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The pure spiritual experience affected by the spirit of Islam and its
purity appeared in the poet Qurashi hermit, modernist, jurist, and
preacher, and he was Urwa bin Uthaina. Madinah, he was in good
contact with the Umayyads and the supporters of Abdullah bin AlZubayr, he chose not to play with politics or play with it, because
he had a clear commitment to poetry, especially what was from it
in spinning. He did not only say poetry, but he was making
melodies and dissolving them for others to sing, and at the same
time he was composing and arranging the sung poetry, as far as
we know that the singer Ibn Aisha asked him for verses in jest.
Where do you say? There are a number of singers who praised his
poetry and sang a lot about it, and in the Book of Songs there are
many voices of his poetry, and some hadith books devoted pages
to him according to what is known from the science of wound and
modification by Ibn Hatim and the great history of Imam al-Tabari
and acceleration of benefit by Ibn Hajar alAsqalani and among the
most famous who narrated from him Abd Allah bin Omar and
Obaid Allah bin Omar (may God be pleased with them) as
narrated by Imam Malik (may God have mercy on him).
Here he presents us with a flirtatious text that is unique in its
kind and pious in its performance, and begins with a clear
mobilization, because it obeys the sea and the rhyme, and the
poem starting is an equation of a true love experience that he
embraced and tortured with, either he lived it, or from a figment of
the imagination, or he was tormented with this love because there
was no matter His heart is something, but he is on his piety and
piety. He lived in a society that could not comprehend his position
on this love, and for this he had to deal with what he calls
(covering), but that his beloved herself fears for him, so she
addresses him by doing the matter (hiding) that he loved in his
own way. Our poet has loved a pure and chaste love, rather he
has risen above the lover when he has not made himself known
and who he loves. Love for him - as it is said - is a test and a test
from God for people to take themselves with the obedience of
those they love, and to be an entrance to a greater love that is the
love of God Almighty, and perhaps this confirms it History is ours,
and it does not stop us with the one who loves a name or
attributes, for it is a state that was expressed as “seeing light for
light in light.”
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امللخص:

ظهرت التجربة الروحية النقية املتأثرة بروح اإلسالم وصفاءه عند الشاعر قرشي انسك حمد ققي ااعية
أال وهو عروة بن أذينة لقد كان من الذين شهروا بقضية حب يف املدينة ال خالف عليها ،وأحد وجوه
املدينة املنورة يف عهد بين أمية ،وأحد الذين أبتعدوا عن قضااي الصراع السياسي يف املدينة ققد كان على
صلة حسنة ابألمويني وأنصار عبد هللا بن الزبري ،لقد اختار أال يلعب ابلسياسة أو تلعب ب  ،ألن كان ل
التزام واضح ابلشعر وخباصة ما كان من ابلغزل قهو ابتدأ ابلعامل الغنائي الذي كان يوشح املدينة وشارك
قي مبا ال حيط من قدره ،قهو مل يقل الشعر ققط ولكن كان يصنع األحلان وينحلها غريه قيغىن هبا ،ويف
الوقت نفس كان يؤلف وينظم الشعر املغىن على حد ما نعرف أن املغين ابن عائشة طلب من أبيااتً يف
اهلزج ققال ل  :اجلس قجلس ،مث أملى علي قصيدت اليت مطلعها:
سليمى أزمعت بينا قأين تقوهلا أينا ؟
وهناك عدا من املغنيني استحسنوا شعره وأكثروا من الغناء قي ويف كتاب األغاين أصوات كثرية من شعره،
وأقرات ل بعض كتب احلديث صفحات على حد ما هو معروف من علم اجلرح والتعديل البن حامت
والتاريخ الكبري لالمام الطربي وتعجيل املنفعة البن حجر العسقالين ومن أشهر الذين رووا عن عبد هللا بن
عمر وعبيد هللا بن عمر(رضي هللا عنهما) كما روى عن اإلمام مالك(رمح هللا)

وهنا يقدم لنا نصاً غزلياً قريداً يف نوع وورعاً يف أاائ وابتدأه بتحشيد واضح ،ذلك الن طوع البحر
والقاقية ،والقصيدة ابتداء معاالة لتجربة حب صااقة علشها عروة وتعذب هبا ،إما أن عاشها ،أو من
نسج اخليال أو أن تعذب هبذا احلب قألن مل يك من أمر قلب شيئاً ولكن على ورع وتقواه كان يعيش يف
جمتمع ال يستطيع أن يستوعب موقف من هذا احلب ،وهلذا كان البد ل أن يتعامل مع ما يسمي (السرت)
بل إن حمبوبت نفسها ختشى علي قتخاطب بفعل األمر (استرت) على أن قد أحب بطريقت اخلاصة.
وشاعران قد أحب حباً عذرايً عفيفاً ،بل لقد عال مرتبة على احملبني حني مل يشهر بنفس ومبن حيب،
قاحلب عنده  -كما يقال -امتحان وابتالء من هللا للناس ليأخذوا أنفسهم بطاعة من حيبون ،وليكون
لعل هذا ما يؤكده التاريخ لنا قلم يقف بنا عند من أحب امساً
مدخالً حلب أكرب هو حب هللا عزوجل ،و ّ
أو صفات ،قهي حالة ُع ّرب عنها أباهنا " رؤية نور لنور يف نور ".
الكلمات املفتاحية :نقاء التجربة الروحية ،قصيدة عروة بن أذينة.

3ا ، .اجلامعة العراقية،

العراقqalkhtyb525@gmail.com ،
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املقدمة:
قبل أن خنوض يف هذا البحث البد لنا أن نعرف ولو بشيء من تفاصيل حياة هذا الشاعر الفقي العامل احملب الصااق
الذي أط بق حيات قيما أحب وعشق ال يلتفت لقول الالئمني وال عتب املقربني ،والذي يتلمس صفحات ايوان جيد يف شعره
وقصائده لوعة بل لوعات احلب على أوراها ،وانر الشوق قد أحرقت قلب وكبده وهو صابر على هذا االبتالء ،يصف ما يكابده
أبسلوب سلس ال غموض قي وال تعقيد ،نشأ عروة يف املدينة ،قأخذ العلم عن علمائها ،كما أنّ أتثّر مبا كان قيها من انتشار
الناس ويعِظهم ،ويقال إنّ
مظاهر الغزل والغناء ،وظهر أثر ذلك يف حيات وشعره ،إذ كان يروي األحاايث وتُ َ
ؤخذ روايت  ،ويُعلّم َ
غىن هبا.
كان يصنع بعض األحلان وينسبها إىل غريه ليُ ى
اتصف عروة بسماحة النفس وشيء من املرح مع ٍ
حب للعلم ،إضاقة إىل نظم الشعر ونقده وامليل إىل الغناء ،وكان ل
جملس يف املدينة جيتمع قي الناس والشعراء ،وأييت إلي القاامون إىل املدينة من الشعراء ،وممن قدم إىل جملس جرير والفرزاق
واألحوص وابن هرمة وابن أيب عتيق ،واملغين ابن عائشة الذي كان يغين بشعره ،واحلزين الكناين الشاعر.
قهو اتبعي جليل وشاعر غزل شريف مق ّدم من شعراء املدينة املنورة وهو أحد ققهائها واحمل ّدثني ،وأحد ثقات أصحاب
حديث النيب (علي الصالة والسالم) ،مسع من ابن عمر وروى عن مالك بن أنس يف املوطأ ،وعبد هللا بن عمر.
واذا عرقنا أ ّن التجربة الروحية املتصلة ابلدين موجواة يف كل احلضارات ،وموجواة يف كل األااين لذلك قالذي أعطاها
البقاء مل يكن التعبري عن الدين وقضاايه ،ولكن كان هذا من الوهج الروحي الذي يؤثّر يف التجربة وينفذ إىل صميمها ،وهو هبذه
التجربة ال صااقة ال تكاا حتدث نفس بريبة أو قساا الن تعاليم الدين قد أحاطت ب حنو طريق مستقيم ال اعوجاج قي وال تعثر،
ابلتعرف على ما حول من حياة واين ورسم وموسيقى ،قهو
وأل ّن للشعر عامل اخلاص الذي ال حياصر الشاعر ،وإّّنا يسمح ل
ّ
يزهو وأتخذه النضارة ويكتسب املعاصرة من هذه األشياء.
ترّكز هذا البحث على قصيدة الشاعر وما قيها من مجال األسلوب وروعة النظم ،ونقاء الروح الذي اتسمت ب أبياهتا،
سبقها تعريف غري خمل هلذا الشاعر وحيات  ،وأل ّن النقاء الروحي والصفاء الذي خالط قلب وروح قيمن أحب  ،قال غرابة أن تكون
حيمل هللا عز وجل ما ال يطيق ،وهذا
قصيدت حتمل يف طياهتا كل معاين الوا والتذلّل للحبيب ،وحتمل املشقة والتعب ،وأن ال ّ
اعاء املؤمنني كما جاء يف قول عزوجل{ :ربنا ال حتملنا ما ال طاقة لنا ب }( ،سورة البقرة ،)286 ،ققد قسرها كثري من السلف
ابلعشق أو احملبة ،ومل يريدوا ب التخصيص إّّنا أرااوا ب التمثيل ،وأ ّن العشق من حتميل ما ال يطاق (ابن القيم اجلوزية.)2016 ،
وورا عن ابن قتيبة (ت276ه ــ) أنّ قال( :وأل ّن التشبيب قريب من النفوس ،الئط ابلقلوب ملا قد جعل هللا يف تركيب
ِ
بسبب ،وضارابً قي بسه ٍمٍ ،
ٍ
حالل أو حرام)
النساء ،قليس يكاا أحد خيلو من أن يكون متعلقاً من
العباا من حمبة الغزل ،وإلف
(ابن قتيبة ،1966 ،صفحة .)75 /1
وقد سئل ابن حزم األندلسي(ت456هــ)عن احلب واهلوى ،ققال( :احلب أعزك هللا أول هزل ،وآخره جدٌّ ،اقّت معاني
جلاللتها عن أن توصف ،قال تدرك حقيقتها إال ابملعاانة ،وليس مبنكر يف الداينة ،وال مبحظور يف الشريعة ،إذ القلوب بيد هللا
عزوجل) (ابن حزم ،2008 ،صفحة .)41
قالغزل من األغراض الوجدانية البحتة وغالباً ما يكون استجابة ملؤثرات نفسية ومشاعر وجدانية أتيت نتيجة اإلعجاب
جم وحديث حلو ،ومنطق معسول مؤثر ،قتثري
ابجلنس اآلخر بصفات خلقية يبصرها الشاعر قتبهره ،أو بصفات ُخلُقية من أاب ّ
مواجد الشاعر ومكامن أساه ،قينفث ما بداخل  ،ويسري عما يلتهب يف صدره من أشواق قيعرب عن ذلك كل بكلمات ينطق هبا
صدرهُ من أشواق وذكرايت ،وهلذا قالغزل العذري حديث القلب
كن ُ
لسان  ،لكنها مغروسة يف قلب وروح ومشاعره وملونة مبا يُ ُ
إىل القلب ،قلب عاشق ومعشوق بينهما حب صااق عفيف ،ال ختالط ريبة أو ظنون ،والعفة أول صفات احلب وأبرز عالمات ،
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يقول ابن حزم( :ومن أقضل ما أيتي اإلنسان يف حب التعفف ،وترك ركوب املعصية والفاحشة) (ابن حزم ،2008 ،صفحة
.)138
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ويصور خلجات النفس،
وقد ّ
عرب عن ذلك احلويف ،ققال( :الغزل الذي تشيع قي حرارة العاطفة ،وتشع من األشواقّ ،
وقرحات اللقاء ،وآالم الفراق ،وال حيفل جبمال احملبوبة اجلسدي بقدر ما حيفل جباذبيتها وسحر نظرهتا وقوة أسرها ،مث يقتصر قي
الشاعر على حمبوبة واحدة طيلة حيات أو راحاً طويالً من حيات ) (احلويف ،1961 ،صفحة .)165

Volume: 4

وعلى ذلك قهو قن مستمر مع العصور ال ينقطع مبرور األايم والسنني ،مااام اإلنسان ذو قطرة سليمة حيمل عواطف
ومشاعره ال يفارقها ،وال يستطيع عنها حميصاً ،قالبد أن يكون ل صلة مع اجلنس اآلخر ،وسيظل هذا الفن الشعري حاضراً
ظاهراً ،ما كان األاب وما استمرت قنون التعبري.
املبحث األول :عروة بن أذينة " امسه وحياته ".
ويكىن
هو عروة بن بن أذينة ،وأذينة لقب  ،وامس حيىي بن مالك الليثي الكناين بن احلار بن عبد هللا بن زحل بن يعمرّ ،
عروة بن أذينة أبيب عامر ،وهو شاعر غزل مقدم من شعراء أهل املدينة عاش قيها يف العصر األموي ،وهو معدوا يف الفقهاء
واحملدثني ولكن الشعر أغلب علي (عروة بن أُذينة .)1996 ،قهو من بين ليث ،وكان شريفاً ثبتاً ُحيمل عن احلديث ،ووقد على
هشام بن عبد امللك (ابن قتيبة ،الشعر والشعراء.)1966 ،
ال نعرف الكثري عن أم وأبي  ،إال أ ّن والده كان من أهل املدينة ،ل ولد امس حيىي ،وأخ امس بكر تويف قراثه أببيات
يقول قيها (عروة بن أُذينة ،1996 ،صفحة :)34
سرى مهي وهم ِ
النجم إال ق ــيد ق ـ ـ ـ ـ ـ ِرت
املرء يسري
وغـ ـ ـ ـ َ
ّ
ـاب ُ
تعرض أو على اجملراة جيري
كل جن ـ ـ ــم
اقب يف اجملرةِ ى
َ
أر ُ
هلـ ـ ٍّـم م ـ ـ ــا أز ُال ل ُ ق ـ ـ ـ ـريـ ـ ـ ـ ــناً

قارقت بكراً
على بك ٍر أخي ُ

أبطن حىر مجـ ــر
ـلب َ
كأن القـ ـ ـ ـ َ

أي ِ
بعد بكـ ـ ـ ـ ـ ـ ِر
و ُّ
العيش يصلح َ

عاش عروة يف املدينة املنورة ،وكان يف أول عمره يصنع األحلان ،وكانت حيات حياة نسك وزهد وعبااة ،وكان من أعيان
العلماء وكبار الصاحلني ول أشعار رائقة ،وأسلوب يف الغزل رقيقاً عذابً ،وكان كثري القناعة ،ول يف ذلك أشعار سائرة ،وهو مقل يف
شعره وعلى الرغم من قلت  ،شعر جيد الصوغ متميز األسلوب حسن اإليقاع.
وقد على هشام بن عبد امللك ققال ل  :ألست القائل:
علمت قما اإلسراف يف طمعي
لقد
ُ

أ ىن الذي هو رزقي سوف أيتيين
قعدت أتـ ـ ـ ـ ـ ــاين ال يُعنّـ ـ ـ ــيين
ولو
ُ

أسعى ل ُ قيُـ ـ ـ ـ ـ ــعنـّيين تطـ ـلّبُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
وما أراك قعلت كما قلت ،قإنّك أتيتنا من احلجاز إىل الشام يف طلب الرزق ،ققال :لقد وعظت اي أمري املؤمنني قبالغت
يف الوعظ ،وأذكرت ما أنساني الدهر ،وخرج من قوره إىل راحلت قركبها وتوج راجعاً إىل احلجاز ،قمكث هشام يوم غاقالً عن ،
إيل قجبهتُ ُ وراات عن حاجت  ،وهو مع
قلما كان الليل استيقظ من منام وذكره ،وقال :هذا رجل من قريش قال حكمة ووقد ّ
ليعلمن أن الرزق سيأتي  ،مث اعا مبوىل ل وأعطاه
هذا شاعر ال آمن لسان  ،قلما أصبح سأل عن  ،قأخرب ابنصراق  ،ققال :ال جرم
ّ
ألفي اينار ،وقال إحلق هبذه عروة بن أذينة قأعط إايها ،قال :قلم أارك إال وقد اخل بيت  ،ققرعت علي الباب ،قخرج قأعطيت
املال ،ققال :أبلغ أمري املؤمنني السالم وقل ل  :كيف رأيت قويل؟.
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سعيت قأكديت ،ورجعت إىل بييت قأاتين قي الرزق (ابن قتيبة ،الشعر والشعراء.)1966 ،
غىن ب ويوقع  ،وحيد قي ما يريد من تقطيعات ومتديدات ،وكان هلذا كل أثر يف غزل  ،قهو غزل
ذكران أ ّن شعره يُ ى
يكتظ ابملوسيقى ،وتتواقر ل قيم صوتية كثرية ،قهو غزل مهيأ للغناء ،بل هناك ميزة تتصل مبعاني  ،قاألغاين كانت تنصب على
الغزل غالباً ،وهو يف املدينة على ضربني:
 غزل صريح قي حرية.
 غزل عفيف قي طهر ومثالية ،وال ريب أنّ كان من هذا النوع.
(وتعليل ذلك واضح ،قهو ققي ول من تدين رااع يقي أن يكون آمثاً يف حب  ،أو صرحياً صراحة تؤاي بغزل إىل أن يكون
مااايً مكشوقاً) (ضيف ،ا .ت ،صفحة .)100
وهلذا قرر الدكتور حسني نصار( :أ ّن احلب العذري وجد قبل اإلسالم ،كما وجد معاصراً ل  ،ومل يوجد بعده ،وإذاً قإن
ليس مثرة القيم األخالقية اليت بثها اإلسالم يف العرب ،وإّّنا هو مثرة لقيم أخرى وذكر منها املنعة اليت يعدها العرب ضرورة من
ضرورايت احلياة بني أهل البااية ،وال مناص هلم من اإلشتهار مبناعة احلوزة بني األعداء والنظراء ،وأول حوزة حيميها الرجل هي
املرأة) (نصار ،ا .ت ،صفحة .)35
وعروة من الشعراء الذين أحبوا وصدقوا يف حبهم ،وقصر شعره يف جممل على احلديث عن تباريح اهلوى ،وتصوير وقائع
هذا احلب ،وصور العذريون من تعزلوا هبن ابلبخل والتمنع ،صااة هاجرة ،تعد عشيقها بلقاء لكنها ال تفي ب  ،يتهمها العاشق
أباهنا ال حتفظ وااااً ،وال ترعى ل حرمة ،قهو اائم الشكوى ،متواصل األنني ،يتمىن النهاية أن تكون وصالً مع احلبيبة ،وهذا ما
يصف ب ّكار قيقول( :وهلذا جيد الشاعر العذري سعاات هبذا احلرمان الذي يتمىن أن تكون اهنايت وصالً مع احلبيبة ،ومتعت هبذا
الصدوا ،وراحت هبذا اجلفاء ،ققد شربوا من كأس احلب حىت الثمالة ،وغاصوا يف جلّت حىت الدرك األسفل ،وبلغوا القاع من
قسكروا من  ،قال يلتفتون إىل انصح أو الئم ،وأققدهم توازاهنم قجعلهم يرون بؤس صاحبتهم نعيماً ،ققد جترعوا جفاء احلبيب،
وأعتااوا صدواه وإاابره ،ويتصف شعر العذريني بوضوح احلب ،واحلرقة واألمل واإلخالص وصدق العواطف ونبلها ،إال أن ال خيلو
من إشار ٍ
ات حسية مااية) (ب ّكأر ،1981 ،صفحة .)55
كما يف قول (عروة بن أُذينة ،1996 ،الصفحات :)74 -73
وإذا املواة مل تكن مصدوقةً

ولقد بلوت وما ترى من لذةٍ
ُ

ِ
عصَر
الشباب وما ُِجت ُّد مواةً
ْ
تدنو قتطمع مث تصرف قوهلا

ِ
بيب بعقل استقباهلا
َكرهَ اللّ ُ
يف العيش ِ
بعدك قُرهبا ووصاهلا
ـوى إال هلا
للغانيات وال ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً

أيساً قيقطع صرمها إجالهلا

طيف إذا مل تد ُن منك رأيت
ٌ
علي كرامةً
ويزيدها أيضاً ى

يف زيّها ُمتمثالً متثاهلا

أين وربك ال أرى أمثاهلا
ّ

العني حيناً ُكلما
قلقد بكتها ُ

اجعت هتماهلا
ذكرت ُسعيدة ر ْ

بعد العزاء ترى البُكا أشفى هلا

َمعنيةً تذري الدُّموع صبابةً
قفي غزهلم هذا يصور لنا حباً عظيماً جاحماً ،ال تربا انره ،وال تسكن روح  ،وال جتف مدامع عين  ،إال ابلقرب من اليت
أحبها وتعلق قلب هبا.
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تويف عروة بن أذينة حنو سنة (130هــ) ومل يعثر على ترمجة ثبت اتريخ وقات .

تبدأ أحدا هذه القصيدة بعفوية احملب الصااق حينما يوج ل السؤال من احلبيبة أنك مللتنا ،ولعل هذا اإلهتام يثري
حبّ خفي ،سرى يف عروق جسده ،قكان البد أن يظهر الرباءة ،وحيقق عدالة احملب الذي امتألت
كوامن القلب وما اعرتاه من ٍ
روح ونفس بتلك اليت مل يغفل عنها يف ليل واهناره ،وكيف يداخل امللل ،وقد ملكت زمام قلب وروح  ،قيأيت ابلتوكيد على ما
أصاب  ،وأن ر ٍ
اض مبا قسم هللا عزوجل ل  ،ققد كان هلا وكانت ل قدراً ونصيباً ،والذي يبدو أ ّن ذلك احلوار الذي سطّرت أبيات
تبني حالة احملب امللتزم الذي خيشى من كالم الناس ،والواشني بسوء الظن ،وهذا النقاء الروحي والصفاء الذي كان يالزم
القصيدة ّ
عروة (رمح هللا) تبعاً لورع وتدين  ،قال نرى إطالة يف الوصف ،وذكر حماسن احلبيبة ،وإّنا يُعرض لذلك تعريضاً بعيداً ،حفاظاً على
كرامة حبيب  ،بل مل تذكر املصاار اسم تلك املرأة ،وتنزهاً ورقعة يف نفس من اهلوان ،لنقرأ القصيدة ونرى مجال التصوير ،وروعة
راه ،قها هو يقول (عروة بن أُذينة ،1996 ،صفحة
اخليال ،وصدق العاطفة ،وحسن التعليل إبعطاء العذر للحبيب من عدم ّ
:)70
ِ
هوى هلا
ااك ملّها
إ ّن اليت
زعمت قؤ َ
ُخ ـ ــل ْ
ْ
قت هو َاك كما ُخ ـ ــل ْق َ
ت ً
ِ
الصب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابةَ كلّها
زعمت هبا وكالكما
قيك الذي
ْ
يُبدي لصاحب ّ
حتت قِـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراشها ألقـ ـ ـلّها
حب هلا
ويبيت بني جواحني ٌّ
لو كان َ
ُ
ـحيت إذاً ألظلّها
ك قوقها
لعمرها لو كان ُحبُّ َ
يوماً وقد ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ
و ُ
وإذا وجدت هلا وساوس سلوةٍ
شفع الفؤاا إىل الضم ِري قسلّه ـ ــا
َ
َ
بلبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ـاقة قأاقّـ ـ ـ ـ ــها وأجلّهـ ــا
النعيم قصاغها
بيضاءُ ابكرها ُ
ملا
عرضت ُمسلماً يل حاجةٌ
ُ
ّ
حجبت حتيتها ققلت لصاحيب
ْ
قدان ققال :لعلّها مع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذورةٌ

أرجو معـ ـ ــونتها وأخشى ذُ ّهلا

ما ك ـ ـ ـ ـ ــان أكثرها لنا وأقلّها
ققلت لعلّها
من أجل ِرقبتها ُ

(اهلوى/
ولنبني ولو بشيء من التوضيح لتلك املصطلحات وألفاظ احلب اليت جاءت يف هذه القصيدة وهي
ِ
عمى.
ي ،يَهويً ،
الصبابة  /احلب  /الوجد) ققالوا يف اهلوى :هو ميل النفس إىل الشيء ،وقعل َه ِو َ
هوى ،مثل َعم َي ،يعمىً ،

ي ابلضم ،ويقال اهلوى أيضاً على نفس احملبوب ،ويقال :هذا هوى
وأما َه َوى يَه ِوي ابلفتح قهو السقوط ،ومصدره اهلُِو ُّ
قالن ،وقالنة هواه ،أيَ :مه ِويتُ ُ وحمبوبت (اجلوهري.)1987 ،

قكيف مبن سقط يف احلب وهوى من مكان ٍ
عال أن يلتفت لعتاب أو مالمة ،قالشاعر يباار ذلك يف مطلع قصيدت أبن
جعلت ل هذه احلبيبة قدراً من هللا ،وكذلك األمر ينطبق على حمبوبت .

بت ايرجل(ابلكسر) (الزخمشري،
أما الصبابة قهي :رقة الشوق وحرارت  ،يقال :رجل ٌّ
صبِ ُ
صب ،عاشق مشتاق ،وقد َ
.)1988
أما احملبة :ققيل أصلها الصفاء ،ألن العرب تقول لصفاء بياض األسنان ونضارهتاَ ،حبَب األسنان (ابن قارس،)1979 ،
وقيل مأخوذة من احلَباب ،وهو ما يعلو املاء عند املطر الشديد ،وعلى هذا قاحملبة غليان القلب وثوران عند االهتياج إىل لقاء
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احملبوب (الفريوز آاباي ،ا .ت) ،وقيل :مشتقة من اللزوم والثبات (ابن قارس ،)1979 ،قكأن احملب قد لزم قلب حمبوبة قلم يَرم
عن أثقاالً (ابن القيم اجلوزية ،)2016 ،وقيل :بل هي مأخوذة من القلق واألضطراب ،ومن مسي القرط ِحباً ،لقلق يف األذن
ب أصل النبات والشجر.
واضطراب  ،وقيل :من احلَ ى
ب مجع َحبّة ،وهو لباب الشيء وخالص وأصل  ،قإن احلَ ّ

وقيل :مأخوذ من احلُب الذي هو إانءٌ واسع يوضع قي الشيء قيمتليء ب حبيث ال يسع غريه ،وكذلك قلب احملب ليس
قي سعةٌ لغري حمبوب  ،وقيل من اخلشبات األربع اليت يستقر عليها ما يوضع عليها من جرةٍ أو غريها ،قسمي احلب بذلك ،ألن
ِ
قل ما يوضع عليها ،وقيل :بل مأخوذة من حبّة القلب ،وهي
احملب يتحمل ألجل حمبوب األثقال ،كما تتحمل اخلشبات ث َ
سويداؤه ،ويقال :مثرت  ،قسميت احملبة بذلك لوصوهلا إىل حبّة القلب (ابن القيم اجلوزية.)2016 ،
ب
ب :احملبة ،وكذلك احلِ ُّ
وأما احلِ ُّ
ب ،وغالب استعمال مبعىن احملبوب ،جاء يف الصحاح :احلُ ّ
ب_ بكسر احلاء_ قلغة يف احلُ ّ
ِ
ِ ٍ
وخدين (اجلوهري.)1987 ،
ابلكسر ،واحلب أيضاً احلبيب ،مثل خدن َ
 أما ُّحد احملبة قذكر الناس كالماً كثرياً من ذلك قالوا:
 -هو امليل الدائم ابلقلب اهلائم.

 هي إيثار احملبوب على مجيع املصحوب. هي مواققة احلبيب يف املشهد واملغيب. هي إيثار ُمراا احملبوب على ُمراا املحب.ُ
 هي ذكر احملبوب على عدا األنفاس.وصمم ُ عن مساع العذل قي .
 هي َع َمى القلب عن رؤية غري احملبوب،ُ
 -هي استقالل الكثري منك حملبوبك ،واستكثار القليل من إليك.

 -هي الغَرية للمحبوب أن تنتقص ُحرمت ُ ،والغَرية على القلب أن يكون قي سواه.

 هي سكون بال اضطراب ،واضطراب بال سكون ،قيضطرب القلب قال يسكن إال إىل حمبوب  ،ويضطرب شوقاً إليويسكن عنده.
 هي مصاحبة احملبوب على الدوام ،ومن قول الشاعر:ٍ
إليهم
ومن عجب أين أحن ُ
وتطلبهم عيين وهم يف سوااها

لقيت وهم معي
وأسأل عنهم من ُ
ويشتاقهم قليب وهم بني أضلعي

 وقيل :هي أن يكون احملبوب أقرب إىل احملب من روح  ،وكما قيل:وبعيداً عن انظري وعِياين
اي مقيماً يف خاطري وج ـ ــناين
إيل من كل ِ
اان
لست أراها
قهي أاىن ى
نت ُ
أنت روحي إن ُك ُ
قمن خالل تلك األبيات وهذا النسج الرائع ،واخليال املطلق يف رسم الصورة اخليالية القاارة على محل احلبيبة من قراشها،
مث ذلك القسم بعمرها لو أن حيب هلا مياشيها ويالزمها ألظلها من قوقها لشدة احلر ووهج الشمس ،قحيب هلا يقيها من تلك

 األبيات للقاضي الفاضل عبد الرحيم بن علي بن حممد بن احلسن اللخمي(ت596هـ) وقد عزاها خطأ حمقق كتاب روضة احملبني ونزهة املشتاقني،
قواز أمحد زمريل إىل خيار الديلمي ،أو مهيار الديلمي ،ص .91
 األبيات أليب احلكم اإلشبيلي( ،األنطاكي ،1993 ،صفحة .)12
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السموم ،مث يؤكد أن هذا احلب يف نفس والوساوس اليت أتيت ملعظم الناس ،ال جتد طريقاً إلي  ،ألن القلب موكل هبا ،قيأيت القلب
َ
شفيعاً لتلك الوساوس قيسلها ،وخيرجها قال تقرب من أبداً.
مث ينتقل لوصف احلبيبة قال يطيل ،وال يغوص كعااة شعراء الغزل بذكر أوصاف احلبيبة ،وكأن الغرية عليها قد أحاطت قلب
بعدم ذكر حماسنها ،وألن الورع والتقوى املالزمان ل  ،حييطان احلبيبة من االسرتسال بذكر مفاتنها ومجاهلا ،ولعل عبارة (بيضاء)
تعطي إحياء مجالياً لتلك احملبوبة ،ومقدار البهاء الذي أتى على بياضها ومجاهلا ،مث عبارة(صاغها) وهي ال تكون إال لصناع الذهب
يف صياغت  ،ومجال سبك وروعة تداخل ونظارة بريق  ،قالصوغ أيخذك للبهاء واجلمال ،وكأن كل شيء قي من طول ورشاقة
واعتدال ولباقة ونضارة وج  ،وعدا ما شئت من الصفات تتوإىل وتتعدا بعبارة الصوغ ،خاصة وأن أتى بعبارة (قأاقّها وأجلّها).
وجل منها :عضداها وساقاها وبوصها ،والبوص بفتح الباء اللون ،وابلضم
ققالواّ :
اق منها حاجباها وأنفها وخصرهاّ ،
عجيزة املرأة (بدوي.)1987 ،
أحب وتعلق قلب مبن يريد أكثر من ذكره ،وهلج بصفات اليت يراها خمتلفة عن اجلميع ،خاصة
ولذلك إحساس اإلنسان إذا ى
وأن العفة والتّصون كانت من شيم العرب حىت يف اجلاهلية ،قنمت هذه الفكرة وأخذت أسلوابً وظاهرة عند من صدق من
الشعراء ،وسلك طريق العفة واإلخالص قيمن أحبها وتعلق قلب هبا ،قَـ ُع ِرف عنهم بصدق إحساسهم ورقة مشاعرهم ،قجاء
اختيارهم للجمل معرباً عن أاق املعاين.
وأل ّن والاة قصيدة احلب تكون من جتربة الشاعر احلقيقة العاطفية اليت حيياها ببواطن األشياء ،قيضفي عليها من روح ،
قتأيت قصيدت صورة حية ملعاانت النفسية وانفعاالت وأحاسيس  ،واإلنفعال كما قال هنري برجسون(:قاإلنفعال احلقيقي هزة
عاطفية يف النفس) (برجسون ،1970 ،صفحة .)50
وليس أعمق من جتربة احلب إذا كان ااقعاً أساسياً محل الشعراء على أتليف أمجل القصائد املعربة عن كوامن النفس ،إن
إحساس الشاعر الذي يعاين من طول األايم والليايل بعد قراق األحبة ،قهو يعد ساعات يوم ومضيها متر يف الزمن ،وكيف ال
حيس بتلك املعاانة الزمنية وقد الم ُ يف حب الالئمون واملقربون ،وكانت النتيجة هي ثبات احلب يف قلب الشاعر ،وسعي لتحقيق
الوصال.
وهلذا قالشاعر العذري أخذ طابعاً مميزاً ،وطريقاً ال يتماثل مع الغزل املاجن أو الغزل السياسي ،قمن ابب التمين وخيال
الشاعر ال حي ّده شيئ ،وإن أطلق لعواطف وشعوره ما تصبو إلي نفس مع احلبيبة ،وتكاا تكون امليزة اليت جتمع رواا هذا الفن ال
ختتلف يف كل العصور ،قالعاشق الصب اائم احلزن ،كثري السهر ،ال تفارق الدمعة عين  ،وال يتل ّذ أبطيب احلياة ومغرايهتا،
حمبني إثنني ،أو مسع سجع
ِح بعزلت عن اجلميع ،يرى ما حول قيذكر أحباب  ،قكل شيء يثريهُ ،إن رأى َ
مستوحش مع الناس ،قَر ٌ
محامة ،أو أبصر القمر يف سهره ،أو وج ل سؤال عن نفس أو حال  ،قرتاه جيول بفكره وقلب مع تلك احلبيبة النائية اليت ال تفارق
أي ٍ
أنس أيتي وهو البعيد واملبعد ،والعاشق املتيم ،الذي أضناه الفراق ،وأتعب حال وأحوال  ،وهي صفات
مهجت وأنس عيش  ،و ُّ
مشرتكة بني الشعراء العفيفني الذين رمسوا ألنفسهم منهجاً ميزهم عن الكل حىت التصقت هبم صفة العفة والعفاف ،وكرائم
يصطف يف طريقهم ،وهذا ما نراه يف عروة بن أذينة واضحاً جلياً ،ليس يف قصيدت هذه ،بل يف
األخالق ،ومشت مع كل شاعر
ُّ
كل شعره الذي وصل إلينا ،عاشق خجل ،يطلق السالم على حمبوب قال أيتي الرا ،وأتيت عبارة (وأخشى ذ ّهلا) ،هل قصد ب
التذلل للحبيب وهو يف طريق ؟.
أم قصد ّأاهنا إ ْن رات علي ُّ
يعد ذلة أمام الناس ،قهو ال يرضى أن يتكلم أحد بريبة عليها ،ولذلك قال( :حجبت حتيتها)
وعبارة احلجاب تعطيك االلة أن احلجاب غري معتم ،قهناك حجب ال يّرى ما خلفها ،وهناك حجب هلا سرت خفيف شفاف
يظهر لك مالمح الشخص وتفاصيل  ،قهي ظاهرة أمام وشاخصة ،غري أاهنا مل ترا السالم علي  ،وهبذه القناعة الرائعة ،والقلب

Qusay Fadel AL-KHATIB

الكبري هلذا العاشق ،بدأ يعطي املعاذير والتربير هلذا الفعل ،إال أ ّن النتيجة أاهنا مراقبة من عيون الناس عليها ،قتخشى أن تلفت
حمب ٍ
صااق ٍ
ٍ
عفيف يف حب  ،يؤثر من نفس على حمبوب .
اإلنتباه إليها ،وتكون حديث الناس ،وهذا ما ال يرضاه كل ّ
قالثنائية اليت قامت عليها القصيدة ،حققت سياقاً مجيالً من الغزل العفيف العذري النابض ابلشكوى واآلهات والوجد،
وهذا ينسجم مع القاقية حبرف الروي(اهلاء) ،مع تكرار اهلاء النابض ابحلسرة والتأوه حىت تتجسد احلالة الوجدانية الواحدة بني
احلبيب واحلبيبة ،قكالمها خلق من أجل اآلخر ليعانيان الصبابة والشوق واحلب وتبارحي بني اجلوانح ،وحىت تتجسد الصورة
اإلستعارية النابضة ابلدفء والوجدان ويغدو حب ظالً ظليالً هلا يقيها احلر والشمس ،قهي املصاغة واملفعمة بلباقة النعيم واجلمال،
وهذه االلفاظ التصويرية واللفظية اليت اضفاها الشاعر على قصيدت مما زااها نبضاً وصدقاً وتدققاً يف العاطفة.
ولعل التجربة الشعرية اليت عاشها عروة بن أذينة اليت هي إقضاء مبا يكن الشاعر يف ذات من خواطر وأقكار عاشها
وتعايش معها ،قهي معايشة حقيقية إلحساس معني يتملك الشاعر قيدقع ب إىل اخللق الفين ،ولذلك قهي صياغة قنية لتجربة
إنسانية انجتة عن معاانة حقيقية ،واملقصوا بصدق التجربة (هو أن يكون األايب قد مر قعالً ولو يف عامل اخليال مبوقف أاثر نفس
صدى لنفس وصورًة لفكره) (شعيب ،ا .ت ،صفحة .)47
وحرك وجدان وأهلب عاطفت مما جيعل نتاج الفين
ً
وهلذا جند أن شعراء الغزل العذري يهذبون ألفاظهم ،وخيتارون الرتاكيب اليت تعرب عن عمق معاانهتم النفسية ،قال جتد إال
األلفاظ احلسنة والسهلة والفصيحة والسلسة ،اليت ال حنتاج معجم أو قاموس ملعرقة املعىن ،بل هي واضحة مفهمومة للقارئ،
عربت بعمق عن معاانت وما كان يقاسي من األمل واحلزن واخليال واليأس،
قالشاعر حقق عمق جتربت ابختياره األلفاظ املفراة ،اليت ّ
اليت هلا خصائص قنية ومجالية ،كان هلا األثر الفعال يف جواة النص وإعطائ أبعاا نفسية جتر القارئ إىل الشعور واإلحساس مبا
كان جيول يف نفس الشاعر وكوامن قلب وروح .
اخلامتة
الحظنا من خالل هذا البحث وجوا احلب الصااق يف سطور هذه القصيدة؛ وأل ّن شاعران عروة بن أذينة مىر بتجربة
جعلت يطلق هذه الزقرات الصااقة ،وهذا النظم املسبوك ،وسأذكر أهم النتائج اليت وصل إليها حبثي هذا.
 .1إ ّن الشاعر قد تع ّذب هبذا احلب وهذا التتعلّق؛ وألنّ ال ميلك من أم ِر قلب شيئاً ابلنسبة إىل ورع وتقواه.
التقرب من ذلك ،قـ عال مبرتبة هذا احلب على احملبّني،
 .2إ ّن الشاعر كان عفيفاً طاهراً مل يدنّس حبّ بعمل الفاحشة أو ّ
شهر بنفس ومبن حيب.
إذ مل يُ ّ
متحمالً هلذا العبء الكبري.
حتمل هذا االبتالء وهذه احملنة اليت ابتاله هللا عز وجل هبا ،قكان صبوراً ّ
 .3إنّ قد ّ
عما هو مكنون يف قلب وروح ملن حيب.
عرب ْ
 .4رسم من خالل األبيات الشعرية صورة خيالية رائعة ّ
ت ّ
 .5ليس هناك أعمق من جتربة احلب والتعلّق ولكن بشرط املصداقية يف املشاعر ،وضابط ذلك كل هو االلتزام ابألوامر
والنواهي ،وهو ما اتصف ب شاعران الفذ يف كل ايوان .
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