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 المثالية في شعر الغزل الجاهلي " دراسة وتحليل "
 

 نصرة أحميد جدوع الزبيدي أ.د.          صدام علي صالح حمادي   .م.م
بية  الانبار             ية العامة لتر بية للبنات            المدير  جامعة الانبار / كلية التر
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 ص:الملخ  

يدور الغزل حول اعجاب الشاعر بالمرأة ورسم ملامح الصورة المثالية لها جاء من أمرين: الأول: المعنوي، 
يمة التي عرفت بها المرأة العربية  والثاني: المادي، أما المعنوي فيرتبط ارتباطا وثيقا بالأخلاق ال كر

لمادي فيتمثل بالصفات الخلقية وإبتعادها عن كل ما يخدش حيائها ويبعدها عن محيطها الخارجي، أما ا
التي تكمل المظهر الخارجي للمرأة من حيث جمال الجسد والوجه بكل ما فيه ، وهم في كل هذا لم 
يتجاوزوا حدود الآداب والأخلاق التي ربّوا أنفسهم عليها وضابطهم في هذا الغزل العفيف الذي يدور 

يف والخداع.  في فل كه الحب الصادق البعيد عن الز
 
       Abstract:  

      The yarn revolves around the poet's admiration of women and the drawing of the features 

of the ideal image came from two things: the first: the moral, the second: the material, the 

moral is closely linked to the morality of the honor known to Arab women and away from all 

that shakes the neighborhood and away from the external environment, the material is the 

qualities Congenital, which complement the appearance of women in terms of beauty of the 

body and face in everything. And in all this they did not exceed the limits of ethics and ethics 

which they have raised themselves and their officer in this lousy yarn that revolves in the orbit 

of true love far from falsehood and deception. 
 

 المقدمة
يتناول هذا البحث التعبير عن طبيعة الحياة التي عاشها الفرد الجاهلي ، وكيف استطاع الشاعر ان ينقل 
لنا ملامح تلك الحياة لاسيما في غرض الغزل مع وجود تيار يصرح بالغزل الحسي، فكان لابد من 

عفة المرأة والرجل وجود قيمة اخلاقية تجاري وتحارب كل خروج عن قيم المجتمع ومثله العليا، فكانتا 
والوفاء بالوعد الذي قطعه كل منهما للآخر منطلقات مكنت الفرد الجاهلي من السير بخطوات ثابتة نحو 

 تجسيد ال كمال الانساني الذي يقدم صورة حقيقية لما يجب أن يكون عليه الانسان المثالي. 
ً للحياة العاطفية الوجدانية التي عا  شها الفرد الجاهلي إذ كانت تلك إذن شعر الغزل يمثل انعكاسا

الإرهاصات تعبيراً عمّا يكابده الشاعر من شدة الشوق والوجد تجاه المرأة، فكان الشعر وسيلته التي تودد 

mailto:Nasra.jadwe@uoanbar.edu.iq
mailto:Nasra.jadwe@uoanbar.edu.iq


 
                                                                                 

                                                                              
 
 

 

 2019 -الأول  كانون – الثلاثون جامعة الأنبار للغات والآدابمجلة 

52 

بها إلى المرأة واستعطف به قلبها. وكذلك هو وسيلة للبوح عن المشاعر المتراكمة في القلب والعقل معاً، 
 وللتعبير عمّا يجيش فيها.

 ية في شعر الغزل الجاهلي " دراسة وتحليل "المثال
يقوم الغزل على دعامة جاءت لتناسب الغرض الذي يؤديه، إذ هو ))حديث الفتيان والفتيات... اللهو 

يقة   .(1)مع النساء ومغازلتهن(( إذ ِإّنَّ ُحب المرأة هو الدعامة التي قام عليها الغزل وإن اختلف في طر
ّ أّنَّ هذا الفن يمثل المكانة التي التعبير عن تلك اللواعج والأ حاسيس بين ما هو عفيف أو صريح، إلا

حظيت فيها المرأة كمعشوقة، دائماً ما سعى الشاعر إلى استرضائها والتقرب منها والتودد إليها، فكان الشعر 
عي... هو السبيل إلى ذلك، والترجمان الذي ينقل للمتلقي ))نتاج العاطفة والعقل وثمرة التآلف الاجتما

وخلاصة اللحظات الآنية التي كانت تصاحب هذا الإنسان فهو بذلك يمثل الطاقة الوجدانية الشاملة 
 ( 2)ويستوعب التجربة الحسية المباشرة((.

إذن قيمة المرأة عند الشاعر لم تكن مقصورة على الشكل الخارجي، فهو لا يراها مخلوقة من لحم ودم 
ً للأمل  ( 3)سبيكة نورانيةوأعصاب فحسب، إنمّا يرى فيها  يهتدي بنور عشقها، فتكون بذلك مبعثا

ً إلى تحقيقه بكل ما أوتي من قوة -المنشود وهذا يمثل القيمة المثلى والمكانة السامية التي  -فيسعى دائما
 تمتعت بها المرأة في قلب الرجل.

ً للمرأة واعطاها القيمة المثالية يما التي تستحق ولاسّيما عندما يقرن  وعليه فإّن الغزل العفيف جاء تكر
الشاعر وجوده بوجودها، فلا يرضى العيش إلاّ معها، ولا تكتمل معالم حياته من دونها، لذا لا بُّد أْن 
يقة يُعبّر من خلالها عن تلك الأحاسيس العاطفية الوجدانية. فكان الغزل العفيف  يكون للشاعر طر

لدى الشاعر من خلال المرأة بوصفها المحرك الأول لهذا  سبيله إلى ذلك. وتتحدد ملامح هذا الاتجاه
الفن لما تحمله من أنوثة وظرافة، فهي السكن الذي يلجأ إليه الرجل في كل أحواله، ولتلك الأهمية 
انعكاس على النتاج الشعري، إذ كان هناك نوع من الترابط بين المحبوبة ولوحات القصيدة الأخرى، 

ً عن ولاسيما الطلل وعلاقته با لمرأة، إذ كانت لديهم فلسفة خاصة، تكمن في أّن المرأة لا تقل شانا
الوطن بل هي وطن الرجل وحاضنته والوشيجة التي تربط بين الرجل وأرضه، وهذا الأمر ينسحب 

 على الرحلة، وطيف الحبيبة، الذي يمثل مرحلة من مراحل مكابدة لوعة العشق ولواعج الهوى.
يداً لمكانة المرأة وتعظيماً لقدرها وشأنها، فالشاعر يرى فيها الجوهرة الثمينة التي إْن فالغزل المثالي جاء تعض

يقها وذهب أوارها، وأصبحت جثة هامدة بلا روح .  لامستها أيدي العابثين، خفت بر



 
                                                                                 

                                                                              
 
 

 

 2019 -الأول  كانون – الثلاثون جامعة الأنبار للغات والآدابمجلة 

53 

وعليه فإّن الغزل العفيف الذي جاء ليحاكي مكانة المرأة في قلب الرجل قد تعددت أنماطه وصوره، 
 ي:حسب الآت

 / صورة المرأة المعشوقة من حيث اكتمال صفات الجمال فيها.1
 / لوحات القصيدة الغزلية ومثالية البناء الفني .2
 / الحب الوحيد .3
 / الحب والفروسية.4

 .ات الجمال فيها/ صورة المرأة المعشوقة من حيث اكتمال صف1
عن الحب الصادق النقي البعيد عن مطامع إّنَّ مثالية الغزل تنبع عن صدق الشعور والعاطفة، المعبرين 

السوء والمصلحة المتبادلة التي تعتمد مبدأ الأخذ والعطاء، إنّما الغزل ولاسيما العفيف منه يبتعد فيه 
يق الالتواء، فلا يسل كه الشاعر من أجل الحصول على المتعة الجسدية  يف وطر الشاعر عن كل ذلك الز

مشروع، بل يعمد إليه ليعبر من خلاله تعبيراً صادقاً عن العواطف أو يبتغي منه الحصول على لقاء غير 
الجياشة الصادقة التي تحفظ للمرأة سمعتها وعفتها وكرامتها، فهي عنده جوهرة فريدة لا يمكن الحصول 
ّ بعد جهد وتعب مؤطرٍ بالصبر، ومثله في ذلك مثل الغواص الذي يبحث عن الأشياء الثمينة  عليها إلا

 لامعة.والجواهر ال
ً وعنايةً فائقة وأعطاها من نتاجه الشعري الشيء ال كثير،  لذا أولى الشاعر الجاهلي المرأة اهتماماً كبيرا
وقد ظهر هذا جلياً في قصائدهم التي تغنوا فيها بالمرأة، فالمرأة عندهم تمثل الحياة بكل معانيها والجوهرة 

ووحشتهم، وتلك المرأة الحبيبة قد سلبت قلب  التي تسقط عليها أعينهم في حلهم وترحالهم، في أنسهم
ً نيلها، وتلك الأهمية تنفرد بها المحبوبة دون سواها من  ً بحبها، طامحا الرجل حتى هام في الفيافي متأثرا
ً به أن يُسّطر ذلك بأروع الألفاظ  النساء، ولأّنَّ الشعر يمثل لغة العاطفة والوجدان والحب، فحريّا

ً أحّبَّ وأنقاها، فيكون الشعر ا لمتنفس للبوح بمكنونات الصدور ولواعج القلوب، على أّنَّ هناك أوصافا
الشاعر أن يراها في معشوقته وهي أوصاف مادية تمثل كمال المظهر الخارجي للمرأة، وعليه فإّنَّ 

يعجبه بأنّه جميل(( . وهذه النقطة تمثل أول مرحلة (4)))الإنسان بطبعه يميل إلى أن يصف ما يرضيه و
 مراحل العشق الذي تترجمه الكلمات المعبرة عن تلك الأحاسيس.من 

والشاعر في هذا النوع من الغزل يجسد المثالية الأخلاقية البعيدة عن الابتذال، إذ تتجاذبه قوتان 
إحداهما الغيرة التي عُرفت عن أبناء ذلك العصر والتي تتمثل في جانب من القيم الأخلاقية، والأخرى 

مجتمع بوصفه الرادع الاجتماعي المقوّم لكل اعوجاج أو خروج عن العرف الاجتماعي يمثلها جانب ال
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المعمول به، ولاسّيما أّن أغلب تلك العلاقات العاطفية بين العشاق، كانت في أصولها تمثلها رابطة الدم 
 وصلة القربى.

الشعراء قد تغنوا بجمال الجسد  وبالعودة إلى صورة المعشوقة المثالية التي يمثلها الجانب المادي، نجد أنّ  
 :(5)واستقامته ورشاقته، وذلك ما جسده النابغة بقوله

َ فففففففففففف  أ       فففففففففففففك أ ُ  َِ فففففففففففف ء َِل كم ِ ُأ أصففففففففففففرياء
 أأأأأأأأأأ

فففففففففففففففففَتأوأِّ   ء َففففففففففففففففف أء   فففففففففففففففففف  َل َأ  ُكمغ ص 
أأ(6)

أ
يل الممتلئ          الخارجي للمرأة ، عندهم تمثل هاجساً مثالياً للمظهر (7)لقد كانت صورة الجسد الطو

 :(8)التي أحبوها ورغبوا في قربها والاقتران بها، يقول عمرو بن كلثوم
أ   كم فففففففففففففففف  أ ا فففففففففففففففف  أ     فففففففففففففففف    َ أم   َ فففففففففففففففف أ  م  ف 

أ
ففففففففففففففففففكأنف   فففففففففففففففففف ِ أَ  ففففففففففففففففففكأ      ففففففففففففففففففكأ ر  ءَ فف   

أ(9)
أ أ     فففففففففففففففك فففففففففففففففُ أ  َنففففففففففففففف   أءم فففففففففففففففك      ُ أ  م  

أ
أ َففففففففَ أن   ففففففففف اأ أن َ   ففففففففف    َ ِ فففففففف فففففففف كُأ   ُ ش 

أ(10)
أ َلقية للمرأة في العصر الجاهلي تتشابه عند جُل شعراء العصر الجاهلي، وهذا نتاج        إّنَّ الصفات الخ

طبيعة الحياة التي عاشها الفرد الجاهلي في بيئة تتشابه معالم الطبيعة فيها، إذ تختلف الصورة المثالية للمرأة 
التي ولّدتها الظروف المحيطة بالفرد  عن صورة الرجل المثالية، وهذا كله مستمد من طبيعة الحياة

يعبّر عن آماله وطموحاته، فنظرة  الجاهلي، إذ أعطت لكل فرد دوره في الحياة، بما يخدم المجتمع و
الشاعر للمرأة الممتلئة الجسم الضامرة الخصر تمثل نظرة مثالية للمحبوبة، في حين تكون النظرة لجسم 

 :(11)في وصف جسم الفارس المثاليالرجل على النقيض من ذلك، يقول عنترة 

َّأ َلر  أ ففففففففففففففف أءمففففففففففففففف فففففففففففففففري    ش  ُأ   مففففففففففففففف أ رل

 

فففففففففففففففففففففففففف  ُأ  ِ   أر ففففففففففففففففففففففففففكُأ   أ رء أر   فففففففففففففففففففففففففف  
أ ففففففففففف  أ فففففففففففَحأء    فففففففففففَ أ  ِفففففففففففك  أاري  أ وأءماس 

أ

أءمّصفففففففففففففف     فففففففففففففف     ِّ َ   أءم فففففففففففففف أ  ري لفففففففففففففف  أ  
أ

الجاذبية التي بما فيه من أعضاء فهو يمثل نقطة ( 12)كما أحّبَّ شعراء العصر الجاهلي وجه المرأة        
تشدهم إليها، فأحبّوا في الوجه أن يكون نقياً أبيَض خليطاً، وألّا يكون أبيَض باهتاً، ومنه قول زهير بن 

 :13أبي سلمى
فففففففففففففَ أم  فففففففففففففك أف ملفففففففففففففكأمفففففففففففففكأف   ففففففففففففف  أءمَ   

أ
ِ أأ ِ أم انف    فففففففففففففكأء  ففففففففففففف  أ  مفففففففففففففك فَ فففففففففففففت 

أ(14)
أ أم  فففففففففففففففففففك  أ أ  ملفففففففففففففففففففكأء      فففففففففففففففففففكَ أفَ فففففففففففففففففففت 

أ
فففففففففففففففففففففففف  أأ رَلأء      َ ِ أ م فففففففففففففففففففففففف أ ءمّصففففففففففففففففففففففففريك

أ
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الشاعر هنا يتحدث عن الجمال الذي بهر عقله وشّده إلى تلك المرأة، إذ رأى عينين كعيني مهاة        
، يقع في تأثيرهما كل من نظر فيهما، فهما يمثلان نقطة الجذب التي تحاكي لغة الصمت (15)فيهما حور

ي وجه مليح وّضاء نقي، وهذه صورة رسمها وتنطقان بما لم يستطع اللسان نطقه، وهاتان المقلتان تقعان ف
 الشاعر بريشة فنان مبدع عبّر من خلالها عن صفات الجمال الذي أراد الشاعر أن يراه في محبوبته.

ويرسم لنا عنترة بن شداد لوحة جميلة تشع نوراً وبهاءً مثلها كمثل ذلك الوجه الجميل، الذي ينير دياجير 
 :(16)الليل

أ م  ففففففففكأ أِّ ا َ ففففففففك شففففففففكر    َ أ   فففففففف  ءمشلفففففففف   
 

َ ندأففففففك     أ ف   فففففَ   أ وءأءسففففف ّ أءمففففف  ن  ففففف ا 
ر أء   ففففففففف  أ   أءسريففففففففففا    َ أرفففففففففكأءم  ففففففففف أ  ِفففففففففكا 

أ
ََأ  ففففففففف    ِ أفإالفففففففففيَفأمك  ففففففففف أوأءم  فففففففففكَاأ وأءم

أ من الملاحظ أّنَّ شعراء الغزل العفيف لم يتجاوزوا حدود الآداب والأخلاق الحميدة في تجسيد       
، إذ جاء وصفهم المادي لكل ظاهر مرئي متعارف عليه عند العامة، وهذا يؤكد صدق ملامح المحبوبة

النوايا والإخلاص والشعور النابع الذي يجسده صدق العاطفة، لذا نجد تلك العواطف لا تنتهي ببعد 
ً في القلب، وهذا ما يؤكد بُعد الشاعر في هذا النوع من الغزل عن  الحبيب، بل تزداد ضرامة وتوهجا

لمصلحة، التي تكون غاياتها إشباع رغبات تنتهي بمجرد الحصول على المراد، وفي البيت الثاني إكمال ا
لمفهوم جمال المرأة وهو يتمثل في قوله: )وفي السعد(، وتلك صفة البشاشة والوجه الباسم والجمال الروحي 

ه امرأة دون غيرها ففي التي تنعكس على ملامح الوجه، علاوة على ذلك ))إّن الرجل الذي يفرز بحب
 نفس ه عوام ل أدبي ة وعهــود 
 (17)أخلاقية وبواعث روحية((.

براز الجمال الذي تمتعت به المرأة الجاهلية، وجاء الخد  18وكان للخد عند الشاعر الجاهلي قيمة مثلى في إ
 الأسيل، أحد أبرز معالم الجمال في وجه المرأة، فكوّن مع 

 الأعضاء الأخرى، صورة مكتملة أشبه ما تكون بصورة البدر المنير، يقول المرق ش 
 :(19)الأكبر في ذلك

َّ َتأ َفففففففففففففففففففففففف ا أأ أ ر ّ أ َسففففففففففففففففففففففف  َ أء  ففففففففففففففففففففففف
 أأأأأأأأأأأ

َ أ  م  ف ّ  ففففففففففففففففف  أرفففففففففففففففففكأفففففففففففففففففففا   أ ن ففففففففففففففففف
أ(20)

أ أءم فل  ففففففففففففَ أ  فففففففففففف   أ فففففففففففف     ففففففففففففاأش  أ  و  أ  ش 
أ

أ ف ففففففففففففففففففففا    أ  أءم لفففففففففففففففففففف َ أ ف ففففففففففففففففففففالء    ا َ فففففففففففففففففففف  
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إلى تعداد صفات الجمال التي ُطبع بها قلبه فكان أثرها جلياً على نتاجه الشعري، الذي جاء  الشاعر يعمد
 ليعبر عن طابع الجمال في ذلك العصر.

يمثل مادة أخرى للغزل العفيف الذي لم يخرج فيه الشاعر  -بما فيه من شفتين وأسنان ورضاب  -الفم 
دى المرأة الجاهلية، والشاعر في هذا يبتعد عن عن نطاق الوصف الجمالي المادي لمكامن الجمال ل

يقتصر الأمر لديه بما يكون مشاهداً من جميع الناس، ومن ذلك قول عنترة بن شداد واصفاً  الفحش و
 :(21)فم الحبيبة 

أن ا فففففففففففففيفأمفففففففففففففتأ ف غ ا فففففففففففففكأ وءأء   ِففففففففففففف  أ
 أأأأأأأأ

َ رر  أ مففففففففففف ففففففففففف ل أم ففففففففففففَء أِففففففففففففَأ   ـ   ُففففففففففف 
 

لقد تفنن الشعراء في وصف ذلك الجمال الباهر الذي سلب عقولهم وحرّك مشاع رهم، ذلك الجمال       
الطبي عي ال ذي لم تمت د إليه يد التغيير، فكان ت ت لك البسماـت تحمل بين طياتها خفايا ذلك الجمال، 

ونقاء الثغ ر  23لأسنانحين ظهورها، فتؤدي بالنتيجة إلى بروز بياض ا 22الذي تبرزه اللثّات السمر
 :(24)وصفاـئه، وفي ذلك يقول ط رفة ب ن العبد
ففففففففففف  ّ أم   فففففففففففف َلرءُأأ فففففففففففد ُأ أ م    فففففففففففح أ  فففففففففففت  َِ أ  نف   

 أأأأأأأأأأ
  ََ أم فففففف  أا فففففف ففففففَ أَ   فففففف   ففففففّاأءمّام  َت   ّفففففف  أ  

(25) 
َ أ  لأمَففففففففففففففففففففككنََ أأأ  ففففففففففففففففففف      أ ـ  أءمّشففففففففففففففففففف   أس 

أأأأأأأأأ
َ   أ     ففففففففففففَ  أ  فففففففففففف أن    ََأ  َسففففففففففففف أَ  َفففففففففففف أ(26)إبْث 

 فتأثير أشعة الشمس بيّن على تلك اللثة فأكسبها لوناً اسمر بدا منه بياض الأسنان.أ
والعرب وضعوا للجمال أوصافاً، إذ كان لكل عضو خصيصة يظهر منها كماله وتمام حسنه فقالوا: 

ملاحة في الفم. ))الصباحة في الوجه. الوّضاءة في البشرة. الجمال في الأنف. الحلاوة في العينين ال
وهذه الصفات  (27)الّظرف في اللسان. الرّشاقة في القّد. اللباقة في الشمائل. كمال الحسن في الشعر((

 عاينها الشاعر في البيئة العربية بوصفه أحد أبنائها، فهي لم تأِت من فراغ ولم تكن بدعاً من الخيال.
ً بالخمرة 28المحبوبة لقد أبدع شعراء العرب الجاهليون وتفننوا في وصف رضاب ، فجعلوه خليطا ممزوجا

والعسل وكُّل طيب، فوجدوا فيه ضالتهم، وشفاء أسقامهم، فهو عن ده م ينب وع مسك لا ينضب، وماء 
 ي روي عطش الصدي، يفضل ون

ً من عسل النحل. يقول عبيد بن   ً من شرب الخمر، وأحلى مذاقا ارتشافه لأنّه عندهم أعذب طعما
يق المحبوبةالأبرص واصفاً   :(29)ر

ففففففففففا  أءِّ     ففففففففففف  أ  ُفففففففففف ّ أر      ففففففففففكأ  فففففففففففَأءم  
 

ففففففففففففففيَفأ     م فففففففففففففف  أ   ِ ِ أص ففففففففففففففكَف  ُ أ َ  ص فففففففففففففف    ك
(30) 

أِملففففففففففففففففكأ  غففففففففففففففففك أَ ففففففففففففففففكأءم ف  ّففففففففففففففففك  أ   فل   فففففففففففففففففك 
أ

فففففف    أ  َِل أ ف غ  فففففف أ ففففففكأءم فففففف  ا  أ ص  أ(31)و  أشففففففكَر  
أ
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ولم يغب عن ذوق الجاهلي عنق المرأة بوصفه أحد صور الجمال المادي الذي تمتعت به المرأة         
يل المفرط فيذهب  الجاهلية، فأحّبَّ منه ما كان مثالي الطول، فلا يكون بالقصير فيعيبها، ولا بالطو

يلائم لونه لون  تناسق جسمها، إنّما  المحبب عندهم ما كان على قدرٍ من حسن الطول، وّضاءً يشع نوراً،
ً منحوتاً، كأنّه لوحة أبدع في رسمها فنان، فكانت الطبيعة في هذا مبعث  الوجه، وأْن يكون مصقولا

ف وجد من جي د الغ زال مادت ه له ذا التشبي ه،  32النور الذي استمد منه الشاعر تلك الصور الحسية،
 ( 33)يقول عنترة في ذلك:

َ  كأأ أن فففففففففففف فففففففففففف َلأفكنَ ففففففففففف  أن  رّيفففففففففففف   أمفففففففففففتُأ
أأأأأأأأأأأ

ما  ففففففففففكُأُ ِففففففففففكَمريَ أءمغ فففففففففف ءَاأء  ِّ  ففففففففففَأ
أ(أ34)

أ براز محاسن الجمال لدى المرأة، من خلال المعالم الحسي ة التي      إّنَّ الشاعر الجاهلي يعمد دائما إلى إ
عَ ر إحدى تلك العلاماـت الدال ة  تمتع ت بها المرأة الجاهلية، والّشَّ

يبرزه، بوصفه ضداً لونياً يتناسق مع لون الوجه  ؛ لأنّه يكمّل جمال35على الحسن والجمال الذي  -الوجه و
لذا كان لون الشعر الأسود الفاحم هو المحبب إلى نفوسهم، فهو عندهم  -يُعد البياض المختلط ميزة له 

يؤدي وظيفتين إحداهما: الوظيفة ال كمالية بوصفه أحد العناصر الخلقية التي يشترك فيها الجميع، والأخرى: 
يفة الجمالية القائمة على العلاقة الضدية بين لوني الشعر والوجه. فكانت هاتان الوظيفتان المنطلق الذي الوظ

عَر عندهم، وعلاقة ذلك بالبيئة  حدد من خلاله الشاعر الصورة المثالية التي ارتكز عليها مفهوم جمال الّشَّ
 ومظاهرها الطبيعية.
 :(36)يقول النابغة الذبياني
فففففففففففففففففف أر ن  أاف    ففففففففففففففففففف  أأأ  ريففففففففففففففففففكَ ح  أ   فففففففففففففففففف   أ  

 أأأأ
ََأ  ففففففففف    ِ ََل كَ أء   أُففففففففكم  ا َ أمففففففففكاأ  ففففففففدأءمفففففففف

أ
ً اسود كثيفاً، وهذه صورة نفسية تعلقت في ذات العربي، مادتها مستمدة من  الشاعر يصف شعرا
البيئة، فكان اللون الفاحم دلالة على اللون الأسود، أما الكثافة فهي مأخوذة من كثافة عناقيد ال كرم 

على الدعائم، التي تشابك بعضها على بعض، مكونة صورة أشبه بصورة شعر الرأس المتشابك المتدلية 
 نتيجة لكثافته.

من الملاحظ أّن شعراء العصر الجاهلي، قد اتّ فقوا على معايير جسدوا من خلالها الصورة المثالية لجمال 
)وقد أدرك العرب الجمال، شعر المرأة، بأدوات اختلفت باختلاف تجارب الشعراء وتذوقهم للجمال )

 (37). وتذوقوه، أدركوه في الطبيعة، وأدركوه في المرأة((
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 / لوحات القصيدة الغزلية ومثالية البناء الفني2
َكثُر الحديث عن الحب ووصف المحبوبة في الشعر الجاهلي، فالغزل كان أحد أغراض الشعر الذي 

ه المرأة، ومن هنا نجد أّنَّ هناك ترابطاً بين لوحات اختص بالتعبير عن تباريح الهوى والشوق والعشق تجا
القصيدة والغزل، فكلاهما يقوم على استذكار الماضي بكل دلالاته وأشكاله، ومن هنا فإّنَّ الوقوف على 
الأطلال يمثل التعبير عن مرحلة حرجة يمر بها الشاعر، فيكون الشعر هو الترجمان الناطق بتلك 

ف إحساسات الوجدان، وخفقان القلب الذي لا ينضب لذلك الحب الأحاسيس، والناي الذي يعز
يات الحبيبة القليل  الضائع، والذي لم يبق منه سوى آثار وملامح تمثل بحد ذاتها بقايا رسوم فيها من ذكر
ياً، وذلك القليل يمثل بحد ذاته النقطة التي تهيج مكامن القول لدى الشاعر ))من  مادياً وال كثير معنو

ية للجماعة((خلال التج  .(38) ربة الفردية عن القضايا الوجدانية والروحية والحيو
علاوة على ذلك فأن الوقوف على الأطلال وما يحمله من لوعة وألم، له بُعد نفسي آخر يتمثل في إطلاق 
تلك العبرات بشكل زفرات، التي طالما جاشت بها الصدور، وضاقت من هولها الأنفس، فالبكاء يريح 

ويخرج الحسرات من الصدور، فيكون البكاء بذلك ))مصدراً من مصادر الراحة النفسية التي النفوس 
 (39) تلوذ بها نفس الشاعر في حالات كثيرة من السأم والوحدة والعزلة واضطراب المواقف((
يات وضرباً من الحنين إلى الماضي والنزوع إليه(( لك ، وت( 40)والمقدمة الطلية في حقيقتها تمثل ))ذكر

نوازع نفسية ترّسخت في فكر الشاعر وتجسدت في وجدانه، لذلك ارتبطت صورة الطلل بالحبيبة والشوق 
 إليها ارتباطاً وثيقاً.

إذن ما السبب في وقوف المحبين على ديار الحبيبة؟ وماذا يمثل لهم ذلك الوقوف بجميع صوره وأشكاله؟ 
فقدامة بن جعفر يرى أّنَّ ذلك الوقوف يمثل  تلك التساؤلات نجد إجابتها عند علمائنا الأقدمين،

))النسيب الذي يتم به الغرض هو ما كثرت فيه الأدلة على التهالك في الصبابة وتظاهرت فيه الشواهد 
ياح الهابة،  على إفراط الوجد واللوعة... وقد يدخل في النسيب التشوق والتذكر لمعاهد الأحبة بالر

والخيالات الطائفة، وآثار الديار العافية، وأشخاص الأطلال  والبروق اللامعة والحمائم الهاتفة
ية بذلك الوقوف قائلاً: ))ِإنّما وقفوا على الديار، وعرجوا عليها عند  (41)الدائرة(( أما الآمدي فله رؤ

الاجتياز بها والاقتراب منها؛ لأّنهم تذكروا عند مشارفها أوطارهم فيها، فنازعتهم نفوسهم إلى الوقوف 
ولا يخرج ابن رشيق القيرواني في ذلك عن سابقيه بل نراه يذهب إلى ما  (42) ، والتلوم بها((عليها

ذهبوا إليه قائلاً: ))وللشعراء مذاهب في افتتاح القصائد بالنسيب، لما فيه من عطف القلوب، 
 .(43)واستدعاء القبول بحسب ما في الطباع من حب الغزل، والميل إلى اللهو والنساء((
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ً من إذن ذ ً جزءا لك الوقوف في نظر القدامى كان نتيجة لواعج الحب وتباريح الهوى، وهو يمثل أيضا
الوفاء للحبيبة، وربّما يسلك الشاعر سبيله من أجل لملمة جراحات القلوب، وإعادة ذلك الأمل المفقود 

 الذي طالما تعلقت به النفس وتمنت حصوله، وإْن كانَ بعيدَ المناِل وصعب الحصول .
لهذا نجد أّن شعراء المعلقات وغيرهم قد وقفوا في ديار الحبيبة وقفة هائم مشتاق، ومحزون مودع، يحمل 
ً وسروراً  بين جوانحه ألم النوى، وفي حدقات عيونه صورة ذلك المحبوب الذي ملأ الأرَض بهجة

  (44)فتكونت من هذه صورة ذلك الموقف لديه، ف ))بكى شدة الشوق وحرقة الألم((
ا أّنَّ الشاعر في المرثاة الغزلية يجمع بين أمرين فيهما نقاط التقاء وبينهما دلالات مشتركة، وكذلك وكم

الحال نفسه يصدق على المقدمة الطللية التي تجمع بين أمرين ))أحدهما يذكّر بالفناء وهو الأطلال والآخر 
رة مما يجعل تلك الحياة تضج ،  ل كّن الحب هنا ممزوج بالألم والحس(45)يذكّر بالحياة وهو الحب((

بالوصب والحزن، والحب هنا يكون إلى الفناء أقرب منه إلى الوجود الحسي، وذلك لارتباطه 
 بالأطلال.

وقد عبّر طرفة بن العبد عن ذلك الامتزاج بين بقايا الديار وصورة الحبيبة التي تمثل أحد مكونات       
 :(46)الطلل الدارس، يقول

م ففففففففففففففففف  أ   ففففففففففففففففف  ََأَ     فففففففففففففففففف ِ فففففففففففففففففَ أ ف      أ َ ف ا   ا 
 

ََأ  فففففففَحأوأ فففففففكَ َاأءم  فففففففف أنف   ففففففف ق أُ  فففففففكِ أءم  ش 
أ َ أ   فففففففففّ  أأم َ ففففففففف ّف  حأأ ِ  فففففففففكُأَ فففففففففكأص فففففففف   أ  

أأأأأأأأأأأأ
ََأ  أ    مففففففففففف    أ أنف    فففففففففففيفأ سفففففففففففُد أ     ّفففففففففففف

أ
ِإّنَّ الموقف الشعوري والحنين الجاثم في الصدور الذي يهيّج جراحاته الحب الضائع فَرَضا على       

الشاعر أْن يقف عند ذلك الطلل ليستذكر من خلاله صورة المحبوبة التي ملأت ذلك المكان صخباً 
يلاً حتى إنّه لم يبَق ما يدل عليها سوى تلك ال آثار التي لا تبدو وحياة، ل كن تلك الحياة لم تدم طو

واضحة المعالم، لهذا يحس الشاعر أنّه يعيش في غربة تمثل في أقرب صورها بأّنها غربة نفسية نتيجة 
للظروف التي مّرَّ بها الفرد الجاهلي الذي ))حمَل بين جوانحه ضروباً من الإحساس بالغربة حتى لقد 

 .(47)تلونت قطاعات عريضة من أدبه بعد ذلك بهذا الإحساس((
ويمتزج عند عنترة الألم بالحب الذي ران على قلبه فغلفه بالحزن لعدم نيله مبتغاه، المتمثل بعبلة التي 
ية  أحبها وشغف قلبه بها، فكانت الموقد الذي أشعل في عنترة جذوة الشعر، والذي جاء صرخةً مدو

ومترسخة في وجدانه،  لتفسير أبجديات ذلك الحب العفيف، فكانت صورة المحبوبة ماثلة في عقل الشاعر
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يل على الطلل ممزوجاً  يقها القبس الذي حاك به خيوط المجد والسؤدد، فكان وقوفه الطو ينسل من بر
يات الحبيبة، التي امتدت إليها يد الدهر فأبعدتها عنه، يقول  :(48)بذكر

ِ أمفففففففففففتأم فففففففففف   َلَ أأأ أ فففففففففف أِّفففففففففففك ر أءمش  فففففففففففاء
 أأأأأأأأ

أءمفففففففففَءر أ  ففففففففف  أ فففففففففاف    أن فففففففف   حَأ   أ    َ أ ف   ففففففففف
أ ءَرأَأ     لففففففففففففففففَحأأأأأأأ َل أرسفففففففففففففففح أءمففففففففففففففف أ    فففففففففففففففك  

أأأأأأأ
فففففففففففففففَحأ  ك  صففففففففففففففحَلأء      أ ففففففففففففففمأن  ّففففففففففففففح ُأ

أ أ فففففففففكأ ففففففففف   ُأاِ فففففففففف أأأأ أ  ِففففففففف    َ أ  م   ففففففففف
أأأأأأأأأ

أن كّفففففففففففففففحَأ   َ فففففففففففففف أر ُء أ شفففففففففففففف  أ َأس ففففففففففففففري   
أ َِأن  ل فففففففففففففففففففف أأأأأأأ أـأ ءر أ   ف   ففففففففففففففففففف  أ  َففففففففففففففففففف ء

أأأأأأأ
أ  ففففففففف  أ ءس  فففففففففف    َ َ ففففففففف أص ففففففففف ك كُأ ءر أ   

أ أ اف ففففففففففففففففففففف ك أأأأأأأ أ ءر أآلاِففففففففففففففففففف  أِّنفففففففففففففففففففف   
أأأأأأأ

فففففففففففففففحَأ  َِل أ ففففففففففففففف َ أءم  فففففففففففففففكَ أم  ففففففففففففففف َ أء     
أ أف  ففففففففففففففففكأاِفففففففففففففففف أُ  ّ فففففففففففففففففكأأأأأ ريفففففففففففففففف   أفِ 

أأأأأأأأأ
نفففففففففففففف  أ كنفففففففففففففف  أء    ف  ففففففففففففففف َل َأ  َ   أ ِ   ف فففففففففففففف

ية، لأنّه يأتي تعبيراً عن المشاعر الصادقة، والحب   العفيف الذي والغزل في هذا الموقف حاجة ضرور
يعيش في ذات الشاعر، وكأّنَّ المرور في هذه الديار هو الجلاء الذي يجلو غبار الزمن عن ذاك القلب 
ً لّلحظات الجميلة وإْن كان الحزن هو الإطار العام لها، وهذه  العاشق المتيم، فيكون وقوفه استذكارا

  .(49)يا((المشاعر ))هي ظل حزين يلف نفس الشاعر وهو يقترب من هذه البقا
ولم يكن الوقوف على أطلال الأحبة والبكاء عنده الهاجس الوحيد الذي جّسد من خلاله الشاعر 
صدق العاطفة وشدة الوجد، بل كان للرحلة أثر واضح على نفسية الشاعر، إذ تشكل تلك الرحلة عمق 

بد منه، ))فتعقل الإبل وتزم  المعاناة التي يعيشها الشاعر، عندما يرى أّن الأمرَ جّد وأّن الرحيل أمر لا
ً أحزنها الفراق، وقصص حب انتهت، وآمالاً  با يظعن القوم مخلفين وراءهم قلو الأمتعة، و

، وعلى هذا فإّنَّ الرحلة تمثل جرحاً آخر للقلوب الملتاعة، فيكون الدواء تلك النفثات التي (50)تبددت((
من ذلك الروع الذي أدمى القلوب وأبكى يطلقها الشاعر، علّها تبعث السكنية في النفس، وتهّدئ 

المقل، وهذا نابع من الصدق في كل شيء، فيكون الوفاء هو القيمة المثلى التي ارتكز عليها ذلك الحب، 
ّ ه بن العجلان  :(51)وهذا ما نجده في قول عبد الل 

َ أءم لفففففف  أَ   ففففففَء فففففف         ففففففّ أق  رءأِف   فففففف  أش 
 

أ ف   ففففففَ  م  ففففففكأَمففففففتأ ءَرأو أم   فففففف    (52)ء  أَت 
 

ففففففففف  أأ أ كن  َرأصفففففففففكَ ا   َ أ  أنف    ففففففففف  أَأ  ففففففففف
أ*أأأأأأأأأأأأأ*أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ

ففففففففففففَء  ففففففففففَ أ   أر ش  أ ِّ  لففففففففففففكُأ   ِفففففففففف أوأءم ّف    
أ*أأأأأأأأأأأأأأ*أأأأأأ
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أ  أف     فففففففففففففففففففك فففففففففففففففففففالءأ       فففففففففففففففففففك أ ر    أف   
أ

ِ صف ففففففففففَء  َ أ  اَ      فففففففففكأ أَ   ففففففففف فففففففففت  أَأن    أ    
أ

فففففففففك أ أ  نفففففففففكق ا ِ ففففففففف  أر  أءمنلففففففففف ا  أم ففففففففف    
أ

َء  َ  ففففففففففففففففكأ  ففففففففففففففففف   فففففففففففففففف  اأ كن  أ م ّ  ففففففففففففففففكأن 
أ

ََ ف   فففففففففففف  أأأأأ أءمففففففففففف  أنف      ََ ففففففففففف أ  فففففففففففدأءم     أ  ال
أأأأأأأ

ففففففففففَء  أءم  ف   أاف   ففففففففف   أ  فففففففففكَ أَ أم فففففففففت  فففففففففا  أ ش 
أ

فففففففففففح أأأأأأ أءم ففففففففففُك   أَم لففففففففففكأ َم     كف ففففففففففا  أِّ ففففففففففَءُأ   
أأأأأأأ

ففففففففففففح أ ف   فففففففففففففَء  أ نف فففففففففففف   ء  أ ءر أمففففففففففففتأَ ـَرُ 
أ

يقف علقمة بن عبدة موقف المحب الذي أضناه رحيل من أحب، يقول  :(53)و

أم  ففففف   أأ أ مفففففكأءسففففف        أ ففففف أمفففففكأ   ففففف  
أأأأأأأ

أءم فففففففففف  أمصففففففففففا   أأ أ  أ  ف    ففففففففففكأ و أمن ففففففففففيف 
أ أ   أ فففففففففف ُأ فففففففففف  أ  ففففففففففدأَأ  ففففففففففَ أ   ن فففففففففف  أأأأأ

أأأأأأأ

َأمش فففففففففففف   أأ أء َ  ّففففففففففف أ ففففففففففف  أءم ففففففففففف   أ  فففففففففففا 
أ َأ فففففففففففففمأ قم  ففففففففففففف ءأ   فففففففففففففكُأأأ ففففففففففففف   أَأ   َرأ م ف 

أأأأأأأأأ

ِ    فففففففف أءمص فففففففف َ أم  مفففففففف   أأ أُفففففففف  أء  ففففففففكَا أ
أ أفففففففففففففك     ء أء  فففففففففففف َل ِ أَ ففففففففففففكا  أر ّ أءإلمففففففففففففك

أ

ََ ّفففففففففففففففففففففكَ أم   ف ففففففففففففففففففففف   أأ أف    ففففففففففففففففففففكأ م ّف  ف
أ ِ  ففففففففففففكُأن   فففففففففففف  أءم ّفففففففففففف  أن     ففففففففففففف  فففففففففففف ُأ ر  أ    

أ

ففففففففففففف ءَ أم فففففففففففففَم   أأ أُ اّفففففففففففف أمفففففففففففففتأ  َ أء ن 
أ ففففففففففف  أءم   فففففففففففَ أ ففففففففففففكأحي  فففففففففففت أ  نف ا ّنفففففففففففُ  أا ن 

أ

ففففففففففففكأوأء افففففففففففف أمشفففففففففففف    أأ أُفففففففففففف ّ أن  ك  
أ أوأم ريكرَِفَ ففففففففففففففففك فففففففففففففففيف   ِ أُففففففففففففففف ّ أففففففففففففففففكر  أَم

أ

فففففففففففففف   أأ أمُ  ففففففففففففف   أمَ   كسففففففففففففف أء    فففففففففففففك  أ    
في هذا الموقف يبدأ الشاعر قصيدته مؤكداً على جانب مهم ألا وهو الوفاء بالعهد الذي يقطعه الأحبة أ

فيما بينهم، ألاّ يتخلى كّلٌّ منهما عن الآخر مهما بعدت المسافات وجار الزمان، حتى وإن قُّطِعت تلك 
يّج المواجع وأدمى الأوصال، فالعهد هو من يلملم شتات الأوصال المقطعة، وموقف الرحيل هذا ه

اه نفس حزينة أجهدها ذلك  المُقل، ويبدو أّن البكاء وسيلة الشاعر في ذلك الموقف للتعبير عن أّوَّ
الرحيل، لذا فإّن بكاء الشاعر كان يخرج على شكل عبرات ملأى بالدموع التي لم تست نفد ذلك الحزن 

عندما رُتبت تلك الرحلة على عجل، فلم فلم تخرجه تلك العبرات والدموع، وتتأزم نفسية الشاعر أكثر 
ً لعجالة الرحلة التي أزمت قبل أن يشرق الصباح عندما  يلا يتمكن من التمعن في وجه من أحب طو
ردت الإماء الجِمال من مرعاها إعداداً للرحلة فزينتها بثياب خاصة ملونة باللون الأحمر، وهذا الموقف 
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ية نفسية تكونت ملامحها ف ي ذات الشاعر، أراد من خلالها أمرين: الأول: إّنَّ تلك يمثل حالة شعور
الرحلة قد أدمت قلبه وشلت أركانه فكان اللون الأحمر دليلا على الجرح النازف الذي تركه رحيل من 
أحب، في قلبه ووجدانه، فرافق ذلك الراحلين إلى حيث نزلوا، والأمر الثاني: أراد الشاعر باللون 

ينة التي تمث ل في أصولها جمال حبيبته الذي طغى على تلك الرحلة حتى صار الصفة الغالبة الأحمر، الز
عليها، علاوة على ذلك فإّنَّ أثر الطيب الذي تطيبت به ينفذ إلى أنف المزكوم، وفي هذا دلالة على أّنها 

 تعيش حياة هانئة منعمة.
بأسلوب سردي للأحداث كما ويبدو أّنَّ الشاعر الجاهلي في لوحة الظعن يعمد إلى الحديث عن المرأة 

وقعت، مركّزاً على الجانب الأخلاقي المتمثل بضرورة الوفاء بالعهد الذي قطعه كّلٌّ منهما على نفسه، وألاّ 
يطوي ذلك الارتحال ما كان من شوق وتباريح هوى، بل أراد من ذلك البعد أن يزيد من أواصر 

 وفاء تلملم جراحات ذلك البعد. الحب، وأْن تكون آثار ذلك الرحيل حلقات وصال وسلاسل
يأتي طيف الخيال في القصيدة الجاهلية كمرحلة أخرى من مراحل تطور القصيدة وإبراز معالمها، إذ  و
يستخدمه الشاعر وسيلةً للتعبير عن الشوق والحب الذي يكنّه الرجل للمرأة، فيبرز من خلاله تمسكه بها، 

ته إلاّ بها، وترتبط صورة الطيف بلوحة القصيدة ارتباطاً بوصفها الأنموذج الأسمى الذي لا تكتمل حيا
وثيقاً، بل يعد طيف الخيال صورة تأسيسية للقصيدة لا تقل شأناً عن لوحات القصيدة الأخرى، إذ 
ية موضوعها إلّا أنّه يتداخل فيها لوحات القصيدة الأخرى، مما يعطيها القوة  إّنها على الرغم من مركز

ً من مظاهر علاقة  والجلالة في استيفاء المعنى الذي ُأنِشئت من أجله، ويمثل ))طيف الخيال مظهرا
الإنسان الجاهلي بالمرأة، وهي علاقة حتّمتها ظروف بيئية معروفة جعلت من الرحيل العنوان الأبرز على 

إذ  التي تقوم على تذكر ديار الحبيبة، ( 55)وهذا يرتبط ب  ))الخيالات الطائفة(( (54)صفحة الحياة((
ً من ذلك الواقع  تمثل الحبيبة المرتكز الذي تبنى فوقه لَبِنات الحب المفقود، حينها يكون الطيف هروبا
المحسوس إلى ذلك العالم المتخيل الذي يجد فيه ذاته ورغباته التي لم يكتب لها النجاح على أرض الواقع، 

نه وبين الحبيبة حقيقي واقعي، نتيجة لهذا نجد أّن الشاعر يعيش تلك التجربة بكل أبعادها، فالبعد بي
ية التي كان الفراق جزءاً  للتشظي الذي حدث بينهما، وهذا الذي فرضته عليهما طبيعة الحياة الصحراو
منها تبعاً لنمطية الحياة فيها، لذا فِإّنَّ الشاعر يعمد إلى البحث عمن يقرّب له تلك المسافات، فلمْ يجد إلّا 

 :(56)بير عن لواعج الشوق وشدة الشوق، وهذا ما نجده في قول سويد اليشكريطيف الحبيبة الزائر، للتع
َ   أ َ  أ  ففففففففففففففففففففففففف أ أءم  فففففففففففففففففففففففف   أ   ففففففففففففففففففففففففكا     ّر  

 
فففففففففففففف    أ  أس فففففففففففففف   د أفري فففففففففففففف ء  أم  ف  ف  أمففففففففففففففت 

أ أ أ      ففففففففففففففففك فففففففففففففففّ أ   ففففففففففففففف أ  ففففففففففففففف   أ  
أ

أ مري ففففففففففففا   أ  ففففففففففففَت أ    لفففففففففففف   أءَ ص  أنكاَففففففففففففا 
أ
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َ  ك أ أ   ِ  ففففففففففففففففففففففففكأِ  فففففففففففففففففففففففف أَ   فففففففففففففففففففففففف
أ

فففففففففففففف  أِّفففففففففففففف  أ  ففففففففففففففك   أ وءأ  أ     أءم ّففففففففففففففا   
وهنا يعمد الشاعر إلى الطيف ليكون معادلاً موضوعياً للغزل ، الذي تقّصده الشاعر، ليذّكِ ر من خلاله أ

ّ أّنَّ الأمل يحدو بالشاعر بلقاءٍ يلملم شتات  تمسكه بذلك الحب، حتى إْن بَعُدت بينهما المسافات إلا
ال فهو كاٍف لبعث الطمأنينة وانتزاع اليأس النفس وآهات القلب وإن مثّل ذلك اللقاء طيف الخي

الذي ولّده ذلك الفراق، لذا نجد إّنَّ ))الشاعر لا يفتأ يطلب حبيبته ويجاهد في سبيل طلبها، ولا يجد 
 .(57)لليأس سبيلاً إلى قلبه حتى يظفر بلقائها((

الواقع يكون عنده نجد كذلك أّنَّ هناك علاقة جدلية زمنية بين الواقع والطيف، إذ إّنَّ الشاعر في 
أنسب وقت للقاء الحبيبة حين يهجع الناس وتنام أعين الرقباء، فلا يكون هذا إلاّ ليلاً، وتلك الصورة 
ً لصورة الواقع،  الواقعية استحكمت عقل الشاعر، فكانت في الطيف المعبّر عن خيال المحبوبة انعكاسا

سكون الليل يكون مدعاة لاستقبال ذلك الزائر أو ربّما لأّنَّ  58وهذا ما يفسّر ارتباط الطيف بالليل،
بعيداً عن صخب الحياة وضوضائها، حيث يكون الشاعر فيه متفرغاً لاستقبال ذلك الزائر بحفاوة وأشد 

 تكريم، بما يلائم المكانة التي يتمتع بها ذلك الزائر.
 :(60)الأكبر( 59)ومن الصور التي جاء بها خيال المحبوبة ليلاً، قول المرقش

أس ففففففففففف     د أَمفففففففففففت  فففففففففففا أم ففففففففففف   ُأ   فففففففففففكا  أس 
 أأأأأأأأأأأ

ففففففففففففففففففففففففف   أ  فففففففففففففففففففففففف ك أ     أف فففففففففففففففففففففففف  رَِّأ   ص 
أ فففففففففففففّ أ فففففففففففففكا أ فففففففففففففَا ُأ أ  م  أ  َ  فففففففففففففا  أف  َففففففففففففف  

أ
َ أ  ففففففففففففففففففح أ   فففففففففففففففففف أ      ففففففففففففففففففكأ    ِ ففففففففففففففففففا  أ   ر 

أ فففففففففففففكأ  فففففففففففففا وأمَ فففففففففففففكر أ أ    َ ِ ففففففففففففف أ أ  فففففففففففففدأ   
أ

ِ ففففففففف   أ  أرففففففففكأ فففففففف  أء  ر  ففففففففدأ   ففففففففا    ش 
أ(61)

أ ءِفففففففففففففففففف  فففففففففففففففففح أءم ل أ   ءم    فففففففففففففففففكأم  فففففففففففففففففكُأن 
أ

ف فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف   أ     ر آ  أ َِّففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف     أرِ 
الشاعر يتحدث عن طيف الحبيبة الزائر ليلاً، مبيناً تأثيره عليه من خلال الفعل )أرّق(، الذي جعله في  

 حالة يقظة استعداداً وشوقا للقاء ذلك الزائر الذي امتلك الفؤاد وسكن في الوجدان.
يأتي الطيف هنا يحمل بارقة أمل يمنيها الشاعر لنفسه  عندما تتعذر ))سبل اللقاء فيطرق عالم الأحلام و

والخيال بحثاً عن متنفس قد يريح نفسه المغتربة الهائمة حيث تجد بعض ما يؤنسها ويسليها في الطيف، 
، الذي صيّره ذلك البعد جسداً بلا حياة، هو أقرب ما (62)ليشم فيه رائحة الحبيب ويشكو له حاله((

لحب في حقيقته أشبه بالوَتين الذي عُلّق به القلب فإذا ما انتفض عراه فإّنَّ يكون إلى الفناء، لأّنَّ هذا ا
 صاحبه مآله الموت.
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يطالعنا الشاعر الجاهلي بعلاقة حميمة بين الطيف والطلل إذ يرتبطان ارتباطاً وثيقاً من خلال العوامل  و
ر تجاه الشيء المفقود على المشتركة التي أسست حضورهما، فقامت لبناتهما على تجسيد ما يعانيه الشاع

أرض الواقع المتغلغل في ذات المرء ووجدانه، بحيث لا يمكن نسيانه أو الابتعاد عنه، ومن هنا ينشأ 
يعبر عن هموم واحدة ويصب في رغبة واحدة،  الترابط بين الاثنين فكلاهما ))ينبع من قريحة واحدة و

نيا للحياة فإّن الطلل يخ تزن طيف الحبيبة كما تخ تزن فالعمر طلل والزمان طلل وإذا كانت الحبيبة معادلا ف
بكاء الشاعر فإّن الحلم قادر على منح اللوعة حالة من  ً على إ الغيوم الرعود، وإذا كان الطلل قادرا

ً من خلال استحضار صورة المحبوبة، التي (63)الانتشاء(( ً نفسيا ، وعلى هذا فإّنَّ الطيف يخلق جوا
 كهت بذلك صورتها بصورة الطلل.عبثت فيها يد الزمن، فشا

 :(64)ويجسد الشاعر لقيط بن يعمر الإيادي العلاقة المشتركة بين الطلل وطيف الحبيبة بقوله         
ففففففففففففا  أمففففففففففففتأ    ل ففففففففففففكأء  ا  ففففففففففففك  ـأ ءر أ    

 
أ أءرفففففففففحلأ ء  ففففففففف ء  أ ءم ن فففففففففك    كنففففففففف  

أاتمففففففف أفففففففف ء  أ ففففففف ء أء ففففففف  أ  ا    ففففففف  أ 
أ

أ فففففففففف ء أءم   فففففففففف أ   َ أءم   ففففففففففكمففففففففففال أنا فففففففففف
أ أنففففففال أ ففففففكأ    ففففففكأ  فففففف  أءمشفففففف  ـأففففففف 

أ
أأيسفففففففففكُأم   فففففففففكُأافففففففففا أم  فففففففففك أ  أ   فففففففففك 

أ َ أ فففففففففففففف ِر أ  ففففففففففففففدأشففففففففففففف    أف فففففففففففففكأ قءا 
أ

ففففففَأر  فففففف أ  فففففف أمففففففكأ  فففففف ك  أن  ل أ  فففففف  
ّ من كانت له أ ّ العلامات الدالة التي لا يعرفها إلا يقف الشاعر على تلك الديار التي لم يبق منها إلا

يات على أرضها، وهذا ما  ُيجيّش العاطفة لدى الشاعر، فيصف تلك الديار وهي خالية من الحبيبة، ذكر
 -هذا الخلو كان مبعثاً ومدعاة للألم من لدن الشاعر، فعبّر عن ذلك بالألفاظ الدالة على التأزم النفسي

الناتج عن أمرين، أحدهما: أّن طيف الحبيبة يرسم له ملامح إقباله عليه، وهذا  -الهم والحزن والوجع
بعث له أمل بنيل مبتغاه، والثاني: أّنَّ ذلك الطيف ينفر منه حتى ليبدو أنّه لا يريد وصاله والقرب ي

منه، وذلك مما يبعث اليأس لديه بأّنَّ الذي يتمنى نيله صعب الحصول، وهذه الصورة تحمل في طياتها 
، حتى 65مضجع الشاعر فلسفة نفسية مفادها َأّن ذلك الطيف في كل حالاته يحمُل ألماً ومعاناةً تقّضُ 

 في حله يلاحقه ذلك الطيف، الذي ما ينفك يتركه ليرتاح من معاناة الحياة بكل أشكالها.
وعلى هذا فإّن الطيف والطلل هنا عبّرا عن عمق التجربة الإنسانية التي عاشها الشاعر، فجاءت قصائدهم 

عندهم وسيلة إلى الشكوى والحنين،  )) وسيلة إلى ذكر حالاتهم النفسية ووصفها، كما كان الغزل ذاته
  (66)ووصف عذاب نفوسهم وحرقة قلوبهم في الهوى((



 
                                                                                 

                                                                              
 
 

 

 2019 -الأول  كانون – الثلاثون جامعة الأنبار للغات والآدابمجلة 

65 

إّنَّ التغزل بالمرأة من خلال صورة الطيف وعلاقتها بلوحات القصيدة المستمدة من الحياة اليومية 
بوب والواقع المعاش يثبت الجانب الأخلاقي الذي عُرف عن الفرد الجاهلي من حيث التزامه بذلك المح

وفاءً وإخلاصاً له وللعهد الذي قطعه على نفسه. وكذلك يمثل هذا الأسلوب )) إحدى آليات مقاومة 
 .(67)الإحباط والاكتئاب النفسي للشاعر((

 : / الحـب الوحيــد3
وهو أْن يتخذ الشاعر من امرأة واحدة معشوقة له تعيش في فؤاده وتستمكن من عقله، فيكون وفياً لها 
ً لها، إذ تحجب عينه من النظر إلى ما سواها، يتنفس من  ً في حبها، يجعل كل أحاسيسه ملكا صادقا

نشود بالنسبة له عبيرها صدق الحب ولواعج الهوى، يجعل كل همه كيف الحصول عليها، لأّنها الأمل الم
وهذا ما وجدناه في أخبارهم التي جسدت ذلك الحب العفيف الصادق، إذ ذكرت لنا المصادر ممن 

وغزلهم هذا يمثل ))سلسلة من العواطف ... والتي وجدت  68كابد ذلك العشق واكتوى بناره،
ية في شعر هؤلاء الشعراء(( ب أروع معاني ، الذين سطروا على عتبات ذلك الح( 69)صورتها التعبير

الصدق والمشاعر الجيّاشة، التي تفيض صدقاً ووفاءً، ولأّنَّ هذا الحب بُنِيَ على أساس الصدق فإّنَّ من 
الصعب أن تزحزحه الظروف أو أن تنأى به المصاعب عن القلب، لأنّه يمثل الحياة التي يختفي وراؤها 

تنقلب رأساً على عقب إذا ما فقد الأمل  كل معاني الفرح والغبطة، ولهذا نجد أّنَّ حياة هؤلاء العشاق
بنيل ذلك المبتغى، فيكون الموت هو السبيل الوحيد للخلاص، من هذا الجرح الذي يتكرر ألمه في كل 
وقت وحين، وهذا دليل على صدق المشاعر، إذ إّنَّ شعراء هذا الاتجاه جاء غزلهم للمرأة موسوماً 

يباً، حتى ليصبح الحب وكأنه غاية في ذاته، والمرأة فيه توصف ))بالعفة والتعلق بمحبوبة واحدة تعلقاً غر 
يبة، ولا يطلب الشاعر في هذا الحب الجسد ولا يسعى إليه، وحسبه أْن  بالعفة والطهر، والبعد عن الر

. وبرز اتجاه الغزل العفيف (70)يلتقي بمحبوبته، وأْن يبثها شكواه ولواعجه، وأن يستمع إلى بثها وشكواها(
ر الجاهلي عند الشعراء المتيمين الذين كان شعرهم يحاكي محبوبة واحدة يرى فيها الأمل المنشود في العص

الذي لا بد من تحقيقه، وهم بهذا وجدوا في الشعر الوسيلة التي تنفس عنهم غلواء ألم العشق، علاوة 
يقهم يمثل حجر الأس اس، وهو الخطوة على ذلك فإّنَّ هؤلاء المتيمين وضعوا ُأصول ذلك الفن فكان طر

يون بعد ذلك.  الأولى في هذا الاتجاه التي سار عليها العذر
يون من هذه اللبنات واعتمدوا عليها في تطوير فنهم، والنهوض به حتى وصلوا به إلى     وقد أفاد العذر

يين، أحدهما: تصوي يين جاء على مستو ر أعلى الرتب من النضج والاكتمال، فالتشابه بين المتيمين والعذر
المأساة التي يعيشها أصحابها، والآخر: الصورة الثابتة المتمثلة في الصورة المثالية التي يعيشها أصحابها في عالم 
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يين . وهذا يدل على أّنَّ ما اصطلح (71)خلقوه لأنفسهم، وهي ذاتها الصورة التي وجدت عند العذر
 في العصور التي تلت ذلك العصر. تسميته بالغزل العذري نشا في العصر الجاهلي، وتأثر به الشعراء

ومما جاء من شعر الغزل العفيف الذي يُرسخ ذلك العشق ويثبت تعلق المحبين بواحدة، حتى وإْن فرّقت 
بينهم يد الزمان، فِإّنَّ جذوة ذلك الحب لا تخبو، ولا يمحو أثره غبار الزمن مهما علا عليه، وفي ذلك 

ّ ه بن العجلان  (72):يقول عبد الل 

ِ فففففففففففففففففففففففففففففف  أ أَ   ففففففففففففففففففففففففففففففَءُأ ك  فففففففففففففففففففففففففففففففكُأأفكر 

أ

َِ فففففففففففففففففففففففففففففكأ أَفاء  َ أَ   ففففففففففففففففففففففففففففف ََم    أفف   ففففففففففففففففففففففففففففف
أ ر أ  م   ففففففففففففففففففففففففففففففف ُأ أففففففففففففففففففففففففففففففففكم     أن ففففففففففففففففففففففففففففففف  

أ

َِ ففففففففففففففففففففففففففففففففكأ رَلأمفففففففففففففففففففففففففففففففتأآمك  َ أُكمففففففففففففففففففففففففففففففف
أ أءمففففففففففففففففففففففففففففففففالَ ء أم     َل فففففففففففففففففففففففففففففففكُأفف ففففففففففففففففففففففففففففففف    

أ

َِ فففففففففففففففففففففففففففففففكأ ِ اء أمففففففففففففففففففففففففففففففتأر  أَِأَي  فففففففففففففففففففففففففففففف ا 
أ ففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف    أر  ءق أ  ففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففري     أ أ  

أ

أمففففففففففففففففففتأ     َِ ففففففففففففففففففكأ فففففففففففففففففف   أمففففففففففففففففففكأءمري   
أ ََ ك  فففففففففففففففففففففففففففففففففك أ م ففففففففففففففففففففففففففففففففَأ  م فففففففففففففففففففففففففففففففف  أ  

أ

أأ  َ أَ   ففففففففففففففففففففففففففففففف فففففففففففففففففففففففففففففففا  َِ فففففففففففففففففففففففففففففففففك   س  أَ  ك
ً على ذلك حين طلب منه والده أن أ يطه بهند حين طلّقها، إذ كان مكرها الشاعر يبين أسفه على تفر

ً أّنها لا تلد، فوقع أمر الطلاق على حين غرة، ليكون بداية الحزن الذي خيّم على قلب  يطلقها، زاعما
صدق المحبة والوفاء لمن يحبون، على الشاعر وهّدَّ أركانه، فكانت نتيجته الموت الزؤام، وهذا يدل على 

 الرغم من قساوة الظرف الذي كانوا يعيشونه.
 

 / الـحــب والـــفروسيــة:4

لم يكن الغزل في العصر الجاهلي بمنأى عن حياة شعراء الفروسية بل نجد أّن قصائدهم جاءت لتحاكي 
بين الغزل والفروسية ألهب  مشاعرهم وما تَكّنُ به صدورهم من عواطف تجاه المرأة، وهذا الترابط

المشاعر وحرّك الكامن في النفوس فجاء الشعر دفقات وجدانية تحاكي العلاقة بين هذين الفنين، فوجدوا 
في بطولتهم في أرض النزال باباً للولوج إلى قلب من يحبون، ولاسيما أّن المرأة كانت ترى الشجاعة من 

ع يستطيع أْن يدافع عن المرأة ويحميها من عاديات الزمن مكملات الشخصية العربية، لأّنَّ الرجل الشجا
وطوارق الأيام، ولاسيما أّنها تعيش في وسٍط ألَِف الحرَب واعتاد عليها، فلا سبيل لرد عواديها إلّا 

 القوة والشجاعة.
ت لذا نجد أّن المرأة كانت احدى بواعث الفروسية، إذ جاء اسمها مقروناً بقصائد الحرب والنزال، فكان

هي من عوامل الاستبسال وبعث القوة وشد العزيمة في ذات الفارس المحارب، الذي يركب موج 
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يقابل الفرسان الذين لا يقلون ضراوة عنه، ويمتل كون من الإقدام ورباطة الجأش ما يمتل كه  المعارك و
ت صورته إذن الثبات ومقارعة الفرسان والإقدام كلها عوامل أفادت ذلك الفارس العاشق وجمّل هو.

لدى المحبوبة، التي رأت فيه رجلاً مكتمل الصفات، ديدنه الأخلاق النبيلة والقيم الفاضلة التي وّشحَت 
يراد اسم الحبيبة في معرض حديثه عن شجاعته ومقارعة  بوشاح الفروسية، فنجد أّن الشاعر يلجأ إلى إ

في أرض النزال، فصورتها الماثلة  الأعداء، فالحبيبة في ذلك الموقف مبعث قوة وشد عزيمة وصبر وتجلد
في عقل الشاعر ووجدانه تجعله يطاول ذرى الشوامخ وعاليات القمم. وهذا نتاج صدق المشاعر 
يف والخداع، فالشاعر بنى لسلوكه هذا فلسفة أخلاقية مفادها ))أّن  والعواطف، التي لم يدخلها الز

، لذا فتلك العاطفة هي التي  (73)والإرادة(( الحب ظاهرة إنسانية، وعاطفة يمتزج فيها الشعور بالعقل
تذلل الصعاب، وتترجم ما يجول في القلب، وهذا ما جاءت به قصائد الغزل، إذ كانت ))ترجمانا 
للعواطف المزدحمة في قلوب الشعراء الجاهليين، فلا يكادون يصيبون معنى، أو يطيفون بموضوع، حتى 

ويمتدحوا شمائلها ... وأصبح الحب حافزاً من حوافز البطولة، وباعثاً يلموا بذكر الحبيبة، ويتغنوا بمحاسنها، 
، فيخاطب الشاعر الجاهلي محبوبته، (74)من بواعث الإلهام الشعري، وقوة تدفع إلى جلائل الأعمال((

يقدم لها مجده الذي صنعه بالقوة ومطاولة الفرسان، فيقرن اسمها بتلك البطولات حتى تصبح العنفوان  و
ّده بالقوة والصبر، فيكون ذلك الحب ملحمة من ملاحم البطولة يتغنى فيها الشاعر ببلائه وقوته، الذي يم

متفنناً بمظاهر تلك البطولة التي تأتي تعبيراً عما يعاني الشاعر من صنوف العذاب، الناتج عن ذلك البعد 
ً لتلك المشاعر. وقد جّسد هذا ال(75)بين المتحابين الذي  (76)مفهوم البراق. فيكون الشعر ترجمانا

استبسل في سبيل إنقاذ حبيبته ليلى بنت ل كيز، من سجن كسرى، فمن اختلاط الحب بالفروسية نشأ 
لدى البراق الإقدام ومواجهة الصعاب غير آبه لما ينتظره، ما دام من تعلق به قلبه يواجه مصيراً 

 مجهولاً.
الذي يرفع من شأنه أمام حبيبته، فيدافع عنها ويرد والعاشق يعمد إلى الاستبسال والظهور بمظهر القوة 

 :(78)، وفي ذلك يقول البراق(77)عنها غائلة الأيام وينتجع المخاطر في سبيلهاـ
ففففففففففففففففففحَأ ففففففففففففففففففّ أءمغ     ُ   فففففففففففففففففففانتلأءم فففففففففففففففففف   أ

 
أء  فففففففففا  َأ   مفففففففففتأسففففففففف   حأوأءم  ففففففففف أ ففففففففف   

أصفففففففففففففف ءُأ َأمففففففففففففففكأ   ففففففففففففففا   أم ففففففففففففففَم  
أ

أء   فففففففففففففففففففففحَأ  أففففففففففففففففففففف    أ اأءمفففففففففففففففففففف لء   أ رل
أ أ رن ففففففففففففففففففففّتأءم فففففففففففففففففففف   أوء أء  ِففففففففففففففففففففح

أ
فففففففففففففففففحَأ  أم   فففففففففففففففف أءمفففففففففففففففف ء   لأء ِر أ  فففففففففففففففف  

أ
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ِإّنَّ تغلغل الحب في أغوار النفس واستمكانه من العواطف، خلق نوعاً من الطاعة العمياء للحبيبة،        
فنجد أّن الشاعر يسلك كّلَّ المسالك التي من خلالها يسعى ل كسب الرضا والود والتقرب، فكانت 

بنية على الأخلاق النبيلة سبيله إلى ذلك، فنجد أّنَّ حب عنترة لعبلة كان الأساس الذي الفروسية الم
بنى عليه مجده الحربي، فهو ينأى بنفسه أن يخاطبها بصلة القرابة والنسب، لأّنها كانت ذات مكانة 

ار نفسه، سامية، أما هو فمكانه بين العبيد، وهذا الأمر كان حافزاً لسد ذلك النقص الذي عاش في أغو
ً يعبر به عن ذلك الحب ويتقرب به من عبلة ً فصيحا ، 79فلجأ إلى الفروسية والبطولة فوجدها ترجمانا

 فالبطولة والفروسية كانت أهم ركائز فرض الفرد الجاهلي نفسه على المجتمع.
ً يقف عند محراب الحبيبة فيشدو قلبه أعذ ب ِإن سهام العشق التي أصابت قلب عنترة، جعلته عاشقا

الألحان، التي يمتزج فيها الحب بالبطولة، فتكون تلك الكلمات نفثات حب صادقة تحمل رسالة سامية 
مفادها أّن الوفاء والإخلاص قيم مثالية لا تصدأ مهما تقادم عليها الدهر ولعبت فيها يد الزمان، يقول 

 :(80)عنترة بن شداد متمسكاً بعبلة وحبها، متحدياً كل الظروف
أقء  أءم لصك فففففففففففففففففففف   أـأ    ففففففففففففففففففف  َ أ  أِففففففففففففففففففف

أ
م فففففففففففففففيَفأففففففففففففففففف أ  ففففففففففففففف ء أ أ  جلّأءم ففففففففففففففف   أِف   

أ فففففففففففففّ أ ف ففففففففففففف    أ ففففففففففففف ءَ أ ف    ففففففففففففف ُأ أ   فففففففففففففّ أ  
أ

ففففففففففففففف أم شففففففففففففففف  أوأشففففففففففففففف  ك أ أُ فففففففففففففففكأ ف     
أ ففففففففا أف ففففففففيَفأ ففففففففملأ أ     أص ففففففففا     أ    فففففففف  

أ*أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ*أأأأأأأأأأأ

فففففففففففففا أوأءمَ  فففففففففففففك َأأ أف فففففففففففففرأ    فففففففففففففيَفأ    
أ*أأأأأأأأأأأأأأأأأأأ*أأأأأأأأ ففففففففففففففففف  أـأ   ففففففففففففففففف أ   لفففففففففففففففففكأ ففففففففففففففففف    أق ر ا أس 

أ
َفففففففففففففففففف  َأأ أِ ك فففففففففففففففففف أ ففففففففففففففففففكما أ    ففففففففففففففففففَُأ

أ أم    فففففففففففد أ  ل ففففففففففف   أففففففففففففكـر فففففففففففح أمفففففففففففت  أ ُ 
أ

أءمففففففففففففاء    أ َفففففففففففف أَ نفففففففففففففك َأأ أ  نفففففففففففف ا 
أ ته للتعبير        وتكتمل صورة حب عبلة في ذات الشاعر، فيكون الشعر الترجمان الذي تبوح به قريح

، فكان ذلك الحب القبس (81)عن لواعج ذلك الحب ))الذي جعله يتصور حبيبته معه أينما ذهب((
يبة، يقول الذي تكسر على جنباته مظاهر القهر، فأورقت منه عزةً وكرامة رُسمت على جبينها صورة الحب

 :(82)عنترة

ان ففففففففففففففيَفأ ءمالَمففففففففففففففكق أا  ءَ فففففففففففففف  أ أ م فففففففففففففَأوُ 
أ

أ مففففففف أ أمفففففففت  أنف    فففففففا  ََ أءرَ  ففففففف أ  ففففففف     َل أَمففففففف
أ
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ففففففففففففف  َ أ   فففففففففففففك  ِ أن    ففففففففففففف  أءم أفففففففففففففف َ     
أ

فففففففففففففففحَأأ َِل أم    فففففففففففففف ُأ ففففففففففففففكر أ  غففففففففففففففاَ أء   ف   
أ

يأبى ِإّنَّ تعلّق قلب عنترة بعبلة جعل صورتها ترافقه في كل موقف وواقعة، يستمد منها قوته  وعنفوانه و
أن يُكسر أو أن تخور عزائمه وقواه، فكانت تلك المحبوبة قيثارة تعزف على أوتارها معاني البطولة والإباء 
وتُكسر عند حروف اسمها كل معاني الج بن والخور، فينسى ذلك المحب وجع طعنات الرماح وضربات 

يق  التي تقّطر منها الدماء، -تلك التي نفذت في الأحشاء -السيوف يق تلك السيوف صورة بر فيرى في بر
مبسم عبلة وثغرها، فودّ أْن يقبّل السيوف التي طعنته لأّنَّ فيها شبهًا ماديًا من حبيبته، فأسلوب الشاعر 
في القصيدة يوحي إلى عظم المكانة التي احتلتها عبلة في نفسه وهذا ما يفسر حضورها في هول المعارك، 

شاعر إلى عبلة مفادها أّنها حاضرة معه في كل وقت وحين، فهو لم ينسَها وهي رسالة أراد أن يوصلها ال
 في وقت الشدة عند التحام الزحوف، فكيف ينساها في وقت الدعة والرخاء.

إّن شعر الغزل العفيف يمثل خفقة وامق تتراءى من جنباتها مثالية العربي الذي كانت عفته الضوء 
ً لها، إذ كانت مكوناته الساطع الذي أزال دياجير الفسق والأ خلاق الذميمة التي كان الفحش طابعا

ومثلث أركانه بائعات الهوى أو ما يُعرفن بصواحب الرايات الحمر، وفي هذا فرز دقيق بين المرأة العفيفة 
وبين التي لم تراع  -فكانت بالنسبة له المرتكز الذي تدور حوله حياته -التي أحبها العربي ووجد فيها ضالته

ة جسدها فعفافها منتهك، تلاحقها العيون وتدل عليها العلامات الفاضحة، التي وصمتها بعار الزنا حرم
 فأبعدتها عن محيطها المثالي.

 

 
 الهوامش

 . 11/492لسان العرب: (1)
 . 42الشعر الجاهلي مصدر من مصادر دراسة الجزيرة العربية: ( 2)
 .15ينظر، العشاق الثلاثة: ( 3)
 .5فلسفة الجمال، اميرة حلمي مطر:  (4)
 .91ديوان النابغة الذبياني:   (5) 
،           3/122، غلوائه: ارتفع وغلا ،       المخصص: 390/ 4السيراء: بُردٌ فيه خطوط صفر: لسان العرب :   (6) 

 .8/96المتأوّد: التأود هو التثني والتعوج، العين: 
 . 223:   ، و ديوان سلامة بن جندل90و المفضليات :   55صر: ديوان الأعشى: ينظر على سبيل المثال لا الح( 7)
 . 70( شرح ديوان عمرو بن كلثوم: 8)
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.   تنوء: 5/88ة الطول، ينظر، العين: ، سمق: بلغ غاي2/822( لدنة مادة مرنة تقبل التشكل، ينظر المعجم الوسيط: 9)

 8/392أي تنهض في تثاقل، العين: 
 .2/551: العجيزة والمأكمتان لحمتان بين العجز والمتنين، ينظر غريب الحديث: المأكمة  (10)
 .126( شرح ديوان عنترة، عبد المنعم شلبي: 11)
و المخبل السعدي حياته  33،و ديوان سويد اليشكري:33ينظر على سبيل المثال لا الحصر: ديوان المزرد بن ضرار:( 12)

،و 17و16و171،و ديوان امرئ القيس:  92، المفضليات: 163حسان:  ،و شرح ديوان131وما تبقى من شعره: 
 .61ديوان النابغة: 

 .126-125شعر زهير بن أبي سلمى:  (   13)
 .12/11( أدماء: الظبية ذات البياض المختلط، لسان العرب: 14)
،  64وديوان عمرو بن قميئة:  1.7، و ديوان قيس بن الخطيم: 91ينظر على سبيل المثال لا الحصر: ديوان النابغة: ( 15)

 .89،  و شرح ديوان عنترة، عبد المنعم شلبي:  34، و ديوان المزرد بن ضرار:1.7و ديوان الأعشى: 
 .72( شرح ديوان عنترة : 16)
 .24( شاعر الغزل، عمرو بن أبي ربيعة: 17)
،    و 69ن علس حياته وشعره : ،و المسيب ب16،2.1ينظر على سبيل المثال لا الحصر: ديوان امرئ القيس: ( 18)

 .56المفضليات:
 .52( ديوان المرقشين: 19)
 .11/15: لسان العرب: ( الخد الأسيل: السهل اللين المصقول الدقيق وفيه استطالة من دون ارتفاع الوجنة20)
 .89( شرح ديوان عنترة، عبد المنعم شلبي: 21)
، و ديوان قيس بن الخصيم: 94،و ديوان النابغة:178ئ القيس: ينظر على سبيل المثال لا الحصر: ديوان امر(  22)

60. 
يد اليشكري: ( 23) ،    66، و ديوان طرفة:  2.4،   و ديوان امرئ القيس: 29ينظر على سبيل المثال لا الحصر:   ديوان سو

 .277و  ديوان الأعشى:
 .27-26( ديوان طرفة: 24)
، حُرَّّ الرمل: الطين والرمل 15/258وهذا مستحسن في المرأة: لسان العرب: ( المى: يقصد به سمرة الشفتين واللثات 25)

 .2/10. الدعص: ال كثيب من الرمل المجتمع،  تهذيب اللغة: 2/520الطيب، المحكم والمحيط الأعظم: 
: ذرّ على لثاته الإثمد،  معجم مقاييس اللغة: ( 26)  .33/331: .   ال كدمة: يقصد بها العض،   تاج العروس3/58أَسّفَّ
ير الادبي :    84، ينظر المثل السائر: 228( أخبار النساء:  27)  . 24، و التحر
و ديوان عبيد بن الابرص:  64، شعر زهير بن أبي سلمى: 212ينظر على سبيل المثال لا الحصر، ديوان ابن مقبل: ( 28)

، 277،و ديوان الأعشى: 90و المفضليات:  .40، و شعر خداش بن زهير: 88، و ديوان المرقشين: 66،و ديوان طرفة:29
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، و المسيب بن علس حياته وشعره 28، وديوان ربيعة بن مقروم: 73و72عنترة، عبد المنعم شلبي: ، وشرح ديوان 365
:63. 
 .128( ديوان عَبيد بن الأبرص: 29)
 .3/316( أصهب: الصهبة حمرة في الشعر. معجم مقاييس اللغة: 30)
 .32/428السلعة على البيع، تاج العروس: ( السيمة: عرض 31)
، و ديوان 1.5،و ديوان علقمة:   90،و المفضليات:125ينظر في سبيل المثال لا الحصر، ديوان قيس بن الخطيم: ( 32)

.و  ديوان 64،و شعر زهير بن أبي سلمى: 234، وديوان شعر حاتم الطائي: 3.6،و ديوان الحادرة: 16امرئ القيس: 
 37معن بن أوس: 

 .68( شرح ديوان عنترة: 33)
،  الأغيد: مالت عنقه 23/459( سالفة: ناحية مقدم العنق من لدن مُعَلّق القُرط الى قَلْت الترقوة، تاج العروس: 34)

 .6/9ولانت أعطافه، المحكم والمحيط الأعظم: 
،و ديوان طرفة: 178و 17و 16،و ديوان امرئ القيس: 99ينظر على سبيل المثال لا الحصر، ديوان المرقشين: ( 35)

،و 37،و ديوان معن بن اوس: 34،و ديوان المزرد بن ضرار: 131،و المخبل السعدي حياته وما تبقى من شعره: 63
 . 160،و ديوان شعر المث قب: 72،و ديوان عنترة: 28،و ديوان ربيعة بن مقروم:275ديوان الأعشى: 

 .96(ديوان النابغة الذبياني :  36)
 .29زل في العصر الجاهلي: ( الغ 37)
 .382( الشعر الجاهلي، قضاياه الفنية والموضوعية:  38)
 .8( المرثاة الغزلية في الشعر العربي: 39)
 .227( مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي: 40)
 .134( نقد الشعر: 41)
 .1/436( الموازنة:  42)
 .1/225( العمدة:  43)
 .20قصيدة العربية: ( القصة في مقدمة ال 44)
 .19( روح العصر دراسات نقدية في الشعر والمسرح والقصة:  45)
 .23( ديوان طرفة بن العبد:  46)
 .7( الحنين والغربة في الشعر العربي الحديث:  47)
 .184-182( ديوان عنترة:  48)
 .9( وحدة الموضوع في القصيدة الجاهلية: 49)
 .55( مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي:  50)
ّ ه بن العجلان: 51)  .23-22( ديوان عبد الل 
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 ( شحط النوى: بُعد الفراق .    ذو لطف: ذو رفق .52)
 . 53 -50( ديوان علقمة :  53)
 .157( طيف الخيال في الشعر الجاهلي بواعثه وتجلياته:  54)
 .134( نقد الشعر:  55)
 .36 -35سويد بن أبي كاهل اليشكري: ( ديوان  56)
 .58( الأمل واليأس في الشعر الجاهلي:  57)
)المرقش الأصغر(  95ومما ورد عن الشعراء من ارتباط الطيف بالليل، نذكر على سبيل المثال، ديوان المرقشين: ( 58)

 .30ليشكري: ،و ديوان سويد ا42،و ديوان الحارث بن حلزة: 154-153،و ديوان بشر بن أبي خازم: 
( هو عمرو بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن عكابة ، ينظر: المؤتلف والمختلف في أسماء  59)

 . 5/95،و الأعلام للزركلي :  20،و معجم الشعراء:  242الشعراء:
 .  51( ديوان المرقشين:  60)
 .7/254، و لسان العرب، 9/2.5عظم: ( الأرطى: شجر ينبت في الرمل،   ينظر: المحكم والمحيط الأ 61)
 .1.6(الاغتراب في الشعر العربي في القرن السابع الهجري:  62)
 .62( الخطاب الإبداعي الجاهلي والصورة الفنية:  63)
 .35-33(ديوان لقيط بن يعمر الإيادي:  64)
  100ة: ،   ديوان طرف 52ينظر على سبيل المثال لا الحصر، ديوان عمرو بن قميئة:  ( 65)
 .82( شعر الوقوف على الأطلال: 66)
 .56( صور الشعراء الفنية قبل الإسلام  من منظور المنهج النفسي:  67)
( نذكر منهم على سبيل المثال مضاض الجرهمي والمرقش الأكبر، وأبو نصر البراق  وعبدالله بن العجلان ، والمرقش  68)

 الأصغر، وعنترة بن شداد ...
 . 266الغزل بين الجاهلية والإسلام: ( تطور 69)
 .83دراسات في الشعر في العصرين الإسلامي والأموي: ( 70)
 .70( ينظر، الحب المثالي:  71)
 . 39( ديوان عبدالله بن العجلان:  72)
 .20( الحب في التراث العربي:  73)
 .54 -53(الفروسية في الشعر الجاهلي:  74)
ية والصوفية: ينظر الحياة العاطفية ب( 75)  .22ين العذر
 .2/141(البراق، أبو نصر البراق بن روحان بن أسد بن بكر بن مرة من بني ربيعة، ينظر شعراء النصرانية:  76)
ية والصوفية: (ينظر  77)  .17الحياة العاطفية بين العذر
 .145/ 2(شعراء النصرانية:  78)
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 .87و 57و 55و 22شرح ديوان عنترة، عبد المنعم شلبي: ( 79)
 .14 -13( المصدر نفسه:  80)
 .221( سيرة عنترة بن شداد:  81)
 .150شرح ديوان عنترة، عبد المنعم شلبي:  (82)
 
 

 المصادر والمراجع
  ،أخبار النساء ، الامام ابي الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزي، اعتنى به وفهرسه: بركات يوسف هبّود

 م.2005 -ه  1426بيروت،  –صيدا  -المكتبة العصرية
  م .2002ه  (، دار العلم للملايين، الطبعة الخامسة عشر، 1396الاعلام ، خير الدين الزركلي، ) ت 
  الاغتراب في الشعر العربي في القرن السابع الهجري ) دراسة اجتماعية نفسية ( د. احمد علي الفلاحي ، دار

يع ، عمان   م . 2013الاولى  الاردن ، الطبعة  -غيداء للنشر والتوز
  بغداد ، الطبعة الاولى  -الامل واليأس في الشعر الجاهلي ، د. كريم حسن اللامي ، دار الشؤون الثقافية العامة

 م . 2008
  تاج العروس من جواهر القاموس، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الملقب بمرتضى الزبيدي )ت

 ار الهداية للنشر، )د . ت( )د . ط(.ه (، تحقيق: مجموعة من المحققين، د1205
  م .2004 -ه  1425التحرير الادبي، د. حسين علي محمد حسين ، مكتبة العبيكان، الطبعة الخامسة 
  تطور الغزل بين الجاهلية والاسلام من امريء القيس الى ابن ابي ربيعة، د. شكري فيصل ، دار العلم للملايين

 م.1959 -ه  1379، الطبعة الرابعة ، 
  ه (، تحقيق: محمد عوض مرعب، دار 370تهذيب اللغة، محمد بن احمد بن الازهري الهروي، ابو منصور )ت

 م.2001بيروت، الطبعة الاولى  -احياء التراث العربي
 . ) يع _القاهرة ) د . ت  الحب المثالي عند العرب ، د. يوسف خليف ، دار قباء للطباعة والنشر والتوز
 ية يصدرها المجلس الحب في التراث الع ربي ، د. محمد حسن عبدالله، عالم المعرفة، سلسلة كتب ثقافية شهر

 م.1980ال كويت -الوطني للثقافة والفنون والآداب
  ، ية والصوفية دراسات نقدية ومقارنة حول ليلى والمجنون في الادبين العربي والفارسي الحياة العاطفية بين العذر

 م . 1960ة الانجلو المصرية ، الطبعة الثانية ، تأليف محمد غنيمي هلال ، مكتب
  الخطاب الابداعي الجاهلي والصورة الفنية ، القدامة وتحليل النص ، د. عبد الاله الصائغ ، المركز الثقافي

 م .1997العربي ، الطبعة الاولى 
  يق ، كلية الاداب دراسات في الشعر في العصرين الاسلامي والاموي ، د. عبد الحميد القط ، جامعة الزقاز

 م .1987
 م.1995 -ه  1416لبنان،  -ديوان ابن مقبل، عني بتحقيقه: عزة حسن، دار الشرق العربي، بيروت 
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  ديوان الأعشى ال كبير، ميمون بن قيس، شرح وتعليق: د. محمد حسين ، مكتبة الآداب بالجماميز، المطبعة
 م .1950النموذجية 

 وشرحه ، د. اميل بديع يعقوب ، دار الكتاب العربي _ بيروت ،  ديوان الحارث بن حلزة ، جمعه وحققه
 م . 1991 -ه  1411الطبعة الاولى ، 

  بيروت، الطبعة  -تحقيق: كارين صادر، دار صادر –المرقش الاكبر والمرقش الاصغر  –ديوان المرقشين
 م.1998الأولى 

 ثعلب، عني بتحقيقه: خليل ابراهيم العطية،  ديوان المزرد بن ضرار الغطفاني، برواية ابن السكيت وغيره وشرح
 م.1962 -ه  1382بغداد، الطبعة الأولى  –قّدم له العلامة الشيخ محمد رضا الشبيبي، مطبعة اسعد 

  ، م .1985ديوان النابغة الذبياني ، تحقيق : محمد ابو الفضل ابراهيم ، دار المعارف ، الطبعة الثانية 
 براهيم، دار المعارف ، الطبعة الرابعة  ديوان امريء  م.1984القيس، تحقيق محمد أبو الفضل إ
 ه  1416لبنان  -ديوان بشر بن ابي خازم الاسدي، عني بتحقيقه: د. عزة حسن، دار الشرق العربي، بيروت- 

 م.1995
 بيروت، الطبعة  -ديوان ربيعة بن مقروم الضبي، جمع وتحقيق: تماضر عبد القادر فيّاض حرفوش، دار صادر

 م.1999الاولى 
  ،ديوان سلامة بن جندل، صنعة محمد بن الحسن الاحول، تحقيق: د. فخر الدين قباوة، دار ال كتب العلمية

 م.1987 -ه  1407لبنان، الطبعة الثانية  -بيروت
 2012ة ديوان سويد بن ابي كاهل اليشكري ، جمعه وحققه شاكر العاشور، دار تموز _ دمشق ، الطبعة الثالث 

 م .
  ه محمد بن العباس اليزيدي عن الأصمعي، حققه وعلق عليه: ناصر  –ديوان شعر الحادرة ، إملاء ّ أبي عبد الل 

 م.1980 -ه  1400بيروت، الطبعة الثانية  -الدين الأسد، دار صادر
 طات ديوان شعر المثقب العبدي، عني بتحقيقه وشرحه والتعليق عليه: حسن كامل الصيرفي، معهد المخطو

 م.1971 -ه1391العربية، الشركة المصرية للطباعة والنشر، 
  يّة الخطيب ، و لطفي الصقال ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ديوان طرفة بن العبد ، تحقيق : در

 م .2000_ لبنان و إدارة الثقافة والفنون دولة البحرين ، الطبعة العربية الثانية ) مزيدة ومنقحة ( 
 وان عبدالله بن العجلان ، عني بجمعه وتحقيقه ، ابراهيم صالح ، هيئة ابو ظبي للثقافة والتراث ، دار ال كتب دي

 م.2010 -ه  1431الوطنية . الطبعة الاولى 
  ديوان عبيد بن الابرص ، تحقيق وشرح: د. حسين نّصار، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي واولاده

 م.1957 -ه  1377ى مصر، الطبعة الاول -
  يّة الخطيب ، راجعه الدكتور فخر ديوان علقمة الفحل ، بشرح الاعلم الشنتمري ، حققه لطفي الصّقال ، و در

 م .1969 -ه   1389الدين قباوة ، دار الكتاب العربي _ حلب ، الطبعة الاولى 
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 ه   1417الم ال كتب ، الطبعة الثانية ، ديوان عمرو بن قميئة ، عني بتحقيقه وشرحه ، د. خليل ابراهيم العطية ، ع
 م .1997  -

  م . 1964ديوان عنترة ، تحقيق ودراسة : محمد سعيد مولوي ، المكتب الاسلامي ، القاهرة 
 بيروت، )د. ت(،)د . ط(. -ديوان قيس بن الخطيم، تحقيق: د. ناصر الدين الاسد، دار صادر 
  المنذر هشام بن محمد السائب الكلبي، تحقيق: د. خليل ابراهيم العطية، ديوان لقيط بن يعمر الإيادي، رواية: أبي

 م.1997 -ه  1417لبنان، الطبعة الثانية  -عالم ال كتب، بيروت
 بغداد  -ديوان معن بن اوس المزني، صنعة: د. نوري حمودي القيسي، حاتم صالح الضامن، مطبعة دار الجاحظ

 م.1977
 والمسرح والقصة ، د. عز الدين اسماعيل ، دار الرائد العربي ، بيروت ،  روح العصر دراسات نقدية في الشعر

 م .1972الطبعة الاولى ، 
 ية، احمد محمد الشحاذ، رسالة دكتوراه كلية الآداب جامعة بغداد،  -سيرة عنترة بن شداد دراسة تحليلية فلكلور

 م.1979 -ه  1399
 ،م.2012مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة،  شاعر الغزل عمر بن ابي ربيعة، عباس محمود العقاد 
  شرح ديوان حسان بن ثابت الانصاري، وضعه وضبط الديوان وصححه: عبد الرحمن البرقوقي، دار الكتاب

 م .1981لبنان   -العربي، بيروت 
 روت ش رح د يوان ع م رو بن كلثوم التغلبي ، شرح وتحق ي ق : الدكتور رحاب عكاوي دار ال فكــر العربي _ بي

 م . 1996، الطبعة الاولى 
  شرح ديوان عنترة بن شداد، بتحقيق وشرح: عبد المنعم عبد الرؤوف شلبي، قّدم له ابراهيم الابياري، طبع

 القاهرة ، ) د. ت ( )د . ط ( . -بشركة فن الطباعة 
 لعربية للطباعة والنشر_ الشعر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية ، د. ابراهيم عبد الرحمن محمد ، دار النهضة ا

 م . 1980 -ه   1400بيروت ، 
  الشعر الجاهلي مصدر من مصادر دراسة الجزيرة العربية، نوري حمودي القيسي، مجلة آفاق عربية، العدد

 م.1977الحادي عشر، السنة الثانية 
 زة حسن ، مطبعة الترقي شعر الوقوف على الاطلال من الجاهلية الى نهاية القرن الثالث ، دراسة تحليلية ، د. ع

 م .1968 -ه  1388_ دمشق ، 
  ،ه  1406شعر خداش بن زهير العامري، صنعة: د. يحيى الجبوري، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق- 

 م.1986
  _شعر زهير بن ابي سلمى، صنعة الأعلم الّشنتمري، تحقيق: د. فخر الدين قباوة، منشورات دار الآفاق الجديدة

 م.1980-ه  1400طبعة الثالثة بيروت، ال
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  ه بن يوسف بن عبد المسيح بن يعقوب بن ّ شعراء النصرانية، جمعه ووقف على طبعه وتصحيحه: رزق الل 
 م.1890بيروت  -ه (، مطبعة الآباء اليسوعيين1346شيخو)ت 

  ماجستير، كلية صور الشعراء الفنية قبل الاسلام من منظور المنهج النفسي، اوراس نصيف جاسم محمد، رسالة
بية للبنات  م.2004-ه  1425جامعة بغداد،  -التر

  طيف الخيال في الشعر الجاهلي بواعثه وتجلياته، د. سامي جاسم محمد، مجلة جامعة تكريت للعلوم الانسانية، المجلد
 . 2013(، تموز 7(، العدد )20)

  م .2012مصر،  -العشاق الثلاثة ،د. زكي مبارك ، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة 
  ه(، تحقيق: محمد محي الدين عبد 463العمدة في محاسن الشعر وآدابه، ابو علي الحسن بن رشيق القيرواني )ت

 م.1981 -ه  1401الحميد، دار الجيل، الطبعة الخامسة 
  ه  (، تحقيق: عبدال كريم ابراهيم الغرباوي، وخرج احاديثه:  388غريب الحديث، ابو سليمان الخطابي ) ت

 م .1982 -ه  1402عبد القيوم عبد رب النبي، دار الفكر، 
  م.1961بيروت ، لبنان ،  -الغزل في العصر الجاهلي، د. احمد محمد الحوفي، دار القلم 
  ه  1384بغداد ، الطبعة الاولى  -الفروسية في الشعر الجاهلي ، د. نوري حمودي القيسي ، مكتبة النهضة- 

 م .1964
 م.1979القاهرة،  –ميرة حلمي مطر، دار المعارف فلسفة الجمال، د. ا 
  القصة في مقدمة القصيدة العربية في العصرين الجاهلي والاسلامي ،د.علي جابر المنصوري ، مطبعة الجامعة- 

 بغداد ، الطبعة الاولى ) د. ت ( .
 ابراهيم السامرائي ، ه (، تحقيق:د. مهدي المخزومي ، د. 170كتاب العين ، الخليل بن احمد الفراهيدي )ت

 دار ومكتبة الهلال ،) د. ت ( ، ) د . ط (.
  يقي)ت  -ه (، دار صادر711لسان العرب، محمد بن مكرم بن علي جمال الدين ابن منظور الانصاري الافر

 ه  .1414بيروت، الطبعة الثالثة، 
 ه بن محمد أبو الفتح ضياء الدي ّ ن) ابن الاثير( الجزري، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، نصر الل 

 ه  .1420بيروت،  -ه (، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية للطباعة والنشر637)ت
  ه (، تحقيق: عبد الحميد 458المحكم والمحيط الاعظم، ابو الحسن علي بن اسماعيل بن سيده المرسي، )ت

 م.2000هنداوي، دار ال كتب العلمية، 
  حياته وما تبقى من شعره، صنعة حاتم صالح الضامن، مجلة المورد، المجلد الثاني، العدد الاول، المخبل السعدي

 م.1973
  ه (، تحقيق: خليل ابراهيم جفال، دار احياء 458المخصص، ابو الحسن علي بن اسماعيل بن سيده المرسي)ت

 م .1996 -ه  1417بيروت، الطبعة الاولى  -التراث العربي
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 ه  1394بغداد، الطبعة الاولى -ة في الشعر العربي، د. عناد غزوان اسماعيل، مطبعة الزهراءالمرثاة الغزلي- 
 م.1974

  المسيب بن علس حياته وشعره، تحقيق: د. ايهم عباس حمودي، مجلة المورد، المجلد العشرون، العدد الاول
 م.1992 -ه  1412

 ه محمد بن عمران بن موسى ا ّ ُباني )معجم الشعراء، لابي عبيد الل  ه (، تحقيق: د. فاروق اسليم، 384 -297لمرْز
 م.2005 -ه  1425بيروت، الطبعة الأولى،  -دار صادر

  يات ، حامد عبد القادر ، محمد المعجم الوسيط ، مجمع اللغة العربية بالقاهرة ، ) ابراهيم مصطفى ، احمد الز
 النجار ( دار الدعوة ، ) د. ت ( .

 يا، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، معجم مقاييس اللغة، ابو الح سن احمد بن فارس بن زكر
 م . 1979 –ه 1399

  ه (، تحقيق وشرح: احمد محمد شاكر وعبد 168المفضليات، المفضل بن محمد بن يعلى بن سالم الضبي )ت
 القاهرة، الطبعة السادسة، )د . ت( . –السلام محمد هارون، دار المعارف 

 م.1970مصر ،  -العربية في الشعر الجاهلي، د. حسين عطوان، دار المعارف  مقدمة القصيدة 
  ه (، تحقيق السيد احمد صقر، 370الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري، لأبي الحسن بن بشر الآمدي)ت

 الطبعة الرابعة، دار المعارف_ القاهرة،)د.ت(.
  وأنسابهم وبعض شعرهم ، ابو القاسم الحسن بن بشر المؤتلف والمختلف في اسماء الشعراء وكناهم والقابهم

 م .1991-ه  1411ه  ( تحقيق : د.ف.كرنكو ، دار الجيل بيروت ، الطبعة الاولى ، 370الآمدي  ) ت 
  ،نقد الشعر، لأبي الفرج قدامة بن جعفر، تحقيق وتعليق: الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي ، دار ال كتب العلمية

 ت(،)د. ط(. لبنان، )د. -بيروت 
   م.1974وحدة الموضوع في القصيدة الجاهلية، د. نوري حمودي القيسي ، جامعة الموصل 

 


