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  صورة املرأة يف الشعر اجلاهليصورة املرأة يف الشعر اجلاهلي

 "وهم األسطورة" أو "أسطرة احلقيقة"
 

 صالصة اخل

ٖذا ايبضد ستاٚي١ َفاؾ١ إىل ستا٫ٚج شبكث يٓكاا  ديٜائٜ يبٝاإ عبٝصا١ ؼاٛ ٠      

ٖذا ايبضد ا ةايا  ٚستااٚ ٠    ٚأذنر ابتيا٤ٶ إٔ ،املرأ٠ يف ايعصر ادتاًٖٞ، ٚعبٝص١ ٚظٝؿتٗا

ٛ ٠ املاارأ٠ املعاابا بٗااا يف ايعااصر ادتاااًٖٞ، أٚ ةًااو املااذنٛ ٠ يف       يًُاآٗس ايكا٥ااٌ باا ٕ ؼاا   

صاايٜد ا٭عاا٬ٍ ٚٚؼااـ ايرصًاا١ يٝصااث ؼااٛ ٠ اَاارأ٠ صكٝكٝاا١، ٫ٚ ةاا٪ ٟ اياايٚ  املتٛقااا            

يٮْخا٢ املصٗااٛ ٠، ٚإهاا ٖااٞ  َااس أشاكٛ ٟ ٯعاا١ ناْاث َصبااٛ ٠، أٚ أْٗااا ٖاٞ ذاةٗااا ناْااث      

 : َصبٛ ٠. اقتف٢ ذيو َٓا بٝإ أَرٜٔ ُٖا

 ٛ ٠ املرأ٠ بصَُٛٗا يف ايعصر ادتاًٖٞ.ٚاقص١ٝ ؼ (1

 ٚظٝؿ١ ٖذٙ ايؽٛ ٠ دٓي ايعادر ادتاًٖٞ.   (2

 ٚشٝيٚ  ْكاظٓا يف ستاٚ  ح٬ح١ ٖٞ :

       احملٛ  ا٭ٍٚ : َٓاقع١ ايرأٟ ايكا٥ٌ با: "أشكٛ ٠ ؼٛ ٠ املارأ٠"، ٚبٝاإ  أٜٓاا يف دايّ  قا١

، ٚيا٫ٛ إٔ  َبٝآ  دايّ ْٗٛـا٘ بتًاو ايايد٣ٛ      ،ادتُا  املآٗس ا٭شاكٛ ٟ يف   اشاتٗا   

أؼااضاب٘ أصصاآٛا إهراراا٘، ٚٚاةااتِٗ ظاارٚف ٬َٚبصاااج شاااديةِٗ ٚصصاآث شااصِٝٗ ملااا  

 يكٝث آ ا٩ِٖ قب٫ّٛ.

    احملٛ  ايخاْٞ : ْتٛشٌ ؾٝ٘ بآ ا٤ يبصض ْكا ْا ا٭قيَ  يف إٜفاح عبٝص١ ؼاٛ ٠ املارأ٠

 يف ايعصر ادتاًٖٞ، ٚٚظٝؿتٗا.
    اًٖٞ، يبٝااإ إٔ  داا٣ٛ قياشاا١  احملااٛ  ايخايااد : ْٓكًاال ؾٝاا٘ َاأ ايتااا ٜ  ٚا تُاا  ادتاا

املرأ٠ أٚ أيٖٛٝتٗا أٚ ؼ٬صٝتٗا يرَس١ٜ َٔ ٖذا ايكبٌٝ يف ايصؽر ادتاًٖٞ أٚ َاا قبًا٘   

غري ممه١ٓ. ٖٚذا ا٭هري يف  أٜٓا نافٺ ٚافٺ يٛـ  ا٭َر يف ْؽاب٘، ٖٚٛ َا غؿٌ دٓا٘  

 أٚ جتاًٖ٘ أؼضاب ذيو ايتؿصري، ٚمل ٜصًُٛا صصاب٘.
  َاأ ؼااٛ ٖا اياا  رااا٤ج يف ْؽااٛؿ ايعااصر ادتاااًٖٞ، ٚشاآٛ   ٖٓااا ٖٚٓاااى َكتكؿاااج

 ايعاٖي٠ ببصي َا ْصا إيٝٗا َٔ أشكٛ ١ٜ ايتكيٜض ٚ َسٜت٘.  
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 مقدمة 

ْااٍ أ بٓاا ادتاااًٖٞ َأ ايي اشاااج اذتيٜخا١ قاي ّا َاأ ا٫ٖتُااّ، ٚأدٝاايج قارا٠٤ نااخري        

ٌٕ أؾاايْا،          َاأ ْؽٛؼاا٘ ٚؼااٛ ٙ ٚدٓاؼاارٙ، ٚةصااي ج املٓٗزٝاااج املتبصاا١ يف ذيااو. َٚاأ ناا

 ابٗا دًٝٓا صل ايعهر، ٚايصرؾإ، َٔ هايؿٓاِٖ أٚ ٚاؾكٓاِٖ.ٚ٭ؼض

َٚاأ ٖااذٙ ايي اشاااج ٚةًااو َااا ظٝااس بصُاال ْ اار٠ ٚ قاا١ َاآٗس، ٚأةااٝ  ٭ؼااضابٗا إىل     

أؼااي١   -ؾف٬ّ دٔ ذياو  -ذيو شص١ اع٬ع ٚمشٍٛ  ١ٜ٩، َٚٓٗا َا نإ ٭ؼضابٗا 

زٚبصا١ ٚ َاا٫ّ، ٚراا٤     حتُٝ٘ َٔ ايذٚبإ، َٚر١ْٚ حتُٞ آ ا٤ٙ َأ ايتكارف، َٚٓٗاا َاا أحاا      

ٜٴ أ، ٚأحبتاث َاا ٖاٛ َٓهار أٚ          مبا ظٓ٘ ايٓاط ظرّا أٚ ستا٫ّ، ٚأْهرج َا ٖاٛ حاباث أٚ ٖهاذا 

ٜٴٓصااا إىل أؼااضابٗا َاأ ذْااا،     ٜٴاار٣ ؾٝٗااا َاأ دٝااا، ٚ ٜٴاار٣. ٖٚااذٙ ا٭هااري٠ دًاا٢ َااا  ٖهااذا 

نااإ عااا دًاا٢ ا٭ ب ادتاااًٖٞ ناابري ؾفااٌ، ٚنااإ ياا٘ َٓٗااا نااخري ْؿاا  بكرٜكاا١ غااري         

: مبااا حترناا٘ َاأ  انااي املٝاااٙ، َٚااا ةااخريٙ َاأ   ٚ  أؾصاااٍ، َٚااا ةًؿااث إيٝاا٘ َاأ       َباظاار٠ 

  (1)َٗزٛ  احملاشٔ َٚػُٛ  املساٜا، ٚقيميّا قاٍ أبٛ ظاّ:

 ٛ اااااااااااااعٜٛث أةاح عا يصإ صص      ف١ًٝ    اااار ؾاااااااااااااعاٚإذا أ ا  اهلل ْ

 إ ٜصرف عٝا درف ايصٛ ي٫ٛ اظتصاٍ ايٓا  ؾُٝا راٚ ج        َا ن 

َٚٔ ةًو ادتس٥ٝاج اي  ص ٝث بي اشاج ٚاٖتُاّ "ؼاٛ ٠ املارأ٠ يف ايعاصر ادتااًٖٞ"     

ٖٚٛ ظ٤ٞ عبٝصٞ ; ؾإْٗاا ةا ةٞ يف َكااّ َتكايّ نخار٠ ٚةهارا ّا با  املٛـاٛداج ٚايصٓاؼار          

ايعصر١ٜ ايكيمي١، ٖٚذٙ ايهخار٠ ٖٚاذا ايتهارا  ناْاا أبارز داَاٌ بصاد ا٫هات٬ف يف ةؿصاري          

صتٗا ٚحتيٜي ٚظٝؿتٗا، َٚا حيًُ٘ ذنرٖا. ٚقاي ذٖباث عا٥ؿا١ َأ ايٓكاا  احملايح        عبٝ

ٞ      إىل ايكٍٛ: )يف ايٓصاٝا، ٚصايٜد ا٭عا٬ٍ،     إٕ ؼٛ ٠ املارأ٠ املعابا بٗاا يف ايعاصر ادتااًٖ

يٝصث اَرأ٠ صكٝك١ أٚ أْخ٢ دا ٜا١ إهاا ٖاٞ آعا١ َصباٛ ٠ يًصارب قايميّا         ٚٚؼـ ايرص١ً..(

أْٗااا  َااس َكاايط ٯعاا١ ناْااث َصبااٛ ٠. ٚقااي ص ااٞ ٖااذا         أعٖٛااا َاأ أرااٌ ارتؽااا، أٚ    

ايتٛر٘ جبٗٛ  ٫ ةٓهر، ٚةٓاٚيت٘ أق٬ّ َٖٛٛب١: صاٍٚ أؼاضابٗا اشتكؽاا٤ ايعاٛاٖي ايا      

ميهٔ إٔ ةصصؿِٗ يف ذيو، ٚياٞ أدٓاقٗاا أصٝاْاّا يتصاتكِٝ َا  ةاٛرِٗٗ، يهٓٗاا دًا٢  غاِ          

                                      
 1م. 4222 -هيي 1241. 1ًنوت . ط( ديوان أيب متام. شرحه وضبطه وقدم له إميان البقاعي . مؤسسة األعلميي للطباعية .  ي1)
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يف  أٜٓااا َاأ  بااٌ ظًااث أشااكٛ ١ٜ ٚاُٖاا١. ٚشااٝإ      -َاأ ٚرٗاا١ ْ رْااا   –ذيااو مل ةؿًاا  

ةٓاٚعااا َاأ بٛاباا١ ايٓكااي ا٭شااكٛ ٟ، أٚ ةااي ش بٗااا َاأ املخاااٍ إىل ا٭شااكٛ ٠، أٚ َاأ رصااٌ       

  ٘ نُأ ٜاسدِ إٔ ايكاري     -ؾُٝاا ْار٣   -َٓٗا أشكٛ ٠ أٚ َصبٛ ٠ ابتيا٤ ; ٭ٕ ذياو نًا

 .(2)ٚييج صٛةّا د٢ً صي ةصبري ابٔ ايصراش

َاا ٜكتٓا  با٘، ٜٚايٕٚ َاا      ٚيهٌ ناةا ْٚاقي إٔ ٜصًو املٓٗس ايذٟ ٜاراٙ، ٚإٔ ٜصاكر      

ٜصتكيٙ ؼٛابّا، ٚإٔ خييّ ةاراذ أَتا٘ بايكرٜكا١ ا٭ْصاا َأ ٚرٗا١ ْ ارٙ َأ غاري ةعاٗري           

٫ٚ ةعااااهٝو ٫ٚ حتزااااري، ٫شااااُٝا إذا شااااًِ املكؽااااي، ٚؼاااا  املاااآٗس، ٚ ٚدٝااااث ايخٛابااااث     

ٚارتؽٛؼٝاج ايًػ١ٜٛ ٚايب١ٝ٦ٝ ٚايخكاؾٝا١. ٖٚاذا اذتال اياذٟ ْصاًِ با٘ يٰهارٜٔ ْصكٝا٘         

ٙ       -ناائٜ٭ْؿصاآا، َ٪ إٔ  -دًاا٢  غااِ قٓادتٓااا بؽااض١ َااا ْااذٖا إيٝاا٘ ٚهكاا  َااا ْاار 

زتٌُ اٯ ا٤ َُٗا بًػث َٔ اييقا١ ٚاملٛـاٛد١ٝ شات ٌ زتار   ٣٩ ٚارتٗاا اج أقارب إىل       

ستض اقرتاح، ٭ْٓا ْر٣ إٔ اذتكٝك١ يف َخاٌ ٖاذٙ اٯ ا٤ ميهأ إٔ ةهإٛ ْصاب١ٝ َٚتؿاٚةا١       

٫شاُٝا يف  -; ٭ٕ َكااٜٝض اذتكٝكا١   ب  ْاقي ٚآهر، بٌ ب  ايٓاقي ٚذاة٘ َٔ ٚقث ٯهار 

َتٓٛدااا١ ٚشتتًؿااا١ أَااااّ اذتكاااا٥ل ايهاااخري٠ ٚاملتصاااي ٠ يف أٚرااا٘      -زتااااٍ ا٭ ب ٚايٓكاااي 

اذتٝا٠ املختًؿ١ : ظه٬ّ َٚفُّْٛا، ؾهر٠ ٚداعؿ١، ة ٬َّ ٚغفبّا، قبا٫ّٛ ٚ ؾفاّا. ٚيصاٌ ٖاذا     

ناي: حارا٤ ٖاذا    ايٛاق  ايذٟ ٜصٝع٘ ا٭ ب ٚايٓكي بٓصب١ٝ ا٫قرتاب َٔ رٖٛر اذتكٝك١ ٜ٪

اذتكٌ اٱْصاْٞ املبيع يف اذتٝا٠ ايبعر١ٜ، َٚعرٚد١ٝ ارتاٛ  ؾٝا٘ َار٠ بصاي أهار٣، ٚأْا٘       

اعااارض ادتُٝااٌ ايااذٟ ٜصاان بؽاايم داأ َ اااٖر اٱْصااا١ْٝ ؾُٝااا ةبكاا٢ عااا َاأ ؼااؿا٤      

 .(3)ٚؾكر٠ٺ بصي ٖذا اير ح ايسَين ايكٌٜٛ َٔ ٚرٛ ٖا

 توطئة 

ٙ إٔ ْٛرس َصامل ؼٛ ٠ املرأ٠ املعبا بٗاا أٚ  يصٌ مما حيصٔ بٓا قبٌ اٱٜػاٍ ؾِٝ ْتٛها

ةًاااو ايااا  ةااا ةٞ يف َكيَااا١ ايكؽاااٝي٠ ادتاًٖٝااا١ ; ؾاااإٕ: ٚـاااٛح َصاملٗاااا ا٭ْخٜٛااا١، ٚ قااا١  

ةؿاؼااًٝٗا اذتصاا١ٝ، ٚعرٜكاا١ ايصاار ، ٚ عبٝصاا١ ا٫ ةبااا  أٚ ا٫ْؿصاااٍ ايعااصٛ ٟ اجتاٖٗااا 

صزا١ ٚاـاض١    دٓي ايعصرا٤، ْٚٛع ا٫شتزاب١ اي  ةتهإٛ دٓاي املتًكاٞ ناٌ ذياو ٚغاريٙ      

                                      
 .21. ص 1751( االشتقاق. أ و  كر  ن السراج. حتقيق حممد صاحل التكرييت.  غداد.  4)

 .144م.ص4224( ينظر: الوحدة العضوية يف القصيدة اجلاهلية . د.رعد أمحد الز يدي.جملة الباحث اجلامعي.العدد الرا ع. (1
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َٴٓاا ٠ ملأ ةاٛه٢ اذتال ٚ اّ ايكؽاي يف ٖاذٙ ايكفا١ٝ. ٚشآٛ   عا٥ؿا١ َأ َصاامل             ٚستز١ 

ؼااٛ ٠ املاارأ٠ ادتاًٖٝاا١ اشاات٫ّ٬ َاأ أظااصا ِٖ،٫ َاأ هٝا٫ةٓااا أٚ أٖٚاااّ اٯهاارٜٔ، َٚصرؾاا١    

ذيو أَر َتاح َٝصٛ ، ؾهٌ َكًا  دًا٢ أظاصا ِٖ ٜاي ى أْٗاِ نااْٛا "ٜكؿإٛ دٓاي املارأ٠          

ـٺ ياا٘ : ٜتصرـاإٛ دتبٝٓٗااا    ؾٝؽااؿٕٛ رصاايٖا،  ٫ٚ ٜهااا ٕٚ ٜرتناإٛ ظاا٦ّٝا ؾٝٗااا  ٕٚ ٚؼاا

ٚهاايٖا ٚدٓكٗااا ٚدٝٓٝٗااا ٚؾُٗااا َٚصؽااُٗا ٚشاااقٝٗا ٚحاايٜٝٗا ٚظااصرٖا، نُااا ٜتصرـاإٛ    

يخٝابٗااا ٚزٜٓتٗااا ٚصًٝٗااا ٚعٝبٗااا ٚصٝا٥ٗااا ٚدؿتٗااا، ٚقااي ٜتصرـاإٛ ياابصض َػاااَراةِٗ          

)ٖاِ أٚ   بٻرٳ دُا حيبْٛ٘ ؾٝٗاا اشتكؽا٥ّٝا د -إ٫ َا ْي  –، ٚنإ ٚؼؿِٗ صصّٝا (4)َصٗا"

َأ ٜتٛرٗاإٛ إيٝا٘ ب ظااصا ِٖ( أٚ َااا حيًُإٛ باا٘ أٚ حيٓإٛ إيٝاا٘. ٚأنخاار َاا ٚقؿااٛا دٓاايٙ      

ؾٗااٞ يف ظااصرِٖ نااخري٠ َتٓٛداا١، ٚقؿااٛا   -٭ٕ ايٛراا٘ زتُاا  اذتصاأ-أرااسا٤ ٚرٗٗااا 

َصٗا ع٬ّٜٛ، ه٬ف َا ٜسدِ بصض أؼضاب ايتؿصري ا٭شكٛ ٟ، نُا شاٝ ةٞ : ؾبعارةٗا   

كٛي١ ن ْٗااا غُاَاا١ ذاج باارم َاآري، أٚ هااايف بٝاـااٗا ؼااؿر٠ يهخاار٠ عٝبٗااا.   بٝفااا٤ َؽاا

ٚظااابٗٛا بٝاـاااٗا ببٝاااا  اي بٝااا١، ذااا٬ف ظاااصرٖا اياااذٟ أصباااٛٙ أشاااٛ  ؾا اااّا غربٝباااّا.      

ٚ مسااث شتًٝااتِٗ دٝٓٗااا ايصاااصر٠ املؿفاا١ً ؾااإذا ٖااٞ: ٚاشااص١ ؼاااؾ١ٝ، شااان١ٓ ايكاارف،      

إٔ ٜرمساٛا با صرؾِٗ ؼاٛ ٠     صاٛ ا٤ نصا  اي اأ، أٚ نضا٤٬ نصا  ايػاساٍ، ٚمل ٜٓصاٛا       

ًٖا  ايصٝاآ  املصانة  داأ ايؿاسع ٚارتااٛف دٓاي َٗا اا١ دايٚ، أٚ اٱظااؿام ٚايٛراٌ دٓااي       

َياُٖاا١ اذتبٝاااا دًااا٢ صااا  غاار٠ َٚااأ غاااري َٛداااي. ٚةػٓااٛا باااادتب  ايٛـااا٤ٞ ايٛاـااا     

املتصاا ، ٚةعااا٤َٛا َٓاا٘ ـااٝكّا، ْٚكعااث هٝااا٫ةِٗ صاربٝٗااا  قااٝك  زاُْٗااا عاار ٚةااسرٝس،  

بُٝٓٗا َٔ ايبًس.  ٚؼاٛ ٚا هايٖا أشا٬ّٝ زاْا٘ َتبصاِ ٜهاا  ٜصاأ ةبصاُٗا َأ          ٚةػٓٛا مبا 

ٖٛ بصٝي ٫ ٜهًُٗا ؾهٝـ مبأ ٜهًُٗااو ٚؼاٛ ٚا أراسا٤ ؾُٗاا : ؾ شآاْٗا بٝفاا٤ َتٮي٦ا١         

ناااين ، ٚؼااٛ ٚا اشااتٝانٗا نُااا ةًٗااٌ حتااث املسْاا١ اياان . أَااا ظااؿاٖٗا ؾاا دزبٛا بٗااا:    

١ ايصااُرا٤. ٚ ٜكٗااا املؿفااٌ دٓاايِٖ ٖااٛ ايبااا       َؿًزاا١، ملٝااا٤ نااا٭قضٛإ، ٚؾفااًٛا ايًخاا   

ايػسٜاار نًااٛح َسْاا١، أظاا٢ٗ َاأ ايصصااٌ ا٭بااٝض املُااسٚش مبااا٤ املكاار. َٚااذام  ٜكٗااا بصااي      

 ٌ ِ    –َٓتؽااـ ايًٝاا أعٝااا َاأ ماار٠ َسرااث بااايصٛ  ٚايهاااؾٛ        -ٚقااث ةػااري  ا٥ضاا١ ايؿاا

                                      
 .414م. .ص1755.  6يف . دار املعارف. القاهرة . طالعصر اجلاهلي .د.شوقي ض (2)
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.. ؾهٝـ ب٘ يف غري ٖذا ايٛقاثو ٚقاَتٗاا دٓايِٖ عًٜٛا١ َخاٌ  داؾ ارتُا٥اٌ .       (5)ٚاملصو

اخل. ؾٗاٌ ٖاذٙ ؼااٛ  إعا١ َكيشا١و أّ أْٗااا ؼاٛ  أْخٜٛاا١ بصٝإٛ ذنٛ ٜا١ ٫ ختًااٛ َأ ْٗااِ         

 و ٚصص١ٝ ؼرحي١

 مساث ايؽاٛ  املصان٠ دأ داٛاعؿِٗ، ٚآ٫َٗاِ        -يهٓٗا أقٌ- ٖٚٓاى أهر٣ َص١ٜٛٓ

املصاااتبي٠ بٗاااِ، ٚآَااااعِ ايبصٝاااي٠ املٓااااٍ، ٚصاااسِْٗ، ٚبهاٖاااا دٓاااي ايؿااارام، ٚظاااٛقِٗ إيٝٗاااا،   

٤، ٚظهٛاِٖ َٔ ايٛظا٠. ٚيصٓا ْر٣ يف ذياو َأ غرابا١ أٚ َبايػا١ ; ؾكاي      ٚةنَِٗ بايرقبا

"نااإ ايررااٌ ايصربااٞ ٜكفااٞ صٝاةاا٘ دًاا٢ شااؿر: ٫ ٜكااِٝ إ٫ دًاا٢ ْٝاا١ ايرصٝااٌ، ٫ٚ ٜااساٍ    

ايصُر ب  ختِٝٝ ٚحتٌُٝ، ب  ْا٪ٟ ٜٗاٝس ذناراٙ، َٚصاٖاي ؼاب٠ٛ ةاذنٞ ٖاٛاٙ، ٖزارياٙ         

ب١ ٜرتمن مبٛقـ ٚ ادٗاا. ؾاإذا  اح ٜآ ِ    نًُا غيا أٚ  اح صبٝب١ حئ إىل يكا٥ٗا أٚ ؼاص

ايعصر يف ا٭غرا  اي  َٔ أرًٗا ٜتاب  اي٣ٛٓ ٜٚتضٌُ املعك١، حِ ةكيّ ب  ٜايٟ ذياو   

 "  (6)بايٓصٝا ٚايتعبٝا ؾكي رر٣ يصاْ٘ بصؿٛ ايصًٝك١ ٫ هًف ؾٝ٘ ٫ٚ بٗتإ

ايا   ٚممٔ ضت٢ املٓض٢ ايرَسٟ ا٭شكٛ ٟ يف ةؿصري ؼٛ ٠ املرأ٠ املعبا بٗاا أٚ ةًاو   

ة ةٞ يف َكي١َ ايكؽٝي٠ ٚصيٜد اي صٔ، ِٖٚ نخر)ٚيصٌ َآِٗ َأ قاي ةبايج يا٘ ٚرٗا١       

 ْ ر َػاٜر٠(:  

*  .دبي اهلل ايكٝا ا ذٚب، ٚه٬ؼا١  أٜا٘ إٔ املارأ٠ املاذنٛ ٠ " َاس َ٪يا٘; ٭ْٗاا ناْاث         

 .(7)إي٘ ايصرب املكيّ  يف باب ايصبا ٠ ايٛح١ٝٓ با ٨ بي٤، أعٖٛا َٔ أرٌ ارتؽٛب١"
نُاٍ زناٞ، ٜٚار٣ إٔ املارأ٠ ايا  ةتضايذ دٓٗاا ايرصًا١ يف ايكؽاٝي٠ ادتاًٖٝا١           * أ ي

ٖٞ ايعُض ْؿصٗا، ٚ صًتٗا يف ايكؽٝي٠ ادتا١ًٖٝ ٖٞ  ص١ً ايعُض ْؿصٗا َصباٛ ٠  

 .(8)ادتاًٖٝ  َاضت١ ارتؽا
 )اٱ٫ٖا١(  * إبراِٖٝ دبي اير ٔ، ٜٚر٣ إٔ املارأ٠ يف املكايَاج ايكًًٝا١  َاس دأ ايعاُض      

 .(9)املصبٛ ٠

                                      
 122م .ص4222. 1ينظر: البناء الفين يف شيعر اذييليٌن . أيياد عبيد اإييد إ يراهي . دار الليؤون الاقاايية العامية.  ييداد.ط  (3)

 وما  عدها .
 . 52م. ص 4222للكتاب.  الديوان يف األدب والنقد.عباس العقاد، وإ راهي  املزين. اذيئة املصرية العامة  (4)

 .1/651م. 1752. 4( املرشد إىل اه  أشعار العرب وصناعتها . د.عبد هللا الطيب اإيوب.دار الفكر.  ًنوت.ط (5
 62.ص1753. 1أمحد كمال زكي. مكتبة اللباب .القاهرة.ط -دراسة حضارية مقارنة–( ينظر: األساطًن  (6
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* ٜٚٓؿٞ  . اٚ  شاًّٛ َاا يف بياٜا١ ايعاصر ادتااًٖٞ َأ غاسٍ، ٜٚاراٙ ؼا٠٬ ٱعااج ايعاصر            

ٚآعتا٘، ٖٚااذٙ ايؽاا٠٬ ةاايٖٛ ج ٚاْككصااث أشاابابٗا، ْٚااتس دٓٗااا ايػااسٍ ايااذٟ ٜٛـاا  يف   

 . (10)أٚا٥ٌ قؽا٥ي ٫ د٬ق١ بٝٓٗا ٚب  ايػسٍ َكًكّا
َتاااايا  ٱصااااي٣ ايػااااٛاْٞ * ٖٚٓااااى َاااأ ٜاااار٣ إٔ ؼااااٛ ٠ احملبٛباااا١ يف املكيَااا١ ايكًًٝاااا١ ا  

ايصاا٬َج يف املصابااي ٚاعٝانااٌ ٚبٝاٛج اٯعاا١، دٓاايَا ناإ ايعااادر نآٖااّا ٜصُااٌ يف    

ةًو ا٭َانٔ، ٚحياٍٚ ايتكرب إىل اٯعا١ ٚايتُااط ايرـاا َٓٗاا دأ عرٜال ايتػاسٍ        

 .(11)بتًو ايػٛاْٞ
      ٛ ٤ * ايينتٛ  ْؽرج دبي اير ٔ يف نتابا٘ "ايؽاٛ ٠ ايؿٓٝا١ يف ايعاصر ادتااًٖٞ يف ـا

ايٓكي اذتيٜد". ٚةتًخؾ ْ رة٘ إىل املرأ٠ املذنٛ ٠ يف ايعصر ادتاًٖٞ : أْٗاا يٝصاث   

ٜٴتاااِٖٛ ، ٚإهاااا ٖاااٞ  َاااس َكااايط ٯعااا١ ناااإ ٜصبااايٖا ايصااارب      اَااارأ٠ صكٝكٝااا١ نُاااا 

. ٖٚاذا ايارأٟ ةهار  دٓايٙ     (13)، ٚإٔ ايعصرا٤ ادتاًٖٝ  قاي أدكاٛا املارأ٠ قياشا١    (12)قيميّا

 ظصر أبٞ ذ٩ٜا اعذيٞ"."ايٛاق  ٚا٭شكٛ ٠ يف  يف نتاب٘
* ايااينتٛ  دًااٞ ايبكااٌ يف نتاباا٘ "ايؽااٛ ٠ يف ايعااصر ايصربااٞ صتاا٢ آهاار ايكاارٕ ايخاااْٞ    

اعزااارٟ". ٚه٬ؼااا١ ْ رٜتااا٘ إٔ املااارأ٠ املاااذنٛ ٠ يف ايعاااصر ادتااااًٖٞ يٝصاااث اَااارأ٠         

، (14)صكٝك١ٝ أٜفاّا، ٚإهاا ٖاٞ آعا١ َصباٛ ٠ يًصارب قايميا أٚ  َاس ٯعا١ ناْاث َصباٛ ٠           

ؼٛ  ةكيٜصاٗا ٚ َسٜتٗاا إىل ايعاصر ادتااًٖٞ اياذٟ ٚؼآًا َأ آحاا           ةصربث بكاٜا َٔ

 .(15)اصتٛا٤ هاذش ؾ١ٝٓ شابك١

                                                                                       
 4د.إ ييييراهي  عبييييد الييييرمحن حممييييد.دار النهضيييية العر ييييية . ييييًنوت.ط -واملوضييييوعية قضيييياياف الفنييييية-( ينظيييير :اللييييعر اجليييياهلي (7

 .441م. ص1762-هي1222.
 .12م.ص1763-هي1223. 4( ينظر : اللاعر اإلسالمي حتت سلطة اخلالاة.د.داود سلوم.عامل الكتب . ًنوت.ط (12
صييييطفد عبييييد اللطيييييف حلييييياووك.دار ا رييييية ( ينظيييير خيييياريل األدب العييييريب قبييييل اإلسييييالم . نييييوري القي ،وعييييادل البيا ،وم (11

 35م.ص1757-هي1177للطباعة. غداد.
( مييييين كتا يييييه املييييييكور طبعييييية مكتبييييية 116-115-114-113-127-125ينظييييير عليييييد سيييييبيل املايييييال الصيييييف ات ) (14)

 م.1754األقصد.عمان.
 141ينظر : املصدر السا ق صي (11)
آخير القيرن الاياين اذ.ري.عليي البطيل .دار األنيدل  للطباعية والنلير   ينظر علد سبيل املاال الصورة يف الليعر العيريب حيى (12)

 .  72-71-64-61-47-46-36-35-34-33م صي1762. 1والتوزيع .لبنان.ط
 35ينظر :املصدر السا ق. صي (13)
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ٖٚذإ ايهتابإ ا٭هاريإ ظٝاسا بايتٛشا  يف ةٓااٍٚ ٖاذٙ ايكفا١ٝ، ٚصعايا ناخريّا َأ          

ا٭ ياا١ ٚايااناٖ  دًاا٢  دٛاُٖااا ةًااو، حااِ إُْٗااا اظاات٬ُ ةكرٜبااّا دًاا٢ أنخاار ادتس٥ٝاااج      

١ٝ، ٚأصصااآا درـاااٗا ; ياااذيو شااآهتؿٞ مبٓاقعااا١ َاااا ٚ   ؾُٝٗاااا       املتصًكااا١ بٗاااذٙ ايكفااا  

ي٬هتؽااا  ٚاٱزاااز، ٚ٭ٕ يف ذيااو ايهؿاٜاا١ ٚايػٓااا٤، ٚياأ ْتزاٚزُٖااا إ٫ ؾُٝااا ْؿتكاايٙ        

 ؾُٝٗا َٔ اييداٟٚ ٚاذتزس ; صت٢ ٫ ْتِٗ بتصُي إغؿاٍ ذيو.

خااْٞ  )أ(، ٚيً ٚ٭ٕ ذنر ٖذٜٔ ايهتاب  شٝتهر  ناخريّا ؾصآرَس ياٮٍٚ َُٓٗاا باايرَس     

 )ب(; اهتؽا ّا يًٛقث ٚادتٗي ٚاذتٝس. بايرَس

 :ايؽااٛ ٠ ايؿٓٝاا١ يف ايعااصر ادتاااًٖٞ يف ـاا٤ٛ ايٓكااي اذتاايٜد( أؾاار     ا٭ٍٚ َُٓٗااا(

      ٔ (، ٚمل 155-105) يًضاايٜد داأ ؼااٛ ٠ املاارأ٠ يف ايعااصر ادتاااًٖٞ ايؽااؿضاج َاا

 ٜػؿٌ اذتيٜد دٓٗا قبٌ ةًو ايؽؿضاج ٫ٚ بصيٖا.

 :ْٞبااٞ صتاا٢ آهاار ايكاارٕ ايخاااْٞ اعزاارٟ( ٚهؽااؾ     )ايؽااٛ ٠ يف ايعااصر ايصر  ايخااا

( ٖٚاٛ أٜفٶاا مل ٜػؿاٌ اذتايٜد     120-53يًضيٜد دٔ ؼٛ ٠ املرأ٠ ايؽؿضاج َأ ) 

دٓٗااا قبااٌ ةًااو ٫ٚ بصاايٖا. ٖٚااٛ  ٕٚ ا٭ٍٚ يف صعااي ا٭ ياا١ ٚاشااتخُا ٖا ٚرااٛ ٠        

حتًًٝاااٗا، ٚأنخااار جتااااٚزا يف ةفاااخِٝ ايؽاااٛ ٠ املكيشااا١ يًُااارأ٠، ٚإٕ مل ٜٓسيااال يف  

 ٝٓٗا  يث دًٝٗا ؼٛ  املرأ٠ ادتا١ًٖٝ نُا ؼٓ  ا٭ٍٚ.حتيٜي  َٛز بص

ٚاةؿاال أؼااضاب ٖااذا اياارأٟ مباأ ؾااِٝٗ ايهاةبااإ ا٭هااريإ دًاا٢ إٔ اٱشاا٬ّ رااا٤ ٚقااي       

ةرارصث ةًاو ايٓ ار٠ ايتكيٜصا١ٝ ضتاٛ املارأ٠، ٚرصًاٛا ٚرٛ ٖاا يف ايعاصر ادتااًٖٞ قبٝاٌ           

 ذ داأ ايصااابك  اٱشاا٬ّ دًاا٢ ذيااو ايٓضااٛ َاأ ايتكاايٜض ْتٝزاا١ ةصااربٺ َاأ املاـااٞ، ٚإ 

 أؼب  بصي درؾّا ؾّٓٝا َتبصّا.

ٚميهاأ إزاااز أٖااِ ا٭َااٛ  اياا  اةهاا ج دًٝٗااا ٖااذٙ ايٓ اار٠ أٚ ايٓ رٜاا١ ٚاذتزااس اياا       

 ادتُيج دًٝٗا، َٔ ه٬ٍ َا ٚ   يف ٖذٜٔ ايهتاب ، ٚيف غريُٖا أٜفّا يف اٯةٞ:

َصباٛ ، َٚٓٗاا َاا ٖاٛ  َاس      غسا ٠ ةعبٝ٘ املرأ٠ بهخري َٔ ا٭ظٝا٤ اي  َٓٗا َا ٖاٛ إيا٘    أ٫ّٚ :

يٲياا٘ املصبااٛ  َخٌ:ايعااُض، ٚبصااض اذتٝٛاْاااج)اي  صاارؿ ايعااصرا٤ دًاا٢ داايّ ذ ٗااا أٚ  
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 ِ ناايػساٍ، ٚاملٗاا٠، ٚاي بٝا١،...،( ؾا٬ باي إذّا إٔ ةهإٛ املارأ٠ َكيشا١، أٚ         (16)قتًٗا يف ظاصرٖ

 .(17)ٜهٕٛ عا ظ٤ٞ َٔ ايتكيٜض

 املرأ٠، ٚإبرازٖاا بؽاٛ ٠ ـاخ١ُ، بُٝٓاا     ةرنٝس ايعادر د٢ً ذنر أدفا٤ ا٭ْٛح١ يف حاّْٝا :

ٜػؿٌ دٔ ذنر ايٛر٘، ٚإذا ذنرٙ ٜذنرٙ غري ستي  املصاامل، نُاا أْا٘ إذا ذنرٖاا نا٬ّ      

 أبرزٖا بي١ٜٓ ممت١٦ً ؾٝزُ  عا ايؽٛ  املختًؿ١ يًخؽٛب١ ٚاٱْتاش ٚا٭ّ املصبٛ ٠.
اذتاٜٛرذ، أّ دُارٚ، أّ   نخر٠ ٚ ٚ ٖا َؽي ٠ ب ّ : )أّ أٚؾ٢، أّ رٓايب، أّ ايٛيٝاي، أّ    حايخّا:

   ّ  ٚاي بٝاا١،  أبااإ، أّ هًٝااي، أٚ أَُٝاا١(. نااذيو نخاار يف ةعاابٝٗاةِٗ عااا ؼااٛ ٠ املٗااا٠ ا٭

 ممااا ٜصااين إٔ املاارأ٠ دباايج بٛؼااؿٗا   ٚرااا٤ج ؼااٛ ةٗا صااا٬َّ َٚرـااصّا يف ايتعاابٝا ;   ،ا٭ّ

 .(18)أَا
 .(19)زت٤ٞ ؼٛ ٠ املرأ٠ يف ايعصر ادتاًٖٞ َخاي١ٝ  ا٥ُّا ابصّا: 

 اي  ظبٗث بٗا املرأ٠.(20)ْٝد اشِ ايعُضة  هاَصّا:
ؼااٛ ٠ املاارأ٠ يف ايعااصر ادتاااًٖٞ أقاارب إىل إٔ ةهاإٛ ْصااخٶا َهاار ٠ : ْاار٣ ايعااصرا٤    شا شااّا :

ٕٕ بصٝٓٗااا، ٫         ٕٕ ةهااا  ةهاإٛ ٚاصااي٠، ٚن هااا اؼااكًضٛا دًاا٢ َصااا ؾٝٗااا ٜاايٚ ٕٚ صااٍٛ َصااا

  أٚ ايتعااب٘ ْااةس   ٜٓضرؾٕٛ دٓٗا مي١ٓ ٫ٚ ٜصر٠، ٚٚر٘ ا٫صتزااش يف ٖاذا إٔ ذياو ايتهارا    

دٔ نْٛا٘ دباا ٠ دأ عكاٛط ناْاث مما شا١ إزا٤ املارأ٠ اٱيا٘ ٜتصاا٣ٚ ادتُٝا  يف أ ا٥ٗاا،            

 ٖٚٞ ٚإٕ اْيحرج يهٓٗا ةصربث د٢ً ظهٌ أدراف ؾ١ٝٓ دٓي اي٬صك .
ٚرٛ  َا ميهأ إٔ ٜعاري إىل د٬قا١ رصاي١ٜ، ٚٚؼاـ ؼارٜ  ٚرار٤ٟ إذا مل ْتٓبا٘          شابصّا :

  ٛ اقا  يف ؼاٛ ٠ املارأ٠، ٚمل ْخكاـ ا٭ؼاٍٛ اييٜٓٝا١ عاا يف ظاصر َاا          إىل ايؿرم با  املخااٍ ٚاي

ٜٴسدِ  (.21)قبٌ اٱش٬ّ، نُا 

                                      
نصيرت عبيد ، و الواقيع واألسيطورة يف شيعر أيب ذؤييب اذيي. . د.61ينظر يف ذلك : األساطًن دراسية حضيارية مقارنية . ص (14)

 .  41م. ص1763الرمحن . دار الفكر للنلر والتوزيع. عمان. األردن. 
، 57-56-55-4752-46-43-42-37-35، ب/صييييييييييييييي141-113-111-125-124ينظيييييييييييييير أ/صييييييييييييييي (15)

 .62ص -دراسة حضارية مقارنة –واألساطًن 
 .41-44-37-35-34-33ينظر ب/صي (16)
 73/وما  عدها، ب/صي124ينظر أ/ (17)
 141/صيينظر ا (42)
 71ينظر ب/صي (41)
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َاا يف بياٜا١ ايعاصر ادتااًٖٞ َأ ؼاٛ  ايػاسٍ بااملرأ٠ إهاا ٖاٛ ؼا٠٬ ٱعااج ايعاصر               حآَّا:

 (.22)ٚآعت٘، ٖٚذٙ ايؽ٠٬ ةيٖٛ ج ٚاْككصث أشبابٗا
١، ٚا ةهاس دًٝٗاا ايهاةباإ املاذنٛ إ     ٖذٙ أِٖ ا٭َٛ  اي  ادتُيج دًٝٗا ٖاذٙ ايٓ رٜا  

 ٚغريُٖا يف بٓا٤ ْ رةِٗ ةًو إىل ؼٛ ٠ املرأ٠ يف ايعصر ايصربٞ ادتاًٖٞ ٚةؿصريٖا.

ٚضتٔ ْصارب دأ إدزابٓاا جبيٜا١ احملاٚيا١، ٚدأ اصرتآَاا يًزٗاي ايهابري اياذٟ باذٍ،            

ؼٛابّا، يهٓٓاا  ٚإميآْا مبا أشًؿٓا َٔ إٔ يهٌ ْاقي اذتل يف اختاذ ٚر١ٗ ايٓ ر اي  ٜراٖا 

ْصتكاااي إٔ ايٓااااظر يف ٖاااذا املااآٗس ٜاااي ى َٓاااذ ايًٖٛااا١ ا٭ٚىل أْااا٘ غرٜاااا ايًااإٛ ٚايكصاااِ      

ٚايرا٥ض١ دٔ أ بٓا ٚحكاؾتٓا ٚاملٓكك١ ايصرب١ٝ بصا١َ، أغرب َأ املتآأ ٚصؽااْ٘ يف ظاصا     

بااٛإ. ؾهااخريّا قااي حتاايذ أ با٩ْااا ْٚكا ْااا ايكاايا٢َ داأ املاارأ٠ دٓااي ايعااادر ادتاااًٖٞ، ٫ٚ         

أْٗاِ أصصاٛا ضتٖٛاا بٓضاٛ َاا أصاض ٖاٛ، ؾُاا ٚ   دأ أصاي َآِٗ قاٍٛ َخاٌ ٖاذا،                ْصتبصي

نُااا شااٝ ةٞ. ٫ٚ أظٓاا٘ ٜهاإٛ َتزاااٚزا َاأ ٜااسدِ إٔ َخااٌ ٖااذٙ ايتٛرٗاااج اْصهاااط غااري       

ستُاااٛ  أٚ ستاناااا٠ غاااري إزابٝااا١ يخكاؾااا١ ايػااارب ٚآ ابٗاااِ ٚ ٩اٖاااِ ايٓكيٜااا١ ْٚ اااراةِٗ    

ًضُٝاا١ ٚا٭شااكٛ ١ٜ ايكيمياا١، إٕ مل ٜهاأ ايرتاحٝاا١ ملاـااِٝٗ، ٚذاؼاا١ اٯ اب ايْٝٛاْٝاا١ امل

دٓي بصٕض دٓٛإ ٖسمي١ ْؿص١ٝ، ٚةكًٝي غري َٛؾال ; ملاا ؾٝا٘ َأ غؿًا١ دأ ارتؽٛؼاٝاج        

ا٭ بٝاا١ ٚايًػٜٛاا١ ٚايتا خيٝاا١ ٚايخكاؾٝاا١ ٚايب٦ٝٝاا١ ملٓككتٓااا ايصربٝاا١. ٚا٭هااذ غااري اذتااذ ،    

رٚم:ناااٌ ذياااو ٚاحملاناااا٠ غاااري ايٛادٝااا١، ٚا٫ْبٗاااا  ْٚصاااٝإ ارتؽٛؼاااٝاج، ٚإغؿااااٍ ايؿ

صتُّا ٜٓضرف با٫رتٗا اج، ٜٚعاٛٙ اٯ ا٤،  ظا٦ٓا أّ أبٝٓاا، َُٗاا صصآث ايٓٛاٜاا، ٚد ُاث        

 ادتٗٛ .

ٚإٕ نٓث يف ظو َٔ ٖذا ؾبِ ةؿصر  أٟ َٔ زصٌ َٔ ي٢ًٝ يف ايعصر ادتاًٖٞ  با١  

ِ     (23)يًؽٝي َخٌ  ٜاْا دٓي ايْٝٛإ ، ٚشا٢ًُ  (24)، ٚايسٖر٠ ةكاباٌ ؾٝٓاٛط آعا١ اذتاا دٓايٖ

، (27)، ٚأمساااا٤  َاااس يًُردااا٢ أٚ صٝاااا٠ املردااا٢ (26)، ٚشاااصا  شاااٝي٠ ايربٝااا (25)ٛبٝااايةكاباااٌ نٝ

                                      
 .12( ينظر : اللاعر اإلسالمي  حتت سلطة اخلالاة.ص (44

 .127ينظر أ/صي (41)
 .123ينظر أ/صي (42)
 .132ينظر أ/صي (43)
 .131ينظر أ/صي (44)
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و . ٚمب ةؿصاار  أٟ  . ْؽاارج دبااي اياار ٔ يف ؾهاار٠ ايتخًٝااد دٓااي     (28)ٚايسٖاار٠  باا١ ارتُاار 

و ٚناذيو ؾهار٠   (29)درب ادتاًٖٝا١، صٝاد ْاؾ أْٗاِ دبايٚا حايٛحاا أظاب٘ بصا٥ًا١ َكيشا١         

ٕٵ ٫باي يًبعار نًاِٗ إٔ ةكاابل صٝااةِٗ       (30)املرأ٠ ايصذ ا٤ أّ اٱي٘ دٓي دًٞ ايبكٌ و. ٚنا 

بهٌ ةؿاؼاًٝٗا ٚأهاعٗا)قايميٗا ٚصايٜخٗا(ا٭ٚ ٚبٝ  ٚإٔ ٜهْٛاٛا ْصاخّا َهار ٠ )َعا١ٖٛ        

 غري َتكٛ ٠ بايكب ( َٔ ا٭ٚ ٚبٝ .

ةًااو ه٬ؼاا١  آ ا٤ أٚي٦ااو داأ عبٝصاا١ ؼااٛ ٠ املاارأ٠ املعاابا بٗااا يف ايعااصر ادتاااًٖٞ،     

 ٚزتٌُ أ يتِٗ.

عااتٗا، ْااٛرس  أٜٓااا  يف عبٝصاا١ ؼااٛ ٠ املاارأ٠ املعاابا بٗااا يف ايعااصر         ٚقبااٌ إٔ ْباايأ َٓاق 

ادتاااًٖٞ، ٚصاايٚ  ٚظٝؿتٗااا. ؾٗااٞ يف ةؽااٛ ْا : أْخاا٢، ةاا٪ ٟ يف ايؽااٛ ٠  ٚ  املرأ٠/ا٭ْخاا٢       

اذتكٝكٝاا١ إزا٤ ايعااادر/ايذنر: إَااا يف ٚاقاا  اذتٝااا٠، أٚ يف اذتًااِ ٚارتٝاااٍ، ؾااا"دٓٝس٠" يف    

٢ اياا  ٜصرؾٗااا اَاار٩ ايكااٝض، ٚ هااٌ هااي ٖا    َصًكاا١ اَاار٨ ايكااٝض ٖااٞ ةًااو املرأ٠/ا٭ْخاا   

صكٝك١، أٚ ٖٞ ةًو اي  ٜرمسٗا هٝاي٘، ٜٚتُٓا٢ إٔ ٜايهٌ هاي ٖا. ٚياٝض بايفارٚ ٠ إٔ      

ؾ١ْ٬ اب١ٓ ؾا٬ٕ  بصٝٓٗاا ٚظخؽاٗا، ٚشاٝ ةٞ إٜفااح ياذيو.        -٫ٚ نخريّا-ةهٕٛ  ا٥ُّا

ج ايعاادر  ٚٚظٝؿتٗا يف أد٢ً ؼٛ ٖا، ٚأ ؾ  َهاْا١ عاا ٫ ةصايٚ نْٛٗاا أشاشاّا َأ أشاشاا       

إْصاااّْا ادتٝا ٜااّا أ٫ّٚ، حااِ إْصاااّْا َتؿٛقااّا حاْٝااّا، حااِ إْصاااّْا َؿرتقااّا حايخااّا، ٖٚااٞ ةًااأ ذاى      

 د٢ً ضتٛ َٔ:

ايرَسٜاا١. -5 املصاْا٠.-4 ايتزصٝي.   -3 اٱحيا٤. -2 اذتار١.   -1

 .(31) د٢ً ضتٛ مما ذنر  . ٜهإ إبراِٖٝ ايذٟ ةٛشف ايٓٗس، ٚأصصٔ ؾُٝا ْر٣

ٖٓا: ايرَس١ٜ اي  ةتٛا٤ّ َ  َاا ٖاٛ ممهأ َٚكباٍٛ يف صٝاا٠ اٱْصاإ        ٚأدين بايرَس١ٜ

ايصربااٞ ايكاايِٜ، ٚةا خياا٘، َٚصكٝاااج ةراحاا٘، ٚهؽٛؼااٝت٘ ايب٦ٝٝاا١ ٚاملصاات٣ٛ ايخكااايف، غااري  

                                                                                       
 .134ينظر أ/صي (45)
م. 1765-هيي1226. 1وت.طينظر كتا ه : دراسات يف اللعر اجلياهلي. أنيور أ يو سيويل  .دار اجلييل  يًنوت،دار عميار. ًن  (46)

 .112ص
 .127ينظر أ/صي (47)
 .34ينظر ب / صي (12)
 .51م. صي1767.  1ينظر : نقد اللعر يف املنظور النفسي. د. ريكان إ راهي .دار اللؤون الاقااية العامة.  غداد ط (11)
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َتٓاؾر٠ َ  ايٛاقص١ٝ اي  اةصِ بٗا ظصرٙ، ٚاؼكبػث بٗا ناٌ أراسا٤ صٝاةا٘، باٌ ةتهاَاٌ      

    ْ ٛداّا َأ ايٛاقصٝا١ غاري املباظار٠ . ٚذياو نا ٕ        َصٗا يتؿفٞ بٓاا إىل َاا ميهأ إٔ ْايدٛٙ 

ةهٕٛ ش٢ًُ َاخ٬  َاسّا ٫َارأ٠ أهار٣ ٜكؽايٖا ايعاادر ٫ٚ ٜرٜاي إٔ ٜباٛح بامسٗاا، ؾريَاس           

 (32)عا باشِ آهر، ضتٛ قٍٛ ٚـاح ايُٝٔ:

 أ دٛى  ٚـ١  صا ٚامسو غريٙ      ظؿكّا ٚأهع٢ إٔ ٜعٞ بو ٚاظٞ

٘     أٚ نُا  َس أدرابٞ ب٢ًًٝ يكٛشا٘ يف قؽات٘ َا       ، (33)دُار بأ ارتكااب  ـاٞ اهلل دٓا

 ( 34)ٚضتٛ قٍٛ أصيِٖ:

ٌٕ إيٝو ش   ٞ    اإ عاٍ ةعٛقااأٜا شرص١ ايبصت  ٌاٝاباؾٌٗ يٞ إىل ظ

 اَسا بايصرص١ يًُضبٛب١. َخٌ ٖذٙ ايرَس١ٜ ٖٞ اي  ةتؿل ٚصٝاا٠ ايبايا٠ٚ، ٚةتُاظا٢    

٭شاكٛ ١ٜ ايا    َ  صاراج ايصربٞ ادتاًٖٞ ٚٚاقصٝتٗا، ٚبصاعتٗا، أَا ةًو ايرَس١ٜ أٚ ا

ًِّتٗاااا ؼاااٛ ٠ املااارأ٠ ؾاااذيو ؾاااٛم عاقتٗاااا ٚهاااا ش ْكاقٗاااا، ٖٚاااٞ ٚاؾاااي٠ أٚ َصاااتٛ  ٠، أٚ   صٴ

 ٖز  َعٛٙ يف بصض ا٭ذٖإ.

 

 

 

 

 

 

 

                                      
 .32. ص1774.  1ديوانه. حممد خًن البقاعي. دار صادر.  ًنوت. ط( 14)
ات نقديييية يف الليييعر العيييريب، ل.يييت عبيييد الغفيييار ا يييدياي. دار الليييئون الاقاايييية ا دياييية.  غيييداد . دون ط . ينظييير: دراسييي( 11)

 .21م. صي 1774
 .وكقول آخر: أال يا خنلة من ذات عرق        عليك ورمحة هللا السالم . رامزاً  النخلة المرأة  عينها.1/435العمدة  (12)
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 احملٛ  ا٭ٍٚ

َاا  ةصااًُٝٓا باا ٕ ايعااُض ناْااث َكيشاا١، يهاأ ذيااو مل ٜهاأ دٓااي ايصاارب ايااذٜٔ            

     ٚ ر٦تاو َأ شاب  بٓبا      ٚؼًٓا ظصرِٖ، بٌ دٓي بصض دارب ادتٓاٛب، ٚدآِٗ قااٍ ةصااىل: "

ٚصتاا٢ اٯٕ ةٛرااي أعاا٬ٍ    (35)ٜكاا  ... ٚراايةٗا ٚقَٛٗااا ٜصاازيٕٚ يًعااُض َاأ  ٕٚ اهلل"    

. يذيو صتاي اشاتصُا٫ةٗا يف ايعاصر راا٤ج صكٝكٝا١ أٚ باياؾ  ايتعابٝ٘        (36)َصبي ايعُض

 ادتُايٞ، َٚا را٤ ؾٝ٘  ٫ي١ ةكيٜص١ٝ د٢ً قًت٘ يٝض ؼرحيّا يف ذيو غايبّا.
اْتعااا  دبا ةٗااا دٓااي  ٝاا  ايصاارب، ؾكااي ظااادث دبااا ٠   ٚدًاا٢ ؾاار  ايتصااًِٝ بؽااض١  

بصض ايهٛاناا، باٌ ناإ صاق ايكُار َأ ايصباا ٠ ٚايتكايٜض أنخار; إذ نااْٛا ٜصيْٚا٘            

ذناارّا ٖااٛ ايااسٚش ٚايعااُض أْخاااٙ ٚايعااصر٣ ابٓتُٗااا، ؾًُاااذا ظاااع ةعاابٝ٘ املاارأ٠ احملبٛباا١            

ا ٠ قاارؿ  بايعااُض أنخاار َاأ غريٖااا إذا نااإ ا٭َاار إهااا ٖااٛ ايتكاايٜضو أيااٝض اشااتي          

ايعُض، ٚـ٩ٖٛا، ٚ اعا ٚبٗا٩ٖا ٖاٛ املكؽاٛ  يف ذٖأ ايعاادر ايصرباٞو ٚيهْٛٗاا أبٗا٢        

ا٭راااراّ ايصاااُا١ٜٚ  أٜٓاٖاااا يف ناااٌ صرنااا١ َااأ صرناةٗاااا ظاااي ايعاااادر ذا اٱصصااااط     

املرٖااـ بًٛصاااج ؾٓٝاا١ ٫ ٜكااي  دًاا٢ ةؽااٜٛرٖا غااريٙ ; يااذا نااإ ايتعاابٝ٘ بٗااا أنخاار َاأ      

 ؾاْ ر ايص٬ق١ ب  املرأ٠ ٚايعُض يف ايُٓاذش اٯة١ٝ: غريٖا. ٚإٕ نٓث يف  ٜا َٔ ذيو
 :(37)ٜكٍٛ دٓرت٠

ٙٺ َأظرٳَقث      ٚٴرٛ ٝٻبثٹ ايصٴٗا يف ايَؿرَقيٹ     ٳَؾصٛا ايكٹبابٳ دٳ٢ً   ؾٝٗا َؾػٳ

ًٖ (38)ٚٳايعٳُض َٴبٳ ٚٳ َٴفٳرٻٕش  ًٖاابٳ ٳ  َٴَك ٚٳ ٛٳظٻٕ   َٴ ٔٴ بٳ ٳ  ٚٳايػٴؽ  يٹاااااإس          

ٔٳ بٳ ٳ َٳصاعٹا شٳٜٳكًُص ٚٳ ـٺ  ٚٳزٳبٳررٳ    ـٺ       ااااٛايٹ َٹٔ ُي٪ُيٕ٪   يٹاااااااااااااٚٳَق٥٬ٹيٺ 

ؾ ٜٔ قياش١ املرأ٠ أٚ ايعُض اي  ظبٗث بٗا ٖٓاو َٚا ايذٟ ٜرٜيٙ ايعادر َٔ إعا٬م  

ايعاُض دًا٢ ايٛراٛٙ املعارق١و ٖااٌ ٖاٞ ايكياشا١ أّ ٖاٛ ادتُاااٍو ؾُاا ْاٛع ايكياشا١ اياا            

 ٚ املصاااعـ ٚايك٥٬ااي، ٖٚااٞ َفاارر١ َبًزاا١و ٚمل ناْااث ايعااُض    شااتكً  َاأ ايصااٛايـ 

                                      
 .42-44سورة النمل اآليات  (13)
 ك  خقريًبا.12حلنوب مدينة مأرب ا الية مبسااة  (14)
 .41م ص4222-هي 1243ديوان عنرتة .قدم له ووضع هوامله جميد طراد.دار الكتاب العريب. ًنوت.  (15)
 أراد  اللم  هنا الوحلوف امللرقة. (16)
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ٚصاايٖا ٖااٞ املكاايط  ٕٚ شااا٥ر ا٭ظااٝا٤ املذنٛ ٠:)ايصااٗا، ايؿرقااي، ايصااٛايـ، املصاااعـ،        

 ايك٥٬ي،...( َٚٓٗا نٛانا، ٚرًٗا َ٪ْدو

 (39)ٚاْ ر قٛي٘ أٜفّا:

ُٳ َٴكٝ  ّٔ ٜٳَّٛا دٳ٢ً ايبٴصيٹ ١ْ           اااااااااااااااااااااااااٚٳَي٫ٛ َؾتا٠ْ يف ارتٹٝا  َيُا اهتٳرجٴ ُقربٳ اييأ  

ٛٳ ٻ اييٴر٢ َؾاعًٹصٞ بٳص       ا     ااااااااَأظا ٳج ٔإَيٝٗا ايعٳُضٴ دٹٓيٳ ُغرٚبٹٗ ٍٴ ٔإذا اش  يٟاااةٳكٛ

ٍٳ َيٗا ايب ٚٳيف ايصٳص    رٟ        اااااي ٴ امُلٓريٴ َأ٫ اشؿٹاااااااٚٳقا  ٍٔ َٹخًٞ يف ايَهُا ْٻوٹ   يٹااااااااااَؾٔإ

ٛٳٖيث صٳٝ َٳٗااَؾ ِٻ َأ هٳث يٹخا َٹٔ هٳيِّٖا  ٳعٹاٳ اي   ا         اااااااااااااااااا٤ٶ حٴ ْٳخٳرٳج   ٛٳ  ٹاااااااااااااااااااٚٳَقي 

ْٹٗا       َٹٔ شٳٛارٞ رٴؿٛ ًٖث صٴصاَّا  ـٹ اذَت      ٚٳشٳ ٖٳ ـٹ َأبٝٗا ايكاعٹٔ  امُلر  يِّااااااَنصٳٝ

ّ    ؾايصكٌ ٚايًػ١ حيهُإ إٔ   -ايؿتا٠ يف ٖذٙ ا٭بٝااج أْخا٢ صكٝك١ٝ)َكُٝا١ يف ارتٝاا

دٝٓاٖااا ؾاةٓتااإ( ٚ٭ْٗااا ؾا٥كاا١ ادتُاااٍ      -ًَخُاا١ -ةصااتضٞ نعاا ٕ ايٓصااا٤   -ٚيااث

أظبٗث ايعُض ٚايكُر َصاّا، ٚ ًاث ايعاادر دًا٢ ياسّٚ ايايا  يصًا٘ حي ا٢ َٓٗاا مبارا ٙ،           

رٚب. ؾٗاٌ  بٌ ٖٞ مشض َصتُر٠ صت٢ بصي غٝاب ايعُض اذتكٝك١ٝ اي  َٔ مستٗاا ايػا  

بصاي نااٌ ٖاذا ايتؿؽااٌٝ ْٓؿاٞ ناإٛ ٖاذٙ املرأ٠/ا٭ْخاا٢ صكٝكا١ يف صٝااا٠ ايعاادر، أٚ أْٗااا       

ةًو ا٭ْخ٢ َٔ ايٓصا٤ اي  ةتُٓاٖا ْؿصا٘، ٚةٓصازٗا أص٬َا٘ ؾتايادا هٝايا٘ جبُاعاا       

 ايباٖر نايعُض، إٕ مل ةهٔ َٛرٛ ٠ ؾص٬ّو  

غري ؼٛ ٠ املرأ٠ ٚيٛ اشتكؽٝٓا اشتصُا٫ج ن١ًُ ايعُض ْؿصٗا دٓي ايعصرا٤ يف 

يٛريْاٖا حتٌُ ؼٛ ٠ ذيو ادترّ ايصُاٟٚ املصتا  غري املكيط، قًُا ةتزاٚز ذيو، 

ٚأْٗا ة٪ ٟ ايٛظٝؿ١ اير٥ٝص١ٝ عا ايكا١ُ٥ د٢ً:ايي٫ي١ ايسَا١ْٝ، ٚاملها١ْٝ، ٚايف٤ٛ، 

ٚاذتر أٚ اييف٤، نُا يف ْؾ دٓرت٠ ا٭هري، ص  صهِ دًٝٗا بايػرٚب. ٚنذيو يف 

 :(40)قٛي٘ 

ّٔ ٖاشٳ ّٔ         صٳتٸ٢ ةٳػٝاٳ ايعٳُضٴ ةٳضثٳ َظ٬ َٴيا ّٴ َؾيٴ  بٹَه ٔط   ايػٳرا

 ؾًٝض مث١ أٟ  ٫ي١ إـاؾ١ٝ يًعُض ٖٓا، ش٣ٛ ايي٫ي١ ايسَا١ْٝ.  

                                      
 41ديوان عنرتة. ص  (17)
 .167ديوان عنرتة  ص  (22)
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(41)ٚنذيو يف قٍٛ ا٭ؾٛٙ ا٭ٚ ٟ
: 

ٕٴ ايعٳُٔض َأٚ َنرٳبٳث  ٘ٴ ايػًض      صٳتٸ٢ ٔإذا غابٳ َقر ٕٵ شٳٛفٳ ٜٛيٞ بٳٝفٳ ٔٻ َأ  ٚٳَظ

يف ٖذٙ ايؽٛ  صكٝك١ٝ حتٌُ ايي٫ي١ ايس١َٝٓ، ٚإٕ ةهٔ مث١  ٫ي١ إـاؾ١ٝ  ؾايعُض

ؾٗٞ ايصًب١ٝ املٓبخك١ َٔ ذت ١ ايػرٚب املؿفٞ إىل ظ١ًُ ايًٌٝ ٚٚصعت٘، َ  َا حيٌُ 

ذيو َٔ مساج غري ستبٛب١ يًٓؿٛط، ٚذيو أبصي َا ٜهٕٛ دٔ ايتكيٜض املرةبف 

 بايتؿا٩ٍ ٚايفٝا٤.

 :(42)ٚيف قٍٛ صامت ايكا٥ٞ

 شبكث عًٛع ايعُض َٓٗا مبرؼي           َرقب١  ٕٚ ايصُا٤ عُر٠  ٚ

حتٌُ  ٫ي١ ذت ١ عًٛدٗا ؼرحي١، ٚذٌ ايعادر دًٝٗا به١ًُ)ايعرٚم( ذاج 

ايي٫ي١ اٱزاب١ٝ ٚاٱحيا٤ احملبا إىل ايٓؿٛط، ٚن ْ٘ قي اشتكر بٛدٝ٘ إٔ يٝض 

 . يًعُض بذيو َٔ د٬ق١، ـا بّا بٗا ٚمبٔ ٜكيشٗا ٚ ا٤ٙ ظٗرّٜا

 :(43)ٖٚٞ يف قٍٛ زٖري

   ّٕ َٹٔ َنرٳ ٜٳكصٴيٴ َؾٛمٳ ايعٳُٔض  ٕٳ  ٜٳَّٛا إذّا  َقصٳيٚا          َيٛ نا  ِٔٗ ٚٻيٹ ّٷ يٹَ   َقٛ

ؼٛ ٠ صص١ٝ صكٝك١ٝ يهٓٗا ٖٓا ٫ حتٌُ  ٫ي١ ايسَإ اي   ًتٗا ايؽٛ  ايصايؿ١،  

يف ايصُا٤ ; ؾٗٞ  بٌ حتٌُ  ٫ي١ املهإ، ؾايبعر ادتا ٚا إٔ ٜرٚا ايعُض ؾٛقِٗ داي١ٝ

 بايٓصب١ يًعُض ٫ حتٌُ  ٫ي١ ريٜي٠ غري صص١ٝ، ٖٚٞ يًبعر ةؿٝي دًٛ املها١ْ.

بٌ أصٝاّْا صتي يًعُض ةًو ايؽٛ ٠ ايكاش١ٝ احملرق١ ايبصٝي٠ دٔ   

 : ( 44)أٟ قياش١ أٚ  أؾ١ أٚ ةبزٌٝ نُا يف قٍٛ ايٓابػ١

ٜٴصأ  ٴ  ٳبرٳب  ٍٕ ٜٸا ٌٻ ذٳ ٌٔ ٖا٥ٹ       ّا    ااااااااااااةٳر٣ ُن ٔٳ ايرٳَ َٹ ِّ  ٳرٸافٺ   ٌٔااااااادٳ٢ً ُن

ٙٴ     ٕٳ بٳر ٳ ٜٴباظٹر ٕٳ اذَتؽ٢ صٳتٸ٢  ٌٔ      ٜٴخٹر َٳزٻث  َٜكٗا بٹايَه٬نٹ  ٔإذا ايعٳُضٴ 

                                      
 .41. ص1745يمين )ضمن طرافف أد ية( مطبعة جلنة التأليف والرتةمة والنلر. القاهرة. ديوانه.حتقيق عبد العزيز امل  (21)
 .14ديوانه . شرحه وضبط نصوصه وقدم له د. عمر ااروق الطباع .دار القل   ًنوت . لبنان   ص   (24)
 .47ص   ديوانه . شرحه وضبط نصوصه وقدم له د. عمر ااروق الطباع .دار القل   ًنوت . لبنان   (21)
 .77ديوانه . شرحه وضبط نصوصه وقدم له د. عمر ااروق الطباع .دار القل   ًنوت . لبنان. ص (22)
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اْ ر إىل ٖذٙ ايؽٛ ٠ ايكاش١ٝ احملرق١ يًعُض اي  جتصٌ َٔ حتتٗا ٜخري اذتؽا 

ًٜٗا دًٝ٘. ٖذٙ ايؽٛ ٠ اي٬ؾض١ دً٘ زي ظ٦ّٝا َٔ بر  ايرَاٍ امليؾ١ْٛ خيؿـ َٔ ٚ

احملرق١ ٖٞ ايؽٛ ٠ ا٭نخر ةػًػ٬ يًعُض يف ْؿض درب ايؽضرا٤ درب ايعصر ايباقٞ، 

 ؾهٝـ َٔ أرًٗا قيشث املرأ٠ و

 :(45)حِ إْٓا صتي ايعادر ايصربٞ قي ظب٘ ايررٌ بايعُض نُا يف قٍٛ ايٓابػ١
 ٛناؾإْو مشض ٚاملًٛى نٛانا          إذا عًصث مل ٜبي َٓٗٔ ن

ؾًُاذا مل ٜهتصا ايررٌ ايتكيٜض َٔ ايعُضو أّ إٔ ايذنٛ ٠ ناْث دا٥كّا ي٘ َٔ 

 انتصاب ذيو ايتكيٜضو!

ٚظب٘ بايعُض أٜفّا بصض ادتُا اج، ضتٛ ةعبٝ٘ املس   بٔ ـرا  ادتٛب)ايرتط( بٗا 

 :(46)يف قٛي٘

 ٚرٛب ٜر٣ نايعُض يف عخ١ٝ ايير٢       ٚأبٝض َإ  يف ايفرٜب١ قاؼٌ

ٜهتصا ٖٛ أٜفّا ايتكيٜض َٔ ايعُضو يصً٘ حي ٢ بذيو د٢ً أٜيٟ ؾًُاذا مل 

 بصض ايٓكا  ٫صكّا!.

  ٚنذيو ٖٛ ا٭َر يف ةعبٝ٘ ايعادر ادتاًٖٞ يًُرأ٠ بايػساي١ ٚاملٗا٠ ٚاي ب١ٝ

ٚايي ٠، َراد٢ يف ذيو نً٘ ْٛاصٞ ادتُاٍ ٫ ايكياش١; يذيو ْراِٖ ٜعبٕٗٛ 

ؼّْٛا ٚبٝاـّا، ٚبػري ذيو َٔ َٛاعٔ  بصٝين ايػساٍ ٚاملٗا٠ ٚرٝي اير٥ِ. ٚبايي ٠

ادتُاٍ اي  حيبْٛٗا يٝخًصٖٛا د٢ً املرأ٠ اي  ٜصعكْٛٗا إظبادّا ذتاراةِٗ أٚ 

 :(47)كٍٛ در٠ٚ بٔ ايٛ  نصاراج املتًك . 

٘ٴ   ٚٳايبٳٝثٴ بٳٝتٴ ـٹ  ٓٻ           ؾٹراظٞ ؾٹراػٴ ايفٳٝ َٴَك ٍٷ  ٘ٴ َغسا ٗٔين دٳٓ ٜٴً   ٴااااااااٚٳَيِ 

٘ٴ ٔٳ ايكٹ ُأصٳيِّحٴ َٹ ٕٻ اذَتيٜدٳ  ٜٳٗزٳ ٴ        ر٣      ااااااااااااااأإ ٘ٴ شٳٛفٳ  ْٻ ْٳؿصٞ َأ ِٴ  ًَ  ٚٳةٳص

                                      
 .44ديوانه. ص (23)
 .35املفضليات . ص (24)
 .44-41ديوانه.شرحه وضبط نصوصه وقدم له د. عمر ااروق الطباع .دار األرق   ن أيب األرق  . ًنوت . لبنان. ص  (25)
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ؾُا املكؽٛ  بايػساٍ ٖٓاو ٌٖ ٖٛ إع٘ ايذٟ شٝ٪هر دبا ة٘ ٭رٌ ايفٝـو! ٚنٝـ 

ةكٝا ْؿض ـٝؿ٘ إٔ ةعػً٘ دٔ ايصبا ٠و! حِ ٌٖ ةًبض اٯع١ أقٓص١ ٚبراق و! ٌٖٚ  اؾ  

 ٚهؿرو! أّ ٖٛ اشتص٤٬ ٚبكرو!ةكٓصٗا صٝا٤ 

ؾُٓكًل ايص٬ق١ َٔ ا ةبا  ؼٛ ٠ املرأ٠ بايػساي١ ٚغريٖا َٔ اذتٝٛاْاج إذّا إها ٖٛ 

إبراز  اٍ املرأ٠ املهٕٓٛ، ٚةكرٜب٘ يًُتًكٞ ب َخ١ً ٜعاٖيٖا يف ب٦ٝت٘، يٝض أنخر، 

ذش ذيو ٜ٪ني ٖذا َرةبف ايص٬ق١ بُٝٓٗا املتُخٌ با: ايص ، ٚايبٝا ، ٚا٭ْـ.  ٚها

 :(48)أنخر َٔ إٔ حتؽر، َٓٗا قٍٛ املس   بٔ ـرا 

ٕٞ هسٌٜ  ايرر  ؾٝ٘ ةؿاة      يٝايٞ إذ ةؽأ اذتًِٝ بيعا      ٌااااااااَٚع

  ٜا  شرج ؾٝٗا ايػٝٛذ اعٛاعٌ   ٚدٝين َٗا٠ يف ؼٛإ  َرا ٖا        

 (49)ٚقٍٛ املرا  ايصيٟٚ:

 راااااااااااااااااااااااصًل ايفاٍ ٚأؾٓإ ايصُة            رفاااااااااااٚعا دٝٓا هذٍٚ شت

املعب٘ ب٘ ٖٓا غساي١ : هًؿث ؼػا ٖا،  هًث ٚقث ارترٜـ، ةصًل ظزر ايفاٍ 

ٚأغؽإ ايصُر ة نٌ َٓٗا، إْٗا ؼٛ  ٚاقص١ٝ شاذر١، ختًٛ َٔ أٟ أحر يًرَس١ٜ أٚ 

 ايكياش١. 

 ٚقٛي٘ أٜفّا يف ايكؽٝي٠ ْؿصٗا:

ٕٕ غٝااااااااااايف يب          َخٌ أْـ اير٥ِ ٜخ٢ٓ   دٗا  ٕٕ با   رااااااااااااااااار قؿااااااااااا

ٚإٔ ٜٓكًل ايعادر َٔ ب٦ٝت٘ ٜٚصتًِٗ ستٝك٘ يف ؼٝاغ١ ؼٛ ٙ ٚةصكري َصاْٝ٘،  

ٚإبراز َهٕٓٛ ْؿص٘، ٚايتصبري دٔ َرا ٙ أٚ أص٬َ٘ عٞ ايٛاقص١ٝ يف أ م ؼٛ ٖا ٚأؼيم 

 َصاْٝٗا.

١ أَر مل ٜخبث)ٚاملٗا٠ ٚاي ب١ٝ َٔ باب أٚىل( د٢ً إٔ ةكيٜض ايػساي١ ٚاختاذٖا إع

نُا حبث يًعُض، إذ يٛ نإ ا٭َر نذيو ٭ْب ةٓا امل إ املص١ٝٓ مبصبٛ اج ايصرب 

ٚأؼٓاَٗا ذن دٓٗا، ٖٚٞ اي  مل ةرتى ؼُّٓا، أٚ  َسّا َصبٛ ّا إ٫ ٚأظا ج إيٝ٘ ٚإىل َٔ 

                                      
 33ات . صاملفضلي (26)
 .34.ص 4222املفضليات. املفضل الظيب.حتقيق د.قصي ا سٌن.دار ومكتبة اذالل،ودار الب ار. ًنوت. (27)
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إع٬م اشِ غساي١ د٢ً  . ٫ٚ ٜٓٗض با دا٤ ةكيٜصٗا(50)نإ ٜصبيٙ َٔ قبا٥ٌ ايصرب

ايعُض، ٚايعُض ناْث َ٪ع١ باةؿام، مما ٜصين إشكا  قياش١ ايعُض دًٝٗا، 

ٚبايتايٞ د٢ً املرأ٠ اي  ظبٗث بهًُٝٗا. ؾكي ةٓب٘ دًُا٤ ايًػ١ يذيو ٚدًًٛٙ ةص٬ًّٝ 

َٓككّٝا ٜصكف ٖذا ا٫ دا٤، ؾكايٛا إها مسٝث ايعُض غساي١ ٭ْٗا ةكً  غساي١ ايٓٗا  

ٚيٛ نإ مث١ يًتكيٜض أٚ  (.52)، أٚ ٭ْٗا ظي َٔ ايعصاع َا ٖٛ نايػساٍ(51)أٟ أٚي٘

ايصبٛ ١ٜ ظ٤ٞ َٔ ايص٬ق١ بذيو يٛؼًِٗ ٚيصرؾٛٙ ٚيٛؾر دًِٝٗ رٗي ايتصًٌٝ 

 ٚايت ٌٜٚ.

حِ إٕ اشِ )غساٍ، أٚ غساي١( قي أعًل د٢ً أظٝا٤ أهر٣ َٓٗا: أْٗا ـرب َٔ 

ؾًِ مل ةهتصا ٖذٙ ا٭ظٝا٤ (53)كٌ ٜ٪نٌادتٓا ب، ٚدعب١ َٔ ايصٸٓكاح، ْٚباج ظبٝ٘ بايب

 ايتكيٜضو أٚ ملاذا مل ةٌٓ َٔ قياش١ ايعُض اي  اظرتنث َصٗا يف َص٢ُ ايػساي١و

٫ٚ ٜٓٗض بتكيٜض ايػساي١ ايصخٛ  د٢ً غساي  ذٖبٝ  يف ب٦ر زَسّ، ؾًُاذا مل 

ؼٓاّ ٜبكُٗا دبي املكًاو ٚملاذا مل ٜٓؽبُٗا صٍٛ ايهصب١ إىل راْا ايصي  ايهبري َٔ ا٭

املصبٛ ٠و ٚمل ٜعٗر إٔ ررِٖ اي  ٜٓصا إىل بصض ًَٛنٗا دٌُ ٖذٜٔ ايػساي  

 ناْث ةصبي ايػساٍ، ٫ٚ ايعُض.

 :( 54)نذيو ٫ ٜٓٗض بتكيٜض ايػساي١ َا ٚ   مما حيتٌُ ذيو نكٍٛ اَر٨ ايكٝض

 َٚاذا دًٝ٘ إٔ ذنرج أٚاْصّا           نػس٫ٕ  ٌَ يف ستا ٜا أقٝاٍ

حتٌُ ايي٫ي١ ايي١ٜٝٓ اي  ختكر د٢ً ا٭ذٖإ أٟ )ستا ٜا  ٖٓا ٫ ؾا)ستا ٜا(

ايؽ٠٬(; ؾؿٞ ٖذا غؿ١ً ٚقؽر ْ ر، ٖٚٛ َا ٚق  ؾٝ٘ َٔ اشتعٗي بٗذا ايبٝث; ٭ٕ ٖذا 

                                      
. 4222. 1ينظر:األسييطورة يف اللييعر العييريب قبييل اإلسييالم.أمحد إياعيييل النعيمييي. .دار اللييؤون الاقااييية العامة. غييداد. ط (32)

 426ص
 .  57. ص1742س اق ا ن األحلدايب. حتقيق عزة حسن.دار يًن أمي .دملق.ينظر:األزمنة واألنواء.أ و إ  (31)
ينظر: شفاء الغليل ايما يف كالم العرب من الدخيل. شهاب الدين اخلفاحلي. حتقيق حممد عبد املينع  خفاحلي.املطبعية املنًنيية  (34)

 .174.ص1734-هي 1151. 1 األزهر.ط
 م. مادة  : غزل1772 -هي 1212.  1ت . طلسان العرب . ا ن منظور. دار صادر.  ًنو  (31)
 143ديوانه .حتقيق عمر ااروق الطباع.دار األرق   ن أيب األرق . ًنوت. لبنان.ص  (32)
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ٚاَر٩ ايكٝض راًٖٞ. إها َص٢ٓ  ،(55)املؿّٗٛ يًُضراب داَٞ إش٬َٞ، نُا قاٍ ا٭زٖرٟ

املهإ املرةؿ . ٚقٌٝ يف ةؿصري قٍٛ احملراب ٖٓا ٖٛ: ؼي  ايبٝث، ٚأنرّ َٛـ  ؾٝ٘، أٚ 

. ٚقاٍ (57)أْٗا ايكؽٛ  ايعاشت١ (56)"ٜصًُٕٛ ي٘ َا ٜعا٤ َٔ ستا ٜا" اهلل ةصاىل:

ايعٛناْٞ احملا ٜا يف ايًػ١: "نٌ َٛـ  َرةؿ ، ٖٚٞ ا٭ب١ٝٓ ايرؾٝص١ ٚايكؽٛ  

ابل، ايصاي١ٝ، ٚقاٍ أبٛ دبٝي٠ احملراب أظرف بٝٛج اييا ، ٚاشتعٗي ببٝث اَر٨ ايكٝض ايص

". ٚظاٖي ٖذا ا٭هري قٍٛ ٚـاح (58)ٚقاٍ املن  ٫ ٜهٕٛ احملراب إ٫ إٔ ٜرةك٢ إيٝ٘ بي ش

 :( 59)ايُٝٔ

  ب١ ستراب إذا ر٦تٗا                مل أيكٗا أٚ أ ةكٞ شًُا

ٖذا ؾف٬ّ دٔ إٔ ايذٟ يف احملراب يٝض غس٫ٕ ايرٌَ نُا ؾُٗ٘ َٔ اشتعٗي بٗذا 

قي ٜتبا   إىل ايذٖٔ ْتٝز١ ايتكيِٜ ٚايت هري يف  ايبٝث د٢ً قياش١ ايػساٍ، ٚنُا

قؽٛ  املًٛى  -ايبٝث، إها ٖٛ ا٭ٚاْض، َٚٓخٛ  ايبٝث ٖٛ : )ذنرج يف احملا ٜا

أٚاْض ن ْٗٔ غس٫ٕ  ٌَ(، ٚيٝض قؽيٙ )ذنرج أٚاْض ن ْٗٔ غس٫ٕ يف  -ايصاي١ٝ

ا٭َانٔ  ستا ٜا( أ ا  بذيو ٚؼؿٗٔ أْٗٔ َٔ بٓاج املًٛى املٓصُاج ايًٛاةٞ ٜصهٔ 

 املرةؿص١)احملا ٜا(، ٜعٗي عذا املص٢ٓ يف بٝث اَر٨ ايكٝض َا بصيٙ، ٖٚٛ قٛي٘:

 اٍااااااااااااا٘             ٜكؿٔ جببا٤ املراؾل َهصاااااااااٚبٝث دذا ٣ ّٜٛ  رٔ ٚدتت

 ا             يكاف ارتؽٛ  يف ظاّ ٚإنُاٍااااااشبا  ايبٓإ ٚايصراْ  ٚايكٓ

 ٬ٍااااٜكًٔ ٭ٌٖ اذتًِ ـٌ بتف    ٣ٛ شبٌ اير ٣         ْٛادِ ٜتبصٔ اع
 

 ؾٗذٙ أٚؼاف ؾتٝاج ٜصعٔ َٓصُاج يف ستا ٜا ايكؽٛ ، َٚهْٓٛاةٗا.

                                      
 ينظر: اللسان . مادة حرب.  (33)
 11سورة سبأ.  (34)
 .11/6م. 1761هي 1221.  1صفوة التفاسًن. حممد علي الصا وين. دار القرآن الكرمي.  ًنوت. ط (35)
 .2/141م. 1776 -هي 1217. 4 ًنوت. ط –اتح القدير . شيل اإلسالم اللوكاين. دار ا ن كاًن. دملق  (36)
 .62ديوانه. ص  (37)
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ٚمما ٜ٪ني ١ُٖٝٚ ايرأٟ ايكا٥ٌ بكياش١ ؼٛ  ٖذٙ اذتٝٛاْاج يف ايعصر ادتاًٖٞ 

ٍ ظٛاٖي ظصر١ٜ نخري٠ ةتٓاؾ٢ َ  ايتكيٜض امليد٢، ْكتؽر د٢ً بصفٗا، َٔ ذيو قٛ

 :(60)ش١َ٬ بٔ رٓيٍ

 ٚدٓيْا ق١ٓٝ بٝفا٤ ْاد١ُ               َخٌ املٗا٠ َٔ اذتٛ  ارترادٝا

ايبٝا  -ؾؿف٬ّ دٔ زت٤ٞ ٚر٘ ايعب٘ ايٛاـ  ايكا٥ِ ب  املرأ٠ ٚاملٗا٠ 

د٢ً ضتٛ ٜٓؿٞ قؽي١ٜ ةًو ايكياش١ امل١َٖٛٛ، ٜٚؿؽ  دٔ اٱدزاب -ٚايٓص١َٛ

ٜٴؿنت   راعا بايبٝض ايٓٛادِ، ؾاملرأ٠ ٖٓا يٝصث أَّا اذتصٞ ايذنٛ ٟ َٔ ظادر يف ب١٦ٝ 

َبز١ً، ٫ٚ هؿر٠ أٚ ممٓص١ َٔ بٓاج ايؽٝي ايبٗايٌٝ ايًٛاةٞ حي   بػري قًٌٝ َٔ 

ا٫صرتاّ يف ةؽٜٛر ايعادر، إْٗا ٖٓا ق١ٓٝ، ٚٚظٝؿتٗا إَتاع يٝض ظباب اذتٞ ٚصيِٖ، 

ٚإٕ صاٍٚ  -نُا را٤ يف ايكؽٝي٠  –بٌ نذيو ـٝٛؾِٗ ايذٜٔ ٜٓسيٕٛ بِٗ ي٬ّٝ 

ايعادر إٔ ٜؽٛ ٖا بصي ذيو بايصؿ١، ؾا٫َتٗإ ٚايتصابد صاؼ٬ٕ قا٥ُإ َٔ ظباب 

 اذتٞ َٚٔ ـٝٛؾِٗ، د٢ً ضتٛ ميتٓ  َص٘ أٟ اصتُاٍ يًكياش١ أٚ ايٛقا .

 :  ( 61)ٚقرٜا َٔ ٖذٙ ايؽٛ ٠ يف قٍٛ زٜي ارتري ايكا٥ٞ

 صٛاٌَ     إَا٤ بيج دٔ ظٗر غٝا          ظع٢ ب٘ صٍٛ اي با٤ ن ْٗا   

 ؾُا ايكياش١ أٚ ايهرا١َ يٲَا٤ اذتٛاٌَ، ٫شُٝا دٓي ايعادر ادتاًٖٞو    

ٚصتاايٖا ها٥ؿاا١ َااذدٛ ٠، ٜؽااٝبٗا ايااب٤٬، نُااا يف   هكاا ! اٱظااا ٠ املررصٝاا١ غااري َصرٸؾاا١. 

 :( 62)قٍٛ دٓرت٠

٘ٴ بٳصيٳ ادَتٓٛبٹ ؼٳبا٤ٴ ٕٕ صٳرٻَنث                 َأدكاَؾ  هٳَكرٳج َؾُكًثٴ َقفٝاٴ با

َٳذد ْٳث َؾُكًثٴ َغساَي١ْ  ٚٳشَف ايَؿ٠٬ٹ بٳ٤٬ٴ      ٛ ٳ٠ْ             ااااااااااااااااااٚٳ ٳ  َقي  ادٳٗا 

َٚٔ أظٗر ايعٛاٖي اي   ةتٓاؾ٢ َ  ايتكيٜض امليٻدٳ٢ عذٙ اذتٝٛاْاج، أٚ نْٛٗا 

ةهرا  ذ ٗا أٚ قتًٗا دٓي ايعادر  -نُا ٜسدِ- َٛزّا َكيش١ يًعُض املصبٛ ٠

                                      
 .47املفضليات. ص (42)
 .141م.  ص1766 -هي 1226. 1شعر زيد اخليل . صنعة د.أمحد خمتار البزرة. دار املأمون للرتاث. ًنوت . ط (41)
 .41ديوانه.  ص (44)
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ِٗ إٔ  ادتاًٖٞ، ه٬ف َا ٜيدٞ أؼضاب ٖذا ايرأٟ، ؾكي أشًؿٓا إٔ َٔ أق٣ٛ أ يتِٗ زدُ

، ٚنإ يف ذيو صز١ يٛ ؼ ، (63)ايعادر ادتاًٖٞ ٜتضا٢َ ذ ٗا أٚ ؼٝيٖا يف ظصرٙ

( 64)يهٔ ا٫شتكرا٤ ٜٓؿٞ ه٬ؾ٘، ؾُٔ ذيو قٍٛ اذتا ذ بٔ صًس٠
: 

 دٓٓا باع٬ّ ٚظًُّا نُا ٜصا             ةرٴ دٔ صزر٠ ايرٸبٝض اي با٤

ظٝاٖ٘ اؾتيا٤ عا.  ؾإذا نإ ايصربٞ ٜبضد دٔ اي ب١ٝ ٜذ ٗا بي٫ّ دٔ ظا٠ َٔ

ؾ ٟ ةكيٜض ٖذا ايذٟ  زصٌ اٱي٘ أٚ ايرَس املكيط أٖٕٛ َٔ ظا٠و ٚد٢ً ؼض١ 

اؾرتا  ايسدِ ايكا٥ٌ إٕ ذيو نإ حِ اْيحر، ؾًِ بكٝث ايكياش١ َتٛا ح١ يف زتاٍ 

ايؿٔ، ٚاْيحرج ٚاْتؿث آحا ٖا يف غريٖا، بٌ اْصهصث ٚؼا ج دا ٠ مما ش١ ٜٛصٞ ب٘ 

صابلو مما ٜٛصٞ إٔ  د٣ٛ ايكياش١ أٚ ايرَس١ٜ املكيش١ يف ٖذٙ يؿق)نُا( يف ايبٝث اي

 ا٭ظٝا٤ ٫ ةتزاٚز أذٖإ ايكا٥ً  بٗا.

 :(65)بٌ مل ٜتٛ ع أبٛ  ٩ا  اٱٜا ٟ َٔ ةؽٜٛرٖا ؼٝيّا َ ن٫ّٛ يف قٛي٘

ٌٳ امُلكًَتٳا      ْٳٛا ا                      َؾؽا ٳ َيٓا َأنضٳ َٳٗا٠ّ  ٚٳُأهر٣   ااأ  َؾض٬ّ 

(66))ٖٚٛ َٔ أقيَِٗ( يف قٛي٘ ذيو اَر٩ ايكٝضٚن
:   

٘ٴ   ٜٳفزٳ ٴ ايرٴَ ٳ صٳَٛي ٌٻ ُغ٬َٞ  ٛٳٔم          ٚٳَظ َٳٗا٠ٺ َأٚ يٹَ صَكاٳ شٳٗ  ِّ  يٹُه

 : ( 67)أٜفّا قي صتي ايعادر ٜصًٔ ةؿفًٝ٘ يًُرأ٠ د٢ً ٖذٙ ا٭ظٝا٤، نُا يف قٍٛ زٖري

ٚٳ ٴ ټ ايآا      ٗٳث ؾٝٗا اي ٹبا٤ٴ             ةٳٓازٳدٳٗا امَلٗا ظٳبٳّٗا  ٚٳظاَن ٓٴضٛٔ    اااااا

)د٢ً أْ٘ دٓي ايكيا٢َ ْا  ( ٜ ٌ ٚر٘  صت٢ يٛ دي ٖذا مما ٜص٢ُ بايتعبٝ٘ املكًٛب

ا٫شتعٗا  قا٥ُّا; إذ يٛ ؼضث قياش١ ٖذٙ ا٭ظٝا٤ َا راز يًعادر ةؿفٌٝ 

 املرأ٠/املكيش١ د٢ً َا قيشث بصبب٘.

                                      
 .  41، و الواقع واألسطورة يف شعر أيب ذؤيب اذي. . ص61ينظر يف ذلك : األساطًن دراسة حضارية مقارنة . ص (41)
 .25ديوانه. عمر ااروق الطباع .دار القل   ًنوت . لبنان   ص (42)
 74األصمعيات ص (43)
 .66ديوانه . ص (44)
 .14ديوانه . ص (45)
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)ايػساي١ ٚاي ب١ٝ ٚاملٗا٠ ...( صتي عا دٓي ايعادر  مث١ أَر أهري، ٖٚٛ إٔ ٖذٙ ا٭ظٝا٤

 :( 68)اشتصُا٫ج صكٝك١ٝ، ٚةعبٝٗاج ٫ ظث عذا ا اٍ بؽ١ً نُا يف قٍٛ اَر٨ ايكٝض

 خيررٔ َٔ هًٌ ايػبا  دع١ٝ           باييا د  ن ْٗٔ ظبا٤  

١ ؾتعبٝ٘ شرد١  ٚابِٗ بصرد١ اي با٤ املكؽٛ  ٖٓا ٫ ٜرتى أٟ زتاٍ ٫ دا٤ قياش

 اي با٤ أٚ  َسٜتٗا، بٌ ٜصكٝٗا ؼٛ ةٗا اذتكٝك١ٝ ظاَّا.

أَا إٔ ايعادر ٜرنس د٢ً أدفا٤ ا٭ْٛح١ يف ٚؼؿ٘ املرأ٠ املتػسٍ بٗا، ؾٗذا صز١ 

دًِٝٗ ٫ عِ; ٭ٕ ٖذا ا٭َر ٜبتصي باملرأ٠ املذنٛ ٠ دٔ َٝيإ ايتكيٜض، بٌ ميٓصٗا َٓ٘ 

ش١، ٚإٕ نٓث يف ظو َٔ ذيو ْ ر٠ أنخر مما ٜكربٗا إيٝ٘ ملا ؾٝ٘ َٔ زتاؾا٠ ايكيا

بصٝك١ يكبٝص١ ؼٛ ٠ ا٭ْخ٢ املذنٛ ٠ يف ايعصر ادتاًٖٞ ةٓب٦و بؽيم  أٜٓا ٖذا، 

ذيو أْا ًْضق أْ٘ نًُا اقرتبث ٚقٜٛث د٬ق١ ايتكيٜر ٚا٫صرتاّ ب  ا٭ْخ٢ ٚايعادر 

جتاؾث دٔ ظصرٙ ٚقٌ أٚ غاب ذنرٙ عا بإ اٍ، ؾهٝـ بذيو ايتؿؽٌٝ ٚاذتص١ٝو ٚإ٫ 

هِ ٖٞ ؼٛ  ا٭ّ ٚايبٓث ٚا٭هث ٚايسٚر١ ٚايص١ُ ٚارتاي١ ٚشا٥ر ايكرٜباج يف ايعصر ؾ

ادتاًٖٞو ٌٖٚ ٚ   يف ظصر ظادر راًٖٞ أٟ ٚؼـ أٚ ذنر يصفٛ َٔ أدفا٤ قرٜباة٘ 

ِٵ ٜذنر ايعادر ادتاًٖٞ حيٟ أَ٘ ايذٟ شكاٙ، ٚبكٓٗا ايذٟ صٛاٙ،  ا٭ْخ١ٜٛ ِٳ َي و حِ يٹ

و زصًٓا ذيو ْسدِ إٔ ا٭ْخ٢ اي    ٚرٛ ٙ ٚها٥٘ ٚغذاٙٚناْا شببّا َباظرّا قرٜبّا يف

ٜعري ايعادر ادتاًٖٞ إىل أرسا٥ٗا ْاٖٝو دٔ ايرتنٝس د٢ً أدفا٥ٗا ا٭ْخ١ٜٛ أْٗا 

دٔ ةًو اي  ٜكيشٗا، ٚإها ٖٞ ا٭ْخ٢ اي   ؾف٬ّيٝصث ا٭ْخ٢ اي  زًٗا ٜٚٛقرٖا 

ْث هٝاي١ٝ ٜتُٓاٖا با٭ٚؼاف ٜرغا ؾٝٗا أٚ ٜرٜيٖا، شٛا٤ أناْث أْخ٢ بصٝٓٗا أّ نا

 ةًو.

ٚةرنٝس ايعادر د٢ً أدفا٤ ا٭ْٛح١  يٌٝ قٟٛ د٢ً بصاع١ ايعادر ادتاًٖٞ، 

ٚٚاقصٝت٘ يف ايتؽٜٛر ٚايتصبري، ٚصكٝك١ إْصا١ْٝ ؼٛ ٠ املرأ٠/ا٭ْخ٢ يف ايعصر ادتاًٖٞ، 

٭ْخ٢، ؾ دفا٤ ا٭ْٛح١ َٚٛاـ  ايؿت١ٓ يف املرأ٠ أِٖ َا ٜصين ايعادر/ايذنر َٔ املرأ٠/ا

ٚزذب اٖتُاَ٘، َٚٔ حِ ٜٓكل يصاْ٘، ؾرتنٝس ايعادر دًٝٗا خيتؽر املصاؾاج يٝؽٌ 

 بٓؿص٘ ٚبٓا يف ٖذٙ ايكف١ٝ إىل املرا  َٔ أقرب ايكرم.

                                      
 .15ديوانه .  (46)
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ٚبرأٜٞ إٔ ظٛاٖي ٖذا يف ظصرِٖ أنخر َٔ إٔ حتؽر، ٚأظٗر َٔ إٔ ةٓهر، َٔ ذيو 

 (:69(قٍٛ دُرٚ ابٔ نًخّٛ

 ٢ًَ ًَثٵ دٳ ٜٵَو ٔإذٳا  ٳهٳ ٓٳ    ٤٬َٺ     ااهٳةٴٔر ٝٵ ٕٳ ايَهاظٹضٹ ٛٵ ٝٴ ٓٵثٳ دٴ َٹ  ااااااٚٳَقيٵ َأ

َٳا٤ٳ بٹِه ٌٕ َأ ٳ ٝٵَك ٓٳاااااااااااااااذٹ ٳادٹٞ دٳ ٝٵ ٓٹ ِٵ ةٳِكرٳأ رٳ ٕٔ َي ٛٵ ًٖ ٕٔ اي ٖٹزٳا  اااااإر         

ٌٳ صٴلِّ ايصٳأش  ٳهٹؽّا     َٹخٵ ٓٳا     ٚحٳيٵّٜا  ٝٵ َٹصٹ ِّ اي٬َ ٔٵ ُأُن َٹ  صٳؽٳاّْا 

ٓٳ َٳتٵ ُٳَكثٵ َٚعاَيٚ ْٳ١ٺ شٳ ٓٳاا٢ َييٹ ٝٵ ٚٳيٹ ُٳا  ٗٳا ةٳ٤ٛٓٴ بٹ ٚٳا ٹُؾ  اااااااااااااااااااااثٵ          ٳ

ٗٳا     ٓٵ ٜٳفٹٝلٴ ايبٳابٴ دٳ ُٳ١ّ  ْٳا     ٚٳَِ َن ٓٴٛ ٘ٹ رٴ ٓٵثٴ بٹ ٓٹ  َٚنعٵضّا َقي رٴ

ٓٵفٺ َأٚ  ٴهٳ ًَ ٜٳتٹٞ بٳ ّٕ        ااااااااااااٚشٳأ  ُٳا  ا ٔٗ ًٹٝ ٕټ هٳعٳاػٴ صٳ ٓٳ ٜٳٔر ٝٵ ْٹ  اااااااااا ٳ

يٛ اؾرتـٓا قياش١ ا٭ْخ٢ املذنٛ ٠ يف ٖذٙ ايؽٛ ٠، شتهٕٛ دزٝب١ ؾرٜي٠ ٖٞ 

ايكياش١ اي  ةتض  ؾٝٗا اٱع١ املكيش١ ارتًٛاج ٚأٚقاج ايػؿ٬ج يتهعـ ملٔ ٜكيشٗا 

)ذ ادٝٗا ٚحيٜٝٗا َٚتٓٗا ٚنعضٗا(. حِ إذا ناْث ٖذٙ أدفا٤ إع١  دٔ َؿاةٓٗا:

ِٳ ختع٢ ؾَكيش١  ٖذٙ اٱع١ دٕٝٛ ايهاظض و أّ نٝـ ٜصتكِٝ ملٔ ٜكيشٗا إٔ ً

 ٜتزاٚز ايكياش١ إىل ايعٗٛا١ْٝ ؾٝصعكٗا ِٜٚٗٝ بٗا إىل صي ادتٕٓٛ امل٪ني احملكل با

 )املؽي  امل٪ني، ٚقي ايتضكٝك١ٝ(و

ِٴ أْٗا  َس يًخؽا ٖٚب١ اذتٝا٠، ٚضتٔ  ٜٴسٵدٳ ٚايخيٟ َٔ أبرز أدفا٤ ا٭ْٛح١ اي  

ايعادر ادتاًٖٞ، َ  ةصًُٝٓا أْ٘ قي اشتصًُ٘ اشتصُا٫ّ  ٔصُاٍ دْصتبصي ٖذا ا٫شت

 :(70(حيٌُ  ٫ي١ غري صص١ٝ، ضتٛ قٍٛ ا٭دع٢ مييح احملًل ايه٬بٞ

ًٖلٴ ٚٳامُلضٳ ٓٸيٳ٣  ٓٸأ  اي ٚٳبٳاجٳ دٳ٢ً اي ٗٳا      ْٹ ٝٳا ًٹ ٜٳؽٵَك  ٔٔ ٜٵ  ةٴعٳاٸ مَلِكرٴٚ ٳ

ٟٳ أٍّّ ٕٕ حي ٞٵ يبا ِٳ  إش  ـٝص ْٳتٳَؿرٸمٴ حتايؿا       بٹ شٵضٳ ٛٵ ٴ ٫   دٳ

اي  ص ٞ بٗا  اذتص١ٝ يهٔ ٖذا ا٫شتصُاٍ َٚا ظابٗ٘ قًٌٝ، ٚايهخري ٖٛ ايؽٛ ٠

، ٖٚذا اذتهِ ٜٓكبل ٜعتٗٝٗا ٖٚٞ ْابص١ َٔ ذنر ضتٛ أْخ٢ ،حيٟ املرأ٠ يف ظصر ايػسٍ

                                      
 .42-42ديوانه ص (47)
 .126ديوانه،عمر ااروق الطباع .دار القل   ًنوت . لبنان    ص  (52)
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د٢ً ايؽٛ ٠ اي  ٚريْاٖا يف ظصر دُرٚ بٔ نًخّٛ ايصابك١، ؾ٬ ْ ٔ إٔ ٖٓاى َا 

ةًو ايرَس١ٜ ٚايكٗر ٚايكياش١، اْ ر ا٭ٚؼاف اذتص١ٝ ٚاملص١ٜٛٓ َصّا  ٜٛصٞ بع٤ٞ َٔ

 اي  هًصٗا د٢ً حيٜٗا:

ٌٳ صٴلِّ ايصٳأش،  ٳهٹؽّا( أيٝصث ٖذٙ غا١ٜ ايرغب١ ايذنٛ ١ٜ با٭ْخ٢و إذا  َٹخٵ اذتص١ٝ: )

ناْث ايكف١ٝ قف١ٝ إظا ٠ ٚةص ِٝ، ٚدرؾاّْا برَسٜت٘ ٚقياشت٘ ؾُا املؿٝي يف إٔ خيً  

 ٜٔ ايٛؼؿ  املهتٓسٜٔ بِٓٗ ٚاظتٗا٤، بٌ ٚاشت٬ب ياٺ يًًُكٞ ٚاملتًكٞودًٝ٘ ٖذ

ٓٳا( أيٝصث ٖذٙ ْٗا١ٜ صا ظًو ايذنر  ٝٵ َٹصٹ ِّ اي٬َ ٔٵ ُأُن َٹ ٚاملص١ٜٛٓ : )صٳؽٳاّْا 

ٚاشتؿرا ٙ با٭ْخ٢و ٚنراٖت٘ ٚامش٦سازٙ َٔ أٟ ظران١، إْٓا صتي ؾٝٗا ؼٛ ٠ قابٌٝ 

َت٢  أ٣ ايٓاط ٖذٙ ا٭ْا١ْٝ ٚصا ايتًُو ٚايتؿر  يف ٚأْاْٝت٘، ؾ ٜٔ ٖٞ ايكياش١ إذّاو ٚ

 ايرَٛز ٚاملكيشاجو

ٚد٢ً ضتٛ ذٟ ؼ١ً ٜكاٍ ا٭َر ْؿص٘ دٔ عبٝص١ ؼٛ ٠ اذتاٌَ ٚاملرـ ، ٚأْٗا ٫ 

ةصيٚ إٔ ةهٕٛ ؼٛ ّا  اَس٠ يٰع١ ٚاٖب١ اٱهؽاب ٚاذتٝا٠، يهٔ اْ ر ٌٖ جتي ظ٦ّٝا َٔ 

 :( 71)ذيو يف ؼٛ ٖا دٓي اَر٨ ايكٝض يف قٛي٘

َٴرٵـٕ      ُٹخًٹوٹ صٴبٵ٢ً قي َعرٳِقثٴ ٚ ِٳ ستٍٛ     ؾ  ؾ عٝتٴٗا دٔ ذٟ ظا٥

ْٵؽٳرٳَؾثٵ ي ٜٴضٳ      ٘ٴ   ااإذا َا به٢ َٔ هًؿٗا ا ٚٳحت  ظٹٗكٗا مل  ٍٔاااابعٹلٍّ   ٛٻ

 ( 72) نذيو ئ جتي ظ٦ّٝا ش٣ٛ اذتص١ٝ يف أدفا٤ رصُٗا يف قٛي٘ أٜفّا :

 يكاف ارتؽٛ  يف ظاّ ٚإنُاٍ ا          ااااااشبا  ايبٓإ ٚايصراْ  ٚايكٓ

 ْٛادِ ٜتبصٔ اع٣ٛ شبٌ اير ٣            ٜكًٔ ٭ٌٖ اذتًِ ـٌ بتف٬ٍ

ؾايبٓإ ايصبا  ٚايصراْ  ٚايكا١َ املصتك١ُٝ املُعٛق١ نايكٓا٠، ٚارتؽٛ  ايًكٝؿ١ 

َتص١ مل ٜكؽي َٓٗا اَر٩ ايكٝض قياش١، ٚمل ٜؿِٗ َٓٗا ش٣ٛ أْٗا َٛاعٔ يذ٠، ٚدٛاٌَ 

 ٚإغرا٤ ظيٜئٜ ٜتٓاؾٝإ َ  أٟ أحا ٠ ييد٣ٛ ايكياش١، دن دٔ ذيو بكٛي٘:

 )... ٜتبصٔ اع٣ٛ شبٌ اير ٣            ٜكًٔ ٭ٌٖ اذتًِ ـٌ بتف٬ٍ(

                                      
 143ديوانه .ص  (51)
 .75-74ديوانه .ص  (54)



 

 

  

 اإلنسانية واالجتواعيةهجلة األندلس للعلوم  308

  صورة الورأة في الشعر الجاهلي "وهن األسطورة" أو "أسطرة الحقيقة"صورة الورأة في الشعر الجاهلي "وهن األسطورة" أو "أسطرة الحقيقة"                            هحود أحود العاهري    د/

 والعولبدولة الكويت

 م1024 هارس(  7الوجلد )  ثانيالالعدد 

ؾ ٜٔ ٚنٝـ بكياش١ حيًُٗا ايعادر ملٔ ٜصًِ أْ٘ ٜكٛ ٙ إىل ايف٬ٍ، ٜٚٛ ٟ ب٘ إىل 

 اير ٣ ٚاع٬ىو   

 ٕٚ ةصًٝل  –ٚشٓرتى يو أهٞ ايكا ٨  ،كٍٜٛيكف١ٝ ٚاشتكؽا٤ ايعٛاٖي يف ٖذٙ ا

ايتيقٝل يف ايعٛاٖي اٯة١ٝ، ٖٚٞ َٔ ايٓؽٛؿ اي  ةهر ج يف حٓاٜا  خٓا ٖذا  -َٓا

اشتػٓا٤ بٗا دٔ غريٖا; يتي ى إٔ أدفا٤ ا٭ْٛح١ ايٛا  ٠ يف غريٖا نُا ٖٞ ؾٝٗا ٫ 

نر إزا٤ حتتٌُ  د٣ٛ ايكياش١، ٫ٚ ةتزاٚز اذتض ايذنٛ ٟ دٓي ايعادر/ايذ

 املرأ٠/ا٭ْخ٢ اي  ٜتضيذ دٓٗا، ٚظصرْا ادتاًٖٞ زاهر بايهخري َٓٗا:

 :(73)ٜكٍٛ دٓرت٠

ٙٺ َأظرٳَقث       ٚٴرٛ ٝٻبثٹ ايصٴٗا يف ايَؿرَقيٹ     ٳَؾصٛا ايكٹبابٳ دٳ٢ً   ؾٝٗا َؾػٳ

ًٖ (74)ٚٳايعٳُض َٴبٳ ٚٳ َٴفٳرٻٕش  ًٖااابٳ ٳ  َٴَك ٚٳ ٛٳظٻٕ   َٴ ٔٴ بٳ ٳ  ٚٳايػٴؽ  يٹااااااإس          

َٳصاعٹ ٚٳ ـٺ  ٔٳ بٳ ٳ شٳٛايٹ ٚٳزٳبٳررٳ       ـٺ    ااااااٜٳكًُص َٹٔ ُي٪ُيٕ٪   يٹاااااااااااااٚٳَق٥٬ٹيٺ 

 (75)ٜٚكٍٛ عرؾ١:

 ياااااااٚيف اذتٞ أص٣ٛ ٜٓؿض املر  ظا ٕ           َ اٖر مسكٞ ي٪ي٪ ٚزبرر

 ًٌ صر ايرٌَ  دؾ ي٘ ْيٟخت      ٛ ّا      ااااااااااااااااااااااٚةبصِ دٔ أمل٢ ن ٕ َٓ

 :(76)ٜٚكٍٛ دبٝي بٔ ا٭برؿ
 ٚنخٝا َا نإ حتث اذتكاب          ا     اااؼصي٠ َا د٢ً اذتكٝب١ َٓٗ

 (:77)ٜٚكٍٛ املرا  ايصيٟٚ

 ٖٚٞ ٖٝؿا٤ ٖفِٝ نعضٗا               ؾخ١ُ صٝد ٜعي امل٪ةس 

 

                                      
 .41ديوانه . ص  (51)
 أراد  اللم  هنا الوحلوف امللرقة، كما سلف. (52)
   41 -42ديوانه. املكتبة الاقااية .  ًنوت . لبنان .ص (53)
 .42روق الطباع.دار القل   ًنوت. صديوانه حتقيق عمر اا (54)
 .34املفضليات. ص( 55)
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 :78))ٜٚكٍٛ اذتا  ٠

 يػساٍ ا٭ةً ٚةؽيؾث صت٢ اشتبتو بٛاـ         ؼًث نُٓتؽا ا

إذّا  د٣ٛ  َس١ٜ أدفا٤ ا٭ْٛح١، بيد٣ٛ أْٗا ةٗا اذتٝا٠ ٚارتؽا إٕ ؼضث يف 

بصض ايخكاؾاج ايكيمي١ ؾ٬ ةؽ  يف ايخكاؾ١ ايصرب١ٝ، ٫ٚ يف ايعصر ادتاًٖٞ املتصِ 

 بايٛاقص١ٝ ٚايبصاع١.

أَا إٔ ظصرا٤ ادتا١ًٖٝ أغؿًٛا ذنر ايٛر٘; مما ٜٛصٞ إٔ املرأ٠ املذنٛ ٠ يٝصث 

ض١ املصامل; ٭ْٗا يٝصث اَرأ٠ صكٝك١ٝ، ؾٗٛ أَر غري َصًِ ب٘ أبيّا، ٚصز١ با٥ٔ ٚاـ

دٛا ٖا، بٌ ٖٛ ستض َػايك١، ٫ٚ خيًٛ َٔ ةفا ب َ  َا ٜصًُٕٛ ب٘ ِٖ َٔ ةعبٝ٘ 

املرأ٠ بايعُض ٚدٝٓٝٗا بصٝين اير٥ِ ٚايػساٍ ٚاملٗا٠. ٜٚٓكض ذيو ظٛاٖي ظصر١ٜ 

ايٛر٘ ايتؿؽ١ًٝٝ اي  ٚ  ج يف ايعصر نخري٠. ٚشبل إٔ شر ْا نخريّا َٔ أرسا٤ 

ادتاًٖٞ، ٚأشًؿٓا إٔ أرسا٤ ايٛر٘ أنخر َا ٚقـ دٓيٖا ايعادر ادتاًٖٞ، مما ٜ٪ني 

مبا ٫ ٜيع زتا٫ّ يًعو أْٗا ؼٛ ٠ ٭ْخ٢ صكٝك١ٝ َٛرٛ ٠ يف ٚاق  ايعادر أٚ يف ْؿص٘ 

 (79)أٚ هٝاي٘ أٚ أص٬َ٘ ٚدكً٘ ايباعٔ. َٚٔ ظٛاٖي ذيو قٍٛ عرؾ١:

 ياااااٞ أص٣ٛ ٜٓؿض املر  ظا ٕ           َ اٖر مسكٞ ي٪ي٪ ٚزبررٚيف اذت

 ختًٌ صر ايرٌَ  دؾ ي٘ ْيٟ      ٛ ّا      اااااااااااااااااااااٚةبصِ دٔ أمل٢ ن ٕ َٓ

 ي ااااااااااااا            دًٝ٘ ْكٞ ايًٕٛ مل ٜتخاٚٚر٘ ن ٕ ايعُض صًث   ا٤ٖ

 :(80)ٚقٍٛ اَر٨ ايكٝض

 ةتكٞ              بٓاظر٠ َٔ ٚصغ ٚرر٠ َكؿٌةؽي ٚةبيٟ دٔ أشٌٝ ٚ

 

 

 

                                      
 .44املفضليات، ص (56)
  41 -42ديوانه. املكتبة الاقااية .  ًنوت . لبنان .ص (97)
 .122ديوانه . ص (08)
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(81)َٚخً٘ قٍٛ قٝض بٔ ارتكِٝ:
 

 ةرا٤ج يٓا ّٜٛ ايرصٌٝ مبك١ً                 غرٜر مبًتـ َٔ ايصي  َؿر 

(82)ٚقٍٛ املرا  ايصيٟٚ:
 

 ؼٛ ٠ أصصٔ َٔ ٫ذ ارتُر                ٣ٖٛٚ ايكًا ايذٟ أدزب٘

 راااٜ٪ْل ايص  ٚـافٺ َصبه                   ااااااا اق٘ َٓٗا بٝا  ْاؼ

 رارف                  ةصًل ايفاٍ ٚأؾٓإ ايصُااااٚعا دٝٓا هذٍٚ شت

 ٚغري ذيو نخري.

أَا إبرازٖا ـخ١ُ ممت١٦ً ؾٗٛ اْصهاط ا ةيا ٟ، أٚ ا ةيا  اْصهاشٞ يع ـ ايصٝغ 

ٖا أرصا ِٖ ٚيًضٝا٠ ايكاش١ٝ اي  نإ ٜصٝعٗا ايصربٞ يف ادتا١ًٖٝ، صت٢ ٖسيث ررا

 را٫ّ ْٚصا٤ٶ. ؾ ٕ ةٛري املرأ٠ ذاج ادتصِ املُت٧ً أَر ْا   أٚ قًٌٝ، َٚا ْي  ناْث 

ايٓؿٛط إيٝ٘ أ غا ٚضتٛٙ أشرع، د٢ً أْٓا يٛ ةؽؿضٓا َا را٤ َٔ ذيو يف ظصرْا 

ايكيِٜ ئ صتي ةًو ايفخا١َ املؿرع١ املتٓاؾ١ٝ َ  املصت٣ٛ ادتُايٞ املكًٛب إ٫ يف 

دؽرْا ايذٜٔ اْصهصث دًٝٗا ؼٛ  َٔ ـخا١َ ْصا٤ دؽرْا ٚةرٌٖ أذٖإ بصض أبٓا٤ 

أرصاَٗٔ، حِ إٕ ايعادر ادتاًٖٞ نإ ٜكؽر ٚؼـ ايفخا١َ ٚا٫َت٤٬ د٢ً َا 

 :(83)ٜصتضصٔ، ضتٛ: ا٭  اف ٚايصٝكإ غايبّا، نُا يف قٍٛ دبٝي بٔ ا٭برؿ
 ؼصي٠ َا د٢ً اذتكٝب١ َٓٗا              ٚنخٝا َا نإ حتث اذتكاب

 (:84)ٍ املرا  ايصيٟٚٚقٛ

 س ااااااااااااااااااااؾخ١ُ صٝد ٜعي امل٪ة      ٖٚٞ ٖٝؿا٤ ٖفِٝ نعضٗا         

ٚاَت٤٬ ٖذٙ ا٭دفا٤ َٔ ا٭َاٛ  ادتُايٝا١ املصتضصا١ٓ يف املارأ٠ قايميّا ٚصايٜخّا، مماا         

يشاٗا  ٜصين إٔ ايعادر إها ٜؽٛ  املرأ٠/ا٭ْخ٢ اي  ٜصعكٗا أٚ حيًِ بٗا ٫ اٱع١ ايا  ٜك 

                                      
 -هيييي1216. 1طبقيييات الليييعراء. ا ييين سيييالم اجلم يييي. حتقييييق عمييير اييياروق الطبييياع.دار األرقييي   ييين أيب األرقييي   يييًنوت.ط (61)

 .142م ص1775
 .34.ص 4222املفضليات. املفضل الظيب.حتقيق د.قصي ا سٌن.دار ومكتبة اذالل،ودار الب ار. ًنوت. (64)
 .42ديوانه حتقيق عمر ااروق الطباع.دار القل   ًنوت. ص (61)
 .34املفضليات. ص( 62)
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أٚ ناْااث َكيشاا١. ٜٚسٜااي ا٭َاار ٚـااٛصّا أْااا صتااي ذيااو نااخريّا َااا ٜكاارتٕ بتؽااٜٛر  قاا١     

هؽرٖا، ٚاشتكا١َ قيٖا ضتٛ َا ٖٛ يف ايبٝت  ايصابك ، مما ٜ٪ناي ايت نٝاي نًا٘ إٔ    

ا٭َر ٫ ٜصايٚ شاٝكر٠ ايٓ ار٠ اذتصا١ٝ ايٛادٝا١ أٚ غاري ايٛادٝا١ َأ ايعاادر/ايررٌ  ضتاٛ           

 املرأ٠/ا٭ْخ٢.

ٚ ٚ ٖاااا َؽااي ٠ بااا ّ، ؾاا٬ ٜصاااين ذيااو  َاااس ةكاايٜض ؾإْٗاااا قااي ٚ  ج غاااري      أَااا نخاار٠   

َؽااي ٠ باا ّ أنخاار َاأ ٚ ٚ ٖااا َؽااي ٠ بٗااا، َاأ ذيااو : )يًٝاا٢، ٖٚٓااي، ٚشاا٢ًُ، ٚ دااي،           

ٚيبٓاا٢، ٚدؿاارا٤، ٚأ ٣ٚ، ٚ ٜااا، ٚؾاعُاا١، َٚٝاا١، ٚدًاا٠ٛ، ٚدا٥عاا١، ٚايرباااب، ٚ ااٌ، ٚزٜٓااا،          

ٛزع ، ٚدبًاا١، ٖٚرٜاار٠، ٚرٓااٛب(، ٚقااي  ْٚصااِ، ٚدٓٝااس٠، َٚااٞ، ٚملااٝض، ٚهٛياا١. ٚصتااي أٜفااّا : باا  

 –را٤ج أٜفّا ق١ٓٝ، ٚرا ١ٜ، ٚزٚر١، ٚأهتّا. بٌ إٕ َص ِ ايؽٛ  ايصاًب١ٝ يًُارأ٠ )َٗزا٠ٛ    

ها٥ٓا١ ْانخا١، ٚغريٖا(راا٤ج َؽاي ٠ ب ّ:)ؾا ّ ًَايّ ٖاٞ اذتُاا،          -َٗاي ٠   –َبػٛـ١ 

نُاا يف   .. ٖٚهذا(، مما ٜآكض أٟ نراَا١ عاذا ايتؽايٜر،    ،85))ٚأّ داَر يً ب   َس ايػي 

:86))قٍٛ دُرٚ بٔ َصي ٜهرب ٖارّٝا َٗي ا
 

 ٞاااااااااااااااؾسٜٓو يف ظرٜكو) أّ دُرٚ(             ٚشابػ١ ٚذٚ ايٕٓٛ زٜٓ

 ا               َٮج عا بذٟ ظكا ميٝينااااااااااااااااااااااااؾ٫ًٛ إهٛةٞ ٚبين َٓٗ

 :(87)ٚقٍٛ اذتك١٦ٝ

ّٻ ظٳذ ٳ٠( قادٹيّا ٜٴٓارٞ) ُأ ٌٻ  ٌٔ          ٚٳَظ ٕٻ دٳ٢ً ظٴرشٛؾٹٗا ُنرزٳ صٳَٓ   َنَ 

 : (88)ٚقٍٛ دُرٚ بٔ نًخّٛ

ٝٳُٝٓا َٳزراٖا اي ٕٳ ايَهَ طٴ  ٚٳنا ّٻ دٳُٕرٚ(             ٓٸا) ُأ  ؼٳبٳٓثٹ ايَه طٳ دٳ

ّٻ دٳُ  بٹؽاصٹبٹوٹ اٖيذٟ ٫ ةٳؽبٳضٝٓا        ٕرٚ(     اااااااٚٳَا ظٳرټ ايخٳ٬حٳ١ٹ) ُأ

                                      
 ًن أم عامروايها يقول اللاعر :  ومن يصنع املعروف مع غًن أهله       جيازى حلزاء جم( 63)

 .4/411م. 1765-هي 1226. 4املستقصد يف أماال العرب. الزخملري.دار الكتب العلمية. ًنوت.ط       
 .54م. ص1752ديوانه.ةمع  وحتقيق د. هاش  الطعان. وزارة الاقااة واإلعالم .  غداد.(64) 

 ، واللُّْرُسْوُف : رأس الضلع دما يلي البطن.134(ديوانه. عمر ااروق الطباع.دار األرق   ن أيب األرق . ًنوت. لبنان .ص 65)
 .34( ديوانه. عمر ااروق الطباع  ًنوت . لبنان ص 66)



 

 

  

 اإلنسانية واالجتواعيةهجلة األندلس للعلوم  312

  صورة الورأة في الشعر الجاهلي "وهن األسطورة" أو "أسطرة الحقيقة"صورة الورأة في الشعر الجاهلي "وهن األسطورة" أو "أسطرة الحقيقة"                            هحود أحود العاهري    د/

 والعولبدولة الكويت

 م1024 هارس(  7الوجلد )  ثانيالالعدد 

ايصهض ٖٚٛ إٔ ةؽيٜر اشِ املرأ٠ يف ايعاصر ادتااًٖٞ باا)أّ( د٬َا١ ذّ     بٌ يٛ ا د٢ َيٕع 

 ٖٚزا٤ يهإ إىل ايؽٛاب أقرب.
 ا يف ايتعبٝا ؾٗٛ:َٚرـصٶ أَا ا٫شتعٗا  مبز٦ٝٗا صا٬َّ

 أَر ْا   ٫ ٜٓٗض ٱحباج ظاٖر٠ٺ َا. (1

 د٢ً ْي ة٘ ٜ ةٞ َ  املارٓ  َٔ ايعصرا٤ مما ٜٛصٞ بع٤ٞ َٔ ا٫ضتراف دٔ ا٭ؼٌ. (2
ايذٟ ميٓ  ايعادر/ايذنر َأ إٔ ٜصعال أٚ ٜصزاا باذتاَاٌ أٚ املرـا  إذا ناْاث       َا  (3

 ١ًٝ قرٜب١ املتٓااٍٚو ٫شاُٝا إذا ناإ نااَر٨ ايكاٝض عاياا ياذ٠ َ٪قتا١ ٜراٖاا يف          

أَخاٍ ٖ٪٤٫ أقرب َٓٗا يف ايصذا ٣ املخي اج. د٢ً إٔ َخاٌ ٖاذٙ إٕ ٚرايج دٓاي ظاادر      

 ٚيٝصث ايٛصٝي٠. َا ةهٕٛ ٚاصي٠ َٔ نخرياج غريٖا يف صٝاة٘،
ٚإٕ ٜهٔ َٔ  ٫ي١ إـاؾ١ٝ يف ذنر ايعادر ٖذٙ ايؽٛ ، ؾٗاٞ اشاتػراق٘  ٝا  صاا٫ج      (4

 ايًٗٛ املُه١ٓ َ  املرأ٠، صت٢ َٔ ناْث صا٬َّ أٚ َرـصّا.
 

أَاا دأ َخايٝا١ ؼاٛ ٠ املارأ٠، ؾإْاا ْصاًِ بتًاو املخايٝا١ يف ايعاصر ادتااًٖٞ، ٚنخرةٗاا             

ْٚكار أْا٘ " ْاا  ّا َاا ٜؽاـ       ،89))إٜاا  دباي ا ٝاي   صت٢ ن ْٗا ٚحأ ٜصباي دًا٢ صاي ةصابري  .     

نُااا ةااراٙ دٝاإٛ غااري    -ايعااادر ادتاااًٖٞ اَاارأ٠ ٚؼااؿّا صكٝكٝااّا ٜصهااض ٚاقصٗااا ظاَااّا       

يهٓااا ٫ ْاار٣ إٔ  اؾاا  ذيااو    .90))بااٌ ٜٛرااي َخاااٍ  ا٥ُااّا يًزُاااٍ َتؿاال دًٝاا٘"      -ايعااادر

املاارأ٠ قياشاا١ أٚ عكٛشاا١ٝ، أٚ ةرشااباج َاأ ذيااو، بااٌ َاار ٙ إىل ناإٛ ةًااو يٝصااث ؼااٛ ٠     

ٌٴ .)زٚرااا١ أٚ أَاااّا أٚ أهتاااّا أٚ بٓتاااّا أٚ را ٜااا١، أٚ.   ايااا  ميًهٗاااا ايعاااادر أٚ ٜصاٜعاااٗا:  ُٵخٴااا .( ةٳ

ؼٛ ةٗا أَاَ٘ ناًَا١ ا٭بصاا : ٜار٣ قبٝضٗاا ٚصصآٗا، ٜٚصااٜغ هريٖاا ٚظارٖا، إهاا ٖاٞ           

  ؼٛ ٠ املرأ٠ ايصعٝك١ احملبٛب١ اي  زٜٓٗا اذترَإ ٚ ًٗا ايبصي، أٚ املتُٓا٠ املعتٗا٠ ايا 

 مستٗاااا  ٜعااا١ ارتٝااااٍ ايبا دااا١ هايصااا١ دًٝٗاااا أدًااا٢ َاااا ٚؼاااٌ إيٝااا٘ ذٖااأ ايعاااادر  قٝاااّا     

َٚخاي١ٝ. ٚأَر عبٝصاٞ إٔ ايعاادر/ايذنر يأ ٜصعال أٚ ٜتُٓا٢ أٚ ٜتػاسٍ إ٫ بااَرأ٠ ٜراٖاا         

ٖٛ د٢ً ا٭قٌ َخاي١ٝ َتُٝس٠ دٔ غريٖا َٔ ايٓصا٤، ٚيذيو آحرٖا  ٕٚ شٛاٖا، ٚاهتا ٖاا  

. ٚإ٫ ؾُااا ايؿاارم باا  ايعااادر ٚغااريٙ إذا َٓصٓاااٙ َاأ إدُاااٍ      دًاا٢ َاأ دااياٖا َاأ ايٓصااا٤   
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هٝاي٘ يف ذيو ٚغريٙو َٚا ق١ُٝ ايعصر ايذٟ ٜؽٛ  ايٛاق  نُا ٖٛ دًٝ٘ ٫ نُاا حياض   

باا٘ ايعااادرو دًاا٢ أْااا ٫  ْصاايّ ؼااٛ ّا شااًب١ٝ يًُاارأ٠ يف ايعااصر ادتاااًٖٞ صبٝباا١ أٚ غريٖااا،    

 ٚقي َر دًٝٓا أَخ١ً َٔ ذيو.
ا ايٓ ر شٓزي ةًاو املخايٝا١ إهاا ةٓؽاا يف ارتؽااٍ اذتصا١ٝ       َٚ  ٖذا ٚذاى يٛ أَصٓ

غايبااّا، ٜٚٓااي  ٚرٛ ٖااا يف ارتاا٬ٍ املصٜٓٛاا١. ٚيااٛ نااإ مثاا١ قياشاا١ أٚ بكاٜااا َٓٗااا دًاا٢ أٜاا١   

ؼٛ ٠ ٚؼًتٓا يهاْث بصهاض ذياو ٫شاُٝا يف ايخٓاا٥ٞ اياذنر/ا٭ْخ٢. ؾاايصربٞ إذا أحٓا٢        

ٔ ٜتصر  يٛؼاـ ستاشأ رصايٖا، باٌ     د٢ً اَرأ٠ ي٘ بٗا ؼ١ً أٚ قراب١ ةصتًسّ ايتٛقري ي

٭ه٬قٗااا، ٖٚااذا أَاار اشااتُر دٓااي ايصاارب ادتبااا ٙ ٫شااُٝا ؾٓٝااّا، ؾكااي داااب اباأ ٚنٝاا  يف      

 :91))ايكرٕ ايراب  اعزرٟ قٍٛ املتٓأ

 ؼ٠٬ اهلل هايكٓا صٓٛ             د٢ً ايٛر٘ املهؿٔ بادتُاٍ

ْٛاا٘ يف َكاااّ  ٚداايٙ غااري َصتضصاأ يٛؼااؿ٘ أّ املًااو  جبُاااٍ ايٛراا٘ ; دًاا٢  غااِ ن     

  حا٤، ٫َرأ٠ دزٛز َاةث.

 :92))ٚيف ايٛقث ْؿص٘ ٚيف ايكؽٝي٠ ذاةٗا بًؼ املتٓأ ايع ٚ يف قٛي٘ دٔ املرأ٠ ْؿصٗا  

 ا                 يؿفًث ايٓصا٤ د٢ً ايرراٍاااااااٚيٛ نإ ايٓصا٤ نُٔ ؾكيْ
 ٬ٍااااا٫ٚ ايتذنري  ؾخر يًٗ            َٚا ايت ْٝد ٫شِ ايعُض دٝا      

 ٚدي ٖذا َٔ  ا٥  املتٓأ.

بصهاااض ايؽاااٛ ٠ ايصاااًب١ٝ إذ ٜٓؽاااا غايبٗاااا يف ا٭َاااٛ  املصٜٓٛااا١ ; مماااا ٜااايٍ دًااا٢ إٔ        

ايعادر إذا ٚؼـ َخاي١ٝ املرأ٠ ٚصصٓٗا إها ٜٓب  ذيو َأ ْؿصا١ٝ ذنار ضتاٛ أْخا٢، ؾٗاٛ       

 ٜؽـ َٓٗا َا ٜعب  صٛاش٘ أٚ ُْٗ٘ اذتصٞ ايذنٛ ٟ.

   ؼٛ ٖا دٓي ايعصرا٤ صت٢ ن ْٗا عكٛط ظا ط:أَا ةهرا

يهااإٛ صٝاااا٠ ادتااااًٖٝ  يٛصااااج َتكا بااا١، َٚاااٛاقؿِٗ َااأ املااارأ٠ َتكا بااا١ ناااذيو،   أ٫ّٚ:

را٤ج ؼٛ ةٗا يف أظصا ِٖ َتكا ب١ أٜفّا. ٚيٛ اشاتكرأْا أ ب أٟ أَا١ يٛرايْا ا٭َار ْؿصا٘      
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زَاْااّا، َٚهاْااّا، ٚبادخااّا، غايبااّا، ٖٚااذا أَاار َتٛقاا  يف عبٝصاا١ ايٓ ااراج ايعااصر١ٜ إذا احتاايج:  

ادتاااا  ايٓاااط إٔ ٜتضاايحٛا داأ ؼاااٛ ٠ املاارأ٠ دٓااي ايه٬شاااٝهٝ        –َااخ٬ّ   -ؾؿااٞ دؽاارْا  

ٚن ْٗا ؼاٛ ٠ ٚاصاي٠; ملاا ةتصاِ با٘ َأ مسااج َتكا با١، ٚا٭َار ْؿصا٘ دٓاي ايرَٚاْصاٝ              

ٚايرَسٜ ، ٚغريِٖ، يف شتتًـ أَِ ا٭   د٢ً َا بِٝٓٗ َٔ ةبأٜ، ؾًِ ٫ ةتكاا ب دٓاي   

 را٤ ادتا١ًٖٝ املتكا ب  زَاّْا َٚهاّْا ٚأذٚاقّا ٚأدراؾّا ٚ ٚاؾ  ٚظرٚف صٝا٠وظص
ذيااو ايتهاارا  يااٝض بااإع٬م ٫ٚ ٜصااين ايتكااابل، عاااي  يف ْؽااٛؿ ايعااصر ايكاايِٜ،   حاْٝااّا:

ؾضاا  جتااي املصاااْٞ ْؿصااٗا، شااتزي براداا١ ْااا  ٠ يف إدا ةٗااا ٚؼااٛغٗا ؼااٛغّا ريٜاايّا، ؾهااٌ  

 ٝ ٦ّا، أٚ إٔ ٜصكٝٗاا ظا٦ّٝا َأ ظخؽاٝت٘. ْ هاذ َاخ٬ّ يؽاٛ ٠        ظادر حياٍٚ إٔ ٜبتهر ؾٝٗا ظا

ةهر ج، ٖٞ ؼٛ ٠ ةعبٝ٘ املرأ٠ باي ب١ٝ، شٓزي ظادرّا ٜعابٗٗا ةعابّٝٗا دا ٜاّا، ٚآهار ٜعاب٘      

 :93))رٝيٖا جبٝي اي ب١ٝ يف اشتٛا٥٘ ٚعٛي٘ ٚ اي٘، ٜكٍٛ اذتا  ٠

 ٚةؽيؾث صت٢ اشتبتو بٛاـ         ؼًث نُٓتؽا ايػساٍ ا٭ةً 

 :          94))ٌ ايٝعهرٟ زُ  بٝٓٗا ٚاي ب١ٝ يف ايتٓؿض يف قٛي٘ٚاملٓخ

 ٚيخُتٗا ؾتٓؿصث         نتٓؿض اي أ ايبٗري

ٚحايد زصٌ ٚر٘ ايعب٘ صٛ  ايص ، ٚ اب  ٜعبٗٗا ٖٚٞ ظي أدٓاقٗاا إىل ظازر ايصاًِ    

، نُاا يف قاٍٛ دًباا٤    95))ايٓاـر، َرٜايّا باذيو إٔ ٜصاتتِ املٓ ار ايبايٜ  يًُارأ٠ ٚاي بٝا١       

 :  96))بٔ أ قِ

٘ٺ َكصٳِ     ٕٵ ظب١ٝ ةصكٛ إىل ْاـر ايصًِ     ؾَّٝٛا ةٛاؾٝٓا بٛر  ن 

 :(97)ٚ   املرا  ايصيٟٚ ب  ايؽٛ ة  ا٭هرٜ  يف قٛي٘

 ةصًل ايفاٍ ٚأؾٓإ ايصُر          ٚعا دٝٓا هذٍٚ شترف 
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، مث١ ظ٤ٞ حايد يف ٖذا ا٭َر أٚ ٖذٙ ايعب١ٗ ٜٓكفٗا َٔ أشاشٗا، ٜٚكٛ  أ ناْٗا

ٖٚٛ إٔ ايتعاب٘ أٚ ايتهرا  دٓي ايعادر ادتاًٖٞ يٝض هاؼّا بؽٛ ٠ املرأ٠، بٌ ٖٛ داّ 

ٜٓت ِ َٛـٛداج ايعصر ٚدٓاؼرٙ ناؾ١ صيٜد:)ا٭ع٬ٍ، ٚايٓاق١، ٚايرص١ً، ٚاملصا ى، 

ٚصٝٛاْاج ايؽٝي، ٚايؿخر، ٚامليٜ ، ٚاعزا٤، ٚارتُرٜاج(. ٫ٚ أظٔ إٔ ٖذا أَر خيؿ٢ 

ذ ٜص١ ٫ دا٤ عاب٘ ؼٛ ٠ املرأ٠ دٓي ايعصرا٤ ادتاًٖٝ  د٢ً ايذٜٔ اختذٚا َٔ ة

;  ز١ إٔ ذيو ايتهرا  أٚ ايتعاب٘ ْاةس دٔ نْٛ٘ دبا ٠ دٔ عكٛط ناْث ةكيٜصٗا

مما ش١ بعهٌ  ادٞ َتهر  إزا٤ املرأ٠/اٱي٘ ةصربث د٢ً ظهٌ أدراف ؾ١ٝٓ دٓي 

 اي٬صك .

ؾ٬  98))د٢ً قياش١ املرأ٠ أَا ايربف ب  ة ْٝد اشِ ايعُض ٚاملرأ٠، ٚرصً٘  ي٬ّٝ

ٜصتكِٝ إ٫ إذا ة ني يٓا إٔ املٛـٛع َُٓٗا أ٫ٚ نإ َكيشّا، ٚإٔ ة ْٝد اٯهر َراد٢ 

ؾٝ٘ َٚكؽٛ  َٓ٘ ادتاْا ايتكيٜصٞ يف ةعبٝٗ٘ با٭ٍٚ أحٓا٤ إع٬م ايتعبٝ٘، ٚإ٫ ؾإْ٘ 

ٜٴِهصٹا َا ظب٘ ب٘ ايتكيٜض  يٝض نٌ َا ظب٘ مبكيط ْاٍ ايتكيٜض، ٫ٚ نٌ َكيط 

ا٥ُّا، ؾكي َر بٓا ةعبٝ٘ ايررٌ، ٚايي ع بايعُض دٓي ايٓابػ١، ٚاملس   بٔ ـرا ، ٚمل ٜيع  

 أصي قياشتُٗا يذيو.

حِ إْٓا ٚاريٕٚ أرسا٤ َٔ املرأ٠ ْؿصٗا َذنر٠ ا٭مسا٤ َخٌ : )ايٛر٘، ٚادتٝي، 

ٚايصٓل، ٚايكي، ٚايخػر، ٚايٓٗي، ٚايخيٟ، ٚايؽي ، ٚايعصر، ٚايكرٕ، ٚاير ف، ٚارتؽر، 

.( بٌ ٖذٙ ا٭ظٝا٤ أ ٌ َا يف املرأ٠، ٚدًٝٗا َيا  نخري ظصر ايػسٍ، .يصام، ٚايؿخذ،.ٚا

ؾٌٗ اشتخٓٝث ٖذٙ ا٭ظٝا٤ َٔ ايتكيٜض نْٛٗا َذنر٠ ايتص١ُٝ د٢ً  غِ ذيو 

نً٘و نذيو أنخر أ ٚاج زٜٓتٗا ٚعٝبٗا َذنر٠ ايتص١ُٝ َخٌ : )ارترؿ، ٚايصٛا ، 

 .( . اخل..املصو، ٚايصٓن.ٚايصكي، ٚارتًخاٍ، ٚايٛظاح، ٚايٓؽٝـ، ٚ

ؾ٬ ٜصيٚ إذٕ ةعبٝ٘ ايعادر ادتاًٖٞ املرأ٠ بايعُض، ٚايػساي١، ٚاملٗا٠، ٚاي ب١ٝ.. 

ٚغريٖا َٔ املذنراج أٚ امل٪ْخاج، أٚ إظٗا ٖا بٝفا٤ ممت١٦ً د ١ُٝ ا٭  اف إٔ ٜهٕٛ 

، ٚاْك٬قّا َٔ ايب١٦ٝ (99)نُا قاٍ  .ستُي ايٜٓٛٗٞ قف١ٝ ذٚم شا٥ي يف ذيو ايصؽر
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ٚةٛظٝـ أرسا٥ٗا يف ايتصبري دٔ ذاج ايعادر ٚ غا٥ب٘، حِ حتٍٛ ظ٤ٞ َٔ ذيو إىل 

 أدراف ؾ١ٝٓ َتبص١، ٚشٓٛ   ظٛاٖي َٔ ذيو ٫صكّا.

ٚد٢ً اؾرتا  ايتصًِٝ بكياش١ ؼٛ ٠ املرأ٠ يف ايعصر ادتاًٖٞ، أٚ نٕٛ ذيو 

ٚاصي َتٛا حّا دُٔ نإ ٜكيشٗا َٔ ايكيا٢َ ا ٗٛي  ايذٜٔ مل ُزي دًٝٓا َؽي  

قكصٞ أٚ ظين ذن َٔ ذيو ؾًُاذا ةٓاٍ ص ا َٔ ايذنر ٚاٱدزاب أٚؾر أـصاف 

املراج َٔ  ٝ  اٯع١ اي  ٜصبيٖا ايعصرا٤ أْؿصِٗو ٚإذا ناْث  َٛزّا ٯع١ قيمي١ 

ؾًُاذا مل ٜهٔ يٰع١ ا٭ؼٌ املرَٛز بؽٛ ٠ املرأ٠ إيٝٗا أٚ دٓٗا ْصب١ َٔ ايذنر َصٗاو 

ي  ناْث َصبٛ  دٓي عا٥ؿ١ ب٬ ظو ٚ ا٤ ؼٛ ٠ املرأ٠ و ٚملاذا ٫ ٚملاذا ةتٛا ٣ ايعُض ا

صتي يف ظصرِٖ  ٫٫ج ٚاـض١ د٢ً ذيو ايتكيٜض املسدّٛ، أٚ قرٜبَا َٔ ذيو، صت٢ 

د٢ً ضتٛ َا صتي دٓي بصض ايعصرا٤ اٱش٬َٝ  ايذٜٔ مل ٜذٖا بِٗ ذاٖا إىل ظ٤ٞ 

 :(100)دس٠"َٔ ةًو اييدا٣ٚ، ش٣ٛ قؽي املبايػ١ نُا يف قٍٛ نخري 

ٗٴ ٗٔيةٴ ٔٳ دٳ ٚٳاٖيذٜ ٔٳ  ٜٳ َٳي ٕٴ  َٹٔ صٳذٳٔ  ايصٳذابٹ ُقصٛ ا    ِ     اااااااااااااااا ٴٖبا ٕٳ   ٜٳبهٛ

ٚٳشٴز َٳٗا        هٳرټٚا يٹصٳسٻ٠َ  ٴٖنصٶا  ُٹصثٴ َن٬ ٕٳ َنُا شٳ ُٳصٛ ٜٳص  ٛ اااااااااااايٛ 

َٳ ُٳضٻ دٹ ا ٜٴٓعٳرٴ َإٔ ةٳ ٜٹرٳاىٹ هٴً    ٘ٴ      اااااااااااااااٚٳامَلٝثٴ  ٜٳخًُيٴ َإٔ  ٚٳ  ٛ اااااَٳصٽا 

أّ إٔ ايعادر ايصربٞ ايكيِٜ قي ٚؼٌ يف ايرَس١ٜ إىل جتاٚز ا٭ؼٍٛ املرَٛز دٓٗا  

 ن١ًٝ ٚا٫نتؿا٤ برَٛزٖاو

أَا ايرأٟ ايكا٥ٌ إٔ ايػسٍ باملرأ٠ إها ٖٛ ؼ٠٬، ؾًٝض مث١  ابف ب  َؿَٗٛٞ 

٫ٚ درؾّا، ٫ٚ ْكٌ يٓا ظ٤ٞ َٔ ذيو َٔ  ايؽ٠٬ ٚايػسٍ باملرأ٠ ٫ يػ١ ٫ٚ اؼك٬صّا

ةراحٓا ايصربٞ، بٌ ظتإ َا بُٝٓٗا َٔ بٕٛ أٚرسٙ قٍٛ َْٛتصٝهٛ:"إٕ ؼضب١ ايٓصا٤ 

 .(101)ةربٞ ايذٚم ٚةؿصي ايككٛط"
)آع١  نُا إٔ ظٝاع  ايعصرا٤ اي  اشتصا  عا بصفِٗ َؽكًضا َصتٛ  ا ٖٛ:

ةكرتٕ بايػسٍ ٚايرحا٤ ٚامليح صٝد ايعصر دٓي ايصرب( ٚرصًٛا َٔ ايعصر ؼ٠٬ عا مل 
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اٱدزاب ٚايتكيٜر، بٌ أنخر اقرتاْٗا باعزا٤، ٖٚٛ أبصي َصاؾ١ َٔ ايتبتٌ ٚايؽ٠٬ 

 ٚظتُاج ايصابئٜ.

أَا نٕٛ ؼٛ ٠ املرأ٠ املتػسٍ بٗا يف ايعصر ادتاًٖٞ إها ٖٞ اَتيا  يًتػسٍ بايػٛاْٞ 

رـا َٓٗا دٔ عرٜل ايتػسٍ بتًو املٛرٛ اج يف املصابي ةكربّا إىل اٯع١ ٚايتُاط اي

ؾًِ مل ٜتكرب ايعادر َٔ َصبٛ ٙ َباظر٠  نُا نإ ٜؽٓ  يف ظ٪ٕٚ ( 102)ايػٛاْٞ

صٝاة٘ اي١َٝٛٝو َٚا ايذٟ ٜيؾص٘ إىل ايتٛشٌ بٗذٙ ايػٛاْٞ أٚ اختاذٖا  َسّا و بٌ َا  ادٞ 

٫  و ٚمل مل ٜهْٛٛا ذنٛ ّاو أيٝض ٭ٕ ايعادر ذنر(103)ٚرٛ  ةًو ايػٛاْٞ يف املصابي

ٜصٓٝ٘ ذنرٷ َخً٘، ٚإها ةصٓٝ٘ ا٭ْخ٢و إذّا ةًو ٖٞ  غب١ ايعادر ٚصارت٘ ٖٛ، ٫ صار١ 

اٯع١ ٚ غبتٗا ; نٝـ ٚاٯع١ ْؿصٗا إْاذو مل ٜبل إذّا إ٫ إٔ ةهٕٛ ةًو املرأ٠ املتػسٍ 

بٗا أْخ٢ صكٝك١ٝ ةًأ صار١ ايعادر/ايذنر، أٚ ةتصا٢َ َ  عُٛص٘ ٖٛ، يٝض مث١ أَر 

 ذيو. آهر ٜهُٔ ٚ ا٤
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 احملٛ  ايخاْٞ

 (104)قرأ ايٓاقي ايصربٞ ايكيِٜ ايعصر ادتاًٖٞ، ؾرآٙ زاهرّا بتؽٜٛر املرأ٠ َٚؿاةٓٗا

د٢ً ضتٛ َا ذنرْا، ؾ   ى َػس٣ ايعصرا٤ َٔ ٚ ا٤ ذيو. ٚمل ختـ دًٝ٘ ايؿرٚم 

ايكا١ُ٥ ب  ايعصرا٤ يف ةؽٜٛرِٖ يًُرأ٠ ٚيصٛاعؿِٗ ضتٖٛا : ؾٛري إٔ ٖٓاى َٔ اهتا  

يػسي٘ أيؿاظّا ظؿاؾ١ ةصن دٔ صايت٘ ايٓؿص١ٝ، ٚةٛصٞ بؽيم املصاْا٠ أٚ ٖهذا اشتكاع 

ةؽٜٛرٖا. ٖٚٓاى َٔ اةصِ غسي٘ بص١ُ بي١ٜٚ ١٦ًَٝ با٫دتيا  بايٓؿض، ٖٚٓاى َٔ 

ٜت ي٘ يف ظصرٙ ٫ٚ ٜصتبٗر بايؿٛاصغ ؾٝ ةٞ غسي٘ ظؿٝؿّا دؿٝؿا، َِٚٓٗ ظصرا٤ ناْٛا 

ٜٚؽٛ ٕٚ يف ةصًكِٗ باملرأ٠ ـربّا َٔ  (105)ابٔ ش٬ّ ٜتصٗرٕٚ يف ظصرِٖ د٢ً صي ةصبري

املتاع اذتصٞ، ضتٛ َا ٖٛ دٓي اَر٨ ايكٝض ٚا٭دع٢ ٚاملٓخٌ ايٝعهرٟ. ٬ٜٚصق يف ٖذا 

ايٓٛع َٔ ايػسٍ)ايؽرٜ ( أْ٘ يف صفٛ ٙ ا٭ٚش  ميخٌ املاـٞ، ؾٗٛ َبين د٢ً اشرتراع 

ايؽي١َ ٚامل٪اهذ٠ دٓي ; مما خيؿـ َٔ ٚع ٠ ارتزٌ دٓي ايعادر ٚٚع ٠ (106)ايذنرٜاج

 املتًكٞ.

ؾهٝـ ؾصر ايٓاقي ايصربٞ ايكيِٜ ؼٛ ٠ املرأ٠  ةًوو ٚمب دًٌ ٚرٛ ٖاو َٚا صيٚ  

  ٫يتٗا ٚٚظٝؿتٗا يف ةؽٛ ٙو 

نإ ايٓاقي ايصربٞ ايكيِٜ ٚاقصّٝا ظاَّا َخٌ ٚاقص١ٝ ايعادر ايكيِٜ ٚظصرٙ ; يذا مل 

  ٙ إىل  اؾٕ  َٔ دبا ٠ أٚ ةكيٜض  صتي ٚاصيّا َِٓٗ دسا ذيو إىل  َس أٚ أشكٛ ٠، أٚ

 ص ٝث ب٘ املرأ٠. 

ٚملٛقـ ايٓكا  ايصرب ايكيا٢َ َٔ ذيو ٚةصًًِٝٗ ي٘ َس١ٜ ٚادتبا  ٭ِْٗ أقرب إىل 

ايعصرا٤ ادتاًٖٝ  َٓا: زَاّْا ٚأذٚاقٓا ٚعبادّا ٚأدراؾّا ؾ١ٝٓ ٚارتُاد١ٝ. ٜٚٓضؽر 

 يف َٛقؿ : -ؾُٝا ْر٣ -شًٛنِٗ إزا٤ ذيو

ٔ ٚقـ َتزا٬ّٖ ةصًٌٝ ذيو ا٭َر غري َتصر  ي٘ ٫ٚ َؽرح ؾٝ٘ َِٓٗ َ ا٭ٍٚ :

ذن، صت٢ ص  ٜصر  يًضيٜد دٔ املرأ٠ ٚدٔ ايتػسٍ بٗا، نُا ٖٛ صاٍ ابٔ ش٬ّ 
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ادتُضٞ. ٚن ِْٗ ٜرٕٚ إٔ ٚ ٚ  ذيو يف ايعصر ادتاًٖٞ، ٚبتًو ايهخاؾ١ أَر عبٝصٞ 

رأ٠ ٫شُٝا يف ا تُ  ايبيٟٚ بيٜٗٞ ٫ حيتاش إىل ةصًٌٝ ٫ٚ ةهًـ ؾًصؿ١ٺ يتؿصريٙ. ؾامل

ظػٌ ايررٌ ا٭نن)ايعادر ٚاملتًكٞ(، َٚٛقي َٔ َٛقياج شًٛنٝاة٘، ؾٌٗ غرٜا دًٝ٘ 

ٚإٕ ٖفُٗا أٚ ةصاىل  -ٚا٭َر نذيو إٔ ٜ٪حرٖا َٔ ظصرٙ مبا ٜٛاز٣  ٚ ٖا يف صٝاة٘

و ٚإٕ مل ٜهٔ ذيو َٔ أرًٗا ٖٞ ؾُٔ أرً٘ ٖٛ، أٚ َٔ أرٌ  -دًٝٗا يف أَٛ  أهر

كٞ ايذٟ ٜصرٙ ايػسٍ ٜٚكرب ي٘. ٚيف ٖذا املٛقـ إزا٤ ٖذٙ اي اٖر٠ ا٭برز ٚايؽٛ ٠ املتً

ا٭نخر يف ايعصر ادتاًٖٞ ةتصاىل ب٬غ١ ايؽُث اي  اشتُرج إىل أٜاّ ابٔ قتٝب١ د٢ً 

 ب٬غ١ ارتكاب اي  بيأج َٔ دٓيٙ ؾُٝا ْصًِ.

املرأ٠ يف ظصر ايػسٍ ه٬ؼ١ زتُٛد١ آ ا٤ ٜذٖا أؼضابٗا إىل: إٔ ؼٛ ٠  املٛقـ ايخاْٞ :

ادتاًٖٞ ة٪ ٟ إصي٣ ٚظا٥ـ ح٬ذٺ)أٚ أنخر َٔ ٚاصي٠( ةعهٌ  اؾ  ايعادر يذنرٖا 

ٚاشتًٗاَٗا، ٚنخريّا َا ةتياهٌ احٓتإ َٓٗٔ، أٚ  ٝصٗٔ أصٝاّْا، ةًو 

ايٛظا٥ـ/اييٚاؾ  ةتصًل بخ٬ح١ أعراف ٖٞ: )املتًكٞ، ٚاملرأ٠، ٚايعادر( ؾ ٜٗا نإ 

املصتُي يف اذتصبإ إٔ ايؽٛ ٠ شٝكث ي٘. ٚشٓكـ ق٬ًّٝ َ  صفٛ ٙ ا٭برز، نإ ٖٛ 

ح٬ح١ َٔ ْكا ْا ايكيا٢َ، ْٓكٌ ٭صيِٖ يف ذيو  أّٜا ْ رّٜا، ٚيٰهر هٛذرّا ةكبٝكّٝا، 

 ٚيًخايد ا٭َرٜٔ َصّا ِٖ : ابٔ قتٝب١، ٚقيا١َ ابٔ رصؿر، ٚابٔ  ظٝل ايكريٚاْٞ.

ٚؼٌ ذيو بايٓصٝا، ؾعها ظي٠ حِ  .ٜكٍٛ ابٔ قتٝب١ َٓ رّا يذيو َٚص٬ًّ: "..

ايعٛم ٚأمل ايٛري ٚايؿرام ٚؾر  ايؽباب١; يٌُٝٝ ضتٛٙ ايكًٛب ٜٚؽرف إيٝ٘ ايٛرٛٙ، 

ٜٚصتيدٞ ب٘ إؼػا٤ ا٭مساع إيٝ٘ ; ٭ٕ ايٓصٝا قرٜا َٔ ايٓؿٛط ٫ٜف بايكًٛب ملا قي 

رصٌ اهلل يف قًٛب ايصبا  َٔ ستب١ ايػسٍ ٚإيـ ايٓصا٤، ؾًٝض ٜها  خيًٛ أصي َٔ إٔ 

ٜهٕٛ َتصًكَا َٓ٘ بصبا ٚـا بّا ؾٝ٘ بصِٗ ص٬ٍ أٚ صراّ، ؾإذا دًِ أْ٘ قي اشتٛحل َٔ 

" ؾابٔ قتٝب١ ٖٓا ٜػًا راْا املتًكٞ، ٚزصً٘ ٖٛ غا١ٜ (107)اٱؼػا٤ إيٝ٘ ٚا٫شتُاع ي٘...

ايعادر ٚ اؾص٘ يف ايتصر  يؽٛ ٠ املرأ٠ ٚايتػسٍ بٗا، ٜٚصًٌ ذيو بٛاق   َصرٚفٺ ٫ 

 َهابر. ٜٓهر، ٫ٚ ٜر ٙ إ٫
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ؼٛ ٠ املرأ٠ ٚايتػسٍ بٗا ٜ٪ ٟ يًعادر ٚظٝؿت ، أٚ  ٤ؾض٣ٛ ْؾ ابٔ قتٝب١ إٔ  زتٞ

 را٤ بياؾص :

ايرتٜٚس يعصرٙ ٚةسٜٝٓ٘ دٓي املتًكٞ ذنرّا أٚ أْخ٢; ٭ْ٘ ٜي ى ظاَّا إٔ ظصر  ا٭ٍٚ :

ايػسٍ ؾ  ٭ٚش  دي  َٔ املتًك ، ٚشبا ٫صتٛا٥ِٗ ٚـُإ اضتٝازِٖ يًكف١ٝ 

". ٖٚذا  اؾ  ستؽًت٘ ةصين ايعادر (108)ي  ٜصص٢ ايعادر إىل ةٛنٝيٖااملرنس١ٜ ا

 ٚقفٝت٘ بعهٌ أشاط.

ٜعرتى ؾٝ٘ ايعادر َ  غريٙ، ؾٗٛ َخًِٗ ممٔ رصٌ اهلل يف قًٛبِٗ ستب١ ايػسٍ  ايخاْٞ :

. حِ ٖٛ إٕ نإ ؼا قّا يف ْصٝب٘، ٚؼاصا جترب١ ظصٛ ١ٜ ٚريا١ْٝ (109)ٚإيـ ايٓصا٤

رؼ١ ٱبراز َا اشتهٔ يف ـُريٙ شتؿؿّا يٛدت٘، َصًّٓا صكٝك١ٝ ؾإْ٘ زي يف ذيو ؾ

 .(110)ظهاٜت٘ ٖٚٛاٙ; " ؾ٬ هري يف ايًذاج َٔ  ْٚٗا ايصرت"د٢ً صي ةصبري أبٞ ْٛاط

 :(111)أَا قيا١َ ابٔ رصؿر ؾٛقـ دٓي قٍٛ نخري دس٠
 ٘ااااا          إذا مسصث دٓ٘ بعه٣ٛ ةراشًااااااااااااٜٛ  ب ٕ ميصٞ شكُّٝا يصًٗ

 يتضُي َّٜٛا دٓي ي٢ًٝ مشا٥ً٘   ُصرٚف يف عًا ايص٢ً       ٜٚرةاح يً

ٚقاٍ:"ٖٛ َٔ أصصٔ ايػسٍ; ٚذيو إٔ ايعادر قي أبإ يف ايبٝث ا٭ٍٚ دٔ أد ِ ٚراي  

ٚريٙ ستاا; صٝاد رصاٌ ايصاكِ أٜصار مماا زايٙ َأ ايعاٛم، ؾإْا٘ اهتاا ٙ يٝهإٛ شاب٬ّٝ              

ايٛاَال ٚأ ْا٢ ؾٛا٥اي ايصاظال.     إىل إٔ ٜعؿ٢ باملراش١ً َٔ ايٛراي، ؾٗاٛ أٜصار َاا ٜتصًال با٘       

ٚأبإ يف ايبٝث ايخاْٞ دٔ إد اّ َٓ٘ ظيٜي عذٙ املرأ٠، ؾًاِ ٜار  ْؿصا٘ عاا دأ شازٝت٘       

                                      
م. 1777-هيييي 1242. 1طييياب . د. عبيييد اإلليييه الصييياف  . دار الفكييير املعاصييير. صييينعاء .طاألدب اجلييياهلي و الغييية اخل - 180

 .224ص
 .221ينظر :األدب اجلاهلي و الغة اخلطاب . ص - 187
 من   يت هو :   ابح  اس  من هتوى ودعين من الكىن      اال خًن يف الليات من دوهنا السرت - 118

 -هييييي 1216.  1ميييير ايييياروق الطبيييياع. دار األرقيييي   يييين أيب األرقيييي .  ييييًنوت لبنييييان. طديييييوان أيب نييييواس .ع                        
 .444م.  ص1776
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ا٭ٚىل، بااااٌ اصتاااااش إىل إٔ ٜتهًااااـ شاااازاٜا َهتصااااب١ ٜتااااسٜٔ بٗااااا دٓاااايٖا، ٖٚااااذٙ غاٜاااا١         

 ."(112)احملب١

با    اؾ /ٚظٝؿ١ ايؽٛ ٠ يف ايٓصٝا ٖٓا)َٔ ه٬ٍ ايٓؾ، َٚٔ ن٬ّ قيا١َ( َٛزد١ 

ايعادر ٚاملرأ٠، ؾايعادر ٜٛ  َاا ٜاٛ  ٜٚكاّٛ مباا ٜكاّٛ با٘ َأ أراٌ يًٝا٢ دًاٗا ةرـا٢ دٓا٘،             

ؾااياؾ  ايؽااٛ ٠ ٜٓباا  َاأ ايعااادر)ابتيا٤( : ٜتُٓاا٢ ٜٚصااص٢، حااِ عااا َٚٓٗااا حاْٝااّا : ٜعااب        

غرٚ ٖا، ٜٚكّٛ مبا حتا، حِ ٖٞ حايخّا ةصًٔ قبا٫ّٛ مبصاصاٙ ٚ ايّا يعاُا٥ً٘، يٝصاٛ  ا٭َار       

 ّا ستككّا برـاٖا َٓاٙ.يًعادر أهري

 عالقة التقاليد الفنية بتفسري صورة املرأة

ْصااٛ  إىل اباأ قتٝباا١ ؾٓزاايٙ يف ايؽااؿض١ ْؿصااٗا بصااي قٛياا٘ ايصااابل بصااكٛ ، ٚبصااي إٔ    

   ٚ ٍ   اشاتٛؾ٢ اذتاايٜد دأ أرااسا٤ ايكؽاٝي٠ ايكيمياا١   :َٓٗاا ايٓصااٝا اياذٟ ذنرْاااٙ يا٘ ٜكااٛ

َ  يف ٖاذٙ ا٭قصااّ"  َٚٓٗاا ايتاساّ     "٫ٚ زٛز ملت هر ايعصرا٤ إٔ خيرش دأ َاذٖا املتكاي   

 ايٓصٝا ٚد٢ً ايكرٜك١ ْؿصٗا اي  ذنرْاٖا دٓ٘.

ٜٚكااٍٛ قياَاا١ باأ رصؿاار بصااي ْؽاا٘ ايصااابل ايااذٟ أٚ  ْاااٙ َباظاار٠ : "ٚٚؼااـ ايعااادر      

يذيو ٖٛ ايذٟ ٜصتزا ، ٫ ادتكا ٙ، إذ نإ ايعصر إها ٖاٛ قاٍٛ، ؾاإذا أراا  ؾٝا٘ ايكا٥اٌ       

ز إٔ ٜهٕٛ احملبٕٛ َصتكئٜ ٭ـصاف َا ٖٛ يف ْؿاض ٖاذا   مل ٜكايا با٫دتكا ; ٭ْ٘ زٛ

 ايعادر َٔ ايٛري".  

ٜٚكاااٍٛ ابااأ  ظاااٝل ايكريٚاْاااٞ :" ٚيًعاااصرا٤ أمساااا٤ ختاااـ دًااا٢ أيصااآتِٗ ٚحتًاااٛ يف        

أؾٛاِٖٗ، ؾِٗ نخريّا َا ٜ ةٕٛ بٗا زٚ ّا ضتٛ : ي٢ًٝ، ٖٚٓي، ٚش٢ًُ، ٚ دي، ٚيب٢ٓ، ٚدؿارا٤،  

ٚدا٥عاا١، ٚايرباااب، ٚ ااٌ، ٚزٜٓااا، ْٚصااِ، ٚأظااباٖٗٔ،   ٚأ ٣ٚ، ٚ ٜااا، ٚؾاعُاا١، َٚٝاا١، ٚدًاا٠ٛ،  

 :  (113)ٚيذيو قاٍ َايو بٔ زغب١ ايباًٖٞ

 َٚا نإ عأ صبٗا غري أْ٘             ٜكاّ بص٢ًُ يًكٛايف ؼيٚ ٖا

                                      
 .124م.ص1744 -هي1164. 4ن.  طنقد اللعر.قدامة  ن حلعفر. حتقيق كمال مصطفد. .حلوا - 112
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 م1024 هارس(  7الوجلد )  ثانيالالعدد 

ٜٚٛاؼٌ ابٔ  ظٝل، ؾٝكٍٛ : ٚ مبا أة٢ ايعصرا٤ با٭مسا٤ ايهخري٠ يف ايكؽٝي٠ ; إقاَا١  

 :114ررٜريًٛزٕ، ٚحت١ًٝ يًٓصٝا نُا يف قٍٛ 

ُٵٌ( َنح أري  ٚاح ايكّٛ و بٌ ٫ج  ٚصٛا           ْصِ نٌ َٔ ٜص٢ٓ  ) جب

 :115حِ قاٍ بصي بٝث ٚاصي  

 أبرح )ظاـر( َٚا نإ ًٜك٢ َٔ      ؼضا ايكًا دٔ أمسا ٚقي برصث ب٘   

  اااا          ؾ مسا٤ َٔ ةًو اي صا٥ٔ أًَااااااااااا)أمسا٤( َّٜٛا ظصا٥ٓ إذا شاٜرج

 ("116) ٔ أ ٚحااااااااااااااااااااا٢         ب مسا٤ َٛا  امل٬عٝااااااايٞ هي  أمسا٤ ؾاْتضظًًٓا صٛا

ؾااذنر يف أبٝاااج َتتابصاا١ َاأ قؽااٝي٠ ٚاصااي٠ ْصاا٠ٛ ح٬حااّا: ) ااٌ، ٚأمسااا٤، ٚظاـاار(  

ؾٌٗ ايعادر ٖٓا داظل  ْـ برح ب٘ ايصعل صكٝك١ نُا ٜكاٍٛو ٚإٕ ناإ ؾٮٜٗأو أّ إٔ    

ي ٖا ةكًل دًا٢ َصا٢ُ ٚاصاي َصاين باذيوو أّ أْٗأ َصٓٝااج        ٖذٙ ا٭مسا٤ د٢ً  غِ ةص

  ٝصّاو

ٚإٕ ٜهٔ ق٬ًّٝ، يهٓ٘ ياٝض بصٝايا دأ ايرراٌ إٔ ٜصعال ح٬حاّا يف ٚقاث ٚاصاي، شا٣ٛ أْا٘           

٫ َأ ها٬ٍ شارية٘ ايا      -ظاٖر إٔ ايعادر ٖٓا ٫ ميهٔ إٔ ٜهٕٛ داظاكّا صتا٢ يٛاصاي٠    

٫ حتٌ ي٘، يٝض يف ٖذٙ اياخ٬ذ ٚاصاي٠   قٌٝ ؾٝٗا إْ٘ نإ َتٓصهّا دؿٝؿّا مل ٜصعل اَرأ٠ 

بٌ َٔ ه٬ٍ ٖذا ايصر  املتزاٚ  يًُصعٛقاج ايًٛاةٞ ٜسدِ أْٗٔ برصٔ ب٘. ؾاإذا   -َٓٗٔ

نإ ا٭َر نذيو ؾًِ صعر ايعادر إذّا ٖذٙ ا٭مسا٤ يف أبٝاة٘ ٖاذٙو يصاٌ راٛاب ذياو     

 ٖٛ َا ذنرٙ ابٔ  ظٝل يف قٛي٘ ايصابل.   

 -ٖٚٓااى غريٖاا  -بٔ قتٝب١، ٚقياَا١، ٚابأ  ظاٝل(    ؾٗذٙ ا٭قٛاٍ ايخ٬ح١ ا٭هري٠)٫

 ةخبث يؽٛ ٠ املرأ٠ املعبا بٗا ٚظٝؿ١ ؾ١ٝٓ ذاج أحرٜٔ َتفا ٜٔ:

                                      
 .61. ديوان حلرير، دار صادر،  ًنوت، ص112
 .  62. ديوان حلرير، ص113
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       ا٭ٍٚ َُٓٗاا ٜصااادي ايعاادر يف إحاارا٤ َصزُا٘، ٚإنصاااب٘ َرْٚا١ ا٫هتٝااا  ٚايتٛشاا

 نُا ٖٛ اذتاٍ دٓي ررٜر يف أبٝاة٘ املذنٛ ٠.

      ايصااابك ، ٚايصااري دًاا٢ إحاارِٖ ٚةرشااِ     ٚيف حاُْٝٗااا ةكٝٝااي يًعااادر ٚإيساَاا٘ اةباااع

هكاِٖ، َتزاٚزّا ذاة٘ ٚهؽٛؼٝتٗا، حتاث َصا٢ُ ايتاساّ ايصارف ايؿاين، دًا٢ ضتاٛ        

 َا ْؾ ابٔ قتٝب١.  

ٚا دا٤ ايؿ١ٝٓ يف ؼٝاغ١ ؼٛ ٠ املرأ٠ املعابا بٗاا أٚ صايٜد ا٭عا٬ٍ ٚايرصًا١، ٚأْا٘            

ٚبااايؼ ؾٝاا٘ أْاااط    ةكًٝااي ستااض ٜ هااذٙ اي٬صاال داأ ايصااابل أَاار ؾٝاا٘ ايهاا٬ّ قااي نخاار،       

ٚراٚزٚا ايكؽي; ٭ٕ ٖاذا ٜصاين ؾُٝاا ٜصٓا٢ إٔ ياٝض مثا١ د٬قا١ ياذيو بٓؿصا١ٝ ايعاادر،           

ٚٚرياْاا٘ ٚداعؿتاا٘، ٫ٚ مبعااادر املاارأ٠ ٚأصاشٝصااٗا، أٚ غرٚ ٖااا ٚ غبتٗااا. ٚيف ٖااذا إؾااراؽ         

عذٙ ايؽاٛ ٠ َأ أٟ ٚظٝؿا١ أٚ  اؾا  ظخؽاٞ ذاةاٞ ٚاـا  دٓاي ايعاادر، أٚ َٓا٘ إزا٤ املارأ٠            

ر امسٗاااا، ٭ْ٘)بٗاااذا ا٫دتباااا ( اشاااِ َكضاااِ إقضاَاااّا ٫ َصااا٢ُ يااا٘، ٚذاؼااا١  ايااا  ٜاااذن

 دٓيَا ٜهٕٛ ا٭َر نُا ٖٛ دٓي َايو بٔ زغب١ ايباًٖٞ يف قٛي٘ اٯْـ ايذنر:  

 َٚا نإ عأ صبٗا غري أْ٘            ٜكاّ بص٢ًُ يًكٛايف ؼيٚ ٖا

 (:117)ٚدٓي املتٓأ بصي ذيو بكرٕٚ

 ّ              أنٌ ؾؽٝ  قاٍ ظصرّا َتِٝإذا نإ َيحٷ  ؾايٓصٝا املكي

٫ٚ ْاااي ٟ أُٜٗاااا أغااارب: أةًاااو املخايٝااا١ دٓاااي أؼاااضاب ايتؿصاااري ا٭شاااكٛ ٟو أّ ٖاااذا   

َأ دٛاعؿا٘ )ايذنٛ ٜا١(    -ٚيًُتًكاٞ أٜفااّ   -ايتزرٜي ايتااّ يعاادر ايػاسٍ ادتااًٖٞ     

و )ضتاٛ ا٭ْخا٢( ايا  ظاػٌ ايٓااط بٗاا يف ظاصرٙ ةؽاٜٛرّا ٖٚٝاَاّاو أّ ْكاٝض ذٜٓا            َٚٝٛي٘

املتُخاااٌ يف ْ رٜااا١  ا ٕٚ ايااا  رصًاااث َااأ ادتااآض ايكااا٠ٛ ا٭شاشااا١ٝ احملرنااا١ دتُٝااا        

و أّ إٔ ذاى ايتكاااارف َتٛيااااي داااأ ٖااااذا  (118)ةؽاااارؾاج اٱْصااااإ ٫ يعااااصر ايػااااسٍ ؾضصااااا 

ٕٚ ياا٘ يف املكااايا              ايتكاارف َٚفااا  ياا٘ ة نٝاايّا يًكادااي٠ ايكا٥ًاا١ : يهااٌ ؾصااٌ    ؾصااٌ َصااا

 َٚفا ٷ ي٘ يف ا٫جتاٙو.
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ايتااياٍٚ يؽااٛ ٠ املاارأ٠ دًاا٢ ايتكًٝااي ايؿااين احملااض ٫ حيكاال        نُااا إٔ صؽاار ذيااو   

 يًُتًك  أٟ ٚظٝؿ١ أٚ ٖيف إ٫ مبكيا  َا ٜصِٓٝٗ ايتساّ ايتكايٝي ايؿ١ٝٓ.

ٚضتٔ ٫ ْٓهار أحار ايتكًٝاي ٚايتاساّ ا٭داراف ايؿٓٝا١ يف ايتاساّ ايعاصرا٤ أهاعاا َصٝٓا١           

َكايَاج ايكؽاا٥ي، يهٓٓاا ٫     َ  ؼٛ ٠ املارأ٠ يف َكااّ ايتعابٝا َٚاا ٜتصًال با٘، ٫شاُٝا يف       

ْتكبٌ املبايػ١ يف َكيا  ذيو ا٭حر، ٫ٚ ْصتصٝؼ ؼآٝ  َأ قؽار ٚ ٚ  املارأ٠ يف َكايَاج      

صااايٜد اي صااأ ٚٚؼاااـ ايرصًااا١(د٢ً ايتكًٝاااي احملاااض،      -ْصاااٝا   –ايكؽاااٝي٠)ع١ًًٝ 

ٚايتااااساّ ا٭دااااراف ايؿٓٝاااا١ املتبصاااا١، ًَػٝااااّا أٟ  ٚ  أٚ أحاااار يٓؿصاااا١ٝ ايعااااادر، َٚكؽاااايٜت٘    

 ٚ د٬قت٘ بتًو ايؽٛ ٠.  ارتاؼ١، أ

باااٌ اذتااال إٔ ايتاااساّ ايعاااادر ادتااااًٖٞ ايصااارف ايؿاااين إزا٤ ؼاااٛ ٠ املااارأ٠، ٫شاااُٝا يف          

َكاايَاج ايكؽااا٥ي اياا  ةهااا  ةهاإٛ ستؽااٛ ٠ يف ظخؽاا١ٝ احملبٛباا١ َٚااا ٜتصًاال بٗااا، يف        

َاـااٝٗا ٚصاـاارٖا َٚصااتكبًٗا، ٚيف ظصٓٗااا ٚإقاَتٗااا، مل ةهاأ يف صكٝكاا١ أَرٖااا قٝااٛ ّا،      

; ةاصتٗا ايتكايٝي ايؿٓٝا١ املٛ ٚحا١  ةهٔ  َٛزّا أشكٛ ١ٜ، ٚإها ناْث "ؾرؼ١ أ نُا أْٗا مل

يٝتخؿـ ؾٝٗا ايعصرا٤ َٔ ا٫يتساَاج ايكب١ًٝ اي  ٜؿرـاٗا دًاِٝٗ ايصكاي ايؿاين بٝآِٗ      

ٚباا  قبا٥ًااِٗ، ٜٚتؿرغااٛا )َاأ ه٬عااا( يًتصاابري داأ ذٚاةٗااِ ٚظخؽااٝاةِٗ، يف ستاٚياا١          

١ ٖااذٙ ا٫يتساَاااج، ؾٗااٞ يف ٚـااصٗا ايكبٝصااٞ  راٖااي٠ يتضكٝاال ٚرااٛ ِٖ ايفااا٥  يف ز اا 

.  ٚاملكا ْاا١ باا  : عبٝصاا١ املكيَاا١، ٚؼااٛ ٠ املاارأ٠ ("119)ايكصااِ ايااذاةٞ يف ايكؽااٝي٠ ادتاًٖٝاا١

دٓي نٌ َٔ: ايعاادر ادتااًٖٞ، ٚايعاصرا٤ ايؽاصايٝو ة٪ناي ٖاذا ا٭َار ٚةكٜٛا٘، نُاا          

 إٔ هًٛ قؽا٥ي ايرحا٤ َٔ ةًو املكيَاج ٜصي قر١ٜٓ يف ٖذا ايصٝام.

إذّا ؾايتساّ ايعادر  يٜخ٘ دٔ املرأ٠ بتًو ايؽٛ  يٝض ستفّا يذاج ايؿأ ٫ٚ يهْٛا٘   

عكٛشاّا ةٴااٛٚ حٔ، ٚإهااا يهإٛ ٖااذا ا٫يتااساّ حيكاال يا٘ ذاةاا٘ نُااا أشاًؿٓا، ٚحيكاال ياا٘ ْؿصٶااا      

حاّْٝا بكبٍٛ ظصرٙ ٚديّ نصا  بفادت٘، ٭ْ٘  حيكل يًُتًكٞ  غبت٘، ٜٚعب  ُْٗت٘ ايا   

٢ أؼااابضث درؾاااّا َااأ ا٭داااراف املراداااا٠ ايااا  صااارؿ دًٝٗاااا     ؾرـاااٗا دًااا٢ ايعاااادر صتااا  

ايعااصرا٤، ٚارتاارٚش دٓٗااا اضتااراف َاأ ايعااادر، ٫ داأ ْؿصااٝت٘ ٖااٛ ؾضصااا، بااٌ داأ ةًبٝاا١  

 غب١ املتًكٞ املػرٚش١ ؾٝ٘ عبصٶا، قباٌ إٔ ةهإٛ َعارٚد١ يا٘ ؾٓٝاّا، ٚقكا  يًخاٝف ايٛاؼاٌ         
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        ٝ ل دااأ أباااٞ ايصاااا٥ا   بااا  ايعاااادر ٚادتُٗاااٛ . ٚيف ٖاااذا حيصااأ ذنااار َاااا  ٚاٙ ابااأ  ظااا

املخسَٚااااٞ، ٖٚااااٛ َاااأ أدٝااااإ أٖااااٌ امليٜٓاااا١ املٓااااٛ ٠ يف ايكاااارٕ ا٭ٍٚ اعزاااارٟ، ٚأظااااراؾِٗ،   

َٚتاايِٜٓٝٗ، أْاا٘ شاا٦ٌ:"أةر٣ أصاايّا ٫ ٜعااتٗٞ ايٓصااٝا و ؾكاٍ:أَااا َاأ ٜاا٪َٔ باااهلل ٚايٝااّٛ   

. ؾؿاٞ ٖااذا اياآؾ أبًاؼ  ٫ياا١ ٚأٚـاضٗا دًاا٢ َاات  د٬قا١ ْؿصاا١ٝ املتًكااٞ     (120)اٯهار ؾاا٬" 

رأ٠ املتػاااسٍ بٗاااا ايااا  جتصاااٌ ايعاااادر حيااارؿ دًااا٢ اشتضفاااا ٖا، باااٌ إةكاْٗاااا   بؽاااٛ ٠ املااا

ٚا٫بتااايا٤ بٗاااا يٝهصاااا  ـاااا املاااتًك . ٫ٚ ٜااآكض ٖاااذٙ ايرٚاٜااا١ ٫ٚ ٜٓكؽاااٗا إٔ قا٥ًاااٗا       

إشاا٬َٞ ٫ راااًٖٞ، بااٌ ٜسٜااي  ٫يتٗااا قاا٠ٛ ٚة نٝاايّا ; ؾااإذا نااإ ٖااذا ؼاآٝ  أٖااٌ اياائٜ     

  أظي ٚأبًؼ. َٚخٌ ذيو أٚ د٢ً ضتاٛ قرٜاا   ٚايعرف يف اٱش٬ّ  ؾإٕ ا٭َر دٓي ادتاًٖٝ

شااا٦ٌ اَااار٩ ايكاااٝض: َاااا ايصااارٚ و ؾكااااٍ: "بٝفاااا٤  دبٛبااا١، بايكٝاااا َعااابٛب١، باااايًضِ           

". ٖٚذا ادتاٛاب َأ اَار٨ ايكاٝض ٫ ٜكتفاٞ أٟ ادتباا اج ؾٓٝا١ أٚ أه٬قٝا١ أٚ         (121)َهرٚب١

 ظتًا٧  غريٖا ةٓضرف ب٘ دٔ را ٠ ايؽايم، ياذا ٫ ْ أ إٔ ؾٝا٘ ظا٦ّٝا غاري ايؽاراص١ ايا         

بٗااا ْؿصاا٘. ٚذيااو ٜ٪نااي ٚاقصٝتاا٘ يف ظااصرٙ، ٚيف ةؽااٜٛرٙ يًُاارأ٠، ٚأْٗااا يف ظااصرٙ أْخاا٢:       

صكٝكٝااا١ يف ٚاقصااا٘، أٚ صاـااار٠ يف أص٬َااا٘، ًَضااا١ دًااا٢ شتًٝتااا٘، ٫ٚ ظاااث إىل ايكياشااا١  

  اٍ.

ٚيصاٌ يف ا٫يتااساّ ايؽااا ّ بٗاذٙ ايؽااٛ  يف َكيَاا١ ظااصر املايٜ  أنخاار َٓاا٘ يف غااريٙ، يف    

 حا٤ َٓٗا ةكرٜبّا إحيا٤ٶ بؽيم َا ْكٍٛ.ص  خيًٛ ظصر اير

ؾفاا٬ّ دُااا ذنرْاااٙ َاأ  ٚاؾ /ٚظااا٥ـ ؼااٛ ٠ املاارأ٠ املعاابا بٗااا يف ايعااصر ادتاااًٖٞ،      

٫صق ايٓاقاي ايصرباٞ إٔ ٖٓااى أَاٛ ّا حاْٜٛا١ ةا ةٞ ٚ ا٤ ؼاٛ ٠ املارأ٠ ةًاو َٓٗاا َاخ٬ّ : َاا             

ٕٛ َأ املارأ٠ َاا    ٜصٛ  إىل ـرب َٔ ايؿت٠ٛ ظادث دٓيِٖ، إذ ناْٛا ٜتُيصٕٛ با ِْٗ ٜٓااي  

ٜرٜااايٕٚ، ٖٚاااِ ٚحٓٝااإٛ ياااٝض عاااِ  ٜااأ ٜااار دِٗ، نُاااا قاااي ٜهااإٛ ذياااو ْاااٛع َااأ ايهٝاااي   

 ٘ اياااذٟ ظااااع بصاااي يف ايصؽااار  (122)ايصٝاشاااٞ ٚةعاااٜٛ٘ مسصااا١ ارتؽاااِ ٚايٓٝاااٌ َااأ نراَتااا

 ا٭َٟٛ.
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 احملٛ  ايخايد

َعٗٛ  إىل   ر١ ايبي١ٜٗ إٔ املرأ٠ ايصرب١ٝ قبٌ زت٤ٞ اٱش٬ّ مل ةٌٓ أبصاف صكٛقٗاا   

ْاٖٝااو دااأ إٔ ةهااإٛ   -ا ٖااا إْصاااا١ْ عااا نراَتٗاااا ٚإْصااااْٝتٗا اياا  ةصاااتضكٗا    بادتب

ؾكي ناْث ممت١ٓٗ ستتكر٠، ةٛ ذ نُاا ٜاٛ ذ املتااع، ٚةاٛأ  هعا١ٝ       -َكيش١ أٚ َصبٛ ٠

ايصاااا  ٚايؿكااار، ياااٝض عاااا َااأ ا٭َااار ظااا٤ٞ "حيهُٗاااا ايرراااٌ نزا ٜااا١:دًٝٗا إٔ ةصُاااٌ         

سٚش أٚ ا٭خ، ٚقبًاث املارأ٠ ناٌ ٖاذا دأ:      مبكتف٢ ا٭ٚاَر ٚايٓٛاٖٞ ايؽا  ٠ َٔ ا٭ب أٚ اي

 ةٛيي دٔ أصي ٖذٜٔ.   (123)اهتٝا  اـكرا ٟ أٚ اـكرا  اهتٝا ٟ، أٚ دٔ ادتٝا  ٚ احٞ"

ؾإ راااع ؼااٛ ٠ املاارأ٠ املعاابا بٗااا يف ايكؽااٝي٠ ايصربٝاا١ ادتاًٖٝاا١ إىل ايكياشاا١ أٚ صتاا٢  

أظارْا إيٝا٘   ؾف٬ّ دٔ اصتُاٍ ايتا حر بااٯهر اياذٟ     -ظ٤ٞ َٓٗا قي ٜيٍ ؾُٝا ٜيٍ دًٝ٘

دًاا٢ َخايٝاا١ ٚؼااؿا٤ يف ْؿااٛط ايكااا٥ً  باا٘ دزااسج داأ ةكبااٌ ٚاقصٝاا١ ذيااو            -شااابكّا

اذتعااي اعا٥ااٌ اذتصااٞ َاأ ؼااٛ ٠ املاارأ٠. ٚ ٝااٌ إٔ ٜاا ةٞ يف دؽاارْا َاأ ٜٓتؽاار يًُاارأ٠      

ٚيؽاٛ ةٗا ايتا خيٝا١ ايا  ؼاٛ ج ؾٝٗاا  َاسّا يًخك٦ٝا١ ٚشاببّا يعاكا٤ ايبعار١ٜ. يهأ ٖااذا            

املاارأ٠، ياااٝض يف ا تُاا  ايصربااٞ ادتاااًٖٞ ٚصصااا، بااٌ َااا        ايااسدِ ٫ ٜصااتكِٝ َاا  ٚاقاا      

 ٚاقصٗا يف َص ِ ا تُصاج، د٢ً َر ايتا ٜ ، صت٢ يف دؽرْا اذتاـر.  

ؾإذا نإ ايعادر ايصرباٞ ادتااًٖٞ قاي ٚظاـ  ااٍ املارأ٠ ٚأْٛحتٗاا دًا٢ ضتاٛ أٚ آهار           

ٙ دًا٢ ضتاٛ   إظبادّا يرغبت٘، أٚ  غبا١ املتًكٞ/ايرراٌ، يٝعاي اٖتُاَا٘ ٜٚصاتًُٝ٘ ضتاٛ ظاصر       

َا ذنر ابٔ قتٝب١، ؾؿٞ دؽرْا ناخريّا َاا ٜكاّٛ  ايرراٌ/ ايعاادر، أٚ ايهاةاا، أٚ ايتاارر،        

 ٚ اخل بصًُٝااا١ اشاااتػ٬ٍ ٭ْٛحااا١ املااارأ٠ دًااا٢ ضتاااٛ أنخااار َااأ ايعاااادر           ... أٚ ايصٝاشاااٞ، أ

ادتاًٖٞ ٱظباع صارت٘ ٚصار١ أهٝ٘ ايررٌ، ٚاختاذٖا ٚش١ًٝ)نخريّا َاا ةهإٛ  هٝؽا١(    

ررااٌ ٚإغرا٥اا٘، ستككااّا َااا ٜؽاابٛ إيٝاا٘ : إْؿااام ظااصرٙ إذا نااإ ظااادرّا، أٚ    ٱ ـااا٤ أهٝاا٘ اي

بفاااادت٘ إذا ناااإ ةااااررّا ... يٝ هاااذ َٓااا٘ دًااا٢ ذياااو َكااااب٬ّ خيتًاااـ بااااهت٬ف ٚؼاااـ   

 املصتػٳٌ )بؿت  ايػ (، ٚايعصرا٤ يف دؽرْا ٜها ٕٚ ٜهْٕٛٛ ا٭قٌ يف ذيو.  

يؽاٛ ٠ يًُارأ٠ ادتًُٝا١    ْ ٔ إٔ ٖذٙ ٖاٞ اذتكٝكا١ ا٭بارز ٚايٛظٝؿا١ ا٭نان يتًاو ا      

اياا  أظااا  ٜٚعااٝي بٗااا ايررااٌ ٚجبُاعااا، ٜٚهخاار َاأ ذنرٖااا، ٜٚسٜٓٗااا بؽااٛ ٠ َخايٝاا١ يف      
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ظصرٙ أٚ يف ٚشا٥ٌ اييدا١ٜ ٚاٱد٬ْاج، أٚ يف املصاا ح، أٚ يف ايكٓاٛاج، أٚ يف دارٚ  ا٭زٜاا٤،     

ابااين  أٚ ؾُٝااا قااي ٜصااتزي، احتاايج ايٛشاا١ًٝ)املرأ٠ ادتًُٝاا١( ٚاهتًؿااث ايػاٜاا١، َاأ أٜاااّ          

آ ّ)ٖابٌٝ ٚقابٌٝ( بؽٛ  ةتباأٜ : بايا٠ٚ َٚيْٝا١، ٚـاٛصّا ٚهؿاا٤ٶ، َسٜٓا١)غايبّا( ٚقبٝضا١        

ْٶا.   أصٝاّْا. باشِ ايؿٔ أٚ املتص١ أٚ ايتزا ٠، أٚ صت٢ باشِ املبا ٨ ٚا٭ ٜإ ٚاٱْصا١ْٝ أصٝا

٫ٚ ْااي ٟ يصًاا٘ قااي ٜاا ةٞ َاأ ا٭رٝاااٍ اي٬صكاا١ يٓااا َاأ ٜاايدٞ أْااا أبٓااا٤ ٖااذا ايصؽاار       

ٜب  َٓا نٓا ْصبي دا ـاج ا٭زٜاا٤ أٚ ايكا٥ُااج با َٛ  املتصا١ أٚ اييداٜا١ ايتزا ٜا١،       ٚايكر

ٚاملُاااخ٬ج ٭ؾااا٬ّ ادتااآض، ْٚااابين عااأ املصاباااي ْٚٓضاااث ايتُاحٝاااٌ ٚايٓؽاااا، ْٚكااايّ عااأ  

ايكراب ، ْٚكـ ب  أٜيٜٗٔ َؽً  هاظص ، ٭ِْٗ دخرٚا د٢ً ؼٕٛ  يبصفاٗٔ ًَؽاكاج   

 ٜصهٓٗا بصض ظبابٓا املراٖك  املؿتْٛ  ب ْٛحتٗٔ. د٢ً بكاٜا ري إ َكُٛ ٠ نإ 

ٚمث١ قؽؾ ٚظٛاٖي ٚأَخاٍ نخري٠ ة٪ني ايٓ ر٠ اييْٚٝا١ يًُارأ٠ قايميّا، دًا٢ ضتاٛ      

-ٜؽااب  َصاا٘ إ دااا٤ قياشااتٗا بادخااّا يًااٗس٤، َٚاايدا٠ يًصااخر١ٜ، ٚشٓصااتػين داأ ذيااو     

ْبااّ  َاأ  باابصض ايٓؽااٛؿ اييٜٓٝاا١ َاأ اٯٜاااج ايكرآْٝاا١ اياا  أؾا ةٓااا       -هااٛف اٱعاياا١ 

 ذيو يف أنخر َٔ َٛعٔ، َٚٔ ايصٗي ايكيِٜ.

ٚايكااارإٓ ايهااارِٜ أؼااايم يٛصااا١، ٚأٚحااال َؽاااي  ْكااارأ ؾٝااا٘ ايؽاااٛ ٠ اذتكٝكٝااا١ يًُااارأ٠     

 ايصرب١ٝ يف زتتُ  َا قبٌ اٱش٬ّ، َٔ ذيو:

 .(124) وَإِذَا ثُشِّسَ أَحَدُهُنْ ثِبألًُْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ هُسْىَدًّا وَهُىَ كَظِينٌ قاٍ ةصاىل

اٍ ةكيشاث أمساا٩ٙ :)أّ اختااذ مماا خيًال بٓااج ٚأؼااؿانِ باايبٓ .. ٚإذا بعار أصاايِٖ        ٚقا 

 .(125)مبا ـرب يًر ٔ َخ٬ّ ظٌ ٚرٗ٘ َصٛ ّا ٖٚٛ ن ِٝ(

وَجَعَلُىا املَلَبئِكَخَ الَّرِييَ هُنْ عِجَبدُ السَّحْوَيِ إًَِبثًب أَشَهِدُوا خَلْقَهُنْ سَزُكْزَتُ شَهَبدَرُهُنْ  ٚقاٍ ةصاىل: 

   (126)سْأَلُىىَوَيُ

                                      
 (37-36سورة الن ل اآلية ) - 142
 15-14سورة الزخرف اآلية  - 143
 17سورة الزخرف اآلية  - 144
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وَيَجْعَلُىىَ هللِ هَب يَكْسَهُىىَ  ...وَيَجْعَلُىىَ هللِ الجَنَبدِ سُجْحَبًَهُ وَلَهُنْ هَب يَشْزَهُىىَ : ٚقاٍ ةصاىل   

 .  (127) وَرَصِفُ أَلْسِنَزُهُنُ الكَرِةَ أَىَّ لَهُنُ احلُسْنَى لَب جَسَمَ أَىَّ لَهُنُ النَّبزَ وَأًََّهُنْ هُفْسَطُىىَ

 . (128)ثِأَيِّ ذًَْتٍ قُزِلَذْ، وَإِذَا املَىْءُودَحُ سُئِلَذْ  :  ٚقاٍ ةصاىل

أ أٜااث ؼااٛ ٠ ايصربااٞ ادتاااًٖٞ إذا  زم باا ْخ٢ نٝااـ ٜصااٛ  ٚرٗاا٘ َاأ شاا٤ٛ ايٓباا و بااٌ     

ٜ ٌ نذيو إىل أَي ن ُّٝا، ناشؿا باي٘، ٜتٛا ٣ َٔ ايكّٛ صتا٢ ٫ ةرَٝا٘ أبؽاا ِٖ    

ٜٴػؿار،  ٚٚقا  يف داا         با٫ز  ا٤ ٚايعؿك١، ٚن ْ٘ صًث د ًٝ٘ نا حا١، أٚ ن ْا٘ أةا٢ جبارّ ٫ 

ٜٴتػاـااا٢ دٓااا٘!. ٚايؽاااٛ  اييقٝكااا١ يف ايصبا اج)ظاااٌ ٚرٗااا٘ َصاااٛ ا  ٖٚاااٛ ن اااِٝ        ٫- 

ِ   -أميصه٘ د٢ً ٖٕٛ  -ٜتٛا ٣ َٔ ايكّٛ   أّ ٜيش٘ يف ايرتاب( حِ اذتهِ ايربااْٞ دًاٝٗ

     َ صتاا  ٜتهار  ياذيو    )أ٫ شا٤ َا حيهُٕٛ( ايذٟ ٜٛصٞ إٔ ذياو َآِٗ صهاِ َتبا ، ٚأَار 

)حيهُٕٛ(، نٌ ذيو ٜٓب٦ٓا باملكاّ ايذٟ ناْث حتتًا٘ املارأ٠ يف    اشتخيّ ايؿصٌ املفا ع

ا تُاا  ايصربااٞ باا  م ٚؼااـ ٚأدااذب يؿااق ٚأٚرااس دبااا ٠، ؾفاا٬ّ داأ نْٛٗااا َاأ أٚحاال            

َؽي . ٚاٯٜاج اي  بصي ذيو ةصٝا د٢ً ايصرب ةؽاٛ ِٖ إٔ امل٥٬ها١ إْااذ، ْٚصابتٗا َا       

هلل، ٖٚٛ َاا ٫ ٜرةفاْٛ٘ ٭ْؿصاِٗ، ؾهٝاـ أرااز عاِ أ بٗاِ َا  اهلل إٔ ٜٓصابٛا          ة ْٝخٗا إىل ا

 إيٝ٘ َا ٜرتؾصٕٛ دٓ٘و

إىل زتا٤ٞ اٱشاا٬ّ،  (129)ةًاو ٖاٞ ه٬ؼا١ صاياا١ املارأ٠ َٚٓسيتٗاا دٓاي داارب ادتاًٖٝا١       

ٖٚااٞ ْ اار٠ ناْااث َتٛا حاا١ مل ةاا ج باا  دعاا١ٝ ٚـااضاٖا، بااٌ نًُااا أٚغًٓااا يف ايكاايّ زا     

 اْتٗا ـص١.صاٍ املرأ٠ ش٤ّٛا َٚه

نُااا ميهاأ ا٫شاات٦ٓاط باابصٕض َاأ ْؽااٛؿ ايصٗااي ايكاايِٜ، ٚايتعاارٜصاج ايٝٗٛ ٜاا١       

 ايكيمي١ يف بٝإ ؼٛ ٠ املرأ٠ قيميّا. ٚةصٛ  أ١ُٖٝ اشتعٗا ْا بذيو إىل أَٛ  َٓٗا :

                                      
 (44-35سورة الن ل اآليتان) -129
 (7-6سورة التكوير اآلية ) -146
ريل منزلة حلليلة اإن خلك حاالت نادرة،ال خرقد إىل نسيبة املقارنية ميع ميا  وال ينقض ذلك وحلود كاهنات ونساء ذكر ذن التا -127

 كان للرحلل ناهيك أن يصل لا األمر إىل العبادة والتقدي .
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أْٗاااا ةصاااٛ  إىل دؽااار قاااي ٜهااإٛ أقااايّ َااأ ايباااياٜاج ا٭ٚىل يًعاااصر ادتااااًٖٞ باااسَٔ    (1

 عٌٜٛ.
 ٓكك١ ايصرب١ٝ ٚصٛعا، ٚنإ َِٓٗ ظصرا٤ بايصرب١ٝ.حِ إٕ ايٝٗٛ  داظٛا يف امل (2
ايٝٗااٛ  أٖااٌ نتاااب ْتٛقاا  إٔ ةهاإٛ املاارأ٠ ياايِٜٗ أصصاأ صااا٫ّ َٓٗااا يف ا تُصاااج         (3

 ايٛح١ٝٓ.

     ٜكٍٛ ايصٗي ايكيِٜ: "  ج أْا ٚقًأ ٭دًِ ٚ٭ د ٚ٭عًا صهُا١ ٚدكا٬، ٚ٭دارف

املرأ٠ .. اي  ٖٞ ظاباى،  ايعر أْ٘ رٗاي١، ٚاذتُاق١ أْٗا رٕٓٛ ؾٛريج أَر َٔ املٛج 

ٚقًبٗااا أظااراى، ٜٚااياٖا قٝااٛ ، ايؽاااي قااياّ اهلل ٜٓزااٛ َٓٗااا أَااا ارتاااع٧ ؾٝ٪هااذ          

 .(130)بٗا"

    ٕٛٚايااسٚاش يف ايٝٗٛ ٜاا١ ؼااؿك١ ظاارا٤ ةصااي باا٘ املاارأ٠ ممًٛناا١ ةعاارت٣ َاأ أبٝٗااا ؾٝهاا

 .(131)زٚرٗا شٝيٖا املكًل
  زااااٛز عااااا ايبٝاااا  ٚاملاااارأ٠ املتسٚراااا١ يف ايٝٗٛ ٜاااا١ نايكاؼاااار ٚايؽااااأ ٚا ٓاااإٛ، ٫

 .(132)ٚايعرا٤
 مبااا يف ذيااو حرٚةٗااا ؾإْٗااا آيااث إىل   -داايا َ٪رااٌ ايؽاايام-٫ ةاارذ املاارأ٠ زٚرٗااا

 .(133)زٚرٗا َٚٓ٘ إىل ٚ حت٘
إذا نإ ٖذا ظ ٕ املرأ٠ دٓي ايٝٗٛ  ِٖٚ ٚ ح١ نتاب َكيط ٚ شااي١ مساٜٚا١ ٜتصاا٣ٚ    

٫شااُٝا َاأ دٓااي َرشااًٗا ايبعاار ذنااٛ ِٖ ٚإْاااحِٗ، ؾهٝااـ شااٝهٕٛ صاعااا دٓااي غريٖااِو    

ايٛحٓٝ  ايذٜٔ ةكّٛ زتتُصاةِٗ د٢ً َبيأ اذترٚب ٚايػاا اج ٚايخاا اج ٚايصاًا ٚايٓٗاا،     

اياا  ميخااٌ ايررااٌ  ٕٚ املاارأ٠ قكااا  صاٖااا ٚٚقٛ ٖااا، ٚنااإ ـااصـ  ٚ  املاارأ٠ ؾٝٗااا، ٚداايّ     

 ًااٗا يًصاا٬ح، ٚنْٛٗااا ةعااهٌ دب٦ااّا دًاا٢ احملااا ب  يف صراشااتٗا ٚارتااٛف دًٝٗااا َاأ          

هرٙ عا ٚايتنّ َٓٗا. ؾُا ايذٟ شٝرتشا يف اي٬ظصٛ  أٚ ٜتصرب دان  ايصأ َٔ أشباب اي

ايٛدٞ أٚ اي٬ٚدٞ دٔ َها١ْ املرأ٠و ٚنٝـ ٜصٛؽ يٓا إذّا بصي ذياو إٔ ْصتكاي أْٗاا ناْاث     

                                      
-757م صييي 1744ةمعييية  الكتيياب املقييدس  ييًنوت  44 -43العهييد القييدمي سييفر اجلامعيية اإلصيي اح السييا ع:الفقرخان  -138

762 
 1/456نقال عن مقارنة األديان، أمحد شليب  34وستاف لو ون صياليهود يف ا ضارات األوىل غ -131
 .457م. صي1744القاهرة : دون ط.  –مقارنة األديان اليهودية . أمحد شليب مكتبة النهضة املصرية  -132
133-The Jewish World in the time of Jewish . Guignebert . p 83. 462نقالً عن السا ق ص. 
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أٚ  َصبااٛ ٠ َكيشاا١وٚنٝـ خيكاار دًاا٢ بايٓااا إٔ ْتٛقاا  َاأ ايررٌ)ايعااادر أٚ َاأ قبًاا٘(  

ٜكيشااٗا أٚ زصاااٌ َٓٗااا  َاااسا    إٔ  -ٚاذتايااا١ ةًااو -ْؽاايق٘ صتاا٢ ياااٛ ا داا٢ ؼااراص١    

 ٯعت٘ اي  ٜكيشٗاو

ٚممااا ٜ٪نااي ؼااض١ ناإٛ ؼااٛ ٠ املاارأ٠ املااذنٛ ٠ يف ايعااصر ادتاااًٖٞ أْخاا٢ صكٝكاا١:         

اقاارتإ اذتاايٜد دٓٗااا نااخريّا ب مسااا٤ أَااانٔ ستااي ٠ حتيٜاايّا  قٝكااّا، ٚإٔ نااخريّا  مماأ  

ا ٜاايٍ اشاات حر بٗااا َاأ ظااصرا٤ ادتاًٖٝاا١ ظااصرا٤ زتاإٛ ٚةٗتااو ٚعااايبٛ َتاا  ٚيااذاج، مماا   

د٢ً إٔ املرأ٠ اي  ٜصٓٝٗا ايعادر ٖٞ ا٭ْخ٢ اي  ٜٗٛاٖا ٜٚعتٗٝٗا ٚخيً  دًٝٗاا  غا٥با٘،   

ٚاياا  ةؽااً  ٭ٕ ٜصااتُت  بٗااا، ٫ ةًااو اياا  ٜكيشااٗا ; يااذا صتاايٙ ٜرنااس دًاا٢ َؿاةٓٗااا     

ٚأدفااا٤ ا٭ْٛحاا١ ؾٝٗااا، َٚااا قااي ًُْصاا٘ َاأ  ؾاا  ملهاْتٗااا دٓاايٙ، ٚحٓااا٤ دًٝٗااا ٚةااذيٌ باا         

إ٫ ملعاادرٙ املتُخًا١ ؾٝٗاا ٚصارتا٘ ايهآَا١ يايٜٗا ايا  ٜصزاس دأ ًْٝاٗا،           ٜيٜٗا َاا ذياو   

 ؾإذا ٚيتا دٓ٘ ؾصٓٗا ٚىل. 
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 ختامًا 

قبٌ إٔ ْف  دؽا ايتصٝا  ْٛرس أِٖ ايٓكا  اي  صٛاٖا ٖذا ايبضد، ٚدُيْا إيٝٗاا ؾٝا٘،   

:ٖٞٚ 

ناٌَ أٚؼااف ا٭ْخا٢   ؼٛ ٠ املرأ٠ يف ايعصر ادتاًٖٞ أْخ١ٜٛ ٚاقص١ٝ، ٖ ًٗا ايعادر  (1

اذتكٝكٝا١ ٚٚظٝؿتٗااا ايبعاار١ٜ، ٚإٕ اهتًؿاث املكؽااي١ٜ ايتٛظٝؿٝاا١ عاذا ايصُااٌ َاأ    

ظادر ٯهر َٚٔ صاي١ ٭هر٣، يهٓٗاا دًا٢ أٜا١ صااٍ  يٝصاث أشاكٛ ١ٜ ٫ٚ ذاج  ٫يا١        

  َس١ٜ أشكٛ ١ٜ.

ايٛؼااـ اذتصااٞ ا٫شتكؽااا٥ٞ اياايقٝل ٭رااسا٤ ؼااٛ ٠ املاارأ٠، ٚ بٵااُف ذيااو بتضيٜااي       (2

 ٓي نخري َٔ ايعصرا٤ ٜ٪ني ةًو ايٛاقص١ٝ.  َهاْٞ  قٝل د
 ٚاق  املرأ٠ ا٫رتُادٞ ٜتٓاؾ٢ َ  أٟ  د٣ٛ قياش١ عا يف ايعصر أٚ غريٙ. (3
دًاا٢  غااِ ٚرااٛ  قٛاشااِ َعاارتن١ باا  اٯ اب اٱْصااا١ْٝ، ٜ ااٌ يهااٌ أ ب اشااتك٬ي٘      (4

ٚهؽٛؼٝت٘ ايٓابص١ َٔ هؽٛؼ١ٝ ايب١٦ٝ ٚاٱْصإ ٚايخكاؾ١، ٚايػؿ١ً دأ ذياو أٚ   

 ٘ ٜٛيي هًكّا ٚهك٬ّ يف عبٝص١ ا٭صهاّ املكًك١.   دٔ ظ٤ٞ َٓ
أ  ى ايٓاقي ايصربٞ ايكيِٜ اذتزاِ ايهابري اياذٟ حتتًا٘ ؼاٛ ٠ املارأ٠، ٚصااٍٚ ةصًٝاٌ          (5

ذيااو باا َٛ  ظاات٢، مل ٜؽااٌ إيٝٓااا دٓاا٘ أٟ ةؿصااري خياارش بٗااا إىل صٝااس ا٭شااكٛ ٠ أٚ    

 ايرَس ا٭شكٛ ٟ.
٘، َٚاا عرصٓااٙ َٓاسٜٚٔ دٓا٘ ٫     يف ا٭هري َٔ ايبيٜٗٞ إٔ َاا ذٖبٓاا إيٝا٘ َكتآص  با      (6

ٜصاايٚ إٔ ٜهاإٛ ذيااو َٓااا ٚرٗاا١ ْ اار ةررضااث قااي ةخبااث   اشاااج ٫صكاا١ هكاا  أٚ           

ؼٛاب أٟ َُٓٗا، د٢ً إٔ ايؽٛاب ٚنذيو ارتكا  يف َخاٌ ٖاذٙ ا٭َاٛ  ٫ ٜصايٚ إٔ      

 ٜهٕٛ ْصبّٝا ٫ ٜرق٢ إىل   ر١ ايٝك  املكًل. 
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 قائمة املصادر والراجع

 ايكرإٓ ايهرِٜ. (1
 .ؽا٥ؼ .  ا  ايؿهر املصاؼر. ؼآصا٤ ًٞ ٚب٬غ١ ارتكاب .  . دبي اٱي٘ ايا٭ ب ادتاٖ (2

 ّ.1999-ٖا 1420. 1 

ا٭ ب ايصربااٞ يف ايصؽااار ادتاًٖٞ.ستُاااي َؽااكؿ٢ ٖااايا ٠. ا  املصرؾااا١ ادتاَصٝااا١.    (3

 ّ.1985اٱشهٓي ١ٜ. 
ا٭زَٓااا١ ٚا٭ْٛا٤.أباااٛ إشاااضام إباااراِٖٝ بااأ إمسادٝاااٌ ابااأ ا٭رااايابٞ.حتكٝل داااس٠         (4

 .1964أَٝض. َعل.صصٔ. ا  مسري 

أ ااااي نُاااااٍ زنااااٞ. َهتباااا١ ايعااااباب    -  اشاااا١ صفااااا ١ٜ َكا ْاااا١ –ا٭شاااااعري  (5

 .1975. 1.ايكاٖر٠. 

ا٭شاااكٛ ٠ يف ايعاااصر ايصرباااٞ قباااٌ اٱشااا٬ّ.أ ي إمسادٝاااٌ ايٓصُٝاااٞ.. ا  ايعااا٪ٕٚ   (6

 .  2000. 1ايخكاؾ١ٝ ايصا١َ.بػيا .  

 .1973ا . ا٫ظتكام. أبٛ بهر بٔ ايصراش. حتكٝل ستُي ؼاي ايتهرٜ . بػي (7

ايبٓااا٤ ايؿااين يف ظااصر اعااذيٝ  . أٜااا  دبااي ا ٝااي إبااراِٖٝ.  ا  ايعاا٪ٕٚ ايخكاؾٝاا١           (8

 2000ّ. 1ايصا١َ. بذ ا . 

ةاااا ٜ  ا٭ ب ايصرباااٞ قباااٌ اٱشااا٬ّ . ْاااٛ ٟ ايكٝض،ٚداااا ٍ ايبٝاةٞ،َٚؽاااكؿ٢ دباااي    (9

 1979ّ-ٖا1399ايًكٝـ رٝاٚٚى. ا  اذتر١ٜ يًكباد١.بػيا .

. 1ْٛ  أبااٛ شااًِٜٛ  ا  ادتٝااٌ بااريٚج، ا  دُااا .بريٚج.    اشاااج يف ايعااصر ادتاااًٖٞ.أ (10

 1987ّ-ٖا1408

   اشاج يف ايعصر ادتاًٖٞ. .ٜٛشـ هًٝـ.  ا  غرٜا. ايكاٖر٠.      (11
  اشاج ْكي١ٜ يف ايعصر ايصربٞ، بٗزث دبي ايػؿاا  اذتايٜخٞ.  ا  ايعا٦ٕٛ ايخكاؾٝا١      (12

 ّ  1992اذتيٜخ١. بػيا  .  ٕٚ   . 
. ٕ ايبكادٞ.َ٪شص١ ا٭دًُٞ يًكبادا١ قيّ ي٘ إميا ٜٛإ أبٞ ظاّ. ظرص٘ َفبك٘ ٚ (13

 ّ  2000 -ٖا 1421. 1بريٚج .  

.  1 ٜٛإ أبٞ ْٛاط . دُر ؾا ٚم ايكباع.  ا  ا٭ قِ بٔ أباٞ ا٭ قاِ. باريٚج يبٓاإ.       (14

 ّ.    1998 -ٖا 1418
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  ٜٛإ ا٭دع٢، دُر ؾا ٚم ايكباع . ا  ايكًِ بريٚج . يبٓإ      (15
ي ايصسٜس املُٝين )ـُٔ عرا٥اـ أ ب١ٝ(َكبصا١ دتٓا١     ٜٛإ ا٭ؾٛٙ ا٭ٚ ٟ.حتكٝل دب (16

 .1927ايت يٝـ ٚايرت ١ ٚايٓعر. ايكاٖر٠. 
  ٜٛإ اذتا ذ بٔ صًس٠ ايٝعهرٟ. دُر ؾا ٚم ايكباع . ا  ايكًِ بريٚج . يبٓإ      (17
  ا  ا٭ قِ بٔ أبٞ ا٭ قِ.بريٚج. يبٓإ .  ٜٛإ اذتك١٦ٝ. دُر ؾا ٚم ايكباع. (18

 -ٖااا 1422.  1اياار ٔ اينقااٛقٞ .  ا  ايؿهاار.بريٚج .    ٜااٛإ املتاآأ. ظاارح دبااي    (19

2002ّ 
 .باااع ٜاٛإ ايٓابػاا١ ايااذبٝاْٞ  . ظاارص٘ ٚـاابف ْؽٛؼاا٘ ٚقاايّ ياا٘  . دُاار ؾااا ٚم ايك  (20

  ا  ايكًِ بريٚج . يبٓإ
باريٚج.    ا  ا٭ قاِ بأ أباٞ ا٭ قاِ.     حتكٝال دُار ؾاا ٚم ايكبااع.      ٜٛإ اَر٨ ايكٝض. (21

 يبٓإ.
 ٚج. ٜٛإ ررٜر،  ا  ؼا  ، بري (22

 ٜااٛإ صااامت ايكااا٥ٞ . ظاارص٘ ٚـاابف ْؽٛؼاا٘ ٚقاايّ ياا٘  . دُاار ؾااا ٚم ايكباااع . ا     (23

 ايكًِ بريٚج . يبٓإ   
  ٜٛإ زٖري بٔ أبٞ ش٢ًُ .. ظرص٘ ٚـبف ْؽٛؼ٘ ٚقيّ ي٘  . دُر ؾا ٚم ايكبااع .  (24

  ا  ايكًِ بريٚج . يبٓإ .   

  ٜٛإ عرؾ١ بٔ ايصبي ايبهرٟ. املهتب١ ايخكاؾ١ٝ . بريٚج . يبٓإ (25

 .  1959. 1 ٜٛإ دبٝي بٔ ا٭برؿ .حتكٝل  .صص  ْؽا .     (26

. ظارص٘ ٚـابف ْؽٛؼا٘ ٚقايّ يا٘  . دُار ؾاا ٚم ايكبااع . ا            ٜٛإ در٠ٚ بأ اياٛ      (27

 بريٚج . يبٓإ ا٭ قِ بٔ أبٞ ا٭ قِ .
  ٜٛإ دُرٚ بٔ نًخّٛ. دُر ؾا ٚم ايكباع . ا  ايكًِ بريٚج . يبٓإ  (28

ٟ .    ٚحتكٝل  . ٖاظِ ايكصإ. ٚزا ٠ ايخكاؾا١   ٜٛإ دُرٚ بٔ َصي ٜهرب ايسبٝي (29

 ّ.1970ٚاٱد٬ّ . بػيا . 
     1425باريٚج.    ا  ايهتااب ايصرباٞ.    ٜٛإ دٓرت٠ .قيّ ي٘ ٚٚـ  ٖٛاَع٘ زتٝي عارا .  (30

 ّ .2004-ٖا 
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ايااايٜٛإ يف ا٭ ب ٚايٓكاااي.دباط ايصكاااا ، ٚإباااراِٖٝ املسْاااٞ. اع٦ٝااا١ املؽااار١ٜ ايصاَااا١   (31

 ّ.2000يًهتاب. 

ٖاا  1424ٕ نخري دس٠. قيّ ي٘ ٚظرص٘ زتٝي عارا .  ا  ايهتااب ايصرباٞ. باريٚج.      ٜٛا  (32

- 2004  .ّ 

 .1996. . 1 ٜٛإ ٚـاش ايُٝٔ. ستُي هري ايبكادٞ.  ا  ؼا  . بريٚج.   (33
. 2بااريٚج.  دااامل ايهتااا .   اٚ  شااًّٛ./ ايعااادر اٱشاا٬َٞ  حتااث شااًك١ ارت٬ؾاا١    (34

 ّ      1985-ٖا1405

ت٘ ٚةكٛميااا٘ .  . ستُاااي ايٓاااٜٛٗٞ . ايااايا  ايكَٛٝااا١ ايعاااصر ادتااااًٖٞ َااآٗس يف  ا شااا (35

 يًكباد١ ٚايٓعر. ايكاٖر٠.
 إباراِٖٝ دباي ايار ٔ ستُاي.      . -قفاٜاٙ ايؿ١ٝٓ ٚاملٛـٛد١ٝ-ايعصر ادتاًٖٞ (36

 1980ّ-ٖا1400. 2 ا  ايٓٗف١ ايصرب١ٝ .بريٚج. 
. ظصر زٜي ارتٌٝ ايكا٥ٞ . ؼٓص١  .أ ي شتتاا  ايباس ٠.  ا  املا َٕٛ يًرتاذ.باريٚج       (37

 ّ.    1988 -ٖا 1408. 1 

 ّ.  1984 -ٖا1404. 3ايعصر ٚايعصرا٤. ابٔ قتٝب١. دامل ايهتا.  (38
ٔ ارتؿاارٞ. حتكٝال ستُاي        (39 اب ايايٜ ظؿا٤ ايػًٌٝ ؾُٝا يف ن٬ّ ايصرب َٔ ايايهٌٝ. ظٗا

ِ هؿارٞ.  .1952-ٖا 1371. 1  املكبص١ املٓري١ٜ با٭زٖر. دبي املٓص
ٖااا 1401.  1يكارإٓ ايهارِٜ. باريٚج.     ؼاؿ٠ٛ ايتؿاشاري. ستُاي دًاٞ ايؽاابْٛٞ.  ا  ا      (40

1981 .ّ13/8. 

ٖااا 1401.  1ؼاؿ٠ٛ ايتؿاشاري. ستُاي دًاٞ ايؽاابْٛٞ.  ا  ايكارإٓ ايهارِٜ. باريٚج.           (41

1981  .ّ 

ايؽااااٛ ٠ ايؿٓٝاااا١ يف ايعااااصر ادتاااااًٖٞ يف ـاااا٤ٛ ايٓكااااي اذتاااايٜد .  . ْؽاااارج دبااااي       (42

 1976َّهتب١ ا٭قؽ٢.دُإ. .اير ٔ

يكااارٕ ايخااااْٞ اعزااارٟ . دًاااٞ ايبكاااٌ .  ا   ايؽاااٛ ٠ يف ايعاااصر ايصرباااٞ صتااا٢  آهااار ا  (43

 1980ّ.  1ا٭ْييض يًكباد١ ٚايٓعر ٚايتٛزٜ  . يٓإ .  

 ا  ا٭ قاِ بأ أباٞ     عبكاج ايعصرا٤. ابٔ ش٬ّ ادتُضٞ. حتكٝل دُر ؾا ٚم ايكباع. (44

 ّ.1997 -ٖا1418. 1ا٭ قِ بريٚج. 
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 1977ّ.  8ظٛقٞ ـٝـ .  ا  املصا ف. ايكاٖر٠ .    . ايصؽر ادتاًٖٞ . (45

املهتااا ادتاااَصٞ  حتكٝاال ستُااي دبااي ايكااا   ظاااٖ .  ايصكااي ايؿرٜااي.ابٔ دبااي  باا٘.  (46

 ّ.1998 -ٖا1419. 1اذتيٜد.اٱشهٓي ١ٜ. 

حتكٝااال ستُاااي  ابااأ  ظاااٝل ايكريٚاْاااٞ. ايصُاااي٠ يف ستاشااأ ايعاااصر ٚآ ابااا٘ ْٚكااايٙ.  (47

 .2006.   1    ا  ايك٥٬ . ايكاٖر٠. ست٢ٝ ايئٜ دبي اذتُٝي.
 صٝا١  ايهتااب    26 -25ايؿكرةإ  اَص١ اٱؼضاح ايصاب :ايصٗي ايكيِٜ شؿر ادت  (48

 ّ.  1962املكيط بريٚج 
.  3 .أ ي ستُاي اذتاٛيف . ا  ْٗفا١ َؽار.ايكاٖر٠.      ايػسٍ يف ايصؽر ادتاًٖٞ . (49

1972 . 
. 2باااريٚج.   –ؾااات  ايكااايٜر . ظاااٝ  اٱشااا٬ّ ايعاااٛناْٞ.  ا  ابااأ ناااخري.  َعااال    (50

 ّ.  1998 -ٖا 1419

 1998.  5ايُٝٔ.دبي اي٘ اين ْٚٞ. ا  ايبا ٚ ٟ.بريٚج.  ؾٕٓٛ ا٭ ب ايعصأ يف   (51

 ّ.  1994 -ٖا 1414.  3يصإ ايصرب . ابٔ َٓ ٛ .  ا  ؼا  . بريٚج .   (52

املرظااي إىل ؾٗااِ أظااصا  ايصاارب ٚؼاآادتٗا .  .دبااي اهلل ايكٝااا ا ااذٟٚ. ا  ايؿهاار.        (53

 1970ّ. 2بريٚج. 

 2يهتاا ايصًُٝاا١.بريٚج.  املصتكؽا٢ يف أَخااٍ ايصرب.أباٛ ايكاشاِ ايسشتعارٟ. ا  ا      (54

 ّ.1987-ٖا 1408.

املؿفااااااًٝاج. املؿفااااااٌ اي أ.حتكٝاااااال  .قؽااااااٞ اذتصاااااا . ا  َٚهتباااااا١اع٬ٍ،ٚ ا    (55

 .2004ايبضا .بريٚج.
. أ ي ظاًأ .  َهتبا١ ايٓٗفا١ املؽار١ٜ . ايكااٖر٠ .      -ايٝٗٛ ١ٜ -َكا ١ْ ا٭ ٜإ  (56

1966  .ّ 
(. حتكٝاال ٚظااارح  ٖااا 597َٓتٗاا٢ ايكًااا َاأ أظاااصا  ايصاارب. ستُااي باأ  املباااا ى)ج        (57

 1999ّ. 1 .ستُي ْبٌٝ عرٜؿٞ. ا  ؼا   بريٚج. 

ْكاااي ايعاااصر يف املٓ اااٛ  ايٓؿصاااٞ.  .  ٜهاااإ إباااراِٖٝ. ا  ايعااا٪ٕٚ ايخكاؾٝااا١ ايصاَااا١.    (58

 .73ّ. ؼا1989.  1بػيا   
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 -ٖاا 1382. 2ْكي ايعصر. قيا١َ بٔ رصؿر. حتكٝل نُااٍ َؽاكؿ٢ . صًاٛإ.        (59

1962ّ 

٩ٜااا اعااذيٞ .  .ْؽاارج دبااي اياار ٔ .  ا  ايؿهاار   ايٛاقاا  ٚا٭شااكٛ ٠ يف ظااصر أبااٞ ذ  (60

 .1985يًٓعر ٚايتٛزٜ . دُإ. ا٭  ٕ. 

ايٛصااي٠ ايصفاا١ٜٛ يف ايكؽااٝي٠ ادتاًٖٝااا١ .  . دااي أ ااي ايسبٝيٟ.زتًاا١ ايباصاااد        (61

 2002ّادتاَصٞ.ايصي  ايراب .
 


