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الجتتتتتاهمي لزوجيتتتتتا شتتتتتي الشتتتتتعر اال يتتتتتاة  صتتتتتور يستتتتتهعرض هتتتتتذا ال  تتتتت 
 ولكت   منظتور  رتارد  تدا ي أ عادها النفسيا والفكريا والشعوريا والماديا ، 

 الجتاهمي المجهمع، ومع اهصاف ومهطم اهه ال ياهيا ييهواشق مع عصرنا ال ال
كشتتفو  عتتض أشتتعاره  عتت  ، شلتتد عتت  عصتترنا ال تتالي هخهمتت  عتتاداو وهلاليتتد 

 ،الهمستتب ا تتا واةعتتادة نشتتر شرتتا م ا يين غتت يالعتتاداو والهلاليتتد الهتتمتت   الك يتتر
خرتتو مجتتا  ل تتذا  ،الصتتورة الهتتي كتتا  العر تتي ومتتا يتتزا  ي تترص عمي تتا يوهتت

؛ ألنتتي هفيتد واععنتتا وههماشت  متتع عادهنتا وهلاليتتدنا يال  ت  م هديتتا  النمتاذج الهتت
 أردهه أ  يكو  مرآة صاشيا هعكس الوجه ال رارد لذلب المجهمع.
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This research reviews the images of marital life in pre-

Islamic poetry with its psychological, intellectual, 

emotional and material dimensions, but with a modern 

civilizational perspective that is compatible with our 

current time and its life requirements, and with the pre-

Islamic society being marked by customs and traditions that 

are different from our current time, some of their poems 

revealed many customs and traditions that should be 

adhered to and redeployed of their virtues, which is the 

image that the Arab was and is still keen on, so I went 

through the field of research guided by models that benefit 

our reality and are consistent with our custom and our 

traditions, because I wanted him to be a pure mirror that 

reflects the cultural face for that community. 
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والصتتتوة والستتتو  عمتتت  الم عتتتو  ر متتتا لمعتتتالمي   ،ال متتتد  رل العتتتالمي 
 .يدنا دمحم وعم  آله وص  ه أجمعي س

 ،،،و عد
ولكتتت   ،متتت  هكتتت  عوعهتتتي  تتتاألدل الجتتتاهمي وليتتتدة ل ظتتتا أو م تتتض صتتتدشاش

اتتدأو صتتمهي ا تتذا األدل عنتتدما كنتتو طال تتا شتتي الستتنا الجامعيتتا األولتت  أدرس 
المعملاو الس ع، الهي هجمو شي ا خصا ص الشعر الجاهمي اوروح كاير، وعد 
وععو شي نفسي موععًا  سنًا واسه وهني م مما استه واني ييرهتا مت  روا تع ذلتب 

 م  المناس او . و فظو ك يرًا م  نصوصه وهم مو  ه شي ك ير ،العصر
   اتدأو هتذا العوعتا ههعتزز يومتًا  عتد يتو ، وأرت   اههمتامي ا تذا العصتر 

ًا  هتتذا العصتتر الم تتع ال ينفصتتع عتت  كيتتاني ووجتتداني إذ وجتتدو شتتي أدل   جتتًز
وهرهتتتت   ،هستتتتمو  الوجتتتتدا واللتتتتي  اننستتتتانيا النايمتتتتا الهتتتتي هنمتتتتي التتتتذو  و  العميتتتتا
 ،لواعتع المعاصتر التذح ن يتا  ته ا  وم   ت  هعتالك ك يترًا مت  عرتايا ا ،العاطفا

مرهكتزاو   :(الجتاهمي ادراستا عنوان تا إل  مد ال صتر إلت  الشتعر   مما دشعني 
 صور الزواج ال راريا شي العصر الجاهمي (

وعتد  ،واطمعو شي أ ناً دراسهي عم  عدد يير عميع مت  المصتادر والمراجتع
أشزعنتتي متتا شتتي ك يتتر من تتا متت  نمتتاذج هعتتد شتتي ال ليلتتا نتتواة لمعالجتتا مشتتكوو 

متتتع ال تتتدي  شيمتتتا يختتتص  عوعتتتاو وعرتتتايا همتتتس ورتتتعنا ال ارتتتر شتتتي المجه
، وعد أردو أ  يكو  هذا ال  ت   مترآة صتاشيا هعكتس الوجته ال رتارد األزواج

 لذلب المجهمع .
"  :طالمتتا وصتت   أنتته التتذد الجتتاهمي ا هتتو الشتتعروكتتا  مصتتدر هتتذا الدراستت

ليه يصيرو    (1) ." ديوا  عمم   ومنه    كم    ه يأخذو  واة

                                                           

  .44ص  ، 4504،ط عا دار المعارف ،اا  سو  الجم ي ،( ط لاو ش و  الشعرا4ً)
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صتو يا هتذا األدل ك يرة نهما  هتذا المورتوع من تا وكانو هناب ه دياو 
صتتتورة  دأ يشتتت واله تتتدد األكاتتتر: ،التتتذد ن يتتتا شيتتته ا   لمعالجتتتا عرتتتايا الواعتتتع

وكي  نمسب ازما  الم تادرة ر؟ جاهمي لمجهمعنا المعاصد  األدل الل  ي  يمك  أ  
العوامتتع الهتتي هستتاعدا  ؟ ومتتا مشتتكوه  أانا نتتا ل تتع  إلتت هلتتدي  هتتذا األدل  شتتي

لموصتتو  إلتت  ذلتتب شتتي عصتترنا ال ارتتر؟ وكانتتو هتتذا نلطتتا الادايتتا الخهيتتارد 
 فسي  مجتااًل لم  ت  والهفهتيش عت شلد أ ارو هذا األس ما شي ن ،هذا الموروع 

عمت  مستاعدة  وصتو  مجهمعنتا إلت   متو  واععيتا الهتي هعمتع الشعريا النماذج 
 .وخاصا عرايا الزواج  لك ير م  اللرايا الهي همس واععنا المعيشي،

ريلا  سوف يرشتدنا إلت  ومما ال شب شيه أ  دراسا األدل الجاهمي ا ذا الط
لمتتا يمكتت  أ  يفعمتته هتتذا األدل  غيتتا  هممتتس الستتاع وانمكانيتتاو هصتتور واععتتي 

اللتتا   التتذد ن يتتا شيتته صتتر الجتتاهمي إلتت  الواعتتع  المعاصتتر العالواععيتتا لهجتتاوز 
 ا   .  

 :وكانت أهم أسبابي الختيار هذا الموضوع
متتتت  عوعتتتتا الرجتتتتع  شتتتتي العصتتتتر الجتتتتاهمي وجتتتتدو متتتت  النمتتتتاذج الشتتتتعريا :أوالا 

 واعتتتتع األستتتترة همتتتتس  يمتتتت  اللرتتتتايا الهتتتت ك يتتتترالمتتتتا شيتتتته معالجتتتتا  ،ازوجتتتته
ويهتتأه  هتتتذا  ،والماديتتا والشتتعوريا   النفستتيا والفكريتتتا ا عادهتتأ   ةالمعاصتتر 

ولفتو النظتر إلي تا وهستمي   شتعريااألعما  ال الررورة م  خو  نلد هذا 
المجهمتع شواجتل  يألدل إذا كا  مرآة لكع ما يتدور شتالرًو عمي ا؛ أل  ا

ومتتت   تتت  نلتتتع  ،هشتتتممه يالنلتتتد  ين تتتذ الهركيتتتز عمتتت  اللرتتتايا اننستتتانيا الهتتت
األدل شتتعرًا ون تترًا  إلتت  عتتال   يعايشتت ا شتت ياللتتارم متت  عتتوال  الخيتتا  الهتت

 .إل  شراًاو أخرح  ال ليلا شي مق الناعد
 عمت  كاهمته شيعتتالك  يلمعمتع األدات يوي متع اتذلب الناعتد ذلتب الوجته التواعع

 .ي شي أد عصر م  العصورواعع  ياهه  ما  ممه مرمو  العمع األدا
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أ عادًا ودالالو عميلا األ تر هصتم   يالعصر الجاهم ياكهسل الزواج  ش ثانياا:
 ياه   الزوجيا أظ ره تا عتدرة  يانا نا و ناهنا شمرمون ا كهوجي او أل يش

 هجار تتتتتته  يخفاعتتتتتته شتتتتتتاة اداعيتتتتتتا ونجا اهتتتتتته و وطاعاهتتتتتته ان ،الشتتتتتتاعر الفنيتتتتتتا
 .اننسانيا

العصتتتر  يالشتتتواهد الشتتتعريا  شتتت يشتتت يهتتتاًاوهتتتذا متتتا عمتتتو  تتته متتت  ختتتو  عر 
يعامتع  يشلد وجدو م   مهانا العوعا واألساليل ال راريا الهت ي،الجاهم

خهيارهتتتا شتتتريكا ل ياهتتته  هتتت  انه تتتاً ال يتتتاة اا تتتا التتتزوج زوجتتته ادايتتتا متتت  
الزوجيتتا  تتالموو أو االنفصتتا  متتا يستته ق الدراستتا شخرتتو مجتتا  ال  تت  

؛ ألنتتتي ناهفيتتتد واععنتتتا وههماشتتت  متتتع عادهنتتتا وهلاليتتتد يم هديتتتا  النمتتتاذج الهتتت
 أردهه أ  يكو  مرآة صاشيا هعكس الوجه ال رارد لذلب المجهمع .

العصتر  يأ  يظ تر عنايتا الشتعراً األزواج شت -أيرتاً –يأمع هذا ال  ت   :ثالثاا 
وهتتت  الصتتتورة الهتتتي كتتتا  العر تتتي ومتتتا يتتتزا  ي تتترص  ،الجتتتاهمي ازوجتتتاه  

 اليتتا عمي تتا، لعمنتتي استتهطيع متت  ختتو  هتتذا ال  تت  أ  أعتتد  هتتذا اللتتي  الم
شتتتعره  ؛ ليصتتتنعوا منتتته  يو رصتتتوا عمتتت  ا  تتتا شتتت ،الهتتتي وج تتتو هفكيتتتره 

ياترز شتي   الجانتل اننستاني  ش ،نموذجًا لمعامما الزوجا عمت  متر العصتور
ولعم نتتتتا ال نجانتتتتل  ،ه متتتتع زوجتتتتهنفتتتتس العر تتتتي  شتتتتكع ختتتتاص شتتتتي عوعاهتتتت

تتتوال تتتا متتت   الص  ْمنتتتا: لتتت  هعتتترف أ م  رمتتتا –دونمتتتا استتته ناً  –األ متتت  إذا ع      
ويخي ع إلي  أْ  ليس شي أدل أ م ا م   ،هزوجل يكال رما الهي عرش ا العر 

إلتتت  مصتتتاف المتتتم ر العظتتتا  م ممتتتا رشع تتتا األدل  لزوجتتتااألمتتت  متتتا يرشتتتع ا
  العر ي. 

الجتتتتاهمي  الشتتتتعر ياستتتتهجوً صتتتتورة متتتت  صتتتتور ال يتتتتاة االجهماعيتتتتا شتتتت :رابعاااااا 
، ومهطم اهته ال ياهيتا ي منظور  رارد  دا ي يهواشق مع عصترنا ال تال

عتتت   التتتذد همهتتتع  عتتتاداو وهلاليتتتد مخهمفتتتا  -الجتتتاهمي  –  هتتتذا المجهمتتتع
عصرنا ال الي ولك  كشفو  عض أشعاره  ع   عض العاداو والهلاليتد 

 .الهمسب ا ا واةعادة نشر شرا م ا  يين غ ياله
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األدل رسالا ساميا هلتو   أدرب أ  الشاعر الجاهمي و  ذا يمكننا اللو  إ 
نستتتانيا الكوستتتيكيا  را تتتدولتتتذلب يلتتتو   ، متتتا شي تتتا متتت  عتتتي  شنيتتتا وأخوعيتتتا واة

الك  األدايتا إال نفوستك  وعتادهك  شتي أعمت" ال هلتدموا : اوالو يالناعد الفرنس
   (1)." شي صورة نايما

صتت يًا ونفستتيًا واجهماعيتتًا متت  أهتت  والعنايتتا  األستترة الزواجيتتا االههمتتا  : خامساااا 
 ،طورةو  ا هكو  هر يا اللادة شي المجهمعاو المه ،الموروعاو وأخطرها
كتي يصت   ؛ هي يه  شي ا إعتداد وه ي تا الطفتع الالفهرة ونظرًا ألهميا هذا 

الجتاهمي المعتاني واألشكتار  مسهلاع وعماد األما أخذو م  الشعررجع ال
طر ورستوخ عتاداو أيا  كا  العرل شي اداوة وست ولا ستموب وعفويتا ختوا

الم اشظتتا عمتت  استتهلرار لنعتترف كيتت  استتهطاع العتترل وهلاليتتد وأعتتراف ؛ 
 .أسره  لير وا أانا    هر يا ص ي ا 

  :وكانت أهدافي في هذا البحث هي 
النفستتيا  ا عادهتتأ   يتتاة الزوجيتتا همتتس ال يمتت  اللرتتايا الهتت ك يتترالمعالجتتا  -4

رورة مت  ختو  نلتد األعمتا  ويهأه  هذا  الرت ،والفكريا والشعوريا والماديا
 .ولفو النظر إلي ا وهسمي  الرًو عمي ا ،شي العصر الجاهمي شعرياال
هصتور واععتي  لمتا  ستوف يرشتدنا إلت  راسا األدل الجاهمي ا ذا الطريلتاد -4

هممتس الستاع وانمكانيتاو الواععيتا لهجتاوز   غيتاهذا األدل يمك  أ  يفعمه 
 العصر الجاهمي إل  الواعع  المعاصر  اللا   الذد ن يا شيه ا  .  

لفتتتتتو النظتتتتتر إلتتتتت  عالميتتتتتا األدل الجتتتتتاهمي وصتتتتتو يهه لجميتتتتتع العصتتتتتور  -4
 واألزما  .

  .إاراز العوعا اللويا اي  األدل والمجهمع -1

                                                           

ستتعد دعاتتيس، الصتتدر لختتدماو الط اعتتا، مدينتتا  ،( عتتراًة مهعاطفتتا متتع الشتتعر الجتتاهمي4)
 . 474 ، ص  4595 ،نصر، الط عا األول 
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راستتتاو شتتتي األدل الدأمتتتا عتتت  أهتتت  الدراستتتاو الستتتا لا شاستتتهطيع اللتتتو  إ  
الشعر الجتاهمي عرتاياا م ع كهال   ،ومهنوعا لمغايا ،الجاهمي كانو ك يرة جداً 

المتتترأة شتتتتي الشتتتتعر و ، (1) هتتتألي  إاتتتتراهي  عاتتتد التتتتر م  دمحم ،الفنيتتتا والمورتتتتوعيا
هتتألي   ،الشتعر الجتاهميالمترأة شتي و ، (2) شتميدكهتور عمتي ال اهتألي   ،الجتاهمي

سوم ا  لعاد هللا عفيفتيو  ،(3) أ مد دمحم ال وشي  (4)المرأة العر يا شي جاهميه ا واة
إال أن تتا ركتتزو عمتت  جوانتتل م تتددة  ،أهميه تتا متتعوالهتتي  ،الدراستتاوهتتا متت  يير و 

يركتتز أك تتر عمتت  عتترض  وال  تت  ،شتتي الفكتترة العامتتا لم  تت  المنتتوس  تته الدراستتا
 ،شتي األسترة  الزواجيتاي ههفق مع  مفاهي  عصرنا ال تالي اللي  والم ع العميا اله

كما أنه ي او  عرض المشكما وطر   م ا شي رًو النصوص الهي عررته ا 
 شي ال     كما سنرح .

ا ل  أهوشر عم  دراسا مستهلما خاصتا أختذو عمت  عاهل تا م مت كما أنني 
الجتاهمي والكشت  التزواج شتي العصتر شتعر ل رارد  شتي ال    ع  الجانل ا
  م ا الشاعر شي عصيدهه الجاهميا .الهي هم ع  جوانل ال دا ا 

ولمتتا كتتا  ال تتدف األساستتي ل تتذا ال  تت  هتتو الوصتتو  إلتت  رستت  المومتت   
نستتا  الشتتاعر شتتي اي هتته مم متتا  صتتورة انالتتزوج أو الزوجتتا ال رتتاريا لصتتورة 

  يياالعهمتاد األكاتر عمت  التدواوي  الشتعريا لمشتعراً الجتاهمكتا   لدش ، الجاهميا
الهتتي هختتد  و  ،شتتي طريتتق اخهيتتار النصتتوص الشتتعريا المناستت ا لمورتتوع ال  تت 

 هوج اهه وأشكارا األساسيا .

                                                           

مكه تا  ،دار النشر ،إاراهي  عاد اللادر دمحم ،الشعر الجاهمي عراياا الفنيا والموروعيا(  4)
 ادو  هاريخ .  ،الشركا المصريا العالميا لمنشر ،لانا  ناشرو  

   .  4545 غداد  ،مط عا دار المعارف ،عمي ال اشمي ،المرأة شي الشعر الجاهمي(  4)

دار ن رتتتتا مصتتتتر لمط تتتتع والنشتتتتر،  ،دمحم ال تتتتوشي المتتتترأة شتتتتي الشتتتتعر الجتتتتاهمي، أ متتتتد(  4)
4595 . 

سوم ا (1)  –المدينا المنتورة  –عاد هللا عفيفي، مكه ا ال لاشا  ،المرأة العر يا شي جاهميه ا واة
   . 4544 -هت 4405 ،الط عا ال انيا ،المممكا العر يا السعوديا
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 :جاً هيكع ال    موزعًا كا هي
 هرا نا الجاهمي وعرايا عصرنا ال الي :الدراسة التمهيدية 

إللتتاً الرتتًو عمتت  أهميتتا ال فتتان عمتت  هرا نتتا األداتتي شتتي  اي تت اولتتو ش يوالهتت
 العصر الجاهمي  .

ورتتت   ،العصتتتر الجتتتاهميشتتتعر شتتتي اللتتتي  ال رتتتاريا لمتتتزواج  :المبحاااث ا و  
 :ا هي

 . ق المرأة شي اخهيار شريب ال ياة  -
 .مشاركا المرأة لمزوج شي أع اً ال ياة  -
 . هلدير الزوجا وا هرام ا  -
 . هانه ا ورر  ا الايو لمزوجا وعد  إ انعرار  ممكيا  -

العصتتتتتر شتتتتتعر شتتتتتي  اللتتتتتي  ال رتتتتتاريا لمخوشتتتتتاو الزوجيتتتتتا  المبحاااااث الثااااااني:
  .الجاهمي

  :ور  ا هي
 .الخوشاو الزوجيا وطر   م ا  -
 .وعرار االنفصا  اي  الزوجي   الطو   -

 ،وثبت المصادر والمراجا  ،التي توصمت إليها الدراسة النتائجبأهم خاتمة ثم 
 وفهرس عام.

 وأ  يكممته      ،يجعتع عممتي خالصتًا لوج ته الكتري  وأدعو هللا العمتي اللتدير أ 
لمتول  وهتو نعت  ا ،وله ال مد أواًل وآخراً  ،ويوشلني إل  ما ي  ه ويرراا ، اللاو 

 ونع  المصير . 
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 الدراسة التمهيدية
 تراثنا اجلاهلي وقضايا عصرنا احلايل

هرب العرل شي العصر الجاهمي  را ًا رخمًا ينيًا هو  مرة ج ود إنسانيا  
 وهتو األدل الجتتاهمي  التذد يعتتد أ تد الهيتتاراو ال لاشيتا شتتي أدانتا العر تتي،واستعا 
الهتي جمعتو هتذا الهترا  و  ،هذا الهترا  هتي المغتا العر يتا الغنيتا  مفراده تاومادة 

 وو دهه و فظهه .
دورًا إنستتانيًا  متتا عدمتته وأرتتاشه متت  مورتتوعاو وعتتد لعتتل األدل الجتتاهمي 

كمتا أنته شتمع  ،هم ع الفكر اننساني نظريتًا وعمميتًا شتي مخهمت  مجتاالو ال يتاة
ممتا يهطمتتل العمتع عمتت  إعتتادة  ،مخهمت  الط لتتاو االجهماعيتا والهيتتاراو الفكريتتا

 ،متتتتع مهطم تتتتاو العصتتتتر ال تتتتدي  وا هياجاهتتتته دراستتتتا هتتتتذا الهتتتترا   متتتتا يهواشتتتتق
 خدما  ارر األما انسوميا ومسهلام ا .وهوظيفه ل

متق   يتدلناو   عتتي  ته متت   يهستتمو  وعمت  متتا كتانوا  ،عاتع انستتو  النتتاسعمتت  خ 
" يتتتا أ تتتا  كتتتر، أي تتتا  أختتتو  شتتتي  :ألاتتتي  كتتتر -ملسو هيلع هللا ىلص - الرستتتو  همتتتا عالتتت –    عميتتتا

متتا أشتترش ا ا ا تتا يتتدشع هللا عتتز  وجتتع   تتأس  عرتت   عتت   عتتض،  ،الجاهميتتا هتتذا
(1) ".و  ا يه اجزو  شيما اين  

"  :-رري هللا عنه –عمر  ا  الخطال وعو   ،
وأدركتوا  ،إني ألعم  مه  ه مب العرل، إذا جاوزوا الجاهميا شمت  يأختذوا  أخوع تا

 (2) ".انسو  شم  ي ل ْده    الورع
 ،شي العصر الجاهمي مجا  خصل لمدراسا واله ميع وال يزا  لمشعر العر ي

ويمهمتتتتب عتتتتدرة عمتتتت  إنهتتتتاج شرتتتتاًاو للتتتتراًاو مهعتتتتددة اهنتتتتوع اللتتتتراً واختتتتهوف 
يستته وح  ،ش تتو م تت  أنظتتار الدارستتي  وم تتوح أش تتدة ال تتا  ي  ،متترا م   الزمنيتتا

ين متتو  متت  معينتته التتذد ال  ،وعلتتول  ، ويستتهأ ر  اههمتتام   وعنتتايه     عمتتو    

                                                           

ط عتتتا  ،ستتتيد أ متتتد صتتتلره ليتتتق ال ،أاتتتو  كتتتر أ متتتد اتتت  ال ستتتي  الاي لتتتي ،( دال تتتع الناتتتوة4)
 . 414ص ، 4575مصر الجًز ال اني 
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واستتهكناا أستترارا  هتت  يتتدا يشتتغع  يتتزًا  ،وي رصتتو  عمتت  ستتار أيتتوارا ،ينرتتل
 عصورا .  كايرًا شي أ  ا    ودراساه   األدايا عم  اخهوف

و غتتتض النظتتتتر عتتت  اله تتتتاي  شتتتي طرا تتتتق ال تتتا  ي  وهوج تتتتاه   شتتتي استتتتهلراً 
شلتتد ظمتتو دواويتت  الشتتعر  ،مسهشتترعي  ستتواً كتتانوا عر تتًا أ  ،وه ميم تتاالنصتتوص 
 ،ويجتتدو  شي تتا متتا يشتتفي الغمتتا  ،ي  م ج  تت  جميعتتًا يتتردو  مناهم تتاالعر تتي اللتتد
ك يتر مت  عرتاياا الهتي ال زالتو  ويؤجك الجد  شتي ،ويش ع الن   ،أويطفئ الظم

 ممال لم    والهم يص  واله ميع .
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 ث األولاملبح
 جلاهلياالعصر شعر يف القيم احلضارية للزواج 

ي  ال ياة االجهماعيا شي جميع المجهمعاو م ما لمغايا  العنايا ادراسا 
والزواج يعتد أ تد المظتاهر  ،المجهمعاو ال اليا إن ا هشكع الركيزة األساسيا شي

شتتالزواج عتتدي  عتتد  اننستتا  ووجتتد  ،االجهماعيتتا التتذد لتته أ تتر شتتي  يتتاة اننستتا 
 ،األستتركمتتا أ  الغايتتا األساستتيا منتته هتتي هكتتوي   ،معتته، ويعتتد متت  أهتت  أشرا تته

 الهي م  خول ا هنشأ المجهمعاو .
جهماعيا هشتكع عتواني  همتب وكا  لمعرل شي الجاهميا هلاليد شي  ياه   اال

كمتا أنته  ،وذلتب لشتدة هعمتق الفترد  اللايمتا و رصته عمت  ا هترا  هلاليتدها ال ل تا 
اتدو  المترأة عنتد وعتد  ،كا  شديد الغيترة عمت  ستمعا عايمهته اتي  الل ا تع األخترح 

ساميا النفس، رشيعا اللتدر، مشتاركا شتي انتاً الجاهمي ك ير م  شعراً العصر 
المجيدة، وكا   ل الزوجا هو األسم  الذد الهشو ه شتا  ا، عر يا ال رارة ال

وال هشتتتينه عوعتتتا من رشتتتا. ششتتتريكا ال يتتتاة هشتتتعر متتتع  عم تتتا  تتتالمودة والم  تتتا، 
وعتد  تاشا المجهمتع الجتاهمي  ،ما وعويمتاوهشاركه شي اناً أسرة عم  أسس سمي

شصتتتور  لوع تتتا ومتتتا يجتتتل أ  ههمهتتتع  تتته متتت  اتتتر  ، صتتتورة عامتتتا عمتتت  الزوجتتتا
تخ انيتا ومعامما  سن  وعد  اعر الجاهمي  األس ال الهي هؤد د إل  هفس  أدرب الش 

، شاتت   شتتي أ انا تته، وأ انتتاً مجهمعتته، عيمتتا  المجهمتتع، وهخمختتع نستتيجه االجهمتتاعي 
ْميا ، هؤد د الم اشظا عمي ا إلت  استهلرار العوعتاو االجهماعي تا، شيغتدو سموكي ا ع 

 المجهمع عوي ا مهماسكًا.
وال زلنتتا نستتير عمي تتا  ،وعتتد همستتكو  الهلاليتتد واألعتتراف الهتتي أعرهتتا انستتو 

  المعروشتا شتتي العصتتر شلتد ا هتتر  انستو  ك يتترًا مت  اللتتي ،ال ارتتر  هت  وعهنتتا
 ،متت  التتدالالو متتا يهناستتل متتع م اد تته الخالتتدةوأرتتف  عمي تتا الجتتاهمي  وأعر هتتا 

وعمينا شي عصرنا ال ارر أ  نعمع عم  هنميا هذا اللي  شي مجهمعنا وه ايه ا 
  :شي نفوس أانا نا وم  هذا اللي 
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 حق المرأة في اختيار شريك الحياة . -
ال ليلتتتتا اههمتتتتا   تتتتالنواة  الشتتتتعر الجتتتتاهمي ا تتتتذا اللرتتتتيا هتتتتو شتتتتي واههمتتتتا 

اجهمعا عم  عدر كاير مت   شادايا األسرة ارجع وامرأة ،سرةاألساسيا المكونا لأل
وعمي تا هنشتأ ال رتاراو وهعمتو  ،واألسرة ه  المانتا األساستيا لممجهمتع ،الهفاه  
 اللي  . 

 لتو  المشتروعا شتي اخهيار شريب ال ياة مت  ال وكا  الهمهع   ال ريا شي
ول  يك  هذا األمر ملهصرًا عم  الرجا  شلت  اتع عترف هتذا  ،اهميالمجهمع الج

 (1) وم  الشعر الدا  عم  ذلب عتو  عه تا ات  ر يعتا،ال ق ل عض النساً أيراً 
 : رلا  وعد خطا ا س يع ا  عمرو وأاو سفيا   ،يخاطل اانهه هند

  أتاااااكي سااااهي ح وابااااما حاااار   وفيهمااااا
 

ناا ا   نااود ومد    ريضاااا لااك يااا هناادد الها
 

اااااام  ي   ومااااااا منهمااااااا إال ياعاااااااش ب ضي
 

ااااا ا  وماااااا  يدن  د ااااارع ود  منهماااااا إاُل يدضا
 

ز أ اااااااااارد ااااااااااريمح ما ومامنهمااااااااااا إال كد
(4) 

 

عا   دد ي  ااارع سااامد وماااا منهماااا إالد أدمد
(4) 

 

 فاااااادونكي فاختااااااار  فأناااااات بصاااااايرةح 
 

وال تاخدعي إم  الماخادعا ياخادعا  
(1) 

 
 

                                                           

كتتا  ، ( عه تتا اتت  ر يعتتا اتت  عاتتد شتتمس، أاتتو الوليتتد: كايتتر عتتريش وأ تتد ستتاداه ا شتتي الجاهميتتا4)
خير الدي  ا  م متود  ،ينظر األعو   ،موصوشا  الرأد وال م  والفرع، خطي ا، ناشذ اللو 

الط عتا الخامستا  ،دار العمت  لممويتي  :الناشر ،ا  دمحم ا  عمي ا  شارس الزركمي الدمشلي
 .99  .الجًز ال ال  ص4554عشر مايو 

  .أد كري  يصال منه ك يرًا، لسا  العرل مادة / رزأ  :مرزأ(   4)

جاع   :السميدع(   4) ي ِّد  الجميع الجسي  وعيع هو الشُّ   ، لسا  العرل مادة /سمدع .السَّ

ورهتتل ش ارستته  ،شتتر ه ورتت طه وعنتتو  مورتتوعاهه ،ااتت  عاتتد ر تته األندلستتي ،(   العلتتد الفريتتد1)
 ،الجتتًز الستتادس، 4540 ،دار الكهتتال العر تتي ايتتروو ،أ متتد أمتتي  وزمتتيوا، الط عتتا ال ال تتا

  . 97ص 
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ج تار اانهته عمت  واة  إ د اخهيار الزوج م  خصوصياو المرأة شالشاعر يع
 تتتا شم تتتا ال تتتق ش تتتو ظمتتت  ل تتتا وهعتتتد عمتتت   لوع ،التتتزواج  متتت  ال هريتتتد ال يجتتتوز

كمتتا هخارنتتا األايتتاو عتت  صتتد  هفاعتتع  ،عاتتو  أو رد متت  يخطا تتا وال ريتتا شتتي
يًا عميلتتًا أشصتت  عتت  خمجتتاو نتتهك موعفتتًا إنستتانالتتذح أاألل متتع اانهتته ورشلتته ا تتا 

األو  هتتو  يتتاة اانهتته  عتتع هدشتتهوعتتد ج ،ل ظتتا  استتما متت   يتتاة اانهتته نفسته شتتي
 وسعاده ا .

 نيناهشعر  الرا ا والطمأ  ه  ؛كما ل  ينس األل هدليع شهاهه وهو ي د  ا
 الجمع هعظيما وهدليو وأنستًا ل تا،وظ ر هذا جميا شي هكرارا اسم ا عم  صيغا 

 (. ند ال نود يا هِّ ) 
هنفتتتي عتتت  ( الهتتتي  بصااايرةح  الشتتتاعر شتتتي اخهيتتتار كممتتتا )  دعتتتا كمتتتا نم تتتا 

 ،هخهار  الشكع شلت   ه  ال ،الانو صفا السذاجا والسط يا شي اخهيار الزوج
غتي ولكت  ين  ،أل يا   خمع شي العوعتا الزوجيتاوالذد ينهك عنه شي ك ير م  ا

شالشتكع الختارجي لألشتياً ينه تي متع  ، تافكر  طريلا أك تر عمميتا شتي  ياههأ  
والتتتديكوراو الخارجيتتتا  ،والمظتتتاهر الاراعتتتا زا متتتا ،شالجمتتتا  زا تتتع ،مرتتتي الزمتتتا 

التتتذد يجتتل أ  ههوجتتته إليتتته ش تتتو  ،ولتتت  ي لتتت  إال األصتتع ،ال يتتتاة زا متتا ألعمتتا 
 . اخهيارها وهلصد م  خوله ، وهاذ  م  أجمه هفكيرها ،ملاصدها

داللتتتا أختتترح هتتتو ي  مستتتؤوليا الانتتتو عتتت  ( ل تتتا  بصااايرةح ) كمتتتا أ  كممتتتا 
شيكتو  اخهيارهتا  جتتا  ،وه تذيرها متت  ستًو االخهيتار ،عراراهتاوه مم تا  ،اخهيارهتا
تير ة   ":عولته هعتال منته و  ،ذلب عمي ا  عد تهِّ   صِّ م ت  ن ْفسِّ تا   ع  ْنس  أد أنته   (1)" ا تعِّ اأْلِّ

 (2). وجوار ه  جا عميه ،شاهد عم  نفسه

                                                           

 .   41آيا  ،سورة اللياما( 4)
 ، دار إ يتاً الكهتل أاي  كر الرازد الجصتاص ال نفتي  المكن مد ا  عمي ، ألأ كا  اللرآ  (4)

 . 00، ص  ، المجمد الخامس4554هت، 4144العر يا، مؤسسا الهاريخ العر ي، 
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 تتذا امتترؤ ش ،خهتته رتترورة اخهيتتار زوجتتًا مناستت ًا أل –أيرتتًا  -واهتته  األخ 
شتتدعاها إلتت   ،عمتت  زواج أخهتته زواجتتًا يميتتق ا تتاالتتذد أظ تتر ال تترص  (1)اللتتيس

 .مليامليا والخِّ اخهيار زوجًا يكو  وسيمًا عاعًو شجاعًا عود الانيا الخ  
كيحاااااااااااي بوهداااااااااااة ، ال تدن  نااااااااااادا   أياااااااااااا هي

 

ااااااااابا  سد تاااااااااا ا، أح  ااااااااا ي عد ي د مدي   عد
 

ساااااااااااااامي ي  عة ح بااااااااااااايمد أر  س  اااااااااااااااااااااااااارد  ما
 

تد ااااااي   اااااامح، يدب  باااااااباااااا  عدسد ند  أر 
 

 ليجعاااااااااااا د فااااااااااااي رجماااااااااااا ي كعبهااااااااااااا
 

أم يع باااااا   (4) حاااااذارد المنياااااة ي
 

الشتعر   العليلتا، و (3) متقويشت ه ا تا الرجتع األ ،طا ر يش ه الاومتا والاوها
التذد اايرتو جمدهته   واأل ستل ،والمراد أنه ال يهنظ  ،(4)الطفع د  هالذد يول

وهتتتو ستتتير يرتتتفر  والهرستتتيع  ،والمتتتراد أنتتته عاتتتي  المنظتتتر ، (5) متتت  داً شفستتتدو
والمتراد أنته جاهتع يظت  أ  كعتل األرنتل إذا عملته  ،ويرسع    يشد عمت  الستا 

 وعم  كع ش تي  ،(6)؛ أل  َّ الج َّ ه رل من اوكانو عميه واعيا   ،دشع عنه الموو
، وكمتته ه تتذير عنتتد العتترلمرجتتع الرتتعي  التتذد ال خيتتر شيتته ل مذمومتتا  صتتفاو

متتتت  زوج ال يه متتتتع و ، والتتتتنفسلمانتتتتو متتتت  التتتتزواج متتتت  رجتتتتع رتتتتعي  الجستتتتد 
  ه  ولو كا  الم ر ك يرا .المسؤوليا 

                                                           

يمتتتاني  ،طتتتو أشتتت ر شتتتعراً العتتترل عمتتت  ان ،( امتتترؤ اللتتتيس اتتت   جتتتر اتتت  ال تتتار  الكنتتتدد4)
، وعيتع مميكتتا وعيتع عتتدد شته ر امل تته، واخهمت  المؤرختو  شتتي استمه، شليتتع  نتدجا ،عصتاأل

 .44ص  ،الجًز ال اني ،األعو     لمزركمي

الط عتا  ،ايتروو ،الناشتر دار المعرشتا ،اعهن   ه عاد الر م  المصطاود  ،( ديوا  امرؤ الليس4)
 .  410ص ،أعدا دمحم العموة ،  4551 -4140ال انيا 

 لستتا  العتترل ل متتا  العومتتا ااتت  منظتتور أاتتو الفرتتع جمتتا  التتدي  دمحم اتت  مكتتر  انشريلتت    (4)
 .اوا  :مادة ، 4554سنا  ،دار ال دي  اللاهرة – المصرح 

   . علق  :مادة  ،( لسا  العرل 1)

    سل . :مادة  ،لسا  العرل (0)

 ،أاتتو ال لتتاً كمتتا  التتدي  الشتتاشعي ،لتتدمحم اتت  عيستت  اتت  عمتتي التتدميرد  ، يتتاة ال يتتوا  الكاتترح  (4)
 . 404ص  ،الجًز األو  ،هت4141 ،ايروو الط عا ال انيا ،دار الكهل العمميا :الناشر
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اتداً وهدلنا هذا النماذج عم  أ  الفهياو الاتد أ  يهمت هع   لتوة الشخصتيا واة
وال يكو  هتذا األمتر ملهصترًا عمت  الرجتا   ،الزواج دو   رج أو وجع الرأد شي

شلتت  ؛ أل  هتتذا ال تتق كفمهتته ل تتا الطايعتتا الفطريتتا كينستتانا شكيتت  يريتتد التت عض 
 أخذا وسم ه من ا ا   .

  مشاركة المرأة لمزوج في أعباء الحياة . -
متتترأة الهتتتي هشتتتارب زوج تتتا أع تتتاً أظ تتترو  عتتتض األايتتتاو الشتتتعريا صتتتورة ال

  .المعيشا معهال ياة وهه مع هنظي  
 : (1)ي و  الشاعر عمرو بم كمثوم 
ااااااا  ي  ااااااا د الحي س  اااااااذالاني ود ت  تدع  ااااااارد  بدكد

 

ااا  ي   ري بااام هي  سد هااااااااااااااااا بيناااتا ثااااوي 
 

اااااااذالاني فاااااااي أم ردأت   ت  تدع  ااااااااااااااااارد  بكد
 

اااااااااااااااااا ي   باااااا ليشاااار    وفيضد  إبمااااي نده 
 

ني فااااااااااااااا ني  ميااااااااا ا ال تمااااااااااااومي   مات 
 

ينااااي وشاااامالي  ااااو  يدمي  كاااا   مااااا تدح 
 

ااااااتا ماااااااالا فدريحاااااااا  ف   لساااااااااااتا إم  أد  رد
 

اااااااااااتا أبااااااااااااااااااااااالي  ذا أتم تاا ا لدس   وا 
 

مياااا ا المااااااااااا د  ااااي -ياخ  سي تدييئ     فاااا  تدس 
 

ااا  ي   ااارد عماااا الحااايُي الحي ااارُي د الماه   كد
 

 ياااوم الاااوماوابتاااذالي الااان  سد فاااي 
 

زالااي  اار  وني ُد ماه  ااااااااااااااارادد  فااو  و ي
 

ح  د    مااااااااااااااااااااااااااوُي  بخميس  جد سا ود
(4) 

 

ُماااي وارتحاااااالي  اااود أعاااُدائي بيحد  (4)ندح 
 

لكونتتته أكتتتر  النتتتاس شلتتتد جعتتتع إامتتته  ؛نفتتتا  شالزوجتتتا همتتتو  زوج تتتا عمتتت  ان
أل  المعهتتتاد أ   ؛هجتتاوزا من تتا التتتزوج يتترح شتتي عهاا تتتاوشتترا ه مها تتا لمجميتتع، و 

( ال تتو الزوجتا همتو  زوج تا عنتدما هنفترد  ته لكن تا هنتا المهته أمتا  كتع النتاس )
                                                           

ولتد ، ولت شتاعر جتاهمي، مت  الط لتا األ ،( عمرو ا  كم و  ا  مالب ا  عهال، م  اني هغمتل4)
وكتتا  متت   ونجتتد. وهجتتو  شي تتا وشتتي الشتتا  والعتترا ، شتتي شتتمالي جزيتترة العتترل شتتي  تتود ر يعتتا
 . 91الجًز الخامس،  ص  ،، كهال األعو أعز الناس نفسا، وهو م  الفهاب الشجعا 

ه ليتتق مصتتطف     ،الز يتتدد ،هتتاج العتتروس متت  جتتواهر اللتتاموس  ،(  الج فتتع / الجتتيش العظتتي 4)
 .  444ص ، 4591هاريخ النشر  ،مط عا الص اح ادمشق ،جواد

 ،الط عتا األولت  ،دمشتق ،دار ستعد التدي  -/ عمي أاو زيتد صنعا د ،(  ديوا  عمرو ا  كم و 4)
  . 40ص  ،  4554 -ه  4144
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انو نوير ا  زوجه )وسفه الشاعر هذا العمع م   ،شكا  وعع المو  عميه شديداً 
شلتتد أعمتت  صتترا ا أمام تتا أنتته مهمتت  مالتته اتتع كتتع متتا  ،ولتت  يعهتتذر من تتا ،هتتو (

ألنتته عتتادر عمتت  كستتل المتتا  متت  يتتزو  متتؤم  ا تتذا الماتتدأ؛ وهتتو ، هويتته يتتدااه
إذا جمتع متاال ك يترًا وال ييتأس إذا  يفترح والشتاعر ال  ،األعتداً وانه تال أمتوال   

؛أل  األعما  الطي ا  األعارل أهم  هذا الما  كراما و  ًا لمري  أو لألهع أو
 .ي ل  والما  مغادر ال ،وهذكر هي الهي ه ل 

ا زوج تتتا عمتتتت  متتتو  الزوجتتتتش ،أخوعيتتتتا عاليتتتاو وشتتتي األايتتتاو عتتتتي   رتتتاريا 
ت  ) :ع تارةالشاعر  هكرارو  .ذلب م   لوع ا نفا  دليع عم  أ ان ارد ( تدع اذالاني بكد

 مرة أخرح داللا عم  ير ه وجزعه م  لوم ا له أما  الناس،شي الايو ال اني 
لكنتتته لتت  يستتتهاً متتت   ل المتتتا  واللتتادر عمتتت  كستت ه  شمتتع كتتتو  التتزوج هتتتو صتتا
ولكنه اسهاً م  لوم ا له شي جمع م   ،وهوشيرها له ،زوجه و رص ا عم  ماله

الطترشي   الخصوصتيا والستريا و متا يتد  عمت  رترورة ا هفتان  كتو وه ،الناس
 سو   عد ذلب. وهو ما أكد عميه ان ،عوعه ماشي 

  و ذلته لممتا كما أ  رد الشاعر عم  زوجه شار ًا ل ا أس ال   ته ل نفتا  
 ،ومعاممتا لعلم تا ش تي ذاو كيتا  يجتل مناعشتهه، شيه ا هرا  لمزوجتا وهلتدير ل تا

عناعه  األس ال .  وال وار معه واة
 ت دير الزوجة واحترامها . -

شصتتور  لوع تتا ومتتا  ، تتاشا المجهمتتع الجتتاهمي  صتتورة عامتتا عمتت  الزوجتتا
 كانتتتو زوجتتتاعمتتت  ال الم اشظتتتاو  ،يجتتتل أ  ههمهتتتع  تتته متتت  اتتتر ومعاممتتتا  ستتتن 

ا لتدح العر تي شتي العصتر الجتاهمي التذد م  مظاهر ال طولا االجهماعيمظ رًا   
وواليتتا التتزوج عمي تتا  ،شتتر ا أدعن تت ويتتدشع هزوجتت كتتا   ريصتتًا عمتت  أ ْ  ي متتي

عصتر وعتد عاتر الشتعراً شتي ال ،كترااواة  ادادههمتا  وعنايتا ال واليتا استههي واليا ا 
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 ،هتتتد  عمتتت  ال تتتل واالنهمتتتاً  ك يتتترة ه  ألفتتتان الجتتتاهمي عتتت  واليتتتا التتتزوج لزوجتتت
   :(1)يلو  األعش  ، واالسهع اد وليس السيطرة 

ااااااا ال ياااردا د  شد مياااك كاااامد يدخ  اااااااا مد لدهد
(4)  

 

 إذا خااااااال د الُُّااااااااامع مناااااا ا الُضااااااميرا 
 

إذا نااز د الحااااااااايع حااُ   الجحااايشد 
(4) 

 

 ش ُيااااااااااااااااا موُيااااااااااااا مبيناااااااااااا ميااااااورا 
 

 ي اااااااااااااااو ا لعبدياااا ي حُثااااااااااااااا النجااااا،
 

ااااايردا  سي ُناااااا ود ااااامد الُ ااااار  ي عد  ودماُضاااااا مي
 

 فمااااااايسد بمااااااارع   عماااااااا صااااااااااح   
 

اااااااااااااااااااوردا  اااااااااااااانيعي ي أم  تدحا لدااااااااي سد بمد  ود
 

ااااااااااااااااااااا،   ااااااااااا   بدابدهد هد لداااااي سد  بيمدانيعي  ود
 

اااااااااااااااا   ي   بيهد اااااااتد ي يااااااارداودال ماس   (1)أم  يد ي
 

 الفهاة مع زوج ا الغيترا ، صور شي ا الشاعر راعيا   رارياوالصور كم ا 
وهتو متا   نتا  ته  ،ليهجنتل الته   ،يختاف مخالطتا األعتارل  الستك الذد  زوج ال

يتتدشع التذد يهن تت  عتت  النتتاس ل تت  التتزوج  ، عميتتا وستتم   عتد ذلتتبالناتي صتتم  هللا
سترعا ويلو  ل متا أ ،هم  عاديه عم  زوج الغيور الذد يغار ،ع  زوجه األذح

 ؛ي تاش و  ريص عم  زوجته ييتور عم ،طا ويرا طرشكما عن ا شي المسيرالخ
 .الشا او  ه  هنأح انفس ا ع 

                                                           

( اسمه عيس ا  جارة ا  عيس ا  منلذ ا  طري  اا  عمرو ات  ععتي  جتاهمي. وهتو جتد 4)
وكتتتا  عتتتيس األعشتتت   ،عاتتتد هللا اتتت  الز يتتتر اتتت  األشتتتي  اتتت  األعشتتت  الشتتتاعر األستتتدد

أاتتتتو عاتتتتد هللا دمحم اتتتت  عمتتتترا  اتتتت  موستتتت   ،معجتتتت  الشتتتتعراً ،شتتتتاعرًا متتتتذكورًا معروشتتتتاً 
 ،  4550  ،الط عتتتا األولتتت  ،الناشتتتر دار صتتتادر ،الم لتتتق شتتتارو  أستتتمي  ،المرز تتاني

 .41ص 

 ،دمحم ات  أاتي  كتر ات  عاتد اللتادر الترازد  ،مخهار الص اح ،عار ه وخالطه :( عارف الشئ4)
متتادة  ،ال ال تتا،  تترف )اللتتاف( المجمتتد األو ، الط عتتا ، 4594 ،الناشتتر مكه تتا لانتتا 

 (.)عرف
 مادة ج ش . ،لسا  العرل ،أد مهن ي ع  الناس :( ج يش4)
وزارة  ،ه ليتتق م متتود إاتتراهي  دمحم الررتتواني ،ميمتتو  اتت  عتتيس ،( ديتتوا  األعشتت  الكايتتر1)

 . 475 ، ص 4545الدو ا،  ،ال لاشا والفنو  والهرا 
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لداااي سد )شتتتي عولتتته:  كمتتتا أجتتتاد الشتتتاعر الهعايتتتر عتتت   اعهتتترا  ييرهتتته  ال لتتتا ود
ا بدابدهد  ولتو  ،ش تو ال يمنع تا  اا تا ،وا تق ا تاعمي ا مع ييرهه  وش  (اااااااااااااااابيمدانيعيهد

 .اسهطاع لطار ا ا ع  كع الوجود 
وكامتع عمي ا و رصه خوشه مع    هذا الصفاو المجهمعا شي ييرهه وكأ 
ومت   (، كميامد )  أنته شتي الايتو األو  نفسه لوصفه عم  دليع و رها   ا ا  لهه 

 .م الا ه الممكا ال زوجش كا  ممكاً 
 ،وهكذا كا   ا  العرل شي الجاهميا عاع انسو  ي اشظو  عم  كرامه   

وط رهتتتتا  ،و عتتتتد أ  جتتتتاً انستتتتو  أعتتتتر هتتتتذا الغيتتتترة ،ويغيتتتترو  عمتتتت  أعرارتتتت  
يتتترةِّ و  الرستتتو  ملسو هيلع هللا ىلص: "يلتتت ،ختتترج من تتتا عتتت  االعهتتتدا وعوم تتتا ممتتتا  متتتا  :إ َّ متتت   الغ 
شتالغ يرة   : شأمَّا الغ يرة  الَّهي ي لُّ َّللاَّ   ،ما ي  غِّض  َّللاَّ  ومن ا  ،ي لُّ َّللاَّ  
 (1) ."ري ٍا  غ يرة  شي ييرِّ شال :وأمَّا الغيرة  الَّهي ي غض  َّللاَّ   ،شي الر ِّي اِّ 
 :(2)عو  الشماخ  شي ه أمير لزوج ومرة أخرح كا  الزوج   

اا  ت  وشاا  مزارهااا   فاا م  تااكا َااد شد
 

ااااذدمد   اااا ي منهااااا أميااااروجد ص  اااا د الود ب  حد
(4) 

 

وعتتا اتتي  التتزوجي  هتتي  عوعتتا  تتل وكمتتا ال ظنتتا شتتي هتتذا األايتتاو أ  الع
األعشت  أو أميتر شتيذا كتا  التزوج ممتب عنتد  ،عزاز ال عوعا اسهاداد واستهع ادواة 

 الممكا أو األميرة ال م الا . يه هعند الشماخ  شزوج

                                                           

ومؤلفتاو أصت اا ا األخترح وموطتأ ومستانيد ال ميتدد (  المسند الجتامع أل اديت  الكهتل الستها 4)
الستتيد أاتتو المعتتاطي  – شتتار عتتواد معتتروف  :المؤلتت  ،وصتت ي  اتت  خزيمتتا ،وستتن  التتدرامي

الناشتتر دار  ،م متتود دمحم خميتتع –أيمتت  إاتتراهي  الزاممتتي  ،أ متتد عاتتد التتراز  عيتتد –النتتورد 
 . 154ص  ،الجًز الهاسع ، 4554 –ه 4144سنا النشر  ،الجيع

        ( الشتتماخ اتت  رتترار اتت   رممتتا اتت  ستتنا  المتتازني التتذاياني الغطفتتاني شتتاعر مخرتتر ، أدرب 4)
كتا  شتديد مهتو  الشتعر، ولايتد أست ع منته ، وهتو مت  ط لتا لايتد والنا غتا ،الجاهميا واالسو 

 .470ص  ،الجًز ال ال  ،األعو  لمزركمي،وكا  أرجز الناس منطلا.

دار المعتارف مصتر،  ، لله وشر ه صوح الدي  ال تاود  ،الذاياني(  ديوا  الشماخ ا  ررار 4)
 .440ص ، 4555



 )مرتكزات صور الزواج احلضارية يف شعر العرص اجلاهغ(

 (اخلامس املجلد - والثالثون الثاين العدد) البارود بإيتاى العربية اللغة كلية حولية

  ﴿1045﴾  

  

 ،(1)عمتتترو اتتت  عمي تتتا كلتتتو  الشتتاعر  ،كانتتتو الزوجتتا جتتتارة  وشتتي الملااتتتع 
 :زوجه سميم  يخاطل

ها ، وخااُ  ندصاايحا ُ اات    أرى جااارتي خد
 

و اماوحهاا ،وحُ  بها، لاوال الُناوى  
(4) 

 

        وأمرنتتا أ   ،ألنتته متتؤهمر عمي تتا ؛والمتترأة جتتارة زوج تتا  :لستتا  العتترل وشتتي
وصتتار  ،ألن تتا همستتكو  علتتد  رمتتا الصتت ر؛ن ستت  إلي تتا وأ  ال نعهتتدد عمي تتا 

 (3). األنه يجيرها ويمنع ا وال يعهدد عمي ؛زوج ا جارها 

وه تاشا  ،وهاهعد عت  الفتوا ش ،مخمصا كريما هراعي زوج انو اككما 
 :(4) الشاعر عمرو ا  شأس يلو  ،الزواجيا عم  أسره ا

 مااام لياااث بااام بكاااااار كااااأنها (0)ُّعاااائم
 

 دمااا العاايم لاام يخاازيم عماااا وال بعاا ا  
 

 استي ُّم مم نومة الضاحاهجااااام إذا 
 

 (4) َعدم فباشرم المساويك والكحا  
 

          النليتتتا كريمتتتا ال ستتتلهنتتتا شتتتي وصتتت  الزوجتتتا العفيفتتتا لشتتتاعر أجتتتاد اوعتتتد 
كمتا سترة أاي تا، ه ا الزواجيتا وأشهصتو  اتذلب أستر  الهي هكتر  زوج تا  ،(الهجام)
 ازينه ا ونظاشه ا .ن ا  ريصا عم  هلويا ر اس ال ل اين ا و ي  زوج ا شه ه  أ

 
 

                                                           

(  عمرو ا  عمي ا ات  ذريت  ات  ستعد ات  مالتب ال عماتي ال كترد التوا مي النتزارد: شتاعر جتاهمي 4)
 . 94ص  ،كهال األعو  لمزركمي، الجًز الخامس ،نشأ يهيما، وأعا  شي ال يرة مدة ملد 

مصتتتتر  ،مط عتتتتا دار المعتتتتارف ،ألاتتتتي دمحم عاتتتتد هللا اتتتت  مستتتتم  اتتتت  عهي تتتتا( الشتتتتعر والشتتتتعراً،  4)
 . 47ص، ، الجًز األو 4544

 مادة / جور .   ،(  لسا  العرل4)
 ، أدرب االستو  وأستم  ،ستدد، شتاعر جتاهمي مخرتر عمرو ا  شأس ا  عايتد ات   عم تا األ (1)

 .  05ص  ،الجًز الخامس ،األعو  لمزركمي

 مادة / ظع  .  ،لسا  العرل  ،  ألن   يك  شي ال وادجسميو النساً ظعا  (0)

النجتت  األشتتراف،  ،مط عتتا ا دال ،التتدكهور ي يتت  الجاتتورد  ،( شتتعر عمتترو اتت  شتتأس األستتدد4)
 . 10ص  ، 4574ه، 4454
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 َرار بممكية البيت لمزوجة وعدم إهانتها أو ضربها اإل -
  :(1)مشمو ا  عادا  :ومنه عو  الشاعر

  وماااا أناااا بالسااااعي إلاااا أُم عاصااام  
 

اااااااااااااااو ا   ها ضربدهاااااااااااا إُنااااااااي إذاا لدجد   ي
 

بدسينهااااااااااااا  لاااكي البياااتا إاُل فيناااةا تاح 
 

مدااااا    اااام  ضااااي   عد  نااااازو ا إذا حااااامد مي
 

 ومااا أنااا بالما تاااتي مااا فااي وعائهاااا
 

و ا   ااااااااااا ا  عمماااااا  إُنااااااااااي إذاا لدسد
(4) 

 

يلتر  ممكيتا الزوجتا كمتا  ،نفسته إهانهته زوجته أو رتر  اشالشاعر ينفي ع  
كما أنه ال يأخذ ما يخص ا  ليهطفتع  ،الهاما لمايو إال ساعا ينز  شي ا الري 

 المسألا مذمومًا . شيكو  ك ير ،عمي ا شي شؤون ا
والشاعر هنا يلدر زوجه وال ي ين ا أادًا  الرترل أو ستؤا  متا لتيس لته مت  

ها ) :لذا كا  عوله ،أمورها الخاصا و ا اااااااإذاا لدسد ) ،(و ا اااااااإذاا لدجد ( جوا ًا عت  أد  ا
شينته ال يكتو  إال عت   ،هساؤ  ع  سال ررل الزوجاو أو سؤا  ما يخص    

الغي تا شتي ال كايتا ستمول كمتا نجت  الشتاعر شتي االلهفتاو مت  أ ،ج ع أو هطفع
ضربده) :شتتي عولتته عتت  زوجتته أستتمول الخطتتال شتتي  (  شتتي الايتتو األو  إلتت اااااا ي

إل تتا  أد  لهتتذكير الزوجتا   تترص التتزوج عمت  عتتد ؛ (لااكي البيااتا الايتو ال تتاني )
 ررر جسدد أو نفسي ل ا .

لرشق شتتي معاممتتا والصتتورة  كمتتا نتترح  رتتاريا را عتتا اهستت  شي تتا التتزوج  تتا 
 ي دلو عم  ممكيا الزوجا ألموال ا( الههاوعائي اسهخدا  كمما )كما أجاد  ،زوجه

 .م  ش   الزوج وا هرامه ل ذاوع ،الخاصا ن اشؤو و 
 
 
 

                                                           

 .044ص ،ونص عم  ذلب أيرًا المرز اني شي كها ه األعو  ،ل  أع ر عم  هرجما له(  4)
 :ه ليتتق دكهتتور ،هتتألي  أاتتي عاتتد هللا دمحم دمحم اتت  عاستت  اتت  زاكتتور ،( النفاستتا شتتي شتترح ال ماستتا4)

 .471ص  ، 4574ايروو لانا  ،الجًز ال ال ، دار الكهل العمميا مصطف  الغفيرد،
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 املبحث الثاني
 يالقيم احلضارية للخالفات الزوجية يف شعر العصر اجلاهل

 الخ فات الزوجية و رُ حمها . :أوال
: " الخوشتتاو ر متتا م متتا شتتي ال يتتاة الزوجيتتا وهتتيوعمينتتا أ  نهوعتت  عنتتد م

شال يتتاة  ،التتزوجي   كتتو  الهتتي الاتتد أ  يستتهوعا ا متتور متت  األالزوجيتتا " وهتتي 
اللتدرة عمت  هف ت   اتد أ   يكتو   لكتع طترف وال ،الزوجيا ال هخمو م  الخوشاو

موعتت  الطتترف ا ختتر، واللتتدرة عمتت  الهعامتتع متتع الختتوف عمتت   ستتل درجهتته 
 وأهميهه.

ال ي تتته    م تتتا  أو، عتتت  هتتتذا الخوشتتتاو انه اهتتتًا كاشيتتتاً و عتتتض األزواج ال ير 
والهي ما كانو ، المزيد م  المشكوو أك ر هعليداً شههراك  وهسال  ، اس   شكع

لفعتتع هجتتاا شتتورًا، و عتتض األزواج  ي تتالد شتتي ردود الههفتتاع  لتتو هتت  الهعامتتع مع تتا 
  ون تتت  نلتتتو  ل تتتؤالً وأول تتتب أنتتته ،ادايتتتا ن ايتتتا العوعتتتادها هتتتذا الخوشتتتاو ويعتتت

او الزوجيتتا، و  اجتتا إلتت  هعمتت  شتت  إدارة شتت  اجتتا إلتت  الهعامتتع اتتوعي متتع الخو
وشتتاو اللادمتتا روشتتها ندارة الخ أشتتعار العصتتر الجتتاهمي وشتتي  ،هتتذا الخوشتتاو

 الزوجيا.
شلد صورو  األاياو شي العصر الجتاهمي ك يترًا مت  المشتكوو والخوشتاو 
الزوجيتتتتا هشتتتت ه إلتتتت  درجتتتتا كايتتتترة متتتتا يجتتتترد شتتتتي مجهمعاهنتتتتا ا  ، وعتتتتد هنتتتتاول 
الشعراً عرض همب المشكوو وطر   م ا الهي امغو درجا مت  التوعي والف ت  

هصم  لكع األزمتا  جعم ا و اله رر والرعي لطر   م ا ما ي ،لطايعا المشكما
 .واألماك 

وكيت  همهتع الطترشي   ،وسوف أع  عم  النماذج الهي هاي  هنوع الخوشاو
وكتا  ذلتب شتي أستمول  ،  ق االسهمرار شي ال ياة الزوجيا أو شتض همتب ال يتاة

إنستا  مرهت  ال تس  ط عته يجتد شتي الشتعر مهتنفس  شالشاعر ،را  شي الهعامع
وأ زانته شتي عصتا دا الوجدانيتا الهتي نترح شي تا  له ون ض لوجدانه شي مع أشرا ته
ًا م  انفعاالهنا وأ دا ناور ما نرح شي ،وج ًا م  وجوا ال ليلا اننسانيا  . ا جًز
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 :الهي يلو  شي ا (1) عايد ا  األارص ننظر إل  هذا اللصيدة لمشاعر
اااادا زياااااليي ي  اااابدا تاري ااااي مدض  سي ر  ااااكد عي   تيم 

 

يااااااااادا   أدم     يااااااااااا م   تاري ال ي أدلدبد  ليااااااااااادد
 

ااااا ُد فاااااااا  أح  مبعااااكي ال ياااارا ااااااام   ي  إم  يدكا
 

ور الجمااااا ي   اااادا  فياااا ا أم  تدع  ي ااااي صا
 

في مداااااااااو  ال د فد مبااااااكي الااااااد  اااااااام   ي  أم يكا
 

اااوالي  ه ري والم ياااالي الخد  ساااالي ي الاااد 
 

اا  ذ   ذاكد  إذ   أنااااااااااااااتي كالمهاااااااااااااااااةي وا 
 

يااااااالي  خياااااااااا أدذ  ااااااوامد مار  ااااااكي ندش   تيي 
 

ااااااي شي ي  ااااااكي ودعي ي  اااااا   حاجبد ي   مد    فداااااادعي
 

 مدعدناااااااااادا  بالااااااااااار جاءي  والت أ ماااااااااا ي  
 

تا  وأُناااااااااي بيااااااار  ااااااات  أنناااااااااي  كد   زعدمد
 

ُناااي الماااودالي  ااام  عد  َدااا   مااااليي وضد
 

ُنااااااااي اااااااارد المدااااااااوما مي  إيم ردأدتنااااااااي تد دي 
 

َداااااذالي  اااااي ا مد ريَاااااي ود ااااا  الشد  ودعد
 

ُمااااااااا ندعاااااااايشا فداااااااا  تدااااااااذ اااااااااُ  مي  بيحد
 

 هداااا  بيااااكي التار هاااااتا فااااي ا دهااااوا ي  
 

ااااااااديمح  اااااااانهام عد مي ااااااااكح ود اااااااانهاما مامسي  مي
 

مديااااااااكي فااااااااي باُخااااااااا ي   بدخياااااااا ح عد  ود
 

يااااااءا  اااااي حد ليمد ودايَند  فدايرفاضاااااي العااااااذي
 

ثااااالي  ااااا  مي مديااااكي حد  (4)ال يدكونااااوا عد
 

وهتتذا اللصتتتيدة ه متتع مشتتت دًا  يتتتًا متت  مشتتتاهد  يتتتاة الشتتاعر ال ليليتتتا وأزمتتتا 
شلتتد عتتع مالتته ولتت  يستتهطع الليتتا    ،شتتي ايهتته متتع زوجتته الشتتاعر عاطفيتتا  متتر ا تتا

الهتتي كانتتو هعتتيش  -شانصتترف النتتاس عنتته وممتتو زوجتته  ،  اجتتاو الواشتتدي  عميتته
وأظ ترو رياه تا  ،الظروف اللاسيا الجديدة وأك رو الشتكوح منته -شي هرف وجاا 

 شي الر يع وعد  االسهمرار .
  صورة  رتاريا - أجاد الهصرف وهنا كا  موع  الزوج ال از  العاعع الذد

عندما أدرب أ  زوجه هأ رو  ما أصا ه م  الكاتر والفلتر التذد ستال شتي  -را عا 
وأال  ،سلوس جاهه ومكانهه، شواج  ا  صراما أ  هلمع ع  هذا الهصرشاو الطا شا

هفلتتتد األمتتتع وهسهستتتم  إلتتت  هتتتذا األزمتتتا العاررتتتا  وأ  هكتتتو  أك تتتر  يتتتاً ووشتتتتاً 

                                                           

لتي   انتوا مت  أشتتراف العترل،  ،اتترص ات  عمترو اتت  أشتجع ات  ستتمي  (   عايتد ات  األ4) يشتتير  واة
 . 499ص  ،األعو  لمزركمي، الجًز الرا ع،"عش   لوله: " ولسو م  الكرا  اني عايد األ

ال ماتتتي  ،مط عتتتا ال تتتاامي ،ه ليتتتق وشتتترح دكهتتتور  ستتتي  نصتتتار ،(   ديتتتوا  عايتتتد اتتت  األاتتترص4)
 .457 ،454ص  ، 4570مصر، 
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ويتذكرها أن تا كاترو م مته ولت  هجتد  ،مط   ال لتاً والعتيش معتهويدعوها ا ،لزوج ا
ذا شكتترو شتتي التتذهال إلتت  ذود اللر تت  لهجتتد مع تت  الستتك   متت  ي نتتو عمي تتا م متته واة

 .أ د إما اخًو أو لريق ذاو اليد واألنس ل  يه مم ا
  :(1) ومنه عو  سمم  ا  ر يعا

ااااةا  فاحتم ااااتي  بد   حم اااات   تاماضاااارا مدر 
 

اااااا   م اااااتي فدم جا  (4)وأده مااااااكد باااااالمُيودى فال حي
 

ااا    ن  ا َدرد ااا     اااا فياااي العااايمي حد  وكأن مد
 

ماااااات  باااااا ي  فانهم ااااااتي   حي اااااانبا ا كا  أدو سا
 

ااات   اااا أما ااارا أن ناااي ايم  ااات  تاماضي  زعدمد
 

م تاااااي  را خد ناوهداااااا ا صاااااامي د  اابدي  ااااادا  يدس 
 

اااا ي  ااااتي ل ومي  تدريباااات  يااااداكي وهاااا   رأي 
 

ثمااي عمااا ياساار  وحاايمد    (4)تعمتاايمي
 

ريرتته عتتد عاهاتتو عميتته استته وكه لممتتا  وهعه همارتتر و شالشتتاعر شارعهتته زوجتت
وهم   زوج ا عمي ا وه سر عم  شراع تا  ،شم لو  لوم ا مع أانا  ا ،نفسه لم وب

شتي إشاهتا  اخهيارهتا و ك  عمي ا    أعاع يو خ ا ويخطتئ رأي تا ويكتذل ظن تا ويلت  
ويسهف   مهنكرا  ،ويدعو عمي ا  الفلر وال أساً والخي ا شي الرجاً ،نفس ا ال ا منه

  ه  هعمق  رجا  ا  ه السراً والرراً شي  الهي أن ا ل  هجد شي عومه م  يما مه
  . إذا أخم  الزوج مكانه

هتي صتورة  عايدة ا  األارص  وسمم  ات  ر يعتاالسا لا لوكأ  هذا األاياو  
 أو هلتتد  عمتتر التتزوج هتتو أ تتد أستت اللمتتا ي تتد  شتتي مجهمعنتتا ا   شتتالفلر  ليليتتا 
  ،ق ال تتتا  ازوج تتتاشتتت عض الزوجتتتاو يتتتريا  شتتتي االنفصتتتا  عنتتتدما يرتتتي ،الطتتتو 

ولكت  شتي ال ليلتا  هتي  ،وهفكر شي الذهال إل  أعار  ا لعم ا هجد من   م  يعيم ا

                                                           

معجتت       ، (  ستتمم  اتت  ر يعتتا اتت  ز تتا  اتت  عتتامر اتت   عم تتا الرتتاي. كتتا  جتتوادًا شتتاعرًا جاهميتتاً 4)
 . 41ص  ،الجًز األو  ،الشعراً

أ متتد اتت  دمحم اتت   ،أستتماً موارتتع . شتترح ديتتوا  ال ماستتا  ألاتتي همتتا  ،الفمتتك والمتتوح وال متتا (4)
 ،دار الكهل العمميا ايروو ت لانا  ،يريد الشيخ الناشر :ه ليق ،ال س  المرزوعي أاو عمي

 .041ص  ،الط عا األول  ،  4554 ،هت4141

 .  041ص  ،( السااق 4)
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 (اخلامس املجلد - والثالثون الثاين العدد) البارود بإيتاى العربية اللغة كلية حولية

  ﴿1041﴾  

  

أ  هه متتع  هتت  همتتر  وعمي تا ،يكفم تتا عريتتل شمتت  يعيم تا أ تتد أو ،هجترد وراً أوهتتا 
 الظروف وههعد  األ وا  .

وأ يانًا هكو  الخوشاو الزوجيا هأهي مع هلتد  عمتر أ تد التزوجي  أو كوهمتا  
شيشتتتعر أ تتتد الطتتترشي  أو كوهمتتتا  عجتتتز الطتتترف ا ختتتر عتتت  العطتتتاً أو ممارستتتا 

 ال ياة معه  صورة طايعيا .

 : (1)ومنه عو  الشاعر ملر  ا  مطر الهميمي 
  المااااااااااالكيُيةا  أمع  َااااااايس  ت اااااااااو ا  

 

ومد  المعيااااااا ي   رُ نااااااااااااااا  دا  رأياااااااتا  ما د
 

ااااااااااا  رأيتاااااااكد دومد مااااااااااا َااااااالوا وأن 
 

 فااااا حا المااااارءي مااااام بعاااااااادي المشاااااي ي  
 

 ومااااا ياااادريكي مااااا حساااابي إذا مااااا
 

ااابيي  ي    (4)( 4)وجاااواا ال اااااوم  كانااات كالص 
 

وعتد هوعتع الشتتاعر  ،شتي زوج تاوراً خي تا أمتتع الزوجتا  شكاتر الست  كتا  الستر
ه دو  متا ولكت  متع ذلتب رأهته زوجت ،اتي  عومتهأ  يشفع لته منزلهته ومكانهته العاليتا 

 .امغ ا  الغيل عنه

الهتتي نشتتزو عميتته زوجتته  عتتد طتتو   (4)وننظتتر إلتت  الشتتاعر  كعتتل اتت  زهيتتر
  : سال هلد  عمر الزوج اين ما العشرة 

رساااااااي تدماااااااوما وتدعاااااااذا ا  ااااااارت عي   أدال بدكد
 

اااا ا   ياااارا ال ااااذ  َالداااات أدعاااا ع ودأدجمد  ودمد
 

ااااااااا ا  اااااااااد  د لدونا لدماااااااااا ردأدت ردأدساااااااااي تدبد  ود
 

ااام المداااومي ال اااذ  كاااامد أدو  ا    بدياضاااا عد
 

ااي ي العدجياا ي ال ااذ  ردأدت اامد الشد ن اات مي  أدرد
 

ياااريكي أدمثدااا ا   يااا د مد ناااي ود  ودهدااا  أدناااتي مي
 

باااااااااااردةح فدكدأدن ماااااااااااا مدتااااااااااا ا كا  كي ناااااااااااا عد
 

تاا ا   مد اا ا رد ُي ناص  اااري ااهامح فااي المد د سي
(0) 

 

                                                           

اتتتت  ناشتتتترة متتتت  انتتتتي متتتتاز  اتتتت  عمتتتترو اتتتت  همتتتتي  جتتتتاهمي،  معجتتتت  الشتتتتعراً، الجتتتتًز     ( ملتتتر  اتتتت  مطتتتتر 4)
 .  05الخامس، ص 

 ( الصايل / العر ، لسا  العرل، مادة / صال.4)
 .05الجًز الخامس، ص ( معج  الشعراً،4)
( كعتتل اتت  زهيتتر اتت  أاتتي ستتمم  المتتازني، شتتاعر عتتالي الط لتتا، متت  أهتتع نجتتد، كتتا  ممتت  اشتته ر شتتي 1)

 ص.444يا، األعو  لمزركمي ، الجًز الخامس، الجاهم
( ديوا  كعل ا  زهير، المؤل  كعتل ات  زهيتر، الم لتق عمتي شتاعور، الناشتر دار الكهتل     العمميتا، 0)

 . 44 ، ص 4557ه، 4147



 )مرتكزات صور الزواج احلضارية يف شعر العرص اجلاهغ(

 (اخلامس املجلد - والثالثون الثاين العدد) البارود بإيتاى العربية اللغة كلية حولية

  ﴿1040﴾  

  

اينمتا يستهف   التزوج مهعج تا  ،همو  زوج ا وهشتكو هلدمته شتي العمترشالزوجا 
 م        ال ا ؛ ألن ا ليسو أعع منه شي ًا  ه  همومه وهسًو عشرهه . 

كما نج  الشاعر شي الهعاير ع  م ايهتا الشتيل ل متا وعتد  عتدره ما عمت  
مدت ا ) :شي عولهدشعه  ُي ناص  ا رد اري هامح في المد د الشيل س ا  ل  يسهطيعا كأ  (  سي
   دشع ا.

ياريكي أدمثدا ا  ):شي عوله كما أو   انسهف ا  يا د مد ناي ود معنت  (  ودهدا  أدناتي مي
 وعد أصاا ا الشيل هي األخرح . ،المفارعا ش ي هشكو م  الشيل الذد أصا ه
أ  يه متتع يرتتل زوجتته مجاممتتا  وشتتي أايتتاو أختترح عتترر كعتتل اتت  زهيتتر

 ، يلو  الشاعر:اش ي شي الن ايا أ  أوالدا وعميه الصار عمي  ،ل ا
ميياااا ح ال اااابدا د حد    يازداييمانااااا لياااات الش 

 

 ساام ا باا  ليتاا  ارتااُد مناا  بعاا ا مااا 
 

ات   ارعها بعاد ماا ابيض  ها ما شد اائحا   مدسد
 

 الم   اااااا ال الاااااود أعرفااااا  منهاااااا وال 
 

ااات   اااراا ل ماااتا لهاااا لداااو  أدنهاااا  ذدند  بيك 
 

ادد مالاكي   ا ا(4)يا هدي   ، أو لاو  ذدندات  ندصد
 

ات   او ا النااسي ماا عا ي د  لوال بدناوهاا َو
 

اااا  ااارع الااوُد مااا عا ي د شد تااا ي ود مدااا العي  عد
 

ناا  ا  ي امدم تا مدض  م  جد فدمدم  أدزا د وا 
(4) 

 

ا(1)ضبًّا  (4)في مير نائرة    ن د  (4)( 0)لها شد
 

شالشاعر ال يرح م  زوجه لطفًا وال ودًا ؛  سال هلدمه شي العمر ولو كتا  
 األمر ايدا ألص    ميفًا لمش ال طيما عمرا وما خالفه . 

كتد ل تا ويؤ  ،الزوج ال يواشق زوجه شي رياه او  ،والزوجا ال هريل شي ال لاً
أن تتا لتتو شعمتتو هتتذا وهتتي  كتتر أو نصتت  اتتي  الشتت ال والشتتيخوخا لتت  يستتأل ا أو 

                                                           

 لسا  العرل مادة هيد .  ،م  كو  العرل إذا اسهف موا رجًو ع   اله :( يا هيد مالب4)

 لسا  العرل مادة / رغ .  ،وليس العدو ال اعد المعاهل :( المرطغ 4)

 مادة  / نور.  ،لسا  العرل ،اله اعد  :( النا رة4)

 مادة / ر ا .  ،لسا  العرل ، لداً  :( ر اً 1)

 مادة / شن  .  ،لسا  العرل ،ال غض :( شنفاً 0)

 . 00( ديوا  كعل ا  زهير، ص 4)



 )مرتكزات صور الزواج احلضارية يف شعر العرص اجلاهغ(

 (اخلامس املجلد - والثالثون الثاين العدد) البارود بإيتاى العربية اللغة كلية حولية

  ﴿1044﴾  

  

ولكتت   عتتد أ  شارعتتو الشتت ال وأصتت  و  ال تتا ك التته شتتي الشتتيل شتتو  ،يجادل تتا
 أساس لمسؤا  والجدا  .

أوالدا  وه ست ًا لكتو  لكون ا أ   ؛ ا  عم  زوجه وشي الن ايا شي  الشاعر 
 الناس ولوم   .

الهتي هتو ي لملتارم أ  الستال ال رتاريا وهنا كانو هجر تا الشتاعر الذكيتا 
 ،ليس هلد  العمر والشيل الذد يصيل أ د الزوجي  أو كوهما شي المشا ناو

هتتو عمتتا المشتتاركاو الوجدانيتتا واننستتانيا و ستت  العشتترة  ولكتت  الستتال ال ليلتتي
  .أادًا  مر ما عمريا  وأ  السعادة الزوجيا ال يجل ر ط ا ،اين ما

والدة  ال  عتتتتض اللمتتتتول الجا تتتتدة الهتتتتي هكتتتتراوأ يانتتتتا هكتتتتو  الخوشتتتتاو  ستتتت
شيظممتتو  انتتاه    ،وياتتدو  الهتتأش  والستتخ  وي تتالغو  شتتي الصتتد وال جتتر ،الانتتاو

ننظر إل  هذا  ،ويظممو  مع ا األ  الهي ال  يما ل ا مع   ،سي او ال ا  ا  
الهي ولدو انهًا  ش جر زوج ا خيمه ا  (1) األاياو الهي عاله ا  زوجا أاي   مزة

  :وسمع ا هلو  م  الرجز ،إل  أ  مر يومًا اخ ا  ا وهي هرعص اانه ا
مااااااااازةد ال يدأتيناااااااا  ؟!ماااااااا  باااااااي حد

 

مينااااااا   يدُّاااااُ  فاااااي البياااااتي اُلاااااذ  يد
 

 مدضاااااااااابام أدم ال نماااااااااادا البدنينااااااااااا
 

 ماااااااااا ذلااااااكد فااااااي أديدينااااااااااتدااااااا    
 

ُنماااااااااا ندأخاااااااااااذا ماااااااااا أاع ينااااااااااااا  ودا 
 

اااااااااااا ر ي ليزاريعيناااااااااااا  ندحاااااااااااما كد  ود
 

رعواا فينا َدد زد  (4) ننبتا ما 
 

                                                           

ووردو األايتتتاو شتتتي كهتتتال عايمتتتا رتتت ا أخ ارهتتتا  ،لتت  أعتتت  عمتتت  استتتم ا وال عمتتت  هرجمتتتا ل تتتا(  4)
جمع وه ليق ودراستا األستهاذ التدكهور عاتد المطيت   ،وأشعارها شي الجاهميا وصدر انسو 

، وكهتتتتال معجتتتت  النستتتتاً 414ص ، 4574دار الكهتتتتل العمميتتتتا ايتتتتروو  ، متتتتودد الطتتتتا ي
دار الكهتتل  ،إعتتداد عاتتد م نتتا ،الشتتاعراو شتتي الجاهميتتا وانستتو  خطتتوة ن تتو معجتت  مهكامتتع

 .45ص ، 4555ط عا  ،ايروو    لانا  ،العمميا

 ، 4559مكه تا الختتانجي  ،الناشتر ،ه ليتتق عاتد الستو  دمحم هتتارو   ،الجتا ا ،( الايتا  والهايتي 4)
 . 494ص  ،الط عا السا عا،  الجًز األو  ،هت 4149



 )مرتكزات صور الزواج احلضارية يف شعر العرص اجلاهغ(

 (اخلامس املجلد - والثالثون الثاين العدد) البارود بإيتاى العربية اللغة كلية حولية

  ﴿1047﴾  

  

 شما كا  م  أاي  مزة إال أ  يدخع الايو ويلاع الوالدة والمولودة .
ولألس  ما زا  شي هذا الزم  التذد يعتك اوستا ع المعرشتا والعمت  رجتا  متا 

انهتته  ستتال اوعلميتتا أاتتي  متتزة عنتتدما هجتتر أ   ،زالتتوا ي ممتتو  لو تتاو الجاهميتتا
 ويج تتدو  نعما تته، ،شتتو يعهرشتتو   ليمتتا عطتتاً هللا  ،أن تتا لتت  هنجتتل لتته الولتتد

عرة األمتتر ااراعتتا وعتتد عالجتتو الشتتا ،مشتتي هه ستت  انه وهعتتال  عمتت  يعهررتتو  و 
وأ  األمتتر لتتيس ايتتدي ا إنمتتا هتتي كتتاألرض هناتتو متتا يتتزرع  ،عويتتا شتتديدة وشراستتا

وهي شي الواعتع هصتور  ليلتا عمميتا شتي صتورة شنيتا را عتا إذ أ اتو العمت   ،شي ا
 ال دي  ا   أ  المسؤو  ع  نوع الجني  هو الرجع وليسو المرأة . 

الشتاعر زهيتر ات   ،اتي  زوجتي هظ تر خوشتًا وننظر إل  هذا األاياو الهتي 
  :والهي يلو  شي ا ،أ  ولدا كعلوزوجه  (4)أاي سمم 

رنااااااااااي عاااااااااا   ال تدزا َالداااااااااات أامع كد  ود
 

ااااااااااازاري   ااااااااااام مد ي مالداااااااااااكد مي مد  فدااااااااااا  ود
 

ُنااااااي دتد عد اااااادد صد بتدنااااااي ود  ردأديتاااااااكد عي
 

بار    اااااابر  ودايصاااااا ي مديااااااكد صد ياااااا د عد كد  ود
 

َداااااارُي    لداااااام أا ااااااد بدنيااااااكد ود مداااااام أافسي  فد
 

ااااااااااامد الماميُمااااااااااااتي الكيبااااااااااااري    إيلدياااااااااااكد مي
 

ئيُنااااااااااي عاااااااااا   وداي مد   أدَيمااااااااااي أام  كد
 

ياااااااااري داري   َدماااااااااتي بيخد اااااااااكي ماااااااااا أد ن   (4)فد ي
 

والزوجا هرشض ملااما زوج ا ظنًا  ،ش ذا األاياو هظ ر خوشًا اي  الزوجي 
وهعمتتع ذلتتب التترشض  أن تتا عامتتو اجميتتع واج اه تتا  ،من تتا أنتته ستتيعيا ا وي جرهتتا
وعامتو اهتر يه   الهر يتا  ،نجاتو شرستانًا أشتراشاً لتد أش ،األسريا عم  الوجه األكمع

ومتتع هتتذا التترشض  ،عررتته شمتت  يتتدخع شراشتته ييتترا صتتانهه شتتيالستتميما كمتتا أن تتا 
ه ويتتتتدعوها ل عامتتتتا شتتتتي ايه تتتتا مكرمتتتتا شتتتتالزوج يهتتتتودد إلتتتت   زوجتتتت ،متتتت  الزوجتتتتا

  مصونا.
                                                           

ومتت   ،الجاهميتتا ( زهيتتر اتت  أاتتي ستتمم  ر يعتتا اتت  ريتتاح المزنتتي، متت  مرتتر:  كتتي  الشتتعراً شتتي4)
ص  ،األعتتو  لمزركمتتي،  الجتتًز ال التت  ،دل متت  يفرتتمه عمتت  شتتعراً العتترل كاشتتاأ متتا األ

04. 

 ،ه ليتتتق التتتدكهور شختتتر التتتدي  ع تتتاوة ،( شتتتعر زهيتتتر اتتت  أاتتتي ستتتمم ، صتتتنعه األعمتتت  الشتتتنهمرد 4)
 .40ص ،الط عا ال ال ا ، 4595 ،ايروو ،منشواو دار ا شا 



 )مرتكزات صور الزواج احلضارية يف شعر العرص اجلاهغ(

 (اخلامس املجلد - والثالثون الثاين العدد) البارود بإيتاى العربية اللغة كلية حولية

  ﴿1049﴾  

  

رس  المش د  تي أمتا  أعتي  اللتارم هعانلتو شيته شي  وعد نج  الشاعر هنا 
شيتتته الزوجتتتا  ظ تتترو شتتتي أستتتمول  تتتوارد شتتتا ق ،األستتتاليل الخاريتتتا واننشتتتا يا

شتتي الوعتتو  ، زينتتا متت  هصتترشاو التتزوج عاه تتا لتته عتتد  زيارهتته ل تتا ومواصتتمه ا
           . الذد ي او  الشاعر ه دأه ا والهلرل إلي ا

 عم  درجا م  اله رر والرعي شي الهعامتع وعتو  والصورة كم ا را عا دلو
والتزوج ال يعيتل  ،شالزوجا ههكم  ا تدًو ألن تا هعتي  لوع تا وواج اه تا ،الخوشاو

 كوم ا وال ينهلدا اع يهرب ل ا ال ريا شي دعوة إل  الصم  والهفاه  .
 ال  ُ وَرار االن صا  بيم الزوجيم  ثانياا:

شكمتتا  ،وهتتي ) الطتتو  ( عنتتد مر متتا عتتد هتتأهي ال م التتا  نهوعتت  وعمينتتا أ 
ا اخهيتار شتريب العمتر أعطاهمت ال ق شتيالمجهمع الجاهم  المرأة والرجع  أعط 

عنتتدما هستتًو العشتترة اين متتا وال يمكتت  الهوشيتتق  الفتترا أو  ال لتتاً معتتاً  الخيتتار شتتي
لتتت  يؤدد إشلتتتد ي تتتد  متتتا ،شميستتتو العوعتتتا الزوجيتتتا ممزمتتتا لطرشي تتتا ،والصتتتوح

 نفصا  ألد سال م  األس ال .اال
  :(1) ) المرعش األصغر (يلو  الشاعر 

حياااااااا ي  ااااااااكي رد ش  تيي بيود اااااااات  جااااااااارد ند   ذد
 

مييااااااا ي   ت  بخد  ااااااا   جد  بااااااااكيراا جااااااااهدرد
 

اااااااااي اااااااااا ردأدت ني ُي لدم  مدعدااااااااات  باااااااااال يرا  أدز 
 

يمااااااااي  خي ااااااااذامع دد مياااااااا ا المااااااااا د ال يد  أات 
 

اااااااااااي بعي اااااااااااي ار  نُي اااااااااااكي مي يبا  إن ماااااااااااا يدري
 

ااااااااي ي   اااااااادع لااااااااا ُ  أدصي جي ااااااااد  ود ثا مج   إر 
 

َياااااادي المااااااا   ااااااتا ليم عا ب   عجباااااااا مااااااا عدجي
 

ااااااو ي   با اااااامع الخا اااااا ا الز مااااااامي جد ي    ي ورد
 

ااااااااايرا إليااااااااا ي  اااااااااي ا الاااااااااذ  يدصي يضي   ود
 

ااااد  بجياااا ي   م  ااااكي خا اااا اء  أدو  مام  اااام  شد  مي
 

َدااااااااااكد  ت   ز  اااااااااا ي العااااااااااي شد إيم  ري مي  أدج 
 

وى   ااااار  َيي ا شد دع الت ااااار  ااااارا  (4)فدتييااااا ي ال يد
 

                                                           

كتا  أجمتتع ،  شتاعر جتاهمي، متت  أهتع نجتد ،ستفيا  ات  ستعد اتت  مالتب المترعش االصتغر(  ر يعتا اتت )( 4)
، األعتتو  كاتتر، وعتت  طرشتتا اتت  العاتتدوهتتو ااتت  أختتي المتترعش األ ومتت  أ ستتن   شتتعرا. النتتاس وج تتا،

 . 40لمزركمي،  الجًز ال ال  ص 

،  الط عتا ال انيتا، ( شرح اخهياراو المفرع، صنعه الخطيل الهاريزد، ه ليق التدكهور شختر التدي  ع تاوة4)
 .  444 ، ص 4597ه/ 4157دار الكهل العمميا ايروو، الجًز ال اني 
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ه دا ما عم  انستراف وهتدعوا دا متًا ذا المرعش األصغر الذد همومه زوجش 
  النلتتتتيض متتتت  ذلتتتتب يتتتترح التتتتزوج أ  وعمتتت ،إلتتت  الم اشظتتتتا عمتتتت  أمتتتتوا  أستتتترهه

ينفتق المتا   نفا  هو الطريق له ليق األمجاد شتو يترح نفسته إال كريمتا جتواداً ان
هناعشتته و  ،زوج تاأشعتتا   لاعتر ه متت   ل تا أ  الزوجتا هترح أ و  ،لمت  يستهجير  تته

 ومتت  وج تتا نظرهتتا ،هصتترشاهه وهتتدعوا إلتت  االستتهلاما ستتأله عتت  وه ،عتت  أعمالتته
، إنمتتتا يعتتتود شتتترا  عم تتتا أ  م تتتب  أشتتتد ه تتترص ش تتتي لتتتذلب  عمي تتتا،وخيتتترا ، ومتتتا م 

أ  همومتتتتته إ  أستتتتترف  شهتتتتتدعوا إلتتتتت   وع تتتتتاعمتتتتت  مالتتتتته، وهتتتتترح متتتتت   لال تتتتترص 
 .شي لوم ا هلسوهعن  أو وعد  ،االعهدا 

عكستتتتو الوجتتته ال رتتتارد لمنلتتتاش وعتتتتو  ،والصتتتورة  يتتتا نا رتتتا  ال ركتتتا
ومتتتا يعكستتته متتت   ،الختتتوف، شالزوجتتتا عزمتتتو عمتتت  أمتتتر خطيتتتر وهتتتو الطتتتو 

(،  تت   أَْزَمعَتتْ  لتتراِق   ِ وعتتو اهختتاذ هتتذا اللتترار ) ويرتتل انفعتتا  وهيتتاج و تتورة 
( وشتترح األستت ال الهتتي هجعم تتا هشتتب شتتي  ْ لِعتت )ه د تتا التتزوج  ل تتا وطم نه تتا 

نَّمتر إ)ش تو يريتد أ  ي تاشا عمت  مجتد آ ا ته  ،سال االنفا وهو ج م ا هصرشاهه 

 . (إْ ُث مْجٍد َوِجدُّ اٍُبّ أَِصيلِ  ِمن  يَِ يلُكِ 
شمع اعهنتاع التزوج   ،(َخْطٍب َجِليلِ نه )أجاد الشاعر الهعاير ع  الفرا   أ وعد

 ،اليريتتتتل شيتتتته،  ولكنتتتته أمتتتتا  همستتتتب زوجتتتته  تتتتهأ  الطتتتتو  أمتتتتر مكتتتتروا و تتتتع 
ريامه عميه يرح أنه ال ع األخير.  واة

عندما هعذر الهفاه  اينه و ي  زوجته  (1) ويؤيدا شي الرأد عامر ا  الطفيع
  :يلو  الشاعر ،شصار الطو  هو ال ع األم ع
سااي ال دااداة د تمااوماني ر  ت  عي ااد أصاابدحد  َو

 

اااا   هدجراهااااا   ن  يااااري ذد هاعمااااا مد اااادودا  وصا
 

ااا ليد فان  دضد َدااو   فاا ُني إذا مااا َامااتا 
 

هدا  ُ اااااااة ح ال أاريااااااادا ناااااااي باااااااأاخردى خا  أتدت 
 

                                                           

ساداو انتي  جاهمي وشارس شهاب وسيد م  شاعر ( عامر ا  الطفيع الكواي العامرد ال وازني4)
 ،ينظتتر التتواشي  الوشيتتاو ،هتتواز   جعفتتر اتت  كتتول متت  انتتي عتتامر اتت  صعصتتعا متت  عايمتتا
ه ليتق أ متد األرنتاؤوس وهركتي  ،المؤل  صوح الدي  خميتع ات  أايتب ات  عاتد هللا الصتفدد

 .445ص  ، 4555 ،هت4145سنا النشر  ،ايروو ،دار إ ياً الهرا  ،مصطف 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86
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ماااااا ا  ب  ُث حد يااااارد فاااااي وُد إذا رد  فدااااا  خد
 

هدا  ديااااادا اااااميمد جد باااااا ي الوداصي يااااارا حي  (4)وخد
 

التتتذد طماهتتتا منتتته زوجهتتتاا  (2)الستتت مي اتتت   ال جتتتاج  يتتته  اكمتتتا صتتتور ذلتتتب ن
  لك رة انفاعه:الطو  خوشًا م  الفلر 

ااااااااري  ج  سااااااااا د تن  ااااااااام بيه  ر   تمااااااااك عي
 

اااااااااااااري   ت  ور  وهي َداااااااااااااو  د زا  وت اااااااااااااوالم 
 

ُد أم  رأتااااااااااااني  تساااااااااااأالني ال ااااااااااا 
 

اااااار   َاااااا   ماااااااليي َااااااد جئتماااااااني بيناك 
 

اااااااادي  ن  ثااااااااارد المااااااااا ا عي  فمعمااااااااُي أم  يدك 
 

ااااااااري     وياخم ااااااااا ماااااااام الم ااااااااارم ُّده 
 

اااااااااااااادح  يد ااااااااااااادح لناااااااااااااا وجي با ااااااااااااردى أع     ويا
 

ااااااااي   اااااااار ومدنداصي اااااااام  ودالئياااااااادد عدش   مي
 

اااا    بد اااا ح ياح  اااام  يكاااام لاااا  ندشد ااااأدم  مد كد ي    ود
 

ااارُي   ااايش ضا اااش  عد مااام  ي ت ااار يدعي  (4) ود
 

ولكنتتته متتتع ذلتتتب ال  ،شالشتتتاعر يتتترح أ  الطتتتو  أمتتتر مكتتتروا وال يريتتتل شيتتته
لتتتتذلب  تتتتاو  عتتتتدر استتتتهطاعهه أ   ،يممتتتتب دشعتتتته  عتتتتد أ  صتتتتممو زوجهتتتتاا عميتتتته

ي ني متتا عتت  هتتذا اللتترار عمتت  أمتتع أ  ههغيتتر األ تتوا  شيك تتر مالتته وير تت  الخيتتر 
ولكنتته شتتي الن ايتتا مغمتتول عمتت  أمتترا وال يممتتب دشتتع هتتذا  ،عنتتدا  ويستتدد ديونتته

لتذلب خته  األايتاو   كمتا أ  أصت ال المتا  هت  دا متًا الم ااتو  دو  ؛ اللرار 
 فلر. ييره  الذي  يصيا   ال

و شلتد ستاَّ  ،شته  أو الستل ألهتع زوج تاوعد يكو  السال هطتاو  الزوجتا  ال
زوج ا لجزعه عم  أخيه وشهمهه وصغرو  ته، يلتو   (4)زوجا دريد ا  الصما 

  الشاعر:
                                                           

 .17  ص4575، ه4455( ديوا  عامر ا  الطفيع، الناشر، دار صادر، ايروو، 4)
هو نايه ا  ال جاج ا  عامر ا   ذيفا ات  ستعد ات  ست   ات  عمترو ات  هصتيص ات  كعتل ات  لتؤد ( 4)

 .455راً، ص، معج  الشععهع هو وأخوا يو  ادر مشركي ا  يالل 

الط عتتا  -ايتتروو  -الناشتتر دار الفكتتر  ،ه ليتتق ستتمير جتتاار )ألاتتي الفتترج األصتتف اني(،  -( األيتتاني 4)
 . 494ص  ،47الجًز  ، 4545 ال انيا،

الشتتعراً، المعمتتري  شتتي   طتتا شتتجاع متت  األ ، وكتتا (  دريتتد اتت  الصتتما الجشتتمي ال كتترد، متت  هتتواز  1)
، يتتزوة لتت  ي تتز  شتتي وا تتدة من تتا ا تتاوعا تتده ، ويتتزا ن تتو مكتتا  ستتيد انتتي جشتت  وشارستت   و  الجاهميتتا

، وعاش  ه  سل   اج اا ع  عينيه، وأدرب االسو ، ول  يسم ، شلهع عم  دي  الجاهميا يو   ني 
 .445األعو  لمزركمي، الجًز ال اني،  ص 
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سااااااااااي ر  ُبتاااااااااااك عي  أعباااااااااادد ت إم  سد
 

 ت ااااُدم بعاااا ا لحمااااي َباااا د لحمااااي 
 

اااااارسا اماااااار  شااااااتمت  أخاااااااا  إذا عي
 

 بحماااااا  فمااااااايس فاااااا ادا شانئااااااا  
 

مد رده  ااااااااااي  معااااااااااذد ت أم يشااااااااااتم 
 

 (4)وأم  يممكاااااام  إبرامااااااي ون ضااااااي 
 

ه إهانتتا وعتتد إهانتتا أخيتت ،اشتتعر  انهانتتا  عتتد أ  ستتاو زوجتته أختتاشالشتتاعر 
هتو مت  يممتب نلرته أو و  ،اهعتاد واالنفصتا لذلب عرر أ  األمر ايدا شتي اال؛ له

 إارامه .
  يراعي  ق أكو الزوجي  ل  شي ا هوصيا (  حضارية)  والصورة كما نرح 

،  ،أعار تتهشتتي ا ختتر  يتتوير و    ذلتتب يجمتتل النفتترة ألوأال يتتذكر أ تتدًا متتن    ستتًو
  وستتلطاه   تا همأ  ستتماياو  زوجته ه تد  أمتتا   زوج  متت ، وكت  اين متتا الصتدور

خمتًو شتي شأ د  ذلتب  – ا خر  وهو م   هو شي جولا عدرا عند –أو العكس 
 .شي  ياه ا  نا راالالزوجيا مودة ال روح أماو لملالألمًا شي و  العوعا 

لما تتا ي هللانمتتز  أ تتدًا من متتا  م  تتا أعتتارل ا ختتر، شتتاللمول ايتتد هنتتا ولستتنا   
كرامهتته وعررتته لصتتا  ه  كتتع زوج أ  ي فتتا متتان  تتهِّ   عمي  كيتت  يشتتاً، ولكتت 

 .د  انساًة إلي  وأعارل كو الزوجي  يجل ا هرام   وهلديره  وع مشاعرا،و 

اا بسااب  ت ماا  ماازاج الزوجااة، فتسااب  المتاعاا  زواج بائساايكااوم الااوَااد 
 :لزوجها

ً  ا  أرعمعلاياو األ ومن ا هذا صتورة ل يتاة زوجيتا شي تا نرح الهي و ، (2)   ا
  :يلو  هك  سعيدة إذل  ا  مرطر 

هاااااا جهي ااااادع بيود رساااااي تدصا  أدال تيمكاماااااا عي
 

ااااام ُّدمدااااام  تدااااازعاما فاااااي جاراتيهاااااا أدم  مد  ود
 

اااااااام  فديدوماااااااااا  س  جاااااااا ي ما د  تاوافينااااااااا بيود
 

ااامدم  اااري السد اااة  تدع اااو إيلاااا ناضي اااأدم  ُّدبيد  كد
 

                                                           

الط عتا  -ايتروو  -الناشتر دار الفكتر  ،ه ليق ستمير جتاار، أاي الفرج األصف اني ،( األياني4)
 . 47ص  ،الهاسع  الجًز ، 4545 ،ال انيا 

اهمي جتشتاعر  ،( عم اً ا  أرع  ا  عوف ا  سعد ا  عجع ا  عهيب ا  يشتكر ات   كتر وا تع4)
 .451ص  ،الجًز ال ال  ،معج  المرز اني ،كا  معاصرًا لمنعما  ا  المنذر
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اااااا د ماليهااااااا يدوماااااااا تارياااااادا مالدنااااااا مد  ود
 

لداااام تدااااندم  منااااا ود مهااااا لداااام تاني  فداااا يم لداااام ناني
 

ااااةا  أدُنااااا فااااي خاصااااوم  عدرامد ندبيااااتا كد
(4) 

 

تدسااااامد ا جااااااراتي التداااااأدلُييد   ود
ااااام (4) سد  ودال د

 

مااااااااتا لدهااااااااا إيم   تدناااااااااهدا فداااااااا ين نيفد ا
 

م  ادد ام ند ام  مي ُتا تد ردعي السي  (4)أدخو الناكري حد
 

شيو  هأهيه اوجه   -ك ا  معظ  الزوجاو ا    –شالزوجا مهلم ا شي مزاج ا 
ذا هأخر الزوج شتي انجا تا  ،مشر  ويو  عا سا الوجه م الغا شي طم اه ا الماليا واة

ومأل رتتجيج ا ،طيتترو النتتو  متت  عينيتته وانلماتتو إلتت   التتا متت  الصتتراخ وال يتتاج
 ،ش تذرها زوج تا  تأ  لت  هنهته عمتا هفعتع شستوف هنتد  ندامتا العمتر ،الجتاراو ايوو

 ولعع الزوج يلصد ا ذا عزمه عم  طوع ا إذا أصرو عم  شعم ا.
ما لليه زوج ا الشاعر ص  و  والهي ،(4) را  العود النميرد وم م ا زوجا ج

  :من ا شي صورة شكاهيا طريفا
اار   ضد مدح  ى ود اادا ب  اا ُي مد ا فيااي كا ااهد  تدااردى ردأ سد

 

اااردحا   ااا   ودالد هااااود ياس  شد اااعداليي د لدااام  يام   شد
 

اااااااري    ث اااااا د عد د ااااااامد مي ت  ا كد حد اااااارد  ودا يم  سد
 

مد ا   تداااااار  ااااااار  ود ااااااا   َيصد ند ااااااو ا بيأدذ   تدشا
 

اااااا  لدم  ااااااود ند ند ودةا  داااااا د بدي  اااااد  اااااا ما ند ي   ال تد د
 

ااااااردةي مي  اااااردحا   جد َداااااذ  ح بيال حي ااااابدا ح ود  سي
 

يااااااد  ودأدت  يااااااي اااااام  بدعي ااااااا مي هد مُيااااااي إيلدي   أاجد
 

اااااااااااز حا   اااااااااااا ودالد أدتدمد اااااااااااا حد ًّ تدهد ارد جد  حي
 

ااااااا ا  رداند اااااااتا جي ي  د  فدال تدحد تا ليعداااااااو  اااااااد   عدمد
 

امااوري   ا فياي ا   لدم كدي سا أدم ضد ا ا ود جد  ودأدن 
 

تا  اااد  جد ن نيي ود م تداااي  فدااا ي اااا خا اااذدراا يد اااذدا حد  خا
 

اااااما ا   اااااادد يدص  َداااااد  كد دي  اااااردامد ال عداااااو   (0)جي
 

                                                           

 ( العراما: الشر، لسا  العرل مادة / عر  .4)
 اجهرأ عم  أمر ييل ش م  عميه، لسا  العرل، مادة  / أال.( الهألي: إذا 4)
ألاتي ستعيد عاتد الممتب األصتمعي، ه ليتق أ متد شتاكر وعاتد الستو  هتارو ، دار  األصتمعياو،( 4)

 .409-407ص  ،  4554المعارف، الط عا  الخامسا ، 
هورد، وعيتتع: النميتترد متت  انتتي نميتتر وعتتد اخهمفتتو شتتي استتمه ونستت ه، شليتتع هتتو المستت ( جتترا  العتتود1)

، ينظتتر ديتتوا  جتترا  العتتود النميتترد، روايتتا أاتتي ستتعيد الستتكرد، عتتامر اتت  ال تتار  اتت  كمفتته
 ، الط عتتتا ال ال تتتا، 4555المؤلتتت  جتتترا  العتتتود النميتتترد، دار الكهتتتل المصتتتريا، ستتتنا النشتتتر 

 .11ص

 .45 ،  ص4544ه، 4405(  ديوا  جرا  العود النميرد، اللاهرة، دار الكهل المصريا 0)



 )مرتكزات صور الزواج احلضارية يف شعر العرص اجلاهغ(
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 عتد  ،متا كتا  يملتاا شتي زواجته متْ  مهاعتليص  شي هتذا اللصتيدة شالزوج 
 ،د أ  ظ تترو عمتت   ليله تتا دو  ها تترج عتت ،ختتدع شتتي جمال تتا متترأةهتتزوج متت  ا أ 

 الشتتتتها    ومتتتتا عاستتتتاا متتتت  ،هأ اسيستتتته متتتتع زوجتتتتشتتتتي صتتتتورة طريفتتتتا   تتتت  يشتتتترح
تترل و  تتع أ  يإلتت  عميتته كتتع  صتت اح،  هتت  التتذد يمالر  الرتترل ش ،رتتر  انتته شر 

 مع ا عد يكو  ال ع.
وعتتد أجتتاد الشتتاعر الهصتتوير الجيتتد لزوجتته الم ممتتا شتتي منظرهتتا شتتي صتتورة 

شالزوجا شي كع مكتا   ،كاريكاهوريا شي ا شيً م  المرح والطرشا وروح الفكاها
واة  ستتر و اتتدا خصتتًو ناشتتزة مرهفعتتا  ، اديتتا أو  رتتر شتتعرها مشتتع  منفتتوش

وهتتتي مه تتتورة  ،كأن تتا علتتتارل هرشتتتع أذناا تتا هريتتتد أ  همستتتع ا تتا متتت  يلهتتترل من تتا
 هجعمه ينظر م   عيد كي يعرف مكان ا شيهلي رمي  جاره ا .

نتتته ألنتتتته  تتت  ينصتتت  الشتتتتاعر زوجتتته شتتتتي ن ايتتتا األمتتتر  تتتتأ  هأختتتذ  تتتتذرها م
ستتيجمدها  ستتوس  مصتتنوع متت  جمتتد ال عيتتر المستت    هتت  يكتتو  شتتديد الرتترل 

 عود الهأ ير .
هتتتد  عمتتت  رتتترورة كم تتتا شي تتتا متتت  الصتتتور ال رتتتاريا الهتتتي وهتتتذا النمتتتاذج 

أل  ؛وعمتت  أ ليتتا الزوجتتا شتتي طمتتل الفتترا   ،هتتواز  العوعتتا اتتي  التتزوج وزوجتته
هفتتتا  وينه تتتي اري تتتا أ تتتد العوعتتتا اتتتي  التتتزوجي  هتتتي شتتتي  ليله تتتا علتتتد يتتته   اال

ومع هذا شلد ورت و األايتاو أ  الطتو  أمتر  ،الطرشي  أو كمي ما  فسخ العلد
لمشكوو يهعذر مع ا اسهمرار ال ياة  ولكنه ررورد  ينما يصير  وً  ،مكروا

 الخهوف األمزجا أو اال هياجاو أو الط ا ع اننسانيا .؛الزوجيا 
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 ،شتتي عصتتا ده  عتت   يتتاه   الزوجيتتا صتتورة واععيتتاالعصتتر الجتتاهمي شتتعراً عتتد  ( 4)
وعتتتد نج تتتوا شتتتي استتتهخدا  الصتتتور  ،وهتتتي صتتتورة مع تتتودة عنتتتد شتتتعراً الجاهميتتتا

 .الفنيا الهي ساعدو عم  إاراز الهجر ا  يا أما  أعي  اللارم 

نستانيا عميلتا( 4) وذلتب  ،اللي  الهي طر ه ا هذا النماذج مرهونتا اخمفيتا  رتاريا واة
هتتتو الستتتر شتتتي  لتتتاً معظتتت  األستتتر العر يتتتا مهماستتتكا عويتتتا  هتتت  ولتتتو دهمه تتتا 

لتذلب كتا  أ تد الطترشي  دا متا ؛ المخاطر، ري ا من تا دا متا  الستو  واالستهلرار 
كمتا أ   عتض  ،يسع  جاهًدا إلت  ناتذ الخوشتاو والعمتع عمت  الهلتارل واله تال

الزوجيتتا هادشتتا متت   األستتر ستتعو إلتت  إ تتو  ماتتدأ ال تتوار وه ستتي  العوعتتاو
 وراً ذلب كمه إل  رعايا مصال  األسرة و مايا األاناً .

 ،وزوجتتته أورتتت و األايتتتاو أ  ر تتتاس التتتزواج يعنتتتي الهفاعتتتع ال تتتي اتتتي  التتتزوج ( 4)
وعنتتدما يكمتتع  النجتتاح يانتتي أستترة مهوازنتتا ه متتر شي تتا عوعتتاو  يتتا اتتي  الزوجتتا 

رما العوعا الزوجيتا وهترا   كما هظ ر شي ا   ،وأهع الزوج والزوج وأهع الزوجا
 األاناً والسعي دا مًا لعد  هصاد  ميو  الزوجي .

ممتا يتد   ،دلو األايتاو الستا لا عمت  امتهوب المترأة ال تق شتي شستخ علتد التزواج (1)
وعمتت  امتتهوب المتترأة كتتع ،اتتي  الرجتتع والمرأة  داللتتا وارتت ا عمتت  هتتواز  العوعتتا

نسانيه ا.    ريه ا واة

ولت  يكت  شتا عًا شتي  روا ومنكتر،األشعار أيرًا عم  أ  الطتو  أمتر مكتأ انو   (0)
لتتتذلب لتتت  يلتتتد  عميتتته إال متتت  هعتتتذر عميتتته االستتتهمرار، شيكتتتو   ،العصتتتر الجتتتاهمي

 الخهوف المفاهي  أو األمزجا أو ال اجاو .؛ الطو  هو ال ع األخير 

ال راريا واننسانيا الهتي وشيه م  المعا   ،األدل الجاهمي كنز رخ    
 ،وعرتتايا الهر يتتا واألختتو  ،هستته ق الدراستتا وال  تت  كلرتتايا الستتو  وال تترل

هوجيه و س   ، مما ي هاج معه إل  إعادة النظر ،وعرايا السيادة وهولي ال ك 
 . ما يهواشق مع مهطم او العصر ال الي
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 أواًل: القرآن الكريم 
 األحاديث الذريفة :ثانيَا

ه ليتتق الستتيد أ متتد   ،أاتتو  كتتر أ متتد اتت  ال ستتي  الاي لتتي ،دال تتع الناتتوة( 4)
 .  4575 ،الجًز ال اني ،مصر ،صلر

المسند الجامع أل ادي  الكهتل الستها ومؤلفتاو أصت اا ا األخترح وموطتأ ( 4)
 شتتار  :المؤلتت  ،وصتت ي  اتت  خزيمتتا ،ومستتانيد ال ميتتدد وستتن  التتدرامي

 ،أ متتد عاتتد التتراز  عيتتد –الستتيد أاتتو المعتتاطي النتتورد  –عتتواد معتتروف 
الجتتتتًز  ،الناشتتتتر دار الجيتتتتع ،م متتتتود دمحم خميتتتتع –أيمتتتت  إاتتتتراهي  الزاممتتتتي 

 .  4554 –ه 4144النشر  سنا ،العاشر
 المصادر :ثالثًا
 تتتتأاي  كتتتتر التتتترازد الجصتتتتاص    متتتتد اتتتت  عمتتتتي المكنتتتتأل ،أ كتتتتا  اللتتتترآ ( 4)

 ،هتتتت4144 ،مؤسستتا الهتتاريخ العر تتي ،إ يتتاً الكهتتل العر يتتا دار ،ال نفتتي
  . ، المجمد الخامس 4554

ه ليق أ مد شتاكر وعاتد  ،ألاي سعيد عاد الممب األصمعي ،األصمعياو( 1)
    . 4554 ،الط عا  الخامسا ،دار المعارف ،السو  هارو  

خيتتتر التتتدي  اتتت  م متتتود اتتت  دمحم اتتت  عمتتتي اتتت  شتتتارس الزركمتتتي  ،األعتتتو ( 0)
الجتتتًز  ،الط عتتتا الخامستتتا عشتتتر ،دار العمتتت  لممويتتتي  :الناشتتتر ،الدمشتتتلي
   .4554مايو  ،ال ال 

الناشتتتر دار  ه ليتتتق ستتتمير جتتتاار،   ،ألاتتتي الفتتترج األصتتتف اني ،األيتتتاني( 4)
 . 4545 ،الط عا ال انيا ،الفكر ايروو

مكه تا  ،الناشتر ،ه ليتق عاتد الستو  دمحم هتارو   ،الجتا ا ، يالايا  والهاي( 7)
 .هت4149 ، 4559 ،السا عا الخانجي، الط عا
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 ياة ال يوا  الكارح، لدمحم ا  عيس  ا  عمتي التدميرد، أاتو ال لتاً كمتا  ( 9)
 ،الجتتتتتًز األو  ،ايتتتتتروو ،دار الكهتتتتتل العمميتتتتتا :الناشتتتتتر ،التتتتتدي  الشتتتتتاشعي

 هت .4141 ،ا ال انياالط ع
شرح ديوا  ال ماسا  ألاي هما ، أ مد ات  دمحم ات  ال ست  المرزوعتي أاتو ( 5)

 ،لانتا  -يريد الشيخ الناشتر، دار الكهتل العمميتا ايتروو  :ه ليق  عمي،
 الط عا األول  .    ، 4554 ،ه4141

مط عتتتا دار  ،ألاتتتي دمحم عاتتتد هللا اتتت  مستتتم  اتتت  عهي تتتا ،الشتتتعر والشتتتعراً( 45)
  .4544مصر  ،المعارف

 شر ه ور طه وعنو  مورتوعاهه ،فريد، اا  عاد ر ه األندلسيالعلد ال( 44)
  ،4540 ،، دار الكهال العر تي ايترووورهل ش ارسه أ مد أمي  وزميوا

 .الجًز السادس ،الط عا ال ال ا
 ،معجتتتت  الشتتتتعراً، أاتتتتو عاتتتتد هللا دمحم اتتتت  عمتتتترا  اتتتت  موستتتت  المرز تتتتاني (44)

   .4550 ، الط عا األول  ،الناشر دار صادر ،أسمي  الم لق شارو  
الجاهميتتتتا وانستتتتو  خطتتتتوة ن تتتتو معجتتتت  معجتتتت  النستتتتاً الشتتتتاعراو شتتتتي ( 44)

  . 4555ايروو لانا ،  ،دار الكهل العمميام نا،    مهكامع، إعداد عاد
دمحم ات  عاست  ات  زاكتور هألي  أاي عاد هللا  ، ماساالنفاسا شي شرح ال( 41) 

دار الكهتتل العمميتتا، ايتتتروو  ،ه ليتتق دكهتتور: مصتتطف  الغفيتترد  ،ستتيا 
  .  4574 ،، الجًز ال ال لانا 

 ،المؤل  صوح الدي  خميع ا  أايب ا  عاد هللا الصفدد ،الواشي  الوشياو (40)  
ستتتنا النشتتتر  ،ووايتتتر  ،دار إ يتتتاً الهتتترا  ،أ متتتد األرنتتتاؤوس وهركتتتي مصتتتطف 

 .  4555 ،هت4145
 المعاجم :رابعًا

 ،جتتواد ه ليتتق مصتتطف   ،الز يتتدد ،للتتاموسهتتاج العتتروس متت  جتتواهر ا (44)
 . 4591هاريخ النشر  ،مط عا الص اح ادمشق ،ط عا الكويو
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لسا  العرل ل ما  العومتا اات  منظتور ) أاتو الفرتع جمتا  التدي  دمحم ( 47)
 . 4554دار ال دي  اللاهرة سنا  –(ا  مكر  انشريل  المصرح 

الناشتر مكه تا  ،د دمحم ا  أاي  كر ا  عاد اللادر التراز  ،مخهار الص اح( 49)
  .4594 ، عا ال ال االط ،المجمد األو  ،لانا 

 المراجع :خامدًا
ر شختر ه ليتق التدكهو  ،شرح اخهياراو المفرع صنعه الخطيل الهاريتزد ( 45)

 ،الط عتتتا ال انيتتتا ،الجتتتًز ال تتتاني،ايروو ،لعمميتتتادار الكهتتتل ا ،التتتدي  ع تتتاوة
 . 4597ه/ 4157

إاتتتراهي  عاتتتد اللتتتادر دمحم،  ،الشتتتعر الجتتتاهمي عرتتتاياا الفنيتتتا والمورتتتوعيا( 45)
 .الشركا المصريا العالميا لمنشر  ،دار النشر، مكه ا لانا  ناشرو  

ه ليتتق التتدكهور  ،شتتعر زهيتتر اتت  أاتتي ستتمم ، صتتنعه األعمتت  الشتتنهمرد  (44)
  .4595،الط عا ال ال ا ،ايروو ،شا منشواو دار ا  ،شخر الدي  ع اوة

مط عتتتتا  ،التتتتدكهور ي يتتتت  الجاتتتتورد  ،شتتتتعر عمتتتترو اتتتت  شتتتتأس األستتتتدد( 44) 
 .  4574ه، 4454النج    األشراف،  ،ا دال

 ،ط عتتتتا دار المعتتتتتارف ،ااتتتت  ستتتتو  الجم تتتتي ،ط لتتتتاو ش تتتتو  الشتتتتعراً( 44)
4504.  

جمتتتتع  ،عايمتتتتا رتتتت ا أخ ارهتتتتا وأشتتتتعارها شتتتتي الجاهميتتتتا وصتتتتدر انستتتتو ( 41)
دار  ،وه ليتتتتق ودراستتتتا األستتتتهاذ التتتتدكهور عاتتتتد المطيتتتت   متتتتودد الطتتتتا ي

 . 4574 ،الكهل العمميا ايروو
ستتتعد دعاتتتيس، الط عتتتا األولتتت ،  ،عتتتراًة مهعاطفتتتا متتتع الشتتتعر الجتتتاهمي( 40)

 .  4595الصدر لخدماو الط اعا، مدينا نصر، 

ستوم االمرأ ( 44)  –عاتد هللا عفيفتي، مكه تا ال لاشتا  ،ة العر يتا شتي جاهميه تا واة
 -هتتت 4405 ،الط عا ال انيتتا،المممكتتا العر يتتا الستتعوديا –المدينتتا المنتتورة 

4544.   
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دار ن رتا مصتر لمط تع  ،أ متد دمحم ال توشي ،المرأة شي الشعر الجتاهمي( 47)
 .  4595 ،والنشر

 ، غداد ،مط عا دار المعارف ،عمي ال اشمي ،المرأة شي الشعر الجاهمي (49)
4545  .   

   الدواوين :داددًا
يتتتق م متتتود إاتتتراهي  دمحم ه ل ،، ميمتتتو  اتتت  عتتتيسديتتتوا  األعشتتت  الكايتتتر( 45)

 .  4544 ،الدو ا ،ا والفنو  والهرا وزارة ال لاش ،الررواني

 ،أعدا دمحم العموة ،اعهن   ه عاد الر م  المصطاود  ،ديوا  امرؤ الليس( 45)
   . 4551 -ه 4140الط عا ال انيا،  ،الناشر دار المعرشا ايروو

 ،هتتت4405 ، دار الكهتتل المصتتريا ،اللتتاهرة ،ديتتوا  جتترا  العتتود النميتترد ( 44)
4544 . 

المؤلتت  جتترا   ،روايتتا أاتتي ستتعيد الستتكرد  ،( ديتتوا  جتترا  العتتود النميتترد 44)
 ، الط عتتتتتا 4555ستتتتتنا النشتتتتتر  ،دار الكهتتتتتل المصتتتتتريا ،العتتتتتود النميتتتتترد 

 .ال ال ا
 ،التدي  ال تاود  للته وشتر ه صتوح  ،ديوا  الشماخ ات  رترار التذاياني( 44)

  .4555دار المعارف مصر، 
 ،ه4455 ،ايتتتتتروو ،دار صتتتتتادر ،لناشتتتترا ،ديتتتتوا  عتتتتتامر اتتتت  الطفيتتتتتع( 41)

4575  . 
مط عتتا  ،ه ليتتق وشترح دكهتور  ستي  نصتار ،ديتوا  عايتدة ات  األاترص( 40)

   .4570، ال اامي ال ماي مصر
 ،دمشتتق ،صتتنعا د/ عمتتي أاتتو زيتتد ت دار ستتعد التتدي  ،ديتتوا  عمتترو اتت  كم تتو ( 44)

  .   4554 -ه  4144 ،الط عا األول 

 ،الم لتتق عمتتي شتتاعور ،ديتتوا  كعتتل اتت  زهيتتر، المؤلتت  كعتتل اتت  زهيتتر( 47)
   .4557ه، 4147 ،العمميا ناشر دار الكهلال
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 الفكرس

 1054 الم دمة
 1055  الدراسة التمهيدية 
شاااعر ال ااايم الحضاااارية لمااازواج  فاااي  :المبحاااث ا و 
 1044 العصر الجاهمي

 1044 . ق المرأة شي اخهيار شريب ال ياة
 1040 .مشاركا المرأة لمزوج شي أع اً ال ياة

 1044 هلدير الزوجا وا هرام ا .
 1045 .لايو لمزوجا وعد  اهانه ا ورر  اعرار  ممكيا اان

ال ااايم الحضاااارية لمخ فاااات الزوجياااة   :المبحاااث الثااااني
 1044 العصر الجاهمي شعر  في

 1044 الخوشاو الزوجيا وطر   م ا
 1049 الطو  وعرار االنفصا  اي  الزوجي   

 1041 الخاتمة 
 1041 توصيات البحث

 1040 والمراج  المصادر
 1045 ال هرس
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