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"Carpe diem"،  نطاق واسع على أنها اغتنام عبارة التينية ُترجمت على هي
انتهز أو قطف اليوم أو اغتنام اليوم. وتم التعبير عنها ضمن مفهوم " اليوم

 ،الناس على التركيز على الحاضر "Carpe diem" مبدأ يشجع". الفرصة
ألن كل  ،وتجنب تأجيل األشياء دون داع ،وتقدير قيمة كل لحظة في الحياة

 .حياة تنتهي في النهاية

http://www.lamafayyad.wordpress.com/
http://www.lamafayyad.wordpress.com/
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" إلى أنه إذا كان هناك حدث carpe diemيشير مبدأ " ،المثال على سبيل
 ،فعليك الذهاب ،ولديك فرصة ممتازة للقيام بذلك اآلن ،كنت تحلم بحضوره

 بداًل من البحث عن أعذار لتأجيله إلى وقت الحق.

واتخاذ  ،حول التركيز على الحاضر قدر اإلمكان "carpe diem" يدور مفهوم
بداًل من تأجيله إلى وقت الحق. هذا االقتراح  ،اإلجراء المرغوب فيه اآلن

للنشاط واالستمتاع باللحظة هو أكثر من مجرد مذهب المتعة. يتعلق األمر 
بإدراك قصر الحياة واحتضان حتمية الموت. يتعلق األمر بعدم فقدان يومك 

هك وأفعالك على اللحظة وحول تركيز انتبا ،في محاولة عبثية للتنبؤ بغدك
وهو الشيء الوحيد الذي يمكنك التحكم فيه بشكل مباشر في أي  ،الحالية

 .وقت
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 Carpe Diemنشأة مبدأ 

وهي مجموعة  ،(Odes) قصائد ألول مرة في Carpe diem مفهوم ظهر
 من أساطير اآللهة إلى اإلمبراطور ،متنوعة من الموضوعات الرومانية شعرية

قبل الميالد. كان مؤلف الكتاب كوينتوس هوراثيوس فالكوس  23 ُنشَرت في
(Quintus Horatius Flaccus)المعروف للقراء المعاصرين باسم هوراس ،، 

 .شاعر روماني وضابط كبير بالجيش في زمن الحرب األهلية

عن فكرة أنه ينبغي  ذه العبارة انتهز الفرصة للتعبيره "هوراس"استخدم ولقد 
ق بأقل قدر ث  و  ،مالتقط اليو »للمرء أن يستمتع بالحياة بينما يستطيع ذلك. 

اليوم الستيالء على لجزء من أمر هوراس  وهي، «ممكن في اليوم التالي
 .والغد

 carpe diem quamجزء من المقطع " )هي لهوراس، العبارة  القصيدةي ف
minimum credula posteroاغتنم اليوم وال تفكر كثيًرا قي  ي( أ

المستقبل، وتقول القصيدة أن المستقبل غير معروف، وأن اإلنسان يجب أن 
ى أن كل يخفض آماله إلى مستقبل قصير، وأن كل واحد يشرب نبيذه بمعن

واشرب وامرح، ألننا  أنسان ينشغل بأحواله. وبالمقارنة مع عبارة اإلنجيل "كل
ن هناك تركيز على االستفادة القصوى من الفرص المتاحة حاليا إغدا نموت" ف

 ألن الحياة قصيرة والوقت سريع الزوال.
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تلقى هوراس تعليًما في الفلسفة في األكاديمية في  ،قبل انضمامه إلى الجيش
بما في ذلك الرواقية  ،أثينا ودرس عدًدا من المذاهب ذات األصول اليونانية

الذي أسسه الفيلسوف أبيقور.  ،واألبيقورية. تم أخذه بشكل خاص إلى األخير
مثل العديد من الرومان الذين بلغوا سن الرشد عندما مزقت الحرب األهلية 

 .تعاليم الفيلسوف من المحتمل أن هوراس وجد راحة البال فيو  ،الجمهورية

التي نشأت حوالي  ،ألبيقورية هي فلسفة تقوم على تعاليم أبيقور. هذه الفلسفةوا
كانت مادية بطبيعتها وهاجمت مفاهيم الخرافات والتدخل  ،قبل الميالد 307

والطريقة التي يحصل بها الناس  ،اإللهي. يعتقد أبيقور أن اللذة هي أعظم خير
ويكتسبوا المعرفة حول العالم  ،حياة متواضعةعلى المتعة هي أن يعيشوا 
فإن قيادة هذا النوع من الحياة أدت بالشخص  ،وحدوده. وفًقا لمذهب األبيقورية

مما أتاح له التحرر من الخوف. عالوة  ،أو أتاراكسيا ،إلى حالة من الهدوء
فإنه يؤدي به أيًضا إلى حالة من الوجود كانت غائبة عن األلم  ،على ذلك

أو أبونيا. الجمع بين هاتين الحالتين من السماح للشخص بالوصول  ،يالجسد
 إلى حالة من السعادة الكاملة.

لم يؤمن األبيقوريون باآلخرة أو بأي شيء خارق للطبيعة. علمت فلسفتهم أن 
كل شيء في الوجود مصنوع فقط من المادة. كتب أبيقور: "الموت ليس شيًئا 

وعندما يكون  ،ال يكون الموت موجوًدا بعد ،دينبالنسبة لنا. عندما نكون موجو 
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فإننا ال نكون موجودين ". يعتقد الفيلسوف أن الحياة هنا  ،الموت موجوًدا
 .واآلن. ال توجد مكافأة سماوية وال عقاب على الملعونين

اعتبر األبيقوريون أن المتعة هي أعظم خير والحالة التي يجب أن  ،لذلك
ومع ذلك  ،ب إبيقور: "ليس لديك أي سلطة على الغدنسعى دائًما لتحقيقها. كت

فأنت تؤجل سعادتك. لقد دمر التسويف الحياة وكل واحد منا يموت بعمق في 
رغباتنا التي تتجاوز  -اعتقد األبيقوريون أن الرغبات االصطناعية ". شؤونه

ل تدفعنا بعيًدا عن حالة السعادة الطبيعية أو االفتراضية. كما قا -احتياجاتنا 
 ".أبيقور: "ال يوجد شيء كاٍف لمن يجد القليل من االكتفاء

يجب علينا تغيير رغباتنا وخفض عتبة  ،علم أبيقور أنه لتحقيق السعادة
قد يعني ذلك أنه يمكنك أن تتعلم كيف تكون  ،السعادة لدينا. في عالم اليوم

شرب عبوة راضًيا عن كوب من ماء الصنبور كما لو كنت تشعر بالرضا عن 
قد يعني ذلك التعامل مع وجبة مطبوخة في  ،. في أوقات الوباءالمياه الغازية

 .المنزل بنفس الخصوصية التي كانت في السابق لعشاء فاخر بالخارج

الشغل الشاغل للشعراء خالل القرنين  "اغتنام اليوم"في األدب اإلنجليزي كان 
أعرب روبرت هيريك  ،السادس عشر والسابع عشر. من بين شعراء الفرسان

 ،To the Virgins عن إحساس حاد بـ انتهز الفرصة في المقطع األول من
 :(1648تم نشره عام  ،لكسب الكثير من الوقت )مدرج في هيسبيريديس
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Gather ye rosebuds while ye may, 

Old time is still a-flying; 

And this same flower that smiles today 

Tomorrow will be dying.  

 ،طالما تقدرجمع البراعم إ

 .الزمن القديم ال يزال يطير

 وهذه الزهرة نفسها التي تبتسم اليوم

 .موتتغدا سوف 

 

المشاعر من خالل  عّبر عن هذه ،أبرز شعراء الميتافيزيقيين "أندرو مارفيل"
ُنشر بعد وفاته عام ( To His Coy Mistress) نفاد صبر الحبيب في

 :القصيدة في مطلع. يبدأ الخطيب بتوبيخ سيدة 1681

 ،والوقت ،كان لدينا ما يكفي من العالم

 .لم يكن جريمة ،سيدة ،هذا الخجل

Had we but world enough, and time, 
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This coyness, lady, were no crime. 

 

 :تستمر القصيدة ،لكن الوقت قصير

Now let us sport us while we may; 

And now, like amorous birds of prey, 

Rather at once our time devour 

Than languish in his slow-chapped power. 

 اآلن دعونا نلعب بنا ما دام بإمكاننا ذلك ؛

 ،مثل الطيور الجارحة الغرامية ،واآلن

 بل على الفور وقتنا يلتهم

 .من يضعف في قوته البطيئة

 

أقدم استخدامات معروفة لـ انتهز الفرصة في الطباعة باللغة اإلنجليزية يعود 
تاريخها إلى أوائل القرن التاسع عشر. تناول روبرت فروست هذا الموضوع من 

. حيث 1938التي ُنشرت ألول مرة في عام  ،Carpe Diemخالل قصيدته 
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 ،سعيًدا ،ا'كن سعيدً  Age toيتم تشجيع األطفال من خالل شخصية ُتدعى 
كانت العبارة  ،غتنم يوم المتعة'. وبحلول القرن الحادي والعشرينا و  ،سعيًدا

يمكن العثور عليها في أسماء شركات تقديم الطعام وصاالت األلعاب 
 الرياضية ومؤسسات السفر التعليمية.

 

 

 carpe diem  كيفية تنفيذ

هو أنه إذا كانت لديك فرصة  "carpe diem" مثال بسيط على كيفية تنفيذ
أو في أقرب  ،فعليك أن تختار القيام بذلك اآلن ،جيدة لبدء هواية تهتم بها

أن يكون لديك وقت في المستقبل في  والتمنيبداًل من االنتظار  ،وقت ممكن
 .يوم من األيام
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 :ما يلي "carpe diem" تتضمن األمثلة األخرى لكيفية تنفيذ

  بدء عمل تجاري أو مشروع تريد العمل عليه اآلن، بداًل من قضاء أشهر
 .للقيام به الحًقا في التخيل

  التحدث إلى شخص تهتم بتطوير عالقة معه اآلن، بداًل من إخبار نفسك
 .باستمرار أنك ستفعل ذلك غًدا

  الذهاب إلى حدث تهتم به اآلن، بداًل من أن تعد نفسك مراًرا وتكراًرا أنك
 .ستفعل ذلك الحًقا

 ،ها على الفورالحظ أنه ليس من الممكن دائًما القيام باألشياء التي تهتم ب
وفي بعض األحيان يكون من الضروري والمعقول بالنسبة لك االنتظار حتى 

 .وقت الحق

ألن التنفيذ السليم  ،"carpe diem" ال تتعارض مثل هذه التأخيرات مع مفهوم
لهذا المفهوم يجب أن يأخذ في االعتبار القيود المعقولة في الحياة. بداًل من 

 ،ما يتعارض مع هذا المفهوم هو تأخيرات غير ضرورية يمكن تجنبها ،ذلك
خاصة عندما تحدث بسبب تركيزك على الماضي أو المستقبل بداًل من 

 .أو عندما تحدث ألنك تفتقر إلى التقدير للوقت المحدود الذي لديك ،الحاضر
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 طرق الغتنام اليوم في الحالهناك خمسة 

 حياتكتوضيح ما هو مهم في  -1

فمن غير  ،الوضوح يمنحك راحة البال. عندما تعرف ما هو مهم في حياتك
المرجح أن تشتت انتباهك أو تماطل. عندما تعرف ما تريد ويكون لديك 

 .عندها يكون لديك االتجاه والتركيز ،بالهدف اً إحساس

من المرجح أن تتخذ إجراًء لتحقيق تلك الجوانب من الحياة التي تهمك بداًل من 
تجاهلها أو تنحيتها جانًبا ليوم آخر. يمنحك الوضوح الرغبة واإلرادة التخاذ 

 ."Carpe Diem" مبدأوهو ما يتماشى مع  ،إجراء

 تخلَّ عن الندم وامِض قدًما -2

إن التركيز على جميع األخطاء أو األشياء التي كان من الممكن أن تكون 
يخلق حالة من الجمود في لديك أو قد تكون لديك أو كان ينبغي عليك فعلها 

 -حول اتخاذ اإلجراءات واغتنام الفرصة  Carpe Diem مبدأحياتك. يدور 
 .على العكس تماًما من عيش حياتك في حالة ندم

ال يوجد عمل وال حركة وال طاقة عندما تعيش حياتك في ندم. هذا هو السبب 
رك واتخاذ في أنه من المهم للغاية أن تدع ندمك يذهب حتى تتمكن من التح

 !اإلجراءات الغتنام اليوم
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 إصالح أولوياتك -3

حدد األنشطة أو اإلجراءات المهمة بالنسبة لك في حياتك. خصص مساحة 
تقضي فيها الوقت لتكتشف ما هو مهم بالنسبة لك. ما هي األنشطة التي 

هل تفعل أشياء في حياتك اآلن تجلب لك  تجلب لك السعادة وتنشطك؟
 .فاستغل اليوم! ابدأ في اتخاذ اإلجراءات ،ذا كانت اإلجابة الالسعادة وتهمك؟ إ

 ضع حدوًدا شخصية للنجاح -4

من الصعب التركيز على ما هو مهم بالنسبة لك  ،عندما ال يكون لديك اتجاه
من المرجح أن  ،أو على المسار الذي تريد أن تسلكه في الحياة. نتيجة لذلك

وليس لديك حدود شخصية تساعدك على  ،ويسهل تشتيت انتباهك ،تماطل
 .تنظيم صحتك العاطفية والجسدية

يعد وجود حدود صحية أيًضا طريقة رائعة لحماية مساحتك العاطفية. تمنحك 
تعرف حدودك  ،حدودك السيطرة الجسدية والعاطفية على حياتك. مع الحدود

. تمنحك ذه الحدود من مكان القوة واالستقرار العاطفيالتعبير عن هويمكنك 
 .هذه األسس العاطفية الطاقة والثقة بالنفس لالستمتاع باليوم
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 خلق مساحة لكاو  في نفسكاستثمر  -5

اقض بعض الوقت في إنشاء المساحة التي يمكنك التفكير فيها وإعادة تشغيلها 
وتنشيطها. ال يجب أن تكون معقدة. تحتاج فقط إلى االلتزام باالستثمار في 

 .نفسك

األشياء البسيطة مثل إيقاف تشغيل التلفزيون والهاتف مساحة توفر لك 
أو مارس أي شكل من  ،أو مارس اليوجا ،لالسترخاء والتفكير. اذهب للتمشية

ومارس االمتنان  ،أشكال التمارين البدنية التي تخرجك إلى الطبيعة. خذ إجازة
 .وركز على خلق توازن في حياتك ،يومًيا

التركيز على المهام بنك مشغول جًدا بالعمل أو أل يتجاوزكال تدع العالم 
 .واألنشطة التي تصرف انتباهك عن نموك وعافيتك

 

 

 

 

Carpe Diem 

 .ركز على ما يحدث في الوقت الحاضر

 .الوعي بتفرد وقيمة كل لحظة في الحياة
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ال يستلزم نسيان ماضيك أو تجاهل العواقب المستقبلية  carpe diem مبدأإن 
وعدم السماح  ،يتعلق األمر بالتركيز على الحاضر ،بداًل من ذلكألفعالك. 

 .لألفكار حول ماضيك أو مستقبلك بالسيطرة عليك

، "carpe diem"عندما يتم النظر إلى الماضي والمستقبل بنظرة  ،وفًقا لذلك
يتم النظر إليها من حيث كيفية ارتباطها باللحظة الحالية. عندما يتعلق األمر 

من عبء التجارب السابقة  ،إلى حد ما ،ن القيام بذلك يحرركفإ ،بالماضي
فإن القيام بذلك يشجعك على اتخاذ  ،السلبية. عندما يتعلق األمر بالمستقبل

 .إجراء اآلن بطريقة تساعدك على تحقيق أهدافك الحًقا

وراء  السعيالتركيز على اللحظة الحالية في  " ال يعنيcarpe diem"إن مبدأ 
عيش حياة يومية ، وال يعني أيضًا تماًما مستقبلالو  ماضيالاهل وتج ،المتعة

حدده أن المستقبل يبحجة  ،ال جدوى من التخطيط للمستقبل أنه وافتراض
هو ، "carpe diem"مبدأ إن بل  .فعله لتغييره وليس هناك ما يمكن ،القدر

وبتحقيق  ،يرتبط بمزيد من الرضا في الحياة ،توجه نشط في الوقت الحاضر
دوًرا مهًما " carpe diem"مبدأ يلعب  ،على ذلك أكثر فعالية لألهداف. عالوةً 

في الحصول على منظور زمني متوازن عندما يتعلق األمر بكيفية رؤية الناس 
   .وهو أمر مهم لرفاهية الناس بشكل عام ،لماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم

يجب عليك التأكد من  ،اليوم بنجاحواالستفادة من " carpe diem"مبدأ  لتنفيذ
مع  ،واالستفادة الكاملة من اللحظة الحالية ،تجنب تأجيل األمور دون داع
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 ،األخذ في االعتبار حقيقة أن الحياة قصيرة ومن المحتم أن تنتهي في النهاية
 .لذلك يجب أن تحقق أقصى استفادة من الوقت المتاح لك

أخرى ذات صلة بالتزامن مع  مبادئيق قد تستفيد من تطب ،باإلضافة إلى ذلك
وهي عبارة التينية تعني "تذكر  ،memento mori " مثلcarpe diem"مبدأ 

والتي يمكن أن تساعدك على استيعاب حقيقة أن حياتك  ،أنك ستموت"
بينما تستطيع. مفهوم آخر ملحوظ  امعظمه تستغللذا يجب أن  ،ستنتهي

وهي عبارة التينية تعني "الوقت  ،tempus fugit يمكنك استخدامه هو
 ،د ويمضي باستمراروالتي يمكن أن تدفعك لتذكر أن وقتك محدو  ،يطير"

وعندما يتعلق األمر بأشياء محددة مثل متابعة أهدافك أو التواجد ، بشكل عام
 .مع األشخاص الذين تهتم بهم

 carpe"يمكنك أيًضا محاولة استخدام مفهوم اليقظة لتكملة عقلية  ،وبالمثل
diem"يجب أن تحاول تطوير وعي باللحظة الحالية كما تمر  ،. للقيام بذلك

 .مع قبول أي أفكار ومشاعر وتجارب ذات صلة دون إصدار أحكام ،بها
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