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 الممّخص : 
تناوؿ الباحث في ىذه الدراسة موضوع ) تمّثالت الذكورة عند الشعراء الجاىمييف ( ، إذ  

كشؼ فيو أىـّ المناحي التي سمكيا بعض الشعراء الجاىمييف في عالقتو مع المرأة/ الحبيبة ، إذ تمّثمت 
وقد مناحي ، ىي منحى )الفعؿ الجنسي( ، والمنحى )القيمي( ، ومنحى )تضّخـ الذات( ،  في ثالثة

توّزع البحث عمى تمييد وثالثة محاور ، إذ أّف كؿ محور يمّثؿ منحىً مف المناحي التي اّتخذتيا 
لغزؿ الذكورة ، إذ تناولُت في التمييد مفيوَمْي )التمّثالت( و )الذكورة( لغة واصطالحًا ، وشعَر ا

وشعراءه موضوعًا ، وخصصت المحور األوؿ لمنحى )الفعؿ الجنسي( ، وعقدُت المحور الثاني 
 لدراسة المنحى )القيمي( ، أّما المحور الثالث فكاف لدراسة منحى )تضّخـ الذات( .

 الكممات المفتاحية : )تمّثالت ، الذكورة ، الغزؿ ، الفعؿ الجنسي ، القيـ ، تضّخـ الذات(. 
Representations of masculinity among the pre-Islamic Ghazal poets / 

selected models 

Assistant Professor: Najah Mahdi Alwan/Basra University/College of 

Arts/Department of Arabic Language 

alsafyn84@gmail.com 

Abstracts: 

In this study, the researcher dealt with the topic of (representations of 

masculinity among the pre-Islamic poets), in which he revealed the most 

important approaches taken by some pre-Islamic poets in his relationship 

with the beloved woman, as they were represented in three aspects: the 

approach (sexual act), the approach (value), and the approach (Inflation of 

the self), and the research was divided into an introduction and three axes, as 

each axis represents one of the aspects taken by masculinity. The sexual act), 

and I held the second axis to study the (value) orientation, and the third axis 

was to study the (self-inflation) trend. 

Keywords: (representations, masculinity, flirtation, sexual act, values, 

self-inflation). 
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 : المقّدمة
تندرج موضوعة ) الذكورة ( ضمف موضوعات الدراسات التي ُتعنى بالنوع االجتماعي ، 
أو ما ُيعَرؼ بالدراسات الجندرية ، وىذه الدراسات تندرج بدورىا ضمف حقؿ معرفي 
أوسع ىو )عمـ االجتماع( ، وقد أخذت ىذه الدراسات بالتوّسع والتطور ، إذ تخّطت 

قوؿ معرفية ومياديف عممية أخرى ، كميداف الدراسات ميدانيا األصمي ، وانتقمت الى ح
الفمسفية ، وميداف الدراسات الثقافية ، وميداف الدراسات األدبية ، وما يعنينا ىنا ميداف 
الدراسات األدبية ، إذ ما زالت الدراسات فييا قميمة ، سواء عمى مستوى الدراسات النثرية 

النقدية ، ولعّؿ السبب في ذلؾ يعود الى  ، أـ الدراسات الشعرية ، بؿ حتى الدراسات
عدـ استقرار دالالت ىذا المفيوـ وغيره مف المفاىيـ التي اشتممت عمييا الدراسات 
الجندرية ، والدليؿ عمى ذلؾ خمو المعجمات العربية التي ُتعنى بدالالت المفاىيـ 

ألدبية تكاد والمصطمحات ، مف ذكر ىذه المفاىيـ ، وميما يكف مف أمر ، فالدراسات ا
تفتقر ليذا النوع مف الدراسات ، السّيما ما يتعمؽ منيا بدراسة الشعر ، والشعر القديـ 
عمى وجو الخصوص ، مف ىنا واجو الباحث في ىذا البحث بعض الصعوبات ، 
السّيما في الجانب التطبيقي ، إذ لـ أجد عمى حّد عممي القاصر بحثًا تناوؿ موضوعة 

لقديـ ، وال أّدعي في ىذه الدراسة قصب السبؽ ، ولكف يمكف )الذكورة( في شعرنا ا
عّدىا محاولة أولية وفاتحة لدراسات أوسع وأشمؿ لتراثنا الشعري ، قديمو وحديثو ، ىذا 
وقد اخترُت نماذج معّينة في التحميؿ لما وجدُت فييا مف تمثيؿ واضح لكؿ محور مف 

لنماذج في ر ، مع اإلشارة الى بقّية امحاور البحث ، فضاًل عف تجّنب اإلطالة والتكرا
 اليامش ، كٌؿ في موضعو

 
 التمهيد :  

قبؿ الدخوؿ في محاور ىذه الدراسة ، البد لنا في ىذه الفقرة مف بسط الحديث  
في مصطمَحْي )تمّثالت( و)الذكورة( التي اشتمؿ عمييما عنواف البحث وتوضيحيما لغة 

ختيار شعر الغزؿ وشعرائو الجاىمييف مادة واصطالحًا ، كما البد مف تبياف مبّررات ا
 لمبحث .   
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أواًل : التمّثالت لغًة واصطالحًا : جاء في معجـ لساف العرب تحت مادة )مثؿ( ، أّف 
كممة المثؿ ُيراد بيا التسوية ، فُيقاؿ : ىذا ِمْثُمُو َوَمَثُمُو كما ُيقاؿ ِشْبُيُو وَشَبُيُو بمعنى ، 

(  أّما في االصطالح ، ٔ: ِمْثؿ َوَمَثؿ وِشْبو َوَشَبو بمعنى واحد .)والِمْثُؿ الشِّْبو . يقاؿ 
فُيقاؿ : مثََّؿ الشيَء بالشيء : سّواه ، وشبَّيو بو ، وجعمو عمى منوالو ، ومّثَؿ الشيَء 
لفالف صّوره لو بالكتابة أو غيرىا ، حتى كأّنو ينظر إليو . فالتمثيؿ إذف ىو التصوير 

وبيف التشبيو ، أّف كّؿ تمثيؿ تشبيو ، وليس كّؿ تشبيو تمثياًل .  والتشبيو ، والفرؽ بيتو
، ؿ وىو حصوؿ صورة الشيء في الذىفوُيقاؿ : تمثََّؿ الشيء تصّوَر مثالو ، ومنو التمثّ 

أو إدراؾ المضموف المشّخص لكؿ فعؿ ذىني . أو تصّور المثاؿ الذي ينوب عف 
تمثيؿ ، أّف التمّثؿ ىو التصّور عمى حيف أّف الشيء ويقوـ مقامو . والفرؽ بيف التمّثؿ وال

التمثيؿ ىو التصوير والتشبيو . تقوؿ تمّثَؿ الشيء تصّوَر مثالو أي تخّيمو تخّياًل حّسيًا، 
وتقوؿ أيضًا مّثَؿ الشيء صّوره أو استعاد صورتو . فالتمثيؿ والتمّثؿ إذف متقارباف وىما 

ذىف ، واآلخر قياـ الشيء مقاـ يشتركاف في أمريف : أحدىما حضور الشيء في ال
إحضار الشيء ومثولو أماـ العيف أو في ))  بالتمثيالت( كما أّف المقصود ٕالشيء .)

الذىف أو المغة ، وصيرورة التمّثؿ في الذىف تستدعي لزومًا حضور متمّثؿ . وفعؿ 
 ( ٖ(() التمّثؿ : أف يجعؿ الشيء حاضر في الذىف .

جاء في لساف العرب أّف التذكير ىو خالؼ التأنيث ، حًا : ثانيًا : الذكورة لغًة واصطال
والذكر خالؼ األنثى ، والجمع ذكور وذكورة وِذكاٌر وِذكارٌة وذكراف وِذَكَرٌة ، وامرأة َذِكَرٌة 
وُمَذكَّرٌة وُمَتَذكِّرٌة : ُمَتَشبِّيٌة بالذكور ، ويوـٌ ُمَذكٌَّر : إذا ُوصَؼ بالشّدة والصعوبة وكثرة 

وطريٌؽ ُمَذّكٌر : مخوٌؼ صعٌب . ورجٌؿ ذكٌر : إذا كاف قوّيًا شجاعًا أِنَفًا أبّيًا . القتؿ ، 
ومطٌر ذكٌر : شديٌد وابٌؿ ، وقوٌؿ ذكٌر : ُصْمٌب متيٌف ، وشعٌر ذكٌر : فحٌؿ ، وداىيٌة 
: ُمْذِكٌر : ال يقوـ ليا إاّل ُذكراُف الرجاؿ ، وقيؿ : داىيٌة ُمْذِكٌر شديدُة . وُذكور العشب 

ما َغُمَظ وَخُشَف ، وأرُض ِمذكاٌر ، ما تُنبُت ذكور العشب ، فالٌة ِمذكاٌر ذات أىواؿ ، 
وقاؿ مّرة : ال يسمكيا إاّل الذكُر مف الرجاؿ ، والذكر والذكير مف الحديد : أْيبَسو وأَشدُُّه 

ْكَرُة وأجوُدُه ، وىو خالؼ األنيث ، وبذلؾ يسّمى السيُؼ ُمَذكَّرًا ، وُيقاؿ : ذىبْت ذُ 
السيؼ وُذكرُة الرجؿ أي ِحدَُّتيما ، وسيٌؼ ذو ُذْكَرٌة أي صاـر ، والُذْكرُة : القطعة مف 
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الفوالذ ُتزاد في رأس الفأس وغيره ، ورجٌؿ ذكيٌر : أِنٌؼ أبيٌّ ، وسيٌؼ ُمَذكٌَّر : شفرتو 
لفظة  ( مف الواضح أّف المعجـ المغوي العربي ُيضفي عمىٗ)حديٌد ذَكٌر ومتُنُو أنيٌث .

وما يتفّرع عنيا مف دالالت  الَذَكر كؿ ما يشتمؿ عمى دالالت القّوة والشّدة والحّدة
مجموعة مف السموكيات الػػ))المفروضة(( . أّما في االصطالح فإّف الذكورة تعني ))أخرى

)بحكـ التربية والتكّيؼ( عمى الذكور ، تقودىـ الى التصّرؼ بطرؽ معّينة محّددة 
اإلناث . وتندرج تمؾ السموكّيات والتصّرفات تحت عنواّني السيطرة  اجتماعيًا ، مع
( كما تعني مجموعة مف الخصائص الممّيزة لمرجاؿ التي تستند الى ٘)واإلكراه . ((

( ،  وثّمة ٙالحتمية البيولوجية التي يتمّخض عنيا االختالفات الجوىرية بيف الجنسيف)
( ، كما ٚفي تحديد ذكورة الرجؿ وأنوثة المرأة)عوامؿ اجتماعية وثقافية وتربوية تتحّكـ 

ُينَظر الى )) عوامؿ الطبقة والعالقات في سوؽ العمؿ واالثنية والتوّجو الجنسي فضاًل 
عف الخبرة الشخصية والعالقات بالعائمة واألقراف ، عمى أّنيا تقوـ بدور مركزي في 

 ( .    ٛتكويف ُىوّيات الرجاؿ(()
راؤه موضوعًا : ثّمة مبّرراف أساسياف استمدَّ الباحث منيما ثالثًا : شعر الغزؿ وشع

مشروعية اختياره شعر الغزؿ وشعرائو مادة لدراسة موضوعو ) تمّثالت الذكورة عند 
شعراء الغزؿ الجاىمييف( ، األوؿ ، يتعّمؽ بشعر الغزؿ ذاتو .. فبما أّف الغزؿ ىو )) 

الحديث الذي يستميؿ المرأة بالتنويو الحديث الى المرأة ، والحديث عف المرأة ، وىو 
قيا عمى لداتيا ، ويستميميا بوصؼ حب الرجؿ ليا أو قصر قمبو وّ بجماليا وسحرىا وتف

عمييا ، وما يمقى في حبو مف وجد وأرؽ وشوؽ ، وما يصطرع في حبو مف ألـ وأمؿ .. 
صمة بينيما فإّنو تعبير عف حب الرجؿ لممرأة .. فبيف الحب والغزؿ وشائج قوية ، بؿ ال

أقوى مف أف تكوف وشائج ، ألّف الحب عاطفة والغزؿ إحدى الوسائؿ لمتعبير عف ىذه 
إاّل أّف الثقافة العربية ( ، ٜ()العاطفة ، ىو وسيمة الشاعر إلبراز ما يختمج في نفسو . (

صّورْت الغزؿ عمى أّنو ))   –بوصفيا فاعاًل نخبويًا فييا مف خالؿ مؤسسة النقد  -
أبياتًا في الغزؿ المرئ القيس  توصفو  ( ،ٓٔاء والتخّمؽ بما يوافقيّف ()إلؼ النس

عمى جعؿ شعر الغزؿ  ثقافيةمؤسسة الال( ، كما درجت ٔٔتخنيث)والبالتأنيث والرّقة 
وذلؾ بما قّننت مف أحكاـ يظير فييا الرجؿ دائمًا ىو الطرؼ ، سمطة خاصة بالمرأة 
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األضعؼ في معادلة الحب وعالقتو بالمرأة ، وانطالقًا مف ىذا الجانب فإّف ظيور المرأة 
( ، ومف ىنا ال ٕٔتقّبؿ ىذه المؤسسة )متضّرعة ومتيالكة عمى الرجؿ يقع خارج إطار 

رة مف الطراز األوؿ ، بؿ يمكننا أف يمكننا الحديث عف ذكورة خالصة ، أو لنقؿ ذكو 
نتحّدث عف ذكورة مف الدرجة الثانية ، أو ذكورة مؤّنثة إذا جاز التعبير ، فالعاشؽ ذكر 

( ، وبتعبير آخر فإّف جنس العاشؽ ٖٔال يعّبر عف قيـ الذكورة ال فعاًل وال تعبيرًا)
وعاء متقبِّؿ لمفعؿ ( ، كما أّنو في الوقت ذاتو ٗٔيختمط ، فال ىو رجؿ وال ىو امرأة)

( ، ٘ٔالمسًمط عميو مّما يجعمو دائمًا في دائرة االنفعاؿ التي ُتمقي بو في خانة التأنيث)
والمبّرر الثاني يتعّمؽ بالشعراء أنفسيـ ، فقد وصفت مؤّسسة النقد بعض شعراء الغزؿ 

 أّف محمد بف عمراف الّطمحي القاضي قاؿ : بالتخنيث ، إذ ذكر صاحب الموّشح )) 
تناظر َربعّي وُمَضرّي في األعشى والنابغة ، فقاؿ الُمضري لمربعي : شاعركـ أخنث 

 الناس حيف يقوؿ : 
 قالت ىريرة لّما جئُت زائرىا .....   وْيمي عميؾ وويمي منؾ يارجُؿ 

ؿ حيث يقوؿ :   فقاؿ الربعي : أفعمى صاحبكـ ُتعوِّ
 واتَّقْتنا باليِد  سقط النصيُؼ ولـ ُترْد إسقاَطُو .....  قتناولْتوُ 

( األمر الذي جعؿ الغّذامي ينتقد ٙٔ)ال ، واهلل ما أحسَف ىذه االشارة إاّل ُمَخنَّث . ((
المؤسسة الثقافية العربية ، إذ عدَّ تصّورىا الذي يتمّثؿ في أّف عالقة الحب بيف الرجؿ 

قافة عمى والمرأة ، تنقض الرجولة ، تصّورًا أصبح يشكِّؿ نسقًا مضمرًا ، حرصت الث
 ( .  ٚٔترسيخو  في الوعي الجمعي العربي ، إذ امتّد حتى يومنا ىذا)

 الفعل الجنسي :المحور األول : منحى 
ذكرنا فيما سبؽ أّف الغزؿ في حقيقتو ىو تعبير عف عاطفة الحب أو اإلعجاب التي     

أف يرتبط ُيبدييا الرجؿ اتجاه المرأة ، وقد تسممو ىذه العاطفة أو ذلؾ اإلعجاب الى 
معيا بعالقة حب عاطفية ، ولكف قد يعمد بعض الشعراء الى أف يجنح بيذه العالقة 

الحب اإلنسانية جنوحًا حّسيًا ماديًا ، وأف يسمؾ فييا سموكًا جنسيًا ، ذلؾ أّنو يرى أّف )) 
أحدىما اآلخر ، فإذا كاف الحب اندماجًا روحيًا بيف الرجؿ  ـوالجنس موضوعاف يتمّ 

فإّف الجنس ىو التعبير الجسدي عف ذلؾ االندماج ، فالجنس في بعده القيمي  والمرأة ،
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عممية اتحاد وتواصؿ مع اآلخر ، وال تتحّقؽ تمؾ الغاية فيو مالـ تنبِف عمى أساس 
عاطفي تستمد منو مشروعيتيا ، فالجنس بدوف الحب يصبح عممية استيالؾ لآلخر ، 

القائـ عمى األخذ والعطاء المتبادؿ بيف أّما الحب بال جنس فيفقد طابعو الحواري 
( ىذا مف جية ، ومف جية ثانية ، فإّنو يرى في الفعؿ الجنسي تحقيقًا ٛٔ)(( الطرفيف .

ثباتًا لذكوريتو وىوّيتو الجندرية ، لذا فإّف ما ينشده فيو ىو بموغ أعمى درجات  لذاتو وا 
ي ينظر اليو الرجاؿ عمى أّنو ( فضاًل عف أّف الفعؿ الجنسٜٔالثقة بالنفس والطمأنينة .)

( ، ويبدو لي أّف ما ُيغري الشعراء في ٕٓشكؿ مف أشكاؿ الييمنة واالستيالء والتمّمؾ)
اتّباع ىذا السموؾ في عالقاتيـ العاطفية مع حبيباتيـ ، ىو فتنتيـ بجماؿ الجسد 

مّيز مرتبط بتصورات جنسية شبقية ترى في الجسد األنثوي وما يتاألنثوي ، فيو عندىـ 
بو مف صفات جمالية كينونة إيروسية باعثة لرغبة الرجؿ الجنسية ، فجميع تفاصيؿ 
جسد المرأة قائمة عندىـ عمى مدى فاعمية كؿ عضو في تأدية دوره الجنسي المطموب 
، فالمثاؿ األنثوي مثاؿ ذو وظيفة جنسية بالدرجة األولى ، ومتى ما عجز عف تأدية 

( فيـ غالبًا ما ُيفتَنوف بما يؤّجج ٕٔ)االىتماـ الذكوري .تمؾ الوظيفة ابتعد عف دائرة 
فييـ سعار الشيوة العارمة في ىذا الجسد األنثوي ، مف ثغر عذب المقبَّؿ ، وخصر 
نحيؿ ، وردؼ ثقيؿ ، وساقيف ممتمئيف ، وثدييف ناىديف ، وبطف خميص ذي ُعَكف ، 

ونظرة عطشى الى المذة ، وساعد رّياف ، وكّؼ مخّضب ، وجسد بّض ، ورائحة زكية ، 
وحديث عذب ، وابتسامة مغرية ، إضافة الى التثّني والتمايؿ ، والتمّنع المصطنع ، 

( ولكي ُيثبتوا فحولتيـ وذكوريتيـ وتفّوقيـ عمى فتنة الجسد وسحر ٕٕوالغنج والدالؿ .)
تخزنيا  األنوثة راحوا يستعرضوف قدراتيـ الجنسية لُيمجموا بيا ىذه الطاقة الشيوية التي

( وىذا ما نممسو في مغامرات الشعراء الذيف ٖٕالمرأة فتجعميا تتشّوؼ الى الرجاؿ .)
نحوا ىذا المنحى في عالقاتيـ الغرامية مع محبوباتيـ ، كامرئ القيس واألعشى والنابغة 
الذبياني وسحيـ عبد بني الحسحاس ، وسنفّصؿ الحديث في مغامرات امرئ القيس 

 ( : ٕٗيذا المنحى ، فيو يقوؿ في إحدى ىذه المغامرات)العاطفية  كأنموذج ل
  ويوـَ دخمُت الخدَر خدَر عنيزةِ 

 
 
 
 

  فقالت لَؾ الويالُت إّنَؾ ُمرجمي   
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 تقوؿ وقد ماؿ الغبيط بنا معاً 
 
 

 امرأ القيس فانزؿِ  عقرَت بعيري يا 
  فقمُت ليا سيري وأرخي زماَموُ  

 
 الُمعّمؿِ وال تُبعديني عف جناِؾ  

 فمثِمِؾ ُحبمى قد طرقُت وُمرضعٍ  
 
 
 
 

ـَ ُمحِوؿِ  فألييُتيا   عف ذي تمائ
 
 
 
 

 إذا ما بكى مف خمفيا انصرفْت لو 
 
 

ؿِ    بشؽٍّ ونحتي شقُّيا لـ ُيحوَّ
تعّد ىذه المغامرة الثانية مف مغامرات الشاعر مع ابنة عّمو )عنيزة( بعد قّصتو      

معيا في )دارة جمجؿ()*( ، إذ فاجأىا ىذه المّرة وىي في ىودجيا عمى ظير البعير ، 
فتمّنعت عميو ، إذ لـ يحّقؽ ما كاف يصبو اليو مف المذة ، سوى لّذة سطحية آنية لـ 

شًا الى المزيد فيو يبحث عف ارتواء حقيقي ُيطفئ جذوة تطؿ األعماؽ فظؿَّ متعطّ 
( ، األمر الذي حّفزه الى التبّجح في إبراز ٕ٘الرغبة الجنسية المكبوتة في أعماقو)

فحولتو وذكورتو بممارسة الفعؿ الجنسي مع الُحبمى والمرضع ، إذ يزعـ أّنو ألياىما 
انشغمت عف طفميا الرضيع ، ولكف ما وشغفيما حّبًا  ، بدليؿ أّف ىذه المرأة المرضع قد 

ُيشعرىا بو ىو بكاؤُه ، عندئذ تمتفت اليو بشؽٍّ ويبقى شقُّيا الثاني تحت الشاعر لـ ُيحوَّؿ 
، اكي ينقض الزعـ بأّنو ألياىا عنوّف التفاتيا الى الطفؿ البعمى حّد تعبيره ، والواقع )) أ

الرغـ مف طفميا . بؿ إّف الصورة تمّثؿ فيتحّطـ الوىـ بتحّقؽ المراـ وىو اكتساب المرأة ب
الخيبة التامة ، إذ تتحّوؿ عممية الوصاؿ تمؾ الى عممية آلية فارغة ، تشارؾ فييا المرأة 
جسدًا بدوف عاطفة وال روح ، وتنشّد أعصابيا خوفًا عمى الطفؿ الصغير وعطفًا عميو ، 

ولعّؿ المرارة التي توحي فتمتفت منصرفة اليو عندما يبكي وكأّنيا انفصمت عف جسدىا . 
بيا ىذه الصورة أشّد مف تمّنع عنيزة ورحيؿ الحبيبات األخريات ، ألنيا جاءت في 

إّف ، سياؽ الفخر بعشؽ أكثر النساء تمّنعًا لو ، وانتيت بإعالف الخيبة وتصوير المرارة 
( ومف الجدير ذكُرُه ىنا أّف قولو : ٕٙ)ما حصؿ عميو ليس غير شؽ جسد امرأة .

( ، غير أّف ابف قتيبة ينتصر ٕٚو عميو أىؿ العربية)فمثمؾ ُحبمى قد طرقت (( قد عاب))
وليس ىذا عندي عيبًا ألّف المرضع والحبمى ال تريداف الرجاؿ وال  لو ، إذ يقوؿ : ))

لياًء . ((  (ٕٛ)ترغباف في النكاح ، فإذا أصباىما وألياىما كاف لغيرىما أشّد إصباًء وا 
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ويمضي الشاعر في سرد مغامراتو الواحدة تمو األخرى ، وىذه المّرة مغامرتو مع امرأة 
 ( : ٜٕلـ يسمِّيا ، ولـ يكشؼ عف ُىويتيا سوى أّنو كّنى عنيا ببيضة الخدر ، إذ يقوؿ)

ـُ خباؤىا    وبيضة خدٍر ال ُيرا
 
 
 
 

  تمتَّعُت مف ليٍو بيا غير ُمعجِؿ    
 
 
 
 

 ا ومعشراً تجاوزُت أحراسًا اليي
 
 

 عمّي ِحراصًا لو ُيُسّروف مقتمي  
  إذا ما الثرّيا في السماء تعرَّضت 

 
ؿِ    تعرَُّض أثناء الوشاح الُمَفصَّ

ْت لنوـٍ  ثياَبيا   فجئُت وقد نضَّ
 
 
 
 

ؿِ    لدى الستِر إاّل ِلْبسَة المتفضِّ
 
 
 

 فقالت يميف اهلل مالَؾ حيمٌة 
 
 

 تنجميوما أْف أرى عنَؾ الَغوايَة  
 خرجُت بيا أمشي تجرُّ وراءنا  

 
 
 
 

ؿِ    عمى أَثَرْينا ذيَؿ ِمْرٍط ُمرحَّ
 
 
 
 

 فمّما أجزنا ساحة الحّي وانتحى
 
 

 بنا بطُف خْبٍت ذي ِحقاٍؼ َعَقْنَقؿِ  
ليني تمايمْت     إذا قمُت ىاتي نوِّ

 
ـَ الكشِح رّيا الُمَخْمَخؿِ    عميَّ ىضي

يكشؼ الشاعر في ىذه المغامرة عف فحولتو وذكوريتو ، مف خالؿ استعراض      
قدامو في االستحواذ عمى ىذه المرأة والفوز بيا ، وتحقيؽ ما يستطيع  شجاعتو وجرأتو وا 
تحقيقو مف لّذة ومتعٍة ، تكوناف بمستوى ىذه الجرأة والمخاطرة بالنفس ، وذلؾ مف خالؿ 

أّف ىذه المرأة في حصٍف حصيف ال يستطيع أحد الوصوؿ عّدة أمور ، األمر األوؿ ، 
الييا ، واألمر الثاني ، تجاوزه رجااًل أشّداء أنيطت بيـ مسؤولية حراسة ىذه المرأة 
وحمايتيا ، واألمر الثالث ، أّنو عمى الرغـ مف ىذه الموانع والكوابح استطاع الوصوؿ 

ئناف ، ال أحد ينّغص عميو لّذتو ومتعتو الييا والتمّتع بيا وىو في غاية االسترخاء واالطم
، فإذف استطاع الشاعر بكؿ أريحية ويسر أف يناؿ مف ىذه المرأة وأف يحّقؽ معيا 
الفعؿ الجنسي ، وبيذا تغدو الطاقة الجنسية المكبوتة في أعماؽ الشاعر صنو ما أبداه 

قداـ في نيؿ مبتغاه ، وبالمقابؿ فإّف غيابيا يمّثؿ الفقداف الكامؿ  مف شجاعة وجرأة وا 
( وفي نصٍّ آخر تستفزُّ بسباسُة ٖٓلمشيامة والفتّوة وبالمختصر خسراف الرجولة .)

الشاعَر ، إذ تطعف في رجولتو ، وتشّكؾ في قدرتو الجنسية ، فيو قد كبر ولـ يعد قادرًا 
 ( : ٖٔعمى الميو مع النساء لُتحّفَزُه عمى سرد مغامرة أخرى مف مغامراتو ، إذ يقوؿ)
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  زعمت بسباسُة اليـو أّنني أال
 
 
 
 

 َكِبْرُت وأف ال ُيحسُف الميَو أمثالي  
 
 
 
 

كَذبِت لقد ُأصبي عمى المرء 
 ِعْرَسُو 

 
 

 وأْمَنُع عرسي أْف ُيَزفَّ بيا الخالي   
فيرّد عمييا رّدًا عنيفًا ، إذ يّتيميا بالكذب ، فيو يمتمؾ مف القّوة والحيوية ما ُتمّكنو      

مف استمالة زوج اآلخر ، وأف يصوف زوجو ويمنعو مف أف تقع فريسة لآلخريف ، 
فاستمالة زوج اآلخر يمّثؿ تحّديَا لؤلعراؼ االجتماعية السائدة ، وأّما صوف زوجو 

، فيمّثؿ رمزًا لمتعالي ودلياًل عمى التمّيز والمنعة والعّزة وتجسيدًا ومنعيا عف اآلخريف 
ثباتًا في الوقت ذاتو لمحيوية الجنسية ، ويحاوؿ الشاعر أف يزلزؿ البنية  لالرتياح ، وا 
االجتماعية بأف يخمط بيف القيـ المتعارؼ عمييا في المجتمع الجاىمي ، وبأف يجعؿ 

يف ، فتتساوى عندئذ استباحة اآلخر بصوف زوج ليذه الممارسة داللتيف اجتماعيت
( ، والشاعر ىنا يّتخذ مف بسباسة وسيمة لمولوج الى سرد مغامرة أخرى ٕٖالمستبيح)

مف مغامراتو ، فيو قد أسند إلييا دور المحفِّز أو المثير ، فوظيفة ىذا الدور تحفيز 
بالتنّقؿ بيف تمؾ ذاكرة الشاعر في سرد ذكرياتو مف خالؿ انتقائية شديدة الذكاء 

المغامرات الحّسية واقتناء أكثرىا تصويرًا لفعمو الفحولي )الذكوري( وممارسة سمطتو 
( ، وقد ىّيأت لو ىذه الذاكرة الذكّية التي تمتمكيا مخّيمتو مغامرة جديدة ٖٖعمى المرأة)

ة مع تتجّمى فييا )أنا( الشاعر الذكورية متمّبسة في لبيدية الفعؿ الجنسي ، وىذه المرّ 
ّنما يصفيا بالمعوب ، إذ يقوؿ)  ( :  ٖٗامرأة لـ يسمِّيا كذلؾ ، وا 

 ومثمِؾ بيضاء العوارض َطفمةٍ 
 

 لعوٍب تنّسيني إذا قمُت ، سربالي 
 إذا ما الضجيع ابتزَّىا مف ثيابيا  

  
 َتميُؿ عميو ُىونًة غيَر مجباؿِ  

 كحقؼ النقا يمشي الوليداف فوقو 
  

 سٍّ وَتسياؿِ سبا مف ليِف متبما اح 
 لطيفُة طّي الكشِح غيُر ُمفاضٍة   

  
ًة غيَر مثقاؿِ    إذا انفتمْت ُمْرتجَّ

 فمّما تنازعنا الحديث وأْسمَحتْ  
 

 ىَصْرُت بُغصٍف ذي شماريخ مّياؿِ  
 وصرنا الى الحسنى ورؽَّ كالمنا 

  
 وُرْضُت فذّلْت صعبًة أيَّ إذالؿِ  

 فأصبحُت معشوقًا وأصبًح بعُميا 
  

ـُ سّيَء الظفِّ والباؿِ    عميِو القتا
  



 هـ4111-م  2022. لسنة  الثالث العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
 

472 

ويختار الشاعر مف صفات الجسد األنثوي ما يؤّجج شيوتو الجنسّية العارمة ،     
ذا  فالبشرة بّراقة وناعمة ، والخصر لطيؼ ورشيؽ ، واألرداؼ ممئ ولّينة ومرتّجة ، وا 

فضاًل عف أّف  كاف الجسد األنثوي بيذه الصفات ، فإّنو يبعث عمى الممارسة الجنسية ،
ىذه المرأة لعوب متمّرسة بالميو وقادرة عمى إذىاؿ الشاعر عف واقعو ، وىذه المذة 
المذىمة ، كالخمر ، تُنسي الرجؿ أوؿ ما تُنسيو ثيابو ، وكأّنو في ذىولو عف الواقع 

العري ، ويرفض  –ال واعيًا  –يغفؿ عف البعد االجتماعي لذلؾ الواقع فيختار 
يذا تغدو رّقة الكالـ معادلة لميف المرأة ولتتحقؽ الفعؿ الجنسي ، ( ، وبٖ٘المباس)

ويتحّوؿ العاشؽ المقداـ معشوقًا ، وتغدو المرأة المتمّنعة عاشقة والية تتحّدى ىي أيضًا 
( , وبعد ذلؾ يستعرض الشاعر فحولتو ٖٙالزوج والمجتمع وتنتصر لحّبيا ولرغبتيا)

 ( : ٖٚإزاء الزوج ، قائاًل)
 والمشرفيُّ ُمضاجعي أيقُتمني

  
 ومسنونُة زرٌؽ كأنياب أغواؿِ  

 وليس بذي رمٍح فيطعنني بو  
 

 وليس بذي سيٍؼ وليس بنّباؿِ  
 أيقُتُمني أّني شغفُت فؤادىا 

  
 كما شغؼ المينوءَة الرجؿ الّطالي 

ْف كاف بعميا   وقد عممْت سممى وا 
 

 بأّف الفتى ييذي وليس بفّعاؿِ  
إذ نراه يكّثؼ مف ذكر رموز القّوة والبطولة والذكورة في المخياؿ العربي كالسيؼ   

والرمح والنباؿ ، ويعمف انتصاره عمى ىذا الزوج الواىف والمغموب عمى أمره بامتالكو 
زوجو ، إذ أّف افتقاد الزوج ليذه األدوات ال يعني أّنو مجرد أعزؿ مف السالح ، بؿ ىو 

يو رجولة الزوج يبّرر امتالكو لزوجو ، ويصّوره مسخًا ال ُيحسب لو نفٌي لرجولتو ، وبنف
حساب ، بؿ ينفي عنو وجوده ، وىكذا تغدو الطاقة الجنسية رمزًا فنيًا لموجود اإلنساني 
ثباتًا لذكوريتو وحيوّيتو ، واستمرارية قّوتو  ، والفعؿ الجنسي تحقيقًا إلنسانية اإلنساف ، وا 

 ( . ٖٛعمى الزمف) وشبابو وفتّوتو وانتصاره
 المحور الثاني : المنحى القيمي :  

لقد تمّثؿ الشاعر الجاىمي جممة مف القيـ والمثؿ اإلنسانية الرفيعة في ذاتو الفردية     
تارة ، وفي ذاتو الجماعية/ القبيمة تارة أخرى ، وذلؾ مف خالؿ شعر الفخر ، وفي كال 
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ألثير لدى الشعراء الجاىمييف في التفاخر الحالتيف ، كانت ىذه القيـ تمّثؿ الموضوع ا
والتباىي فيما بينيـ ، ويبدو أّف الغرض مف ذلؾ إظيار التفّوؽ واالستعالء عمى اآلخر/ 
الرجؿ ، فمثمما انعكس ىذا التغّني والتباىي بالفضائؿ والمثؿ اإلنسانية الرفيعة في 

أف ينعكس عمى  العالقات االجتماعية السائدة عمى اآلخر/الرجؿ ، فمف الطبيعي
العالقة بيف الرجؿ والمرأة ، ومنيا عمى وجو الخصوص عالقة الحّب التي تجمع 
الشعراء مع محبوباتيـ ، ومف الطبيعي أيضًا أف يحرص ىؤالء الشعراء المحّبوف عمى 
التحّمي بيذه األخالؽ ، ليذا كثر فخرىـ بمحامدىـ ، ووّجيوا ىذا الفخار الى المرأة / 

الفاخر أف تصدقو الحبيبة في قولو ، أو أف تشيد بنفسيا محامده  الحبيبة ، وحسب
( . وىذا ىو السّر وراء إشادة الشاعر بمفاخره بعد ٜٖليحتؿَّ مف قمبيا المكاف الذي يريد)

ًا الى الحب فحولًة ودافع ( ، مف ىنا ُعدَّ ٓٗالغزؿ بقصد استمالتيا ونيؿ إعجابيا)
( ، كما أّف العرب رأوا في الحب ٔٗتمّجدوا بو)، وىكذا فيمو العرب ، ومف ىنا المجد

مارة مف إماراتيا ، وشرطًا مف شروط الفروسية) ( . ٕٗمظيرًا مف مظاىر الرجولة ، وا 
ولنا أف نقوـ بتحميؿ بعض النماذج الشعرية لتوضيح ما قصدنا اليو ، فيذا عنترة يمفت 

جاعتو وبطوالتو في المعارؾ نظر محبوبتو عبمة الى ذكورتو وفحولتو اّلتَْيف تتمّثالف بش
ويطمب منيا أف تسأؿ الفوارس عنو في ساحات الوغى فإّنيـ سُيخبرونيا عف ىّمتو التي 

 ( : ٖٗال َتميف ومواقفو المشّرفة في الحرب حيف يقتحميا ويطأ حومتيا ، إذ يقوؿ)
 يا عبَؿ إّني في الكريية ضيغـٌ  

 
 
 
 

  شرٌس إذا ما الطعُف شؽَّ جباىا  
 
 
 
 

 مي الفوارس ُيخبروؾ بيمَّتي   وس
 
 

 ومواقفي في الحرب حيف أطاىا     
  والخيُؿ تعمـ والفوارس إّنني     

 
 شيُخ الحروب وكيُميا وفتاىا   

  يا عبُؿ لو أّني لقيُت كتيبًة  
 
 
 
 

   سبعيف ألفًا ما رىبُت لقاىا     
 
 
 
 

ـَ األسد الضاري الذي ينقضُّ      ـُ إقدا ويتمّنى لو أّف عبمة أبصرتو في الحرب وىو ُيقِد
 ( :  ٗٗعمى فريستو قائاًل)

  يا عبَؿ لو أبصرِتني لرأيتني  
 
 
 
 

   في الحرب أقدـُ كالِيَزْبِر الضيغـِ     
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الفحولة . فالحرب الذكورة تقترف بساحة الوغى التي تعّد أفضؿ مكاف الستعراض  فػػػػ))
ومف ىنا احتّمْت  . (٘ٗ)فرصة الختبار الرجولة والتمييز بيف الفحؿ و)) أشباه الرجاؿ((

( ٙٗالشجاعة والبطولة الموقع األسمى مف سّمـ القيـ الذكورية التي امتدح بيا الرجاؿ)
أّنيـ .وكاف مّما تعارؼ عميو الشعراء الفرساف ، وتواضعوا عميو ، وأصبح تقميدًا بينيـ ، 

يقدِّموف نتائج بطوالتيـ لمحبوباتيـ لينالوا إعجابيا وثناءىا ، وذلؾ يوجد أحيانًا تداخاًل 
اقتضت الفحولة عرض الميارات والخبرات ( ، إذ )) ٚٗجمياًل بيف حماستيـ وغزليـ)

براز القّوة والعنؼ عمى الركح االجتماعي ، إذ ال معنى لفحولة ما لـ تظير  المكتسبة وا 
ومعنى ذلؾ أّف بناء الذكورة مرتبط بالفضاء الخارجي  ،ُتخمَّد في ذاكرة الناس لمعياف و 

( وبطبيعة الحاؿ أّف أحّب الرجاؿ ٛٗ)كما أّنو بحاجة الى اعتراؼ عمني وجماعي . ((
بوصفيا أغمى شيء  -الى قمب المرأة الشجاع المييب والبطؿ المغوار الذي يقّدـ حياتو 

رضا الحبيبة ، والفوز بيا ، وأبغضيـ عندىا الضعيؼ قربانًا لحّبو لنيؿ  -لديو 
 ( . ٜٗالجباف)

وال يكتفي عنترة بالفخر بقيـ الشجاعة والبطولة واإلقداـ التي تمّيز بيا وتفّوؽ بيا     
دىا بما تمّيز بو مف قيـ خمقية ونفسية التي تأّصمت في  عمى أقرانو ، فقد أّكدىا وعضَّ

ف إذا كاف الشاعر يمتدح بالفضائؿ النفسية والخصاؿ الفخر إّنما يحسنفسو ، فػػػ)) 
الخمقية بعيدًا عف التباىي باألمور المادية والقّوة الجسدية أو التفاخر باألنساب واألصوؿ 
والقبائؿ .. فإّف خير الفخر ما كاف تغّنيًا بالفضائؿ وتمّدحًا بالمثؿ العميا دوف مبالغة 

 ( : ٔ٘ذا ما نممسو في قولو)( ، وىٓ٘)مفرطة وال مجاوزة لممألوؼ .((
  إثني عمّي بما عممِت فإّنني   

 
 سمٌح مخالقتي إذا لـ ُأظَمـِ  

 فإذا ُظممُت فإّف ظممَي باسٌؿ   
 
 
 
 

  مرٌّ مذاقُتُو كطعـِ العمقـِ  
 
 
 
 

 ولقد شربُت مف المدامِة بعدما  
 
 

 ركَد اليواجُر بالمشوؼ الُمعَمـِ   
  فإذا شربُت فإّنني مستيمٌؾ   

 
 مالي ، وعرضي وافٌر لـ ُيكَمـِ  

ذا صحوُت فمـ أقصَّر عف ندىً     وا 
 
 
 
 

   وكما عممِت شمائمي وتكّرمي   
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مجموعة مف الخصاؿ اإلنسانية التي تأّصمْت فالشاعر يصّور في ىذه األبيات ))     
ذو أخالؽ نبيمة ، وطيب المعشر في نفسو ، وأضحت تالزمو أينما حّؿ وارتحؿ ، فيو 

، كريـ النفس ، سمح في معاممتو لمناس مف حولو ، بيد أّنو ذو بأس شديد حيف ُيعتدى 
ًا ، وكؿ ذلؾ نستشّفو مف خالؿ مخاطبة الحبيبة التي ععميو ، فوقتئذ يصبح الرد مشرو 

ر ، وحياتو ليا شيامتو المتفّردة ، وفروسيتو التي ال تُقي ثّ يعمؿ باستمرار عمى أف ُيب
( ،وجميٌؿ بالفارس المحّب أف يغار عمى ٕ٘)التي بذليا رخيصًة ثمنًا لحّبيا وميرىا . ((

محبوبتو ، وىذا ما لمسناه عند عنترة ، إذ انفرد بيذه القيمة النفسية وتمّيز بيا عمى 
 ( : ٖ٘أقرانو مف المحبيف ، إذ يقوؿ)

  ولوال أّنني أخمو بنفسي       
 

 جوى الغراـِ    وُأطفي بالدموع 
 َلمتُّ أسًى وكـ أشكو ألّني    

 
 
 
 

  أغاُر عميِؾ يا بدَر التماـِ   
 
 
 
 

وتعّد الغيرة في الرجؿ مف القيـ الذكورية ، وىي صفة محمودة في الرجاؿ تتالءـ     
مع خصائص الذكورة التي ينبغي أف تبرز لمعياف ، فكانت فرصة مف فرص تقديـ 

وبيذا التواشج بيف القيـ الحربية والخمقية والنفسية ( . ٗ٘الذات عمى الركح االجتماعي)
فمـ تصبح فروسية حربية فحسب ، بؿ أصبحت فروسية تكاممت فروسية عنترة ، )) 

خمقية سامية ، فييا الحب الطاىر العفيؼ الذي يجعؿ مف المحبوبة مثاًل أعمى والذي 
يرتفع صاحبو عف الغايات الجسدية الحّسية الى غايات روحية تنـّ عف صفاء النفس 

نفوس باألنفة واإلباء ونقاء القمب ، وفييا التسامي عف الدنايا والنقائص الذي يمؤل ال
( ولنا أف نتأّمؿ تجربة الحادرة ٘٘)والعّزة والكرامة والحس المرىؼ والشعور الدقيؽ . ((

 ( : ٙ٘مع محبوبتو سمّية ، إذ يقوؿ)
  بكرت سمّيُة ُغْدوًة فتمتَِّع 

 
 وغدْت ُغُدوَّ ُمفارٍؽ لـ َيرِجِع  

دْت عيني غداَة لقيُتيا   وتزوَّ
 
 
 
 

  نْظرًة لـ تنفعِ بموى ُعنْيزَة  
 
 
 
 

  وتصدَّفْت حتى اْستبْتَؾ بواضٍح 
 
 

 صْمٍت كُمْنَتَصِب الغزاؿ األتَمعِ  
   وبُمْقَمَتْي حوراء تحسُب طْرَفيا  

 
 وْسناَف ، ُحرَِّة ُمْسَتَيؿِّ األدُمعِ  
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يبدأ الشاعر حديثو باإلفصاح عف رحيؿ محبوبتو سمّية بالصباح الباكر ، رحيؿ     
إنساف عاـز عمى الفراؽ ، وىو حديث يكشؼ عف شكوى وتأّزـ نفسي ، ونمحظ ىنا أّف 
الشاعر يؤّكد عمى زمف الرحيؿ وىو )البكور غدوة( ، إذ يكرره مرتيف ، فػػػ)) ىذا التأكيد 

بوبتو المفارقة قد بكرت ليذا الرحيؿ أكثر مف الالـز ، فيي لبكورىا يشير الى أّف مح
مة إّياه ، مقبمة عميو بشغؼ ونفاد صبر(() قة الى رحيميا ىذا متعجِّ ( ، وىو ٚ٘إذف متشوِّ

بال شؾ مّما يزيد في عمؽ مأساتو النفسية ، فمادامت المحبوبة عازمة ومصّرة عمى 
ت الحاسمة والفاصمة في حياتو العاطفية الرحيؿ ، فالبد لمشاعر أف يستغّؿ ىذه المحظا

، لذا نراه يوّجو الخطاب الى نفسو ويأمرىا بالتمّتع منيا ولو بالنزر اليسير ، لعّمو 
يصيب منيا حديثًا عابرًا ونظرة عاجمة وسالمًا ووداعًا أخيريف ، ليسّكف مف روعو ، 

ت عنو المحبوبة ، ويخّفؼ مف وطأة أثر ىذا الرحيؿ والفراؽ في نفسو ، وما إْف أعرض
حّتى أخذ يعّمؿ نفسو ويمّتعيا بوصؼ جماليا الساحر األّخاذ ، مف عنٍؽ أممس ناصٍع 
ذا ما  جميؿ ، يشبو جيد الغزاؿ الطويؿ ، ومف عينيف تتصفاف بالحور والفتور ، وا 
تجاذبَت معيا أطراؼ الحديث ، فإّنيا ُتريؾ ابتسامة حسنة ، صادرة عف فـ جميؿ لذيذ 

ْف كاف وصفو لجماؿ محبوبتو ، ووصؼ  المقبَّؿ ، وىنا البد مف التأكيد أّف الشاعر وا 
الى المرأة بوصفيا قيمة جمالية امتمكت مفاتنيا الجسدية وصفًا حّسيًا ، إاّل أّنو ينظر 

، مف الشعراء حضورًا ايجابيًا ، ابتعدت فيو عف التمّذذ الحّسي الذي لمسناه عند غيره 
مميو عميو تجربتو الشعرية والسموكية بحتًا يتعامؿ معو بما تُ  كونو عنده تصويرًا جمالياً 

، وما إْف ينتيي الشاعر مف إشباع حّسو الجمالي مف تمّثؿ جماؿ المرأة  (ٛ٘)المتفّردة
في أبياتو المتقّدمة حتى يتوّجو بالخطاب الى محبوبتو لُيثبت ليا فحولتو ، وذلؾ مف 

لرفيعة في ذاتو والذات الجماعية/ القبيمة معًا ، خالؿ تمّثؿ الفضائؿ والمثؿ االنسانية ا
مف وفاء بالعيد ، وانتفاء لمغدر ، ومف عّفة النفس وقناعتيا وغناىا ، ومف كرـٍ 

 ( : ٜ٘وشجاعة ، إذ يقوؿ)
فُسميَّ ، ويحِؾ ! ىؿ سمعِت 

  بغدرٍة  
 

 ُرِفَع المواُء بيا لنا في مجمِع  
 إّنا َنِعؼُّ فال َنريُب حميَفنا   

 
 
 
 

  وَنُكؼُّ ُشحَّ نفوسنا في المطمعِ  
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 ونقي بآِمِف ماِلنا أحساَبنا 
 
 

 وُنِجرُّ في الييجا الرماَح وندَّعي  
  ونخوُض غمرَة كؿِّ يوـ كرييٍة   

 
 ُتْردي النفوَس وُغْنُميا لؤلشجعِ  

ـُ في دار الحفاِظ بيوتَنا    وُنقي
 
 
 
 

   زمنًا ، ويظعُف غيُرنا لؤلْمَرِع  
 
 
 
 

وكأّف االحتفاؿ بالجسد األنثوي تتّمة لالحتفاؿ بيذه الفضائؿ والخصاؿ الرفيعة ،     
والتغّني بيا ، وبوساطة ىذا التناغـ واالقتراف يتنامى ويتعاظـ السعي الى التمّيز والتفّوؽ 
مف خالؿ تمّثؿ ىذه القيـ ، عابرًا الجسد األنثوي نحو جسد الفروسية الذي ىو نتاج 

، مف ىنا نذىب الى أّف اىتماـ الشاعر بالجسد األنثوي لـ يعد محصورًا فيو  االثنيف معاً 
لذاتو بقدر ما كاف اىتمامًا أوسع وأكثر شمولية ، إّنو اىتماـ بتشكيؿ المثاؿ الفروسي 

 ( . ٓٙبعد استكماؿ عناصر ديمومتو وتكاممو مف جماؿ المرأة وفحولة الشاعر)
  المحور الثالث : منحى تضّخـ الذات :

ُعرؼ اإلنساف الجاىمي ، بجممة مف الصفات النفسية ، كاألنفة وعزة النفس والزىو     
واالعتداد العالي بالنفس ، وقد تأّصمت ىذه الصفات وتعّمقت في نفسو ، وأخذت تفرض 
سطوتيا عميو ، مف خالؿ توجيو أفعالو وسموكو في كاّفة مناحي حياتو ، والسّيما في 

كافة مستوياتيا ، فال غرو أف نجد ىذا السموؾ المتشبِّع بيذه  عالقاتو االجتماعية في
الصفات ، ُيمقي بظاللو عمى عالقتو العاطفية مع المرأة ، وأف تكوف المرأة/ الحبيبة 
ضحية ىذا السموؾ ، وأف ال يكوف نصيبيا منو الحب ، بقدر ما يكوف نصيبيا منو حّب 

ثبات الرجولة) ى بعض الشعراء مّمف تحّكمت ىذه ( ، ونتيجة لذلؾ نر ٔٙالتسمط وا 
الصفات النفسية في أفعاليـ وسموكيـ يعامموف المرأة معاممة النّد لمنّد ، وىذا ما يتجّمى 

 ( : ٕٙفي قوؿ طرفة بف العبد ، إذ يقوؿ)
ـْ شاقْتَؾ ِىْر    أصحْوَت اليوـَ أ

 
 ومَف الحبِّ جنوٌف مستِعرْ  

 ال يكْف حبُِّؾ داًء قاتالً  
 
 
 
 

  منِؾ ماويَّ بُحْر  ليس ىذا 
 
 
 
 

.................................  ................................. 
ذا َتْمُسنني أْلُسُنيا   وا 

 
 

 إّنني لسُت بموىوٍف ُغُمرْ  
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 ال كبيٌر دالٌؼ مف َىَرـٍ  
 

 أرىُب الميَؿ وال كؿُّ الُظُفْر  
يقوؿ الشارح في شرح البيت الثالث : )) إذا أخذتني بمسانيا ، وفخرْت عميَّ ،      

النفس ، ال أحتمؿ انتصرت لنفسي ، وقابمتيا بمثؿ ذلؾ ، ألّنني قوي عزيز 
،  واضح إذف أّف الشاعر يعامؿ محبوبتو معاممة نّدية ، يقابؿ قوليا (ٖٙ(().الضيـ

حّبو ليا ، وىذا ما جعؿ األصمعي ينتقده بقولو :  بالقوؿ نفسو ، عمى الرغـ مف إبداء
( ، كما نجد المثّقب العبدي يسمؾ مع ٗٙ(() لـ يكف طرفة ُيحسف أف يتعّشؽ)) 

 ( : ٘ٙمحبوبتو السموؾ ذاتو ، قائاًل)
 أفاطـُ قبؿ بينِؾ مّتعيني 
 
 
 
 

 أف تبينيكومنُعِؾ ما سألُت  
 
 
 
 

 فال تعدي مواعد كاذباتِ 
 
 

 رياح الصيِؼ دونيتمرُّ بيا  
 فإّني لو تخالفني شمالي 

 
 ِخالَفِؾ ما وصمُت بيا يميني 

 إذًا لقطعُتيا وَلُقمُت : بيني 
   

 كذلَؾ أجتوي مف يجتويني 
فثّمة إشارات نّصية واضحة تفضح كبرياء الشاعر واعتداده العالي بنفسو ، وتكشؼ      

عف ليجة فييا شيء غير قميؿ مف الغمظة والفضاضة التي ال ينبغي أف تكوف في ىكذا 
حديث موّجو الى المرأة/ الحبيبة ، فاستعمالو فعؿ األمر)مّتعيني( و)ال( الناىية ، 

ية الى نفسو ، فيو آمٌر وليس مأمورًا وناىيًا وليس منيّيًا ، يكشؼ عف إسناد موقع الفاعم
كما يكشؼ عدُُّه منَعيا سؤلو وابتعادىا وىجرىا سّياف ، عف حّدية في التعامؿ وحّدًة في 
خالؼ المواعيد وعدـ الوفاء بيا ، وتبمغ كبرياء  الطبع ، فضاًل عف اتياميا بالكذب وا 

أْف لو تخالفو شمالو كمخالفة الحبيبة لو لما وصؿ الشاعر وعّزة نفسو ذروتيا حيف يقّرر 
بيا يمينو ، بؿ لقطعيا ، غير نادـ وال آسؼ ، كما يقّرر كذلؾ معاممتيا بالمثؿ ، فيي 
حيف قّررت اليجر وقطع حبؿ الموّدة ما كاف منو إاّل مقابمتيا بفعؿ مماثؿ . ونمضي 

ًا معتّدًة بكبريائيا وأنفتيا ، مع تجربة عاطفية أخرى لشاعر جاىمي آخر لتتكّشؼ لنا ذات
إذ يقؼ الشاعر عمى أطالؿ محبوبتو )رميـ( فَتييُج أشواَقُو ووجَدُه ولواعَج الحبِّ في 

ـَ الشباب الجميمة التي قضاىا برفقتيا ، قائاًل)  ( : ٙٙنفسو ، فيتذّكر أّيا
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َلَعمري لقد ىاجت لؾ الشوَؽ 
  عرصةٌ 

 
 
 
 

  بمّراَف تعفوىا الرياُح الزعازعُ  
 
 
 
 

 بيا رسـُ أطالٍؿ وخْيـٌ خواشعٌ 
 
 

 عمى آليفَّ الياتفاُت السواجعُ  
ـْ زميـٌ كأّنني     فظْمُت ولـ تعم

 
 ُمَيٌـّ ألثَّْتو الديوف الخوالعُ  

 تذّكَر أّياـ الشباب الذي مضى  
 
 
 
 

  ولّما ُترْعنا بالفراؽ الروايعُ  
 
 
 
 

ما زالت ذاكرتو تحتفظ  فينتقي مف شريط ذكرياتو قّصًة مف القصص التي    
، وىي تسرد تفاصيؿ المقاء الذي جمع الشاعر مع محبوبتو )رميـ( وىي برفقة بتفاصيميا

 فتيات أخريات ، قائاًل :     
 وبيٍض تيادى في الرياط كأّنيا 

 
 
 
 

 ِنيى َلْسَمٍس طابت ليّف المراتُع  
 
 
 
 

 موعدًا بعد ِرْقَبةٍ  مّناتخّيْرَف 
 
 

 عفَر تعموُه الشروُج الدوافعُ أب 
 فجْئَف ُىُدّوًا والثياُب كأّنيا  

 
ـُ النواشعُ    مف الطَّؿِّ بّمْتيا الرىا

 يزيُدناجرى بيننا منيـ رسيٌس  
 
 
 
 

 سقامًا إذا ما استيقنْتُو المسامُع  
 
 
 
 

 قمياًل وكاف الميُؿ في ذاؾ ساعةً 
 
 

 فُقْمَف ومعروٌؼ مف الصبح صادعُ  
  بناوأْدَبْرَف مف وجٍو بمثؿ الذي  

 
 فسالْت عمى آثارىفَّ المدامعُ  

ْيُط مْشَييا   يَف ِبْكرًا َيْنيُز الرَّ  ُيزجِّ
 
 
 
 

 كما ماَر ثعباُف الفضا المتدافُع   
 
 
 
 

 تُبادُر عيَنْييا بُكْحٍؿ كأّنوُ 
 
 

 ُجماٌف ىوى مف ِسْمِكِو متتابعُ  
 الى خوٍص كأفَّ عيوَنيا  وُقْمنا 

 
 ِقالٌت تراخى ماُؤىا فيو واضعُ  

ةً  بنافوّلْت    تغشى الَخباَر ُمِمحَّ
 
 
 
 

  معًا ُحوُليا والالقحاُت المالمعُ  
 
 
 
 

ّني لصّراـٌ ولـ ُيْخَمِؽ اليوى   وا 
 
 

 جميٌؿ فراقي حيف تبدو الشرايعُ  
ّني أَلْستْبقي إذا العْسُر مسَّني     وا 

 
 بشاشَة نفسي حيف تُْبمى المنافعُ  

تبدأ القّصة بتحديد الشاعر موعدًا مع  ىؤالء الفتيات ، عمى أف يكوف لياًل ، عند      
تؿ )أعفر( الذي تنحدر مف أعاليو المياه المتدافعة ، بعد ترّقٍب وترّصٍد مف أف يراىّف 
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مة تمّر سريعًا كأّنيا أحد ، إذ يتبادؿ الشاعر معيّف أحاديث الحّب والغزؿ ، ويقضي لي
ساعة ، وما إف تموح طالئع الفجر ، حتى تحيف لحظة الفراؽ ، وقد خّمؼ كؿٌّ في 
اآلخر دموع الفراؽ ، وتنتيي القّصة باعتالء الشاعر ظير ناقٍة تجوب بو الفموات 

تتكّثؼ في ىذا النص اإلشارات التي التسّمي عف ذكريات المحبوبة .إلمضاء ىمومو ، و 
الشاعر متضّخمة فحولية وىي تسرد أحداث ىذا المقاء مّتخذًة مف ضمير  ُتظير ذات

الجمع ) نا ( ، داّلة عمى تمّيزىا وتعالييا ، فقد تكّررت خمس مراٍت ، كما مَؤشَّر في 
النص ، مّما يؤكد ىذا التمّيز والتعالي ، فذات الشاعر البد ليا مف أف تحتفؿ بذكوريتيا 

ي لقاء مع ذوات أنثوية ، فالذكورة مرّكٌب عالئقي ، إذ أّنيا وتفرض وجودىا طالما أّنيا ف
ال ُتعرَّؼ إاّل مف خالؿ اآلخر المختمؼ ، فيي بحاجة الى اآلخر/ األنثوي حتى تُبرز 

( ، وما إْف ينفّض ىذا ٚٙتمّيزىا وتعالييا واستحقاقيا في أف تكوف في مرتبة الصدارة)
عالماتّيًا في النص مف ضمير الجمع ) نا (  المقاء مع اآلخر األنثوي حتى نمحظ تحوالً 

الى ضمير التكّمـ ) إّني ( ، دااّلً عمى انتفاء مبّررات التمّيز والتعالي بعودة ذات 
الشاعر الى طبيعتيا واختالئيا بنفسيا ،  وُيكّثؼ توظيُؼ صيغة المبالغة ) صّراـ ( قدرة 

مة الموّدة مع الحبيبة متى الشاعر وتمّكنو وتعاليو عمى عواطفو ، فبإمكانو قطع ص
ذا ما حدث اليجر والفراؽ ، فال يتأثر بو ، بؿ شاء ، إذ بيده زماـ المبادرة في ذلؾ ، وا 

 تبقى نفسو في تماـ أريحيتيا حيف ُتمتحف فيما يكوف نافعًا ليا وما ال يكوف . 
 

  الخاتمة ونتائج البحث :
 :ث بما يأتيفي الختاـ ُنجمؿ أىـّ النتائج التي توّصؿ الييا البح 
أوضح البحث مف خالؿ الشواىد الموثَّقة ، أّف الثقافة العربية ممّثمًة بمؤّسسة  -ٔ

أدرجت شعر الغزؿ في خانة التأنيث ،  -بوصفيا فاعاًل نخبوّيًا فييا  -النقد 
 فضاًل عف أّنيا أضفت عمى بعض شعراء الغزؿ الجاىمييف صفة التخنيث . 

مؤّسسة الثقافية درجت عمى جعؿ شعر الغزؿ كما تبّيف مف خالؿ البحث أّف ال -ٕ
سمطة خاصة بالنساء ، وذلؾ بما قّننْت مف أحكاـ ُتظير الرجؿ دائمًا ىو 
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الطرؼ األضعؼ في معادلة الحّب وعالقتو مع المرأة ، بمعنى أّنيا جعمت 
 ذكورة الرجؿ ذكورة مؤّنثة ، أو ذكورة مف الدرجة الثانية . 

شعراء الغزؿ في عالقاتيـ الغرامية مع  اّتضح مف خالؿ البحث أّف بعض -ٖ
 محبوباتيـ احتفظوا بذكوريتيـ كاممة غبر منقوصة . 

بّيف البحث مف خالؿ تحميؿ النصوص الشعرية ، أّف بعض شعراء الغزؿ  -ٗ
الجاىمييف جنح في عالقتو الغرامية مع المرأة جنوحًا حّسيًا مادّيًا ، وسمؾ سموكًا 

الجنسي ( ، سبياًل لتحقيؽ ذكوريتو ورجوليتو ، جنسّيًا ، إذ اّتخذ مف ) الفعؿ 
ثبات ذاتو مف خالؿ سطوتو عمى المرأة وتمّمكيا .   وا 

كما بّيف البحث أيضًا مف خالؿ تحميؿ النصوص الشعرية ، أّف قسمًا آخر مف  -٘
شعراء الغزؿ وجد في تمّثؿ القيـ والمثؿ اإلنسانية الرفيعة ، واسقاطيا عمى 

وبتو ، ىو السبيؿ األمثؿ لتحقيؽ ذكوريتو ورجوليتو ، عالقاتو العاطفية مع محب
ـّ امتالكو قمبيا وحّبيا .   ومف ث

أوضح البحث كذلؾ مشفوعًا بتحميؿ النصوص الشعرية ، أّف صنفًا ثالثًا مف  -ٙ
شعراء الغزؿ وجد في تضّخـ الذات واالعتداد العالي بالنفس واالستعالء في 

 لو ذكوريتو ورجوليتو .  عالقتو مع المرأة/ المحبوبة ، ما يحّقؽ
 الهوامش :

 ينظر : لساف العرب : )مادة مثؿ( -ٔ
  ٕٖٗ -ٖٔٗ/ٔينظر : المعجـ الفمسفي : د. جميؿ صميبا : ج -ٕ
 المفيوـ ( سومار –المعنى  –المخياؿ الجماعي والتمّثالت الفكرية ) الفكرة  -ٖ

عبد القدر ، اطروحة دكتوراه ، كمية العموـ اإلنسانية ، جامعة جياللي ليابس / 
:  ٕٙٔٓ -ٕ٘ٔٓسيدي بمعباس ، الجميورية الجزائرية ، السنة الجامعية : 

ٚٓ- ٚٔ  
 ينظر : لساف العرب : )مادة ذكر(  -ٗ
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الذكورة : السمطة والنفي النسوي والتيو / مقاربة سوسيولوجية : ممحـ شاووؿ ،  -٘
:  ف كتاب باحثات : تفكيؾ مفيوـ الذكورة المييمنة / الرجولة  واألبّوة اليوـضم
ٜٚ  

ينظر : ثنائية الصراع بيف األنوثة والذكورة في روايتي عودة الروح لتوفيؽ  -ٙ
الحكيـ وكوابيس بيروت لغادة السّماف : أميرة عماري ، رسالة ماجستير ، كمية 

سيمة ، الجميورية الجزائرية ، السنة بالم –اآلداب والمغات ، جامعة بو ضياؼ 
    ٚـ :  ٕٕٓٓ -ٜٕٔٓالدراسية : 

   ٜٚينظر األنثى ىي األصؿ : نواؿ السعداوي :   -ٚ
الرجولة المتخّيمة / اليوية الذكرية والثقافة في الشرؽ األوسط الحديث : إعداد :  -ٛ

يما سنكمير ويب :    ٖٔمي غصوب وا 
  ٕٙٔالحوفي :  الغزؿ في الشعر الجاىمي : د. أحمد محمد -ٜ
  ٛٛٔ/ٕالعمدة في محاسف الشعر وآدابو ونقده : ابف رشيؽ القيرواني :  -ٓٔ
  ٕٗ٘ينظر : إعجاز القرآف : الباقاّلني :  -ٔٔ
/ دراسة في النقد العربي القديـ. د.جابر خضير ينظر : المرأة مف منظور النقد  -ٕٔ

  ٔٚٔ جبر 
  ٜ٘ينظر : ـ . ف :  -ٖٔ
  ٕٔالغّذامي : ينظر : الجنوسة النسقية : عبد اهلل  -ٗٔ
  ٜ٘ينظر :  المرأة مف منظور النقد / دراسة في النقد العربي القديـ :  -٘ٔ
  ٙٙ -٘ٙالموّشح في مآخذ العمماء عمى الشعراء : المرزباني :  -ٙٔ
 ٗٔينظر : الجنوسة النسقية : عبد اهلل الغّذامي :  -ٚٔ
  ٔٛٔالخطاب والجسد / مقاربة في التراث النقدي : د. جابر خضير :  -ٛٔ
  ٜٔٙاالختالؼ في الثقافة العربية االسالمية : آماؿ قرامي :  ينظر : -ٜٔ
  ٔٗينظر : الييمنة الذكورية : بيار بورديو ، ترجمة : د. سمماف قعفراني :  -ٕٓ
  ٕٓينظر : الخطاب والجسد :  -ٕٔ
  ٖٙينظر : النقد الجمالي : د. أحمد محمود خميؿ :  -ٕٕ
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  ٓٚٙينظر : االختالؼ في الثقافة العربية االسالمية :  -ٖٕ
، ٕ٘٘ -ٖٕ٘، وينظر : ديواف األعشى :   ٕٔ -ٔٔديواف امرئ القيس :   -ٕٗ

 ٕٔ -ٜٔ، ديواف سحيـ عبد بف بني الحسحاس :  ٜٚديواف النابغة :  
 مف الديواف  ٓٔينظر في تفاصيؿ القّصة : ص  -)*(     

ينظر : بنية القصيدة الجاىمية / الصورة الشعرية لدى امرئ القيس : د. ريتا  -ٕ٘
  ٕٓٓعوض : 

  ٜٚٔينظر : ـ. ف :  -ٕٙ
   ٕٙ٘ينظر : إعجاز القرآف : الباقاّلني :  -ٕٚ
  ٜ٘الشعر والشعراء : ابف قتيبة : تح : د. مفيد قميحة :  -ٕٛ
   ٘ٔ -ٖٔديواف امرئ القيس :  -ٜٕ
  ٖٖٗلصورة الشعرية لدى امرئ القيس : ينظر : بنية القصيدة الجاىمية / ا -ٖٓ
  ٕٛديواف امرئ القيس :  -ٖٔ
  ٕٖٙينظر : بنية القصيدة الجاىمية / الصورة الشعرية لدى امرئ القيس :  -ٕٖ
ينظر : غزؿ الشعراء الفرساف الجاىمييف وأبنية الوعي الجمالي : د. عواد كاظـ  -ٖٖ

اآلداب ، لفتو ، الباحث : كريـ منشد خيبر ، بحث منشور في مجمة كمية 
  ٖٙٙـ :  ٕٚٔٓ، القسـ األوؿ ،  ٕٔجامعة ذي قار ، ع/ 

  ٕٖ -ٖٓديواف امرئ القيس :  -ٖٗ
  ٖٖٓينظر : بنية القصيدة الجاىمية / الصورة الشعرية لدى امرئ القيس :  -ٖ٘
  ٖٖٖينظر : ـ . ف :  -ٖٙ
  ٖٗ -ٖٖديواف امرئ القيس :  -ٖٚ
  ٖٖٙالقيس :  ينظر : بنية القصيدة الجاىمية / الصورة الشعرية لدى امرئ -ٖٛ
  ٖٖٛينظر : الغزؿ في الشعر الجاىمي : د. أحمد محمد الحوفي :  -ٜٖ
  ٖٖٛينظر : ـ . ف :  -ٓٗ
  ٖ٘ٗينظر : ـ . ف :  -ٔٗ
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،  ٕٕٙينظر : مظاىر القّوة في الشعر الجاىمي : د. حنا نصر الحّتي :  -ٕٗ
  ٖٓٙ/ ٗوينظر : المفّصؿ في تاريخ العرب : د. جواد عمي : 

، وينظر  ٖٕٓ -ٕٓٓظر : قصائد جاىمية نادرة : ، وين ٛٚٔديواف عنترة :  -ٖٗ
، ديواف  ٚٙ -٘ٙ، ديواف عامر بف الطفيؿ :  ٜ٘،  ٜ٘ -ٔ٘الصفات : 

  ٚٔ -ٙٔعنترة : 
  ٜٙٔـ . ف :  -ٗٗ
ضمف كتاب تصّدع بنية ))الذكورة المييمنة(( ومحاولة إنقاذىا : آماؿ قرامي  -٘ٗ

  ٕٔٔ:  بّوة اليوـباحثات : تفكيؾ مفيـو الذكورة المييمنة / الرجولة  واأل
  ٕ٘ٗينظر : ـ . ف :  -ٙٗ
ينظر : تاريخ األدب العربي قبؿ االسالـ : د. نوري حمودي القيسي وآَخَرْيف :  -ٚٗ

ٖٜ٘  
  ٕٔ٘االختالؼ في الثقافة العربية االسالمية :  -ٛٗ
  ٕٚٗينظر : ـ . ف :  -ٜٗ
  ٖٔٓالشعر الجاىمي / خصائصو وفنونو : د. يحيى الجبوري :  -ٓ٘
  ٙٔديواف عنترة :  -ٔ٘
جدلية القيـ في الشعر الجاىمي / رؤية نقدية معاصرة : د. بو جمعة بو بعيو :  -ٕ٘

ٕٙ  
 ٗٚٔديواف عنترة :  -ٖ٘
  ٖٕٙينظر : االختالؼ في الثقافة العربية االسالمية :  -ٗ٘
  ٖٗٚالغصر الجاىمي : د. شوقي ضيؼ :  -٘٘
  ٙٗ -ٖٗديواف الحادرة :  -ٙ٘
 النوييي : ؟ الشعر الجاىمي/ منيج في دراستو وتقويمو : د. محمد  -ٚ٘
  ٖٛٙينظر : غزؿ الشعراء الفرساف الجاىمييف وأبنية الوعي الجمالي :  -ٛ٘
   ٖ٘ -ٔ٘ديواف الحادرة :  -ٜ٘
  ٖٔٚينظر : غزؿ الشعراء الفرساف الجاىمييف وأبنية الوعي الجمالي :  -ٓٙ
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  ٖٕٔينظر : تصّدع بنية ))الذكورة المييمنة(( ومحاولة إنقاذىا :  -ٔٙ
،  ٜ٘، وينظر : ديواف األسود بف يعفر :  ٛٙ -ٓٙديواف طرفة بف العبد :  -ٕٙ

    ٖٙٔ،  ٕٙٔ، ديواف عامر بف الطفيؿ :  ٖٗٔ -ٖٔٓشرح ديواف لبيد : 
  ٛٙديواف طرفة بف العبد :  -ٖٙ
  ٕٚالموّشح في مآخذ العمماء عمى الشعراء  المرزباني :  -ٗٙ
  ٕٛٛالمفّضميات :  -٘ٙ
  ٕٕٔقصائد جاىمية نادرة : د. يحيى الجبوري :  -ٙٙ
   ٗٓٔع بنية ))الذكورة المييمنة(( ومحاولة إنقاذىا : ينظر : تصدّ  -ٚٙ
 

 المصادر والمراجع :         
، دار المدار  ٔاالختالؼ في الثقافة العربية االسالمية : آماؿ قرامي ، ط -ٔ

 ـ .  ٕٚٓٓاالسالمي ، 
 إعجاز القرآف : الباقالني ، تح : السّيد أحمد صقر ، دار المعارؼ ، مصر . -ٕ
، المؤّسسة العربية لمدراسات والنشر  ٔ، نواؿ السعداوي ، ط األنثى ىي األصؿ -ٖ

 ـ .  ٜٗٚٔ، 
بنية القصيدة الجاىمية : الصورة الشعرية لدى امرئ القيس : د. ريتا عوض ،  -ٗ

 ـ . ٕٛٓٓ، دار اآلداب ، بيروت ،  ٕط
القيسي وآخَرْيف ، دار  تاريخ األدب العربي قبؿ االسالـ : د. نوري حمودي -٘

 ـ . ٜٜٚٔالحرية لمطباعة ، بغداد ، 
ضمف كتاب ،  تصّدع بنية ))الذكورة المييمنة(( ومحاولة إنقاذىا : آماؿ قرامي -ٙ

باحثات : تفكيؾ مفيوـ الذكورة المييمنة / الرجولة  واألبّوة اليوـ ، كتاب 
عشر :  متخصص يصدر عف تجّمع الباحثات المبنانّيات ، الكتاب الثاني

 ، المركز الثقافي العربي ، بيروت ، لبناف . ٕٚٓٓ -ٕٙٓٓ
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جدلية القيـ في الشعر الجاىمي / رؤية نقدية معاصرة : د. بو جمعة بو بعيو ،  -ٚ
 ـ .  ٕٔٓٓمنشورات اتحاد الكتّاب العرب ، دمشؽ ، 

،  ٔالجنوسة النسقية / أسئمة في الثقافة والنظرية ، عبد اهلل الغّذامي ، ط -ٛ
 ـ .  ٕٚٔٓالثقافي العربي ، بيروت ، لبناف ،  المركز

،  ٔالخطاب والجسد / مقاربة في التراث النقدي : د. جابر خضير ، ط -ٜ
 ـ . ٕٚٔٓمؤسسة االنتشار العربي ، بيروت ، 

ديواف األسود بف يعفر ، صنعة : د. نوري حمودي القيسي ، وزارة الثقافة  -ٓٔ
 ـ .         ٜٓٚٔواالعالـ ، بغداد ، 

ديواف األعشى الكبير ، شرح وتحقيؽ : د. محمد . ـ حسيف ، مكتبة اآلداب  -ٔٔ
 بالجماميزت . 

، دار  ٕديواف النابغة الذبياني ، تحقيؽ : محمد أبو الفضؿ إبراىيـ ، ط -ٕٔ
 المعارؼ ، القاىرة . 

، دار المعارؼ  ٗديواف امرئ القيس ، تحقيؽ : محمد أبو الفضؿ إبراىيـ ، ط -ٖٔ
 ، القاىرة .

،  ٘سحيـ عبد بني الحسحاس ، تحقيؽ : أ . عبد العزيز الميمني ، طديواف  -ٗٔ
 ـ .  ٜٓ٘ٔدار الكتب المصرية ، القاىرة ، 

، دار صادر ،  ٖلحادرة ، تحقيؽ : د. ناصر الديف األسد ، طاديواف شعر  -٘ٔ
 ـ .  ٜٜٔٔبيروت ، لبناف ، 

ؼ ، ديواف طرفة بف العبد ، شرح األعمـ الشنتمري ، تحقيؽ : درّية الخطي -ٙٔ
، المؤّسسة العربية لمدراسات والنشر ، بيروت ، لبناف ،  ٕلطفي الصّقاؿ ، ط

 ـ .  ٕٓٓٓ
ديواف عامر بف الطفيؿ ، تحقيؽ : د. محمود عبد اهلل الجادر ، د. عبد الرزاؽ  -ٚٔ

 ـ .  ٕٔٓٓ، دار الشؤوف الثقفية العامة ، بغداد ،  ٔخميفة محمود الدليمي ، ط
، منشورات مؤّسسة  ٔـ : عمي العسيمي ، طديواف عنترة ، شرح وضب تقدي -ٛٔ

 ـ .  ٜٜٛٔالنور لممطبوعات ، بيروت ، لباف ، 
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ة / اليوّية الذكرية والثقافة في الشرؽ األوسط لحديث ، إعداد : مالرجولة المتخيّ  -ٜٔ
يما سنكميرويب ، ، ط ، دار الساقي ، بيروت ، لبناف ،  ٔمي غصوب وا 

 ـ .  ٕٕٓٓ
و / مقاربة سوسيولوجية : ممحـ شاووؿ ، ضمف السمطة والنفي النسوي والتي -ٕٓ

كتاب باحثات : تفكيؾ مفيوـ الذكورة المييمنة / الرجولة  واألبّوة اليوـ ، كتاب 
متخصص يصدر عف تجّمع الباحثات المبنانّيات ، الكتاب الثاني عشر : 

 ، المركز الثقافي العربي ، بيروت ، لبناف . ٕٚٓٓ -ٕٙٓٓ
لتيو / مقاربة سوسيولوجية : ممحـ شاووؿ ، ضمف السمطة والنفي النسوي وا -ٕٔ

كتاب باحثات : تفكيؾ مفيوـ الذكورة المييمنة / الرجولة  واألبّوة اليوـ ، كتاب 
متخصص يصدر عف تجّمع الباحثات المبنانّيات ، الكتاب الثاني عشر : 

 ، المركز الثقافي العربي ، بيروت ، لبناف . ٕٚٓٓ -ٕٙٓٓ
يعة العامري ، تحقيؽ : د. إحساف عباس ، وزارة اإلرشاد شرح ديواف لبيد بف رب -ٕٕ

 ـ .  ٕٜٙٔواألنباء ، الكويت ، 
الشعر الجاىمي /منيج في دراستو وتقويمو : د. محمد النوييي ، الدر القومية  -ٖٕ

 ـ .  ٕٓٔٓلمطباعة والنشر ، القاىرة ، 
ة ، مؤّسسة الرسال ٗالشعر الجاىمي خصائصو وفنونو : د. يحيى الجبوري ، ط -ٕٗ

 ـ .   ٖٜٛٔ، بيروت ، لبناف ، 
الشعر والشعراء : ابف قتيبة ، تح : د. مفيد قميحة ، محمد أميف الضّناوي ،  -ٕ٘

 ـ .ٕٓٓٓ، دار الكتب العممية ، بيروت ، لبناف ،  ٔط
 ، دار المعارؼ ، القاىرة .  ٕٗالعصر الجاىمي : د. شوقي ضيؼ ، ط -ٕٙ
ؽ القيرواني ، تقديـ وشرح : العمدة في محاسف الشعر وآدابو ونقده : ابف رشي -ٕٚ

د. صالح الديف اليواري ، أ . ىدى عودة ، دار ومكتبة اليالؿ ، بيروت ، 
 ـ .  ٕٕٓٓ

، دار نيضة مصر  ٖالغزؿ في الشعر الجاىمي : د. أحمد محمد الحوفي ، ط -ٕٛ
 ـ . ٖٜٚٔ، القاىرة ، 
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،  ٔفي النقد الجمالي / رؤية في الشعر الجاىمي : د . أحمد محمود خميؿ ، ط -ٜٕ
 ـ .  ٜٜٙٔدار الفكر ، دمشؽ ، سوريا ، 

، مؤّسسة الرسالة ، بيروت ،  ٕقصائد جاىمية نادرة ، د. يحيى الجبوري ، ط -ٖٓ
 ـ .  ٜٛٛٔلبناف ، 

لساف العرب ، أبو الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر ابف منظور األفريقي  -ٖٔ
 المصري ، دار صادر ، بيروت . 

المرأة مف منظور النقد / دراسات في النقد العربي القديـ : د. جابر خضير  -ٕٖ
 ـ .  ٕٙٔٓ، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ، بيروت ،  ٔجبر ، ط

، دار الكتب  ٔمظاىر القّوة في الشعر الجاىمي : د. حنا نصر الحتي ، ط -ٖٖ
 ـ .  ٕٚٓٓالعممية ، بيروت ، لبناف ، 

يؿ صميبا ، دار الكتاب المبناني ، بيروت ، لبناف ، المعجـ الفمسفي : د. جم -ٖٗ
 ـ .  ٕٜٛٔ

، ساعدت جامعة بغداد عمى  ٕطالمفّصؿ في تاريخ العرب : د. جواد عمي ،  -ٖ٘
 ـ .  ٖٜٜٔنشره ، بغداد ، 

المفّضميات ، المفّضؿ الّضبي ، تحقيؽ : أحمد محمد شكر ، عبد السالـ  -ٖٙ
 ـ .  ٕٓٓٓ، دار المعارؼ ، مصر ،  ٕٔمحمد ىاروف ، ط

الموّشح في مآخذ العمماء عمى الشعراء ، أبو عبد اهلل محمد بف عمراف بف  -ٖٚ
، دار  ٔموسى المرزباني ، تحقيؽ وتحقيؽ : محمد حسيف شمس الديف ، ط

 ـ .   ٜٜ٘ٔالكتب العممية ، بيروت ، لبناف ، 
مركز  ٔالييمنة الذكورية : بيار بورديو ، ترجمة : د. سمماف قعفراني ، ط -ٖٛ

 ـ . ٜٕٓٓالوحدة العربية ، بيروت ،  دراسات
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 ثانيًا : الرسائل الجامعية : 
ثنائية الصراع بيف األنوثة والذكورة في روايتي عودة الروح لتوفيؽ الحكيـ  -ٔ

وكوابيس بيروت لغادة الّسّماف : أميرة عماري ، رسالة ماجستير ، كمية اآلداب 
 ـ . ٕٕٓٓ -ٜٕٔٓالمسيمة ، الجزائر ،  –والمغات ، جامعة بوضياؼ 

( ، سومار  –المعنى  –المخياؿ الجماعي والتمّثالت الفكرية )الفكرة  -ٕ المفيـو
عبد القادر ، اطروحة دكتوراه ، كمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية ، جامعة 
جياللي ليابس / سيدي بمعباس ، الجميورية الجزائرية ، السنة الجامعية : 

 ـ . ٕٙٔٓ -ٕ٘ٔٓ
 

 والدراسات :  ثالثًا : البحوث
غزؿ الشعراء الفرساف الجاىمييف وأبنية الوعي الجمالي : د. عواد كاظـ لفتو ،  -ٔ

الباحث : كريـ منشد خيبر ، بحث منشور في مجمة كمية اآلداب ، جامعة ذي 
 . ـ ٕٚٔٓ، القسـ األوؿ ،  ٕٔقار ، ع/ 

 
 


