
1 

 

 

 

الجمهورٌة العربٌة السورٌة   

وزارة التربٌة                    

المركز الوطنً للمتمٌزٌن      

 

 

العربً فً العصر الجاهلً  اتجاهات الغزل  

 
- والخصائصالبعد الجمالً  -  

 

   

بشرى هٌثم طه      تمدٌم  الطالبة :                  

 إشراف المدرسة :         سوسن خلف

 

 



2 

 

  

 

 حلمة بحث أدبٌة
 فً

 " اللغة العربٌة "
 

- الصف األول الثانوي
2016 -2015  
 اىصف األَه اىثبوُي

 الصف األول الثانوي 
 

 المركز الوطنً للمتمٌزٌن



3 

 

 

     

  الفهرس :
 

    1...............................................................................         ممدمةال      
      

 2.............................. ............................................... إشكالٌة البحث       
     

 3...........................................................الؽزل عند العرب .... ول :الباب األ   
                      

 3..............................................العرب و الشعر .... الفصل األول :                 
 4 ....................................العربً   فً الشعر الؽزل  الفصل الثانً :                  

   5.........و النفسً ............... االتجاه االجتماعً                                                     

 
 6..................................................     الخصابصو أنواع الؽزل الباب الثانً :   

                      
 7................................................  الؽزل العذري  الفصل األول :                  

 7......صابص الفنٌة والسلوكٌة ...........الخ                                                      
                             

    8............................................... الصرٌح الؽزل   الفصل الثانً :               
                                             8.......خصابص الفنٌة والسلوكٌة ........ال                                                 

 
 9...................................  فً العصر الجاهلً أبرز شعراء الؽزل الباب الثالث :     

                      
 9...............................................   امرؤ المٌس    الفصل األول :                  
 11............................................. عنترة بن شداد   الفصل الثانً :                  
 12................................المرلش األكبر .. ...........  الفصل الثالث :                  

      
 14....................آثار الؽزل الجاهلً على األدب فً العصور الالحمة  الباب الرابع :     
     
 15...............................................................................         الخاتمة    
     
 16........................................................................... المراجع والمصادر   



4 

 

 
 
  

 
ممدمةال : 

 
 ًّ ة العربٌة و لربما هو من األثار النادرة المتبمٌة من األثر البالػ فً حٌاة األمّ  لتارٌخ األدب العرب

الحضارة العربٌة ,  والحفاظ على لؽة المومٌة العربٌة بما فٌها  ثمار العمل و الملب هو حجر 
عب وحدته ومجده وفخره .علٌها الشّ  ًاألساس التً ٌبن  

 
وحرمته لوام خصابصه  ة,األدبٌّ فإذا حرمت شعباً آدابه و علومه الموروثة لطعت بذلن سٌاق تمالٌده 

ة السٌاسٌة , ألن استعباد الجسم ة  وهً شر من العبودٌّ ة العملٌّ و نظام وحدته , ولُدته إلى العبودٌّ 
وح فموٌت للمومٌة التً ال ٌمدر على إحٌابها طبٌب .أما استعباد الرّ مرض ٌمكن دواؤه ,   

 
ارٌخٌة  وارتباطاتها وعاللاتها السٌاسٌة التّ  فً الحمبوالعرُب كأمة على اختالؾ تطوراتهم 

وااللتصادٌة ظلت مترابطةً من الجهات األدبٌة , ولو ساغ لنا أن نحكم على العرب المدامى بممتضى 
وجدنا لهم نفوساً كبٌرةً و أذهاناً بصٌرةً و حنكة خبٌرة كونوا أكثرها من نتاج لرابحهم لؽتهم و أدبهم ل

 و ثمار تجاربهم .
 

من المعانً التً تتصل بالروح والفكر والجسم و  تدع معنىً فلؽة العرب هً صورة اجتماعهم ولم 
 الجماعة و السماء وما بٌنها اال استوعبت أسماءه و رتبت أجزاءه .

 
ُر العربً كمكون لألدب العربً  و أحد أعمدته هو نتاج لؽة خصبة  على اختالؾ أهدافه , و الشع

ً وما ٌرنو الٌه البحث الممدم هو دراسةٌ لشعر الؽزل فً العصر الجاهلً تذولاً و تحلٌالً , اتجاه و  ا
باحث األدبً خصابصاً ,  بٌمٌٍن أن ٌكون شامالً و دلٌماً وموجزاً , مع اإلٌمان بما  ٌترتب على  ال

ورة لٌم لٌعكس الصّ ذوق السّ ة التً تمكنه من التّ بأن تكون استجابته صادلة و  ٌتمتع بالحاسة الفنٌّ 
  . سدٌداً حٌحة مجردةً من كل ما ٌفسدها حتى ٌكون تذولاً الصّ 
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ث :إشكالٌة البح 

 
 

 ما الغزل و كٌف كانت سمات البعد الجمالً له ؟ -1
 

 ؟عر العربً وخصائصه الغزل فً الشّ ما أنواع  -2
 
 

 من هم أبرز شعراء الغزل فً العصر الجاهلً ؟-3
 
 

 ما انعكاسات  الغزل فً العصر الجاهلً على العصور الالحمة ؟-4
 

 عر العربً للعصر الجاهلً ؟وجدان الشّ  فً كٌف كانت رحلة األنثى -5
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 ب :العرالؽزل عند  : األولالباب 

    

: عر العرب و الشّ  الفصل األول: 
 

و أبلؽهم على الشعر لدرةً , التساع لؽتهم و مالءمة  1, امٌٌن  فطرةً العرب أشعر السّ 
و الشعر فً علم البالؼة و العروض , لشعر ألدم اآلثار األدبٌة عهداً بٌبتهم للخٌال , و ا

البلٌؽة و األخٌلة البدٌعة ٌطفح هو ذان  الكالم الموزون الممفى المعبر عن الصور 
, والعاطفة الصادلة , فٌؤثر فً مشاعرنا ًّ   . بالشعور الح

كانتظام حبات .أما النظم  فٌركب بطرٌمة ال ٌمصد بها إال المحافظة على الوزن واإلٌماع 
. العمد فً السلن, دون أن ٌكون فٌه روح أو حٌاة  
النظم, فإنه ٌمكننا التمٌٌز بٌنهما بسهولة وإن لم ٌكن ثمة حدود دلٌمة فاصلة بٌن الشعر و

: من الشعر لول أبً فراس الحمدانً,   فً كثٌر من األحٌان  
ًَّ الدمعِ شٌمتُن الصبر * ًٌ علٌَن وال أمرُ *أراَن عص * أما للهوى نه  

 من النظم :
** أجادها نحوٌةً صرفٌهْ ***لد نظم ابن مالن ألفٌْه   
 و لدم ابن خلدون  تعرٌفاً للشعر فمال : 

فصل بأجزاء متفمة فً )) الشعر هو الكالم المبنً على االستعارة و األوصاف , الم
, مستمل كل منها فً غرضه و ممصده عما لبله و بعده , الجاري على  يالوزن والرو

 𝟐. أسالٌب العرب المخصوصة به ((
,اذاً الممٌاس فً التفرٌك بٌن الشعر والنظم ٌعود بالدرجة األولى إلى الذوق األدبً   

 و هنا ٌتضح لنا وصؾ الدكتور شكري فٌصل اذ لال :
روة الشعرٌة كالمطعة الذهبٌة ذات الوجهٌن: نمش الجاهلٌون على صفحتها )) إن الثّ   

ا الحب من وْصل أو هْجر, األولى عواطفهم التً خلمت فٌهم الحب, وما ٌؤدي إلٌه هذ
وا فً تصوٌرها ومن سعادة أو شماء, ومن لذة أو غصة, وصوروا هذه العواطف, وأفن

غراضهم األخرى, ونثروا أما الصفحة األخرى, فمد جمعوا علٌها أ , ملكاتهم ومواهبهم

 3. كل الفنون واألغراض الثانٌة, كائنة ما كانت هذه الفنون واألغراض (( افً أطرافه
 

 29ص أحمد حسن الزٌات /  –تارٌخ األدب العربً  1- 
 الفصل الخامس و الخمسون / فً صناعة الشعر ووجه تعلمه –ممدمة ابن خلدون      2- 
 د. شكري فٌصل  –تطور الؽزل بٌن الجاهلٌة واإلسالم      3- 
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العربً فً الشعر الؽزل  :لفصل الثانً ا :  
 

ًٕا س نغحً تفرخ انضا٘ يٍ فعم َغَضَل , ٔيعُاِ أْتَشَو , ٔقٛم : يعُاِ اسرذاس , ٔنٓزا انًعُٗانغضل        

  1.  انشًَس غضانحً السرذاسذٓا . ٔيُّ أُخز االصطالح ْٕٔ انرشثٛةُ 

 

 :  تؤَٓاعٍ أصم انًغاصنح نهُذٕ٘ انضجاجٙ 2,  ٔ يًا جاء فٙ انًخصص    

 

))  اإلدارح َ اىىقو , َ اإلدارح عه أمز , َمىً سمً اىغشه الستدارتً َسزعخ دَراوً , َ ثً سمً  

 اىغشاه ىسزعتً  َ سمٍت اىشمس اىغشاىخ الستدارتٍب َ سزعتٍب ((

 

انرٕدد إنٍٛٓ, تانًذاساج ٔ االسرٕٓاء ٔ أيا اصطالداً أجًع عهًاء انهغح أٌ انغضل ْٕ انرذذز إنٗ انُساء ٔ 

دُٛاً آخش ٔ ذرًُع يشجً  ٔ ذثذ٘  مانذٛهح ٔ ٔٚخرال يرثاْٛاً إرا يا ٔصم نغاٚرّ ٔ ْٙ ذٓجش دُٛاً ٔذص

 انرذنم يشج أخشج .

 ٚقٕل ايشإ انقٛس :

َإن مىت قد أسمعت صزمً فأجميً           أفبطم مٍالً ثعض ٌذا اىتدىو  

أمزي اىقيت ٌفعوــــٍمب تـــل مـــَأو         يًــــــــأغزك مىً أن حجل قبت  

ُٚاشذ ُْا  ايشإ انقٛس يذثٕترّ  فٙ يعهقرّ انشٓٛشج  ٔٚطهة يُٓا أٌ ال ذضٚذ فٙ دالنٓا عهّٛ, ٔإٌ كاَد 

ٌ٘ تٓا انرشٚس عهٗ أٌ  .رٛقٍ أَّ يطٌٛع نًا ذؤيشذقذ قشسخ انٓجشاٌ ٔانشدٛم فذش  

 

قِٕ فٙ َسٛج قصائذْى ٔدكٕا دكاٚاذّ شعشاً انغضل ٔنقذ عشف انعشب  ًّ تآٚاذّ انذقٛقٛح ٔانخٛانٛح , ٔع

انعشتٙ ٔ ذذاخَم يع انشعش يٕضٕعاً عاسضاً فٙ انغضل تكايم اَفعاالذٓى ٔدشاسج يشاعشْى ٔ نى ٚكٍ 

عذّج يٕضٕعاٍخ , فٕجذَاِ فٙ يقذياخ انقصائذ ٚسرٓم تٓا غاٚح انرٕدد شى ٚعٕد نثٛد انقصٛذ فٙ 

 يٕضٕعّ انشعش٘
 

 

 

 

 

 

 

 

 انرشثٛة : إيانح قهة انًشأج ٔ ركش يذاسُٓا     1-       

 داس انطثاعح انكثشٖ  –اتٍ سٛذِ  – انًخصص  2-         

4 
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         هو ٌفتتح والذي ٌعتبره األدباء و النماد أحد اتجاهات الؽزل  عن الؽزل الصناعً نرى مثاالً  و
, فالشاعر الجاهلً )عمرو بن كلثوم( فً مستهّل معلَّمته )أال ُهبًِّ(  بمصابد المدٌح على الوجه األعم

ٌجعلنا نتماٌل على موجات )البحر الوافر(  وهو فً ؼمرة اشتهاءاته ورؼباته ٌدعو فً مستهّلِ لصٌدته 
سالٌة الخمر وٌتودد بها طالباً أن تمزج الخمر بالماء الشتداد حمرته , ثم ما ٌلبث أن تنعطؾ المصٌدة 

جأةً انعطافاً حادًّا عن شارع االستلطاؾ إلى مهّبٍ عاصٍؾ من الحماسة والفخر والكبرٌاء فال تسمع إال ف
دويَّ الراٌات و هدٌر الفرسان البواسل بالتهدٌد والوعٌد, وكأنَّ المصٌدة أصبحت مٌداَن حرٍب ٌؽصُّ 

 بجٌٍش من الحروؾ والمفردات :

ٌْنَـاأاَلَ ُهِبًّ بَِصْحنِِن فَاصْ            ٌْنَـااَوالَ تُْبِمً ُخُمـْوَر          بَِح   1. ألَْندَِر

َهـا ٌْ ٌْنَـا          ُمَشْعَشعَةً َكأَنَّ الُحصَّ فِ إِذَا َما الَماَء َخالََطَها َسِخ  

ا ٌْنَـا          العَاِصُمـْوَن إِذَا أُِطْعنَـا َوأَنَـّ ا العَاِزُمـْوَن إِذَا ُعِص َوأَنَـّ  

ٌُْرنَا      َونَْشَرُب إِْن َوَرْدنَا الَماَء َصْفـواً  نَـاِكدَوٌَْشـَرُب َؼ ٌْ راً َوِط  

 للؽزل : و النفسً  جتماعًاالتجاه اال 
 

فالحب هو  هو إال نتٌجة من نتابج الحب , ماإن دٌمومة الحٌاة البشرٌة واستمرار الجنس البشري 
فثنائٌة العشك و الشرف " أسمى العملٌات اإلنسانٌة و االجتماعٌة التً ٌمارسها اإلنسان , 

   . "  تشكالن  أساس سلوكٌة اإلنسان االجتماعٌة
 
)) هنان ٌرى فروٌد أن الحب و األلفة ٌمثالن  ؼرٌزة الحٌاة التً تمابلها ؼرٌزة الموت  , وٌرى أن كما  

غرٌزتٌن أساسٌتٌن فً اإلنسان غرٌزة الحب و غرٌزة الجوع , تهدف األولى إلى حفظ النفس ودٌمومة 
 حٌاتها , فً حٌن تهدف الثانٌة إلى حفظ النوع ((.

 
 
 
 
 
 
 
 

 األندرٌنا : من لرى الشام  1-   

 71النوٌري / ص  –بلوغ األرب فً معرفة أحوال العرب      2-
5 
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 : ًالخصابص: الؽزل وأنواع  الباب الثان  
 

تكون صافٌة نبٌلة  منها ماألن الطبٌعة اإلنسانٌة تتفاوت فً التعبٌر عن المشاعر و العواطؾ ف    
الؽزل تكون ؼرابزٌة الرؼبة والوجود  , صار على األدباء  أن ٌمسموا  المرمى ومنها ماو  األؼراض

عدا الؽزل الصناعً ألن التؽزل فٌه ٌكون طارباً على الموضوع , لؽاٌة  إلى أنواع ٌُعرُؾ بها , وفٌما
لسٌاق إلى الفخر أو المدح أو الذم , فٌتبٌن لدٌنا أنه االستهالل فً مطالع المصابد أو المعلمات ثم للب ا

عذري , ثم درسوا خصابصهما فوجدوا أن الالحضري والؽزل  ؽزلال: هنان اتجاهان ممٌزان فً الؽزل 
ة المصٌرة كالخفٌؾ َعدَلوا فً هذا الؽرض الشعري عن األوزان العروضٌالؽزل العذري شعراء 

الؽنابً , واستعملوا األلفاظ السهلة الرشٌمة الحضرٌة الخالٌة من الشعر والوافر والسرٌع وكلها تناسب 
ب وطابع البداوة والخشونة . كما اتجهوا نحو المعانً الرلٌمة العذبة فجاء شعرهم مفعماً بأحاسٌس الح  

  لوعة الملوب وطهارة النفوس ولمحات الحزن والٌأس
الحضري فٌمتاز بدلة تصوٌره لوالع الحٌاة والحال بٌن الشاعر ومحبوبته حامالً مٌوالً الؽزل أما 

 شهوانٌة وعواطؾ خالٌةً من التحرج .
لابم على  العصر الجاهلً , فالبد من ذكر أن األدباء والنماد لم تكن و ألن البحث الممدم بٌن أٌدٌنا 

بعد العصر األموي لجل التطورات  تجلٌات الفصل واضحة لدٌهم بٌن )) العذري و الصرٌح (( حتى ما
 األدبٌة التارٌخٌة من األدب الجاهلً إلى اإلسالمً فاألموي  ثم العباسً وصوأل إلى العصر الحدٌث .

 
... فما نرٌد أن نراه على الرؼم من اتفاق الباحثٌن على التصنٌؾ التجاهات الؽزل و  وعلى ذلن 

كد أن الؽزل فً العصر الجاهلً هو ؤاألموي إال أن  البحث الممدم لٌ خصابصه  ٌحدد فٌما بعد العصر
 النواة و البذرة األولى لما تاله.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

6 
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 : ي :الؽزل العذر  الفصل األول 

 
إلى بنً عذرة الذٌن اشتهروا بهذا النوع من الؽزل . ثم انتشر وشاع عند المبابل, ومنهم بنو  ٌنسب

لكن ترجع بداٌات هذا الؽزل إلى العصر الجاهلً   1.  عامر الذي نشأ فً كنفهم لٌس بن الملوح
الذي انتشر فً نهاٌاته, حٌث كان الؽنى والترؾ ٌعّم بعض المبابل. أّما مع ظهور العصر 

مع دخول الناس فً الدٌن وتؽلؽل التموى فً نفوسهم. ولكن الؽزل  اإلسالمً, فمد لّل هذا الؽزل 
نشأت حٌاة اللهو والثّراء والّرفاهٌّة بعد أن كانت العذري لد بلػ ذروته فً العصر األموي عندما 

 نواته فً العصر الجاهلً .
 ومن وصؾ الدكتور شكري فٌصل للعذرٌٌن لال :

, ولكنهم هوات هم هؤالء الذٌن دعاهم الجمال, وأغرتهم اللذائذ, وثارت فً نفوسهم الش )) العذرٌون
تحصنوا بالعفة, ولذلن لم ٌخشوا أن ٌعبروا عن انعتموا عن هذه الشهوات, وانصرفوا عن هذه اللذائذ, و

ها...فانطلموا ٌغنون عواطفهم وٌنشدون آالمهم ؤدامت البراءة تكسوها والعفة تمل عواطفهم هذه ما
 2.  ار الغرٌزة, لٌعٌش فً آفاق العفة. ((آثإذا, من وآمالهم", لمد انطلك الحب العذري, 

823 - 822// تطور الؽزل بٌن الجاهلٌة واإلسالم ص   
 

  فً شعر العذرٌٌن فٌمفون طوٌالً وٌذرفون الدموع على شاكلة ًكابدة األلم  والنجوى نراها جلٌةم و   
  3  لول بشر بن أبً خازم   

َطِرفاً فؤادن مثل فعل األٌهم  ....... فظللت من فرط الصبابة و الهوى  
 

 الخصابص الفنٌة والسلوكٌة فً شعر الؽزل العذري : 
 

نموذج الممطوعة العذرٌة :  لابمة على وحدة الموضوع , و تعالج خاطرة واحدة أو حالة نفسٌة تجلً  -1

 ً  فرٌدة نوعا

 االلتصار على محبوبة واحدة -2

 بساطة المعانً و السهولة و الوضوح -3

 الحزن والتشاؤم -4

 الصدق والعفة -5

 

 

 

 / الجامع* لٌس بن الملوح : شاعر عزل عربً فً العصر األموي       1-

 822د. شكري فٌصل / ص  –تطور الؽزل بٌن الجاهلٌة واإلسالم      2-  

 / الجامع *بشر بن أبً خازم : شاعر جاهلً    3-     
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 : ًح : الؽزل الصرٌ  الفصل الثان 

      
الولوؾ عند المرأة فٌصفونها بتفاصٌلها ,وسمً بالحضري أو الماجن دأب رواده على       
   ٌتركون فٌها شٌباً دون وصؾ , إذ ٌتعرضون لجبٌنها و خذها و ثؽرها و عٌنهاٌكادون وال     
وشعرها , كما ٌتعرضون لثٌابها وزٌنتها , وٌعرضون  وصدرها و معصمها وسالها       
   1, مؽامراتهم معها على شاكلة لصص ؼرامٌة مثلما نرى ذلن عن حب المنخل الٌشكري    
للمتجردة زوج النعمان :      

 
   الخدر فً الٌوم المطٌري  ولمد دخلت على الفتاة .......    
   فً الدممس وفً الحرٌري  الكاعب الحسناء ترفل ....    
 المطاة الى الغدٌري    .....دفعتها فتدافعت مشً ...ــف   
  . واحبها وتحبنً ...................وٌحب نالتها بعٌري    

 
         ملن  –وهنا تناثرت الرواٌات عن عاللة المنخل بالمتجردة التً كانت زوج النعمان بن المنذر      

, لدرجة أن النعمان أهدر دم المنخل الٌشكري و لبض علٌه ولتله و أمر بإحراق جثته -الحٌرة   
 

  فً شعر الؽزل الصرٌح :الخصابص الفنٌة والسلوكٌة 
 
 وممٌزاتها ) المامة والمشٌة و البشرة .. (اإلجادة فً وصؾ المرأة  -1
 تعدد المحبوبات  -2
 الحوار ضمن المصٌدة  -3
 لزوم البحور المصٌرة  -4
 وحدة المصٌدة الموضوعٌة  -5
 الرلة والطالوة فً األلفاظ و العبارات  -6

  

ونالحظ أن الؽزل الصرٌح ) الماجن ( ٌمترب من الؽزل العذري )العفٌؾ ( من حٌث البناء الشعري للعمل 
 الفنً , اذ تتحمك لكل منهما الوحدة الموضوعٌة  , وٌنفرد بخصابص ممٌزة له .

 
 

المنخل الٌشكري : شاعر جاهلً / الجامع   -1 
  2- الدممس : نسٌج ؼنً بالزخارؾ – الخدر : المصانة المستترة 
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 : أبرز شعراء الؽزل فً العصر الجاهل الباب الثالث : ً 
 

 : س:امرؤ المٌ   الفصل األول 
   

و اللهو , ولٌله بالشرب  الملن الضلٌل , لمب بأمٌر الشعراء الجاهلٌٌن , لضى شبابه فً الصٌد
وألن حٌاته لابمة على هذا المنوال عاش فً خالؾ دابم مع أبٌه , فأحب مرةً ابنة عمه ,والطرب 

شرحبٌل وتارة ٌتؽزل بزوجة أبٌه والتً تدعى هر و ٌمال أنها جارٌة أهملها األب فشرع امرؤ المٌس 
:ٌؽازلها بموله   

  
و حجروأفلت منها ابن عمرو   .... ...      رجالـوهر تصٌد للوب ال              

ل فلم أنتصر ــٌـــرحـــداة الـــغ  رمتنً بسهم أصاب الفؤاد     .......               
 

ٌسمعه األب فٌثب و ٌلطمه لابالً: ألم أنهن عن أن تمول شعراً, وعن ان تذكرنً فً شعرن؟! لكن 
: الشعر والنساء! شٌبان ال ٌستطٌع امرؤ المٌس ان ٌحٌا بدونهما  

 
متذكراً ومتأمال وماجناً, ومن صوٌحباته أٌضا عنٌزة ابنة عمه شرحبٌل المشهورة  فهو ٌصؾ المرأة    

فكمن مكانه حتى مر به , حٌن ارتحل الحً وتخلؾ امرؤ المٌس بعد لومه  , فً والعة ٌوم دارة ُجلُجل
 :ول فٌهاوٌم  النساء, فإذا فتٌات فٌهن عنٌزة

لن ِمْنُهنَّ صالحأال ربَّ ٌوٍم  وال سٌّما ٌوٍم بداَرة ِ ُجْلُجلِ   

لِ   وٌوم عمرُت للعذارى مطٌتً فٌا َعَجباً من كوِرها الُمتََحمَّ

 وٌوم دخلُت الخدِر خدر عنٌزة فمالت لن الوٌالت إنَن ُمرجلً
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كثٌر الطالق, ورؼم عاللاته النسابٌة المتعددة إال انه لم ٌكن موفما فً حٌاته العاطفٌة, كثٌر الزواج 
لذلن نجد ان زوجته أم جندب تفضل علٌه شاعراً آخر هو علممة الفحل فٌطلمها ظنا منه انها ال تفاضل 

.بٌن شاعرٌن وإنما تفاضل بٌن زوج وعشٌك  

 
هكذا افتمد فً اسرته العطؾ والهدوء النفسً كما افتمد بٌن زوجاته الحب والتمدٌر, فلم ٌكن حرٌصات 

جانب آخر سٌا الظن بهن سرٌعا إلى التخلص منهن فعاش حٌاته مؽامرات على رضاه وكان هو من 
 متصلة ٌمتحم منازل الحرابر وبابعات الهوى سواء بسواء, أو ٌترٌث حتى ترسل الٌهن احداهن

ضامرة البطن , وصدرها براق اللون متأللا  , هً امرأة دلٌمة الخصرفعنها وال ٌشً باسمها  ًفٌحك 
 :,فٌمولالصفاء كتأللؤ المرآة

 

 مهفهفةٌ بٌضاء غٌُر ُمفاضٍة                  ترائبها مصمولة كالسجنجلِ 
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  عنترة بن شداد    : الثانًالفصل: 
 

 
ًّ أصٌل, وألّم حبشٌّة ,وصاحب أحد المعلمات  شهر فرسان العرب وأشعرهمأ , ُولد ألب عرب  

أحّب ابنة عمه عبلة أجمل نساء لومها  , فجاء مختلفاً عن بمٌة ألرانه , وكان ألسى ما ٌعٌك هذا الحب 
 تعجرؾ أبٌها مالن و أنفة أخٌها عمرو . 

 
 وألن المستشرلون الؽربٌون أولوا اهتماماً خاصاً بالتعرؾ على شعراء المعلمات , 

اب من تحرٌره وتمدٌمه عن الشعر العربً :ٌمول "دبلٌو إي كلوستون " عن معلمة عنترة فً كت   
حظات المتل والثأر الشرسة (( لظر من التعبٌر الرعوي اللطٌف , و)) معلمة عنترة خلٌط الفت للن  

 
, بذكر األطالل ووصؾ الفراق, ثم ٌنتمل على ذكر عبلة حبٌبته ووصفهاعنترة معلمته ل هستا   

عنترة إلى وصؾ الخمرة واالعتداد بكرمه, وٌنتهً مفتخراً بمنالبه األخاللٌة وفروسٌته, وٌخلص 
, فٌمول فً مطلعها : بوصؾ لّوته ونٌله من أعدابه وتفوله فً الحرب والمتال  

 
ً َصبَاحاً دَاَر عْبلةَ واسلَم              ٌَا دَاَر َعْبلـةَ ِبالَجواِء تََكلَِّمـً َوِعّمِ  

 
بموله :ونرى النجوى و ومكابدة األلم فً شعر عنترة   

 

 زاَر الخٌاُل خٌاُل َعبلَة َ فً الَكرى لمتٌِّم نشواَن محلول العرى

 فنهضُت أشكو ما لمٌُت لبعدها فتنفََّسْت ِمسكاً ٌخالُط َعْنبَرا

َل ُصبحاً ُمسِفراً   وكشفُت برلعها فأشرَق وجهها حتى أعادَ اللٌَّ

لوامهاعربٌة ٌ ٌهتزُّ لٌن  فٌخالُه العشَّاُق ُرمحاً أسمرا  

إنَّ َهواِن لد جاَز الَمدى ٌا َعبلُ  وأنا المعنى فٌِن من دون الورى  

ا جرت روحً بجسمً لْد جَرى حبُِّن فً ِعظامً َمَع دَمً ٌا َعبلُ  لمَّ  
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 وٌطرد عنترة العبسً بالتؽزل و وصؾ نار الحب و الهموم فً حشاه فً لصٌدة أخرى , فٌمول :

بأسهم الشررترمً فؤادي   ٌا عبَل ناُر الغرام فً َكبدي 

 ٌا عبَل لوال الخٌاُل ٌطرلُنً لضٌت لٌلً بالنوح والسَّهر

كروُخضتُها بالُمهنَِّد الذَ  لٌُت بهاٌا عبَل َكْم فِتْنة ٍ بُ    

 أُدَافُع الحادثاِت فٌِن والَ  أطٌك دفَع المضاء والمدر

 
واحدة كثٌٌر ذكره , أما امرؤ المٌس لم ٌمل فً حبٌبته  ةلاله عنترة فً عبلة وخصها بمصٌد وإن ما  

 لصٌدةً كاملةً إال المعلمة .
 

 لمرلش األكبر ا   : ثالثالفصل ال: 
 

من الشعراء الجاهلٌٌن الذٌن جعلوا من شعرهم نتاج عفوٌتهم المبدعة فأؼنى التفاعل الخالق بٌن 
 .شخصٌته وبٌن الموضوع الفنً الذي كاد ٌمتصر علٌه شعره

 
لصة المرلش االكبر المتٌم بابنة عمه ومعاندة عمه ألمر زواجهما تحولت الى واحدة من أساطٌر  

العربٌة الجاهلٌة . فلمد لام الدهر كعمبة كبٌرة بٌنه وبٌن تحمٌك امنٌته بالزواج من ابنة العم بفعل تصلب 
" أتً الملونعمه فً طلبه شبه المستحٌل اذ لال البن أخٌه : " لن ازوجكما حتى ترأس وت   

فكان على المرلش ان ٌمبل التحدي فٌمضً فً رحلة الكشؾ والبحث عمن ٌحمك له والعٌة التفوق .  .
وتمول اسطورة المرلش إنه استطاع , بعد ارتحال وطلب للمجد , ان ٌحمك التفوق فً بالط الملون , 

لومه وعمه منتصراً وجد ان العم لد فامتدح احد ملون الٌمن وفاز منه بالتمدٌر المرجو . وعندما عاد الى 
. زوج ابنته من سواه   

  
ته أسماء, وأنشد المصابد التً عبر فٌها عن أالمه وحزنه لفرالها , مما لاله :بتألم المرلش لفراق محبو  

 
 أغاِلبَُن الملُب اللَّجوج َصبَابَةً * وشولاً إلى أسماَء أْم أنَت غالُبُهْ 

 
كذان الـهوى إمراُره وعوالِبُهْ      ٌهٌُم وال ٌْعٌا بأسماء للبُه *   

 
 وأسماُء َهمُّ النفس إن كنَت عالماً * وبادي أحادٌِث الفؤاِد وغائبهْ 
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والحب , و  العصر الجاهلً ذاخٌر بمصص العشاقوعلى سبٌل اإلشارة ال الحصر فإن األدب العربً فً 
اعتبروه من ألدم و" عبد هللا بن العجالن النهدي "التؽنً بشعر الؽزل , وممن ذكرهم رواة العرب  

وممن لتله الحب منهم, وكان له زوجة تدعى هنداً, و كانت عالراً, فطلب منه أبوه أن ٌمٌن العرب , المت
ٌطلمها فأبى, ثم ألح علٌه ففعل, ثم تزوجها رجل آخر , فلم ٌزل عبد هللا بن العجالن دنفاً سمٌماً ٌمول فٌها 

ل واحدة منهن. و لٌل الشعر, و ٌبكٌها حتى مات أسفاً علٌها. و عرضوا علٌه فتٌات الحً جمٌعاً, فلم ٌمب
انه لما اشتد ما به من السمم خرج سراً مخاطراً بنفسه حتى أتى دار هند, فلما رآها ألبل إلٌها و ألبلت 

 إلٌه, فتعانما وهما ٌبكٌان, حتى سمطا على وجهٌهما مٌتٌن , 

 ٌمول ابن العجالن النهدي : 

 

لَلِبً بِها ُمذ َشطَِّت الدَّاُر ُمدنَفُ          أاَلَ أَبِلغَا ِهنداً َسالِمً َو إِن نَأَت          

فُ بــأنعم من أهل الدٌار تطوِّ  ولم أر هنداً بعد مولف ساعٍة                     

ًّ مولف       أشارت إلٌنا فً حٌاٍء وراعها     سراة الضحى منً على الح  

ً        فَِإنَّنًِ ُمنٌُِت بِِذي     * عنُفُ ــٌَ   َصوٍل ٌغاُر و ولالت تَبَاَعد ٌَا ابن َعِمّ  

 

 

 

 

سراة : منتصؾ –مدنؾ : أضناه الحب   -*  
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 : آثار الؽزل الجاهلً على األدب فً العصور الالحمة الباب الرابع 
  

 
فٌما تاله من العصور  والنهل منه , مٌالد النسك الثمافً الذي تمت العودة إلٌه العصر الجاهلًشهد 

ً وتمث الالحمة لؽة امرئ المٌس وتشبٌهاته  باستٌحاء هشعراء فشرع مع مطلع العصر األموي ل جلٌا
 وصوره ولٌمه الجمالٌة واستخدموا عباراته وألفاظه بعٌنها

 
منهج امرئ المٌس إجماال فانسابت فً شعره نفس العبثٌة التً صاغ فٌها  ٌسلن عمر بن أبً ربٌعةو 

البالؼً واالصطالحً له والتً نسجها "فً انسالله إلى نفس البناء المصصً ونفس النهل من المعجم 
ِخدر الحبٌبة دون أن تمنعه عٌن كاشح واٍش من الوصول إلٌه, بُؽٌة إلامة لٌلة, ثم ٌنسل كالحباب مع 

 خٌوط الفجر األولى, وما أحد من الناس ٌعرؾ...

عنٌزة" وحٌن فهذا عمر بن أبً ربٌعة دخل ِخدر "نعم" فً ثوب امرئ المٌس حٌن دخل ِخدر "
حمله الشوق إلٌها, فانساب بٌن الخٌام انسٌاَب الُحباب حتى أدركها فتولَّهت ثم النت, فهدّأ من روعها. 

 لال عمر بن أبً ربٌعة:

 وخفض منً الصوت ألبلت مشٌة    الُحباب وشخصً ِخشٌة الحً أَزَورُ 

ُت إذ فاجأتُ  جـهـرُ بمكنون التحٌة تادت ـــــــوك            ها فتولَّهــت  فَحٌٌَّ  

 ولالت وعضَّت بالبنان فضحتنً     وأنت امرؤ مٌسور أمِرَن أعَســـــــرُ 

إن هذه األبٌات تنسجم كلٌا مع ما جاء به امرئ المٌس فً معلمته حٌث لال:   

ُسُموَّ ُحباب الماء حاالً على حالِ        سموت إلٌها بعد ما نام أهلها    

ار والناس أحوالً       فمالت َسباَن هللا إنََّن فاِضحً  .ألست ترى الُسمَّ  

 والعشك و الهٌام سٌبمى نهراً رافداً ال ٌنضب , وصوالً لعصرنا الحدٌث , فٌخط لنا نزار لبانً :
 

 ال تسـأىُوً... مب اسمًُ حجٍجً أخشى عيٍنْم.. ضُعَخ اىطٍُةِ 

ًُ ٌجـزي مع اىغـزَةِ تزمتُ  ٌُـىب ثصدريال   تجحثُا عىًُ   

 َُمـقيتبيُ شبطـئب وـقبءٍ  َخصزيُ تٍشٌُش اىقـضٍتِ 

 محبسٌه.. ال ضّمٍب متبةٌ  َال ادّعتٍب رٌشخُ األدٌتِ 

ًِ حجٍجً  َصدريُ.. َوحزيُ.. مفبممْ  فيه أثـَُح ثبسم
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  :  الخاتمة 

ً الذوق الشعري إن  فً لطار الشعر العربً عبّر عن تجلٌات متشابهة  عموماً وشعر الؽزل خصوصا
 لصٌدةالشًء الذي ٌدفعنا للمول بأن  , وهو لشعر الحدٌثل وتوارثت وصوالً العصر الجاهلً  ولدت فً 

فضاء الذاكرة العربٌة, ذاكرة امرئ المٌس, وعمر بن أبً  عن العربٌة لم تكن ٌوما ما ناشزاً  الؽزل
..ر لبانً ربٌعة, وبدر شاكر السٌاب, ونزا  

 

 اربة من بٌت الطاعة, وظلت تعتبر ولم تكن المرأة كموضوع بالمصٌدة العربٌة فً ٌوم من األٌام ه
فصورة المرأة المثال لد  محور اهتمام الشعراء التً وصفوها على مر العصور بأحلى وأجمل النسٌب ,

انؽرست فً الوجدان العام الثمافً العربً وخلمت لدى الوعً الشعري عدم إمكانٌة خروجه عن أنموذج 
 ً من وجدان  وافراً  الشعراء ولد شؽلت حٌزاً  و وما زالت المرأة ُملهمة لألدباء , واحد عذرٌاً أو صرٌحا

: هً ثالثٌة الٌوماإلنسان العربً حٌث كانت المرأة منذ العصر الجاهلً حتى   

  األنوثة والجسد والهوٌة                                              
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 : المراجع والمصادر 
 

 الكتاب المؤلؾ دار النشر

 تارٌخ األدب العربً أحمد حسن الزٌات دار نهضة مصر

العصر الجاهلً –تارٌخ األدب العربً  د. شولً ضٌؾ دار المعارؾ  

الجزء  –تارٌخ آداب اللغة العربٌة  جرجً زٌدان دار الهالل
 األول

دار الراتب 
 الجامعٌة

 الغزل فً الشعر العربً سراج الدٌن دمحم

 الغزل عند العرب حسان أبو رحاب مطبعة مصر

 شرح المعلمات العشر المذهبات ابن الخطٌب التبرٌزي دار الملم

 الجامع فً تارٌخ األدب العربً حنا الفاخوري دار الجٌل
-األدب المدٌم -  

 تطور الغزل بٌن الجاهلٌة و اإلسالم د. شكري فٌصل دار العلم للمالٌٌن

 
 المرجع االلكترونً : 

 
 

  
https://www.adab.com                                             العالمٌة للشعر العربً الموسوعة
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