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الصبوة والصحوة يف الشعر اجلاهلي

د .نجاح مهدي عموان
كمية اآلداب  /جامعة البصرة

أوال  :التعريؼ بالصبوة :
جاء في المعجـ المغوي العربي فيما يتعمؽ بالصبوة التعاريؼ اآلتية ( : )1
أوال  :الصبوة  :جيمة الفتوة والميو مف الغزؿ .
ثانيا  :الصبوة  :الميؿ إلى الجيؿ والفتوة .
ضبة :
ثالثا  :ويقاؿ  :صبا إلى الميو صبا
وصبوا وصبوة  ،قاؿ زيد بف ّ
ّ
وىند مثميا يصبي

إلى ىند صبا قمبي

ويجدر بنا الوقوؼ عند ىذه التعاريؼ الثالثة وقفة متأنية لمناقشتيا والخروج منيا
بتعري ػػؼ واضح ودقيؽ لمصبوة  ،ألننا في الواقع النطمئف إلى ىذه التعاريؼ واليمكننا
التسميـ بيا وقبوليا  ،لثالثة أسباب  :األوؿ  :عدـ توخييا الدقة في صياغة التعريؼ
صياغة تفضي إلى تحديد معنػى واضح ودقيؽ لمصبوة  ،الثاني  :إنيا التستند إلى

شواىد شعرية تعزز ىذه المضاميف  ،الثالث  :إنيا التنسجـ مع الواقع الشعري الذي
يظير فيو معنى الصبوة جميا واضحا كما سنبيف الحقػ ػػا  ،فضال عف أننا لدينا عمييا
بعض المالحظات  ،فبالنسبة إلى التعريؼ األوؿ في شقو األوؿ  ،نرى أنو أقرب إلى
اليبيف ما المقص ػػود بيا
التوصيؼ منو إلى التعريؼ فيو اليفصح عف معنى الصبوة و ّ
 ،وانما اكتفى بوصفيا بػ (جيمة الفتوة) فضال عف أف المفردات التي يتكوف منيا
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التعري ػ ػػؼ (جيمة  ،الفتوة ) تحتاج إلى مزيد مف الشرح والتوضيح  ،إذا عرفنا أف
(الفتوة) مفيوـ جاىم ػػي يحتاج بدوره إلى تعريؼ (  . )2أما الشؽ اآلخر مف التعريؼ
نفسو  ،فيو تعريؼ يشير إلػػى أف الصبوة تعني  :الميو الذي يمارسو الشعراء في

غزليـ وىو تعريؼ يكتنفو الغموض  ،إذ يكم ػػف ىذا الغموض في عدـ وضوح المراد
مف لفظة الميو  ،وينبغي أف نمتفت ىنا إلى أف أىـ ما فػ ػػي ىذا التعريؼ أنو يفرز
معطى ايجابيا ىاما وىو جعؿ الصبوة جزء مف موضوعة الغزؿ  ،ومػ ػػا قمناه في
التعريؼ األوؿ نقولو في التعريؼ الثاني  ،أما بالنسبة إلى التعريؼ الثالث  ،فيو
يشي ػػر إلى أف الصبوة تعني  :الميؿ إلى الميو  ،ويستند في تعزيز ىذا المضموف
بشاىد شعػ ػ ػ ػ ػػري نستشؼ منو ػ وىو المعنى الذي نرجحو وىو ينسجـ مع ما أفرزه

الواقع الشعري الجاىمي ومػ ػػا تحدث عنو الشعراء في غزليـ ػ أف الصبوة تعني :
الميؿ بعاطفة الحب واإلعجاب إلى المػ ػرأة المحبوبة (ىند) ألنيا تمتمؾ مف الجماؿ
والمقومات األخرى ما حرؾ عاطفة الحب لدى الشاع ػػر نحو ىذه المرأة  ،فالمرأة في
التصور الذي يحممو ىذا التعريؼ ( الميؿ إلى الميو ) ػ وى ػ ػ ػ ػػو بطبيعة الحاؿ تصور
المعجـ المغوي العربي ػ ىي محض ليو  ،فالميؿ إلى المرأة ػ حسب ى ػػذا التصور ػ

ميؿ إلى الميو  ،وىذا ما النقبمو والنطمئف إليو وال يمكف الركوف إليو بأي حاؿ م ػ ػػف
األحواؿ  ،ذلؾ أننا نزعـ أف المرأة في إطار عالقتيا مع الرجؿ يتحقؽ فييا جانباف :
الجان ػ ػ ػػب األوؿ ىو الجانب العاطفي الذي يتمثؿ بعاطفة الحب الذي ترتبط مف خاللو
المرأة بالرج ػ ػ ػ ػ ػػؿ وبالعكس  ،والجانب الثاني ىو ما يمكف أف نطمؽ عميو جانب المتعة

أو الميو الذي تحدث عن ػ ػػو بعض الشعراء الجاىمييف في غزليـ (  ، )3ونظف أف ىذا
الجانب ىو ما يشير إليو المعجـ فػ ػ ػػي تصوره الذي يترشح عف التعريؼ الثالث .
والغريب في ىذا التصور أنو يتجاىؿ الجانب األوؿ المتمثؿ بعاطفة الحب

الصادرة مف كػال الطرفيف المتحابيف عمى السواء  ،ويؤكد عمى الجانب الثاني المتمثؿ
بجانب الميو أو المتع ػ ػ ػ ػػة المتحقؽ بالمرأة  ،إذ ينظر إلى المرأة وكأنيا خمقت لمّيو فقط
 ،وفي تقديرنا أف ىذه النظػ ػ ػرة أو ىذا التصور الذي يصدر عنو المعجـ العربي  ،ىو

تصور قاصر  ،اليميؽ بالمرأة  ،إذ ينطػ ػػوي عمى إجحاؼ وغبف شديديف  ،فضال عف
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أنو يمارس دو ار تيميشيا لممرأة التي تشكؿ طرفػ ػ ػ ػ ػػا حيويا وفاعال ػ اليمكف تجاىمو ػ
في معادلة الصبوة بيف الرجؿ والمرأة التي ىي في الحقيق ػ ػ ػػة تعبير عف عاطفة الحب
تجاه المرأة ػ كما سيتضح خالؿ البحث ػ واليقيـ وزنا لعاطفة الحػ ػػب  ،تمؾ العاطفة

اإلنسانية النبيمة التي تجمع بيف الرجؿ والمرأة .

يكنونو م ػ ػػف مشاعر
لقد عبر الشعراء الجاىميوف بشكؿ واضح ال لبس فيو عما ّ
الحػ ػ ػػب لمحبوباتيـ  ،وما كانوا يعانونو مف ىذا الحب  ،وقد اختزلوا كؿ تعابيرىـ

التي تنطوي عمػ ػ ػػى مشاعر الحب والمعاناة ىذه بالمفردات ( صبا  ،يصبو  ،صبوة ،
الصبا  ،الصبابة  ،التصاب ػ ػػي ) التي حظيت بالقسط األوفر مف معجميـ الشعري
المخبؿ السعدي  ،إذ يقوؿ(: )4
الخاص بموضوعة الحب  ،مف ذلؾ مث ػ ػ ػػال قػػوؿ
ّ
فصبا وليس لمف صبا حمػػـ

ذكر الرباب وذكرىا سق ػػـ

فقد عبر الشاعر بشكؿ واضح عف معاناتو مف حب (الرباب) التي وصمت حد
السقـ  ،وق ػػد اختزؿ كؿ ىذه المعاناة بعبارة (صبا) .
ومف ذلؾ أيضا قوؿ حساف بف ثابت  ،إذ يقوؿ( : ) 5
وكدت غداة البيف يغمبني اليػ ػػوى

أعالج نفسي أف أقوـ فأركب ػ ػػا

وكيؼ وال ينسى التصابي بعدم ػػا

وجربػػا
تجاوز رأس األربعيف ّ

فيو يستنكر عمى نفسو عدـ نسيانو تجربتو في الحب والعشؽ التي كادت أف
تورثو انكسػػا ار وصدعا نفسييف اثر فراؽ محبوبتو لو  ،بعد أف تجاوز األربعيف مف
عمره وخبر الحياة جيػ ػػدا  ،وواضح أف الشاعر قد اختزؿ ىذه التجربة بعبارتي (اليوى

 ،التصابي) .

172

جملت أحباث ميسان ،اجمللد التاسع  ،العدد الثامن عشر  ،السنت 2013

وال يخفى عمى المتأمؿ أف الصبوة في ىذيف النصيف الشعرييف وغيرىما ( ، )6
ممػا ل ػ ػ ػػـ نذكره خشية اإلطالة  ،تعبير استعممو الشعراء الجاىميوف لمتعبير عف عاطفة
الحب التي تم ػ ػ ػػأل نفوسيـ تجاه المرأة .
عمى أننا وجدنا بعض الشعراء يعبروف بذات األلفاظ التي تعبر تعبي ار مباش ار عف
مشاعػ ػػر الحب واإلعجاب كألفاظ ( الحب  ،الود  ،اليوى  ،عمقت  ،تعميؽ)  ،غير
أف ىذه األلفاظ التشكػؿ إال نسبة قميمة مف معجميـ الشعري  ،مف ذلؾ مثال قوؿ زىير

بف أبي سممى (: ) 7

والحب تشربو فػؤادؾ داء

فصحوت عنيا بعد حب داخ ػػؿ
وقوؿ طرفة بف العبد ( : )8
أصحوت اليوـ أـ شاقتؾ ىػر

ومف الحب جنوف مستعر

اليكف حبؾ داء قاتػػال

ماوي بحر
ليس ىذا منؾ ّ
عمؽ القمب بنصب مستمػػر

كيؼ أرجو حبيا مف بعد ما
وقوؿ النابغة الذبياني ( : )9

عالؾ مشيب في قذاؿ ومفػرؽ

عمقت بذكر المالكية بعدما

وىكذا يتضح لنا مما تقدـ أف مفيوـ (الصبوة) في التصور المعجمي يكتنفو
الغمػ ػ ػ ػ ػػوض ويشوبو الخمط واالرتباؾ وتعوزه الدقة والوضوح  ،األمر الذي اليستطيع

معو المعجـ أف يقنػ ػػع القارئ ويحوز عمى قبولو ورضاه بتقديمو لو تعريفا واضحا
ودقيقا لمفيوـ (الصبوة)  ،في حيػػف أننا وجدنا ىذا المفيوـ في تصور الشعراء
الجاىمييف واضحا جميا اللبس فيو .
ثانيا  :جماؿ المرأة وأثره في الصبوة

مما الشؾ فيو أف الشاعر الجاىمي لـ يشغؼ بشيء مما تراءى لناظريو مف
أشياء جميمة ممػا جادت بو الطبيعة مف حولو مف حيواف ونبات ونجوـ وكواكب ..الخ
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كشغفو بجماؿ المرأة  ،فيػػو ((اليجد في حياتو الضيقة تعبي ار عف حس الجماؿ إال في
ىذا الجماؿ األنثوي ..لـ يكف ييػ ػ ػزه ػ كما يبدو ػ جماؿ الطبيعة  ..بمى  ،كاف يحسو
ولكنو كاف اليقنع بو  ،وكاف يتذوقو ولكنو كػ ػ ػ ػػاف اليروي ظمأه ()) ..

 ، )10فالمرأة

في تصور الشاعر الجاىمي ىي ((جماع مظاىر الجم ػ ػ ػػاؿ وصوره فيو اليشيد

غيرىا في حياتو الرتيبة  ،وىي تكاد تكوف لذلؾ محور اىتماماتو النفسي ػ ػػة ووثباتو
العاطفية  ..إف الجماؿ إنما يخفؽ في إشراؽ وجييا  ،وحور عينييا  ،وطوؿ جيدى ػ ػػا
 ،واعتداؿ قامتيا  ،وىو لذلؾ حيف ينشد الجماؿ إنما ينشده فييا  ،وحيف يممسو إنما
يممسو عندىػػا )11()) .
فامرؤ القيس بعد أف يصؼ المرأة بالجماؿ اآلسر  ،وبعد أف يقدـ لنا صورة
مثالية ليػ ػ ػ ػػذا الجماؿ الذي مأل عميو نفسو ووجدانو  ،يصؼ أثر ىذا الجماؿ عمى
صبوة اإلنساف الحمي ػ ػػـ  ،إذ يقوؿ ( : )12
إذا ما اسب ّكّرت بيف درع ومجوؿ
إلى مثميا يرنو الحميـ صباب ػػة
فالشاعر إنما اختص اإلنساف الحميـ دوف غيره ممف يتصؼ بالجيؿ والسفو
بالصباب ػ ػ ػ ػػة  ،إمعانا في بياف سطوة ىذا الجماؿ وسمطانو البالغيف عمى النفوس  ،ذلؾ

أف الحميـ ىو مف يغمّػ ػػب العقؿ عمى العاطفة واليوى  ،ويتصرؼ وفؽ ما يمميو عميو

عقمو  ،الذي يتصؼ بالرجاحػ ػ ػ ػ ػػة واالتزاف  ،واذا بيذا اإلنساف الذي يتصؼ بيذه

الصفات تنقمب لديو الموازيف  ،فتنتصر عاطفتػػو عمى عقمو الذي راح يجر أذياؿ
الخيبة والخسراف  ،بمجرد أف أداـ النظر إلى ىذه المػ ػ ػرأة ذات الجماؿ اآلسر،
وسرعاف ما تحوؿ ىذا النظر إلى صبابة اليستطيع معيا أف يتمالؾ نفسػ ػ ػػو  ،أو أف

يشفع ل ػ ػػو عقمو الراجح .

أما النابغة الذبياني فيو أيضا يرسـ لنا لوحة جمالية التق ّؿ شأنا عف لوحة امرئ

القي ػ ػ ػػس  ،وصؼ فييا المرأة وصفا مثاليا أبرز فيو مواطف الجماؿ والفتنة لدى ىذه

المرأة  ،ومف ثػ ػػـ راح يصؼ أثر ىذا الجماؿ عمى اإلنساف الراىب  ،إذ يقوؿ ( : ) 13
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لو أنيا عرضت ألشمط ارىػػب

يخشى اإللو،صرورة متعبد

لرنا لبيجتيا وحسف حديثيػػا

ولخاليا رشدا واف لـ يرشد

فالشاعر أيضا إنما اختص اإلنساف الراىب دوف غيره ممف لـ يتصؼ بيذه

الصفة بالصػػبوة  ،إمعانا في بياف سطوة ىذا الجماؿ وسمطانو البالغيف عمى النفوس ،
ذلؾ أف الراىب ىو أكث ػ ػػر الناس التزاما بتعاليـ الديف وأشدىـ مقتا لزخرؼ الحياة
ومظاىر الميو والعبث فييا  ،واذا بو يديـ النظر إلى ىذه المرأة إذا ما عرضت أمامو
األخاذ وبيجتيا وحسف حديثيػ ػ ػػا  ،واذا ببصيرتو تتعرض إلى
 ،مفتوف بجماليا ّ
التعبدية يصيبيا شيء مف االختالؿ  ،في ػػرى سبيؿ المرأة
االىتزاز  ،واذا برؤيتو ّ
سبيال راشدة وصائبة واف كانت في واقع األم ػ ػ ػػر قرينة اليوى والضالؿ .

ويفتف ابف مقبؿ بجماؿ ثنايا محبوبتو دىماء  ،التي وصفيا باألقاحي لشدة
بياضيا  ،ولع ػ ػػؿ السبب في ىذه الخصوصية التي أوالىا الشاعر لجماؿ الثنايا دوف

سائر مواطف الفتنة ف ػ ػ ػ ػ ػػي محبوبتو  ،يكمف في أنيا كانت أكثر إشراقا وأكثر جاذبية ،

إذ طغى جماليا عمى جماؿ سائ ػ ػ ػػر األعضاء األخرى  ،إذ أصبح جماؿ الثنايا سمة
جمالية تميزت بيا وتفردت محبوبة الشاعػ ػ ػ ػػر عف سائر قرائنيا مف النساء  ،إذ يقوؿ
(: )14
أقاحي غداة بات بالدجف ينضح

سبتؾ بمأشور الثنايا كأنو

ثـ يصؼ وقع ىذا الجماؿ عمى اإلنساف األخرس الفاقد الكالـ  ،إذ يقوؿ :
ولو كممت دىماء أخرس كاظما

سراج الدجى يشفي السقيـ كالميا

لبيّف بالتكميـ أو كاد يفصػح
تب ّؿ بيا العيف الطريؼ فتنجػح

واذا بيذا اإلنساف األخرس تنحؿ عقدة لسانو  ،بمجرد أف كممتو ىذه المرأة  ،وكأف في
كالمي ػ ػػا تأثي ار سحريا  ،وكأف ىذا الرجؿ األخرس قد صعؽ عندما أطمّت عميو

بجماليا الساحر وكأني ػ ػػا (سراج الدجى)  ،وسحر بكالميا الجميؿ المعسوؿ  ،وكاف

عيو وعمتو .
مف ثمرة ذلؾ  ،أف نطؽ وشفي مػ ػػف ّ
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ىذا وتمتمؾ المرأة مف وسائؿ الجذب مالو القدرة السحرية اليائمة عمى اجتذاب
الرجػ ػ ػ ػ ػػؿ واخضاعو وايقاعو في حبائؿ حبيا  ،فيي تواجيو بجماليا وزينتيا وما تبديو
مف غنػ ػ ػػج ودالؿ مثيرة في نفسو الرغبة الجامحة في طمبيا ومالحقتيا  ،فيي تحاوؿ

أف تغزو مشاعره  ،وتجعم ػػو صريع فتنتيا واغرائيا (  ، )15كما تحاوؿ أيضا أف تحقؽ
انتصارىا عميو حيف تفوز بقمبو وتؤثر عمى عقمو تأثي ار يعجز معو عف مقاومة سحرىا
وجماليا وحسنيا )16( .
التميع والغنج والدالؿ تعد مف وسائؿ اإلثارة
فالتثني في المشية  ،وافتعاؿ ّ
واإلغراء التػ ػ ػػي تفتعميا المرأة الجتذاب الرجؿ واستدراجو وايقاعو في شرائؾ حبيا ،
فيي تحاوؿ أف تثير في ػ ػػو نوازع الميؿ ليا  ،والرغبة في طمبيا ومالحقتيا  ،ومف ثـ
تحاوؿ أف تفقده صوابو وعقمػ ػ ػػو  ،وىذا ما فعمتو المرأة باألعشى (  ، )17إذ يقوؿ
وتصبي الحميـ ذا الحجى بالتقتّػؿ
تيالؾ حتى تبطر المرء عقمػػو
وقد تمجأ المرأة في بعض األحياف إلى (الحديث) كوسيمة فاعمة مف وسائؿ اإلثارة
 ،فيػ ػ ػػي تحاوؿ أف ترخـ في صوتيا وتغير في نبراتو  ،عندما تتجاذب أطراؼ الحديث
مع قرائنيا م ػ ػػف النساء  ،بطريقة تستميؿ الرجؿ  ،وتشعره بالمذة  ،وقد تمجأ أيضا إلى

وتعمد تحريكو أثناء المشي
وسائؿ مثيرة أخرى إمعانػا في اإلثارة  ،كالتزّيف بالحمي ّ
إلحداث أصوات تشبو اإليقاع ػ ػ ػ ػ ػػات الموسيقية الجميمة التي تجتذب الرجؿ وتشعره

بالمذة أيضا  ،وىذا ما يتذكره زىير في أياـ شبابػو مف مواطف جماؿ  ،محبوبتو سممى
واغراءاتيا  ،إذ يقوؿ (: ) 18
وأذكر سممى في الزماف الذي مضػى

كعيناء ترتاد ٍ
األسرة عوى ػ ػ ػػج

وتصبػ ػػي الحميػـ بالحديث يم ّذه

تحرؾ دممّػػج
وأصوات حمي أو ّ

التطيب) بالطيب العبقة السيما الزعفراف ىو اآلخر مف وسائؿ المرأة
ويبدو أف ( ّ
الفعالة فػػي إثارة الرجؿ والتأثير عمى مشاعره  ،كما يصرح بذلؾ عمرو بف معديكرب
ّ
(: ) 19
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ضرجف بالزعفراف الريط والنقبا
ّ

والغانيات يقتمف الرجاؿ إذا
ثالثا  :حاالت الصبوة

تتصؿ بالصبوة حاالت عاطفية تعتري اإلنساف الذي يخوض تجربة (الصبوة) ،
وتتبايف ىذه الحاالت قوة وضعفا مف إنساف آلخر  ،حسب درجة تمكف ىذه الحالة
العاطفية أو تمؾ مف ىػ ػػذا اإلنساف أو ذاؾ  ،ومف ىذه الحاالت :
 الذكر والتذكر :
الذكر ىو دوراف الشيء عمى المساف(  ، )20بمعنى أف المحب في حالة الصبوة
نجده كثيػ ػ ار ما يميج بذكر محبوبتو  ،والذكر سمة بارزة مف سمات الحب  (( ،فكمما

ارتفعت درجة الذكر بمغ الحب أوج اشتداده وأصبح المحبوب في حالة حضور وتظير

رغبة شديدة وعميقة لاللتقاء ب ػ ػػو وامتالكو  ،ولكف المحب وىو اليممؾ الوسيمة لاللتقاء
بو يمجأ إلى الذاكرة فتضطمع باالستحضػار الذي اليكوف عمى ىيئة واقع ألنو حضور
غير حقيقي  ،فيصبح المحبوب في حالة حض ػ ػ ػ ػػور وغياب معا  ،ويدخؿ في حوزة
المحب عف طريؽ الذكر وخارجا عنيا  ،ولعؿ ىذا ىو سػ ػ ػػبب التوتر العنيؼ واأللـ

الذي يحس بو العاشؽ )21( )) .

أما التذكر فانو لوف مف ألواف الذكر الذي يراد منو ((استرجاع األياـ الماضية
ليحػ ػ ػ ػ ػ ػػس اإلنساف بأنو يممؾ ماضيو وأساسو شعور المرء بأف جزءا مف حياتو قد ذىب

 ،وىو شع ػ ػ ػ ػػور يفزعو ويوحي إليو بأنو ميت حي فيموذ بالذكر يمتمس فيو القدرة عمى
اإلحساس بأف ماضيػ ػ ػ ػػو مازاؿ حيا في صورة ذكريات تضطمع بحفظو وتنقمو إلى
الحاضر فيختمط حينئذ بالماضي ويطؿ معو عمى المستقبؿ ليعود الزماف شيئا واحدا
تمتقي بدايتو بنيايتو )22( )).
ولمذكر أحيانا آثار سمبية عمى المحب  ،إذ يورثو السقـ والمرض  ،األمر الذي

يؤدي إل ػ ػػى خمؽ شعور عميؽ لديو بعقـ تجربة الحب ىذه وعدـ جدواىا  ،والتسميـ بأف
177

جملت أحباث ميسان ،اجمللد التاسع  ،العدد الثامن عشر  ،السنت 2013

مف يخوض مثؿ ىػذه التجارب يكوف إلى الجيؿ والسفو أقرب منو إلى العقؿ والحكمة
المخبػ ػ ػ ػػؿ السعدي  ،إذ يقوؿ ( : ) 23
 ،وىذا ما عبر عنو
ّ
ذكر الرباب وذكرىا سق ػػـ

فصبا وليس لمف صبا حمػػـ

ويكشؼ المرقش األكبر عما يخمّفو ذكر محبوبتو أسماء مف أثر في جسمو ،

كاألثر ال ػ ػػذي تخمّفو الحمى في جسـ المحموـ مف اصطكاؾ باألسناف وارتفاع في

الح اررة  ،إذ يقػ ػػوؿ ( : )24

إذا ذكرتيا النفس ظمت كأننػي

يزعزعني قفقاؼ ورد وصالبو

كما يكشؼ المرقش األصغر عما يحدث لو مف دوار وفقداف لتوازنو النفسي
والجس ػ ػ ػ ػػدي  ،كم ػػف دارت بو األرض  ،اذا ما تذ ّكر محبوبتو ( فاطمة)  ،إذ يقوؿ

(: )25

صحا قمبو عنيا عمى أف ذكرة

إذا خطرت دارت بو األرض قائما

ويتساءؿ زىير مستنك ار أف تكوف عممية استحضار تجاربو العاطفية مع مف
يحب ىي لػوف مف ألواف الكذب واإليياـ لمنفس  ،كما يتساءؿ مستبعدا عودة ىذا
الماضي بكؿ ما يحمؿ مف أيػػاـ جميمة قضاىا مع مف يحب مف جديد  ،إذ يقوؿ( )26
:
أـ ىؿ لما فات مف أيامػو ردد

ىؿ في تذكر أياـ الصبا فنػد
 الوجد

الوجد حالة مف حاالت الحب الشديد التي تعتري االنساف الذي يخوض تجربة
الحب  ،وىػذا المعنى الذي يشير إليو المعجـ المغوي العربي (  ، )27يؤيده الواقع
الشعري الجاىمي  ،مف مث ػػؿ قوؿ طرف ػ ػ ػ ػ ػػة ( : )28

بأسماء اذ التستفيؽ عواذلو

فوجدي بسممى مثؿ وجد مرقّش
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فطرفة يؤكد ىذا المعنى  ،إذ يكشؼ عف أف ما يعتريو مف حالة الحب الشديد
بسبب تعمق ػ ػػو الشديد بسممى  ،الذي أسممو إلى حالة مف حاالت الخباؿ  ،يضاىي ما
اعترى مرقش بسبب تعمقو الشديد بأسماء .
ومف مثؿ قوؿ بشر ( : ) 29
وليس لوجد مكتتـ خفاء

أكاتـ صاحبي وجدي بسممى

فالشاعر يؤكد ىذا المعنى أيضا  ،فالنص يكشؼ عف أف الشاعر ينوء بعاطفة
الحب بسػ ػػبب تعمقو بمحبوبتو سممى  ،إذ حاوؿ جاىدا أف يكاتميا صاحبو  ،فتبوء ىذه
المحاولة بالفشؿ الذريع  ،ذلؾ أف ىذه العاطفة الجياشة التي مألت عميو كيانو أقوى
مف أف تكتـ  ،فيي تفضح صاحبي ػ ػ ػػا ميما استوثؽ مف كتمانيا .

ومف الجدير بالذكر أف لموجد معنى معجميا اخر غير ( الحب الشديد ) وىو (
الح ػ ػػزف )  ،وىو ما يؤيده الواقع الشعري أيضا  ،مف مثؿ قوؿ بشر بف أبي خازـ

(: ) 30

فكمفت ما عندي واف كنت عامدا

مف الوجد كالثكالف بؿ أنا أوجع

وقوؿ طرفة بف العبد ( : )31
قضى نحبو وجدا عمييا مرقّش

وعمقت مف سممى خباال أماطمو

ومف الجدير بالمالحظة أف الشاعريف قد جمعا بيف المعنييف معنى (الحب

الشديد) ومعنػ ػػى (الحزف) في ىذه النصوص الشعرية التي أشرنا إلييا .
 الشغف

الشغاؼ  :غالؼ القمب  ،ويقاؿ  :شغفو الحب أي بمغ شغافو )32 ( ،

 ،فالشغؼ بيذا المعنى ىو حالة مف الحاالت العاطفية  ،التي تنبثؽ مػ ػ ػػف
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الحب  ،والتي تالمس فييػ ػػا المحبوبة غالؼ قمب المحب  ،وىذا ما عبر
عنو بشر ب ػ ػػف أبي خازـ بقولػ ػػو ( : ) 33
بغوؿ ودوني بطف فمج فمعمػع

أصوت مناد مف رميمة تسمػع

وجدؾ مشغوؼ برممة موجع
ّ

أـ استحقب الشوؽ الفؤاد ؟ فاننػي

فالشاعر يتساءؿ مستبعدا ومستنك ار في الوقت ذاتو  ،أف يكوف قد سمع
ص ػ ػ ػ ػػوت محبوبتو رممة وقد نادتو عمى بعد المسافة بينيما  ،ولكنو الشوؽ
الذي يحممو بيف جوانحو  ،والحب الموجع الذي نفذ إلى شغاؼ قمبو  ،ىو ما
أوىمو بسماع ىذا الصػوت .

وتقترف حالة الشغؼ ىذه عند األعشى باليموـ واألحزاف والذكريات

الحزين ػػة  ،إذ يقػػوؿ ( : ) 34
واّدكار بعدما كاف اطم ػ ػأػف

خالط القمب ىموـ وحزف

يرعوي حينا وأحيانا يحف

فيو مشغوؼ بيند ىائػػـ
 الهيام

األصؿ في معنى اليياـ ىو (أشد العطش) (  ، )35ويبدو أف ىذه

المفظة قد تطػورت واستعيرت لمتعبير عف أشد العطش العاطفي لممحبوبة ،
وىو حالة مف الحاالت العاطفيػة التي تعتري المحب  ،فالمحبوبة بالنسبة
لممحب  ،كالماء بالنسبة لمعطشاف  ،وقد عبػ ػ ػػر المثقب العبدي بصورة
واضحة عف ىذا المعنى بقولو ( : ) 36
مف نيمة في اليوـ أو في غد

ىؿ عند عاف لفؤاد صد

فعطش الفؤاد الذي يشير إليو الشاعر في ىذا النص ما ىو إال العط ػػش
العاطفػػي لممحبوبة .
لقد عبر الشعراء الجاىميوف عف ىذه الحالة العاطفية (اليياـ) التي
تعترييـ بس ػ ػػبب تعمقيـ الشديد بمحبوباتيـ  ،وأفصحوا عف مشاعر الحب
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الصمة عف حبو
التي تنطوي عمييا نفوسيـ تجاه المػرأة  ،فقد عبر دريد بف
ّ
لمخنساء وشدة ىيامو بيا  ،إذ يق ػػوؿ ( : )37
أخناس قد ىاـ الفؤاد بكـ

وأصابو تبؿ مف الحب

كما عبر زىير عف حبو ألسماء وىيامو بيا  ،ذلؾ الحب الذي لـ يدـ طويال ،
بسػ ػ ػ ػ ػػبب الفراؽ الذي حاؿ بينيما  ،إذ يقوؿ ( : )38
كـ لممنازؿ مف عاـ ومف زمف

ألؿ أسماء بالقفّيف والركػف
حينا واذ ىي لـ تظعف ولـ تبػف

واذ كالنا إذا حانت مفارقػػة

مف الديار طوى كشحا عمى حػزف

ألؿ أسماء إذ ىاـ الفؤاد بيػا
 الشوق

الشوؽ في المعنى العاـ ىو نزاع أو نزوع النفس إلى الشيء ( ، )39

أما المعنػ ػ ػػى الخاص ليا ىو نزوع النفس إلى المحبوبة  ،وبيذا يص ػ ػ ػػبح

الشوؽ حالة مف الحػػاالت العاطفية التي تنزع بيا النفس إلى المحبوبة ،
ويزداد ى ػ ػ ػ ػػذا النزوع حدة كممػػا زادت الصبوة حدة لدى المحب  ،وغالبا ما
يشتد الشوؽ لدى المحػ ػػب في حاالت الفػ ػ ػ ػ ػراؽ واليجر والرحيؿ .
ويتحدث الشعراء الجاىميوف عما يختمج في نفوسيـ مف أشواؽ إلى
محبوباتي ػ ػ ػػـ  ،فيذا بشر يفصح عف طوؿ اشتياقو إلى أسماء التي نأت عنو

 ،كما يعبر عف ضيق ػ ػ ػ ػػو الشديد بيذا البعد  ،ويعجب لطوؿ ىذا الشوؽ الذي
أنساه الشعر  ،ويأسى لما أحدثت ػ ػ ػػو أسماء مف قطع حبؿ المودة بعد ائتالؼ
النفوس وصفائيا بالحب  ،إذ يق ػ ػ ػ ػػوؿ ) 40 ( :
كفى بالنأي مف أسماء كافي

وليس لحبيا اذ طاؿ شافي

بمى  ،اف العزاء لػػو دواء

وطوؿ الشوؽ ينسيؾ القوافي
وقطع قرينة بعد ائتػػالؼ

فيا لؾ حاجة ومطاؿ شػوؽ
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أما األعشى  ،فيييج الطمؿ شوقو العارـ ل ػ ( ّتيا) فيحزنو ىذا الشوؽ ،
ويستحي ػ ػ ػػؿ الحزف إلى بكاء حار تستمطر فيو الدموع الغزيػرة  ،إذ يقػوؿ
(: ) 41

 الولع

عرفت اليوـ مف تيا مقامػا

بجو أو عرفت ليا خيامػا

فياجت شوؽ محزوف طػروب

فأسبؿ دمعو فييا سجامػا

الولع أو الولوع ىو االغراء  ،ومولع بو بمعنى مغػرى بػ ػ ػػو ( ، )42

فاالغػ ػ ػراء حالة مف الحاالت العاطفية التي يكوف فييا المحب شديد التعمؽ
بمف يحب  ،حتى يقاؿ أنو مولع بو  ،لقػػد عبػػر الشعراء الجاىميوف عف ىذا

الموف مف المشاعر العاطفية التػ ػ ػ ػػي تعترييـ بفعؿ تعمق ػيػـ الشديد بمحبوباتيـ

 ،فيذا بشر بف أبي خازـ يكشؼ النقاب عف أف حالة الولع التي اعترتو
بسػػبب تعمقو بأـ عمرو  ،تولدت لديو مف أمريف  :األمر األوؿ  :اإللحاح في
طمػب المحبوبػة  ،واألمر الثاني  :الذكر الدائـ ليا  ،إذ يقوؿ ( : )43
والذكراكيا إال ولػوع

لعمرؾ ما طالبؾ أـ عمرو

فيذاف األمراف كفيالف بأف يحدثاف بالمحب إذا ما ألح فييما  ،حالة
مف التعم ػ ػ ػ ػػؽ الشديد بالمحبوبة  ،وىي ما عبر عنيا بالولع .
يصبر قمبو الذي كاف مولعا
أما امرؤ القيس  ،فيكشؼ عف أنو أصبح ّ
بيف  ،بسبب توديعو لمصبا  ،وعزوفو عف مواصمة
بالكواع ػ ػػب  ،شديد التعمؽ ّ
النساء  ،إذ يق ػ ػ ػ ػ ػػوؿ ( : ) 44

جزعت ولـ أجزع مف البيف مجزعا

وعزيت قمبا بالكواعب

مولع ػػا
وأصبحت ودعت الصبا غير أننػي
 الشكوى

خالت مف العيش أربعا
أراقب ّ

ومف الحاالت التي تصاحب تجربة الصبوة لدى المحب  ،حالة الشكوى
مف المحبوبة  ،السيما في مواقؼ الفراؽ واليجر والرحيؿ والتمنع والبخؿ التي
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تثير في نفسو االستياء والضيؽ  ،مما يدعوه إلى أف يموذ بالشكوى لمتنفيس
عف مشاعر االستيػػاء والضيؽ التي يعاني منيما .
لقد أفصح الشعراء الجاىميوف الذيف خاضوا تجارب الحب  ،عف شكواىـ

ومعاناتيػػـ  ،السيما في المواقؼ التي نوىنا عنيا في صدر الحديث عف

الشكوى  ،فبشر بف أب ػ ػػي خازـ يكشؼ عف معاناتو التي تتمثؿ بما أصابو
مف نصب وضعؼ واعياء بسبب حبػ ػػو ألميمة  ،إذ يقوؿ (: )45
كذي الشوؽ لما يسمو وسيذىب

تعناؾ نصب مف أميمة منصب
ّ
كما يكشؼ بشر أيضا عما أصابو مف إعياء الشفاء لو  ،خمّفو فراؽ

سممى في نفسػو  ،إذ يقوؿ ( : )46

فما لمقمب مذ بانوا شفاء

تعنى القمب مف سممى عناء
ّ
ويشكو امرؤ القيس مف رحيؿ (ىر)  ،ويكشؼ عما أحدثو رحيميا في
نفسػ ػ ػػو  ،إذ يقوؿ ( : ) 47
وأفمت منيا ابف عمرو حجػر

وىر تصيد قموب الرج ػػاؿ

غداة الرحيؿ فمـ أنتصػر

رمتني بسيـ أصاب الفػؤاد

أما سويد بف أبي كاىؿ فيشكو مف تمنع محبوبتو وبخميا  ،فيي التمنح
المحب مػ ػػف حبيا غير القوؿ الحسف  ،إذ يقوؿ ( : )48
لو أرادو غيره لـ يستمع

الحداث قوال حسنا
تسمع ّ

ىذا ومف الجدير بالذكر في ىذا المقاـ  ،أننا لـ نجد ليذه الحاالت

العاطفية المنبثقػ ػػة عف الصبوة التي أشرنا إلييا في البحث  ،مكانا في السمـ
الذي وضعو ابف داود لعاطف ػػة الحب  ،ابتداء مف المرتبة األولى مف السمـ
التي تمثؿ بداية الحب  ،والتي تتمثؿ بالنظػػر والسماع وانتياء بذروة السمـ
التي تمثؿ الذروة في عاطفة الحب  ،والتي تتمثؿ بحال ػ ػػة (الولو) التي تنتاب

المحب  ،يقوؿ ابف داود ( .. (( : )49فأوؿ ما يتولد عف النظ ػ ػ ػ ػ ػػر والسماع
االستحساف  ،ثـ يقوى فيصير مودة  ...ثـ تقوى المودة فتصير محبة ...
ثػ ػ ػػـ تقوى المحبة فتصير خمة  ...ثـ تقوى الخمة فتوجب اليوى  ...ثـ تقوى
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الحاؿ فيصي ػ ػػر عشقا  ...ثـ يزداد العشؽ فيصير تتييما  ...ثـ يزداد التتييـ
فيصير وليا )) ..
فماذا يعني ذلؾ ؟ ىؿ يعني أف ابف داود لـ يستقرئ التراث الشعري

الجاىمي  ،ومف ث ػػـ لـ يطمع عمى ىذه الحاالت التي أشرنا إلييا ؟ النظف
ذلؾ  ،وأغمب الظف أف ىػ ػػذه الحاالت قد اختزلت في مرتبة أو أكثر مف ىذه
المراتب التي تضمنيا السمـ الذي وضعػو ابف داود لتصنيؼ عاطفة الحب .
رابعا  :أثر الصبوة عمى الشعراء
تركت الصبوة آثا ار واضحة عمى الشعراء الجاىمييف  ،إذ تجمّت ىذه اآلثار عمى

المستوييػػف الجسدي والنفسي  ،فعمى المستوى الجسدي يكشؼ بشر بف أبي خازـ عف
مقدار الضرر الػ ػػذي لحؽ بجسمو  ،والذي تمثؿ باليزاؿ الشديد  ،الذي بدا الشاعر
بسببو كأنو شيخ كبير  ،إذ يقػ ػ ػػوؿ ( : ) 50
جددت بحبيا وىزلت حتى

كبرت  ،وقيؿ أنؾ مستياـ

أما عمى المستوى النفسي  ،فقد كشؼ الشعراء عف اآلثار البميغة التي تركتيا

الصبوة ف ػ ػػي نفوسيـ  ،فيذا سويد بف أبي كاىؿ يكشؼ عف حالة الخباؿ التي ألمت
بو بسبب حبو لسمم ػ ػ ػػى  ،التي لـ تستطع أف تشفيو مما ألـ بو  ،إذ يقوؿ ( : )51
ففؤادي كؿ أوب ما اجتمع

خبمتني ثـ لما تشفني
ّ

أما بشر  ،فانو يتحدث عما أصاب بصيرتو مف عمى  ،إذ أصبح كالحائر
الذاىب عمى وجيو  ،بسبب فرط ما يحممو بيف جوانحو مف صبابة وىوى لمحبوبتو ،
إذ يقوؿ ( : ) 52
فظممت مف فرط الصبابة واليوى

أعمى الجمية مثؿ فعؿ األييـ

خامسا  :الصبوة والمشيب
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المشيب ىي مرحمة مف مراحؿ عمر اإلنساف  ،تتوسط مرحمة الشباب ومرحمة
الشيخوخػة  ،يقؼ الشعراء في ىذه المرحمة مف الصبوة  ،موقفا سمبيا في األعـ
األغمب  ،ذلؾ أنيـ في ى ػ ػػذه المرحمة مف العمر  ،يصبحوف غير قادريف عمى

مواصمة النساء (  )53بسبب فقدانيـ أى ػ ػ ػ ػ ػػـ مقومات الصبوة وديمومتيا  ،التي تتمثؿ
بالشباب  ،فقد كانوا يدركوف بحدسيـ الصحي ػ ػ ػ ػػح أف الصبوة تميؽ بالشباب  ،واف
لمشيوخ ما يشغميـ عنيا  ،مف ىنا نجد أف مما يمدح بو الرجػ ػ ػ ػ ػػؿ العربي  ،أنو يعطي
كؿ مرحمة مف مراحؿ عمره ما يميؽ بيا ( . ) 54
وتباينت مواقؼ الشعراء مف الصبوة في ىذه المرحمة مف العمر تبايّنا واضحا ،
عبر عف استنكاره لمصبوة  ،كما تجسد ذلؾ في قوؿ أوس بػف حجر
فمنيـ مػ ػػف ّ

(: ) 55

وفاتتؾ بالرىف المرامؽ زينب

صبوت وىؿ تصبو ورأسؾ أشيب

فالشاعر يستنكر عمى نفسو ىذه الصبوة التي اعترتو بعدما الح الشيب
ب أرسػو .
وقوؿ النابغة الذبياني ( : ) 56
دعاؾ اليوى واستجيمتؾ المنازؿ

وكيؼ تصابي المرء والشيب شامؿ

فالشاعر يستنكر تصابيو الذي يتمثؿ بدعوة اليوى لو  ،بعد أف شممو
الشيب .
وقوؿ حساف ( : )57
وجربا
تجاوز رأس األربعيف ّ

وكيؼ وال ينسى التصابي بعدما

فالشاعر يستنكر تصابيو وقد تجاوز األربعيف مف عمره  ،وخبر الحياة
وجرب األمور .
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ومنيـ مف رأى أف الصبوة ضرب مف السفو والجيؿ  ،ونممس ىذا الموقؼ واضحا
فػي قػوؿ األعشى ( : )58
بغانية خود متى تدف تبعد

أرى سفيا بالمرء تعميؽ لبو

ويبدو أنو موقؼ ينطمؽ مف تصور الشاعر ورؤيتو لعالقة الحب التي يرتبط بيا
الرجػ ػ ػ ػػؿ بالمرأة  ،ويرجح ىذا أف الشاعر يكرر ىذا التصور في قولو ( : )59
وكاف سفاىا ضمة مف ضاللكا

وأقصرت عف ذكر البطالة والصبا
كما نممسو في قوؿ لبيد ( : )60
طرب الفؤاد وليتو لـ يطػرب

وعناه ذكرى خمة لـ تصقب

سفيا ولو أني أطعت عواذلي

فيما يشرف بو بسفح المذنػب

الغوي إذا نيي لـ يعتػب
إف
لزجرت قمبا ال يريع ل ازجػػر
ّ
فطرب الفؤاد بسبب ذكرى المحبوبة التي تمثؿ حالة مف حاالت الصبوة  ،يعد في
تص ػ ػػور لبيد (سفيا)  ،تمنى لو لـ يحدث  ،وتمنى أيضا لو أنو أطاع مف عذلنو عمى
ىذه الصب ػ ػ ػ ػ ػػوة  ،وأشرف عميو باإلقالع عنيا  ،النزجر قمبو الذي يبدو أنو لـ يأبو بيذا
العذؿ وىذا النص ػ ػ ػ ػ ػػح  ،وتمادى في غوايتو .
عد الصبوة ضاللة  ،بكؿ ما ينطوي عميو ىذا المعنى مف أبعاد
ومنيـ مف ّ
تتمثؿ في الغػ ػػاء دور العقؿ  ،وابتعاد االنساف عف جادة الصواب  ،ونممس ىذا
الموقؼ جميا فػ ػػي قوؿ عبدة ب ػػف الطبيب ( : ) 61
إف الصبابة بعد الشيب تضميؿ

فعد عنيا والتشغمؾ عف عمؿ
ّ
وقوؿ عمرو بف شأس ( : ) 62

وقد حنى األصالب ض ّؿ بتضالؿ

تذ ّكرت ليمى الت حيف اد ّكارىػا
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فالشاعر يقرر أف مرحمة الشيخوخة لـ تكف مناسبة لتذكر المحبوبة  ،فتذكرىا في
ىػ ػ ػ ػ ػػذه المرحمة التي أصبح اإلنساف فييا محني األضالع مف الكبر  ،يعد ضالال .
ومنيـ مف يرى أف الصبوة ضرب مف الباطؿ أو لوف مف ألواف البطالة ،
والبطالػة تعنػ ػ ػػي التعطّ ػػؿ (  )63والفراغ الذيف اليجدياف نفعا واليعوداف عمى صاحبيما
بالنفع والخير  ،مف ى ػػنا وجدنا بعض الشعراء يقرف الصبوة بالبطالة  ،ألنو يعتقد أف

الصبوة التجدي نفعا والتعػػود عمػى مف يخوضيا بالنفػع والخير  ،ونممس ىذا الموقؼ

واضحا في قوؿ األعشى ( : ) 64

وكاف سفاىا ضمة مف ضاللكا

وأقصرت عف ذكر البطالة والصبا

الصمة في معرض رثائو ألخيو عبد اهلل ( : ) 65
وقوؿ دريد بف
ّ
فمما عػػاله قاؿ لمباطؿ ابعػد

صبا ما صبا حتى عال الرأس شيبو
سادسا  :الصبوة والعذؿ

يتعرض الشاعر الجاىمي الذي يخوض تجربة الصبوة في كثير مف األحاييف إلى
ع ػ ػ ػ ػػذؿ األصدقاء والناس المقربيف لو  ،والعذؿ آفة مف آفات الحب كما يصفيا ابف

حزـ ( ، )66وغالبػػا ما تكوف الغاية مف العذؿ  ،تقديـ النصح والتوجيو لممحب لتسديد
سموكو الذي قد يبدو مف وجيػػة نظر العاذؿ سموكا غير قويـ  ،غير أف ىذا العذؿ في
األعـ األغمب يقابؿ بالرفض والعصي ػ ػػاف وعدـ االلتزاـ بما يقدمو العاذلوف لو مف
النصح والتوجيو  ،يقوؿ زىير بف أبي سممػ ػػى ( : )67
غدت ع ّذالتاي  ،فقمت ميػ ػػال

فقد أبقت صروؼ الدىر منػي

أفي وجد بسممى تعذالنػ ػ ػػي
عروؼ العرؼ تراؾ اليػواف

فقد رد الشاعر عمى ىذا العذؿ بكؿ صرامة وشدة  ،زاج ار ىاتيف المرأتيف المتيف
عذلتػ ػػاه  ،ومستنك ار عمييما ىذا العذؿ  ،فيو اليأبو بعذليما بما عرؼ عنو مف تجربة

في الحياة وخبػ ػ ػ ػرة في األمور  ،وقوة واباء  .ثـ يعمف عف إص ارره عمى حبو لسممى ،
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ما بقي حيا وما بقيت الجبػػاؿ الخالدة  ،ويبدو أف ىذا اإلعالف جاء ردة فعؿ ليذا
العذؿ  ،وتحذي ار لياتيف العاذلتيف مف الع ػػودة إليو ثانية  ،إذ يقوؿ :
فمست بتارؾ ذكرى سميمػى

وتشبيبي بأخت بني العػ ػػداف

طواؿ الدىر ما ابتمت لياتػ ػػي

وما ثبت الخوالد مف أبػ ػػاف

ويقطع الشاعر دابر ىذا العذؿ بالطمب مف ىاتيف العاذلتيف بأف تكفا عف عذليما
وأف تق ػ ػوال قوال أقرب إلى الصواب وأقرب إلى واقع الشاعر بما تعممانو مف حبو لسممى
 ،فال جدوى مػ ػػف ىذا العذؿ العقيـ ػ مف وجية نظره ػ ألف الحب قد استمكف مف قمب
الشاعر إلى الدرجة التػ ػ ػ ػػي اليستطيع معيا البعد وال حوادث الزماف أف تغتاؿ ذلؾ
الحب وتنتزعو مف قمبو إذ يقػ ػ ػ ػ ػ ػػوؿ :
قعيدكما بما قد تعمم ػػاف

أفيقا بعض لومكما وقػوال

وال ما جاء مف حدث الزماف

ودي
فاني اليغػوؿ النأي ّ

وقد يحمؿ العذؿ بيف طياتو شيئا مف الشفقة عمى المحب والعطؼ عميو

والرأفة بحالػػو  ،يقوؿ عدي بف زيد ( : )68
بكر العاذلوف في وضح الصػ ػب ػ

ح يقولوف لي  :أما تسػػتفيؽ؟

ويموموف فيؾ يابنة عبد الػ ػ

لو والقمب عندكـ مػوثػػوؽ
أعدو يمومني أـ صدي ػػؽ

لست أدري إذا أكثروا العذؿ فييا

فالعاذلوف ينبروف لمشاعر في الصباح الباكر  ،مستنكريف عميو عدـ إفاقتو مف
سكره الػ ػػذي يتمثؿ بتعمقو الشديد بمحبوبتو  ،ويمومونو عمى ىذا الحب الذي أفقده عقمو

 ،وجعمو في حال ػ ػ ػ ػػة تستدر شفقة الناس وعطفيـ عميو  ،فكثرة العذؿ أفقد الشاعر
ممكة تقدير األمور وحس التميي ػ ػػز لديو  ،إذ أسممو إلى حالة مف الخمط واإلرباؾ
والتشويش في النظر إلى األمور  ،لـ يعد قػ ػ ػػاد ار معيا عمى التمييز بيف العدو
والصديؽ في عذلو .
سابعا  :الصحوة
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الصحوة  :ذىاب السكر(  ، )69يقاؿ صحا السكراف إذا ذىب سكره  ،ويبدو أف
ىذا المعنػػى استعير لمتعبير عف ذىاب حالة الصبوة مف قمب المحب  ،فيقاؿ صحا
قمبو إذا ذىبت صبوت ػ ػػو  ،ونستشؼ مف المضمونيف  :المستعار والمستعار لو  ،أف
الصبوة في حالة المحب تماثؿ السك ػػر في حالة السكراف  ،والمعجـ يشير إلى مثؿ

ىذا االستنتاج عندما يذكر أف الصحوة تعني اإلفاقػة عف الحب(  ، )70فالحب سكر
يفوؽ أو يصحو منو المحب  ،ومف ثـ تكوف الصحوة ػ وفؽ ى ػػذا التعريؼ ػ ىي
اإلفاقة مف ىذا السكر الذي ىو (الحب) .
وىذا المعنى لو ما يؤيده في الواقع الشعري الجاىمي  ،فقد عبر عنو أوس بف
حجر بشك ػ ػػؿ واضح اللبس فيو  ،إذ يقوؿ ( : ) 71
فتأمال
صحا قمبو عف سكره ّ

وكاف بذكرى أـ عمرو موكال

فالسكر ىنا ىو ذكرى أـ عمرو  ،والذكر والتذكر حالة مف حاالت الصبوة كما
تقػ ػ ػ ػ ػػدـ  ،وعميو يكوف السكر ىو الصبوة .
تضمنيا المعجـ الشعري الجاىمي
وىناؾ مفردات أخرى غير مفردة (صحا) ،
ّ
وتداولي ػ ػ ػػا أغمب الشعراء  ،وىذه المفردات تؤدي المعنى نفسو التي تؤديو المفردة
تبدؿ ) ،
ودعت الصبا  ،تناىيت ّ ،
األصؿ (صحا)  ،وىػذه المفردات ىي (أقصرت ّ ،
غير أف المالحظ أف مفردة (صحا) نالت الحظ األوفر مف معجميـ الشعري وفاقت
المفردات األخرى في االستعماؿ .

ىذا وتقترف الصحوة عند بعض الشعراء بمرحمة المشيب  ،ومف المعروؼ أف
ىذه المرحمة تمثؿ مرحمة ما بعد الشباب  ،حيث تضعؼ فييا طاقات اإلنساف

ونشاطاتو العاطفية  ،إذ يب ػ ػػدو فييا اإلنساف أقؿ عطاء وأقؿ اندفاعا وأضعؼ ىمة

السيما في ما يتعمؽ بعالقتو بالمرأة  ،فتعػزؼ نفسو عنيا  ،وتقؿ اىتماماتو بيا  ،يقوؿ
األعشى (: ) 72
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ليالينا إذ نحؿ الجفػا ار

واف أخاؾ الذي تعمميػف

وقنعو الشيب منو خما ار
تبدؿ بعد الصبا حكم ػػة
ّ
ّ
فالمشيب يفرض عمى الشاعر أف يتقيد بكؿ التزامات ىذه المرحمة وكؿ ما ىو

متعارؼ مػػف سموكيات فييا  ،فينبغي عميو أف يغمّب العقؿ عمى العاطفة  ،وأف يتخذ

مف العق ػػؿ والحكم ػ ػ ػ ػػة أساسػيف ومعياريف في النظر إلى األمور  ،ويبدو أف الشاعر قد

أدرؾ في صحوتو ما تتطمبو ىذه المرحم ػػة منو  ،وما تتمخض عنيا مف التزامات ،
ينبغي التقيد بيا والنظر إلييا بعيف االعتبػار  ،لذا نجػ ػػده يتأمؿ ذاتو  ،محاوال التخمص
مف كؿ ما خمّفتو مرحمة الشباب في نفسو  ،متّخذا مػ ػػف الحكمػة أساسا قويما لتوجيو
سموكو بما يتناسب ومتطمبات ىذه المرحمة .
وتمثؿ الصحوة عند بعض الشعراء حالة مف حاالت العودة إلى الذات  ،إذ يبدأ
اإلنسػ ػ ػ ػػاف بمراجعة نفسو وتأمؿ ذاتو  ،وتقويـ سموكياتو في الحياة  ،ومسارات حياتو

األخرى  ،وىذا مػ ػ ػػا يمكف تممسو في قوؿ أوس بف حجر ( : )73
فتأمال
صحا قمبو عف سكره ّ

وكاف بذكرى أـ عمرو موكال

فصحوة القمب مف سكر الحب واليوى  ،تمثؿ إرىاصا وتمييدا لصحوة العقؿ
وتفعيػؿ دوره ػ بتنشيط آلية التأمؿ فيو ػ بعدما كاف معطال طيمة فترة الصبوة .
وقد يكوف األساس الذي انبنت عميو الصحوة عند بعض الشعراء أساسا ىشا

ضعيف ػ ػ ػػا  ،إذ سرعاف ما ينيار بمجرد تذكر المحبوبة  ،كما ىو شأف صحوة المرقش
األصغر  ،إذ يقػ ػ ػ ػ ػػوؿ ( : )74
إف خطرت دارت بو األرض قائما

صحا قمبو عنيا عمى أف ذكػرة

وقد يكوف تأثير الصبوة عمى المرء تأثي ار قويا  ،اليستطيع معو الصمود والبقػ ػ ػػاء
عم ػ ػػى صحوتو  ،إذ سرعاف ما تصيبو حالة مف الجزع وعدـ الصبر  ،إذ تبقى نفسو
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مشدودة إلى النساء  ،تتطمع إلى حسنيف وجماليف  ،وىذا ما عبر عنو امرؤ القيس
في قولو ( : ) 75
وعزيت قمبا بالكواعب مولعػ ػػا
جزعت ولـ أجزع مف البيف مجزعا ّ
ودعت الصبا غير أننػػي
وأصبحت ّ

خالت مف العيش أربعا
أراقب ّ

وىكذا اتضح لنا مما تقدـ أف الشاعر الجاىمي استطاع أف يعبر عف مشاعر

الحب الت ػ ػ ػ ػػي اختمجت في صدره  ،تجاه المرأة المحبوبة  ،ىذه المشاعر التي تمونت
بتموف الحاالت العاطفيػ ػػة التي اعترت نفسو الشفيفة  ،كما استطاع أف يترجـ ىذه
المشاعر  ،وتمؾ الحاالت  ،وكؿ ما خفػؽ بػ ػػو قمبو تجاه المرأة التي يحب  ،وأف
يختزليا في عبارة ( الصبوة ) .
الخاتمة
ويمكف إجماؿ أىـ ما توصؿ إليو البحث مف نتائج في النقاط اآلتية :
 عدـ دقة المعجـ المغوي العربي في تحديد معنى واضح ودقيؽ لمصبوة  ،إذ
أف ما قدمػػو مف تعاريؼ يكتنفو الغموض ويشوبو الخمط واإلرباؾ وتعوزه
الدقة والوض ػػوح  ،فقػ ػػد كشؼ البحث بالدراسة والتحميؿ أف ىناؾ اختالفا
واسعا بيف الواقع المعجمي والواقػ ػ ػػع الشعري في معنى الصبوة  ،مف ىنا نرى
أنو ينبغي عمى الباحث أف يتثبت مف ك ػ ػ ػ ػػؿ معمومة يستقييا مف المعجـ ،

ويحاوؿ دراستيا ومناقشتيا  ،ومف ثـ أخذ ما تثبت صحتيا وطرح ما يثبت
خطؤىا .
 أثبت البحث مدعوما بالشواىد الشعرية أف الصبوة تمثؿ حالة مف الحاالت
العاطفية التػي تعتري اإلنساف تجاه المرأة التي يحب  ،واف الشعراء الجاىمييف
اختزلوا كؿ تعابيرى ػ ػػـ التي تنطوي عمى مشاعر الحب واإلعجاب تجاه المرأة

بمفردة (الصبوة) والمػ ػ ػػفردات المشتقة منيا .
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 أثبت البحث معز از بالشواىد الشعرية أف جماؿ المرأة ىو أىـ باعث عمى
صبػ ػ ػ ػ ػ ػػوة الشعراء الجاىمييف .
 لقد كشؼ البحث بصورة جمية مدعومة بالنصوص الشعرية  ،أف ىناؾ

حاالت عاطفي ػػة مثؿ الذكر والوجد واليياـ والشغؼ والشوؽ والولع تندرج

ضمف الصبوة  ،ألنيا حػاالت منبثقة عنيا  ،متفرعة منيا .
 كما كشؼ البحث أيضا أف الصحوة تمثؿ حالة مف حاالت العودة إلى الذات
 ،وتأم ػ ػ ػػؿ سموكياتيا في الحياة ومساراتيا األخرى  ،واف صحوة القمب تمثؿ
إرىاص ػػا وتميي ػ ػػدا لصحوة العقؿ وتفعيؿ دوره بعدما كاف معطال طيمة فترة

الصبوة .
الهوامش

 - 1ينظر  :لساف العرب  :مادة ( صبا ) وينظر أيضا  :الصحاح  :الجوىري :
م ػ ػ ػ ػػادة ( صبي ) .

السخي الكريـ  ،فيقاؿ  :ىو فتى ّبيف الفتوة
 - 2الفتى  :الشاب  ،والفتى أيضا ّ ،
 ،أي ّبي ػ ػػف السخاء والكرـ  ،ويػػبدو أف ىذا المعنى قد تطور وأصبح يطمؽ
عمى الشاب الذي يتمتػػع بالخمؽ النبيمة والقيـ اإلنسانية الرفيعة  ،كالسخاء

والشجاعة و المروءة ..الخ  ،ونتيجػ ػػة لسعة مساحة استعماؿ ى ػ ػ ػػذه المفردة ،

وكثرة تداوليا ودورانيا عمى األلسف  ،اتسػ ػػع معناىا  ،فأصبحت تطمؽ لفظ ػ ػػة

يتمدحوف بيا  ،وىي
(الفتوة ) عمى مجموعة مف األعماؿ  ،كاف الجاىميػوف ّ
 :مواتػ ػ ػػاة النساء ومعاطاة الميسر وشرب الخمر وركػ ػ ػ ػ ػػوب األخطار ،.
كالصيد في األماكف التػ ػ ػػي يتحاماىا الناس  ،وقطع الصحارى الميمكػ ػ ػػة ،
يتمدحوف بأنيـ ينالوف مف النسػػاء ما يريدوف  ،وأصبحت ىذه
فيـ مثال ّ
ويتمدحوف بو  ،ينظر  :لساف العرب  :مادة
األعماؿ مثػاال يتواردوف عميو ،
ّ

( فتى )  ،العصر الجاىمي  :د  .شوقي ضيؼ  ، 214 :الحياة والموت في
الشعر الجاىمي  :د  .مصطفى عبػ ػ ػ ػػد المطيؼ  ،198 :الفتوة  /تطور وداللة
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 :د  .نوري حمودي القيسي  :مجمة المجمع العممي العراقي  /مجمد / 34
 : 1983ص173
 - 3مف مثؿ قوؿ أوس بف حجر  ،اذ يقوؿ  :ديوانو 13 :
وقد ليوت بمثؿ الرئـ آنسة

تصبي الحميـ عروب غير مكالح

وقوؿ امرئ القيس  :ديوانو 28 :
بآنسة كأنيا خط تمثاؿ

ويا رب يوـ قد ليوت وليمة
- 4المفضميات 113 :
- 5ديوانو 148 :

- 6لمزيد مف االطالع ينظر  :ديواف أوس بف حجر  ، 13 ، 5 :ديواف النابغة
الذبيان ػ ػػي  ، 184 :ديواف تميـ بف أبي بف مقبؿ  ، 206 ،142 ، 1 :شرح
ديواف زىيػػر  ، 322 ، 279 :ديواف عبيػ ػػد بف األبرص  ، 48 :ديواف
األعشى  ، 403 ، 155 ، 45 ، 30 :ديواف بشر بف أبي خػ ػػازـ ، 118 :

، 267ديواف امرئ القػي ػ ػ ػػس  ، 236 ، 18 :ديواف عمرو بف قميئػ ػ ػػة 73 :
 ،ديواف ربيعة بف مقروـ  ، 43 :ديواف المرقش ػ ػػيف  ، 43 :المفضميات :
 ، 136دػ ػ ػػيواف األسود بف يعفر . 28 :
- 7شرح ديوانو 339 :
- 8ديوانو 50 :

 -9ديوانو  ، 181 :ولمزيد مف االطالع ينظر  :ديواف النابغة الذبياني 184 :
 ،دي ػ ػ ػواف حساف  ، 148 :ديػ ػ ػواف األعشى  ، 131 ، 83 ، 30 :ديواف بشر :
 ، 194 ، 276 ، 235ديواف امرئ القيس  ، 35 :ديواف قيس بػػف الخطيـ :

الصم ػ ػػة  ، 43 :شرح ديواف زىير  ، 260 ، 33 :ديواف
 ، 134ديواف دريد بف
ّ
المرقشيػػف  ، 43 :ديواف ربيعة بف مقروـ  ، 32 :قصائد جاىمية نادرة ، 120 ،
. 126
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 - 10تطور الغزؿ بيف الجاىمية واإلسالـ  :د .شكري فيصؿ 178 :
 - 11نفسو 178 :
 - 12ديوانو 18 :
 - 13ديوانو 98 :
 - 14ديوانو 48 :
 - 15ينظر  :في النقد الجمالي 49 :
 - 16ينظر  :األدب الجاىمي /قضايا  ،وفنوف  ،ونصوص  :د .حسني عبد
الجميؿ 201 :

 - 17ديوانو 403 :

 - 18شرح ديوانو  ، 322 :ولمزيد مف االطالع ينظر  :ديواف ربيعة بػ ػػف
مقروـ  ، 42 :األغاني  ، 167 /22 :ديواف عدي بف زيد ، 138 :
ديواف ابف مقبػؿ . 48 :
 - 19األغاني 160 /15 :

 - 20لساف العرب  :مادة  ( :ذكر ) .
 - 21الحب والموت في شعر الشعراء العذرييف في العصر األموي  :د.
إبراىيـ موس ػ ػػى سنجالوي 262 :
 - 22نفسو 198 :
 - 23المفضميات 113 :

 - 24ديواف المرقشيف  ، 43 :وينظر  :شرح ديواف زىير 260 :
 - 25ديواف المرقشيف 98 :
 - 26شرح ديوانو 279 :
 - 27ينظر  :لساف العرب  :مادة ( وجد )
 - 28ديوانو 124 :
 - 29ديوانو 27 :
 - 30نفسو 154 :
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 - 31ديوانو 124 :
 - 32ينظر  :لساف العرب  :مادة ( شغؼ )
 - 33ديوانو 152 :

 - 34ديوانو 357 :
 - 35ينظر  :لساف العرب  :مادة ( ىيـ )
 - 36ديوانو 10 :
 - 37ديوانو 43 :
 - 38شرح ديوانو 116 :

 - 39ينظر  :لساف العرب  :مادة ( شوؽ )
 - 40ديوانو 194 :
 - 41ديوانو 195 :
 - 42ينظر  :لساف العرب  :مادة ( ولع )
 - 43ديوانو 144 :
 - 44ديوانو 240 :
 - 45ديوانو 32 :
 - 46نفسو 27 :
 - 47ديوانو 155 :
 - 48المفضميات 192 :

 - 49الزىرة  :أبو بكر محمد بف داود األصبياني  :ج 61 -58 :1
 - 50ديوانو 235 :
 - 51المفضميات  ،192 :ولمزيد مف االطالع ينظر  :ديواف امرئ القيس :
 ، 265ديواف طرفة ، 126 :

 - 52ديوانو 276 :

 - 53ينظر  :األدب الجاىمي  /قضايا  ،وفنوف  ،ونصوص 204 :
 - 54ينظر  :الحب في التراث العربي  :د  .محمد حسف عبد اهلل 119 :
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 - 55ديوانو 5 :
 - 56ديوانو 184 :
 - 57ديوانو 148 :

 - 58ديوانو  ، 239 :وينظر في وصؼ الصبوة بالجيؿ  :ديواف األعشى :
 ، 115ديواف بشر  ، 144 :ديواف ابف مقبؿ 142 :
 - 59نفسو 89 :
 - 60ديوانو 156 :
 - 61المفضميات 136 :
 - 62شعره 97 :

 - 63لساف العرب  :مادة ( بطؿ )
 - 64ديوانو 239 :
 - 65ديوانو 69 :
 - 66ينظر  :طوؽ الحمامة ضمف رسائؿ ابف حزـ  :ابف حزـ األندلسي :
مج161/ 1

 - 67شرح ديوانو 355 :
 - 68شعراء النصرانية  ، 467 :ومف الجدير بالذكر أف ىذه األبيات قد وردت
في الديواف بالرواية االتية :
بكر العاذلوف في وضح الصب ػ
ويموموف فيؾ ياابنة عبد ال ػ

ح يقولوف لي أال تستفيػػؽ

لّو والقمب عندكـ موىوؽ

أعدو يمومني أـ صديػػؽ
لست أدري وقد بدأتـ بصرمي
ّ
وقد رجح الباحث الرواية التي أوردىا في متف البحث  ،الستقامة معناىا واتصاؿ
سياقيا (سياؽ العذؿ) وسالمتو .

 - 69ينظر  :لساف العرب  :مادة ( صحا )
 - 70نفسو  :مادة ( صحا )
 - 71ديوانو 82 :
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 - 72ديوانو 45 :
 - 73ديوانو 82 :
 - 74ديواف المرقّشيف 98 :
 - 75ديوانو 240 :
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