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     : مقدمة  

عن ھذا  كثر ما عرفرحلة ھامة في األدب العربي وكان أیعتبر عصر ما قبل اإلسالم م 
مھما وھو  إنسانیاالشعر الجاھلي وما صوره من الحیاة الجاھلیة لذلك فھو یعد تراثا  العصر

 على مر العصور واألجیال بالدراسة واالھتمام،ولقد كانتوقد حضي  نتاج أفكارھم الخاصة
یخلوا أي عمل أدبي من بصمتھا وھذا  د، فال یكاھلي الشعر الجا مرأة محورا أساسیا فيال

حیث الھ الشعریة ن الشاعر الجاھلي یقدمھا تقدیما خاصا في أعماحیث كمنذ أقدم العصور 
وضوع سبب اختیاري لم ومصدر وحي وإلھام و حضورھاللجمال  ت تعتبر نموذجكان

غالب  فينظرا إلى أن الشاعر األعشى إرتبط شعره  {صورة المرأة عند األعشى}
األحیان بالمرأة،فأردت دراسة رؤیة الشاعر لھذا الموضوع ،ومن ھنا بدأت اإلشكالیة 

 مالصورة الجمالیة التي إتخذتھا المرأة في شعر األعشى وكیف كان حضورھا في شعره؟

دخل وثالثة قمت بتقسیم ھذه الدراسة إلى مقدمة وم ولمعرفة اإلجابة عن ھذه اإلشكالیة
تتناول أھمیة الموضوع وطرح اإلشكالیة  المقدمةق ،فكانت وملحفصول ، وخاتمة 

والمفاھیم المستخدمة بعدھا تطرقت إلى المدخل حیث تحدثت عن مفھوم الصورة الشعریة 
 ومفھوم الصورة في النقد العربي القدیم ومفھومھا في النقد الحدیث،وبعده تطرقت إلى

قدیمة،ومكانتھا في المجتمع العربي وعنونتھ بمكانة المرأة في الحضارات الالفصل األول 
بعنوان{مكانة المرأة في الحضارات  المبحث األولالقدیم وھو یضم مبحثین 

 المبحث الثانيالقدیمة}وتناولت فیھ مكانة المرأة الیھودیة فالرومانیة والمصریة ،أما 
الحیاة  الموسوم {بمكانة المرأة في المجتمع العربي القدیم} تناولت فیھ مكانة المرأة في

الموسوم{بتصویر جمال  الفصل الثانياإلجتماعیة ومكانتھا في الحیاة الفكریة لننتقل إلى
بعنوان{تصویر جمال المرأة} تحدثت فیھ عن  األولالمرأة وأبعادھا الرمزیة} وفیھ مبحثین 
فھو بعنوان{األبعاد الرمزیة للمرأة} تحدثت  الثاني جمالھا الجسدي فالتزییني والمعنوي أما

المعنون{بالموسیقى الشعریة والصور  الفصل الثالثفیھ عن رمز المرأة وصفاتھا و
بعنوان{الموسیقى الخارجیة}  المبحث األولالبیانیة} وھو بدوره مقسم إلى ثالثة مباحث،

 الثاني تحدثت فیھ عن البحور واألوزان،األلفاظ والعبارات والتصریع إضافة إلى
دثت فیھ عن المقابلة والمجانسة،واإلیقاع الموسوم{بالموسیقى الداخلیة} تح

بعنوان{الصور البیانیة} تحدثت فیھ عن التشبیھ  المبحث الثالثالصوتي،وأخیرا
فجاءت مبرزة ألھم النتائج المتوصل إلیھا ثم أردفت  الخاتمة والكنایة،واإلستعارة،أما

 المنھجوقد إعتمدت في ھذه الدراسة على  ى}األعش{الدیوانلصاحب  بملحقالمبحث 
الصورة وقد إستقیت المادة العلمیة من العدید من المراجع أھمھا  التحلیلي والوصفي

فن الشعر في المدخل وكذا   الفنیة في التراث النقدي والبالغي لجابر عصفور

 أ 
 



األغاني ألبي ) و 3ج(  بالحیوان للجاحظنت أما المصادر فقد استع إلحسان عباس
كان في مقدمتھا  لبحث كغیره من البحوث عدة صعوبات،وقد واجھ ھذا االفرج األصفھاني

لفاظ الكتب التي تخدم ھذا الموضوع في مكتبة الجامعة إضافة إلى صعوبة فھم األ قلة
أن  استطعتى ھذا ضیق الوقت وبعد ھذا المشوار وبعون هللا الشعریة الجاھلیة وزیادة عل

 الطلبة لتقدیم الجدید . أكمل بحثي وأن أخطو خطوة متواضعة لفتح المجال لزمالئنا

الذي لم یبخل علي  یوسف نجعومافتح المجال لشكر األستاذ وفي األخیر ال یسعني إال أن  
 بالنصح والمعلومات فكان لي خیر رفیق في مشوار بحثي وخیر معین وهللا المستعان .
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 مفھوم الصورة في النقد الحدیث.: ثالثا           



   

 : مفھوم الصورة الشعریة:والأ

 :  لغة -أ 

وھو الذي صور جمیع  جاء في لسان العرب صور من أسماء هللا تعالى المصور 
الموجودات ورتبھا فأعطى لكل شيء منھا صورة خاصة وھیئة مفردة یتمیز على اختالفھا 

الشعر  أنعن الصورة الشعریة قدیما وحدیثا ذلك  رعرتھا ، ومن المؤكد أنھ الغنى للشوكث
:"  2یقول علي صبح  .1نفسھ قائم على التصویر " فالصورة حقیقة الشيء وھیئة وصفتھ " 

ذلك تكون الصورة الشعریة ھي  وعلىصورة الشجرة شكلھا وصورة الفكرة صیاغتھا 
م الفكرة فیھا " غیر أن األلفاظ والعبارات غیر العبارات التي ترمز إلى القیم وتتساأللفاظ و

حقیقیا فقط والبد لكي تتحقق ھذه  استعماالكافیة لوحدھا لترمز إلى المعنى إذ استعملت 
 مجازا أیضا .  الوظیفة أن نستعمل

ة :الصورة في الشكل فقال : فأما ما جاء في الحدیث من قولھ : خلق أدم على السید ابنیقول 
  3صورتھ فیحتمل أن تكون الھاء راجعة على اسم هللا تعالى وأن تكون راجعة على أدم

أما مختصر الصحاح في مادة ( ص ، و ، ر ) ومنھ قولھ تعالى :" یوم ینفخ في الصور " 
 ع مادة صورة ، ینفخ في صور الموتىقیل ھو جم لصورقال الكعبي : ال أدري ما ا

 كلفظة إذا كانت تدل على الھیئة والشكل .وتأتي صورة  4 وأرواحھم

أما في القاموس  -8-قالى تعالى :" في أي صورة ما شاء ركبك " سورة االنفطار اآلیة 
الصفة كل ما  الھیئة ) بمعنى الشكل فقد وردت الصورة ( صًور ، ٌصًور ، صور  5الشامل
صورة وشكال ، رسم ، ونقش وصف بدقة نفھم  لشيءلتصویر أي جعل   : ،صوریصور

الصورة كلھا تدل على الشكل والھیئة أي كل ماھو  ةمن خالل ھذه التعاریف اللغویة أن لفظ
 ملموس ومرئي .
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 :   صطالحاإ-ب

جانبا من جانبي الصورة تراعي كل منھما من زاویتین جابر عصفور : نظر إلى الصورة 
أنواع بالغیة ، وھي بمثابة إنتقال وتجاوز في الداللة لعالقة مشابھة  باعتبارھاا في مفھومھ

ویعالج الجانب الثاني طبیعة الصورة باعتبارھا بأنواعھا  واالستعارةكما یحدث في التشبیة 
كل  جابر عصفور لھا جانبین ینبنيورة عند أن طبیعة الص نفھم 1للمعنى .یا تقدیما حس

وجانب ثاني یقوم على مخاطبة إحساسات  واستعارةمنھما على األنواع البالغیة من تشبیھ 
أما عبد الحمید ھیمة فھو یعرف الصورة بأنھا معطى مركب معقد من عناصر  ،المتلقي

ل مالبسات تزا سیقى واللغة ھي مركب یؤلف وحدة غریبة الوكثیرة من الخیال والفكر والم
التشكیل فیھا وخصائص اللبنة لم تحدد على نحو واضح إنھا الوحدة األساسیة التي تمزج 

خالل ھذا التعریف نفھم بأن عبد الحمید ھیمة من خالل نظرتھ  ،من2بین المكاني والزماني 
سیقى ھذا من جھة أما من جھة فھو یراھا وحدة وللصورة بأنھ مزجھا بعناصر الخیال والم

 واضحة تشوبھا  مالبسات .غریبة 

لتھا اللغویة أن الصورة الشعریة ھي المادة التي تتركب من اللغة بدال 3یرى أحمد الشایب 
والكنایة والطباق وحسن  واالستعارةالذي یجمع بین عناصر التشبیھ  والموسیقیة ومن الخیال

قدرتھا  یة ھونقول إن مقیاس الصورة الشعر التعلیل ، من خالل ھذا التعریف نستطیع أن
العبارة الخارجیة للحالة  ودقة والصورة الشعریة ھي على نقل الفكرة والعاطفة بأمانة

الداخلیة وھذا ھو قیاسھا األصلي وكل ما نصفھا بھ من جمال إنما مرجعھ إلى التناسب فیما 
بین عناصرھا المكونة لھا وبین ما تصور من عقل الكاتب ومزاجھ تصویرا دقیقا خالیا من 

لتعقید وفیھ روح األدیب وقلبھ ، كأنما نحادثھ ونعاملھ وھذا القیاس ذو أھمیة جدیرة بالتأمل ا
وھي الشكل الخارجي المعبر عن على نقل الفكرة وإبراز العاطفة  فالصورة الشعریة قادرة

الحالة النفسیة للمنشئ وعن تفاعلھ الداخلي وھي الضوء الكاشف عن كفاءة المبدع الفنیة 
ھا یتمیز ا وبالشفافة نتیجة إلیجاد المالئمة بین نقل الفكرة وتعبیرھا النفسي أسلوبوروحھ 

ه تجسیدا وتطویر دون وساطة أخرى وإنما نقرؤعقل المتكلم ویحكم علیھا بدقة وإبداع 
الذي حققھ في ھذا العمل  ا وإدراكا من خالل ھذا التناسب واالرتباطیصشختونسمعھ 
في قولھ : " أن الصورة الشعریة عند الشاعر تتجلى في قدرتھ فقد حددھا العقاد األدبي. 

 . 10 – 09،ص / 1992-بیروت  3جابر عصفور : الصورة القیمة في التراث النقدي والبالغي ، ط  1
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البالغة على نقل األشكال الموجودة كما تقع في الحس والشعور والخیال أو ھي قدرتھ على 
  1ر المطبوع ألن ھذا في الحقیقة ھو فن التصویر كما یتاح ألنبغ نوابغ المصورین " یالتصو

رس الصورة في معانیھا الجمالیة وفي صلتھا بالخلق فھو یقول : " أن ند 2غنیمي ھالل أما 
ى التصویر في العمل األدبي وال العتباراتإال إذا نظرنا سر ذلك یالیت الفني واألصالة و

وقف الشاعر في تجربتھ وفي ھذه الحاالت تكون طرق التصویر الشعریة وسائل جمال م
ظھره في الصورة النابعة فني مصدره أصالة الكاتب في تجربتھ وتعمقھ في تصویرھا وم

 من داخل العمل األدبي والمتآزرة معا على إبراز الفكرة من ثوبھا الشعري " .

 :  مفھوم الصورة في النقد العربي القدیم : ثانیا

 اءدنا العربي القدیم الصورة الشعریة وركز على دراستھا من طرف كبار الشعرعالج نق
التي تحدثھا الصورة في  ةالالفتإلى اإلشارة  وانتبھالمعتز  ابنأمثال أبي تمام ، البحتري ، 

لى الصلة التي تربط الصورة ارة بنوع متمیز من اللذة وانتبھ اھذه اإلش وقارننفس المتلقي 
 ، حیث ال 3والشعر باعتبارھا إحدى خصائص الشعر النوعیة التي تمیزه عن غیرھا 

لفنیة أو البالغیة أو البیانیة في كتاباتھم التي یستخدم النقاد العرب القدامى مصطلح الصورة ا
وصلت إلینا وقد حاول بعض الباحثین المحدثین من العرب تتبع جذوره ، وإستخراج ما 

من خالل  یمكن أن یكون من خصائص في النقد القدیم وقد حاولوا جاھدین لمس ھذه الجذور
لصورة " أو إحدى مرادفاتھا أو " االنقاد وتحدید بدء استخدام كلمة مدلوالت عبارات اولئك

ستوقفھم ما أورد الجاحظ عن التصویر في إطار حدیثھ عن اللفظ والمعنى اف 4مشتقاتھا 
قال : " المعاني مطروحة في الطریق یعرفھا العجمي والعربي والبدوي والقروي  حیث

والمدني إنما الشأن في إقامة الوزن تحیز اللفظ وسھولة المخرج وكثرة الھاء، وصحة الطبع 
  5" عة وضرب من النسیج وحسن من التصویروجودة السبك فإنما الشعر صنا

العمل األدبي فھي تمثل جوھر الشعر واھم تعد ركیزة أساسیة من ركائز فالصورة الشعریة 
وسائط الشعر في نقل تجربتھ والتفسیر عن واقعھ ، ویعتبر " مفھوم الصورة الشعریة من 

  .لتشعب داللتھا الفنیة االضطرابالمفاھیم النقدیة المعقدة الشدیدة 
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لصورة التي تولدھا اللغة في الذھن نستخدم الصورة الفنیة لتشیر إلى اوفي مجال االدب  
 انطباعاتبحیث تشیر إلى الكلمات أو العبارات إما إلى تجارب خبرھا المتلقي من قبل إلى 

اإلبداعیة التي یبوح بھا الشاعر من وتعد الصورة الشعریة إحدى البنیات  سیة فحسبح
من  ختالفھاالمفاتیح النص الشعري نظرا  أصعبخالل النص وتعد الصورة الشعریة من 

ھ ھذه الذات من خالل نصوصشاعر إلى أخر وھي تعد صورة الشاعر ذاتھ ، فھو یطرح 
ق الصورة من خالل الذات الشاعرة ، فالصورة ھي وتنبثق الذات من خالل الصورة فتنبث

ي من خر ، فالصورة الشعریة ھي التي تبدالملمح األسلوبي الذي یتمیز بھ شاعر عن أ
فالشعر عنده  1ل التجربة او الحالة التي یقاسیھا الشاعر الشعري وتسجھر النص خاللھا جو

من حیث الفنون التصویریة كالرسم ، النقش وغیرھا من الفنون الحسیة ومقتضى ھذا 
التصویر في الشعر یشبھ التصویر في الرسم ، وإن اختلفت األدوات المستخدمة في كل 

  2لكلمة .باللون والشاعر یصور بام یصور امنھما فالرس

لكنھ إقتبس لفظة التصویر ر مصطلحا فنیا ، ویإال أن الجاحظ لم یقصد من جعل التصو
ھا الحسیة لیوضح بھ مدلوال ذھنیا ، یتمثل ھذا المدلول الذھني في صیاغة األلفاظ بمدلوالت

 في معرض حسن .صیاغة دقیقة بحیث تخرج المعاني المعبرة عن المعاني 

و المعاني ه ) على نھج الجاحظ في النظر إلى األلفاظ  337وسار قدامة بن جعفر ( ت 
فقرر " أن المعاني كلھا معروضة للشاعر ولھ أن یتكلم فیھا ما أحب و أثر ... وإذا كانت 

عند قدامة كما  لموضوعیة والشعر فیھا كالصورة "،فالشعرالمعاني للشعر بمنزلة المادة ا
میتھا عند فیھا المادة الخام التي تكتسب أھھو الشأن عند الجاحظ صناعة مثل أي صناعة 

في ر من إطار استخدامھ یمثل الجاحظ لم ینقل التصو تشكلھا في صورة معینة،وقدامة
المدلوالت الحسیة لیصبح مصطلحا نقدیا فنیا بل وقف في ذلك عند حد قیاس األشیاء ذات 

ھج أبو ھالل وین 3سیة الحذات المدلوالت الذھنیة على االشیاء ذات المدلوالت المدلوالت 
الء ق) نھج الجاحظ وقدامة حیث یقرر " أن المعاني مشتركة بین الع 395العسكري ( ت 

نما تتفاضل في األلفاظ ووصفھا الجید للسوقي والنبطي والزنجي وا فربما وقع المعنى
لم بھ ، ولكن كما وقع ى سبقھ إلیھ المتقدم من غیر أن یللمتأخر معنوتألیفھا ونظمھا وقد یقع 

ھالل  نص أن أبانالحظ من خالل ھذا ال 4لألول وقع لألخر ، وھذا أمر عرفتھ من نفسي " 
العسكري قد أورد ما قالھ الجاحظ مع شيء من التصرف في ھذا الموضوع فقد صرح بھ 
في مواضیع أخرى منھا في قولھ " البالغة كل ما تبلغ بھ المعنى قلب السامع فتمكنھ في 

 فسھ ، لتمكنھ في نفسك في صورة مقبولة ومعرض حسن " .ن

أحمد الصغیر المراغي : الخطاب الشعري في السبعینات ، دراسة فنیة داللیة تقدیم مصطفى أجب ( د   1
  268، ص / 2007ط ) ، دار العلم واإلیمان 

 42ضلیات أنماطھا وموضوعاتھا وساحاتھا الفنیة ص/م الجھني : الصورة الفنیة في المفزید بن غان  2
 .  16یة خلیفة مسعود : الصورة الفنیة في شعر إبن المعتز ، ص / زك  3
 17/صالمرجع نفسھ  4
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تعني الشكل المجسد الذي تتخذه المعاني عن ویتضح أن الصورة عند أبي ھالل العسكري 
طریق األلفاظ ، إال أنھ كسابقیھ لم یقصد بلفظ الصورة أن تكون مصطلحا فنیا ، وإنما ھي 

الذي نقل  ات المدلوالت الحسیة،أماى األشیاء ذقیاس ألشیاء ذات المدلوالت الذھنیة عل
الصورة من عالم المحسوسات لتصبح مصطلحا نقدیا لألشكال التي تتشكل بھا المعاني عن 

لما رأینا تضحت معالم الصورة لدیھ یقول :" فطریق األلفاظ وعبد القاھر الجرجاني حیث ا
إنسان وفرس من  تبین إنسان من فكأنالبینونة بین أحد األجناس تكون من جھة الصورة ، 

ي فرس بخصوصیتھ تكون في صورة ھذا ال تكون في صورة ذاك ، وكذلك كأن األمر ف
ك ثم وجدنا بین المعنى في أحد خاتم من خاتم  وسوار من سوار بذل بینالموضوعات فكأن ی

ونة بأن نالبیتین وبیت في األخر بینونة في عقولنا ، وفورا عبرنا عن ذلك الفرق وتلك البی
 . 1لمعنى في ھذا صورة غیر صورتھ في ذلك"قلنا ل

ر الجرجاني لم تكن منحصرة في أنواع بعینھا كالتشبیھ واإلستعارة والصورة عند عبد القاھ
أجراس  وحیث نطق اللسان  ال منوالكنایة إنما ھي األلفاظ من حیث ھي أدلة على معاني 

  : الحروف ویمكننا إذن أن نقول إن الصور عند عبد القاھر نوعان

دات دالالت نوع یتمثل في األلفاظ من حیث ھي أدلة على معاني مباشرة أو لنقل ألفاظ  -1
 دة .معجمیة محد

ونوع یتمثل في األلفاظ من حیث ھي أدلة على معاني وھذه المعاني تدل على معاني  -2
أخرى وقد أولى عبد القاھر عنایة للمعاني التي رأى أن محاسن الكالم تكون بھا ، فدرس 

ولم یكن درسھ مقصور على ھذه األشیاء بل درس الكنایة  االستعارةالتشبیھ ، التمثیل ، 
 لك .واإلطناب وغیر ذ زواإلیجااد والتقدیم والتأخیر ، ودرس اإلسنوالمجاز 

أطلقھ  ق بمصطلح الصورة الذي ن لم یرمن البالغییبعد عبد القاھر غیر أن من جاء 
ورة بمعان مختلفة یحسن بھا الكالم وتناول لفظة الصفأنصب إھتمامھم على أنواع معینة 

التي تقدم في  واالستعاراتت كالتشبیھا ھر حیث أطلق مصطلحھي جزء مما عناه عبد القاھ
إلى مصطلح الصورة ھو بحثھم على ارات المتقدمین یھمنا من إش،وما2صورة محسوسة 

ة " وھو ما عرف بعلم البیان وھذا ما أشار بیانیة " التشبیھ والمجاز والكنایأنواع الصور ال
 إلیھ النقاد المحدثون . 

ونصرت عبد الرحمن یقول : " ومن المصطلحات الموروثة التي تقترب من مدلول 
الصورة علم البیان " وقد أشار علي البطل عند حدیثھ عن مفھوم الصورة في الشعر العربي 

 والمجاز .  واالستعارةإلى أن القدماء وقفوا بمفھوم الصورة البالغیة في التشبیھ 

 18/صالصورة الفنیة في شعر إبن المعتز: زكیة خلیفة مسعود  1
  19المرجع نفسھ ص  2
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قفت الدراسات البالغیة القدیمة للصورة عند جزئیة صغیرة ویقول احمد بسام الساعي : " تو
عن طریق بعض العالقات  واھتدترئیسیین ھما عمادھا المشبھ والمشبھ بھ ذات جناحین 

الكثیرة التي تحیط بھا وكذلك عن طریق بعض العالقات األخرى إلى أسماء حصروا 
ومجاز  ةوكنای واستعارةك تشبیھ بھاالحاالت البالغیة المحتملة في الصورة األدبیة فكان ھنا

 دوه من الفن البدیعي المعنوي ..." مرسل ومجاز عقلي وبعض ما ع

 :مفھوم الصورة في النقد الحدیث:  ثالثا

عرفت الصورة الشعریة في الفترة األخیرة اھتماما كبیرا من قبل الباحثین والدارسین ونال 
أیضا إنكار جھود  ااألدبیة وال یمكننمصطلح الصورة الشعریة الحیز األكبر من الدراسات 

أن إستراد المناھج واآلراء الجاھزة دون إیجاد تعریف للصورة الشعریة إال المحدثین في 
حس نقدي حقیقي ، ودون إستعاب لخصوصیة التراث الشعري العربي حالت دون إیجاد 

عند بعض النقاد الصورة الشعریة  ،فمفھوم1تعریف دقیق وشامل للصورة الشعریة 
" یرى أن الصورة الشعریة تتمثل في إبراز الفن  2المحدثین أمثال أحمد حسن الزیات 

العقلي أو الحسي في صورة محسوسة والصورة الشعریة ھي خلق المعاني واألفكار الردة 
 " .قع الخارجي من خالل النفس خلقا جدیداوالوا

فھو یبرز المعنى في الصورة الشعریة ویظھر في ھذا التعریف ثقافة الزیات التراثیة 
ذات المبدع ووجھة نظر خاصة بھ علي صبح المحسوسة لكنھ یشترط أن یتم ذلك من خالل 

: " یقول أن الصورة الشعریة ھي التركیب على األصالة في التنسیق الفني الحي لوسائل  3
لق من عالم ني خواطره ومشاعره وعواطفھ ، المنطلشاعر ، أعالتعبیر التي ینتقیھا ا

المحسوسات لیكشف عن حقیقة المشھد في إطار قوي تام محسن مؤثر على نحو یوقض 
 الخواطر والمشاعر في األخرین " .

: " أنھا الشكل الذي تتخذه األلفاظ والعبارات وبعد أن ینظمھا  4ر القط ولقد عرفھا عبد القاد
ة الكاملة في القصیدة الشاعر في سیاق بیاني خاص لیعبر عن جانب من جوانب التجرب

كیب واإلیقاع والحقیقة والمجاز والترادف مستخدما طاقات اللغة وإمكانیاتھا في الداللة والتر
 والتضاد والمقابلة والتجانس وغیرھا من وسائل التعبیر الفني " .

التعریفات للصورة فلقد اجتمعت فیھ وسائل التعبیر  ویظن الباحث أن ھذا التعریف أقرب
المتاحة للشاعر من األلفاظ والعبارات مع االنتفاع من طاقات اللغة اإلحائیة  والتصویر

 دورھما في تشكیل الصورة الشعریة .وكذلك لم یھمل البیان والبدیع و

.  19 – 18ا عوض ، بنیة الشعر ، الصورة الشعریة لدى أمرئ القیس ، ص ینظر : ریت   1  
.  63 -62، ص  1973عالم الكتب ، القاھرة ،  1أحمد حسن الزیات ، دفاع عن البالغة ، ط  2  
. 149بیة تأریخ ونقد ، ص دعلي صبح ، الصورة األ  3  

  1987دار النھضة العربیة ، بیروت ، ، 2صر ، طاعبد القادر القط ، اإلحاء الوجداني في الشعر المع 4 
  . 435ص 
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:" أن الصورة الشعریة وجھ من أوجھ الداللة تنحصر أھمیتھا فیما 1ر عصفور بیرى جا
كانت ھذه الخصوصیة أو ذاك  اولكن أیتحدثھ في معنى من المعاني من خصوصیة وتأثیر 

تغیر من طبیعة المعنى في ذاتھ ، إنھا ال تغیر إال من لتأثیر ، فإن الصورة الشعریة لن ا
طریقة عرضھ وكیفیة تقدیمھ " فالصورة الشعریة عنده عرض أسلوب یحافظ على سالمة 

خصوصیة  الستحداثالنص من التشویھ ویقدم المعنى بتعبیر رتیب ، وھي تعد طریقة 
التأثیر في ذھن المتلقي بمختلف وجوه الداللة التي یستقیھا من النص في منھج تقدیمھ وكیفیة 

، أو تصور تخیلي نتیجة ھذا الغرض السلیم ، تلقیھ ، وما یحدثھ دلك عنده من متعة ذھنیة 
ة تعبیر ویعبر جمال حسین یوسف عن الصورة حیث یقول : " الشك ان الصورة كأدا

أن الظواھر الفنیة او األدوات لیة في الشعر قدیمھ وحدیثھ شانھا في ذلك شجمالیة أص
التعبیریة األخرى وكونھا ظاھرة عندما یعني أنھا مرت بمراحل متعددة والبد أنھا تتطور 
وھي في تطورھا تحمل معھا جذورھا وبذور أصالتھا في الوقت نفسھ تكتسب أبعاد جدیدة 

 2الفكریة المرتبطة بھذه الظروف "ماتھ سب مع ظروف المجتمع ومع سیاتتن

أن الصورة تستعمل عادة للتعبیر على كل مالھ صلة بالتعبیر الحسي  ویرى مصطفى ناصف
ھي التعبیر الذي یوحي إلى ،فالصورة عنده 3لالستعمال اإلستعاري وتطلق أحیانا مرادفاتھا 

یھمل الشكل الخارجي  األشیاء التي لھا صلة بالحس أي خروجھا من النمط المباشر وھو ال
 .اإلستعاري  لالستعمالمرادفة في الدالالت المجازیة في قولھ 

ة تمثل طریق ملحوب وسبیل منھوج أما عبد المالك مرتاض فھو یرى بأن الصورة الفنی
جرد بسبب من األسباب التي تقضي إلى الفھم واإلدراك مولكنھ طریق غیر محسوس فھو و

صورة من مطالعھا غیر واضحة ئ الوتبتدإال أنھ الطریق المعبد أو الوعر الذي یمشي فیھ 
ماتلم ، ثم ال تلبث أن تتخذ سبیلھا  قائمة على الوھم على ھونة ولكنھا تظل مع ذلك وال مائل

التلبث أن تتضاءل من حیث ھي صورة في ھذا الطریق غیر المادي فتحصحص فیھ ، ثم 
حتى تحیز في عالم غیر محسوسة تنطلق من بدایة وتنتھي إلى غایة ، فتتالشى في المجرد 

 یرى بالعین  واضح المعالم ، وال بادي الواقع ھو معنى مجرد یدرك بالفعل والذكاء ولكن ال
 . 4الكاشفة " 

ال بالعین یة تفھم باإلدراك لصورة الفناض یرى بأن انفھم من ھذا القول أن عبد المالك مرت
 المجردة ألن الصورة قائمة على الوھم والخیال في طریق مادي .

أما عبد القادر الرباعي : الصورة في التصور الجدید إبنة للخیال الشعري الممتاز الذي 
ھا ترتیبھا وتركیبیتألف عند الشعراء من قوى داخلیة تفرق العناصر وتنشر المواد ثم تعید 

.  392جابر عصفور ، الصورة الفنیة في التراث النقدي البالغي عند العرب ، ص     1  
جمال حسین یوسف ، صورة النار في الشعر المعاصر مصادرھا ، داللتھا ، مالمحھا الفنیة دار العلم  2 

                                                     29، كفر الشیخ ، ص  1، ط 2008للمالیین والنشر ، 
3 3، ص  1983مصطفى ناصف ، الصورة األدبیة ، دار األندلس ، بیروت ،  

  

. 356، ص  1لعربي للنشر والتوزیع ، طدار القدس ا 2009یا الشعریان ، اعبد المالك مرتاض : قض  4  
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لتصبھا في قالب خاص حین ترید خلق فن جدید متحد منسجم ، فالفن عموما كما قال 
مظھر خارجي محدود و  سانتیانا نظام للقلب والخیال في أن واحد وھي في أكثر حاالتھا

 محسوس جيء بھ في الشعر لیعبر عن عالم الدوافع و االنفعاالت الیحد وال یحس الن الفن  
لى المشاعر اإلنسانیة ر لیس سوى خلق للصور التي ترمز انج كما تؤكد سوزان ال

 1الحمة ، إنھ إتحاد النفس اإلنسانیة الداخلیة بمظاھر الكون والطبیعة الخارجیة " تالم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

، بیروت  1للنشر والتوزیع ، طعبد القادر الرباعي : الصورة الفنیة في شعر أبي تمام ، دار الفارس  2
  15، ص  1980
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 ة في الحضارات القدیمة و المجتمعالمرأ مكانة      
  . العربي القدیم                         

             ة في الحضارات القدیمة.مكانة المرأ : ولالمبحث األ    

 ة الیھودیة.مكانة المرأ-1     

 ة الرومانیة. مكانة المرأ-2                      

 ة المصریة.مكانة المرأ-3    

 ة في المجتمع العربي القدیم.مكانة المرأ: المبحث الثاني  

 جتماعیة.اإلة في الحیاة مكانة المرأ-1     

 ة في الحیاة الفكریة.مكانة المرأ-2     

 

 

 

 

 

  : ة في الحضارات القدیمةمكانة المرأ: والأ
ن یعیشون مؤرخین والباحثیكما صورھم كثیر من اللم یكن العرب في العصر الجاھلي 

، ونبوة عن تیارات  واصطراعھاعزلة عن العالم ، وفجوة عن الشعوب بجزیرتھم في 
في الصراع  االعرب باألمم المجاورة وغیر المجاورة ، وشاركو اتصل، وإنما الحضارات 

عین ، وعرفوا بالمصطر واتصالھمالسیاسي الدائر بین األمم المعاصرة بقدر اتصالھم بھ ، 
10 

 



مھاجر لیھا ، كانت ، بل إن بالدھم على جدبھا ، ووعورة المسالك اوعرفھم  ، العالم القدیم
إلیھا من الشام ومصر والعراق فارون من ظلم أو ضغط ، أو  واكثیر من الشعوب فقد نزح

ممتنعون على الحكومات لسبب ما ، وكان أكثر النازحین عددا الیھود ، لكثرة ما قاسوا 
وھاجر  اضطھدھم الروم في عھد طیطس وغیره االضطھاد منذ خروجھم من مصر إلى أن

لم یكن سكان جزیرة  ،لذلك1والحبش  ان والفرس والھنودوالروم إلیھا كثیر من الیونان
 اءواألرقالعرب كلھم عربا ، بل كان یختلط بالعرب ھؤالء النازحون وغیرھم من الفاتحین 

لفاء من أمم وادیان شتى ، فیھم الفارسي والھندي والروماني والكلداني ، والموالي والح
ویضیع نسبھم بالعرب ،  مریھذراوفیھم الیھودي والنصراني وكان ھؤالء یتوالدون ویختلط 

 ىكالكلدان والسریان وبعضھم كان یحالف العرب وینتمي إلیھم كبعض الیھود والنصار
ید ، ویحملون ألقاب سادتھم كالحبش والفرس والھنود ینخرطون في عداد العب اكانو وآخرون

وبعض إال بعض الیھود وبعض النصارى من الروم مستعربون  وإمافھم جمیعا إما عرب 
 . 2 الفرس الذین یعرفون باألنبار

لیھود والعرب تمیز األخالق والنظم والعادات ، ومن المتعذر أن نضع حدودا فاصلة بین ا
عصور حضارتھم ،  صلتھم بالصحراء فياج الصحراء ولم تنقطع إسرائیل نتبني ذلك بأن 

والممیزات الصحراویة بارزة في لغتھم وخیالھم ، لھذا كان الكنعانیون والمصریون 
ئك ولتمیزھم من اھل الحضارة ، وأول والفلسطنیون یسمونھم بالعبریین لعالقتھم بالبادیة ،

بالطابع البدوي ، من قبل ، ثم عاشوا في ا بالد العرب كانوا مطبوعین الیھود الذین سكنو
جروا على ببعض عاداتھم والبادیة ثانیة ، وخالطو العرب كما سبق ، فتأثروا بأخالقھم ، و

كثیر من نظمھم :" وال أعلم في تاریخ الیھود القدیم إقلیما تأثر فیھ الیھود بأخالق أبنائھ 
أنستھم البیئة ما ورثوا  ربیة "،ولقدحد سوى إقلیم الجزیرة العوعاداتھم ونظمھم إلى ھذا ال

 مظاھر فيولم یختلفوا عن عرب الصحراء إال  من روحانیة وأخضعتھم للعقلیة البدویة
یة ، لھذا أنكر یھود دمشق وحلب في القرن الثالث میالدي أن في الجزیرة العربیة سطح

 بین العرب  انتشرت ،وقد3ود بالدین ولم یخضعوا لقوانین التلم یھودا ، ألنھم لم یتمسكوا
، سمعھا العرب في الجاھلیة ،  وأساطیرح وبعض تعالیم التواراة وما یتصل بھا من شر

الكریم كثیرا ما یجادلھم ،  القرآنان وسمعھا المسلمون في اإلسالم ، ومما یدل على ذیوعھا 
 .أرائھم  ویدحض

ار الفكر العربي ، القاھرة ، معدلة ومزیدة ، د 2وفي ، المرأة في الشعر الجاھلي ، طأحمد محمد الح1 
. 16ص    
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لك ، وألنھم أھل كتاب ،لذ واستنارةر العرب أكثر منھم ثقافة ، الشك أن الیھود كانوا في نظ
إسحاق صاحب السیرة  ابنكان یقتدي بھم األوس والخزرج في كثیر من األعمال ، وكان 

 1أھل العلم األول . لیھود و النصارى ویسمیھم في كتبھه یحمل عن ا 150المتوفي 

وقد علم الیھود بعض العرب الكتابة العربیة وجاء اإلسالم وفي األوس والخزرج عدة 
بالمدینة فتعلمھا وكان الكتاب ، ثم أمر النبي زید بن ثابت أن یتعلم كتابة الیھود  ونبیكت

اورون ویخالطون الیھود على أن العرب خالفوا الیھود في بعض كثیرین ، ألنھم یج
ین یتفقون على تحریم لحم الجمل والعرب كلفون بھ وقرائالمعتقدات ، فالیھود ربانیون .

ما خال شحم الظھر والعرب یأكلون الشحم كلھ ، والیھود  والیھود یحرمون أكل الشحم
 2یحرمون أكل الحوایا والعرب یأكلونھا .

وقد نص القرآن الكریم على ذلك : " وعلى الذین ھادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر 
 3والغنم حرمنا علیھم شحومھا إال ما حملت ظھورھا أو الحوایا أو ما اختلط بعظم " 

  : ودیةة الیھالمرأ-1

سبق ، وما برحت عاداتھم البدویة مصطبغة بسمات صحراویة كما كانت النظم الیھودیة 
قامت  إلى أصلھم الصحراوي،لذلك ھم المتعاقبة ، وفي التوراة إشاراتالبة على أجیالغ

للرجل ، والرغبة  األمة الحربیة من خضوع المرأةیقتضیھ نظام  شریعة إسرائیل على ما
روا أبناءھم لموعد ، وأن ؤجتسبى ، وتباع ، وتورث ، ولآلباء أن ی في كثرة النسل،فالمرأة

من قدر المرأة ، ففي  ترفع التوراة صرات بیع الرقیق ، وأن یقتلوھن،ولمیبیعوا بناتھم القا
ھا " رجال أن المرأة أمر من الموت ، وأن الصالح التقي ھو الذي ینجو من ،سفر الجامعة 

 ة فلم أجد واحدة بین كل أولئك " .اواحد بین ألف وجدت ، أما إمر

 مملوكة ألبیھا قبل زواجھا  كما في المجتمعات البدائیة –وكانت المرأة في المجتمع الیھودي 
تشترى منھ عند نكاحھا ، ألن المھر كان یدفع ألبیھا أو ألخیھا على أنھ ثمن شراء ، ثم 

وھو سیدھا المطلق ألن كلمة ( بعل ) معناھا سید ، ولیس لنذرھا أو  تصبح مملوكة لزوجھا
ورثھا وراثة ، ألنھا جزء من التركة ، ولھ أن  فاذا مات قسمھا قیمة ما لم یؤیده زوجھا

فمثال تزوج إبراھیم بسارة أختھ ائعا عندھم قدیما لزواج باألخت ذیبیعھا أو یعضلھا ، وكان ا
ون زواج بنت األخ ، یسخ – بائیم إحدى طوائف الیھود الثالثرال –من أبیھ ، والربانیون 
 في یحي بن زكریا –علیھ السالم  –األب ، وقد بعث عیسى  امرأةوبنت األخت ، وبنت 

بعد ذلك  ا نھوھم عنھ نكاح بنات األخ،ثملحواریین یعلمون الناس ، وكان فیمعشر من ا أثنى
، والعمة ، والخالة ، وزوجة  االبن وابنةاألب ، واألخت ألب أو ألم ،  وامرأةحرموا األم ، 

 األب ، واألصول والفروع . امرأة، وبنت  االبن

. 29، ص  المراة في الشعر الجاھلي  أحمد محمد الحوفي  1  
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وجروا على تعدد الزوجات ، ولم یعارضھ القانون الشرعي أو المدني ، وعرفوا زواج 
ألجل تبعا لھوى  االقترانیلیق أن یكون  المتعة ، ومارسوه ، ثم نھى ، الكتاب عنھ ، ألنھ ال

أن المرأة التي تورث ، كالمتاع  تحدث بعده فرقة بغیر مسوغ شرعي،وبدیھي النفس ، ثم
 أماالحق لھا في المیراث ، فالقاعدة أن الرجل إذا مات ولیس لھ أبناء ورثھ بنو عشیرتھ ، 

 مات الزوج ولم یكن قد أولد الرجل ، بل كن یورثن،فإذاالنساء فال نصیب لھن مما ترك 
البنت إذا مات عنھا والدھا ورثھا أقرب الرجال  لزوجة ورثھا أخوه أو بعض أقاربھ،وكانتا

إلیھا ، ثم عدلت ھذه القاعدة في عصر متأخر ، فسمح للبنت أن ترث أباھا إذا لم یكن لھ 
الزوجة فال نصیب لھا من تركة زوجھا ، بل ظلت جزءا من متاعھ یرثھا ذوقرباه  أما ولد

 1أن تتزوج رجال من عشیرتھ على البنت التي ورثت أباھا  اشترطتاة .على أن التور

ن یمنعونھ ، وال ، والقراؤواختلفوا في توارث الزوجین ، فالربانیون یورثون الرجل زوجتھ 
خولت  أن ترثھ ، ولكن لھا مؤجل صداقھا،وقدجل صداقھا ، ویمنعونھا أیضا مؤیلزمونھ 

ماال یرضي ، ولم یكن ھناك ما  القوانین الیھودیة القدیمة الرجل أن یطلق زوجتھ إذا فعلت
روابط واھیة ال تجدي فتیال . ولم یسمح  استعمال ھذا الحق المطلق إال بعض فھ عنیك

، ثم في للنساء أن یطلبن الطالق من أزواجھن ، ولیس قبولھن الطالق شرطا لصحة وقوعھ 
 ن للمرأة أن تطلب الطالق من زوجھا .أباح القراؤ عصور متأخرة

 اسمھم إلى أمھاتھم ، ففي التعاویذ السحریة الیھودیة یقرن وكان الیھود قدیما ینسبون أبنائ
ولیوس ولھوزن على دراسة التوراة ، وخلص إلى أبیھ ،وقد عكف ی باسمالرجل باسم أمھ ال 

حرره أتباع المدرسة ب في الجزء الذي أن النسب إلى األم ھو الشائع في جداول األنسا
) وأن النسب إلى األب ھو الشائع في القسم  j، وھذه الجداول یرمز لھا بحرف ( الیھودیة 

) ، وإذا علمنا أن  pوتیة ، والتي یرمز لھا بالحرف ( الذي حرره أتباع المدرسة الكھن
ضعون ألرحام ، وال یعیة للزواج بذوي االسامیین كانوا یضعون قیودا شدیدة وحدودا مر

ألب ، إذا علمنا ذلك اون الزواج بأخت ي الزواج بالعصبة ، فھم مثال یسمحمثل ھذه القیود ف
تبین لنا أنھم كانوا في وقت ما یعدون صلة األبوة أو ھي من صلة األمومة ، ویرون أنھا ال 

ه عن إتحاد ، ووجود ھذه العادة یفسر قول إلھھم یھو2تفرض نھیا وال تحریما في الزواج 
 ، وأمھ ، ویلتصق بزوجتھ )  هالرجل والمرأة ( سوف یترك الرجل أبا

 

 : ة الرومانیةالمرأ-2

 : الزواج-1
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إن كانت مخلوقة للمتعة وھي دائما  و، أة في نظر الرومان القدماء شرا یجتنبكانت المر
 . 1ا وصیا قبل موتھ خاضعة للرجل أبا وزوجا وكان زوجھا یملك ما لھا ویقیم علیھ

فھي في نظره ونظر المجتمع أمة ال قیمة لھا ، بید أبیھا أو زوجھا حق حیاتھا وحق موتھا 
في روما لھا واجبات ا ، فإن ھو الذي یختارلھا زوجھا،فالمرأةوإذا كانت ملك أبیھا في شبابھ
بالحیوان دة حقیرة شبھت مجردة من إنسانیتھا فقد عدوھا عبولیس لھا حقوق وفي نظرھم 

أة أجنبیة ولم یكن بینھما فإذا تزوج روماني امر «عدت بعض األحوال عمود النسب وقد 
 . 2 »اھرة لحق الولد بأمھ حق المص

وإنما عینوا بالمرأة ، ولم یعترفوا لھا بالحق  اوفلوعلى كثرة المشرعین في روما فإنھم لم یح
فیھا رب األسرة كما یتصرف في ما علیھا من واجب فھي في نظرھم أمة شرعیة یتصرف 

الرومانیة الشرقیة ربت البیت ولھا  ةكانت المرأة في اإلمبراطوری ه وقطعانھ،وكذلكعبید
الطالق مألوفا عند الرومان ، وقد   ملھا المنزلي ونفوذ على أطفالھا،وكاننفوذ في مجال ع

ذ العصور األولى نظام مرعى من ھالرومان بأن اعترفكثر في عھد الجمھوریة األخیرة وقد 
فراق عرضھا عملھا للعقاب في تاریخھم ، فإنھ لیس للزوجة حق في أن تطلبھ فإذا حاولت ال

العالقة الزوجیة إلى  ا علىیحیة أطفأت من شره لظل سیفا مسلطالمسأن  الصارم،ولوال
، وراجت الفحشاء مناسبة ألول ملل بین الزوجین  ألقلالطالق یقع  وأمسى عصر متأخر

الذباب في  المحصنات عن كثیرات في روما مثل إن «:  3شدیدا عندھم ، قال بلوت رواجا 
فصل الصیف ، وشاعت لمصاحبة بین الجنسین إلى أن أدرجت في قوانینھم وخصص لھا 

 . »فیھا فصول حتى صارت كأنھا شرعیة 

ولم تكن قوة المرأة الرومانیة في طلب العلم بل كانت قوتھا سلطان الجمال والدالل وقلوب 
ساء بصورة الشھوات فالعلم في العصر الروماني الذھبي لم یشمل الن استعبدتھاعلى قلوب 

بیل المسیح ، لم یكن لھم ي وإلى عھد اإلمبراطور أوغست قدیدجدیة أكثر من عصرھم الح
وعنیت نشر العلم بین وإن وجدت من بعد ، ات ، ثم إن ھذه المدارس مدارس عامة للبن

فضال عن ذلك فان المیول العامة وكانت عقیمة في التربیة والتعلیم  أنھاالجنس اللطیف ، إال 
 . 4 ىوالموسیقكانت منصوفة نحو الرقص 

 : ة الرومانیةمقام المرأ-2
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رفیع في الھیئة االجتماعیة ، فزوجھا كان یكرمھا وأوالدھا وعبیدھا یحترمونھا  كان لھا مقام
وكانت الحاكمة المطلقة في بیتھا وكانت تقدم الذبائح مثل زوجھا في المعابد وتشاركھ في 

كلودیوس  وامرأةكانت امرأة اغسطس قیصر شریكة لھ في ارائھ  باألمالك،ولقد االھتمام
على دین ملوكھم   ،والناسنیوس یلقب زوجتھ أم السلطة والشعبلطة علیھ وكان أونطومتس

فلم یكن إكرام المرأة في بیوت الخاصة والعامة أقل من إكرامھا في قصور الملوك 
والعظماء وقد كانت للنساء جمعیات أدبیة من ذلك جمعیة حفظ الحشمة وجمعیة األمھات 

وكن  یاكل أخرى خاصة بھن ،وغیرھا ،وكن یمنعن من دخول بعض الھیاكل ولكن كانت ھ
  .1حسنات السیرة  كثیرات التقوى والورع

 : ة المصریةالمرأ-3

أما المرأة المصریة فقد كانت سامیة القدر ، لھا أن تتولى الملك إذا فقد الوارث للعرش من 
الذكور ، ومع أن ھذا النظام سن قبل المسیح بثالثة أالف سنة كما روى ( دیودور ) فإن 

أن شعور  ن ملكا،ویظھربإزاء أربعمائة وسبعییذكر غیر خمس ملكات  لممصر جدول ملوك
السبب في أنھا كانت ملكة تشعر بأن الملك ألیق بالرجل ، ألن الملكة  المصریة بأنوثتھا كان
للرأي  إلى أن تلبس ثیاب الرجل ، مراعاة ق ، م ) إضطرت 1550( ختشبسوت ، قبل 

إنھا  «الصقلي ) یقول : إن (دیودور للملكة بالوالء ، حتىصریون یدینون العام ، وكان الم
التي  یدةجمنال الملك ، ویرجع ھذا إلى الذكرى الال من السلطة والتكریم أكثر مما یكانت تن
 .2»في مصر األلھة إیزیس خلفتھا 

 –المصري القدیم  –لم تكن المرأة في ذلك العھد البعید  «كما یقول " الكسندر موربي " : 
ة مھملة أو منبوذة ، بل كانت یحسب لھا في األسرة حساب فقد كانت تعیش بین أفراد كمی

لھ في جمیع الشؤون ، حرة في أعمالھا مساویة  االستقاللأسرتھا مستقلة عن الرجل تمام 
ذلك أن المصریین في عھد الفراعنة كانوا ینظرون إلى المرأة بعین غیر التي كان األقدمون 

 . »3ة وبعدھم ینظرون إلیھا الفراعنجمیعا قبل 

وكانت الزوجة جلیلة القدر حتى إن الملك الیكاد یصور على األثار إال مع زوجتھ وھذا عام 
ال یقتصر على الطبقة العالیة ، فالمصري كانت إمرأتھ بجانبھ أینما وجد ولم یكن من األدب 

والید في الید كما  فالزوج المصري وزوجتھ یختاران الحیاةالفصل بین الزوجین ،  عىالمر
المرأة تتناول مھرا من زوجھا بعقد زواجھا ،   ،وكانت4نرى في الصورة التي على القبور 

على أن  اقن عقود الزواج على المتزوجین اتفوقد ذكر " دیورور " أنھ نص فیھ شرط عقد م
 یطیع الرجل المرأة .

. 858/  20، نقال عن مجلة المقتطف  178ص المرجع نفسھ  1    
  . 71أحمد محمد الخوفي : المرأة في الشعر الجاھلي ، ص   2 

 . 71المرجع نفسھ ، ص   3
 نقال عن الحضارة المصریة القدیمة . 72، ص أحمد محمد الحوفي  4
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كان  االجتماعي، ألن النظام  ریون تعدد الزوجات عن طریق التسرىقد عرف المصلو
 إمرأة واحدة من یقضي بتقسیم الشعب إلى طبقات ، ولم یكن مباحا للرجل أن یتزوج إال

وعرفو النسب إلى األم  1تسرى على أن تكون زوجتھ سیدة سراریھ طبقتھ ، ولكن لھ أن ی
ى عھد ھذا من تأثیر األمومة األولى التي وجدت أثارھا إل من األب ولعل أحیانا بدال

ي سیرتھا اإلمبراطوریة الوسطى وفي نقوش ذلك العھد نرى أن الجدة من جھة األم تتقدم ف
اط بالبنات تغذیة نیت المرأة المصریة بأنھا تملك ، لذا كان تمیزعلى جمیع أفراد األسرة،و

النساء لبثن وحدھن  ان أھلھن إذا طعنو في السن وال یكلف الذكور بذلك وھذا دلیل على
یال یملكن ویرثن ، ثم تطور النظام فصارت المرأة تأخذ من تركة أبیھا نصیبا زمنا طو

 كانت النساء یمارسن التجارة و ،و2یعادل نصیب شقیقھا وكان ھذا قبل الحكم الیوناني 
 اما الرجال فكانوا في منازلھم ینسجون. یذھبن الى السوق

 : ة في المجتمع العربي القدیمالمرأ: ثانیا
الشك أن جمیع األمم والشعوب والحضارات والشرائع التي جاءت قبل اإلسالم أساءت إلى 

شدیدة وبما في ذلك قوانین " مانو " في الھند و "  ةوقست علیھا قساو فاحتقرتھاالمرأة 
الیونان وكذلك المصریین والرومان القدامى ، ولم تنج المرأة و وأثیناحمورابي " في بابل 

شریعة بني إسرائیل وعن النصارى فتساءل مفكروھم عما إذ كان لھا نفس من المھانة في 
خالیة من الروح ، ماعدا السیدة " مریم " أم  واعتبروھابشریة ، وشاع بینھم التبتل والرھبة 

إنحدرت  الخطیئة األبدیة التي اوإستفاد من التاریخ أن عرب الجاھلیة لم یعرفوالمسیح ، 
عند غیرھم ، وبالتالي لم وس ، لم یعرفوھا بالمعنى المعروف وحواء من نعیم الفرد بآدم

 3 »نظرة طبیعیة مرتجلة  «یحكموا باألصالة في الخدیعة والخیانة ولعلھم نظروا إلیھا 

تعلم ماتستطیع تعلمھ فكانت المرأة العربیة نافعة في الحیاة سواء حیاة األسرة أو القبیلة 
في  للمرأة كان «إلتقان عملھا وضمان عیشھا وفق تقالید قومھا یقول " جرجي زیدان : 

ة ورأي حازم في السیاسة والحرب ، واألدب ، الجاھلیة شأن وارد وكانت صاحیة أنف
 والشعر ، والتجارة ، والصناعة ، وكانت على اإلجمال عظیمة الشأن عفیفة النفس وعفتھا

الظلم  الفكر وإباء استقاللواألنفة ، ألن المرأة التي تشب على  االستقاللمار حب من ث
 4 »تترفع عن ارتكاب ما یھون على المرأة الناشئة في مھا الذل المغلولة بأغالل الحجاب 

  : جتماعیةمكانة المرأة في الحیاة اإل-1

 . 17نقال عن المراة في التاریخ و الشرائع ص  2
 . 83وفي ، المرأة في الشعر الجاھلي ، ص أحمد محمد الح  2
عبد اإللھ میسوم : تأثیر المرشحات في التربادور ، ( د،ط) الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ، الجزائر   3
 .  10 – 5نقال عن عباس محمود العقاد ، الصدیقة بنت الصدیق ، ص  21، ص  1981، 
 .  64 – 5 التمدن اإلسالمي ، القاھرة  خنقال عن جرجي زیدان ، تاری 22، ص  عبد اإللھ میسوم  4
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بمفھومھا األساسي ھي العالقات القائمة بین أفراد المجتمع ، في كل  االجتماعیةإن الحیاة 
مظاھر حیاتھم الیومیة ، وما ینشأ عن ھذه العالقات من مؤسسات مختلفة من تكوین مبتدئ 

األساسیة  في  ةلألسرة وھي الخلیة األساسیة األولى في تركیب المجتمع الجاھلي فھي النوا
 . ولھ من ھذا الجانب الزواج الطبیعة الجاھلیة وأول ماسنتنا

 : الزواج-

 علم الرجل أن الزواج شوكة في الحیاة وأساس العشرة الطویلة ، ولحمة وثیقة بینھ وبین ما
وینطیعون  سیمة في إنتاج أوالده یرثون منھ سكنھ ومتاعھ وق، علم أیضا أن الزوجة یصاھر

ولذلك تخیر الزوجة جیدا ، وكانت منذ الحداثة  على كثیر مما تطیعھم علیھ ، وتأخذھم بھ 
ھو الغنى  يالزوجة المثلى تمتاز بصفات منھا حسبھا وشرفھا ولیس الحسب في نظر العرب

إنما ھو المجد وحسن األخالق وما یدل على ذلك أن " قیس بن الزھیر " سید عبس وبطلھا 
ا الغنى ، وشبھ بھ أن یختار لھ زوجة أذلھا الفقر أذابھطلب من " التمرین قاسط إبن ربیعة " 

أطلب لي بكرا ، قد عاشت في نعمة وأدركتھا حاجة ،  «" خالد بن صفوان " لرجل  قول
  1 »فخلق النعمة فیھا وذل الحاجة معھا

إحتفظوا لنطفكم فإن  «ھذه الفكرة بقولھ :  ا" فعززوثم جاء النبي " صلى هللا علیھ وسلم 
المرأة  « : قیل ما خضراء الدمن ؟ فقال »إیاكم وخضراء الدمن  «قال : و»العرق نزاع 

بعض وجرى المسلمون على حكمتھ العجب إذا في أن یفتخر  »ت السوء الحسناء في المنب
من قومھا ، إذا فالزوجة نابعة ألزواج بحسب زوجاتھم ، ألن في حسبھن شرفا ألزواجھم وا

إلى أوصافھا بعضھا راجع لق بأخالقھم وأبناؤھا صورة منھا،وتثمر مثل ثمرھم وتتخ
وأكثر نسال  ةالجسدیة والنفسیة وھم فظلوا الشابة على الثیب ولعلھم نظروا إلى أنھا كاللؤلؤ

ل قبل فھي تنقطع عن الحب «ھم یعرفون بالمشاھدة أن الرجل أبعد أمر في النسل ووالدة و
ال تتزوجوا من  «بن كندة "  لذلك قال "الحارث »أن ینقطع الرجل عن اإلحبال بدھر 

 . »نساء إال الثیب ال

الد الحیوان ، لیحصلوا على یوقد أثار أفالطون المرأة الشابة ألن الناس یسلكون ذلك في إست
وینتھي باألربعین أما الرجل فإن نسل قوي ممتاز إلى أن شباب المرأة یبدأ من العشرین 

 شبابھ من الثالثین إلى الخامسة والخمسین .

  : تعدد الزوجات-

مكانا بارزا في قلب العربي وعقلھ في العصر الجاھلي ومن الطبیعة أن  ةالمرألقد احتلت 
في  وأن یجمع أي عدد منھن دون تحدید ألنھ یحب النسل والعزة عندهیكثر من زوجاتھ 

، نقال عن نزھة األبصار واإلسماع في  150أحمد محمد الخوفي : المرأة في الشعر الجاھلي ، ص   1
 . 218/  3ومجمع األمثال  117/ 2باء دومحاضرات األ 32في أخبار ذوات القناع 
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ون للرجل تعدد الزوجات ، یكثرة اوالده ألن في كثرتھم متعة وعزة للقبیلة فقد أباح الجاھل
مباحا  «اھلیة بین العرب كما شاع في األمم األخرى فقد كان وقد شاع ھذا النظام في الج

عند قدماء المصریین واألشوریین وقد مارسھ اإلغریق والیونان ، وقد أباحتھ التوراة عند 
 1 »اإلسرائلیین دون تحدید العدد  

نما مارستھ األمم األخرى على العرب وإرا وصتعدد الزوجات لم یكن مقنالحظ أن نظام 
إن ھذا  «لك بقولھ في تحلیلھ العوامل النفسیة لتعدد الزوجات : " ذ lowiویعزز " لوي 

 االنغماسالمرأة ، أو على الشعور بمھانتھا ولیس الدافع إلیھ  انحطاطالنظام لیس دلیال على 
، لشدة  تران بأخرى قد یحدث أن تدفع المرأة زوجھا على االقفي الشھوة والتھا لك علیھا إذ 

أخرى ، وقد یكون  امرأةرغبتھا في طرح جزء من أعباء واجباتھا المنزلیة على عاتق 
 2 »الدافع إلیھ الرغبة الطبیعیة في النسل وكثرة الذریة 

" جیستاف لویون " إلى أنھ نظام حسن یرفع المستوى األخالقي في األمم التي وكذلك یذھب 
لتعدد دة ال تجدھا في أوروبا،فااعاطا ، ویمنح المرأة احتراما وسرتبتدین بھ ، ویزید األسر ا

لیس دلیال على مھانة المرأة ، لنخلص في ذلك إلى أن العرب لم یكونوا شعبا ھمجیا بدائیا ، 
إن اإلسالم راعى األحوال التي قد تلجئ إلى  العربیة لم تكن مھینة القدر،ثموأن المرأة 

، وما صى أربع نسوة ، وأوجب العدل بینھنة وجعل الحد األقالتعدد ، فأقره في حدود معلوم
، ولو ان التعدد منقصة ویرفع من قدرھن من شك في أن اإلسالم كان یحدب على النساء 

، وقد جھل بعض أعداء اإلسالم للمرأة لخطره اإلسالم خطرا كما خطر الزیادة على أربع
عدد الزوجات لیستجلب الرجال إلى دینھ ، وزعم ت ھذا كلھ فزعموا أن النبي ھو الذي اباح

  3لإلسالم األب " بروغلي " أن تعدد الزوجات نتیجة 

ورفع من قدرھن أعظم مما أتى بھ  اءسأفاد الن نجد عمال ال أننا « سیوریفیل " :میقول " 
النبي " محمد " ، فھن مدینات لھ بأمور كثیرة ، وفي القرأن أیات سامیات في تقریر 

على الرجل الواحد أن یجعل في عصمتھ  فوجب »  ن وما یجب لھن على الرجال حقوقھ
 4أكثر من إمرأة كي تبقى األنساب معروفة 

  : الطالق-

، دار الكتب الوطنیة بنغازي ، لیبیا  1سعدیة حسین البرغثي : األسرة في شعر ما قبل اإلسالم ، ط   1
 . 68نقال عن محمود جمعة النظم االجتماعیة والسیاسیة ، ص  109، ص  2003

نقال عن النظم االجتماعیة والسیاسیة ،  243وفي : المرأة في الشعر الجاھلي ، ص أحمد محمد الح  2
 .  74ص 

، نقال عن اإلسالم الكونت ھنري دي كاسترى ، ترجمة أحمد فتحي زغلول  244، ص المرجع نفسھ  3
52 . 

 .  60، ص  1دار العلم ، بیروت ، ج 1عمر فروج : تاریخ األدب العربي ، ط  4
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ى األن كانت الحیاة الزوجیة في كل قبیلة تھزھا ھزات عنیفة تقوض أركانھا ومازالت إل
العالم القدیم إلى الطالق ،  ععرضة لرجات قویة تھدم بنیانھا ، فكان من الطبیعي أن یفز

عرف  ،فھلرائع السماویة الثالثة في حدود وقیودأن نتیجة الشوكان من تنظیم األسرة 
ة للرجل یستأثوبھ ؟ العرب الطالق ؟ وعلى أي الصور عرفوه ؟ وھل كان ھذا الحق حكر

طالق ، شفھا من نظام اللصورة التي نست أن المرأة كانت لھا نصیب في ھذا الحق ؟ ثم ماأو
أن نتعرف على بواعث الطالق   تطاعبمس . لیسلنتصور مكانة المرأة في المجتمع العربي

ت " نبیھ بن الحجاج فمثال سأل وبحسبنا ان نمثل ببعضھا فقد یكون من بواعثھ الفقر كلھا
 تقر فقال : ما ألنھ إفأن یطلقھ هاالسھمي " زوجت

 1 زور وھتر* تلك عرساي تنطقان على عمد *** لي الیوم قول 

 في السن إلى الفقر وفي ھذین یقول " عبید بن األبرص "  ولقد ینضم الكبر

 رید أم لدالل ؟ رسى غضبي ترید زیالي *** ألبین ت* تلك ع                

 2الموالي  ني كبرت وأني *** قل مالي وضن عني* زعمت أ                

" لقیط بن زرارة " ألنھ كان بنت عمھ  وبسبب الكبر طلق عمرو بن عدس " " دخنتوس "
 شیخا ھرما ، فرأھا یوما تتأفف منھ ، فقال لھا : أیسرك أن أفارقك قالت : نعم ، فطلقھا .

طالق الزوج لزوجتھ الغیرة وھذا عندما یجد زوجتھ تمیل إلى غیره وتفضلھ الومن بواعث 
إحتكم ھو و " علقمة بن  امرئ القیس "وامرأتھ " أم جندب " عندماعلیھ ، كما حدث مع " 

خلیلي  « الفحل " إلیھا لتحكم بینھما أیھما أشعر في وصف الخیل فقال "امرئ القیس" : هعبد
حتى فزع  »الھجران في غیر مذھب  ذھبت من «حتى فزع علقمة  »مرابي على أم جندب 

بده أم جندب على امرئ القیس فقال لھا بما فضلتھ علي ؟ فقالت : فرس ع منھا ، ففضلتھ
 3أجود من فرسك فغضب علیھا وطلقھا .

لیھا ، وال یجد فیھا الخالل التي ألنھ الیأنس ا إمرتھنجد أن الرجل قد یطلق  أیضاومن ذلك 
م یرضھا ولم یستحسن خلقھا " عنترة" فل امرأةیرید ، كما فعل " األعشى " لما تزوج 

 فطلقھا ، وقال : 

 العصا *** وأال ترى لي فوق رأسك بارقة . * فبیني فإن البین خیر من               

 * وماذاك عندي أن تكون دنیئة *** وال أن تكوني جئت عندي ببائقة .               

 .  260أحمد محمد الخوفي : المرأة في الشعر الجاھلي ، ص   1
، دار الكتاب العربي ، بیروت ، لبنان ،  1عبید بن األبرص ، الدیوان ، ش أشرف أحمد عدرة ، ط  2

 . 86ص 1994
 .  161-160شعر ماقبل اإلسالم ، ص عدیة حسین البرغثي : األسرة في س  3

19 
 

                                                           



 1ا بیني فإنك طالقة *** كذاك أمور الناس غاد وطارقة * ویا جارت               

بزوجتھ إلى أن یستوفي  أحقوكانت العرب تطلق في الجاھلیة ثالثا على التفرقة ، والزوج 
 لزوجتھ : یلھ إلیھا ، وفي ذلك یقول األعشى انقطع سب استوفاھاثالث طلقات ، فإن 

 میمة *** وموموقة فینا كذاك ووامقة * فبیني حصان الفرج غیرذ             

 2* وذوقي فتى قوم فإني ذائق *** فتاة أناس مثل ما أنت ذائقة              

عباس " إذا سئل عن طالق  ابنكة ھذا التفریق یدل على ذلك قول " وقد التزم أھل م
تطلیقة ، ثم ھو أحق بھا فإن طلقھا ثنتین فھو أحق بھا  امرأتھكان الرجل یطلق  : العرب

 أیضا ، فإن طلقھا ثالثا فال سبیل لھ إلیھا .

، ثم زاد  ن اإلسالم قد وافق العرب كلھم أو أكثر في أن جعل الطلقات ثالثاومھما یكن فإ
تحل لزوجھا بعد الطلقة الثالثة إال إذا تزوجت غیره ، ثم إن  أمورا ، منھا أن الزوجة ال

الفقھاء في حكم ھذا الجمع  اختلفالعرب كانوا یطلقون ثالثا دفعة واحدة ، ولما جاء اإلسالم 
أو ثالثا دفعة واحدة ، وذھب بعض  اثنتینفذھب جمھور الفقھاء إلى وقوع الطالق 

 3إلى وقوعھ واحدة . والمحققینتھدین المج

 : الخلع -

تختلع منھ إذا  لھا ، ومن صور الطالق في الجاھلیة أن تفتدى المرأة من زوجھا بما كان
أخیھ وبعد أشھر جاءتھ  ابن ابنتھلظرب " زوج اأساء عشرتھا ، من ذلك " عامر بن 

عصاك عن بكرتك فإن كانت نفرت من غیر أن  ارفع بابني «:  أخیھ ألبنفقال مثجوجة 
تنفر فذاك الداء الذي لیس لھ دواء وإن لم یكن بینكما وفاق ، ففراق الخلع أحسن من الطالق 

ورد علیھ صداقھ وخلعھا ، وكذلك خلع " دعج بن عبد هللا "  4»، ولن تترك مااك وأھلك 
 من رجل إیادي زوجتھ وتزوجھا .

َوَال َیِحلُّ لَُكْم أَْن َتأُْخُذوا  «لع مراعاة لصالح المرأة لقولھ تعالى ":ولما جاء اإلسالم أقر الخ
ِ َفإِْن ِخْفُتْم أَالَّ ُیِقیَما ُحُدوَد هللاَِّ  ا آَتْیُتُموُھنَّ َشْیًئا إِالَّ أَْن َیَخاَفا أَالَّ ُیِقیَما ُحُدوَد هللاَّ  َفَال ُجَناَح ِممَّ

 5.» َعلَْیِھَما ِفیَما اْفَتَدْت ِبھِ 

، دار الكتب العلمیة ،  2األعشى الكبیر میمون بن قیس : الدیوان ، ش مھدي محمد ناصر الدین ، ط  1
 .  183، ص  1993بیروت ، لبنان ، 

 .  183، ص المصدرنفسھ  2
وعیون  130 /3نقال عن تفسیر القرطبي  264وفي : المرأة في الشعر الجاھلي ، ص أحمد محمد الح  3

 .  160 – 145المسائل 
 .  264، ص المرأة في الشعر الجاھلي : أحمد محمد الحوفي  4
 .  228سورة البقرة األیة   5
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بنت عبد هللا بن أبي " للنبي " صلى هللا علیھ وسلم " عن كراھیتھا ولقد كشفت جمیلة
   تردد عليللزوجھا ، ورغبتھ في فراقھ فقال زوجھا : إني أعطیتھا أفضل مالي حدیقة، ف

یقتي ، فأمرھا النبي بردھا علیھ وفرق بینھما ولقد حذر اإلسالم الزوجة أن تخلع أو حد
 اإال أن یخافا أال یقیم «غیر حاجة أو خضوعھا للھوى ، لقولھ تعالى: تطلب الطالق من

أیما امرأة إختلعت من زوجھا من غیر بأس بھ  «یقول صلى هللا علیھ وسلم : و»حدود هللا 
  »لم ترح رائحة الجنة 

 : دوالوأ ةالمرأ -

كان یقع على من كانت العرب تدفنھا حیة  اسم ودةوالمؤؤودة یئدھا دفنھا حیة یقال وأد الم
 : ومؤودة أنشد اإلعرابيمن بناتھا وھو وائد وھي وئیدة 

 ذھل جمیعا وعامر  * وما لقي المؤودة من ظلم أمھ *** كما لقیت               

ییھا ألبسھا جبة من وكیفیة الوأد كما ذكر ان الرجل منھم إذا ولدت لھ بنت فأراد أن یستح
إذا كانت عي لھ اإلبل والغنم في البادیة وإن أراد قتلھا تركھا حتى شعر ترصوف أو 

في  ابئروقد حفر لھا سداسیة فیقول ألمھا طیبیھا وزینیھا حتى أذھب لھا إلى أحمائھا 
من خلفھا ویھیل علیھا التراب الصحراء فیبلغ بھا البئر فیقول لھا أنظري فیھا ثم یدفعھا 

  1لبئر باألرض .احتى تستوي 

وھذه اآلیة توضح  »وإذ المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت  «الكریم  : القرآنوقد ورد الوأد في 
لنا الوحشیة التي كانت تتعرض لھا البنت في العصر الجاھلي والطریقة البشعة التي كانت 

منھم من كان ترفتھ لتعاقب علیھ بھذه الطریقة،وتلفظ بھا أنفاسھا دون أن تعلم الذنب الذي اق
تشاؤما منھم بھذه الصفات ،   2یئد من البنات من كانت زرقاء أو شیماء أوبرشاء أو كسحاء 

لما ولدت على بعض ھذه  إنھا" سورة بنت زھرة بن كالب " وذلك ومن ھذا الحدیث حدیث 
 الحافر فأرسلھا إلى الحجون لتدفن ھناك فلما حفر لھابوھا كذلك أمر بوأدھا أ ورآھاات الصف
شیئا فعاد لدفنھا یرھا البریة ، فالتفت فلم وخلقول : التئد الصبیة دفنھا سمع ھاتفا ی وأراد

فسمع الھاتف یسجع بسجع أخر في المعنى فرجع إلى أبیھا فأخبره بما سمع فقال : إن لھا 
لد نذیرا ا فكانت كاھنة قریش فقالت یوما لبني " زھرة " إن فیكم نذیرة أوتلشأنا وتركھ

واحدة منھن قوال ظھر بعد حین حتى  على بناتكم فعرضن علیھا فقالت في كل فأعرضوا
من بین األسباب التي و 3لت ھذه النذیرة أو ستلد نذیرا .اعرض علیھا " أمنة بنت وھب " فق
 أدت إلى ھذه الظاھرة نذكر منھا : 

ب في معرفة أحوال العرب ، عني بشرحھ السید محمود شكري اال لوسي البغدادي ، بلوغ األر  1
 .43دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان  3وتصحیحھ وضبطھ محمد بھجة األثري ، ج 

 . 44المرجع نفسھ، ص   2
 . 44ص -بلوغ االرب في معرفة احوال العرب ،  محمود شكري االلوسي  3
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 :مالقاإل -

وال  «الكریمة لقولھ تعالى :خوفا من الفقر وفي ھذا نزلت األیة فمنھم من كان یقتل أوالده 
الوأد من أثار الفقر المتخوف ألن  وكان 1 » خشیة امالق نحن نرزقكم وایاھمأوالدكم  اتقتلو

مون سكانھا وال صناعات البیئة شحیحة بالزاد كثیرة الفواجع والمجاعات ولیس بھا زرع ی
وكان بعض العرب الذین ألنھن یأخذن وال یعطین ال ، واإلناث عبأ متدر علیھم الینشرونھا 

وبعضھم یقترفھ خوفا بھ  ىة كما كان بعضھم یتباھییئدون یعتقدون أن الوأد یدل على األریح
قد كان الوأد مقتصرا على األنثى دون الذكر ألن و 2من احتمال متاعب بنات قد یؤسرن. 

 ھذا األخیر قادر على مساعدة والده في جلب القوت وتحسین ظروف المعیشة .

 : بيالس -

إلى المحافظة على الشرف ، ألن ھ فكان الدافع إلى الوأد النزوع كان السبي متوقعا المفر من
ن وقوع بناتھم األباء كانوا یخشون إطعام أفواه الفائدة منھا ، ویخشون أن یصیبھم العار م

عنھا والسبي إلى العباد وحروبھم والحروب ال ممدوح مرجع  في قبضة الغالبین،فالسبي
كان السبي نظام عام متواضع علیھ لكثرتھ وال یستثني من ذلك " إال ،و3من نتائجھا  نتیجة

 أھل مكة ألنھم كانوا أمنین فلم تسبى قریشیة قط " .

وكان اإلنسان الجاھلي والعربي یفخر بالسبي فخرا كبیرا ، ألنھ دلیل على القوة والظفر 
ا ھؤالء لھم قوتھم أن یحاربو ویعتبر السبي إرھاب لألخرین الذین قد تسولبالخصم ، 

  : بن حلزة " مفتخرا األقویاء ویقول " الحارث

 فأحرمنا *** وفینا بنات مرة إماء* شعر ثم ملنا على تمیم               

فھو ھنا یروي لنا كیف دخلوا بالد تمیم في األشھر الحرم فكفوا عن قتالھم وقاموا بسبي 
 نساءھم قبل دخول األشھر الحرام .

 : ة في الحیاة الفكریةة المرأمكان-2 

كان یوجد العدید من الشعراء والشاعرات ، الناثرین والناثرات في العصر الجاھلي كل منھم 
مة اللفظ ، بلیغة ، وممن من حولھ صافیة اللھجة سلی كان یستقي منذ الطفولة اللغة من أسرتھ

طرة ومما وصلنا من اإلنتاج والف تأتي بالسلیقة التركیب وصحیحة النبرة ، وبالتالي فھي ال
العطاء قلیل جدا بالنسبة لما  أن المرأة قدمت عطاء على الرغم من أن ھذااألدبي الجاھلي 

الشعراء ، ألن من المعروف أن لكل شاعر جاھلي راویة یحفظ شعره ، ولم یسمع ھذا  روى
الجاھلیة ومن العطاء األدبي الذي  االجتماعیةالظروف بسبب عن النساء وربما كان ھذا 

 .  151سورة األنعام : األیة   1
 .  293وفي : المرأة في الشعر الجاھلي ، ص أحمد محمد الح  2
 .  296المرجع نفسھ ، ص   3
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قدمتھ المرأة في العصر الجاھلي في میدان الشعر والنثر ، سنحاول التعرف على میدان 
 أوال :  الشعر

  :  ة والشعرالمرأ-1

فیھا الفحول ، ونادیا ترتاده القرائح ، قررت  ىلما كان الشعر عند العرب ، ساحة یتبار
كبان ، العربیة ، الرمي فیھ بسھمھا ، فبلغت شھرتھا األفاق ، وسارت بأشعارھا الر ةالمرأ

ما یجزم قدرتھا على قرض عائم مملكة الشعر العربي وممما یؤكد دورھا في إرساء د
لیس احد من العرب ، إال وھو یقدر على قول الشعر ،  «بن أبي داود " : الشعر ، قول " ا

الطبع ق على نسائھم ، اذاكثر ، فإن صدق ھذا على رجالھم ، صدطبٌع ٌ ركب فیھم ، قل أو 
 1»واحد ، واللغة متفقة ، والغریزة ال تختلف 

یبدو أن المرأة نظمت الشعر ، إعدادا وصنعة ، كمت قالت إرتجاال وبدیھة ، ألننا نجد نجد 
والخاصة  الكثیر من الروایات تشیر إلى إتخاذھا القریض وسیلة حواریة في حیاتھا الیومیة

على نحوما یدكر عن " حفصة بنت الركوني " التي ردت على " أبي جعفر عبد الملك بن 
 د " ، حین راح یصور نشوة لقائھما قائال : یسع

 ذمم *** عشیة وارانا بجود مؤَمل * رعى هللا لیال لم یرح بم             

 بریا القرنفل  * وقد خفقت من نحو نجد روائح *** إذا نفحت ھبت             

فأجابتھ بما ینم عن الذوق السلیم ، والفھم الدقیق لما تتلقاه من شعر ، حیث عارضت رأیھ ، 
بدت لھ فرحة نشوانة ،  ن عناصر الطبیعة التيوناقضت فكرتھ ، بطریقة ذكیة ، أل

 رور اللقاء في الحقیقة ال تكترث لھما تقول : تشاركھما س

 وصلنا *** ولكنھ أبدى لنا الغل والحسد .یاض ب* لعمرك ما سر الر            

ین الذین كثیرا ما نراھم ، لما ھو معھود لدى الشعراء المحب لقد ذھبت الشاعرة مذھبا مخالفا
یصورون عناصر الطبیعة على أنھا أنیس وفي ، وشریك مساندلھم ، أبرزت الروض 

ة فدلت بذلك عن ما وفاضحمنصرفا ، والنجوم  كاشفة لھ ريوالنھر غیر مبال والقمحاسدا 
ر وإطالقھ على الفور مثلما فعلت حین إستشھدھا "عبد رتجال الشعئقة على اقدرة فنیة فا

 2فقالت :  المؤمن بن علي " 

 * یا سید الناس یامن *** یأمل الناس وفده            

 دھر عَدهُ نن علي بطرس *** یكون لل* أم           

، ص  2009، دار الجوزي ، القاھرة ، ( د ط )  3مصطفى صادق الرافعي : تاریخ آداب العرب ج  1
39  . 

 . 40مي یوسف خلیف : الشعر النسائي في أدبنا القدیم ، مكتبة غریب ، القاھرة ، ص   2
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، ونالحظ أن  1ھند بنت عتبة " في ھذه المنافسات المداخالت  ولقد اشتھرت "الخنساء" و "
فھي  ه المجردات والعقلیات ، فإذا فكرتألنھا تكر  «شعر المرأة یتصف بالسھولة والعفویة

تفكر من خالل إحساسھا وعواطفھا إذ ھناك أدب یصدر عن النساء بخصائصھ وآخر یصدر 
 2»عن الرجال بخصائصھ ، وھذا شيء طبیعي ألن لكل من المرأة والرجل عالمھ 

قیمتھا أدنى ، وقیمة الشاعر  میدان الشعر إال انومن ھنا بالرغم من أن المرأة قد برزت في 
صیتھا بقى برجالھا الشاعر الذي ھو داعیتھا وناشرفخر القبیلة یالجاھلي فھي األعلى ، ف

إذا كانت المرأة العربیة قد أثبتت حضورھا في قول الشعر ، إرتجاال وبدیھة ومفاخرھا،و
-                                  ة في قرضھ إعداد وصنعھ .فإن قدمھا راسخة أیضا وثابت

                                                                              : و النثر ةالمرأ-2

لقد تركت المرأة العربیة على مر العصور ، أثرا طیبا ، في میدان النثر ، فأجادت  
نصوصا راقیة ، تنطق بالبیان والفصاحة ، وتؤكد باعھا الطویل في إرساء الكلمة وتحبیر 

ت والوصیة واألدعیة واألمثال والحكم مما یثبراض ، كالخطبة غالنصوص ، في مختلف اإل
یات في الشعر بین ارمكانا للمبكان سوق عكاض  فاعلیتھا ، قبل اإلسالم وبعده،حیث

باریات والمتبارین في مجال الرفیع تالشاعرات والشعراء ، فإنھ كان كذلك میدان سباق للم
لنثر سواء كان أمثاال أو من النثر والوصف ومن خالل مانسب للمرأة الجاھلیة في میدان ا

مجابھة فیما  خطابا أو أقواال عادیة ، فإنھا كانت حرة الرأي جریئة الفكر صریحة القول ،
واأللفاظ  لتركیب اللغویة البلیغنان ورابطة الجأش وإضافة إلى ھذه اترى حقا ، ثابتة الج

 . 3الجازلة الزاخرة بالمعاني العمیقة واألسلوب الحلو 

على المنزلة  في میدان الكھانة الذي یدل بوضوح األدبي للمراة ما قدمتھ ویرتبط اإلنتاج
اإلجتماعیة التي بلغتھا المرأة في فترة ماقبل اإلسالم فھي كاھنة مقدمة ومبجلة ، إلیھا یرجع 

ومن أعالھن صیتا في الكھانة الناس في معضالت األمور ، فیأخذوا بما تقطع لھم من أراء 
یذكرانھارافقت سبعة اخوة لخطبة فتاة من  اھن العرب الشھیراتالشعثاء وھي إحدى كو

ھم  «:4لعرض صفات كل واحد منھم ، فقالت ابیھاالذي سال عن افضلھم فتقدمت الشعثاء 
إخوة وكلھم أسوة ، أما الكبیر فمالك جرئ فاتك ، یتعب السنابك ، ویستصغر المھالك ... 

یع المشتمة ، قلیل الجمجمة ، واما الذي یلیھ وأما الذي یلیھ فعلقمة ، صلیب المعجمة ، من
 »فمدرك ، بذول لما یملك ، یفتى ویھلك ...  

لیلى الصباغ المرأة في التاریخ العربي ، تاریخ العرب ماقبل اإلسالم ( د.ط) منشورات وزارة الثقافة   1
 . 367، ص  1975واإلرشاد القومي ، دمشق 

سعید بوفالقة : الشعر النسوي األندلسي أغراضھ وخصائصھ الفنیة ( د،ط) دیوان المطبوعات   2
 . 25الجامعیة ، بن عكنون الجزائر ، ص 

 .  371 – 369لیلى الصباغ : المرأة في التاریخ العربي ، ص   3
، تح ، جان عبد هللا توما ، دار صادر لبنان بیروت  1أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد المیداني ، ج  4

 . 357، ص  2002، ط ، 
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منتقاة ، تعكس ثراء لغة الكاھنة ، وقدرتھا على المالئمة والنص كما ھو ظاھرة ، ألفاظھ 
اإلقناع والتأثیر ، ركزت في وصفھا على الصفات بین الصیغ وصاحبھا ، وألنھا تسعى إلى 

 ند العرب ، من كرم وشجاعة ومرؤة .المحببة ع

ة المرأة في لكن رغم ما وصلت إلیھ المرأة في ھذا المیدان إلى انھ یصعب تبیین مكان
المجتمع فھي في كثیر من األحیان نجدھا مھانة كما ھو حالھا في الحضارة الیونانیة أما في 

معظم القبائل وفي فھي كانت عرضة للوأد والسبي الترث بل تورث عند العصر الجاھلي 
بدلیل وجود  تكن عنصرا مھمال نفسھ نالحظ أن المرأة لھا حق الطالق وانھا لم تالوق

كاھنات وخطیبات شاركن في صناعة األحداث المھمة مثل الحروب التي قامت بسببھا 
 ھا .الرجل الجاھلي ظلم المرأة أو أعز وبھذا كان األمر صعبا في إطالق حكم عام على أن
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 : بعادھا الرمزیةة و أنظرة الشاعر الجاھلي للمرأ

 : تصویر جمال المرأة: أوال

  : الجمال الجسدي-1-

 كانت نظرة الشاعر الجاھلي للمرأة مستمدة من نظرة المجتمع فالشاعر الجاھلي جزء ال
بحیاة الرجل فالمرأة ھي  لتصاقھاإلوللمرأة في حیاة الشاعر دور كبیر یتجزأ من قبیلتھ 

وفیھا یكون الخیال وإلیھا یكون مبعث الحیاة ومظھر الجمال الحي ، منھا یكون اإللھام 
الحاجة الملجأ للھدوء والسكینة والراحة ومن أجل ذلك تغنى بھا وخصھا بقصائد وفیرة ، ف

هللا سبحانھ وتعالى حبب إلى أنبیائھ ورسلھ نساءھم وسراریرھم ،  ألن یاةإلیھا أساس الح
هللا سبحانھ وتعالى أنھ خلق زوجتھ منھ  هأبو البشریة شدید المحبة لحواء وقد أخبر ن آدمفكا

 لیسكن إلیھا .

لذلك نجد أن الشاعر الجاھلي صور لنا جمال المرأة وأكد في غزلھ على أجزاء من جسد 
ھد والعجیزة وباقي األعضاء التي تقود إلى إغراء الرجل وكذا وصف الشعر المرأة كالن

والعین والفم والرقبة والخصر والساقین ، ولعلى ھذا االھتمام البالغ للنموذج المثالي للجسد 
الجمیل أعطى الشاعر مساحة واسعة في تفاصیل مفاتن ھذا الكون األنثوي ، وتعداد محاسنھ 

المتناھي من خصالت شعرھا إلى أخمس قدمیھا في إعجاب وولھ مبینا خصائص البھاء ال
ینضب ولما تناول الشاعر الجاھلي جمال المرأة بالذكر والتعداد كان أول ما لفت نظره  ال

 1.جمال وجھھا وجمال أعضائھا ووصف الجمال الجسدي وھو األمر الطاغي

ا الجمال وصورتھ فمھما وإذا كان البد للجمال من صورة ومثال ، فإن الجسد ھو مادة ھذ
تحدثنا عن المرأة بوصفھا رمزا أو معنى فإن الجسد األنثوي بما أودع هللا فیھ من خصائص 

عر ن الشاألنوثة ھي عالم المرأة النوعي ولكممیزة یضل مسیطرا على عالم المرأة ، فا
 2داعا .یحیل الجنس جماال ، والجمال إب

طبیعیا ینبض  ى ھذه المرأة ، فكان جمالھاعلوالطبیعة بما فیھا قد عكست لونھا وجمالھا 
 دویة في صحرائھ الجمیلة العذراء .بالحیاة البسیطة الب
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والمحاسن الرائعة المعجبة ، والصور الملیحة األنیقة واستقر الجمال في الوجوه النیرة 
وطة الشعر التركیب ، واستقامة التدویر ، وسبوحسن الخلق ، ووسامة التصویر واعتدال 

وجزالة الفروع وجعودة العذائر ، وإسترسالھا على المتون كاألشطان ، ونجل العیون وحور 
في وانغماسھا األحداق ، وبرج المقل ، وكثافة نسیج األھداب ، وخلوصھا من المرة ، 

، وإمتزاج أحمرھا بأبیضھا  وبھجة الصفحات كأن الماء یقطر منھا دود الكحل ،و أسالة الخ
وتقویس الحواجب الوجل ، ، وتورد الوجنات بصیغة الخجل ، وتصوب مائھا بصفرة 

ر تقطیع األفواه یر والغنج والتكسیر ، ولعس الشفاه وصغوتردد األجفان بین الدالل ، والتفت
خامة وأشر الثنایا ، وشنب اللثات ، وبرد الریق وعدویة المذاق ، وسالمة النكھة ، وز

الصوت ، ودالل الحدیث واندماج الخصور ، ورقة األوساط ، وعبالة األكفال ، وإمتالء 
دان ، وري العظام  ، وإكتناز القصب ودماثة األكعب مأزر، وحذالة السوق ، وشطانة االبال

 )1(ثیرة .واللعجیزة ، وغموض المرافق وغوصھا في ري المعاصم ، والمأكمة الرابیة وا

العنایة بھذه التفاصیل والجزئیات في وصف المرأة ، فتناولھا من أخمص قدمیھا  واستمرت
، وأركان الجمال في أشعارھا متعددة  واالفتتانإلى أعلى رأسھا بالدھشة واإلعجاب 

وواضحة تعدد أجزاء الجسد ، فقد لفت رأس المرأة بما فیھ من أعضاء الحواس المختلفة 
بین العیون والفم والخدود  اھتمامھمیال یتأملون ، ووزعوا وقلوبھم ، فتوقفوا طو اھتمامھم
  2. ر.والضفائ

 : الوجھ-

 : العیون-أ

شعراء الجاھلیة سحرتھم العیون فأطالوا الوقوف في محاریھا یؤدون لھا طقوس السحر 
تكون عیون النساء فیھ اختصارا للوجود والتقدیس أو ما یكاد یكون كذلك في المجتمع الذي 

كلھ ، وجود المرأة في عینیھا ، إذ بھما تطل على العالم وفیھا بریق االتصال مع من حولھا 
 وفیھما ومض الحب والدالل ، وفیھما إختصار لجسدھا المخبأ وراء حجاب كثیف ، إنھما

العیون نرجس « : بوح الجسد والروح ، بل ھما السحرذاتھ كما یقول خلیل رفیق عطوى
 )3(.» تفعل في المرء فعل الخمر والسھام 

 . 298، ص  1999فاطمة تجور :المرأة في الشعر األموي ، من منشورات إتحاد الكتاب العرب ،   1
 . 311المرجع نفسھ ، ص   2
، ص  1986دار العلم للمالیین ،  1الغزل األموي ، ط : صورة المرأة في شعر ل رفیق عطوىخلی  3
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ألنھا تشد الناظر إلیھا وتؤثر فیھ خاصة من ناحیة فالعین تعتبر عضو حیوي ومنبع للجاذبیة 
فشكل العین المناسب ألعضاء المرأة  «الشكل واللون فمكانتھا ممیزة في جمال المرأة 

 )1(. »العربیة وھو المتسع أن تكون دعجاء كحالء 

لذاك نجد أن شاعرنا األعشى قد إستھوتھ المرأة وكانت عینیھا ھي أحد األعضاء التي 
حظیت باھتمامھ وأخذت قسطا وافرا من أشعاره فنجده یشبھ عیني حبیبتھ بأعین البقر 
الوحشي وتارة بأعین الغزال وتارة بأعین الضباء والمھاة ، وھذه التشبیھات نابعة من البیئة 

عیش فیھا ، لذلك نجده قد وقف عند ھذا العضو الجمیل وخصھ بأبیات شعریة التي كان ی
 رائعة تبین دوره في رسم مالمح المرأة .

 ذكر من ذلك قولھ في قصیدة غزلیة بعنوان " كاملة الحسن " یصف فیھا عین حبیبتھ قائال:ن

 )2(لولم تكحل ا ***ترى مقلتي رئم و تأل لؤھا مثل اللجین ، كأنم*                    

 * سجوین برجاوین في حسن حاجب *** وخد أسیل ، واضح ، متھلل                   

فقد شبھ األعشى في ھذین البیتین عیني حبیبتھ بعیون الغزالة ، المزینة بالكحل خلقة دون أن 
ساكنتین ذابلتین مثل عیني الغزال ، واسعتان وصافیتان تحت تكحلھما ووصفھما بأنھما 

 ىاجب الذي زاد في جمال الصورة ، وھذا تصویر رائع ألننا نجد أنھ من خاللھ حاكالح
 : ایضایقول فیھا من حسن وروعة بجمال المرأة والطبیعة ومزج بین ما 

 )3(ھا *** لھا مقلتا رئم وأسود فاحم مبتلة ھیفاء رود شباب*                   

 یزینة *** مع الحلي لبات لھا ومعاصم * ووجھ نقي اللون صاف                   

عیون كبیرة واسعة  وھناك أیضا نجده شبھ عبني حبیبتھ بعیون الضبي وھو عادة صاحب
 یرة بھا . شبھ األعشى مقلتا ھر

 : الخد-ب

عن طریق أوصاف  شاعرنا وتغنى بھ في قصائده وتغزل بھ باھتمامحظي ھذا العضو 
دھا إنھ أسیل داللة عند خ «تصب جمیعھا في تصویر جمال المرأة وحسنھا فقالوا عنھ : 

 )4( »نھ یفیض بالكثیر فھو أملس ناعم مسترسل على مالستھ وا

وفي : الغزل في العصر الجاھلي ، ( د،ط) ، دار القلم بیروت ، لبنان ، ( د،ت) ، ص أحمد محمد الح  1
43 . 

 . 162األعشى الكبیر میمون بن قیس : الدیوان ، ص   2
 . 178، ص  المصدر نفسھ  3
، دار القضاء لدنیا الطباعة  1الشعر الجاھلي بین التقلید واإلبداع ط  سلیمان محمد سلیمان : محاكاة  4
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 یقول األعشى وقد أسره خد المرأة التي یحب فتغنى بھ قائال :

 *** وخد أسیل ، واضح متھلل حاجب * سجوین برجاوین في حسن              

فاألعشى في ھذا البیت یصف الخد بالنعومة والوضوح وأعطاه صفة التھلل ألنھ بارز في 
المحبوبة أما النعومة فھي داللة على أن ھذه المرأة مترفة تعیش في وسط مالئم تظھر  وجھ

 مالمحھ على جسدھا .

 ئال : اویصف كذلك في موضع أخر ق

 )1(أسیال یحدر الدمع فوقھ *** بنان كھذاب الدمقس مخضب * وخدا             

بانسیاب في ھذا البیت كذلك وصف الخد بالنعومة الحریریة لدرجة أن الدمع ینحدر فوقھ 
على شيء فإنھ یدل على دقة الوصف من جھة ومن جھة أخرى إعتناء تلك  وھذا إن دل

التغني بحسن جمالھا ، ما  ذلك على وجھھا وھذا ما جذب الشاعر إلى انعكسالمرأة بالبشرة 
الناعم األملس الذي جلب إلیھ إھتمام األعشى وھو وصف جمیل من إلى خدھا  االنتباه لفت 

 حیث داللتھ على عنایة المرأة بنفسھا .

   : الفم-ج

موا وقالوا عنھ الشعراء فنجده أنھ سحرھم وأخذ عقولھم فتكل اھتمامحاز ھذا العضو على 
والثغور الكثیر وھذا اإلھتمام یعود إلى كونھم رأوا فیھ ینبوع المتعة ، فوصفوا الشفاه 

 )2(واللثات وإمتدى وصفھم إلى الریق أیضا 

 فیقول األعشى :

 )3(* وتضحك عن غر الثنیا كأنھ *** ذرى أقحوان نبتھ لم یفلل           

ولمعانھ وأسنانھ  ئھتھ ونقاارالبیضاء باألقحوان في نظیصف ھنا األعشى الفم ویشبھ أسنانھ 
 التي جاءت متقاربة المنبت ومتساویة في الشكل والحجم وتزید ضحكتھا حسنا وبھاء .

 وفي قصیدة أخرى یقول األعشى :

 )4(بقا مذاقھ *** كأنما عل بالكافور واغت* وبارد رتل عذب             

 رتل الفم العذب في مذاقھ والذي ھو الریق الحلو النظیف .وھنا یقصد الشاعر بكلمة البارد ال

 وفي موضع أخر یقول :

 . 31األعشى : الدیوان ، ص   1
 . 45وفي : الغزل في العصر الجاھلي ، ص أحمد محمد الح  2
 . 162األعشى : الدیوان ، ص   3
 . 116، ص المصدرنفسھ  4
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 )1(ثنیا كأنھ *** ذرى أقحوان نبتھ متناعم ال و تضحك عن عز*            

ففي السطر الثاني نجد أن األعشى قد شبھ ثغر حبیبتھ بنبات األقحوان الذي تفوح منھ رائحة 
 الشدیدة البیاض . زكیة عطرة تخرج من بین أسنانھا

فمھا فقد بعث رسول هللا " صلى هللا علیھ وسلم " لتنظر امرأة فال شك أن جمال المرأة طیب 
 )2( »شمي عوارضھا وانظري إلى عقبیھا  «فقال لھا : 

 والمقصود ھنا بالعوارض وھي األسنان حیث یقول األعشى :

 )3(لنؤورا وتفتر عن مشرق بارد *** كشوك السیال أسف ا*            

ي زھرة بیضاء شبھ أسنان بنبات السیال وھ الیلى ھنا في ھذه القصیدة وشبھھ  وصف
 ھ والتي تنشر بیاضھا عندما تبتسم كالدخان في الجو نظرا لبیاضھا الناصع .الحبیبة ب

 ویقول عنھا أیضا :

 )4(یم ذا الحرارة * ومھا ترف غروبھ *** یشفي المت          

 حبیبتھ وھي تلمع من شدة البیاض .وھنا یصف أسنان 

 : الشعر-

الذي یغطي الشعر  ضا اسطورتھ في السحر واإلثارة ، وإال فما معنى ھذا الحجاب للشعر أی
،  وانكشافھالكثیف ویحجبھ عن كل العیون ؟ وما ھذه الحرمة التي تعظم ظھور الشعر

حدث مع الخلیفة كما وتذھل الرجل عن كل مصائبھ لیداري عن صاحبتھ انكشاف شعرھا 
 عندما دخلوا دار عثمان لقتلھ نشرتف« عثمان بن عفان على ما یروي صاحب األغاني :

نائلة شعرھا ، فقال لھا عثمان خذي خمارك ، فلعمري لدخولھم علي أعظم من حرمة 
 )5( »شعرك  

وظاللھ على الجسد الجمیل  بانسدالھوھام الشعراء بالشعر األسود الطویل ، وتاھت عیونھم 
عض ما یریدون من مالذھم ، وعثروا في طیاتھ على ب األحالم، وأثار عندھم أعذب 

  .المفقود

 . 178، ص الدیوان : عشىاأل  1
 . 51وفي : الغزل في العصر الجاھلي ، ص أحمد محمد الح  2
 . 68األعشى: الدیوان ، ص   3
 . 83المصدر نفسھ ، ص   4
 . 317المرأة في الشعر األموي ، ص  فاطمة تجور :   5
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المرأة نصف جمالھا وتحدث الشاعر الجاھلي عن الشعر وتفنن في وصفھ باعتبار أن شعر 
وغیرھا ،  التارة أخرى بالحبراه تارة یشبھھ بسواد اللیل وومصدر بھائھا وحسن طلتھا ، فن

 فتحدث األعشى عن شعر حبیبتھ قائال : 

 )1(* وغدائر سود على *** كفل تزینھ الوثاره             

ف لنا الشاعر ھنا جدائل شعر حبیبتھ ذات اللون األسود وھي مسترسلة تغطي عنقھا یص
 األبیض .

 كذلك عن ھذه المرأة التي سبتھ بشعرھا الفاحم قائال : ویتحدث األعشى 

 )2(* مبتلة ھیفاء رود شبابھا *** لھا مقلتا رئم وأسود فاحم             

شبھ شعر ھریرة بلون الفحم في شدة السواد ألن ھذا األخیر ھو اللون المحبب لدى شعراء 
 بالمرأة التي تملك شعرا أسود .الجاھلیة لذلك تغنوا في قصائدھم 

 دھنھ وغسلھ باستمرار في قولھ : ویبرز ایضا عنایة صاحبتھ بشعرھا ، وقیامھا على 

 )3(كرا *** على مثل اللجین وھن سود ب* ووجھھا كالفتاق ومس            

ظیف قوي اللمعان وھذا دلیل یصف شعر الحبیبة ویخصھ بلمعان الفضة وھذایوحي بأنھ ن
 ف وثراء ونعمة . على تر

 : الجید-

وكثافتھ إلى الحدیث عن العنق  ینتقل األعشى من الحدیث عن جمال الشعر وطولھ وسواده
كر شاعرنا الجید في عدة مواضع من حلقة وصل بین الوجھ والصدر وقد ذ والذي یعتبر

والرئم وغیرھا ألن ھذه الحیوانات رموز للجمال والرشاقة  يقصائده وشبھھ بالغزالة والضب
یقول في ذلك وطول العنق لذلك إستعان بھا الشاعر في قصائده لیرمز بھا إلى جید حبیبتھ و

 األعشى : 

 )4(* وبجید معزلة إلى *** وجھ تزینھ النضاره             

یقصد ھنا األعشى بكلمة المغزلة الغزالة الشابة وھو شبھ جید حبیبتھ بھا في الطول الذي 
 یقوده إلى وجھ بھي الطلعة.

 
 .  84األعشى : الدیوان ، ص   1
 . 178المصدر نفسھ ، ص   2

 .* غدائر : جدائل 
  64األعشى الدیوان ، ص  3
 . 83، ص  المصدرنفسھ  4
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 كما یقول كذلك عن طول العنق في قصیدة أخرى قائال : 

 ) 1(ینھ األطواق *  یوم أبدت لنا قتیلة عن جي *** د تلیع ، ثز            

ھنا یصف عنق المرأة قتیلة بالطول وكیف كانت تزینھ باألطواق والسالسل التي أبھت من 
 وزادتھ جماال . اجمالھ

 وفي نفس السیاق یقول األعشى :

 )2(ممالق  ر***تع الخبة والاھیة المروحتھ جیداء ذ*            

ویبقى دائما یصف عنق المراة طویلة العنق الوھنا أطلق صفة الجیداء على المرأة صاحبة 
 قتیلة ویتفنن في وصفھ .

 ومن ھذا تتضح صورة جمیلة لحبیبتھ وھي ذات عنق طویلة تزید من جمال جسمھا وحسنھ.

 :  الصدر-

ینتقل الشاعر في تعداد مفاتن المرأة إلى الصدر الذي كان أكثر األعضاء فتنة وإغراء وقد 
 ) 3( »یجتذب الخیال لما فیھ من جاذبیة ال تقاوم  «قیل فیھ الكثیر ألنھ 

 قال األعشى : 

 )4(* وثدیان كالرمانتین وجیدھما *** كجید غزال غیر أن لم تعطل             

ألن ھذه الفاكھة ذات شكل دائري جمیل وغالبا ما یشبھ الشاعر ثدي حبیبتھ بفاكھة الرمان 
تكون كبیرة الحجم لذلك استعان بھا الشاعر لیبین شدة بروز ثدي الحبیبة وجمال شكلھ الذي 

 زاد من جمال عنقھا وبھاء صدرھا . 

 : الوسط-

 إلى وصف وصفا دقیقا مفصاللقد تجاوز شاعرنا األعشى وصف ما ظھر من جسد المرأة 
 : لك یقول األرداف والوركین ففي ذ

  )5(بالشوك منتعال كولة فنق درم مرافقھا *** كأن أخمصھا  * ھر            

 . 122، ص الدیوان: االعشى  1
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ه المرأة مرفھة في عیشھا كولة الضخمة الوركین دىلة على أن ھذفھو ھنا یقصد بكلمة الھر
 تضع قدمھا علیھا . ماوركیھا فإنھا تمشي على األرض بقوة عند ضخامة وإمتالء من شدة

 ویقول كذلك األعشى : 

  )1(* عسیب القیام ، كثیب القعو *** د وھنانة ناعم بالھا             

بعسیب النخل الممشوقة القامة ووصف مؤخرتھا بكثبان من الرمال المجتمعة شبھ قد المرأة 
 ھا وبروزھا .لة على كبرالفوق بعضھا وھذا د

 وفي نفس السیاق یقول األعشى : 

 * إلى ھدف فیھ إرتفاع ترى لھ *** من الحسن ظال فوق خلق مكًمل              

 * إذا إنبطحت جافى عن األرض جنبھا *** وخوى بھا راب كھامة جنبل             

  * إذا ما عالھا فارس مبتذل *** فنعم غراش الفارس المبتذل            

 وء بھا بوص إذا ما تفضلت *** توعب عرض الشرعبي المغیل * ین            

 )2(اء تساندت *** إلى مثل دعص الرملة المتھیل * روادفھ تثني الرد            

إذا انبطحت على األرض وارتفع خصرھا الدقیق عن الفراش  یصور لنا الشاعر محبوبتھ
ظھرت أردافھا كالقدح الكبیر ، وعندما تختلي بنفسھا وتلبس قمیصا ، مألتھ أردافھا ، 

 فھذا الثوب یمنع اللحم من االنھیار .وصورھا أیضا عندما تلبس الثوب فھذا الثوب 

 وغیر بعید عن وصفھا للوسط یذكر بطنھا قائال : 

 )3(ثل أسرة *** ونحر كفاثور الصریف المم* لھا كبد ملساء ذات                

ویعني ھنا كبد الشيء أرادبھ بطن الحبیبة الناعم الغیر بارز والمشدود القوام ، وغیر بعید 
 عن البطن وجمالھ حدیث عن األرداف حیث یصفھا قائال : 

 )4(الت على أعجازھا العجل افساحبات ذیول الخز أونة *** والر* وال               

فالعجل ھنا ھو القربة الصغیرة وأراد بھا في الشطر الثاني من البیت تشبیھ أرادف حبیبتھ 
 بھا عند سیرھا بالقرب التي یترجرج فیھا الماء .
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 :  طرافاأل-

 :ینتقل بنا الشاعر إلى وصف أصابع الحبیبة حیث یقول 

 ) 1(نان كھذاب الدمقس مخضب الدمع فوقھ *** ج * وخدا أسیال یحدر               

 اتخذعلى لونھ األبیض بعد التخضب وإنما  صابع حبیبتھ بالحریر الذي لم یبقفھو ھنا شبھ أ
ال رائعا وھو وصف االلون األحمر وھذا التمازج بین األلوان أضفى على ید الحبیبة جم

 في أصابع یدھا . من حیث داللتھ على جمال أطراف المرأة والذي تجلىجمیل 

 وغیر بعدید عن وصف األطراف یصف ساق المحبوبة قائال : 

 * صحا القلب من ذكرى قتیلة بعدما *** یكون مثل األسیر المكبل              

 * لھا قدم ریاً ، سباط بنانھا *** قد اعتدلت في حسن خلق مبتل             

 *** إلى منتھى خلخالھا المتصلصل  * وساقان مار اللحم مورا علیھما            

 )2(اتھا تساندت *** لھا الكف في راب من الخلق مفصل * وإذا ألتمست أربی            

في شعره ویصف كرھا إلى غایة عشى عن حبیبتھ قتیلة وھي امرأة یتردد ذتحث لنا األ
 خال من الساق موضع الخلالساقان الملیئتان باللحم أي صار اللحم مورا علیھما إلى غایة 

 ویقول أیضا : 

  ) 3(معطوف الضجیع على *** غیل ، كأن الوشم فیھ خلل  * ترد            

 الممثلي الذي زین بالوشم .وھنا یصف الساعد 

 :  الطول-

، ومن  تغنى الشعراء بطول المرأة ألن ھذه الصفة " أنسب لشكلھا وقوامھا الذي أغرموا بھ
شأن الطول أن یبرز محاسن الصدر والخصر والردفین ، ومن شأنھ أن یتناسب مع طول 
العنق وطول الشعر وانشراح الساعدین والساقین ، ومن شأنھ أن یساعد على مرونة الحركة 

 ) 4(والتفني ." 
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 إھتم األعشى بمشیة محبوبتھ إذ یصفھا قائال : 

 مصقول عوارضھا *** تمشي الھوینا كما یمشي الوجبي الوحل  غراء فرعاء*                 

 ) 1(* كأن مشیتھا من بیت جارتھا *** مر السحاب ، ال ریث وال عجل                 

فھو یصف حبیبتھ وھي تمشي في حذر و دالل كما یمشي الوجي وھو الحافي القدمین الحذر 
حترس ھي في مشیتھا وھي تخرج من من السقوط في الوحل لذلك یحترس في مشیتھ كما ت

 ة .ب ال مستعجلة في مشیتھا وال متریثبیت جارتھا ، مارة من أمامھ كالسحا

 وغیر بعید عن الطول یصف األعشى حبیبتھ قائال : 

 * وشغامیم جسام بدن *** ناعمات من ھوان لم تلح                        

  ) 2(* كالتماثیل علیھا حلل *** ما یوارین بطون المكتشح                        

ھنا یصف المرأة الممشوقة القد الناعمة التي لم تتعرض ال لھوان عیشة الھنیة ، حیث 
 یشبھھا بالتماثل المزینة بالحلي ذات الخصر النحیل الجمیل .

 وغیر بعید عن الطول یصف لنا القامة الممشوقة فیقول : 

 ) 3(كغصن البان ترتج إن مشت *** دبیب قطا البطحاء في كل منھل  نیاف *             

ط القوام لین ، ورقھ كورق الصفصاف سبشبھ القامة الممدودة بشجر البان وھو شجر 
الشاعر لیوضح  لقد الممشوق إلیھ لذلك إستعارهویشبھ بھ الحسان في الطول واللین وینسب ا

جمال على مافي جسم اإلنسان من أماكن تبرز ھذا  جمال الصورة ویسقط ما في الطبیعة من
 في صورة مادیة محسوسة . ھالجمال وتضع

 البشرة یقول :  أما من ناحیة لون

 )  4(*** ترى مفلتي رئم ولولم تكحل* تاللؤھا مثل اللجین كأنما                 

 .كالفضة  ففي الشطر األول یصف محبوبتھ ذات البشرة البیضاء النقیة التي تتأل أل

لم یترك األعشى موضعا في جسد المرأة إال أبدع في تصویره وھذه المرأة التي یتغزل بھا 
كید لیست حبیبة الشاعر الخاصة بل األعشى وغیره من شعراء الغزل الفاضح ھي بالتأ

، فیبدأ من قدمیھا إلى ساقیھا إلى  جنس المرأة عامة وھو بھذا یصف جسدھا جزء جزء
 وفمھا وخدودھا وعینیھا .فقامتھا ، فثدییھا  أردافھا فبطنھا

 . 130األعشى : الدیوان ، ص   1
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یغفل عن عضو وال یخجل من وصفھ وید األعشى أحد  إنھا ھنا المرأة النموذج ، فھو ال 
 )1(بصرا من عینیھ وھكذا ظلت صلتھ بالمرأة إلى أن تركتھ المرأة بسبب كھولتھ 

 : الجمال التزییني-2

األسرة والمجتمع الجاھلي كان المرأة ، ألنھا والنعیم في الترف ل تمثھر أن أكثر من ظ
 تعكس في أخالقھا وجمالھا وزیھا مستوى الحضارة في زمنھا .

وقد لفتت المرأة أنظار الشعراء وقلوبھم ومضى بعضھم یوازن بینھا وبین الرجل موازنة ال 
 تساب الرجال وإنفاقھم وھمتھمأن عامة اك «تخلوا من روح الدعابة ، ویرى الجاحظ : 

ھم لما یملكون إنما مصروف إلى النساء ، واألسباب المتعلقة بالنساء ، وتحصیل ھموتصنع
ولو لم یكن إال التنمص والتطیب والتطوس والتعرس والتخضیب ، والذي یعد لھا من 
الطیب والصبغ والحلي والكساء والفرش واآلنیة ، ولو لم یكن لھ إال االھتمام بحفظھا 

ة العظیمة والمشقة والجنایة علیھا لكان في ذلك المؤنجنایتھا  وحراستھا وخوف العار من
 ) 2( »الشدیدة

وقد غاب عن الجاحظ ما تفعلھ المرأة من أجل أن تنال إعجاب الرجل وتحوز رضاه وذلك 
بحرصھا على التجمیل بوسائل مختلفة للزینة من مجوھرات تصغھا في صدرھا ویدیھا 

لتفنن في مالبسھا والمبالغة في ألوانھاوأنواعھا ورجلیھا وعلى خصرھا وفي خمرھا أو ا
أن  «وكذلك في عطورھا وبخورھا وتعقیص شعرھا وفي حدیثھا وداللھا ویرى العقاد : 

 ) 3( »حب الزینة أصل من أصول الریاء 

فاتینھا وعطورھا من ھذه المظاھر مستمدة من الطبیعة وأوكثیرا مما في عالم المرأة من  «
 ) 4( »من وشي الریاض   وأثوابھاأریح الزھر ، 

فالمرأة كانت تستمد زینتھا من خالل ما توفره لھا الطبیعة والبیئة التي كانت تعیش فیھا من 
حلي وطیب وعطور واثواب وإلى غیر ذلك مما یزین جسمھا ویزداد جماال ، فكانت المرأة 

في المالبس والحلي فصل فیما یلي القول الجاه بما تلبس وتتحلى وتتعطر وسأ تعد عارضة
 والعطور :

  

، ص  2000صالح ھواري : أحلى قصائد الغزل في العصر الجاھلي ، دار تیسیر الطبعة األخیرة   1
26 . 
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  : المالبس-1

أعتقد أن الثوب العربي الذي یخص المرأة منذ العصر الجاھلي ، كان یراعي طبیعة البیئة 
الصحراویة في مراكز االستقرار السكاني ، وما یتبع طبیعة المناخ الصحراوي من حرارة 

 4جو الصحراء . عالیة ورمال متطایرة وغبار مما أدى إلى تكیف المالبس مع

فتكلم الشاعر عن المحجبة والسافرة مبینا أنواع مالبسھا وما تضعھ على وجھھا من خمار 
وساریات وغیرھا ائل وبرد و أوشحة كانت تلبسھ على جسدھا من ریط ووص وقناع وما

 )1(وعرض ألوان بعض الثیاب أیضا 

 وفي وصف ما كانت ترتدیھ المرأة على جسدھا یقول األعشى : 

 ا بشفوف یظھرن أكسیة الخ*** ز ویبطن دونھ* خاشعات                   

 )2(* وحثثن الجمال یسھكن بالبا *** غز ، واألرجوان خمل القطیف                   

ل فوق ظھر البعیر وھي مرتدیة ثیاب شفافة لشاعر ھنا المرأة التي تستعد للرحییصف لنا ا
شفوف " في البیت األول اما في البیت الثاني فیصف  رقیقة وھذا ما تدل علیھ كلمة "

الجمال التي تحث على السیر بسرعة وھي تحمل بقیة الثیاب من الحریر واألثواب المخملبة 
 وھذا ما دلت علیھ كلمتا " الباغز و القطیف " 

 وغیر بعید عن ھذا السیاق یقول في ذلك األعشى : 

 )3(ثم أبرقت *** بمعصمھا ، والشمس لما ترجل  * إذا لبست شیدارة                   

یصف لنا الشاعر المرأة التي ترتدي الشیدارة وھي كلمة فارسیة معناھا المالءة أو العباءة 
التي لیس كم والتي تبرز من خاللھا معصم تلك المرأة وھنا تتضح لنا صورة المرأة 

 فاتن جسدھا .م جمالزاد في إبرازمما واضحة وھي تلبس عباءة دون أكمام 

 ویقول كذلك : 

 * بقوامھا الحسن الذي *** جمع المدارة ، والجھارة                       

 )4(ل في البقیرة واإلزارة * كتمیل النشوان یر*** ف                      

یوسف حسن بكار : اتجاھات الغزل في القرن الثاني للھجرة ، دار األندلس ، بیروت ، لبنان ، ص   1
70  . 
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ب واسع  فضفاض تحدث ھنا شاعرنا عن المرأة ذات القوام الحسن الذي یختبئ  تحت ثو
ي ھذا إشارة إلى مالبسھا التي ترتدیھا والتي تحمي بھا جسدھا وتحجبھ عن وفدون أكمام 

عیون الرجال وھذا مادلت علیھ كلمتا " البقیرة واإلزارة " في الشطر الثاني من البیت 
  .الثاني

 : الحلي-2

كانت النساء تحرص أشد الحرص على التحلي بأجمل المجوھرات من األحجار الكریمة 
جلب إلیھا من البلدان یفي البیئة العربیة ومما  اوالفضة مما كان موجودواللؤلؤ والذھب 

من كاحلھا إلى أذنیھا  نھایباختالف أعضاء جسدھا التي أرادت تزیو اختلفت حلیھا المختلفة 
حزمة واألوشحة وكانت أول والشنوف واألساور باإلضافة إلى األ فكانت الخالخل واألقراط

القیس وسار ذكرقرطیھا في العرب وضرب المثل بقیمتھا  مرئاقرطت ماریة والدة عربیة ت
 )1(الثمینة 

ھا عندما تتحرك المرأة ، فكان عامل إثارة إضافیا ، وأعجب الشعراء بصوت الحلي ورنین
إلیھا بعض شعراء الجاھلیة ، فحاول  واألنظار وھي إشارة قدیمة إلتفت إلیھا األسماعیجذب 

 األعشى أن یسجل صوت حلیھا قائال : 

 )2(جل نصرفت *** كما إستعان بریح عشرق ز* تسمع للحلي وسواسا إذا إ              

ھ بصوت نبات العشرق عندما اھتزت أغصانشبھ الشاعر ھنا صوت رنین حلي حبیبتھ 
 قول كذلك : أحدثت صوتا أشبھ بصوت مجوھرات الحبیبة وی

 )3(ا *** إلى منتھى خلخالھا المتصلصل ما علیھن مار اللحم مور* وساقا              

في الشطر الثاني من البیت یصف ھنا الشاعر صوت الخلخال الذي یحدث صوتا عند 
 الحركة .

 : العطور-3

كانت العطور ضربا مھما من ضروب الزینة ومظھر من مظاھر العز والثراء والنعیم ، فال 
 غرابة إذا رئیناھا تشغف المرأة في العصر الجاھلي وتمیل قلبھا وال غرابة إذا رأینا المرأة

، وقد دأب الشعراء على تصویر المرأة معطرة یضوع العبیر من أردانھا  اتستكثر منھ
 )4(فكأنما روضة متنقلة تنشر حولھا أزكى الروائح والطیوب .وشعرھا وفمھا ، 
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 . 161المصدر نفسھ ، ص   3
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 فتغنى بھا األعشى قائال : 

 ق الورد من أردانھا شمل تقوم یضوع المسك أصورة *** والزنبإذ *                

 * ما روضة من ریاض الحزن معشبة *** خضراء جاد علیھا مسبل ھطل                

 )1(نا األصل شر رائحة *** وال بأحسن منھا إذ دأطیب منھا ن* یوما ب               

 : الجمال المعنوي-3

بالشرف ، والحرص على حسن األحدوثة  االعتزازعلى دعائم منھا قامت األخالق العربیة 
، وسمعة األسرة ، فكان البد للنساء من العفة ومن الصبر والرزانة وغیرھا من الجوانب 

 لصفات ضمن األوصافع ووردت ھذه افقد ذكروا المرأة بالحیاء والتمن الخلقیة والنفسیة
ناء بجمال المرأة الجسدي بل اعتنوا أیضا بجمالھا الجسدیة فھم لم یقتصروا على اإلعت

 ) 2( أعمق وأبعد غورا وأقوى اجتذابا لنفس الرجلالنفسي فھو 

ھا في نظر الرجل ألنھ دلیل على تصون ومن بین ھذه الصفات حیاء المرأة ألنھ من مكمالتھا
والعفة  ةى الغیرعلوعفتھا وتمنعھا وأنوثتھا وقد أعجب بھ العرب ألن أخالقھم قائمة 

 )3(واإلشادة بالمرأة المكتملة األنوثة 

 ولقد تغنى الشعراء بھذه الصفات وأحبوھا ومن ذلك قول األعشى : 

 )4(ل تقھ *** وتصبي الحلیم ذا الحجى بالت* تھالك حتى تبطر المرء عقل               

وتمشي بخیالء لشدة حیاءھا إلى درجة أنھا  ھنا الشاعر مشیة الحبیبة وھي تترنحیصف لنا 
 أدھشت الناظر إلیھا من شدة الرزانة .

 وفي نفس السیاق یقول األعشى : 

 )5(عجل * كأن مشیتھا من بیت جارتھا *** مر السحابة ال ریث وال                 

ھذا تمھل وشبھ الشاعر مشیة الحبیبة بالسحابة التي في وسط السماء وھي تتحرك في بطأ و
 رزانة تلك المرأة وحشمتھا .دلیل على 

 

 

 . 131األعشى : الدیوان ، ص   1
 .  71حسني عبد الجلیل یوسف : عالم المرأة في الشعر الجاھلي ، ص   2
 . 84وفي : الغزل في العصر الجاھلي ، ص أحمد محمد الح  3
 . 162األعشى : الدیوان ، ص   4
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 ویقول كذلك : 

 )1(تل عتھا *** وال تراھا لسر الجار تختست كمن یكره الجیران طلی* ل              

تھا حب جیرانھا بأحسن حلة وطلعة بھیة أكس یصف ھنا ھذه المرأة التي تظھر دائما في
ھي تتصف كذلك بالسر والكتمان فھي ال تفشي  قتونھا إذا طلعت بتلك الحالة وإذمیبحیث ال 

 فياو صدیقاتھا وھذا ماجعل منھا محبوبة جیرانھا النھا التحشر انفھا سر أحد من جیرانھا 
 تلقى الرضا من أھلھا وجیرانھا . غیرھا لذلك ھي دائماا ال یعنیھا وال تتدخل في أمور م

أن العرب منذ اللحظة األولى كانت نزعتھم حسیة في تذوق  «یرى عز الدین إسماعیل : 
 ) 2( »الجمال 

ولقد انفرد الشاعر الجاھلي بتقدیم صورة نموذجیة للمرأة في كل العصور خاصة شاعرنا 
ذوبة وھو نموذج للمرأة إمتد لعأن یعطینا مثاال رائعا للحسن والرقة وا استطاعاألعشى الذي 

من العصر الجاھلي إلى عصرنا الحاضر فشاعرنا قد انصرف إلى ذكر األوصاف الجسدیة 
والساق  رقبة والصدر والبطن واألرداف والوركین والفخذوالخد والوالفم للمرأة بدأ بالعین 

منھا عند مرورا بحلیھا ورائحتھا وتعطرھا الذي یفوح والقدم إلى غایة أصابع القدم 
نھوضھا أو مشیتھا وھذا ھو الذوق الجاھلي في الحس األنثوي ولي تكتمل الصورة البد من 

المعنویة فھي عفیفة طاھرة رزینة في مشیتھا ال تفشي سرا ، والمالحظ أن ذكر خصالھا 
تكاد تكون واحدة عند باقي الشعراء الجاھلین فالمرأة رمز مقاییس الجمال عند األعشى 

 الحب والعطاء وعالم مليء بالعواطف والحنان فال تكون الحیاة إال بھا ومعھا . 

  : أبعادھا الرمزیة:ثانیا
تھ من الجمیل فیھا وظل یحن دما بین الشعر العربي والطبیعة صلة رحم واشجة ، فقد إستمد

علیھا ویضمھا إلیھ حتى أصبحت مصدر حیاتھ و استمراره ولم ینقطع دأب الشعراء عن 
على بعث اإللھام والمانحة للشاعریة في مختلف العصور العظیمة القادرة رعایة ھذه األم 

اتھا األدبیة ، ففي الشعر الجاھلي كانت الطبیعة بكل مظاھرھا : الصحراء برمالھا ونب
فتشكل مورد وحیوانھا تعانق عناصر الطبیعة األخرى كالشمس والقمر والریاح واألمطار ، 

الشعراء األساسي الذي یستمدون منھ صورھم ، وینمون خیالھم ویصقلون إحساسھم 
رنوھا وقاأجمل مشاھد الطبیعة  فاصطفواویرتقون بھ ، فیبدعون أجمل القصائد الجمالي 

من الطبیعة الریاض المزدھرة وخصوا من األزھار األقحوان  فاختاروابجمال محبوباتھم ، 
الغیوم واألمطار لصفة مشیتھا  اختارواوالقرنفل في صفة األسنان وطیب الفم ومن السماء 

 . 131، ص  الدیوان: األعشى  1
   .  10حسني عبد الجلیل یوسف ، عالم المرأة في الشعر الجاھلي ، ص   2
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لوصف بعض أجزاء من جسمھا وتخیروا من رمالھا وكثبانھا  اصطفواومن الصحراء 
 )1(فة الرشاقة والعیون والحنان الحیوانات أجملھا كالغزال والبقر الوحشي في ص

لجاریة الفائقة الحسن وقد علم الشاعر وعرف الواصف أن ا «وفي ھذا یقول الجاحظ : 
بیة ، وأحسن من البقر الوحشي وأحسن من كل شيء تشبھھ ، ولكنھم إذا أحسن من الض

 ، وإن كأنھا القمر ، وكأنھا الشمس دون فیقول بعضھم یأرادوا القول شبھوھا بأحسن ما یج
وفي وجھ الجاریة الحسناء وخلقھا ضروب من الحسن  دكانت بھیة فإنما ھي شيء واح

الغریب والتركیب العجیب ومن یشك أن عین المرأة الحسناء أحسن من عین البقرة وأن 
 ) 2( »جیدھا أحسن من جید الضبیة   

 والناقة وغیرھا    الغزالة والمھاةولھذا نرى أن المرأة تكرر تشبیھھا بالدمیة والشمس و

 : رمز المرأة الغزال-1

لما لھ من قداسة ولما  العقیدة الدینیة ن المعبودات القدیمة ، وھو محمي بمقتضىل ماإن الغز
قبائلھم لم یذكروا أنھم سحریة ، وعلى الرغم من كثرة شعراء الجاھلیة وتعدد  فیھ من قوى

ھذا فإن الغزال حیوان ان مقدس وباده ما یدل على أنھ حیوصادروا غزاال ففي عدم اصطی
ب الملوك ویناح علیھ إذا یطوطمي مقدس عند الجاھلیین تعمل لھ تماثیل ویوضع في محار

 )3(مات ویحرق من یقتلھ .

فالحدیث عن صورة المرأة وربطھا بالغزال ال یعد حدیث خرافة أو أسطورة ، والرابط 
في مخیلة رتان واختالط معالمھما لیھما وتمازج الصوالجمال في ك ةبینھما حسي لمشاھد

یدل على  یھ المرأة بجمال الغزالالشاعر ، ونجد لھذا التشبیھ تفسیرا أخر ذلك أن تشب
إحساس الشاعر بجمال ھذا الحیوان ، لكن ھذا اإلحساس لھ بعده األسطوري وأصلھ الدیني 

 )4(مومة .الذي یربط بین الماھات والمرأة بجامع اإلخصاب المتمثل في األنوثة واأل

 في قولھ :  زاللذلك نجد األعشى قد شبھ المرأة بالغ

 )5(*  كعیناء ظل لھا جؤذر *** بقنة جو ، فأجمادھا                    

 في األراضي الواسعة . ىولفظة العیناء ھنا بمعنى الغزالة وھي ترع

 
 . 449فاطمة تجور :المرأة في الشعر األموي ، ص   1
   .  265وفي : الغزل في العصر الجاھلي ، ص أحمد محمد الح  2
، مكتبة األقصى عمان ، األردن ،  2نصرت عبد الرحمان : الصورة الفنیة في الشعر الجاھلي ، ط  3

 .  118، ص  1998
فریدة بن عاشور : المعاییر الجمالیة في وصف المرأة عند شعراء المعلقات ، رسالة ماجستیر ،   4

 . 212جامعة قسنطینة ، ص 
 . 47األعشى : الدیوان ، ص   5

51 
 

                                                           



 ویقول أیضا : 

 )1(المجاسد والبروُد * كأن ظباء وجرة مشرفات *** علیھن                

 نجد األعشى یشبھ نساء وجرة بالظباء وھن في أبھى حلة .

 ویقول كذلك : 

 )2(لھا األسالق  * كخذول ترعى النواصف من تث *** لیث قفرا ، خال              

في األراضي الواسعة الكثیرة  ىشبھ المرأة بالغزالة التي انفردت عن مثیالتھا وھي ترع
 النبات .

 : ویقول كذلك

 2*بلعوب طیب أردانھا***رخصة األطراف كالرئم األغن                  

 ھنا یشبھ المرأة بالغزالة الناعمة التي تظھر نعومتھا من تحت الكم الذي یغطي أطرافھا.

فقد كانت أكثر أسماء  «ومن خالل ھذا نقول إن تشبیھ المرأة بالغزالة یعود إلى معتقد دیني 
لذلك فإنھ من المحتمل أن تكون المرأة أیضا  »ي عبدوھا في الجاھلیة أسماء إناث األلھة الت

 بدت في الجاھلیة .قد ع

 : رمز المرأة البیضة-2

 شبھ الشعراء المرأة ببیضة النعام فنجد شاعرنا األعشى یقول : 

 3فت لدى تاجری* أو بیضة في الدعص مكننة *** أو درة ش                   

 األعشى المرأة ببیضة النعام المكنونة المستترة عن العیون .شبھ 

 : رمز المرأة الدمیة-3

ما  فيا مشبھ الشعراء المرأة الحسناء بالدمیة حیث كان العرب في الیمن والحجاز وغیرھ
یظھر مصورون ومثالون ملئوا معابدھم بتماثیل ألھتھم من الحجارة والمعدن والخشب وال 

والحیاة الجاھلیة كانت حیاة  لمسیحیة والیھودیة كانت ملیئة بالتماثیلبد من أن الكنائس ا
  4ونیبات قد عبدھا الجاھلوثنیة،الدمى والتماثیل تصاویر لر

 . 64، ص سھالمصدرنف  1
 . 123، ص  الدیوان: األعشى  2
 91المصدرنفسھ،ص3
 111الصورة الفنیة في الشعر الجاھلي،ص: نصرت عبد الرحمان4
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تقدیس لتلك التماثیل واألصنام بمختلف وكما ھو معروف فإن الجاھلیة القدیمة كان فیھا 
ألوانھا وإشكالھا ، كانت تذبح لھا الذبائح وتقدم لھا القرابین لنیل رضاھا وشكرھا على 

 عطاءھا واتقاء غضبھا ، لذلك نجد التشبیھ بالدمیة في شعر األعشى إذ یقول : 

 * حرة طفلة األنامل كالدم ***یة العانس وال مھزاق                 

 .بالدمیة الكثیرة الضحك  المرأةوھنا شبھ 

قدات الدینیة وكما ھو معروف فإن العصر الجاھلي كانت تسیطر علیھ األسطورة والمعت
ة الشمس بالمرأة األم لذلك رآھا الشاعر الجاھلي جدیرة بان تكون األم لذلك نجده یربط عباد

ھا كالمھاة والغزالة في جمال المعبودة المانحة للحیاة والخصوبة والسعادة ، فھو كان یرا
العینین ودمیة من تلك الدمى التي كانوا یعبدونھا ، ومن الحیوان سحره وجمالھ ومن النبات 
ألوانھ وخضرتھ ومن األرض الخصوبة فھي متصلة بكل جمیل وجلیل في الكون وكأنما 

 )1(أصبحت محورا للجمال ومصدرا للسعادة والنشوة والخیر .

 : ولوفي قصیدة أخرى یق

 2*كدمیة صور محرابھا***بمذھب في مرمرمائر                

 شبھ المرأة بالدمیة التي زینت بالمرمر المتموج

ا فإن المرأة عصب الحیاة وقلبھا النابض ، بدونھا تتوقف عجلة التنمیة بشتى أشكالھ
مباشرة  من أعمال وأنشطة ومساھمتھا فعالة سواءردو أكید في كل ما ینجزفحضورھا وا
 فكان حضور المرأة الجمالي حضور المثال ال حضور الحقیقة .، أوغیر مباشرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 12حسني عبد الجلیل یوسف : عالم المرأة في الشعر الجاھلي ، ص   1
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 الموسیقى الشعریة و الصور البیانیة.              

 الموسیقى الخارجیة.: المبحث األول                

 البحور و األوزان.-1                                     

 األلفاظ و العبارات.-2                                     

 التصریع.-3                                   

 الموسیقى الداخلیة.: المبحث الثاني              

 المجانسة و المقابلة.-1                                    

 ع الصوتي.اإلیقا-2                                    

 الصور البیانیة.: المبحث الثالث             

 التشبیھ.-1                                 

 الكنایة-2                                   

 اإلستعارة.-3                              

 

 



  : الموسیقى الشعریة والصور البیانیة

 : الموسیقى الخارجیة: أوال

 :  البحور واألوزان-1
 عدده البحر
 25 الطویل
 06 الوافر
 11 البسیط
 16 الكامل

 09 المتقارب
 02 المدید
 04 الرجز

 05 فالخفی
 02 الرمل

 01 المنسرح
) بحور والمتمثلة 10على عشرة ( اقتصرأن الشاعر من خالل ھذا الجدول نالحظ : 

 كاألتي:

لرجز ، المنسرح ، الرمل الطویل ، الكامل ، البسیط ، المتقارب ، الوافر ، الخفیف ، ا
ث والمضارع من المجثالبحور اآلتیة : الھزج ، السریع ، أما كل  والمدید،ولم یستعمل

غلب في دیوانھ ھو  والمقتضب لم تكن معروفة إال في العصر العباسي ، أما البحر الذي
البحر البسیط ثم یلیھ المتقارب ثم الوافر ثم  حر الطویل ثم بعده البحر الكامل،ثم بعدهالب

في  ھما نفس النسبة أما بحر المنسرج فیأتيلأما بحر الرمل والمدید فالخفیف ثم الرجز 
 المرتبة األخیرة .

 نقوم بمثال على البحر الطویل ، قال األعشى : :  نموذج

 ي وما ردا ن أبتاع جھال بحكمة *** وما خلت مھراس بالد* وما خلت أ                 

 )1(ن بالدي وما رداسمھر*** وما خلت  وما خلت أن أبتاع جھلن بحكمتن  *               

                  //0 /0//0/0/0//0/0//0//0          //0/0/ /0/0/0 //0 /0/ /0// 

 فعولن مفاعیلن فعولن مفاعلن          فعولن  مفاعیلن  فعولن  مفاعل                   

 سالم   سالم  سالم   مكقوف     سالم   سالم  سالم   مقبوض                        
 . 61األعشى : الدیوان ص   1
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فھذا لبیت من البحر الطویل وسمي طویال ألنھ یقع في أوائل أبیاتھ األوتاد واألسباب والوتد 
فعولن مفاعیلن أربع مرات ولھ عروض واحذة ثمانیة أجزاء أطول من السبب ، وھو على 

وثالثة أضرب وعروضھ لم تستعمل إال مقبوضة والمقبوض ما سقط خامسھ والساكن ، 
 )1(كان أصلھ مفاعیلن فأسقط الیاء منھ تبقى مفاعلن 

ھي مكفوفة ألن الیاء سقطت وأصبحت مفاعل ، أما قافیة  أما في الشطر الثاني فمفاعیل 
 ت فھي الدال وھي أخر حرف من البیت .البی

 :  األلفاظ والعبارات-2

أثرت الطبیعة القاسیة لصحراء الجزیرة العربیة واألعراف السائدة في المجتمع العربي على 
فنجد اللفظ لھ عالقة  األلفاظالشعر والشعراء فنجد كثیرا من الشعراء یتمیزون بصعوبة 

 بالمكان الخارجي فقد یأخذ عناصره من األمكنة الجغرافیة واألشكال ولكنھ یعید وضعھا
بناء متخیل قد یصبح فیھ القریب بعیدا ، لذلك نجد أن الشاعر الجاھلي ومن بینھم  داخل

ي والمظاھر في قالب شعرشاعرنا األعشى قد إستفاد من طبیعتھ حیث عبر عن كل المناظر 
في بعض القصائد وبصعوبتھا في قصائد أخرى وھذه  اجمیل یتمیز برقة األلفاظ وسھولتھ

 تعتبر سمة سائدة في شعره .

 : التصریع-3

 )2(نقصد بھ أن نجعل مقطع المصراع األول في البیت األول من القصیدة مثل قافیتھا  

فشاعرنا یحاول أن یجعل نظمھ ملتحما فیھ نوع من االنسجام الصوتي بین أجزاءه وبذلك 
 یعطي لقصیدتھ دورا جمالیا من خالل توظیفھ للتصریع فیقول األعشى : 

 *** كلھم لملصق وعبد ة بن سعد * إن بني قمیئ                   

  ) 3(ذل من كالب عقد * أدنى لشعر من كالب عقد *** وھم أ                   

 فھذا البیت مصرع عندما نالحظ كلمتي ( سعد ، عبد ) 

 وفي قصیدة أخرى یقول : 

 )4(* غشیت للیلى بلیل خدورا *** وطالبتھا وندرت النذورا                    

م  3،  1994الخطیب التبریزي : الكافي في العروض والقوافي ، تح الحشاني حسن عبد هللا ، ط   1
 . 22مكتبة الخاتجي بالقاھرة ، ص ،  1915

 .  156، ص  1996أحمد ابراھیم موسى : الصبغ البدیعي في اللغة العربیة ، القاھرة   2
 . 66األعشى الدیوان ، ص   3
 . 68المصدر نفسھ ، ص   4
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 وھذا البیت أیضا مصرع عندما نالحظ كلمتي ( خدورا ، وبذورا ) 

 : الموسیقى الداخلیة: ثانیا

 :  المقابلة والمجانسة-1

 بین العمار والخراب ، یقول األعشى :  : المقابلة-أ

 )1( خرابھا*** یوما ألمر  عمارة* وتصیر بعد                     

 كما توجد المقابلة في شعره بین الشفاء والسقم في قولھ : 

 )2(، بعدما عاد أشیبا لسقم  شفاء* كفى بالذي تولینھ لو تجنبا ***                    

 إضافة إلى المقابلة بین البعد والقرب قال األعشى : 

 )3( تقربا*** وال تنأعن ذي بغضة إن  متباعد* بأن ال تبغ الود من                    

 :في قول األعشى  المقابلة بین الغداة والعشاة

 )4( ھاتعشاو غدیھا عمرك إن الراح إن كنت سائال *** لمختلف* ل                  

فكلمة (غدیھا) بمعنى الغداة وھي الصباح أما كلمة ( عشاتھا ) بمعنى العشاة وھو الوقت 
 المتأخر .

 المقابلة بین الموت والحیاة في قولھ : 

 )5( حیاتھاو موتھالي مجدا  ا مسمع إني امرؤ من قبیلة *** بنى* أب                 

 المقابلة بین اإلھانة والعزة في قولھ : 

 )6(* أھنا لھا أموالنا عند حقھا *** وعزت بھا أغراضنا ال نفاتھا           

 

 

 . 16، ص  الدیوان : األعشى  1
 . 21المصدر نفسھ ، ص   2
 . 21المصدر نفسھ ، ص   3
 . 35المصدر نفسھ ، ص   4
 . 35، ص المصدرنفسھ  5
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 : یقول الشاعر : الجناس-ب

 )1(* إلى معشر ال یعرف الود بینھم *** وال ( النسب ) المعروف إال ( تنسبا )           

 ( التنسب ) .فھنا الجناس بین كلمة ( النسب ) و 

 ویقول كذلك :

 )2(ا) ***یرى ( أسد ) في بیتھ ( وأساود * إذا زار یوما صدیق كأنما          

 ویقول كذلك : 

 ) 3(* تكاد ( تنشي ) ولما تذق *** و ( تغشي ) المفاصل إفتارھا           

 الجناس ھنا بین ( تنشي ) و ( تغشي ) 

 ویقول أیضا : 

 )4(( تخامصا ) ر طائل *** على ساعة ما خلت فیھا* ( تخامصكم ) عن حقكم غی          

()4( 
 ویقول أیضا :

 ) 5(ف *** فقد عصاھا أبوھا والذي ( شفعا ) عت ) من سراة الحي ذا شر( واستشف

 ویقول أیضا :

 عن نفس واحدھا *** في أرض في بفعل مثلھ ( خدعا ) * فظل ( یخدعھا )           

 * حانت ( لیفجعھا ) بإبن وتطعمھ *** لحما ، فقد أطعمت لحما وقد ( فجعا )           

 ) 6(* فظل یأكل منھا وھي ( راتعة ) *** حد النھار تراعي ثیرة ( رتعا )           

 ویقول أیضا : 

 )7(* تلقى لھ سادة األقوام ( تابعة ) *** كل سیرضى بأن یرعى لھ ( تبعا )           

 . 22، ص الدیوان: األعشى  1
 . 62المصدر نفسھ ، ص   2
 . 78المصدر نفسھ ، ص   3
 . 100المصدر نفسھ ، ص   4
 . 104المصدر نفسھ ، ص   5
 . 106، ص المصدرنفسھ  6
 .  107المصدر نفسھ ، ص   7
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 : اإلیقاع الصوتي-2

كان للبیئة الصحراویة التي عاشھا العرب عامل على تكوین أذن ، مرھقة حساسة ألي 
 تھاوأرھف ة من مظاھر حیة وجامدة شحذت أذھانھمالبیئة الصحراوی اشتملتصوت فما 

ة المتعددة مثل : صریر من أصوات الطبیع ھوجعلتھا أكثر حساسیة في تمییز كل ما تسمع
عامل أخر یدفع الشاعر ألن میاه وتغرید الطیور،وثمةیف األشجار وخریر الالریاح وحف

الصوتي وھو التكوین الموسیقي الذي یعد أساس في كل عمل فني ، ونحن ال یھتم بالجانب 
قاع في ھذا یمع مظاھر التناسق واإل االندماجأنھا تھیئ لنا حالة من إال نتأثر بھذه الموسیقى 
في نفوسنا في الوقت نفسھ على نحو أخر ، ومن ثمة كانت  ةعطبالعالم الخارجي والمن

 )1(خطوة تشكیل الصورة الموسیقیة للقصیدة .

فالشاعر في ھذه الحالة یحاول أن یقیم توازنا نفسیا مع العالم الخارجي عن طریق الصوت 
مراعیا للجمالیة الصوتیة فعندما ننظر في شعر األعشى نجد شعره نكثر فیھ الصوائت 

ى السبب في ذلك ما تمتاز بھ أشباه الصوائت من وضوح سمعي والجدول األتي یبین ولعل
 : شیوعھا في شعرهنسبة 

 النسبة المئویة األعشى الشاعر
 
 

 الصوت 

 الالم 
 المیم 
 النون 
 الراء

936 
655 
580 
437 

9.36% 
6.55% 
5.80% 
4.37% 

   2608 المجموع 
رصد المالحظات اآلتیة وھي أن نسبة شیوع صوت الالم من خالل قراءة الجدول یمكن 

%  4.37نسبة فھي حرف الراء  أقل% وھي أعلى نسبة أما 9.36عند األعشى قد تلقت 
وسبب أعلى نسبة لحرف الالم ألنھ صوت متوسط بین الشدة والرخاوة و مجھور أیضا ، 

السامع بھدف جلب لھذا نجد الشاعر قد أسرف في استعمالھ لیبین اثر وقعھا على أذن 
عن األعشى أنھ كان معاقرا لمجالس الخمر وبطبیعة لیھ ألن كما ھو معروف إ األنظار 

والصخب والغناء وكان ھو حینھا یبدأ في إلقاء الشعر على الحال فإنھا تكثر فیھا الضجة 
ھذه األخیرة  امسامع الناس لذلك كان یختار من الحروف الصوائت والقصائد التي تكثر فیھ

 یبین وقعھا عند السامع وقوة تأثیرھا في نفس المتلقي .ل

 

 

 . 56، ( د، ت ) ، ص  4القاھرة ط  عز الدین إسماعیل : التفسیر النفسي لألدب ، مكتبة غریب ،  1
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 : الصور البیانیة : ثالثا

 : التشبیھ-1

یراد بھ  االصطالحوفي   )1(والتشبیھ بمعنى التمثیل التشبیھ في اللغة مأخوذ من الشبھ   
 ویرمي إلیھ ."ة مشتركة بینھما لغرض یقصده المتكلم إلحاق أمر ، بأخر في صف

وألنھ یساعد على تجلیة الخفي وإدناء البعید ، كما یعین على توضیح المعنى وتقویتھ 
ه ) الذي شرح  463القیرواني ( ت بصورة موجزة وجمیلة وفي ذلك یقول إبن رشیق 

قاربھ ، وشاكلھ من التشبیھ صفة الشيء بما  «  الضربین ومثل لھما بعد أن عرفھ بقولھ : 
 )2 ( »ألنھ لو نسبھ مناسبة كلیة لكان إیاه   جمیع جھاتھ ، ال منجھة واحدة أو جھات كثیرة 

كما یقول صاحب عیار الشعر الذي ذكر المنبع األول الذي یرجع إلیھ الشاعر أثناء تركیبھ 
واعلم أن العرب ، أودعت أشعارھا من األوصاف ،  «للصورة التشبیھیة ، فیقول 

والتشبیھات والحكم ، ما أحاطت بھ معرفتھا وأدركھ عیانھا ومرت بھ تجاربھا ، وھم أھل 
 )3 ( »وبر ، صحونھم البوادي ، وسقوفھم السماء فلیست تعدو أوصافھم ما رأوا منھا وفیھا  

ذ بیئتھ ، إوقع علیھ بصره داخل  فالشاعر إذن في خلق تشبیھاتھ ینطلق من محیطھ ومما
توفر لھ المادة التي یتشكل منھا مختلف صوره الشعریة ونتیجة لذلك جاء التشبیھ في كل 

صائصھا ، یقول عصر متأثرا بالبیئة وخاضعا لھا تضفي علیھ كل سماتھا وتمنحھ جمیع خ
عراء ، منذ فھو فن من فنون التعبیر الشعري ، أولع بھ الش «ي : نیمصطفى الصاوي الجو

 )4 ( »مدا من بیئتھم البدویة  الجاھلیة فوافق طبائعھم ، وجاء مست

ومما الشك أن الفرد العربي في العصر الجاھلي شدید الصلة بالطبیعة كثیر االحتكاك بھا 
یالمسھا في حلھ وارتحالھ ، حتى إذا كان صاحب إبداع ، عاد إلى ما التقطتھ عیناه من 

ھا بإحساسھ ومشاعره وذوقھ الخاص وھذا ما تؤكده لنا الشواھد مشاھد طبیعیة وراح یمزج
 الشعریة الخاصة بشعراء ھذا العصر .

لى األراضي الواسعة والنباتات الخضراء التي حین ینظر إلى الطبیعة من حولھ وإ فاألعشى
 یرعى فیھا البقر الوحشي الذي یشبھ انتشاره في المراعي باللؤلؤ في قولھ : 

 ، مادة ( ش ، ب ، ه ) 5ینظر إبن منظور : لسان العرب ، م   1
، ص  2001د ط  ELGAمنشورات  1ة في نقد الشعر و تمحیصھ ج إبن رشیق القیرواني : العمد  2

241 . 
 . 48، ص  1984ح محمد زغلول سالم ، منشأة المعارف ، د ط إبن طباطبا : عیار الشعر ، ت  3
، ص  1985ي : البالغة العربیة تأصیل وتجدید ، منشأة المعارف ، د ط مصطفى الصاوي الجوین  4

95 . 
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 )1(م ر***ر أدبر كالؤلؤ المنخا* ویوم إذا ما رأیت الصو                      

 والصوار ھنا ھو القطیع من بقر الوحش .

 ویقول أیضا : 

 )2(* بمشذب كالجذع ، صا *** ك على ترائبھ خضابھ                     

ول ا في نفس الصفة وھي الطمبالجذع الطویل وذلك إلشتراكھفالشاعر ھنا یشبھ الفرس 
ویشبھ لون صدر الفرس بلون الخضاب وھو اللون األحمرفھنا یتبین لنا أن الفرس والجذع 

والجذع كذلك وھذا إن دل على شیئ فإنھ  اللون فالفرس لونھ أحمرتشتركان كذلك في صفة 
 یدل على دقة التشبیھ وبالغتھ . 

فجعل أفراد القبیلة  ة التي حققھا بعض األقوام ،یرغب الشاعر في إبراز المكانة الرفیعثم 
 لة على سمو المكانة فیقول : النجوم لیل وھذا د

 )3(* سوا بغھم بیض خفاف ، وفوقھم *** من البیض أمثال النجوم استقلت                    

ریا حاضرة في شعر األعشى كمشبھ بھ ، بغیة ل النجوم وما یتصل بھا من أھلة وثوتض
بن علي الذي  لوا الشأن ، كما یقول في مدح ھواذوع التعبیر عن معاني التفرد والرفعة

 یظھر كالھالل وسط السماء : 

  )4(یرا ل السماء *** أزكى وفاء ومجدا وخ* إلى ملك كھال                  

ویقول األعشى مشبھا بني قومھ بالرمح األحمر من دماء األعداء یدافعون بھ عن وجوھھم 
 وأنھم كذلك كرام في الشتاء حیث تقل المئونة وأن لھم أبنیة عالیة كنایة عن الشرف والنعیم: 

 )5(وقباب مثل الھضاب وخیل *** وصعاد حمر ، یقین السماما *           

بالصور التشبیھیة في إبراز معانیھا وتجلیة أفكارھا من أجل  تعاناسوھكذا یكون الشاعر قد 
التأثیر في المتلقي ، فھو كغیره من الشعراء أدرك أن اإلجادة في التشبیھ ركن من أركان 

 .العربيمعاییر النقدیة التي یقوم بھا الشعر الالشعر الجید ، ومعیار من 
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 :  الكنایة-2

داعاتھم ف األدباء واستخدامھم لھا ، في إبعند حد توظی لم تقف عنایة العرب بالكنایة ،
األدبیة وإنما اتخذھا الدارسون أیضا ، موضوعا للبحث والدراسة ، فتناولھا جیل من 

فتحددت بموجب ذلك طبیعتھا و توضحت أقسامھا ومن بینھم نجد  الباحثین قدیما وحدیثا
ومن البصر بالحجة والمعرفة  قولھ : صریح ، واإلفصاح ، بدلیلقابل التالجاحظ فإنھا عنده ت

 )1 (»طریقة عرلكنایة عنھا إذ كان اإلفصاح أوبمواضع الفرصة ، أن تدع اإلفصاح بھا إلى ا

وھو أن یرید  «امة بن جعفر فقد طالعنا بمفھوم للكنایة تحت اسم اإلرداف حیث قال : أما قد
دال على ذلك المعنى ، بل بلفظ الشاعر ، داللة على معنى من المعاني ، فال تأتي باللفظ ال

 )2 ( »یدل على معنى ھو ردفھ وتابع لھ ، فإن دل على التابع أبان عن المتبوع  

الكنایة أن ترید معنى من المعاني فتعبر عنھ بغیر  «ل حسن عباس یعرفھا بقولھ : وھذا فض
 )3 ( »اللفظ الموضع لھ في اللغة  

وكذلك عدھا أبو العدوس مضیفا إلى حدھا إمكانیة جواز إرادة  المعنى  الحقیقي  فیقول  : 
 )4 ( »الحقیقي   زم معناه ، مع جواز إرادة المعنىھي لفظ أطلق وأرید بھ ال «

وسیلة من وسائل التصویر ولبنة أساسیة في بناء النص األدبي الذي یولد نتیجة  فالكنایة إذن
لوان ا من ألیھا المبدعون واتخذوھا لونل إجربتھ الشعریة وألجل ذلك مالتب یصیاغة األد

  الشاعر صوره  توضیح المعنى وأحد الوسائل لبتي یشكل بھا في  الخیال المساھمة 
 ) 5(.  الشعریة

وصفوة الكالم أن الصورة الكنائیة تظل أقدر اسالیب البیان على تصویر المجتمع وإبراز 
مقوماتھ ، إذ تمكننا من التعرف على أھم التقالید المتبعة فیھ كما تجعلنا نقف على درجة 

لنا صورة مجتمعھ من خالل رقي أفراده أو تدینھم فھل إستطاع شاعرنا األعشى أن ینقل 
 كنایتھ ؟

  

أبو عثمان الجاحظ : البیان والتبیین . تح ، موقف شھاب الدین ، دار الكتاب العلمیة بیروت لینان ، ط   1
 .  68، ص  2003،  3
محمد عبد المنعم خفاجي ، دار الكتب العلمیة بیروت ،لبنان ، ( د ط )  تح قدامة بن جعفر : نقد الشعر  2

 .  157.( د، ت ) ، ص 
، ص  2007،  1فضل حسن عباس : أسالیب البیان ، دار النفائس للنشر والتوزیع ، األردن ، ط   3

335  . 
، ص  2010،  2، دار المسیرة للنشر والتوزیع ط یوسف أبو العدوس : مدخل إلى البالغة العربیة   4

212 . 
 . 331، ص  2008 1براھیم ناجي ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ، ط اار : شعر شریف سعد الجی  5
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 اصابت قومھ : واصفا أیام القحط والجفاف حیث تنبح الكالب من الجوع والبرد التي  یقول

 )1(* مثل ایام لھ نعرفھا *** ھر كلب الناس فیھا ، ونبح                      

 ویقول أیضا : 

 )2(* وال یشحون على المال ، وما *** عودوا في الحي تصرار اللقح                     

ضرع الناقة كي ال یشرب  أراد الشاعر أن یبین صفة البخل في ھذا القوم حیث یصروھنا 
 ولدھا من لبنھا .

 وكذلك یقول : 

 )3(ھا ذا المرضعات *** جالت جبائر أعضاد* ھضوم الشتاء ، إ                   

اء الشتوھنا كنایة عن صفة الكرم في قولھ " ھضوم الشتاء " وھو الكریم الذي ینفق مالھ في 
 الدوائرطعام الجیاع عندما یجف لبن المرضعات وتلوح ا على المحتاجین حیث یبادر إلى

 فیھا خالیة من اللبن .

كما یبین صفة المحافظة واالعتناء بالزوار ومن التجأ إلیھم كمحافظتھم على أشیائھم 
 الخاصة ویظھر ذلك من خالل قولھ : 

 )4(كونوا بموضع أنصارھا * وقومك إن یضمنوا جارة *** ی          

بھا صفة الشجاعة حیث أن ھؤالء القوم شجعان یحملون السیوف  أشادومن الصفات التي 
 ألن حاملھا یكون على مسافة أقرب من العدو بعكس حامل الرمح فیقول : 

 )5(* متى تدعھم للقاء الحرو *** ب تأتك خیل لھم عبرجم           

ة ولو وظفنا القلیل منھا في الدیوان یعكس ھذا بشان الكنایا ورد من شواھد شعریة إن م
الشاعر وسیلة للتعبیر عن المعاني التي لم یشأ اإلفصاح عنھا  اتخذهالشكل البالغي الذي 

 بلغة مباشرة .

 

 

 . 42األعشى : الدیوان ، ص   1
 . 43المصدر نفسھ ، ص   2
 . 49، ص المصدر نفسھ  3
 . 49المصدر نفسھ ، ص   4
 171 ، صالمصدرنفسھ  5

71 
 

                                                           



 : اإلستعارة-3

ھي نقل العبارة من موضع استعمالھا في أصل اللغة إلى غیره لغرض من األغراض 
 )1(ھ أو تأكیده والمبالغة فیھ .كشرح المعنى وإبانت

والحقیقة أن االستعارة من أدق أسالیب البیان تعبیرا وارقھا تأثیرا وأجملھا تصویرا وأكملھا 
تأدیة للمعنى ، إذ تسمح للمبدع باستغالل اللغة استغالال حسنا ، عن طریق منح اللفظة 

 )2(ثراء اللغة وتطویرھا دیدة ومتنوعة مما یساھم في إالواحدة معاني ج

 التي تحدث عنھا رجال البالغة في مصنفاتھم نجد :  االستعارة أقسامومن 

 : اإلستعارة التصریحیة-أ

ھي التي یصرح فیھا بالمشبھ بھ على أنھ البدیل الذي یحل محل المشبھ المحذوف ومنھا في 
 شعر األعشى قولھ : 

 )3(فھل تذكر الشمس في ضوئھا *** او القمر الباھر المبرص *           

فحذف المشبھ وذكر  احمرارلقد شبھ الشاعر الرجل بالقمر المبرص الذي یغشي بیاض جلده 
 المشبھ بھ ( القمر المبرص ) على سبیل االستعارة التصریحیة .

 ویقول أیضا : 

 )4(طاء مظلمة *** ال یستطعون فیھا ثم ممتنعا قر في عی* وسط المش          

بة بالناقة الطویلة العنق فحذف المشبھ وذكر المشبھ بھ ( شبھ الشاعر السنة الطویلة المجد
 .التصریحیة  االستعارةالعیطاء ) على سبیل 

 ول كذلك األعشى : ویق

 )5(* وسبیئة مما تعتق بابل *** كدم الذبیح سلبتھا جریالھا            

شبھ الشاعر ھنا الخمرة بالجلایر وھو صاغ لونھ أحمر إستعار لونھ وأعطاه للخمرة فحذف 
 المشبھ وذكر المشبھ بھ ( الجلایر ) على سبیل اإلستعارة التصریحیة .

 یقول األعشى :  وأیضا

 1981،  1بیروت ، لبنان ، دار الكتب العلمیة ، ط ي : الصناعتین ، تح مفید قمیحة ابو ھالل العسكر  1
 . 295، ص 

 . 297ر : شعر إبراھیم ناجي دراسة أسلوبیة نبائیة ، ص شریف سعد الجیا  2
 . 97األعشى : الدیوان ، ص   3
 . 108المصدر نفسھ ، ص   4
 . 144، ص  المصدرنفسھ  5
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 )1(* ولقد یحاول أن یقو *** م وقد مضت فیھ النواھل          

وارتوت من دم األعداء بالنواھل وھو المتعطش فحذف شبھ الشاعر الرمال التي شبعت 
 المشبھ وذكر المشبھ بھ ( النواھل ) على سبیل اإلستعارة التصریحیة .

 ویقول أیضا : 

 )2(سك مائل أر* متى تأتنا تعدو بسرجك لقوة *** صبور تجنبنا و         

س ) وذكر المشبھ شبھ الشاعر الفرس بطائر العقاب في السرعة فحذف المشبھ وھو ( الفر
 .بھ ( اللقوة : العقاب ) على سبیل االستعارة التصریحیة 

 :اإلستعارة المكنیة-ب 

لیھ بقرائن تدل علیھ من جھة وتجعل المشبھ من جھة التي یحذف فیھا المشبھ بھ ویرمزإھي 
أخرى ، یكتسب صورة جدیدة ، تتصف بالحیویة واإلثارة وھذا النوع من االستعارة یعتمد 

 علیھ في إبراز األفكار وتجلیة المعاني وتوضیحھا ، ومن ذلك قول األعشى : 

 )3(ضلت * وقد شمرت بالناس شمطاء القح *** عوان شدید ھمزھا فأ         

شبھ الشاعر الحرب بالمرأة التي تشمر عن ساقیھا فحذف المشبھ بھ ( المرأة ) وذكر المشبھ 
زمة من لوازم المشبھ بھ وھي ( شمرت ) على وأبقى على ال( الحرب : شمطاء القح ) 

 المكنیة . االستعارةسبیل 

 ویقول أیضا : 

 )4(* فما وجدت الحرب إذ فرنابھا *** على األمر نعاسا على كل مرقد           

وحذف المشبھ بھ ( الحیوان )  الحربشبھ الحرب بحیوان یكشف عن أسنانھ فذكر المشبھ ( 
 بھا ) على سبیل االستعارة المكنیة .ا( فرنلیھ بأحد لوازمھ مشیرا إ) 

 ویقول أیضا : 

 )5( مأل *** ت كوب الرباب لھ فاستدارا* فلم ینطق الدیك حتى           

شبھ الدیك باإلنسان الذي ینطق ویتكلم فذكر المشبھ ( الدیك ) وحذف المشبھ بھ (اإلنسان ) 
 النطق ) على سبیل االستعارة المكنیة . (مشیرا إلیھ بأحد لوازمھ 

 . 152، ص  الدیوان : األعشى  1
 .  157المصدر نفسھ ، ص   2
 . 37، ص المصدر نفسھ  3
 . 60، ص  المصدرنفسھ  4
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قصد لیھا التي لجأ إ االستعارةعلى في شعره  اعتمدلى أن الشاعر ومما تقدم نخلص إ
توضیح معانیھ وتصویر مشاعره فجاءت على یده متصلة بطبیعتھ ومرتبطة بمالمح بیئتھ ، 

 كما نالحظ امتزاجھا بالطبیعة امتزاجا وجدانیا .

 ویقول أیضا : 

 )1(سیرا لسراب *** ال یھتدي القوم فیھا موبیداء یلعب فیھا ا*           

وأبقى  وحذف المشبھ بھ(الطفل)) سراببالطفل الذي یلعب فذكر المشبھ ( ال شبھ السراب
 على الزمة من لوازمھ وھي ( اللعب ) على سبیل االستعارة المكنیة .
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 :  خاتمة

  : في الخاتمة توصلت بعد الدراسة والتحلیل إلى مایلي

والفكریة السائدة في العصر  االجتماعیةالزمنیة التي أوضحت لنا مظاھر الحیاة  األبعاد – 1
 الجاھلي .

یخلد األماكن التي تمر بھا الحبیبة عن طریق  بما فیھم األعشى كان الشاعر العربي – 2
 شعره .

من قبل أسرتھا  باالھتمام ت المرأة العربیة حض  وفي كنف الحضارات العربیة – 3
 . لقدیمةا توالمجتمع الذي كانت تعیش فیھ بعكس نساء الحضارا

 : قسمین من النساء المرأة في المجتمع العربي القدیم ألننا نرى ةوبة تحید مكانعص –4

 نساء لیس لدیھن الحق في الحیاة فھن كن یؤدن ویسبین ویورثن وال یرثن.-أ

نساء لدیھن الحق في الخلع وطلب الطالق ھذا من جھة ومن جھة أخرى وجود نساء -ب
نفسھ لھذا كان الحكم في تلك الفترة على المرأة صعبا من شاعرات وكاھنات في الوقت 
 ناحیة إن كانت مھانة أو عزیزة.

جسدا جمیال مزینا  رآهوأول ما   رغم أنھ كان أعمى األعشى جمال المرأة وأحسھ رأى – 5
منھا روائح عطرة كأنھ روضة غناء ثم جماال روحیا تسكن داخلھ العفة  بالحلي تفوح 

 .والحشمة والرزانة 

عراء تحدث األعشى عن الجمال الجسدي والنفسي وكان أشد ولھا بالمرأة وأكثر الش – 6
بجمال المرأة وأبعادھا الرمزیة فقد شبھھا بالغزالة  تحدثا عنھا بعد امرئ القیس حیث أشاد

 والبیضة والدمیة .

وحشي والرأل والبقر ال كثرة استخدام األعشى ألسماء الحیوانات مثل المھاة والغزال– 7
ھا والتي سیطرت على معظم أشعاره بحیث وغیرھا وھذا نظرا للطبیعة التي عاش فی

 إرتبطت الصورة الشعریة عند األعشى بالبیئة.

نوع الشاعر في الموسیقى الخارجیة إذ أنھ إستخدم معظم البحور الشعریة مع إعتماده  – 8
 في الغالب على البحر الطویل.

 من ألفاظ وعبارات وروي وقافیة. وفرة في الموسیقى الداخلیة -9

تنوع في القاموس اللفظي فمنھا ماھو عذب یسیر ومنھا ماھو صعب وھذه سمة سائدة  -10
 في شعر األعشى.
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تالحم موسیقى وإنسجام صوتي في نظم القصائد من خالل توظیف التصریع والمقابلة  -11
 والجناس.

الجمالیة الصوتیة للصوائت وأثر إقامة توازن نفسي مع العالم الخارجي عن طریق  -12
 وقعھا على أذن السامع.

إستخدام األسالیب البیانیة من تشبیھ وكنایة وإستعارة والتي ساھمت في توضیح المعنى  -13
 وتشكیل الصورة الشعریة.

كون قد وجھنا زمالئنا إلى أفاق جدیدة في میدان البحث وفي نھایة المطاف نرجو أن ن
عربي باعتباره موروثا قدیما أبدع فیھ كثیر من الشعراء ، فواجب خاصة في مجال الشعر ال

علینا أن نقول اإلنسان یخطئ لیصیب ورجاؤنا أن یجعل هللا عملنا ھذا في میزان حسناتنا 
 وأخر دعوانا الحمد ہلل رب العالمین .
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   : األعشى الكبیر* 
یل بن عوف بن سعد بن ضبیعة بن قیس بن ثعلبة میمون بن قیس بن جندل بن شراحب اسمھ 

" وقد ذكرھا أكثر من مرة في شعره ، لقب باألعشى  منفوحةولد بالیمامة بقریة تدعى " 
النور  انطفاءلضعف في بصره ولكن العشا لم یقتصر على ھذا األمر بل أدى في النھایة إلى 

 في الدیوان . موضعفي مقتلھ ، وشاھدنا على ذلك ما ورد على لسان األعشى في أكثر من 

 ة والخسار * متى تقرن أصم بحبل أعشى *** یلجأ في الضالل                 

 ا یراه *** ولیس بسامع منى جواري ئفلست بمبصر شی*                 

  : أو

 * رأت رجال غائب الوافدیـ ***ن مختلف الخلق أعشى ضریرا                

الجوزو یعتمد على تاریخ والدة ھذا الشاعر ، ولكن مصطفى  والرواةأغفل المؤرخون 
في صلح الحدیبیة  –صلى هللا علیھ وسلم  –قتیتة بأن الشاعر خرج یرید النبي  ابنروایة 

في العام السابع للھجرة ، فصدتھ قریش فعاد إلى بلدتھ حیث مات في السنة نفسھا ، یعمد 
 الدكتور الجوزو إلى ھذه الروایة وإلى بیت من الشعر لألعشى یقول : 

 * مضى لي ثمانون من مولدي *** كذلك تفصیل حسابھا               

 ن للھجرة .اعر ولد قبل العام الثالث والسبعیالش أنفیستنتج 

قتیبة أنھ كني أبا  ابنالرواة في تفسیر ھذه الكنیة ، فذكر  اجتھدوقد   أبا بصیركني األعشى
ولكننا  نفاذ بصیرتھوزاد أبو الفرج بأن ھذه الكنیة تعود ل، 1بصیر تیمنا لھ بشفاء بصره 

ألعشى ا ابنبأن االجتھاد في ھذا األمر ال مسوغ لھ ودلك لسبب بسیط ھو أن نستطیع القول 
 بنھ .كان یسمى بصیرا وكني باسم إ

 * سأوصي بصیرا إن دنوت من البلى *** وكل امرئ یوما سیصبح فانیا              

یتغنى بشعره ، أو أول من ذكر  ألنھ كان العرب صناجةومن ألقاب األعشى أیضا : 
 . 2نج في الشعر العربي الص
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 ابنة، ویذكر األعشى  1الذي كان یقوده في سوق عكاض  بصیراالشاعر  ونذكر من أبناء
 كانت تحاوره فیقول : 

 یتم  سواء ومن قد نااأرجد الرحیل ***  * تقول بنتي حین                  

 فال رمت من عندنا *** فإنا بخیر إذا لم ترم  * أبانا                  

 * ویا أبتا التزل عندنا *** فإنا نخاف بأن نخترم                   

 تك البال *** د نجفى وتقطع منا الرحم ر* أرانا إذا أضم                  

األب لویس  اعشره وومحدثون وقد أشار إلى ذلك قدماء  النصرانیةأما دیانة األعشى فھي 
شیخو حدیثا أنھ ینتمي إلى البكریین النصارى وانھ نشأ في محیط متأثر بالنصرانیة وأنھ 

في نجران وغیرھا ، لكن بعض الرواة  واألساقفة ةالنصرانیكان كثیر ما یزور المعابد 
 یقولون إنھ أدرك اإلسالم ولكنھ لم یسلم .

الملوك عتھ من الشعر على كان األعشى رحالة یطوف من بلد إلى بلد ویعرض بضا
 ل إلى عمان وبالد الشام وفلسطین واألمراء ویكفینا أن نسمع بعض أشعاره لنعرف أنھ وص

 والحبشة والعراق وفارس وغیرھا .

 * وقد طفت للمال أفاقھ *** عمان ، فحمص ، فأورشلیم                   

 یط وأرض العجم بیت النجاشي في أرضھ *** وأرض الن* أت                  

 فأي مرام لھ لم أرم  **** فنجران فالسرو من حمیر                  

حماد  واعتبره،  2والنابغة وزھیر القیس  امرئفي الطبقة األولى بعد  سالم ابن ھلقد وضع
" وسئل یونس بن حبیب النحوي : من  الروایة أشعر الناس ، وقال " ذاك األعشى صناجھا

، والنابغة  بإذا ركأومئ إلى رجل بعینھ ولكن أقول امرئ القیس  أشعر الناس ؟ فقال : ال
 إذا رھب ، وزھیر إذا رغب واألعشى إذا طرب .

 وھناك خصائص لشعر األعشى منھا : 

للفظ والموسیقى ، وإن في شعره وفرة من الموسیقى الداخلیة في اعذب األلفاظ یسیرھا  – 1
لك تشبیھھم لھ بجریر في المدرسة األولى وتسمیتھم لھ صناجة وذالخارجیة في البحر 

 العرب وأنھ یخیل إلیك إذا أنشدتھ أن أخر ینشد معك .

 

 ي : األغاني .أبو الفرج األصفھان  1
 إبن سالم الجمحي : طبقات الشعراء .  2
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 كثیر التصرف في فنون الشعر . – 2

 أكثر من ذكر الخمر وأوصافھا فأشتھر بھا . – 3

 الشعر وذیوعھ . سیرورةا في أصحابھ حظ أكثركان  – 4

ترك األعشى دیوانا حافال من الشعر ولم یترك فنا من فنونھ إال وقال كلمتھ فیھ فكان لھ 
 جوالت في المدیح والفخر والھجاء والحكمة والغزل والوصف والغمرة .

م  629مات األعشى في منفوحة القریة التي ولد فیھا في العام السابع للھجرة أي في سنة 
صدتھ قریش عن موافاة النبي العربي محمد بن عبد هللا صلى هللا علیھ وسلم في  أنبعد 

في عودتھ إلى قریتھ فدفن فیھا وكان فتیان بلدتھ یشربون صلح الحدیبیة ورمى بھ بعیره 
الخمر عند قبره ویصبون فضالت األقداح على القبر لیتلذذ بھا في موتھ كما كان یتمرزھا 

 في حیاتھ .
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 المصادر: أوال -
 . الكریم القرآن* 

 . 1997، دار راتب الجماعیة ، بیروت ،  1األداء : القاموس الشامل ، ط  -1
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أبو عثمان بن بحر الجاحظ الحیوان ، ( د ط ) ، تح عبد السالم ھارون ، دار إحیاء  -4
 . 3التراث ، ج 

، تح موفق شھاب الدین ، دار  3ن بحر الجاحظ ، البیان والتبیین ، ط ابو عثمان ب -5
 .  2003الكتاب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، 

 . 1987، دار صادر ، بیروت ،  4، م 1أبوبكر الرازي : الصحاح ، ط  -6

 : الدواوین: ثانیا -

محمد ناصر الدین  تقدیم مھدي ، شرح و 2األعشى الكبیر میمون بن قیس : دیوانھ ، ط  -7
  . 1993نان ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لب

، دار الكتاب العربي ،  1بن حلزة الیشكري : دیوانھ ، إیمیل بدیع یعقوب ، ط  الحارث -8
1999  . 

 ار الكتاب العربي ، بیروت لبنان ، ش أحمیدة درة ، د 1عبید بن األبرص : دیوانھ ، ط  -9
1994 . 

 : عالمراج: ثالثا -
، منشورات  1القیرواني : العمدة في نقد الشعر وتحمیصھ ( د ، ط ) ج إبن رشیق -10

ELGA  ،2001 . 

  1984ول سالم ، منشأة المعارف ، تح محمد زغلبن طباطبا : عیار الشعر ، ( د،ط) إ -11

القاھرة ، ، المطبعة األمیریة ،  13أبو العباس أحمد بن علي : صبح األعشى ، ج -12
1913 . 
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الفكر العربي ، القاھرة  ، معدلة ومزیدة ، دار 2(د،ت) ، المرأة في الشعر الجاھلي ، ط

 .(د،ت) 

د،ط) نشر البحث ، قسنطینة ، الجزائر 0أحمد سید محمد ، المرأة في أدب العقاد ،  -15
 (د،ت) .

 . 1996أحمد إبراھیم موسى : الصبغ البدیعي في اللغة العربیة ، القاھرة ،  -16

 . 1973عالم الكتب ، القاھرة ،  1الدفاع عن البالغة ، ط احمد حسن الزیات : -17

(د،ط) دراسة فنیة داللیة أحمد الصغیر المراغي : الخطاب الشعري في السبعینات ،  -18
 . 2007تقدیم مصطفى رجب دار العلم واإلیمان ، 

 . 1973النھضة المصریة ، القاھرة ،  2أحمد الشایب : أصول النقد األدبي ، ط -19

 . 1989،  1بسیوني عبد الفتاح فیود ، دراسات بالغیة ، ط -20

 . 1992، بیروت  3جابر عصفور : الصورة الفنیة في التراث النقدي والبالغي ، ط -21

جمال حسین یوسف : صورة النار في الشعر المعاصر ، مصادرھا ، دالالتھا  -22
 كفر الشیخ . 1، ط 2008ومالمحھا الفنیة ، دار العلم للمالیین والنشر ، 

دار الوفاء لدنیا  1حسني عبد الجلیل یوسف : عالم المرأة في الشعر الجاھلي ، ط -23
 . 2007الطباعة والنشر ، اإلسكندریة ، 

ن دار العلم  1خلیل رفیق عطوي : صورة المرأة في شعر الغزل األموي ، ط -24
 .  1986للمالیین، 

، 3لقوافي ، تح الحشاني حسن عبد هللا ، طالخطیب التبریزي : الكافي في العروض وا -25
 ه مكتبة الخاتجي بالقاھرة . 1415م ،  1994

 ا عوض : نبیة الشعر ، الصورة الشعریة لدى إمرئ القیس .ریت -26

منشورات جامعة دار  1: الصورة الفنیة في شعر إبن المعتز ،طزكیة خلیفة مسعود  -27
 .  1999یونس بن غازي ، 
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 وموضوعاتھا.

زید محمود شكري األلوسي البغدادي : بلوغ األرب في معرفة أحوال العرب ، عني  -29
، دار الكتب العلمیة ، بیروت ،  3بشرحھ وتصحیحھ وضبطھ محمد بھجة األثري ، ج

 لبنان.

ر النسوي األندلسي ، أغراضھ وخصائصھ الفنیة ، (د،ط) ، دیوان سعید بوقالقة : الشع -30
 المطبوعات الجامعیة ، بن عكنون ، الجزائر .
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 . 2005الوفاء لدنیا الطباعة والنشر ، 

 1سعد الجیار ، شعر إبراھیم ناجي ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ، ط شریف -33
2008 . 

صالح ھواري : أحلى قصائد الغزل في الشعر الجاھلي ، دار تیسیر الطبعة األخیرة ،  -34
2000 . 

 .1980، دار المعارف مصر ،  1عباس محمود العقاد : شعر الغزل ، ط -35

عبد اإللھ سیوم : تأثیر الموشحات في التروبادور (د،ط) الشركة الوطنیة للنشر  -36
 . 1987والتوزیع ، الجزائر 

عبد الحمید ھیمة : الصورة الفنیة في الخطاب الشعري الجزائر ، (د،ط) دار ھومة  -37
 . 2005باعة والتوزیع ، بوزریعة الجزائر ، للط

عبد القادر الرباعي : الصورة الفنیة في شعر أبي تمام ، دار الفارس للنشر والتوزیع ،  -38
 . 1980، بیروت ،  1ط

، دار النھضة العربیة ،  2عبد القادر القط : اإلبحار الوجداني في الشعر المعاصر ،ط -39
 . 1987بیروت ، 

،  1لك مرتاض : قضیا الشعریان ، دار القدس العربي للنشر والتوزیع طعبد الما -40
2009 . 

 ،(د،ط) . 4. عز الدین إسماعیل : التفسیر النفسي لألدب ، مكتبة غریب القاھرة ، ط41
71 
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مكتبة  1ي ، طعلي الغریب محمد الشناوي : الصورة الشعریة عند األعمى التطیل -43
 . 2003،  اآلداب

، 1979مؤسسة الرسالة ، بیروت  1رضا كحالة : المرأة في القدیم والحدیث ، طعمر  -44
 . 1ج

 . 1، دار العلم ، بیروت ، ج 1عمر فروخ : تاریخ األدب العربي ، ط -45

 .1984العقاد حیاتھ من شعره : منشورات المكتبة العصریة ، بیروت  -46

 .1999جور : المرأة في الشعر األموي ، منشورات إتحاد الكتاب العرب ، فاطمة ت -47

،  1أسالیب البیان ، دار النقاش للنشر والتوزیع ، األردن ، طفضل حسن عباس  -48
2007 . 

دار الكتب العلمیة ، قدامة بن جعفر : نقد الشعر ، تحلیل محمد عبد المنعم الحفاجي  -49
 . بیروت ، لبنان ، (د،ط)(د،ت)

لیلى الصباغ : المرأة في التاریخ العربي ، تاریخ العرب ما قبل اإلسالم ، (د،ط)  -50
 . 1975منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي ، دمشق ، 

محمد غنیمي ھالل : النقد األدبي الحدیث ، دار النھضة مصر للطباعة القاھرة ،  -51
1984 . 

: البالغة العربیة تأصیل وتجدید ، منشأة المعارف ( د، ط)  مصطفى الصاوي الجونبي -52
1985 . 

، دار الجوزي القاھرة ( د،ط)  3صادق الرافعي : تاریخ أداب العرب جمصطفى  -53
2009 . 

 . 1983الصورة األدبیة ، دار األندلس بیروت ،  مصطفى ناصف : -54

 كتبة غریب القاھرة .ي یوسف خلیف : الشعر النسائي في أدینا القدیم ، مم -55

، مكتبة األقصى ،  2: الصورة الفنیة في الشعر الجاھلي ،طنصرت عبد الرحمان  -56
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، مؤسسة الرسالة بیروت ،  4وفنونھ ، طیحي الجبور : الشعر الجاھلي خصائصھ  -57
 .1983لبنان ، 
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 ملخص:                                                               
قمنا بتقسیم ھذا البحث إلى مقدمة  مذكرة موسومة بصورة المرأة في شعر األعشى،

تتناول أھمیة الموضوع أما المدخل  ومدخل وثالث فصول وخاتمة وملحق،فالمقدمة
تحدثت فیھ عن مفھوم الصورة الشعریة في القدیم والحدیث وبعده الفصل األول 
معنون بمكانة المرأة في الحضارات القدیمة، ویلیھ الفصل الثاني موسوم بتصویر 
جمال المرأة وأبعادھا الرمزیة ثم الفصل الثالث بعنوان الموسیقى الشعریة والصور 

انیة،أما الخاتمة فتوصلت فیھا بعد الدراسة والتحلیل إلى مایلي                     البی  

األبعاد الزمنیة التي أوضحت لنا مظاھر الحیاة اإلجتماعیة والفكریة السائدة في -1
 العصر الجاھلي.                                                                      

عن الجمال الجسدي والنفسي مما أضاف إلى شعرره وفرة في  تحدث األغشى-2
 الموسیقى الداخلیة والخارجیة.                                                       

المرأة،صورة المرأة،أبعادھا الرمزیة،جمال المرأة.   الكلمات المفتاحیة:
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