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 الغزل العذري وحقيقة اجلذور

 (نشأة الغزل العذري ) 
                    

 جبار عودة بدن الشحمان.د.م.أ

 كريم قاسم جابر الربيعي

 جامعة البصرة –كلية التربية 

 

 تقديم

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أفضل الخلق أجمعين محمد وعلى آله 

 .الطيبين الطاهرين 

 . دــــــــوبع

  " الغزل العذري وحقيقة الجذور " هذه الدراسة من متصورات جوهرية في قراءةتنطلق 

فاشتغال هذه الدراسة منصب على معرفة الجذور التي أسست .  وبالتحديد نشأة الغزل العذري

 .    لهذا النوع من الغزل ، وليس اإلبداع الموجود في هكذا غزل 

 عرفةتنطلق دراستنا في م الحديثة القراءة تعتمد عليهالتي ا ن هذه المتصوراتوانطالقاً م

ل المأخذ ، ليس مطلباً سه وروأن البحث في الجذ فضالً .  " الغزل العذري وحقيقة الجذور  "

ه يحتاج إلى ممارسة مستمرة وخبرة كبيرة ، وهذا ال يتأتى إال بالوعي الكامل بالمرتكزات ولكن

 .ي مهدت لنشأة الغزل العذري الت ساسية لمعرفة هذه الجذوراأل

عن طريق جذوره الجاهلية ال بد لنا  " نشأة الغزل العذري   "وقبل الولوج في دراسة 

 .من تعريف بسيط لهذا النوع من الغزل 
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هو لون من ألوان الغزل عرفه العرب في العصر الجاهلي ، يطغى : ذري الغزل العـ

ن مع عاطفة متدفقة ، وتشيع فيه حرارة الوجدا اليأس والحرمان ونجد فيه حرارةوعليه الحزن 

ى ه الشاعر علالم الفراق ، ويقتصر فيتصور خلجات النفس وفرحة اللقاء وآي العاطفة الت

   .  حياته  بوبة واحدة ردحاً من حياته أو مدةمح

لذا فمن الطبيعي أن نجد جذوراً في الشعر العربي للغزل العذري قبل العصر األموي 

مثل هذا الغزل في العصر الجاهلي الشعراء سلفاً ، وإن خير من ت المذكورة تصور السما

ذلك فإن  فضالً عن .ومن خالل هؤالء الشعراء سوف نثبت نشأة هذا الغزل .  المتيمون

لخصائص الغزل العذري وقصص المتيمين الجاهليين أثر كبير في معرفة جذور هذا النوع من 

   . الغزل 

 :نشأة الغزل العذري 

سار هذا الغزل  ، حيث ي العصر الجاهلي حديث شيقالحديث عن الغزل العذري ف

، وهو تفاوت البد منه ، اقتضته ، بل فرضته  حين آخر ي حين ووئيدة فيبخطى تبدو سريعة ف

 .جتماعية وما يتصل بهما من عوامل وأسباب ظروف الجاهليين البيئية واال

الجذر الذي قام عليه هذا البناء المتكامل في وطبيعي أننا نقصد بأصل الغزل العذري ، 

الشعر العربي ، ونقصد بالنشأة ، التطور الذي مر به الغزل العذري في رحلته الطويلة من 

 .  (1)العصر الجاهلي إلى العصور التي تلته فيما بعد 

، صاغوا شعرهم (  تجاه الغزل العذريا) هم طليعة االتجاه  (2) ون الجاهليونفالمتيم

ى غير نماذج سابقة ، ثم خلفوه لمن جاء بعدهم من العذريين نماذج يحتذونها ويطورونها عل

العام وفي  وفيما عدا ذلك فشعر المتيمين في اتجاهه. وينهضون بفنهم الشعري على مثالها 

هو الخطوة األولى في هذا االتجاه  - بعبارة أدق  - ، أو نفسه شعر العذريين صورته الثابتة هو

ا العذريون ـــار فيه العذريون بعد ذلك ، أو هو الخطوة المميزة لهذه الصورة التي استغلهالذي س

ي ـى تلك القمة العالية الته إله ، والوصول بعليها في تطوير فنهم ، والنهوض ب واعتمدوا

جوانب  هو ذلك االتجاه الصراعي الذي يسجلفاالتجاه العام لشعر المتيمين . وصلوا إليها 

التي يعيشها أصحابه ، والذي رأيناه من قبل في شعر العذريين ، والصورة الثابتة له هي  المأساة

التي  نفسها الصورة ي عالم خلقوه ألنفسهم ، وهيالمثالية التي يعيش أصحابها فتلك الصورة 

    . (3)رأيناها أيضاً عند العذريين 
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م ـقسعلى قسمين ، ( عذري الغزل ال )الظاهرة العذرية  ي نشأةـم الدارسون فـــوينقس

م آخر يرى أنه ـوقس .ي الشعر الجاهلي ــيرى أن أصوله مشتقة من مقدمات وقصائد وقعت ف

ونحن . ( 4) أموي النشأة وأنه من المستحيل أن يظهر بطهارته ، وقدسيته قبل عصر بني أمية

شأ في العصر إن الغزل العذري لم ين)  د الباحثينـــيرى أح حيثنميل مع االتجاه األول 

ان فناً مستقاًل في ــا نشأ ، وكي العصر اإلسالمي ، وإنمي ، ولم َيِصر فناً مستقاًل فـــاإلسالم

من اإلقرار بأن الحياة اإلسالمية كانت مشجعة على عفة  ن هذا ال يمنعولك. العصر الجاهلي 

تجابة للغريزة نظم عالقة الرجال بالنساء ، وحظر االسالحب وعذرية الغزل ، ألن اإلسالم 

اً للحب وسما بالعقيدة واألخالق ، فكان منمي لبغاء ،رم اإال من طريق الزواج ، وحالجنسية 

هو منشأ الغزل إن العصر الجاهلي  ) :ث قائالً وأضاف الباحــ .( 5) (العذري ال منشئاً لهما 

  . (6) (العذري 

العذري العفيف في العصر شاع الغزل )  : أحد الباحثين قولإليه  ما يؤيد ما ذهبناو

امتداد جذوره في العصر أنه ليس بوليد العصر األموي ، وإلى  إال... موي وعرفته غير قبيلة األ

 . (7) (الجاهلي 

: ن شعراء الغزل الحسي ، يقول ــد أن ذكر طائفة مــبع ا يذهب إليه باحث آخرـوهذا م

في ل بأن الغزل العذري له أصوله على أن منهم من كان يتسامى في غزله حتى ليمكن القو )

ل األموي من الغزل لقد أنحدر الغز) : ول ــــر يقـــوآخ . (8) (الجاهلية عند عنترة وأضرابه 

  . (9) ... (الجاهلي 

، جعلت ن نظرة روحية وبعد إنساني ونزعة عاطفية إن الظاهرة العذرية لما تحمله م

الحيز المكاني والزماني الذي نشأت فيه  عند الحديثة ال توقف مصادر نشأتهابعض الدراسات 

إذ كان للبيئة العربية أثر في  )األموية ببعيد  وجدت قبل الحقبةوإنما تذهب إلى أن إرهاصاتها 

والبادية بما فيها من مناظر جميلة رتيبة ، التمهيد لنشأة هذا النوع من الغزل ، إذ كانت مهداً له 

ن تعاون قبلي ، ــجهد في سبيل العيش وما كانت تستلزمه موبما كانت تدفع إليه من الشظف وال

ن نفسه ، ومنها ـساعدت على تكوين أخالق وتقاليد جديدة ، سرت في روح العربي وتمكنت م

البطولة في الحرب ، والوفاء بالعهد ، وحماية الجار ، وقد طبعت هذه التقاليد واألخالق العربي 

ن صفات الفروسية التي ظهرت آثارها في ـفس ، وهي موالنجدة واالعتداد بالنعلى الشهامة 

ي ــبمظهر القوي الذي يحميها ويخاطر ف حبه ، فهو يحب أن يظهر أمام حبيبتهعاطفته ، و

 . (11)( سبيلها 
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لها التأثير البالغ في نظرته فأخالق العربي لها أبعاد حضارية اصطبغت بها نفسه وكان 

بي ما هي إال افرازات للطبيعة التي كان أن أخالق العر للمرأة كمحبوبة ، وبذلك يجد الدارس

بالنسبة ولذلك كانت المرأة " المحبوب " ه من خالل اآلخر ـان يريد أن يحقق ذاتيعيش فيها ، فك

ن أجل أن يظهر أمامها بمظهر الكمال ـــن خالله فيخاطر بنفسه مـطرفاً يحقق ذاته م إليه

  . (11)المطلق 

 ، كانت لها إرهاصات قبل هذه المّدة ست وليدة العصر األموي وإنمافالظاهرة العذرية لي

دليل على أن جذورها سابقة لها ألنه من غير الممكن أن  وأن اكتمال صورتها في هذه الحقبة

، وما فروسية الجاهلي وتعلقه بالمحبوبة في قيمتها المطلقة  سابقة لها تولد واقفة بغير إرهاصات

جاهلي ولكنها ليست كعذرية األموي في بعدها الروحي والعرفاني وإنما إال دليل على عذرية ال

 .إرهاص أولي للعذرية األموية 

إن الغزل العفيف شجرة نبتت بذرتها في الجاهلية ، ثم ترعرعت  لذا يمكننا أن نقول

وهكذا ظلت لهذا الغزل فروعه . وازدهرت في العصر األموي واستمرت في العصر العباسي 

ن أنه غاب واحتجب ألن أسبابه لم تعد قائمة ـــم"  حسان أبو رحاب "ما يذهب إليه بعكس ... 

  . (12) ن العوامل واألسباب ما ينافيهـــي هذا العصر مــــفيه ، وألنه وجد ف

في  اهي القديم ، ومنشؤـي تاريخ األدب العربـمتأصلة ف األولى لهذه الظاهرةإن الجذور و

ألننا نجد  في الشعر الجاهلي قصائد ومقطوعات عبر  عصر الجاهلي ،الشعر العربي يرتد إلى ال

 .فيها شعراؤها عن وجدهم ، وأشواقهم الروحية أكثر مما عبروا عن رغباتهم الجنسية 

 من ذا الغرض الشعري وعرف مجموعةرف هع العصر الجاهلي ندرك أن ا تقدمومم

قيم الروحية في هذا الحب ، فكان أن كشفوا من خالل تجاربهم عن ال المتيمين الذين الشعراء

  :معينات من مثل  ذه التجارب بأسماء حبيباتـــاقترنت ه

 أسماء وهو أحد عشاق العرب المشهورين بذلك وصاحبته : المرقش األكبر وأسماء

َر فخرج يريدها ومعه خبُمراد والمرقش غائب ، فلما رجع أُ جها رجالً من وكان أبوها زو  

معروضاً فتركه  ة فلما صار في بعض الطريق مرض حتى ما ُيحمل إالله من ُغفيلعسيف 

. خبرهم أنه مات فأخذوه وضربوه حتى أقر  فقتلوه أالُغفيليُّ هناك في غاٍر وانصرف إلى أهله ف

  : ى أمره فبعثت إليه فُحمل إليها وقد أكلت السباُع أنفه فقالوقفت عل أسماء ويقال إن

  الـــــــوحرم أنس بن سعد إن لقيت    ن       ــيا راكباً إما عرضت فبلغ
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  الــــــــــــــإن أفلت الُغفليُّ حتى يقت    ــا       ما ودُر أبيكمـــــــــهلل درك

 الــاً ُمثقئأضحى على األصحاب عب    اً       ــان أن ُمرقشـمن مبلُغ الفتي        

  دالــــــفي القفار ُمجـــــن منه ينهس ه          ــــذهب السباُع بأنفه فتركن

 (13) الــإذ غاب جمُع بني ُضبيعة منهــــوِه           ـــوكأنما ترُد السباع بشلـ

ويقال بل كتب هذه األبيات على خشب الرحل وكان يكتب بالحميرية فقرأها قومه فلذلك 

سية وما يعانيه معها من ويقول المرقش األكبر مصوراً حيرته النف .ضربوا الُغفيلي حتى أقر  

  :قلق وعذاب وألم وهموم 

 ه  ـوشوقاً إلى أسماء أم أنت غالب    ًة   ــــــــــالقلُب اللجوُج صباب أغالُِبكَ 

 ه  ـــــكذاك الهوى إمراُره وعواقب    ه   ــــــــــــــيهيم وال يعيا بأسماء قلبُ 

 ه  ـاشين وازوّر جانببغمٍز من الو    أُيلحى امرؤ في حب أسماء قد نأى   

 ه  ــــــوبادى أحاديث الفؤاد وغائب     اً  ـــوأسماُء همُّ النفس إن كنَت عالم

 (14) ه  ـُيزعزعني قفقاف ِورد وصالبــ   ـي   النفس ظلُت كأننـــــــإذا ذكرتها 

ه كل ـــفي حبها ، يعاني من ذلك الصراع الحاد العنيف الذي يعاني منفهو محير القلب 

لقد أصبحت أسماء كل شيء في حياته ، إنها أمله الذي . ن العذريين ــــق من المتيمين ومعاش

اده التي يعيش معها ، وإنه ليذكرها فيضطرب جسده وتأخذه الرعدة من كل يرتجيه ونجوى فؤ

أطرافه كأنما مسته حمى شديدة ، إنها نار تحرق جوانحه ، ولكنه مع ذلك يحبها وال يستطيع 

السلو عنها ، لقد غلبه حبها وانتصر عليه في ذلك الصراع المستعر بين عقله وقلبه ،  نسيانها أو

وهو صراع ليست له دائماً سوى نتيجة واحدة ، هي غلبة القلب وانتصاره ، ووقوف العاشق 

ا ، تلك السهام التي عاجزاً أمام سهام الحب  تنهال عليه من كل جانب فال يملك لها دفعاً وال رد 

         :فعلها في نفسه في هذين البيتين  " بن العجالنا "صور

 ا ــهلمساً للثريا لمستــة          إذا شئُت ــــلقد كنت ذا بأس شديد وهم

  ( 15) اــرددته اردّ  طيعُ بقلبي ولو أس        أتتني سهاٌم من لحاٍظ فأرشقـت    
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ه ، بل هي تستقر في قلبإنها شكوى العاشق الجريح الذي تتساقط عليه سهام العيون ل

الحب بعد أن كان قبل لقائها في ميدان  وثيقة استسالم للمحبوبة يوقعها العاشق معترفاً بهزيمته

ان ـك يئاً ، وهو أسرٌ ن أمر نفسه شـفي يديها ال يملك م لقد أصبح أسيراً . شديد البأس بعيد الهمة 

ل حياته كلها ، ــضي فيه شبابه ، بكل عاشق من المتيمين والعذريين على السواء يشعر بأنه يق

كريات ماضيه يحملها إليه الليل على أجنحته الحالمة ، فتذوب ن أنيس فيه سوى ذـه مــوليس ل

  :في هذه األبيات "  عمرو بن كعب "سيل دموعه ، على نحو ما يصور ا مهجته ، وتله

 سحائب على الخد كالغدران أو كالــا        إذا جن ليٌل فاضت العين أدمع

  بـواكــــلقد شدت األفالك بعد الك  ل      ــــــأوّد طلوع الفجر والليل قائ

 (16) ال الحبائبــكيف ح ولم أدِر يوماً     فما أسفي إال على ذوب مهجتي    

، وتنتزع "  ى عقيلةعمرو عل "ُتسيل الدموع من عينيكانت هذه الذكريات  اومثلم

األرض ، وتشرده في البالد  " بالمرقش األصغر " ُتدير الزفرات الحارة من صدره ، كانت

  :خلف محبوبته فاطمة التي لم يكن يرى في النساء َمن  ُتسليه عنها أو ُتنسيه حبها 

 إذا خطرت دارت به األرض قائما         على أن ِذكرًة صحا قلبه عنها 

 (17) ـاــــــتِك هائمــت بأُخرى ال تبعوأن       م لو أن النســــــــاء ببلدٍة  أفاط

له  يهو أول من هلهل بالشعر ، إذا أخذنا الهلهلة بمعنى اإلطالة ،  يرووالمرقش األكبر 

يدة وهي القص قصيدة تبلغ خمسة وثالثين بيتاً ، ن قصائد ،المفضل الضبي ، فيما يرويه له م

                                                    : التي تبدأ بقوله 

ــــــــــــــــم  (18) هل بالديار أن تجيب صمـــــم          لو كان رسٌم ناطقاً كلـ 

ذا كانت فإ –وهو عدي بن ربيعة  –غير أن الهلهلة باتت ال تطلق إال على المهلهل 

 : ه بي علي القالي وهي التي تبدأ بقولـأطول قصيدة عنده تبلغ سبعة وعشرين بيتاً ، برواية أ

 (19) وريإذا أنِت انقضيــــــــِت فال تحُ  ُســــــــــــٍم أنيري        حُ  ا بذيتنلألي

  (21) و مهلهل الشعر األول ؟ـــــــــــفكيف يكون ه
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أخيه ، وهو أحد ُعشاق  ابن إنه قالقال إنه أخو األكبر ويُ يُ  : ةالمرقش األصغر وفاطمو 

هند  "ة تجمع بينهما يقال لها نت لها خادمالعرب المشهورين وصاحبته فاطمة بنت المنذر وكا

بن عوف  جناب عمرو بن وكان للمرقش ابن عم يقال له. فلذلك ذكرها في شعره  " بنت عجالن

عليه أن يخلفه ليلًة عند صاحبته  بن مالك ال يؤثُر عليه أحداً وكان ال يكتمه شيئاً من أمره فألح  

إذا دخل عليها فلما دنا منها أنكرت علمه كيف يصنع فامتنع عليه زماناً ثم إنه أجابه إلى ذلك ف

فأخرجته فأتى المرقش لعن هللا سراً عند الُمعيدي وجاءت الوليدة : عليه مسه فنحته عنها وقالت 

  : فذلك قوله (21) على إبهامه فقطعها أسفاً وهام على وجهه حياءً  فأخبره فعض  

 اـــــــــِك دائمــبداً ما دام وصلُ وال أاليوم فاطما      ال صرم لي أال يا اسلمي

 اـــــــــن نعائمــوٌص ُيخلوهن  بنا خُ  ــــرع ضالٍة    رمتك ابنُة البكري عن ف

 ا ـــــــــيكن ُمتراكموعذب الثنايا لم    ـــــــوارٍد  ـــــتراءت لنا يوم الرحيل ب

 ا ــــــــواهُ رباباً سواجممن الشمس ر   ٍل  ـــــــــالُمزِن في ُمتهلــــ سقاهُ حبيُّ 

 ا ــإذا خطرت دارت به األرض قائم  ـرًة   ـــــــــصحا قلبُه عنها على أن ذك

 ا ــــــخرجن سراعاً واقتعدن المفائم  خليلي هل ترى من ظغائـــن    رــتبص

 ا ـــــخميصاً وأستحيي فُطيمة طاعم    اً ـــائعـــــــي ألستحيي فُطيمة جـــوإن

 ا ـــــــمخافة أن تلقي أخاً لي صارم   ا  ـــرُق بيننـــــي ألستحييك والخـــوإن

 ا ــــــــبها وبنفسي يا فُطيَم المراجم      مٌ ــراجـــي وإن كلت قلوصي لــــوإن

 ا وُيجشُم ذا العرِض الكريم المجاشم ى    ــن القلــَم إن الحب يعفو عـــــأفاط

 ا ـــــــــــوأنت باُخرى التبعتك هائم دٍة     ــاء ببلـــــــــــَم لو أن النســـــأفاط

 اـــــــفنفسك ول  اللوم إن كنت الئم    ُه  ــــــــــــحلفًة فأطعتاٌب ـــــوآلى جن

 ا ـــوَمن يغِو ال يعدم على الغي  الئم رهُ     ــراً يحمِد الناس أمــــفَمن يلَق خي

 ا ــويجشُم من لوِم الصديق المجاشم   ُه   ــــــــــذُم كفجـــــألم تَر أن المرَء ي

 (22) اـَمن  كان نائمـ وقد تعتري األحالماً      ـــــــــأصبحَت تنكُت واجم أِمن  ُحلُمٍ 
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ر الحبيبة في قلبه يوم الفراق ، ووصف ـاً بالوفاء ، وبين أثـالقصيدة منوه دأـفالشاعر ب

ثم نعت الظعائن ورسم رحلتهن ، وأشار بعد إلى . مما فعل  حسنها ، والذاكرة التي تعاوده

ن قوة ـاستحيائه فاطمة لما سبق من القول ، وتمنى لها خير األماني ، واستعطفها ، وأبان لها ع

وتحدث عما تقتضيه الصداقة من تجشم المجاشم . ، وأشار إلى حلف عمرو بن جناب حبه 

ى نفسه فهو لقد سيطر حبها عل .أنه حالم ي الوجوم كـثم وصف حاله ف. وركوب الهول 

ه عنها ، وال صبراً يخفف من ــما غابت عنه عزاء يتسلى ب اليستطيع عنها بعداً ، وال يملك إذا

 .أحزانه 

 (23) لبنت عمرو بن هندويقال هو ابن حرملة وصاحبته هند بنت عجالن أمة كانت 

  : وفيها يقول

 ديم  ـــــــــــــــلم يتعفين والعهُد ق        وم   ــــالبنِة عجالَن بالجو رس

 دوم  ـدهِر تــن الـــــــوأُي حاٍل م اً         ـــــالبنِة عجالَن إذ نحُن مع

 ٍت بالقدوم  ـــــــعلى ُخُطوٍب كنح    ي      ـــيا ابنَة عجالن ما أصبرن

 (24)ع الُحُتوم  ـن وقـــيا ابنَة عجالَن مُه          غائٌل يغولُــــــــــى ــــوللفت

ولم ينَس الشاعر في نهاية القصيدة أن .  الذكر وقد عرفنا خبرها في القصيدة السالفة

 .جالن أن الموت غاية كل حي يذكر البنة ع

كانت له زوجة يقال لها هند ، فطلقها ، ثم ندم على ذلك ، و : عبد هللا بن العجالنو

  . (25) فتزوجت زوجاً غيره ، فمات أسفاً عليها

رب به المثل كما و جاهلي ضُ ـلحب وغصة العشق ثالثين سنة ، وهاً لفقد عاش مكابد

  :قيس بن ُذريح ه قول ــل فييا قـ، فم (26) رب بعروة بن حزامضُ 

   ى هندِ ـوال وجد النهدي وجدي علــ  ت وجدي بهــــــا أم واجٍد فما وجد

 (27)  َمن  كان قبلي وال بعديكوجدي وال الُعذرُي ُعروةٌ في الهوى  وال وجد 

  :وكذلك قوله 

     وعمرو بن عجالن الذي قتلت هندُ لُعذري إن ُمُت أسوةٌ     وفي ُعروة ا
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 (28) ــــــــُه بعدُ ـــإلى أجٍل لم يأتني وقتـــ  د نابه غير أننـــــي   وبي مثل ما ق

 : ث يقول ام حين العجالن وعروة بن حزأمـا أبو عيينة فيذكر لنا عبد هللا بـ

 عشية بانت من حبائله هنــــــــــــدفما وجد النهدي إذ مات حســرة     

  (29) ـــدـده     بعفراء حتى شف مهجته الوجــوال عروة العذري إذ طال وج

          :بن العجالن وجميل وعروة بن حزام والمرقش األكبر ا ال آخر يذُكروق

 ل  ـــــــــٍد       أخو هند وصاحبه جميـــوقبلك مات من وجٍد بهنــــــــ

 (31)ـل ء فلم يغِن العويـــــــــــوعروة والمرقش هام دهــــــــراً       بأسما

الذين  – إشارات غير قليلة إلى هؤالِء المتيمين الجاهلييني شعر العذريين األمويين وف

، الذين كانوا يرون  (31) اإلسالموَمن  امتد بهم األجل إلى ما بعد ظهور  –هم محل الدراسة 

فيهم ُمُثالً يتأسون بها في الرضا بالحرمان ، والصبر على آالم الوجد وتباريح الصبابة ، 

جميل  ا ذكرنا سلفاً ، يقولمّ ع وفضالً . م ذي قضاه هللا عليهـواالستسالم لهذا القدر المقدور ال

          :بثينة 

 ل الذي أجُد ـــــــــــــيا ليتهم وجدوا مث   ا   ــــــوعاذلون ألحوا في مودته

 وم واقتصدوا ـهذا الل ال تفرطوا بعض      مـلما أطالوا عتابي فيك قلت له

 (32)ن عروة الكمُد ـــــــــمرقش واشتفى م      د مات قبلي أخو نهٍد وصاحبهق

ن أنفسهم ، وثبوت ذريين األموييـفقضية المتيمين الجاهليين واإلسالميين ثابتة بشهادة الع

إلى حكم ال يقبل  –بعبارة أصحاب القضاء  –هذه القضية ينتهي بنا إلى نتيجة ال شك فيها ، أو 

، وهو أن الحب العذري ليس ثمرة للحياة األموية ، وليس له من هذه الحياة سوى أسمه النقض 

  . (33)ذا العصر فقط ، وإنما هو قديم منذ العصر الجاهلي ، وثمرة للحياة االجتماعية في ه

  :ومنهم البحتري حيث يقـول  ول شعراء آخرينـق وأيضاً ما يثبت هذه الظاهرة

  (34)وال عبد بن عجالن في هنِد  بمثٍل ،  جميل في بثينة نالــــه       هوى ال

 : وجرير حيث يقول 
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 لم يلَق عروة من عفراء ما وجــدا   افيٌة قلباً يهيم بكــــم     هل أنِت ش

 (35) ـداـــإال التي لو رآها راهٌب سجـــ      ا في فُؤادك من داء يخامــرهُ  م

ن قبله ، فيرى أن عذابه ـما يلقاه بما لقيه العشاق م(  مجنون ليلى )ويقارن المجنون   

            :يقول مجنون ليلى  . (36)رة واحدة ـأشد ، وأنه يلقى الموت يومياً أن لقيه العشاق م

  د قومِ ــــــــــــــــــأحاديثاً لقوٍم بعـلُعروة العذري أضحــى         عجبتُ 

  (37)وِم ــــــــــــوها أنا ميٌت في كــل ي    مات موتاً ُمستريحــــاً     وعروةُ 

عراء ، ومنها ما ا ما كان  لشـه، من اء كثيرةـــوفي قصيدة رائعة يذكر لنا المجنون أسم

إن جميع هؤالِء لم يالقوا : و يريد بكل هذا أن يقول ـما كان ألنبياء ، وهكان لملوك ، ومنها 

  :الذي يالقيه هو في حبه للياله 

 ُم ــــكوجدي بليلى ال ولم يلَق ُمسل    ر ــــــــلعمري ما القى جميُل بن معم

 ُم ـــــــــولم يلقه قبلي فصيٌح وأعج    روة ـــــــــــولم يلَق قابوس وقيس وع

 ُم ـــــــوال كاد داوٌد من الحب يسل   ه  ــــــا يوسف واستشعر الحب قلبُ ـصب

 ُم ــــــــوتوبُة أضناه الهوى المتقس     قٌ ــــــــــــٌر وهند ثم سعٌد ووامشــــوبِ 

 ُم ــــوماروُت فاجاه البالُء المصم  هاروُت القى من جوى الحب سطوة   و

 رُم ــــأبو القاسم الزاكي النبُي المك   ـورى  ــولم يخُل منه المصطفى سيُد ال

       (38)ُم ـودمعي على خدي يفيض ويسج    وى  ــن الهالحب أبكي م أبيت صريعَ 

والتعبير عن معاني الحرمان وفي غزل هؤالِء الشعراء تظهر الشحنة العاطفية القوية ، 

لعذريين من مرارة الحب وقوته العاطفي واأللم والشكوى ، وكل ما يعتلج في نفس العشاق ا

وتأثيره في نفوسهم ، واستيالء العاطفة على قلوبهم ، وال يمكننا أن نعدم من خالل قصائد الغزل 

وصلت بهم الكاملة في أشعارهم صورة استحواذ الحب العفيف على قلوبهم ومشاعرهم بل لقد 

يصفه ابن قتيبة  بن العجالنوهذا عبد هللا .  (39) هذه المشاعر حد الموت فمات بعضهم عشقاً 

 : وقد ذكره بعض الشعراء فقال  (41) (ب المشهورين الذين ماتوا عشقاً من الشعراء العر )بأنه 
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 (41)ات ابن عجالن ــــــــــــــــــفقد م  ِب   ـــــــــــــــــــــفإن ُمُت من الحُ 

ولعل في . اإلسالم  ى وجود الجذور األولى للغزل العذري في عصر ما قبلمما يدل عل

نصوص الغزل العذري في عصر ما قبل اإلسالم ما يسفر من عواطف وأفكار عجيبة وعن 

 . (42)العصر  ة ُتعرب عن منشأ هذا الغزل في هذامشاعر وجدانية خالص

وإذا كان عبد هللا بن العجالن يمثل في العصر الجاهلي طبقة الشعراء  : عنترة بن شدادو

الضعاف القلوب أمام جبروت الحب الصادق العنيف فإن عنترة بن شداد المغرمين العذريين 

يمثل في عصره طبقة الشعراء العشاق الفرسان الذين يصارعون األبطال وال يهابون الموت 

و عنترة يخاطب عبلة ـ، فها هولكنهم يهابون الوقوف لحظة واحدة وجهاً لوجه أمام المحبوبة 

  :فيقول بلهجة ال تخلو من تذلل ووعيد ، 

 البصيرة نظرة المتأمل  فــي       ي     يني يا عبيُل وراجعال تصرم

 وأقر في الدنيا لعين المجتلي    ح منك دالًّ فــــاعلمي       فلرب أمل

   (43)ن ودها وأنا رخي المطول ـم    ـا أهلُه      ـوصلت حبالي بالذي أنـ

ي الحِل والترحال ، ، فهو معه ف بتهم حبيي خضم المعارك وغمرة القتال يستحضر فوف

  :ويبرق كالسيف فيضيء أعماق القلب  لم والحرب ، يشع ضياءً ـي السـف

 مني وبيُض الهند تقطر من دمي         ولقد ذكرُتِك والرماُح نواهٌل    

 ( 44)ِم ـــرك المتبسـلمعت كبارق ثغــــ            ألنهـا فوددُت تقبيل السيوف

ي سياق المعلقة ، وكأنه ــــن بطولة ومعركة فـــد كل حديث عـذا المشهد بعــرر هــويتك

ن جديد إلى الميدان ، فمشاهد العاطفة تخفف ــاستراحة محارب ، تدفعه بحماس أكثر لالنطالق م

والذي يهمنا هنا  ...ويتابع الشاعر واصفاً بطوالته وحبه  .عنه وتشدُّ من عزيمته في وقت واحد 

ترة التي امتدت على طول ديوانه ، إن ظاهرة الغزل العذري في العصر الجاهلي هو عذرية عن

ثابتة وواضحة وضوح الشمس في شعر عنترة ، ويكفينا هذا الشاعر دليالً دامغاً على إثبات 

 .أصول وجذور هذا النوع من الغزل 

ء وهو عمرو بن كعب بن النعمان بن المنذر بن ماء السما : عمرو بن كعب وعقيلةو

وعقيلة أبنت عمه وهي من أجمل نساء العرب وأعلمهن باألدب وأحوال . ملك العرب المشهور 
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، فهام ه فطلب منه مهراً يعجز عنه ، فزوجها لفزاري ى عمالعرب أياماً ووقائع ، خطبها إل

فلما كان بعد أيام دخل  .عمرو على وجهه ، وكان عندها من العشق لعمرو أضعاف ما عنده لها 

                                             :ال ــ، فسأله فق (45) ديقه فوجده غاصاً بالضحك مستبشراً عليه ص

 ي ــــــــــــويبدل بعد بيننا بتدان     د حدثتني النفس أن سوف نلتقي لق

 ( 46)ا قد كان يلتثمان ــــــــلتأليف مه      دهر الخؤون بأنــــــــــــفقد آن لل

فضبط اليوم الذي مات فيه فوجد موت  ) ق شهقه فاضت نفسه فيها ، قال الفريابيثم شه

 . (47) ( أيضاً  عقيلة في ذلك اليوم

ال إنه أول عاشق و ابن عبد مناف جاهلي ، يقال هويق :عمرو بن عبد مناة الخزاعي و

 : ي ليلى بنت عيينة الخزاعية ــو القائل فـي العرب وهـف

 هو النأي ال ينأى الحبيب لياليا  ــاً        يثاً ونائيأرى العهد من ليلى حد

    (48)ا تالقيـــــــالدهر أال  أيَ ن ال أن تشحط الدار مرة         ولكن   هو النأي

اك ـهن ي العصر الجاهليف( المتيمين ) ن الشعراء العذريين ـم ا ذكرتمّ ع فضالً و

ه إلى زواج ـبروا على حرقه ، أو توسلوا بأحبوا حباً عذرياً أحرقهم وص ة أخرى منهمـمجموع

د ـأحب هن د العبادي الذيــن زيـ، وعدي ب (49) أحب ميالء بنت عمه كالمخبل القيسي الذي ،

ي ــن أبيها ، ثم قتله النعمان فترهبت بعده فـى كره مــبنت النعمان بن المنذر ، وتزوجها عل

د أدركت اإلسالم وخطبها المغيرة بن شعبة ـي ظاهر الحيرة ، وقـــد فروف بدير هنـالدير المع

أحب هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس  بن أمية الذي، ومسافر بن أبي عمرو  (51)فردته 

، وخزيمة  (62)أحب أم مالك بنت ذؤيب الخزاعي وأسمها ُنعم  ، وقيس بن الُحدادية الذي (51)

 . (54) سينبعض الدار وغير هؤالء ممن ذكرهم .( 53)بن نهد وهند 

في الجاهلية ، وإن كان أقل كماً مما كان  وجد هذا الغزل أن ومما تقدم يمكننا أن نستشف

ب عدد من الدارسين من عليه عند عذريي األمويين ، وهو ليس وليد العصر األموي كما يذه

" شكري فيصل " ، و (56)" أحمد عبد الستار الجواري " ، و (55)" موسى سليمان "  لمث

(57) . 
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وفي الوقت الذي أصطف فيه إلى جانب َمن قالوا بنشأة الغزل العذري في العصر  

نواًة  يمكن عد الغزل العذري:  سبق ذكرهم من الدارسين أقول الجاهلي ، وليس مع الذين

، وليس ينكر أنه ازدهر  (58)وأصالً لالتجاهين العفيفين في العصرين األموي والعباسي 

ه سماته المميزة ، واستقرت تقاليده اكتملت ل )م صر األموي ثواستوى على سوقه في الع

ه النهائي الثابت فالحب العذري ليس ـــه األخيرة وشكلـــا صورتـــومقوماته التي اكتسب معه

. رها حباً أموياً ، وال حباً انفردت به عذرة وحدها ، ولكنه حب البادية العربية في جميع عصو

ة منذ أقدم عصورها ، وظلت ترعاه ، ه الباديـة العربيــــرفتـفهــو نبت صحراوي أصيل ، ع

 .في العصر األموي  (59) (ا وازدهر  ى نمـوتمد له األسباب ، حت

 ثـــش البحـــوامـــه

   .  66ص : تاريخ األدب العربي قبل اإلسالم : ر ينظ(  0)

يعني  : يقال تيمه الحب .  التعبد: ا أصدق تسمية هؤالء العشاق بالمتيمين فالتتيم هو مو  (2)

  ( .تيم ) مادة : وس المحيط القام: ينظــر . استعبدت قلبه بحبها : بة وتيمته الحبي. تعبده 

 .  71ص : الحب المثالي عند العرب : ر ينظ(  6)

 : اء ستقصـى سبيل المثال ال الحصر واالومنهم عل(  6)

 ( .  261واإلسالم ، ص تطور الغزل بين الجاهلية) الدكتور شكري فيصل في  -0

 ( .  630 – 666ص  ي ،ر اإلسالمعصال) ي الدكتور شوقي ضيف ف -2

 ( .  30ص  الحب العذري ،)  الدكتور أحمـد عبد الستار الجواري في -6

 ( .  066ص  ي الحديث ،النقد األدب) محمد غنيمي هالل في  الدكتور -6

 ( .  070 – 036ص  الغزل عند العـرب ،) ي ب فحسان أبو رحا -6

 . 060ص : ي العصر الجاهلـي الغزل فـ  (5)

 . 206ص :  در نفسهالمص  (3)

 .  66ص : ري ـاتجاهات الغزل في القرن الثاني الهج  (7)

  . 206ص ( : العصر الجاهلـي ) تاريخ األدب العربي   (6)

.  636ص  /  0ج ( :  ...الجاهلية األدب القديم من مطلع ) تاريخ األدب العربي   (6)

 : ر ـنظـــوي

 ( . 67ص ... الحب المثالي عنــد العرب ) يوسف خليف في . ور الدكت -0
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(  60ص : الغزل في عصر صدر اإلسالم ) حسن جبار محمد الشمسي في . الدكتور  -2

ى العصر الجاهلي ، وهو ما ذين عزوا نشأة الغزل بشقيه إلوغيرهم من الباحثين ال. 

  . نرجحه 

  . 06ص : دبين العربي والفارسي  ي األلى والمجنون فـلي(  01)

من  حيث يرى الباحث أنّما . 261ص : تطور الغزل بين الجاهلية واإلسالم : ر ينظ(  00)

ذلك أنه ظاهرة من الظواهر الفنية التي ترتبط أشد .. العبث أن نحدد والدة هذا الفن الشعري 

نها ليست مفصولة عما قبلها وال ومثل هذه الظواهر تمتاز بأ.. االرتباط بالظواهر االجتماعية 

صورتها المكتملة التي نراها عليها ما  فليس لها هذا التوقيت ، وليس في.. منفصلة عما بعدها 

 .يبيح لنا أن نقول إنها نشأت في هذا العصر أو استوت في هذه الفترة 

 

 : ر ينظ  (02)

 .  216ص : د العرب الغزل عن -0

 . 260ص : هجري اتجاهات الغزل في القرن الثاني ال -2

 .  36 – 36: وان المرقشين يد  (06)

 . 66: ه المصدر نفس  (06)

 . 06: ديوان عبد هللا بن العجالن النهدي   (06)

 . 211ص /  0ج :  در نفسهالمص  (03)

 .  66 – 66: وان المرقشين دي  (07)

  .  37: وديوان المرقشين  ( . 66: المفضلية رقم . )  266ص : ات ــالمفضلي(  06)

 ( .  66: األصمعيــة رقم . )  77ص : ات األصمعيـ  (06)

 :  ر ينظ  (21)

 .  62 – 66ص : ــــي األدب الجاهلي دراسات فـــ -0

 .  37 – 66ص : تاريخ األدب العربي قبل اإلسالم  -2

  . 666 – 660ص /  3ج : ي ـاألغان: ر ينظ(  20)

  .  011 – 67: ديوان المرقشين    (22)

  . 003ص : الشعر والشعراء : ر ينظ ( 26)

   .  63 – 66: ديوان المرقشين   (26)
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 . 660ص /  22ج : األغاني : ر ينظ  (26)

  . 62ص : الغزل في عصر صدر اإلسالم : ر ينظ(  23)

وهذان البيتان ينسبان أيضاً إلى جميل بن .  72ص ( : قيس لبنى)ديوان قيس بن ذريح   (27)

 . 66ص : ديوان ـ، ال (جميل بثينة)معمر 

 . 76ص : ديوان ال  (26)

  . 061 – 026ص /  0ج : ن األسواق تزيي  (26)

  . 061 – 026ص /  0ج :  در نفسهالمص  (61)

 : ر ينظ(  60)

ج : وتزييــن األسواق .  266 – 266ص /  26ج : اني عروة بن حزام وعفراء ، األغ -0

 .  066 – 026ص /  0

 .  062 – 061ص /  0ج : ب ، تزيين األسواق مالك بن الصمصامة وجنو -2

: وتزييـــن األسواق .  200 – 216ص /  7ج : عبد هللا بن علقمة وحبيشة ، األغاني  -6

 .  066 – 066ص /  0ج 

 .  036 – 037ص /  0ج : أبو مالك بن عبد هللا بن مسعود وريا ، تزيين األسواق  -6

 .  033 – 036ص  / 0ج : ن األسواق ا ، تزييعتبة بن الحباب وري -6

  . وغيرهم .  036 – 036ص /  20ج : ي خرشة وُجمل ، األغانــ مسعود بن -3

 . 66 – 66ص :  ديوان جميل بثينة  (62)

 . 62ص : الحب المثالي عند العرب : ر ينظ  (66)

 ... .وال عمرو بن عجالن : ... وفيه  . 626ص /  0ج : ديـوان البحتري   (66)

  . 062ص : وان جريـر دي(  66)

 . 62ص : الحب بين تراثين : ر ينظ  (63)

   . 210ص : ديــوان مجنون ليلى   (67)

 .  76ص :  هالمصدر نفس  (66)

  . 62ص : الغزل في عصر صدر اإلسالم : ر ينظ(  66)

 .  626ص : والشعر والشعراء .  660ص /  22ج : ي األغان  (61)

 . 626ص : راء ر والشعـالشع  (60)

 . 62ص : الغزل في عصر صدر اإلسالم : ر ينظ  (62)
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 . 016ص : شرح ديوان عنترة بن شداد   (66)

 . 066ص :  در نفسهالمص  (66)

  . 211ص /  0ج : تزيين األسواق : ر ينظ(  66)

 . 211 – 066ص /  0ج :  در نفسهالمص  (63)

  . 211ص /  0ج :  هنفسالمصدر   (67)

  .     67ص :  ينللمرزباجـم الشـعراء مع  (66)

 .  666 – 662ص /  21ج : ي األغان: ر ينظ  (66)

 : ر ينظ  (61)

 .  661 – 666ص /  2ج :  ياألغان -0

 .  216 – 062ص ( : بحث ... ) عدي بن زيد العبادي وديوانه  -2

  . 61 – 63ص /  6ج : ي األغان: ر ينظ  (60)

 

 : ر ينظ  (62)

 .  666 – 666ص /  06ج :  ياألغان -0

 .  066 – 066ص /  0ج : ــن األسواق تزيي -2

 . 221 – 216ص ( : بحث ... )ن الُحدادية شعر قيس ب -6

  . 67 – 66ص /  06ج : ي األغان: ظر ين  (66)

 .                                       266 – 206ص : الغزل في العصر الجاهلي : ر ينظ  (66)

 .  66 – 26ص : ذري الحب العـ: ر ينظ  (66)

 .  010 – 30ص : ذري نشأته وتطوره الحب الع: ر ينظ  (63)

 . 260 – 261ص : زل بين الجاهلية واإلسالم تطور الغ: ينظر   (67)

 . 66ص : اتجاهات الغزل في القرن الثاني الهجري : ر ظين  (66)

  . 6 - 7ص : الحب المثالي عند العرب   (66)

 

 ثـالبح ادرــمص
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  يوسف بكار ، دار المناهل للطباعة . لقرن الثاني الهجري ، الدكتور ي اـاتجاهات الغزل ف

 .م   2116 -هـ  0616ى ، ـوالنشر والتوزيع ، بيروت ، الطبعة األول

  ( هـ  206ت ) ات ، اختيارات أبو سعيد عبد الملك بن قريب األصمعي األصمعيـ ،

لبنان ،  –طباعة والنشر ، بيروت ة الهالل للسين ، دار ومكتبقصي الح. ور الدكت: تحقيــــق 

 .  م   2116الطبعة األخيرة ، 

  عمر ( األدب القديم من مطلع الجاهلية إلى سقوط الدولة األموية ) ي تاريخ األدب العرب ،

 .م   0676ة ، ، بيروت ، الطبعة الثالث فروخ ، دار العلم للماليين

   شوقي ضيف ، منشورات ذوي . تور ، الدك( العصر اإلسالمي ) تاريخ األدب العربي

 . هـ   0627القربى ، قم ، الطبعة الثانية ، 

   شوقي ضيف ، منشورات ذوي . ، الدكتور ( العصر الجاهلي ) تاريخ األدب العربي

 .هـ   0627القربى ، قم ، الطبعة الثانية ، 

   عادل . الدكتور نوري حمودي القيسي ، و. تاريخ األدب العربي قبل اإلسالم ، الدكتور

 -هـ  0666مصطفى عبد اللطيف ، دار الحرية للطباعة ، بغداد ، . جاسم البياتي ، والدكتور 

 .م   0676

   تزيين األسواق في أخبار العشاق ، للعالمة الطبيب الضرير داُود األنطاكي ، دار ومكتبة

  .م   2116الهالل للطباعة والنشر ، 

   الدكتور ( القيس إلى ابن أبي ربيعة من امرئ ) واإلسالم تطور الغزل بين الجاهلية ، .

 .م   0636 -هـ  0666شكري فيصل ، مطبعة جامعة دمشق ، الطبعة الثانية ، 

   ، الحب بين تراثين ، ناجية مراني ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، المكتبة العالمية

 .م   0666بغداد ، الطبعة الثانية ،  –العراق 

   ، الحب العذري ، موسى سليمان ، منشورات دار مكتبة الحياة ، الطبعة الثانية ، بيروت

 .م   0630
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   الحب العذري نشأته وتطوره ، أحمد عبد الستار الجواري ، المؤسسة العربية للدراسات

 .م   2113والنشر ، بيروت ، الطبعة األولى ، 

   يوسف خليف ، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع ، . الحب المثالي عند العرب ، الدكتور

  .م   0630القاهرة ، 

   عبد العزيز نبوي ، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع . دراسات في األدب الجاهلي ، الدكتور

 .م   2116 -هـ  0626، القاهرة ، الطبعة الثالثة ، 

   ، حسن كامل الصيرفي ، دار  :ُعني بتحقيقه وشرحه والتعليق عليه ديوان البحتري

 .المعارف ، القاهرة ، الطبعة الثالثة  

  عمر فاروق الطباع ، شركة . الدكتور : ه وقدم له يوان جرير ، شرحه وضبط نصوصد

 0607لبنان ، الطبعة األولى ،  –ة والنشر والتوزيع ، بيروت ر األرقم بن أبي األرقم للطباعدا

  .م   0667 -هـ 

   محمد حمود ، دار الفكر اللبناني . الدكتور : بثينة ، تقديم وشرح وتعليق ديوان جميل

 .م   0666لبنان ، الطبعة األولى ،  –للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت 

   إبراهيم صالح ، هيئة أبو ظبي : ديوان عبد هللا العجالن النهدي ، ُعني بجمعه وتحقيقه

 .م   2101 -هـ  0660، الطبعة األولى ، " المجمع الثقافي " للثقافة والتراث 

   عبد الرحمن المصطاوي ، دار : ، اعتنى به وشرحه ( قيس لبنى ) ديوان قيس بن ذريح

 .م   2116 -هـ  0626لبنان ، الطبعة الثانية ،  –المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت 

  نشورات النور شمس الدين ، ممحمد علي : ه ديوان مجنون ليلى ، شرحه وضبطه وقدم ل

 . م 2110 -هـ  0622الطبعة األولى ، لبنان ،  –للمطبوعات ، بيروت 

   لبنان ،  –كارين صادر ، دار صادر للطباعة والنشر ، بيروت : ديوان المرقشين ، تحقيق

 . م   0666الطبعة األولى ، 
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  ( م  766 -هـ  036) د الضبي ـن محمـــا أبو العباس المفضل بديوان المفضليات ، اختاره

ع ، بناني للطباعة والنشر والتوزيمحمد حمود ، دار الفكر الل. الدكتور : ، تقديم وشرح وتعليق 

 .م   0666ان ، الطبعة األولى ، لبن –بيروت 

   دار الفكر العربي للطباعة  راهيمبعباس إ: شرح ديوان عنترة بن شداد ، شرح وتعليق ،

  .م   0666لبنان ، الطبعة الثانية ،  –والنشر ، بيروت 

   ، حاتم صالح الضامن ، مجلة المورد ، العدد . للدكتور ( بحث ) شعر قيس بن الُحدادية

 .م   0676ثاني ، المجلد الثامن ، ال

  حققه ( هـ  273ت ) ر والشعراء ، ألبي محمد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري الشع ،

أمين الضناوي ، دار الكتب . مفيد قميحه ، واألستاذ . الدكتور : اشيه وضبط نصه ووضع حو

 .م   2116 -هـ  0623لبنان ، الطبعة الثانية ،  –العلمية ، بيروت 

  نوري حمودي القيسي ، مجلة . ور للدكت( بحث ) ، ...  هعدي بـن زيـد العبادي وديوان

 .م   0633 -هـ  0663األقالم ، الجزء التاسع ، السنة الثانية ، 

   ، الغزل عند العرب ، حسان أبو رحاب ، لجنة البيان العربي ، القاهرة ، الطبعة األولى

 .م   0667 -هـ  0633

   حسن جبار محمد الشمسي ، مؤسسة الوراق . الغزل في عصر صدر اإلسالم ، الدكتور

 .م   2112األردن ، الطبعة األولى ،  –للنشر والتوزيع ، عمان 

   لبنان ،  –بيروت أحمد محمد الحوفي ، دار القلم ، . الغزل في العصر الجاهلي ، الدكتور

 .م   0630 -هـ  0660

  ، عبد الرحمن : تقديم  القاموس المحيط ، لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي

م   2116 -هـ  0626ان ، الطبعة الثانية ، لبن –ي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت المرعشل

. 

   دار إحياء التراث ( هـ  663ت ) ألبي الفرج األصفهاني علي بن الحسين كتاب األغاني ،

 .م   0666 -هـ  0606لبنان ، الطبعة األولى ، طبعة جديدة مصححة ،  –العربي ، بيروت 



 2102جملة أحباث ميسان ،اجمللد التاسع ، العدد السابع عشر ، السنة 
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  لعذري ليلى والمجنون في األدبين العربي والفارسي ، دراسات نقدية ومقارنة في الحب ا

محمد غنيمي هالل ، دار العودة ، لبنان . والحب الصوفي من مسائل األدب المقارن ، الدكتور 

  .م   0666، الطبعة األولى ، 

   ( هـ  666ت ) راء ، للمرزباني ، أبي عبيد هللا محمد بن عمران بن موسى ـالشعمعجم ،

 .  م  0631، القاهرة ،  ب العربيةعبد الستار أحمد فراح ، دار إحياء الكت: تحقيق 

   محمد غنيمي هالل ، نهضة مصر للطباعة والنشر . النقد األدبي الحديث ، الدكتور

 .م   2116هرة ، الطبعة السادسة ، والتوزيع ، القا


