل الحياة فيو كالتي شكمت لو مرحمة الطيارة كالنقاء ألنويرمز بو لمحياة 
.  كاالبتسامة الصافية اليادئة

 كليس ان  نفسيإحساسان  بالطمؿ ىك األمكم الشاعر العذرم في العصر إحساس- 
نماكجكدا ماديا  .  العشؽ كالشبابكزماف  يعبر عف قمؽ نفسي كتعمؽ بمكاف كا 

 جانبا سمبيا كايجابيا، كىذه الشككل لـ كأعطاهمف الزماف العذرم  الشاعر اشؾ- 
نماتكف مجردة  .   كانت مقترنة بالمكاف لمعالقة الكثيقة بينيماكا 

محاكلة منيـ في شككاىـ استعمؿ الشعراء العذريكف عممية اإلرجاع الزمني - 
 .لمتخمص مف كاقعيـ المؤلـ كالعيش في ظؿ الذكريات الجميمة



                       سكرة علي إبراهيمد رافعة سعيد السراج.م.أشكوى الغربة الزمكانية يف شعر عذري بن أمية  

 146 
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Spatial-Temporal Alienation 
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(( 

Abstract 
The research investigates the state of spatial-temporal 

complaint that the platonic poets of Bani Umayia had. Given 

the importance that this study holds on artistic semantics, the 

research was divided into two main sections: 

1- Temporal alienation and its influence in revealing the 

platonic poet's psychological dilemma as he suffers 

from what time has done to him. Time in literature is 

presented as  "Humane time", thus the psychological  

suffering of  the poet is clearly felt. 

2- Spatial alienation is the section that tries to explain the 

spatial information associated with it, and tries to 

identify the boundaries that the poet has set for himself 

in his poetry, both semantically and pragmatically 

within the structure of the poem. In this sense, place 

turns, by means of meaning and symbols, into a 

concentration of values and social reality and reveals 

the extent of the poet's interactivity with his society.     
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