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 بسم ام الرحمم الرحسمم

 ومممو الوسالممعلىمسحدناوم اصالةمو ل

إف عالقتي بأدب المغرب اإلسالمي كطيدة تعكد إلى مرحمة الماجستير التي 
. المرابطييف بالمغرب ك األندلس صرخصصتيا لدراسة فف المدح في ع

ككاف مف األحكاـ الغريبة التي استرعتني عند دراسة ىذه المرحمة التاريخية، 
سببا مف أسباب سقكط الدكلة  -ق المرحمةفي ىذ–اعتبار نفكذ المرأة السياسي 

.   المرابطية

إليماني بأف الرّقي النسكم كاف في كّؿ زماف كمكاف معيارا  فعجبت مف األمر
. فالمجتمع ال يككف قّكيا إاّل إذا نيض بنصفيو المتكامميف ،لرّقي المجتمع العاـ

لمغرب كألّف ا ، كألّف مادة أدب المغرب اإلسالمي ليا في نفسي حب كبير
بؿ كاف أيضا ميدانا  ، اإلسالمي لـ يكف ميدانا لمبطكلة ك الفتح ك الجياد فحسب

: فقد بدأ زحاـ مف األسئمة يشغؿ ذىني ، لرجاؿ العمـ كاألدب

ىؿ حقا كانت المرأة سببا في سقكط دكلة المرابطيف؟ -

 ألـ يكف لمنساء بالمغرب اإلسالمي صكلة في عالـ الفكر كاإلبداع؟ -

إذا صاحت الّدجاجة صياح الّديؾ »: فرزدؽ فيمف قالت شعراكىؿ قكؿ اؿ -
 دليؿ عمى أف المرأة عركس لكحي الفناف كممكة إليامو فحسب؟ ،!«فاذبحكىا
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 كىؿ المرأة العربية الشاعرة تنحصر في نمكذج الخنساء فقط؟ -

كظّؿ أمره ، كىكذا بدأ مكضكع األدب النسكم في المغرب اإلسالمي يجتذبني
 ، الترّدد حتى لـ أجد بّدا مف أف أخرج مف ىذا ، يف اإلحجاـ كاإلقداـيدكر في نفسي ب

أعالـ خاصة كأف  ، ألتتّبع أخبار أديبات المغرب اإلسالمي ، كأشّمر عف ساعد جّدم
. نيتدم إلييا حينا كنضؿ أحيانا ، فيي مبعثرة ىنا ك ىناؾ ، ينتظميا حصر العربية ال

ىك مجاؿ  كال ، جديدا عمى إطالقوكمع أف الحديث عف األدب النسائي ليس 
إاّل أّف رصد دكر المرأة في إثراء  ، أت بو األكائؿم  لـ بما ، لدعكل االبتكار أك التجديد

ثـ إف قضية الّفف في شعر  ، يّظؿ بمثابة امتداد طّيب لشعرنا العربي ، الحركة األدبية
كبأف تسّمط عميو أضكاء  ، المرأة في أدبنا العربي أمر جدير بأف يفتح ممّفو مّرة كمرتيف

. بحثية مف حيف إلى آخر ليّظؿ عمى أىمّيتو

 -ناسخات -قارئات -فقييات-محدثات: فقد عرؼ التاريخ مف النساء
إذا ما قكرف بما ألّؼ  ، كمع ىذا فقد ّظؿ ما أّلؼ عنيّف ضئيال ، أديبات -شاعرات

. عف الرّجاؿ

ككقفت عند جكانب مف  ، ءكمف الدراسات التراثية التي اىتمت بأخبار النسا
: إبداعّيف نذكر

 البف القيـ أخبار النساء ، أخبار النساء لممدائني ، كتاب النساء لمييثـ بف عّدم -
أشعار النساء  ، أدب النساء لعبد الممؾ بف حبيب ، كتاب النساء لمجاحظ ، الجكزية

 ، ء البف الساعينساء الخمفا ، نزىة الجمساء في أشعار النساء لمسّيكطي ، لممرزباني
. بالغات النساء البف طيفكر
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ككتاب القياف  ، كىناؾ مف اىتـ بالجكارم ككتاب القياف إلسحاؽ المكصمي
 .ك المستظرؼ مف أخبار الجكارم لمسيكطي ، ككتاب القياف لألصفياني ، لمجاحظ

: أما عف الدراسات الحديثة فنذكر منيا 

. نب بنت يكسؼ فكازالّدر المنثكر في طبقات ربات الخدكر لزم -

. المرأة العربية في جاىمييا ك إسالميا لعبد ا عفيفي -

. شاعرات العرب في الجاىمية كاالسالـ لبشير يمكت -

. المرأة في الشعر الجاىمي ألحمد الحكفي -

. شاعرات العرب في الحاىمية ك االسالـ لجكرج غريب -

. شييرات التكنسيات لحسف حسنى عبد الكىاب -

. رات النساء لقدرية حسيفشيي -

. أدب النساء لمحمد بدر معبدم -

. الشاعرات مف النساء لسميـ التّنير -

. المرأة في حضارة العرب لمحمد جميؿ بييـ -

. دكلة النساء لعبد الرحمف البرقكقي -

. المرأة كأراء الفالسفة لحسيف فكزم -

.  «يدة العشؽ اإللييشو»كىناؾ مف اىتـ بالمرأة الزاىدة كعبد الراحمف بدكم في
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 ، يحتاج أبدا إلى درس أدبي ، كرغـ ىذه الدراسات فقد ظّؿ شعر المرأة بكرا
. كيكشؼ عف سماتو الفنية ، ك يحّمؿ ظكاىره ، يقـك عميو

يربط  ، كإليماني بأف الدراسة األدبية تمثؿ بيف الكسائؿ األخرل رباطا متينا
فقد اتصمت  ، ض كال يفمت حاضربحيث ال يضيع ما ، أبناء اليـك بأجداد األمس
إذ كاف مف حسف حظي أف  ، كلـ تكف صمتي بو جديدة ، باألستاذ خميسي حميدم

ككجدتني ك أنا أستمع إلى  ، أسند مجمس الكمية أمر مناقشة رسالة الماجستير إليو
كلـ يكف مف   فقامت العالقة بذلؾ عمى اإلكبار ، كاستنشؽ كّدا عبقا ، نقاشو أفيد منو

إذ  ، فانصرفت إليو   إلى أف ألتقي مع أستاذم في عمؿ جديد إال الدكتكراهسبيؿ 
حاممة فكرة مكضكع أديبات  ، عف الدارسيف -رغـ انشغاالتو-يشيح بكجيو كجدتو ال

فأعرب عف اىتمامو  ، األندلس مف الفتح اإلسالمي إلى نياية عصر المكحديف
شجيعو عمى اختياره كتسجيمو لدراسة كأبدل ت ، كبادر بإعالف مكافقتو عميو ، بالمكضكع
. الدكتكراه

ذلؾ أنو ال يقتصر  ، ك الحقيقة أّني كجدت بعض المشقة في عنكاف البحث
في المغرب  بؿ يرصد أيضا بعض الذىنيات التي كانت سائدة ، عمى األدب فحسب

كالحّمة التي   إال أف األدب ىك الركح المتغمغمة فيو ، اإلسالمي في عيدنا المدركس
إال ألربط  ، بؿ أقكؿ أنّني ما تعرّضت لغيره مف األبحاث األخرل ، يبدك فييا لمناس

حمقات البحث المكصؿ إلى اكتناه مدل مساىمة المرأة في إثراء الحياة األدبية بالمغرب 
. اإلسالمي

كحتى ال أقؼ أماـ مشكمة تحديد طبيعة المساحة الزمانية كالمكانية التي تحيط 
أم مف الفتح إلى عصر اإلمارة –بعدت البدايات التاريخية األكلى استفقد  ، بالبحث
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ألف طبيعة العمؿ األدبي فييا يحيط بيا الكثير مف الغمكض، إذ  (-ىػ138-ىػ93)
. كانت فترة حافمة بالمعارؾ لـ ينتج المبدعكف فييا فنا كلـ يجكدكا شعرا

 ،رل إلى الحكـأّف أدب أمة ال يتّغير بمجرد سقكط دكلة كصعكد أخكلقناعتي ب
إلى نياية عصر عصر اإلمارة األندلس مف  شاعرات:"جعمت عنكاف بحثيفقد 

. لما أردتو لفحكل بحثي عنكافأقرب  ىذا المكضكعكاف ك ."المكحديف

: كقد كانت أىـ األىداؼ التي تكخيتيا مف ىذا العمؿ

 ، أةالحرص عمى تقديـ خدمة أمينة لمتراث بالكشؼ عف جكانب تتناكؿ أدب المر -1
 ، معالمو   مع إبراز  ، كتنظـ أشتاتو المتناثرة في كتب التراجـ كاألدب كالتاريخ

ذلؾ أف الرجؿ  ، تقّؿ عف الرجؿ في القدرة كاإلبداع ك بالتالي تبييف أف المرأة ال
ال يقـك بدكره في  نصفو ميتكال بّد أف تاريخا  ، ك المرأة يصنعاف التاريخ معا

. عالـ الحضارة خير مقاـ

كالتي كانت  ، تصكيب الصكرة التي أشيعت حكؿ المرأة في المجتمع األندلسي-2
عمما أنو  ، ال صكرة الحرائر العربيات ، في الغالب صكرة الجكارم األجنبيات
. كاف لمحرائر شأف في األسرة كالمجتمع

كتكشؼ عف  ، الكشؼ مف خالؿ األدب ك التاريخ عف جكانب تعّزز دكر المرأة-3
 ، كاألعماؿ السياسية ، كالّديف ، التي كانت تقـك بيا في الثقافةالممارسات 

كحسف بالئيا  في التّطكر  ، كعرضيا بشكؿ يؤكّد فاعمية المرأة في المجتمع
. الحضارم

كعدـ جمكدّىف عند المعاني  ، معرفة قدرة النساء عمى إضافة مدلكالت جديدة-4
. الرجالية
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ليسيؿ الّنظر إليو  ، كضّمو في دفتيف ، أثر عف شعر النساء لـّ شتات ما -5
. فيجتزئ بذلؾ الدارس المستعجؿ عف مطكالت السير كضخاـ أسفارىا ، مجتمعا

في  إلبراز دكرىا ، الكشؼ عف حقيقة المكىبة النسكية بالحفر في عمؽ شعرىا-6
. بناء اإلنتاج األدبي ك الحضارم

كال مكقفا  ،  نسكياكأريد أف أنّكه أف اختيارم ليذه الدراسة ال يعّد نضاال
فكرة أسبقية  ك ال ، فأنا ال أحاكؿ طرح فكرة التكامؿ بيف المرأة ك الرجؿ ، ايديكلكجيا

. الرجؿ عف المرأة 

أك أف أبرز تفكّؽ  ، كما لست أقصد بيذا البحث أف أقارف بيف الرجؿ ك المرأة
يككف تعبير  فكمف يريد أ ، إذ مف الخطأ أف نقيس المرأة بالرجؿ ، أحدىما عمى اآلخر

. المرأة رجال فيك كمف يريد أف تصبح ، المرأة عف شعكرىا ما كتعبير الرجؿ

فاألدب  ، كما لست أىدؼ إلى تميز أدب النساء بميزة ليست في األدب العاـ
. عامة أدب إنساني بصرؼ النظر عف منشئو رجال أك امرأة

كبيف أختيا كال أحاكؿ أيضا المكازنة بيف األديبة في المغرب اإلسالمي 
بّغض النظر  ، ذلؾ أف اإلنتاج األدبي الجّيد فخر لنا جميعا نحف العرب ، المشرقية

ف كاف مف البدييي كجكد أكجو اتفاؽ ك أكجو اختالؼ ، عف القطب تبعا لالختالؼ  ، كا 
. المكجكد في البيئة ك الظركؼ

بالمغرب اإلسالمي في جميع  قألدب النسكم لكؿّ ؿكليس ىدفي أف أؤّرخ 
. يحتاج إلى جيد أكبر كزمف أطكؿ المجازفةفيذا ضرب مف  ، صكرهع
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نما غاية ما رميت إليو ك رجكت أف يتّييأ لي ىك أف أبّيف مدل حجـ  ، كا 
عصر اإلمارة بالمغرب اإلسالمي مف  قمساىمة المرأة في بناء النير األدبي كتكسيع

كأف ، بالعقـ األدبي كبالتالي التأكيد عمى عدـ إصابتيا ، إلى نياية عصر المكحديف
 .الصمت الذم تكصؼ بو أحيانا ليس خاصية جكىرية محدّدة لكينكنتيا

 ، كقد يالحظ القارئ أف في دراستي تغييبا لركف مف أركاف األدب كىك النثر
لكّف الجدير بالذكر أف اختيارم لمشاعرات لـ يكف ميال إلى إيثار الشعر عمى النثر 

نما  ، فإف النثر لغة الفكر كالعقؿ ، مشاعر ك الكجداففإذا كاف الشعر لغة اؿ ، كأىمو كا 
. السبب أنني لـ أجد لمنثر رائدة في المغرب اإلسالمي

. كتقع دراستي في مقدمة كمدخؿ كثالثة فصكؿ كخاتمة

ثـ مكانة المرأة  ، فأما المدخؿ فجعمتو لمحديث عف المرأة عند الغرب ك العرب
بؿ كاف  ، ف متّجنبا كال رجعيا في نظرتو إليياكبيّنت كيؼ أّنو لـ يؾ ، في اإلسالـ
. محترما ليا كمقدرا لشخصيتيا ، تقدميا محّبا

ثـ تطرقت إلى المرأة ك األدب عند العرب مف العصر الجاىمي إلى العصر 
. ، مكضحة بعض األسباب التي تسببت في حجب شعر المرأةالعباسي

 -م المغرب كاألندلس أما الفصؿ األكؿ فقد تضمف الحديث عف المرأة بعدكت
. -اجتماعيا، سياسيا، كثقافيا

فبعدكة المغرب تطرقت إلى المرأة مف العيد الرستمي إلى عيد الصنياجييف، 
كبعدكة األندلس، مف عصر اإلمارة إلى نياية عصر المكحديف، مبينة مكانة المرأة في 

ء الييئة إذ ليس مثؿ النساء في إنشا، (بعض عاداتيا -لباسيا-مكانتيا)المجتمع
. االجتماعية كحفظ نظاميا ك صيانتيا
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ككيما تككف الصكرة النسكية أكثر كضكحا مف الناحية االجتماعية، فقد تطرقنا 
إلى ظاىرة متعمقة بالنساء كاف ليا كبير أثر في األندلس، كىي الغناء     كما اقتضاه 

لعالقة الكطيدة مف تربية الجكارم كتثقيفيف، لما ليذا الضرب مف النشاط الفني مف ا
. باألدب الذم ىك مكضكع الدراسة

أما دكر المرأة السياسي، فقد تطرقت فيو إلى ذكر بعض األعالـ مف النساء، 
كاألميرة كنزة زكجة إدريس األكؿ، كاألميرة أـ مالؿ الصنياجية، كالسيدة صبح زكجة 

عيد الحكـ المستنصر، الالئي كاف ليف نفكذ سياسي سكاء بعدكة المغرب مف اؿ
الرستمي إلى العيد الصنياجي، أـ بعدكة األندلس مف عصر اإلمارة إلى عصر 

. المكحديف

إذ ال يختمؼ كقد ركزنا في ىذا الفصؿ أيضا عمى الثقافة في حياة المرأة، 
 ، اثناف فيما لمنظاـ التربكم كالتعميمي مف أىمية بالغة في حياة المجتمعات ك األمـ

. حضارتيا ك المحافظة عمى مقكماتيا الشخصيةفيك الركيزة األساسية لبناء 

كقد قصدت في سكؽ ما سقتو مف ىذه األخبار التاريخية التمييد لدراستي 
كالثقافية مرتبطة  ، كاالقتصادية ، كالسياسية ، الحياة االجتماعية ، ذلؾ أفاألدبية

. ككميا مرتبطة باألدب تأثرا كتأثيرا ، ارتباطا ال ينفصـ

ني عمى دراسة أىـ األغراض الشعرية التي تطرّقت إلييا اقتصر الفصؿ الثاك
 ، كالحنيف إلى الكطف، كالكصؼ، كاليجاء، كالغزؿ، كالمدحباألندلس، المرأة الشاعرة 

كالتي ال يمكف  ، كىناؾ قسـ مكضكعات أخرل خصصتو لألشعار المتداخمة المعاني
. إدراجيا في غرض معيف
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عرية، كغرض الغزؿ كغرض الكصؼ، كلعمنا نالحظ تفاكتا بيف األغراض الش
.  أك غرض الحنيف إلى الكطف كىذا مرده إلى تعذر الحصكؿ عمى شكاىد شعرية كثيرة

األندلس شاعرات أما الفصؿ الثالث فقد خصصتو لدراسة السمات الفنّية لشعر 
. إلى نياية عصر المكحّديفعصر اإلمارة مف 

كاعتمدت استعماؿ  ، ّدةكقد ابتعدت في ىذه الدراسة عف التسميات المعؽ 
كالمصطمحات الغائمة التي غالبا ما  ،عبارات كاضحة تفاديا لتمؾ اإلحصاءات الصّماء

فاإلسراؼ في  ، كالتي قد تزّىد القارئ فيما يكتب ، نجدىا في الدراسات األسمكبية
. يّدؿ عمى العمؽ في الدراسة التسميات ال

 ، عف المشكالت الفمسفيةعمما أّني قد حاكلت في بحثي كّمو أف أتجافي 
. شأني في ذلؾ شأف الشعر الذم كّكف مادة بحثي ، كمزالؽ التفكير العميؽ

: كتمثمث أىـ الجكانب التي ركزت عمييا في دراستي الفنية في

حيث حاكلت معرفة أىـ المعاني الشعرية التي : كخصائصو دراسة المضمكف: أكال
  خصائص ىذا المضمكف كالغمكضكما حاكلت معرفة أىـ  ، تناكلتيا شاعراتنا

. الثراء الذم تشّكمو ثقافة الشاعرات كأ ، كاإلشراؽ

 :كركّزت في ذلؾ عمى (الشكؿ)المستكل األسمكبي  دراسة: ثانيا

مطالع القصائد  -1

 .لغةاؿ -2  
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 ، األكزاف التي استعممتيا الشاعراتالمكسيقى الشعرية، كذلؾ بتبييف  -3 
كرسـك بيانية  ،إلحصاء القكافي جداكؿكقد استعنت في ىذه الخطكة ب
، عمما أني قد حرصت في الفصؿ الثاني لتكضيح أكثر األكزاف استعماال

. عمى ذكر أكزاف األبيات أماـ كؿ الشكاىد الشعرية التي أثبتيا

باعتبار أف حسف تكظيؼ الصكرة  ،اشاعراتفدراسة التشكيؿ البالغي لشعر  :ثالثا
بداعو البيانية كالمحسّنات المفظية كقد  ،معيار قد نقيس بو مدل قدرات الشاعر كا 

: ركزت في ىذه الدراسة البالغية عمى

 

                                  الصكر البيانية       ( 1

  

 

 

                                         المحسنات البديعية( 2

 

 

أما التاريخ فقد   ،كقد تناكلت دراسة فصكلي في ضكء منيج تاريخي كصفي
. عصر المكحديف إلى نياية عصر اإلمارةتناكلت مف خاللو الشاعرات مف 

 التشبيو

 االستعارة

 التكرية

الجناس 
 

 الطباؽ

 الكناية
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كمع أف البحث عف النساء في التاريخ األدبي يستدعي اإللماـ بكؿ اإلنتاج 
ألف حكاشي التاريخ  ، إال أنّني لـ أسيب في مجاؿ الدراسة التاريخية ، التاريخي

. ليست مف شركط ىذا البحث

لدراسة التاريخية الجديدة ىي التي تقتفي آثار الفنكف التي تمنح الحياة ثـ أف ا
. كليذا فقد تناكلت الشاعرات مف خالؿ أغراضيف الشعرية، أشكاال كمعنى

كقد ساعدت العممية الكصفية عمى تفسير مجيكدات المرأة في إثراء الحركة 
. األدبية في عيدنا المدركس

، في منيجي كاإلحصاء ؿ التحقيؽ ك التدقيؽكتجدر اإلشارة إلى أنّني لـ أغؼ
، ثـ أف كليذا كثّفت مف االستشياد بالنصكص مف أجؿ تدعيـ عرضي كاستنتاجاتي

المنيج اإلحصائي في معالجة النص األدبي ىك أحد المجاالت األسمكبية المعاصرة 
بكصفو كسيمة منيجية قادرة عمى استكشاؼ الخطاب األدبي، كاستكناه خصكصيتو 

. زة لوالمائ

كما استفدت مف المنيج النقدم القائـ عمى الذكؽ األدبي في استنطاؽ 
حيث ابتعدت قدر المستطاع عف األحكاـ الفمسفية حتى ال تفقد  ، النصكص الشعرية

. دراستي ميزة التبسيط التي ارتضيتيا ليذا المكضكع

لفنّية إذ حاكلت تتبع الظكاىر ا ، كىكذا فقد جمع منيجي بيف التاريخ ك الففّ 
كبناء القصائد  ، إلى عصر المكحديف شاعراتنا مف عصر اإلمارةالتي تميز بيا شعر 

. كصياغتيا بصفة شاممة ، كقكافييا ، كأكزانيا ، ك لغتيا
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 ، كقد يمحظ بعض الدارسيف أف المنيج المختار ال يتالءـ كالمناىج الجديدة
ع كالتنسيؽ لقراءات تعتمد عمى الجـ ، كىك ما يجعؿ مف دراستي دراسة تقميدية

. خمؽ لو ككؿ ميسر لما المنازع، متمكنة  ، لكّف النفكس مختمفة الطبائع ، مختمفة

فيك ال يستجيب لكؿ أنماط الدراسة  ، دب العربي لو كاقعو الخاصألثـ أف ا
كالنظرية التي تنتظمو مف  ، إذ ال بّد لو مف المنيج الذم يكائمو ، األخرل بداآلفي ا

. أطرافو كّميا

إيمانا مّني بأف الزبد  ، كألجؿ ىذا فقد كاف اختيارم لممنيج التاريخي الكصفي
. كأّما ما ينفع الناس فيمكث في األرض ، يذىب جفاء

كىي في  ، أىـ النتائج التي تكصمت إلييا ضمنتياثـ انتيى البحث بخاتمة 
خية ثـ ذيمتيا بذكر أبرز المصادر التارم ، حقيقتيا مالحظات كاجتيادات خاصة

. كاألدبية التي يّسرت لي الدرب كذلّمت العقبات

ككاف كتاب نفح الطيب لممقرم بشمكلو كمادتو الغزيرة خير عكف في إمدادم 
ككفيات  ،ككذلؾ كتاب البياف المغرب البف عذارل المراكشي ، بالمادة الضركرية

كالصّمة ، ركالحّمة الّسيراء البف اآلبا، كبغية الممتمس لمضبي، األعياف البف خمكاف
. البف بشككاؿ

أما المراجع الحديثة التي أنارت لي الطريؽ فأذكر منيا تاريخ األدب األندلسي 
كتاريخ الفكر األندلسي ألنخؿ ، كاألدب األندلسي لمصطفى الشكعة، إلحساف عباس
كاألسس النفسية لإلبداع الفني ، ا غكمسمساركالشعر األندلسي لغ، قكنزاليس بالنسيا
. كغيرىا مف المراجع التي أثبتيا في فيرس المصادر ك المراجع، ؼلمصطفى سكم
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ألف اىتمامنا  ، أما ما كاجيني مف صعكبات فيتمثؿ في غياب دكاكيف النساء
كىك ما يجعؿ العمؿ عمى تحصيؿ  ، بالنساء كاف مف منظار مساىمتيف األدبية

كنقص كزيادة   ،فبيت مف ىنا كبيت مف ىناؾ ، ألف مصادره متعددة ، شعرّىف مرىقا
رىاقا جيداكؿ ذلؾ مف الصعاب التي تطمبت اش كما ، ك أخطاء في اإلمالء . كا 

في األخير أرجك أف أككف قد كفّقت في اختيار مكضكع بحثي الذم أردتو أدبيا 
ال يمّمو  ، ألّنو حديث العاطفة كالكجداف ، فحديث األدب شيي إلى النّفكس ، جميال

. أف يقع ىذا العمؿ مف القارئ مكقع الرضا ك القبكؿكما أرجك ،  رجؿ ك ال امرأة

ّني ال أّدعي اإلحاطة بالكّؿ ك ال الكصكؿ إلى الغاية فكّؿ ما ىنالؾ جيد  ، كا 
 كفكؽ جيدؾ ال ، كلكّنو عمى كّؿ حاؿ أّدل بعض ما في المستطاع ، باحث مقؿ

: تالـ إذ

ق ػػػلزدت كلك كاف فيو ما يزاد    في الّدف أسقيت شاربي عمى قدر ما -

ف تمّنيت  ، أّما ما في بحثي مف ىفكات فإني أتحمؿ كزرىا غير خجمة بيا كا 
مطمئّنة إلى أّف باب  ، بعد أف قدمت ما في طاقتي إلنجاز ىذا العمؿ ، السالمة منيا

راجية أف يككف الخطأ القميؿ عالمة عمى إحراز  ، العصمة مرتج دكف بني اإلنساف
. «قريشا قصرت بيـ النفقة »أغفمتو كثيرا فألف  فإذا كاف ما ، الصكاب الكثير

فذلؾ   كختاما أقكؿ إذا كنت قد اقتربت في بحثي مف المنيج األكاديمي السميـ
فمو   خميسي حميدم قاـ بو أستاذم سعادة الدكتكر ، بفضؿ إشراؼ عممي صاـر

ـ كليسؿ ، مّني الشكر الخالص ك التقدير الذم يميؽ بما بذؿ ك يبذؿ مف عمؿ صالح
 ، لصحتو كليتقبؿ مّني التحية الخالصة الصادقة جزاء ما كفّره لي مف إمكانات عممية
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ّني ألجزؿ لو الثناء نيابة عف كؿ باحث قصد بابو فما كجده مغمقا كعقمو فما  ، كا 
. كعممو فما كجده ّضيقا أك قاصرا ، كقمبو فما كجده قاسيا ، كجده فارغا

إذ تعيدّني ، بالمسؤكلية اتجاىي يدكما أشكره بصفة خاصة عمى شعكره الفر
ّني ألرجك ، بالحب كالتشجيع في كؿ ما أقـك بو أف أككف التمميذة التي استطاعت  كا 
 :أف تفيـ دركسو في الحياة كالحرية

 دمػػؿ كقد تثمر الفركع فتو            ػإذ تأخذ الفركع مف األصػ -

يمة، فقد كاف حريصا كما أتقدـ بخالص شكرم إلى األستاذ الدكتكر الطاىر ـ
طكاؿ الكقت عمى تشجيعي ك الشّد عمى يدم، كما كاف أخا كصديقا طكقني بأخالؽ 

. العمماء ككد األصدقاء

كالشكر مكصكؿ لألساتذة األجالء، أحمد حساني، يكسؼ عركج، عبد القادر 
ىني، األخضر جمعي، عثماف بدرم، عمر عركة، محمد شنكفي، شريؼ مريبعي، 

. يف أشكرىـ شكرا ال ينفذ أبد الدىركعمي مالحي الذ

   مف الشكر قكقيـكما ال أبخس بقية األساتذة الخمصاء الذيف ساعدكني ح
ّني ألسجؿ ليـ ىذا الذكر، الثناءك ، الحسف ىنا قياما بالكاجب الذم تمميو المركءة كا 

: فقد قاؿ الشاعر

ر الّناس ؾال يشكر ا مف ال يش      لسعيد فضؿ نعمتو      ال تنكركا -

سييمة عبريؽ                                                  

ىػ  14شكاؿ  07الجزائر في يـك الجمعة      

ـ  2007أكتكبر  20         
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الحركة األدبية بالمغرب اإلسالمي مف كقبؿ البدء في الحديث عف المرأة 

إلى نياية عصر المكحديف، يجدر بنا أف نتحدث عف المرأة عبر  صر اإلمارةع

. العربكمختمؼ المراحؿ الزمانية عند الغرب 

دكرىا في إثراء ككضعيا _ ثـ نتطرؽ إلى كضع المرأة في المغرب اإلسالمي 

المرأة تفاكتا ثابتا في األخالؽ االجتماعية، كمؤمنيف أّف بيف الرجؿ _ صرح الحضارة

. خالؽ الفطرية، كفي مطالب األسرةاألك

فقد كانت المرأة مثار جدؿ عند الغرب كالعرب عمى حّد سكاء، كقد تشعّبت 

. أضرب ىذا الجداؿ بيف مياجـ كمؤيد

حيث قاؿ  ،"1"االمتيافكمعاممة مشكبة باالزدراء  مثال تمقت المرأة اليكنانيةؼ

لقتني حرا ال عبدا، خمقتني أشكر األلية عمى أنيا خ»: الفيمسكؼ اليكناني أفالطكف

 "2".«رجال ال امرأة

 "3". المرأة مصدر كؿ شرّ  حذكه إذ اعتبر سقراط حذاك

ضركرة أف ال  م في قمة القسكة مع المرأة، إذ رألاليندكس كاف المجتمعك
فيي تابعة إما لكالدىا، أك زكجيا أك ابنيا، أك أقارب الزكج، فقد نبذىا  ،تترؾ لنفسيا

                                                 

-بيركت، لبناف_ التكزيع ، دار أمكاج لمنشر ك 1المرأة في التاريخ ك المجتمع، ط: قبيسىل بشر - 1
. 23،  ص 1ـ، ؼ  1995

مطابع األىراـ ، دط ،اإلسالـالمرأة كاإلسالـ، أكؿ مكسكعة عف المرأة العربية عبر : غادة الخراساني - 2
. 12، ص 2التجارية، القاىرة، دت، ج

. 13، ص 2 ج: المصدر نفسو - 3
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ىا كانت ترل بعد مكت زكجيا مف اليكاف ما يفكؽ عذاب أفّ  لتىذا المجتمع، ح
 ."1"النار

مكاقؼ إيجابية عف المرأة، مثمما جاء كلكف في مقابؿ ىذه األفكار نجد أراء 
مف الذم ال يعمـ أف ىذه الحياة، كانت ستككف »: عمى لساف أحد الشعراء الجّكاليف

جمفة، ال عذكبة فييا مف دكف المرأة ؟ 

يعمـ أّف النساء كحدىّف قادرات عمى طرد األفكار الخسيسة  مف الذم ال 
مف قمكبنا ؟ فمف دكف النساء لف يككف ىنالؾ شيء، ال إقداـ عسكرم، كال فف، كال 

 "2".«ال حتى ديف، فنحف ال نرل ا إال مف خاللّيفكشعر، كال فمسفة، بؿ 

ذ كاف ليّف ككاف مقاـ المرأة عند الركماف رفيعا في الييئة االجتماعية، إ
 "3".جمعيات أدبية كىياكؿ خاصة يرتدنيا

 اكما أف الحضارة المصرية القديمة أعطت المرأة حقكقيا، كخكلتيا مركز
  "4."شرعيا

 

 

                                                 
قبؿ اإلسالـ، دط، منشكرات كزارة الثقافة ك في تاريخ العرب _المرأة في التاريخ العربي: ليمى صّباغ -1

. 459ـ، ص 1975 -دمشؽ –اإلرشاد القكمي 
 -تطكر الكضع النسكم مف بداية الحضارة  إلى يكمنا ىذا-المرأة عبر التاريخ : باتريؾ مكنيؾ بيتر -2

 155ـ، ص  1979   –لبناف  –، دار الطميعة لمطباعة ك النشر، بيركت 1ترجمة ىنرييت عبكدم، ط 
/ ىػ  1402 -لبناف–، مؤسسة الرسالة، بيركت 2المرأة في القديـ كالحديث، ط : عمر رضا كحالة - 3

. 178، ص 1ـ، ج 1982
دت،  -بيركت–المرأة في القرآف، دط، منشكرات المكتبة العصرية، صيدا : عباس محمكد العقاد - 4
. 47، ص5ؼ
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أحسف مف حظ المرأة في مجتمعات الفرس  فقد كاف حظ المرأة العربية أما
 ،م الحربإذ كانت في العصر الجاىمي مثار عاطفة الرجؿ ؼ ،"1"اليكنافكالركماف ك

  "2".يغضب ليا كيحرص عمى كرامتيا

 -كمنيا المعمقات–كما كانت مصدر إلياـ الشاعر، حيث التزمت كؿ القصائد 
 "3".نيجا كاحدا في التّغزؿ بالمرأة

: بف شّداد عنترة  كلعّؿ احتراـ العربي لممرأة في العصر الجاىمي يجسّده قكؿ

 "4"يكارم جارتي مأكاىاحتى       بدت لي جارتي    كأغّض طرفي ما -

كرغـ أّف العصر الجاىمي شيد تجمّيا لشخصيات نسائية في مختمؼ  
،إال أّف كضع المرأة فيو "5"القدرات األدبية  ـالمجاالت، سكاء في الفضائؿ الخمقية أ

العار، إذ يقكؿ سبحانو كظّؿ ممتينا، حيث انتشرت ظاىرة كأد البنات خشية الفقر 

 دكسممممإمالقمنحممنلزقكسموإيايسموالأوالوالم تقلل مم ﴿: كتعالى

                                                 
 -بغداد -صر العباسي، دط، دار الرشيد لمنشرالمرأة في أدب الع: كاجدة مجيد عبد ا األطرقجي - 1
 17ص

سالميا، ط :عبد ا عفيفي - 2  -لبناف-، دار الرائد العربي، بيركت2المرأة العربية في جاىميتيا كا 
. 27، ص 1ـ، ج1982 /ىػ1402

أدب النساء في الجاىمية ك اإلسالـ، دط، مطبعة مكتبة اآلداب، المطبعة : محمد بدر معبدم - 3
. 5دت، ص -القاىرة–ية النمكذج

ـ،  1997 -لبناف–تح خميؿ شرؼ الديف، دط، دار مكتبة اليالؿ، بيركت : ديكاف عنترة كمّعمقتو - 4
 75ص

 20-19المرأة في أدب العصر العباسي، ص : كاجدة مجيد عبد ا األطرقجي - 5
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 تل ل م الل رحممام ًلممهًامومام بمموالم تقلل م اهّنلفم اقتمرلّنممم

 "1".﴾ امإالم ااحق
فقد كاف الرجؿ العربي ييجر زكجتو غضبا منيا إذا أنجبت بنتا، كىك ما 

وإإ م بّنلمأرديسم ااننىم ظّنمووًىممم﴿: أشار إليو سبحانو كتعالى بقكلو

 "2".﴾دّن مويلمكظحسمبل

لى ىذا أيضا أشار : بقكليا معاتبة حزينة  "3"زكجة أبي حمزة الضبي تكا 

 اػػػيظّؿ في البيت الذم يميف               ألبي حمزة ال يأتينػا ما -

 اػا ذلؾ في أيدينػػػػتا ـ                 غضباف أف ال نمد البنينا -

ّنما نأخذ ما أعطينػا -  ناػػػػكنحف كاألرض لزارعي                   كا 

. "4"ػاػػننبت مػا قد زرعػكه فيف

باألدب، حيث تناثر شعرىا في بطكف  في ىذا العصراىتمت المرأة كقد 

أميات الكتب، كطبقات الشعراء البف سالـ الجمحي، كأشعار النساء لممرزباني، 

. كاإلماء الشكاعر لألصفياني

                                                 
. 151آية : سكرة األنعاـ -1
. 58آية : سكرة النحؿ  -2
أنجبت اإلناث فقط، فيجرىا زكجيا، كسمعيا يكما تقكؿ ىذه األبيات فرؽ ليا  ىي مف شاعرات العرب -3

، دار الكتب 1معجـ النساء الشاعرات في الجاىمية ك اإلسالـ ط: مينا. أ.عبد :  كصالحيا  ينظر
. 105-104ـ، ص  1990/ ىػ 1410-لبناف –العممية، بيركت

. 6ص :المصدر نفسو  -4
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ألدبي منذ العصر انشاطيا الفني كؿالمرأة العربية لعّؿ ممارسة ك 

ليس أحد مف العرب إال كىك يقدر عمى قكؿ »: قكؿ ابف أبي داكد يؤكّده الجاىمي

طبع ركب فييـ، قّؿ قكلو أك كثر، فإف صدؽ ىذا عمى رجاليـ، صدؽ عمى  الشعر

  "1".«تختمؼ نسائيـ، إذ الطبع كاحد كالمغة متفقة كالغريزة ال

شعرا حتى حفظت سبعة عشر ديكانا لمنساء  لـ أنظـ»: كقاؿ أبك تماـ 

  "2".«خاصة

قمت الشعر حتى ركيت لسّتيف امرأة منيّف  ما »: كقاؿ أبك نكاس 

 "3".«الخنساء كليمى األخيمية

فالشعر مف أىـ خصائص العرب الفكرية كىك أسرع الكممات التي تنبئ عما 

 .في نفسية اإلنساف

أجمؿ رثائيا قكليا في أخييا  كمف شاعرات العصر الجاىمي الخنساء، كمف

: صخر

كأذكره لكّؿ غركب شمػػس      يذكرني طمكع الشمس صخرا     -

عمى إخكانيـ لقتمت نفسػػي            ػي   ػكلكال كثرة الباكيف حكؿ -

 "1"أفارؽ ميجتي كيشؽ رمسػي             فبل كا ال أنساؾ حتػػػى  -
                                                 

/ ىػ 1394 -لبناف–آداب العرب، دط، دار الكتاب العربي، بيركت  تاريخ: مصطفى صادؽ الرافعي -1
 64، ص5، ب3ـ، ج1974

 73، ص5، ب3ج:المصدر نفسو - 2
ـ، 1992 -لبناف–، دار العمـ لممالييف، بيركت 10ط  -قامكس تراجـ–األعالـ : خير الديف الزركمي -3
 225، ص2ج
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: ساء اإلبداعية، حيث قاؿ بشار بف بردلقد اعترؼ األدباء بقدرة الخفك 

تمؾ : لـ تقؿ امرأة قط شعرا إال تبّيف الضعؼ فيو فقيؿ لو، أك كذلؾ الخنساء ؟فقاؿ»

 "2".«تفكؽ الرجاؿ

كمف شاعرات العصر الجاىمي أيضا خالدة بنت ىاشـ بف عبد 

: كالخنساء بنت التيحاف التي قالت فيمف تحبّ ،"3"مناؼ

 "4"برل الجسـ مني فيك نضك سقاـ    جحكش    أال إّف كجدم بالخفاجي -
 

حيث ،"5"بكاب اتساعا أماـ تجربة النساءكقد كاف غرض الرثاء مف أكثر األ

كلعؿ ىذا يعكد إلى رّقة شعكرّىف، فيّف أشّد حزنا  ، "6"اتيّمت الخنساء بأنيا نّدابة

ف تجدر اإلشارة كلكعة مف الرّجاؿ، كمف تـ فالرثاء كثيؽ الصمة بنفكسيّف كميميّف،  لؾ

. إلى أّنو لـ يالـز المرأة في كؿ شعرىا

قيؿ عف إجادة المرأة ليذا الفف إال أف العقاد يرل أّف مستكل النساء  كرغـ ما 

". 7"في المراثي ال يرقى إلى مستكل الرجاؿ

                                                                                                                                            
 85-84ـ، ص 1983/ ىػ 1404 -كتبير-دط، دار بيركت لمطباعة كالنشر: ديكاف الخنساء -1

 6ص : ديكاف الخنساء - 2
 301، ص2األعالـ، ج: خير الديف الزركمي - 3
 76كاإلسالـ، ص معجـ النساء الشاعرات في الجاىمية: مينا.أ.عبد - 4
–الشعر النسائي في أدبنا القديـ، دط، دار غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع : مي يكسؼ خميؼ - 5

 94ص، دت -القاىرة
. 8ـ، ص1999-لبناف–المرأة بيف الميثكلكجيا كالحداثة، دط، فريقيا الشرؽ، بيركت : خديجة صبار - 6
 8، ص7المرأة في القرآف، ؼ: عباس محمكد العقاد - 7
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كقد تجاكزت المرأة العربية قديما حّد قكؿ الشعر، أك االكتفاء بسماعو، إلى 
حكؿ ما تسمع، حيث احتكـ إلييا الشعراء، كأـ جندب التي إصدار أحكاـ نقدية 

 "1".فضّمت شعر عمقمة الفحؿ عمى شعر زكجيا امرئ القيس

جاء اإلسالـ أسبغ عمى المرأة مكانا اجتماعيا كريما في مختمؼ مراحؿ فمما 
: حياتيا ككافة عالقاتيا االجتماعية، حيث جعميا تحّس بآدميتيا إذ قاؿ تعالى

اهاامإنّنّنام لتهاكسممممإكلموأننىمووجلهاكسمميامأيًام ﴿  
 جل اموققااظماقجاارل مإنّنمأكلمكسمعهدم امأ تّناكسمإنّنم امعلحسمم

 "2."﴾ قحل

ككما جعؿ ا تعالى المرأة شريكة الرجؿ في اإلنسانية، فقد جعميا  

وممميجحظمممم اصااحااممممم﴿: العقاب حيث قاؿكأيضا شريكتو في الثكاب 
مممممرّن والئميد للنم الهنموالميظلحلنمممإكلمأومأننىمويل

" 3".﴾نتحل 

مممعحظم ااحاممممإكلمأومأننىمويلممممممرّنلهححّنحهىمم﴿:كما قاؿ
 "4".﴾رحاةمطحقنمواهلزيّنهًسمأوليسم  ربمممامكانل ميجحللن

. الكاجباتكفاإلسالـ إذف حقؽ المساكاة بيف الذكر كاألنثى في الحقكؽ 

                                                 
 17الشعر النسائي في أدبنا القديـ، ص : مي يكسؼ خميؼ - 1
 13آية : سكرة الحجرات - 2
   124آية : سكرة النساء - 3
   97آية : النحؿ سكرة - 4
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كاجب أثقؿ، ال لتفضيؿ طائش،  كىك إذ أعطى الرجؿ حقا أكثر فمقاء 
ّنما حدّدىا، يقكؿ تعالى واًمّنممنظمم....﴿: كما أّف القرآف لـ يجعؿ القكامة لمرجؿ كا 

 الذمعلحًمّنم ااحجلوومواللّنوالمعلحًمّنمداونمو امعزيزمم
 "1".﴾ركحس

 ﴿: فقاؿ جكقد حّرـ ا سبحانو كتعالى اعتبار المرأة مف جممة مكركثات الزك

  "2"﴾ ....آمهل مالميحظّنماكسمأنم لثل م اهباءمكليايامأيًام اليممم

اللوالمنصحيممحام لرمم﴿:كما أّنو جعميا كارثة ال مكركثة فقاؿ
 ال اد نمو اقل لنموالهّنباءمنصحيممحام لرم ال اد نمو اقل لنمم

 "3" .﴾محّنامقّنظّنممهىمأومكنلمنصحقاممللوضا

عميو كسمـ في  كلمكانة المرأة في اإلسالـ فقد ذكرىا الرسكؿ صمى ا
. مكاضع كثيرة كأكصى بيا خيرا

عمر  كىكذا ظّؿ اإلسالـ يعمي مف شأف المرأة، كيغرس في نفسيا الثقة، فيذا
. «أصابت امرأةكأخطأ عمر  »: امرأة قشتويقكؿ كقد نا -كىك مف ىك–بف الخطاب 

أّدل إلى بركز بعض الرائدات كعائشة أـ المؤمنيف، التي برزت  كلعّؿ ىذا ما
كالسيدة عائشة بنت طمحة بف عبد ا التي نبغت في ، "4"لسياسة كالعمـ كالحربفي ا

                                                 
  228آية : سكرة البقرة - 1
 19آية : سكرة النساء  - 2
 07آية: سكرة النساء   - 3
 32ـ، ص 1990/ ىػ  1411 -جّدة–، دار المنارة 8رجاؿ مف التاريخ، ط : عمي الطنطاكم  - 4
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فاإلسالـ لـ يكف دينا جديدا فحسب، بؿ أيضا حركة إصالحات اجتماعية ، "1"األدب
. أصابت بشكؿ خاص كضعية النساء

كلـ تقتصر حرية المرأة عمى صدر اإلسالـ فحسب، بؿ استمرت طكيال، 
 ،"2"عيد الخمفاء الراشديف بالرجاؿ لسماع خطب الخمفاء حيث اختمطت المرأة في

، كظّمت المرأة العربية "3"كفي العيد األمكم كانت األميرات تتدرّبف عمى رككب الخيؿ
ية التي حقّقيا ليا تنعـ بالحرّ  -ر الخمفاء العباسيفعاش –حتّى خالفة المتككّؿ 

ء يفخركف بأف يمقبكا بأسماء الحياء، حيث كاف األباكاإلسالـ، داخؿ إطار مف العفة 
بناتيـ، ككاف األبطاؿ يخكضكف غمار الحرب كىـ ييتفكف بأسماء حبيباتيـ، ككانت 

الفتاة العربية المثقفة تحّدث الرجاؿ دكنما حرج، كلعّؿ معرفتيا قدر نفسيا جعمتيا 
 "4".تحظى باحتراـ مف حكليا

ف الطبيعي أف ، إذ كاف ـكلقد نحا الشعر مع مجيء اإلسالـ منحى مختمفا
. ت الفكرية الجديدةالتتأثر المرأة بالتحك

أركل بنت عبد المطمب، التي رثت النبي عميو  صدر اإلسالـ كمف شاعرات
: السالـ بقكلياكالصالة 

                                                 
 -الجيؿ، دار 13تاريخ اإلسالـ السياسي كالديني كالثقافي كاالجتماعي، ط: حسف ابراىيـ حسف - 1

. 445، ص9، ب 1ـ، ج1991/ ىػ 1411 -القاىرة–مكتبة النيضة المصرية  -بيركت
 444، ص9،ب1ج :المصدر نفسو -2
دراسات في تاريخ الحضارة اإلسالمية العربية، دط ، دار المعرفة الجامعية : سعيد عبد الفتاح عاشكر -3

. 258-257ـ ، ص2003-االسكندرية  –لمطبع كالنشر كالتكزيع 
–، دار العمـ لممالييف 4مختصر تاريخ العرب، نقمو إلى العربية عفيؼ البعمبكي، ط: سيد أمير عمي - 4

 190، ص 14ؼ ،ـ1981 -بيركت
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    أال يا رسكؿ ا كنت رجػاءنا                 -
ؾ جافيػػػا ػككنت بنابرّا كلـ ت                               

      كأف عمى قمبي لذكر محمػػد              -    
كماجّفت مف بعد النبي المكاكيا                             

  أفاطـ صمى ا رب محمػػد                  -
 "1"بيثرب ثاكيػا لعمى جدث أمس                            

  

لو، حيث كانت تبارم دة ؽكما كانت ابنة حساف بف ثابت ذكاقة لمشعر، نا
 "2".كالدىا في النظـ

مكاقفيا بكؿ كضكح  -اشعرأف تسجّؿ –المرأة استطاعت العيد األمكم  كفي
 "3".كجرأة

كمف شاعرات العيد ليمى األخيمية التي أكثرت مف رثاء ابف عّميا تكبة بف 
نزليا كاف ـ إذ، التي اشتيرت بندكاتيا األدبية ، كالسيدة سكينة بنت الحسيف"4"الحمير

.  "5"كالشعراء كعبة األدباء

                                                 
، دار 1معجـ الشعراء مف العصر الجاىمي حتى نياية العصر األمكم، ط: عفيؼ عبد الرحمف - 1

. 16-15ـ، ص1996/ ىػ 1417المناىؿ لمطباعة كالنشر التكزيع، 
 28الشعر النسائي في أدبنا القديـ، ص: مي يكسؼ خميؼ - 2
. 69الشعر النسائي في أدبنا القديـ، ص: مي يكسؼ خميؼ - 3
تح مفيد قميحة، مراجعة نعيـ  ،2الشعر كالشعراء، ط: أبك محمد عبد ا بف مسمـ بف قتيبة الدينكرم - 4

. 291ص  ـ،1985/ ىػ 1405 -لبناف -زرزكر، دار الكتب العممية، بيركت
كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف، دط، تح إحساف عباس ، : أبك العباس شمس الديف بف خمكاف - 5

. 394، ص 268، رقـ الترجمة 2ـ، مج  1971 -بيركت–دار صادر 



 1734 

حركة المّد الحضارم كاختالط األجناس، ازدادت  معكالعصر العباسي  كفي

الفكر، كساىمت كمشاركة المرأة عمى كؿ األصعدة، حيث ناظرت الّرجاؿ في الثقافة 

، "1"في مياديف مختمفة، كالسّيدة زبيدة زكجة ىاركف الرشيد، إذ كانت شاعرة مميمة

ككميّف كّف ، "3"، كالعباسة بنت الخميفة الميدم"2"عمية أخت ىاركف الرشيدكالسيدة 

. شاعرات

يفكتنا كنحف في العصر العباسي، أف نشير إلى أف ىناؾ مف سمؾ تّيار  كال
 ."4"الزىد كرابعة العدكية، إذ كانت مف النماذج الكبرل في الزىد اإلسالمي

لممارسة األدبية، فالمرأة ذات كيظير مف ثبث األسماء ىذا، عالقة المرأة با 
. فاعمة كمنتجة، كليس مّجرد مادة يستمّد منيا الرجؿ المبدع مكضكع إنتاجو الفّني

ضافتو إلى التراث   كمف ىنا تّتضح ضركرة تسجيؿ تراث المرأة األدبي، كا 
: التعتيـ الحاصؿ حكؿ شعر المرأة يعكد ألسباب أىميا اإلنساني، كلعؿّ 

لعربية مف التبديد، كما انتابيا مف النكبات، ما أصاب المؤلفات ا -
كعبث الغزاة في بغداد كقرطبة، خاّصة كأّف بعض المؤلفيف خّصكا جزءا كبيرا 

. مف مؤلفاتيـ لشعر النساء، كنزىة الجمساء في أشعار النساء لمسيكطي

                                                 
، 2ـ، مج2001 -القاىرة–الجمعية المصرية  -بيركت-، دار الجيؿ2ط: المكسكعة العربية الميسرة -1

. 1254ص
 -بيركت– ذيؿ عمييا، دط، تح إحساف عباس، دار صادرؿفكات الكفيات كا: بف شاكر الكتبيمحمد  -2

. 123، ص371،رقـ الترجمة 3مج ،دت
، تح رجاء محمكد 2ميذب الركضة الفيحاء في تكاريخ النساء، ط: ياسيف بف خير ا العمرم -3

. 291ـ، ص2000/ ىػ 1420-لبناف-بيركت-، الدار العربية لممكسكعات،ئيالسامرا
 

مطبعة انجي، خعريب عبد العزيز أميف اؿت ،1طشييرات النساء في العالـ اإلسالمي، : قدرية حسيف -4
. 60-48ص ، ص2ـ، ج1924/ ىػ 1334السعادة، 
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كانت القبيمة تعتبر الشاعر لسانيا السياسي، فيي تعّده لمدفاع عنيا  -
، كالمرأة ال تصمح  أف (أظفار العشيرة)كليذا يّسمكف الشعراء في الخصكمات، 

 "1".تككف ظفرا كال نابا، بؿ ىي فاكية العيش

لقد كاف لمركاة دخؿ في حجب شعر النساء، ذلؾ أف المعارؼ  -
انتقمت إلينا عبر الركاية الشفيية، فشعر المرأة كاف تحت تصرؼ الركاة فيما 

  "2".يرككف كفيما يحجبكف

إذا »: بعض الرجاؿ الذم نشتـّ رائحتو في قكؿ الفرزدؽ تعصبّ  -
 "3".قالو في امرأة قالت شعرا. «صاحت دجاجة صياح الديؾ فاذبحكىا

شعرية فقط، فذلؾ  الـ يكف العرب يحفمكف بالمرأة التي تقكؿ أبيات -
ّنما اىتمكا " 4".بالتي أبدعت في فف مف الفنكف كأكثرت القكؿ فيو طبيعي فييـ كا 

حصركا مجاؿ  ،ركة التدكيف كالجمع تّمت عمى أيدم رجاؿإف ح -
 "5".المرأة الفّني في غرض الرثاء

أمر، فإّف قائمة الشعر ال تخمك مف أسماء الشاعرات، إذ ال  مف كميما يكف
. نّتصكر خمسة  عشر قرنا مف الزماف لـ تنتج سكل بضع شاعرات عربيات يعقؿ أف

 
 

                                                 
 66، ص5، ب 3تاريخ آداب العرب، ج: مصطفى صادؽ الرافعي - 1
العربي، الدار  الثقافي، المركز 1، ط تأنيث القصيدة كالقارئ المختمؼ: رحاب عبد ا محمد الغّذامي - 2

. 81ـ، ص 1999البيضاء، المغرب، 
. 29ص ،تأنيث القصيدة كالقارئ المختمؼ: رحاب عبد ا محمد الغّذامي - 3
 67، ص5، ب3تاريخ آداب العرب، ج: مصطفى صادؽ الرافعي - 4
 11أدب النساء في الجاىمية كاإلسالـ، ص: محمد بدر معبدم - 5



 1754 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الفصل األول

 
 
 

المرأة بعدكتي المغرب 
كاألندلس 

 -اجتماعيا ، سياسيا، ثقافيا– 
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 وقحاعحام،م– احلأةم جدو تم احملرمو اندافمم"ممممم
"ممثّنتّنارحا، سحاسحا

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 اجتماعيا -أكال
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 اجتماعيا -أكال

لـ يكف المغرب اإلسالمي بكؿ التّحكالت التي شيدىا، مجتمع الرجؿ كحده، 

. شأف ميـ، كدكر حضارم يساعد عمى ارتقائو بؿ كاف لممرأة فيو

إاّل  ،أما عف عدكة المغرب، فمـ يكف دكر المرأة فييا ناصعا لقمة الدراسات

أّنو لـ يكف باىتا، فقد كاف لممرأة المغربية نصيب أختيا في بالد العرب، حيث طرقت 

 ،ديث كالنحكالمرأة العربية المسممة أبكاب المعرفة، كتّضمعت في العمـك الفقيية كالح

 ."1"كتجاكزت ىذا إلى تدريس النساء ككذا الرجاؿ مف كراء حجاب

ككما كاف لممرأة العربية قديما إسيامات في الميداف االجتماعي، فكذلؾ كاف 

لممرأة المغربية بصمات في الميداف نفسو، تجّمت في مشركع أـ البنيف فاطمة بنت 

، كقد كاف بمثابة جامعة "2"كييف بفاسمحمد بف عبد ا التي قامت ببناء مسجد القر

كمف أشير  ،"4"كما كاف ألختيا مريـ الفضؿ في بناء المسجد الجامع، "3"إسالمية

العالمة ابنة الشيخ الطيب بف كيراف، ككانت تدرس المنطؽ لمرجاؿ، كما كاف  قمدرسي

. "5"ليا ضمع في مختمؼ الفنكف

                                                 
 54-53ميّذب الركضة الفيحاء في تكاريخ النساء، ص: بف خير ا العمرمياسيف  - 1

بالد شنقيط عرض لمحياة العممية كاإلشعاع الثقافي كالجياد الديني مف خالؿ : الخميؿ النحكم - 2
، تكنس  . 52، ص1، ؼ1ـ، ب1987-الجامعات البدكية المتنقمة، دط، المنظمة العربية لمثقافة كالعمـك

ـ، 1981-تاريخ المغرب الكبير، دط، دار النيضة العربية، بيركت، لبناف: بد العزيز سالـالسيد ع - 3
. 754، ص10، ؼ4، ب2ج
تح عبد الكىاب بف منصكر، المطبعة  ،2جني زىرة اآلس في بناء مدينة فاس، ط: عمي الجزنائي - 4

 .92، ص2ـ، ب1991/ ىػ 1411-الرباط–الممكية 
-لبناف-بيركت –الشرؽ إفريقيا  -المغرب–، أفريقيا الشرؽ 2الكتابة، طالمرأة ك: رشيدة بف مسعكد - 5

. 45، ص1ـ، ؼ2002
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بف    األمير إبراىيـاألغالبة برز دكر الجارية جالجؿ زكجة  عصركفي 

، كما "1"األغمب، كأـ كلده زيادة ا الثالث، ككانت كرعة شديدة الخكؼ عمى ابنيا

كانت كالدة األمير أبي إسحاؽ إبراىيـ شخصية بارزة، تجاكز نفكذىا قصكر الحريـ  

 "2".إذ كانت ليا معامالت تجارية مع أصحاب كبار القكافؿ

كضع كريـ، ككانت تشارؾ الرجؿ المرأة ب تمتعتكفي مجتمع صنياجة 

العشريف مف ككقد شممت ىذه المشاركة حفؿ ختـ القرآف ليمة السابع  ،"3"نفكذه

كقد سمحت الحرية التي  "4"،فاألندلسييكرمضاف، كىي ليمة مّعظمة لدل المغاربة 

عاممة  ،يف لممرأة بالسعي إلى الزكاج بمف تراه أىال ليامالصنياج عصركجدت في 

. "5"لتدابير الالزمةفي ذلؾ كؿ ا

زليخا زكجة المعّز ابف باديس برجاحة العقؿ في ىذا العصر اشتيرت  كقد
زكجة كبف باديس،  ككذلؾ اشتيرت األميرة بالرة بنت تميـ بف المعز ،"6"ككثرة البرّ 

 الناصر بف 

                                                 
منشأة معارؼ  ،طدتاريخ المغرب مف الفتح إلى بداية عصكر االستقالؿ، : سعد زغمكؿ عبد الحميد - 1

. 63ص ،2ـ، ج1979-جالؿ حزل كشركاه-االسكندرية
. 153-152، ص2ج: المصدر نفسو - 2
، 3ب ،(عصر المرابطيف كالمكحديف)الحضارة اإلسالمية في المغرب كاألندلس : حسفحسف عمي  - 3
 352، ص2ؼ
األكلياء،  -الذىنيات -المجتمع–المغرب كاألندلس في عيد المرابطيف : إبراىيـ القادرم بكتشيش - 4
 .88ـ، ص1993 ،، دار الطميعة لمطباعة كالنشر، بيركت، لبناف1ط
  
مذكراتو المسماة كتاب التبياف، تح ليفي بركفنساؿ، دط، دار المعارؼ، مصر، : عبد ا بف بمقيف - 5

. 68-67، ص4ـ، منشكرة عف النسخة الكحيدة المكجكدة بفاس، ؼ1955
. 50-49ص ـ،1934شييرات التكنسيات، دط، المطبعة التكنسية، : عبد الكىاب محسف حسف - 6
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. "1"عمناس، بالكـر كالتّديف كالعمـ، كقد بنى ليا زكجيا قصرا باسميا

فكاف مف الطبيعي أماـ االستقرار السياسي، الذم أمّنو  األندلس بعدكةأما 
بف       فقد أجبر األمير المنصكر الخمفاء األمكيكف، أف تتمتع المرأة بمكانة عالية،

أبي عامر،ممؾ مدينة نبره، عمى أف يجثك عمى ركبتيو لتقديـ ألكاف االعتذار، حيف 
 ."2"عمـ أف امرأة مسممة مأسكرة لديو

المرأة األندلسية بنشاطيا الفّني إلى الحياة العامة، سكاء  كىكذا فقد خرجت
دات المجتمع الراقي، أـ بنات الطبقات الفقيرة كالجاريات، حيث برزت سيّ في ذلؾ 

، "3"نيضة اجتماعية تجّمت في ظيكر الشخصية النسكية خاصة في الميداف الفّني
باعتبارىما قطبا  انات مف المدينة كمكةحيث استقدـ عبد الرحمف الداخؿ الففّ 

مكسيقي عرفت بدار  عيدممحقة بقصره، كانت بمثابة ـ ا، كأقاـ ليّف دار"4"الغناء
 ".5"المدنيات

                                                 
. 52-51ص: المصدر نفسو - 1
2
–، دار الجيؿ 1لتصكير الفّني لمحياة االجتماعية في الشعر األندلسي، طا: حسف أحمد الّنكش - 

 .334، ص3ـ، ؽ1992/ىػ1412-بيركت
 الشعر النسكم في األندلس، دط، قّدـ لو العالمة عبد ا كنكف،: نيسكمحمد المنتصر الرم - 3

. 45ـ، ص1978 -لبناف -بيركت–منشكرات دار مكتبة الحياة 
قرطبة حاضرة الخالفة في األندلس، دط، دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر : لـلسيد عبد العزيز ساا-4
 69، ص11، ؼ4، ؽ2ـ، ج1971-بيركت–
الطيب مف غصف األندلس الرطيب كذكر كزيرىا لساف  حنؼ(: المقرم)أحمد بف محمد التممساني  -5

، 6، ب3، مجـ 1968  /ىػ1388 -بيركت–الديف بف الخطيب، دط، تح إحساف عباس، دار صادر 
. 140، ص3ؼ
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ستقدـ في ىذه اانات إلى األندلس الفف كالعمـ، كممف كقد نقمت ىذه الففّ 
 "1".المرحمة الجارية العجفاء، ككانت تتقف قكؿ الشعر كتحسف الغناء

بد الرحماف الداخؿ الجارية فضؿ المدنية، ككانت مف راىّف عتكمف المكاتي اش
محظيات لديو لجكدة  ، ككفّ "3"، ككذلؾ الجارية قمـ كالجارية عمـ"2"أبمغ الناس كالما

 ."4"غنائيّف كرقة آدابيف

كما كاف لمحكـ بف ىشاـ بف عبد الرحمف الداخؿ عّدة مغنيات كبيجة   
 ،"6"بالجارية طركب ىياما عظيما كقد ىاـ عبد الرحماف األكسط ،"5"كفاتف كعزيز

: حتى أّنو في إحدل غزكاتو ترؾ الجيش كعاد إلى قرطبة ليرل طركب التي قاؿ فييا

العة ذكرتني طركبػػػا ػر ط  إذا ما بدت لي شمس النيا -

كقكدم إلييـ سياما مصيبػػا  عداني عنؾ مزار العػػدل  -

" 7"ل أف يذكباػإذا كاد منو الحص أالقي بكجيي سمـك اليجير  -

                                                 
 142-141، ص3، ؼ6، ب3مج : المصدر نفسو -1
 72، ص5، ب3تاريخ آداب العرب، ج: مصطفى صادؽ الرافعي -2
 140، ص3، ؼ6، ب3الطيب، مج حنؼ: المقرم -3
 32، ص3لبناف، دت، ج -بيركت–، دار الكتاب العربي 5، طاإلسالـظير : أحمد أميف -4
 -لبناف -بيركت–، دار الثقافة 5ط -عصر سيادة قرطبة-ب األندلسي تاريخ األد: إحساف عباس -5

 53ـ، ص1978

مداف حطكؽ الحمامة في األلفة كاألاّلؼ، دط،  تقديـ : أبكمحمد عمي بف أحمد بف حـز األندلسي -6
 7ـ، ص1988-الجزائر–مكفـ لمنشر، طبع المؤسسة الكطنية لمفنكف العربية، كحدة رغاية  حجاجي،

،تح حسيف مؤنس، 1الحمة السيراء، ط(: ابف األّبار)ا محمد بف عبد ا بف أبي بكرأبك عبد  -7
. 115-114، ص1ـ، ج1963 -مصر -القاىرة–الشركة العربية لمطباعة كالنشر، دار الكتاب العربي 
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كتجدر اإلشارة إلى أف حسف الخط كاف مف المظاىر الثقافية التي يستحسف 
كمف ىنا فقد استكتب الخميفة الناصر لديف ا الجارية مزنة،  ،"1"تكفرىا في الجارية

، كاستكتب الخميفة عبد الرحماف "2"ىػ358إذ كانت حسنة الخّط، كقد تكفيت عاـ 
 ."3"نت نحكية شاعرة، كعركضية خطاطة، ككالبفؿاألكسط الجارية 

 ."4"ف كاتبةمكقد ذكر عبد الكاحد المراكشي أّنو كجد بقرطبة كحدىا مئة كسبع

. األمكم العصريكف لمرجاؿ فضؿ عمى النساء في العمـك كالفنكف في لـ  إذ ."4"كاتبة

عصر اكتماؿ جميع التطكرات االجتماعية، كاف عصر الخالفة  عمى أفّ 
. "5"كالمغربية كضكحا كامال ككضكح الشخصية األندلسية

ىػ، التي شيدىا إقميـ 456الطكائؼ كثرت النكبات، كنكبة عاـ  عصرفي ك
بربشتر، كالتي كقع فييا عدد ضخـ مف نساء المسمميف في يد النصال، كىك ما أشار 

: عّساؿ بقكلواؿإليو الفقيو الزاىد ابف 

  "6"ذراءػػػػطفؿ كال شيخ كال ع   كـ مكضع غنمكه لـ يرحـ بو   -
                                                 

 64المرأة في أدب العصر العباسي، ص: كاجدة مجيد عبد ا األطرقجي -1
إبراىيـ اآلبيارم، دار الكتاب ح ت ،1ط الصمة،: (شككاؿف ببا)لممؾ عبد ا بفأبك القاسـ خمؼ  -2

، 1542، رقـ الترجمة 3ج ،3ـ،مج1998/ ىػ1410-بيركت -دار الكتاب المبناني -القاىرة-المصرم
. 992ص

 .999، ص1541، رقـ الترجمة 3ج: المصدر نفسو -3
 
المعجب في تمخيص أخبار (: معبد الكاحد المراكش)مد بف عمي بف التجيبي حمحي الديف أبك ـ -4

. 372ـ، ص1949 -القاىرة -مطبعة االستقامة– تح محمد سعيد العرياف، ،المغرب، دط
       -القاىرة –الفكر العربي  ، دار1رب كاألندلس، طػتاريخ المغ: حسف أحمد محمكد -5

. 135ص ـ،1999/ىػ1419
 -بيركت–، دار الثقافة 5ط -بطيفعصر الطكائؼ كالمرا–تاريخ األدب األندلسي : إحساف عباس -6

. 178ـ، ص1978 -لبناف
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: كقد كصؼ أبك محمد بف عبد الّبر حاؿ النساء في ىذه النكبة فقاؿ

، كبكاء اف، كقد صّمت اآلذاف بصراخ الصبياف، كنياح النسك.....»

ظّنكـ معشر المسمميف، كقد سيقت النساء كالكلداف مابيف عارية  ، كما.....الكلداف

. "1" « ...كعرياف

أف تنكشؼ كتأخذ فيما يأخذ فيو  عصرىذا اؿكمع ىذا فقد أتيح لممرأة في 

  ".2"الناس مف ليك كنعـ،كجاذبت الرجؿ فنكف المرح

حرصت  "3"-مؤسسة الدكلة المرابطية–فمما آلت السيادة إلى قبيمة لمتكنة 

كقد اختمطت المرأة المرابطية  النساء عمى االحتفاظ بمنزلتيّف في بالط المرابطيف،

سبات إذ كانت سافرة، كىي عادة نشأت معيا في كمختمؼ المنا ،بالرجاؿ في األسكاؽ

المؤسس –بف تكمرت   كىك ما أغضب الميدم ،"4"-الصحراء-مكطنيا األصمي 

، فقد "5"، حيث استعمؿ العنؼ لمحّد مف ىذا االختالط -الركحي لدكلة المكحديف

                                                 
. 181، ص المصدر نفسو -1
 

سالميا، ج: عبد ا عفيفي -2  130، ص3المرأة العربية في جاىميتيا كا 
 :لمتكنة بطف مف بطكف  صنياجة،ينظر -3

كالمغرب، طبع المغرب في ذكر بالد أفريقيا (: عبد ا بف عبد العزيز بف أبي مصعب)أبك عبيد البكرم 
. 164ـ، ص1857/ىػ1274-الجزائر–باعتناء الباركف دم سالف 

عة البيية ب، دط، المطاألقصىاالستقصا ألخبار دكؿ المغرب : أحمد بف خالد الناصرم السالكم -4
. 132،ص1ىػ، ج1894/ىػ1312-القاىرة–المصرية 

، تقديـ كتحقيؽ كتعميؽ 2ت، طكتاب أخبار الميدم بف تكمر(: البيذؽ)أبك بكر بف عمي الصنياجي  -5
 31ـ، ص1986-الجزائر–عبد الحميد حاجيات 
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ضرب دابة أخت أمير المسمميف عمي بف يكسؼ بف تاشفيف، ألّنو كجدىا سافرة في 

" 1".زّقة مراكش فأسقط األميرة أرضاإحدل أ

عمى أف مسألة السفكر لـ تكف أمرا مستغربا في المجتمع األندلسي، إذ اعتاد 

، ذلؾ أف الحجاب "2"رؤية المرأة سافرة، تشارؾ في األعماؿ خاصة في الطبقات الدنيا

الحفاظ عمى زكجيا في  فيفرض عمى المرأة األرستقراطية، التي اقتصر عمميا 

 "3".عرؼ تعّدد المحظياتمجتمع 

كىك ، "4"قائما عمى األمكمة في عصر المرابطيف كاف النظاـ االجتماعيكقد 

فالرجؿ في قبيمة لمتكنة ينتسب ألّمو كإبراىيـ بف يكسؼ ما يعزز مكانة المرأة لدييـ، 

كالقائد أبي عبد ا بف فاطمة  ،"5"ابف تاعشيت"بف تاشفيف الذم كاف يدعى 

محمد بف عبد ا بف يغمر الممتكني ككاف  األميرك "7"زبير بف عائشةاؿك،"6"الممتكني

                                                 
(: ابف األثير)الحسف عمي بف أبي الكـر محمد بف محمد بف عبد الكريـ بف عبد الكاحد الشيباني  كأب -1

، 10دت، ج -لبناف -بيركت–الكامؿ في التاريخ، مراجعة كتعميؽ نخبة مف العمماء، دار الكتاب العربي 
 .202ص

 

العامة كمكضكعاتو الرئيسية كقيمتو  مالمحو-الشعر األندلسي في عيد الطكائؼ : سمىنرم بيير -2
، 1، ؼ 4ـ، ب1988/ ىػ1408 -القاىرة–، دار المعارؼ 1ترجمة الطاىر أحمد مكي، ط -التكثيقية

 349-348ص
، 1ـ، ج1987تح إحساف عباس، المؤسسة العربية لمدراسات ك النشر،  ،2ط: رسائؿ ابف حـز -3

. 70ص
 31ص -عصر الطكائؼ كالمرابطيف–تاريخ األدب األندلسي : إحساف عباس -4
، تح إبراىيـ 1المعجـ في أصحاب القاضي الصدفي، ط(: ابف األّبار)أبك عمي حسيف بف محمد  -5

 62، ص40رقـ الترجمة  -بيركت–كدار الكتاب المبناني  -القاىرة–األبيارل، دار الكتاب المصرم 
 124، ص1االستقصا ألخبار دكؿ المغرب األقصى، ج: اصرم السالكمالف -6
 138أخبار الميدم بف تكمرت، ص:البيذؽ -7
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 "ابف الصحراكية"ككذلؾ  ، "2"قاضي مدينة فاس" ابف معيشة"ك ، "1"ابف حكاء"يدعى 

، كعمي بف "3"مالمكحد يحي بف أبي بكر بف عمي بف يكسؼ كالي فاس إّباف الحصار

". 5"، كأيضا أبناء غانية"4"يفابنة يكسؼ بف تاشؼ" بابف فانك"المعركؼ  بف أبي بكر

ل المكانة الرفيعة لممرأة المرابطية في حضكرىا في قصائد الشعراء، تتجؿّ كما  
: حيث مدح األعمى التطيمي األميرة حكاء بنت تاشفيف فقاؿ

كالشمس تصغر عف مقدارىا الشيب     كازم قدرىػػا ممؾ ػم ال مميكة -

" 6"ق مف لؤمو لقػبػيدعى كأف اسـ    أنثى سما باسميا الّنادم ككـ ذكر -

ق التي جعمت الشاعر يؤمف بأف الذككرة ليست ذكلعميا شخصية راقية ق
. بأفضؿ مف األنكثة، فميس التأنيث منقصة السـ الشمس، كال التذكير فخر لميالؿ

: كما مدح ابف خفاجة األميرة مريـ بنت إبراىيـ فقاؿ

        ككفى احتماء مكانة كصيانػة - 

                                            أّني عمقت بّذمة مػف مريػػػـ

                                                 
 93ص: المصدر نفسو -1
 24ص : المصدر نفسو -2
.  236، ص2الحّمة السّيراء، ج: ابف األّبار -3
. 212،ص2ج: المصدر نفسو -4
اإلحاطة في أخبار (: لساف الديف بف الخطيب) أبك عبد ا محمد بف عبد ا بف أحمد السميماني -5

. 103، ص1ـ، مج1973-مصر–غرناطة، دط، تح محمد عبد ا عناف، دار المعارؼ 
 -لبناف–دط، تح إحساف عباس، نشر كتكزيع دار الثقافة، بيركت : ديكاف األعمى التطيمي -6

. 17ـ،ص1963
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       ذات المكانة كالديانة كالتّقػى - 

                                          كالخمؽ األشرؼ كالطريؽ األقـك

   ذات الجبللة كالجزالة كالنيى    -  

      1"ـرػكالبيت األرفع كالّنصاب األؾ" 

كمع أف نفكذ المرأة المكحّدية لـ يبمغ الدرجة التي كصمت إلييا المرأة 
إحدل  إال أّف بعض الخمفاء المكحّديف أبدكا احتراما كتقديرا لممرأة، ففي، المرابطية

معارؾ المكّحديف ضد المرابطيف، كقع عدد كبير مف النساء أسرل في يد المكّحديف، 
نت ينتاف بف عمر، كتحدثت بكّؿ شجاعة مع فقامت إحداىّف كتدعى تاماككنت ب

. "2"الخميفة عبد المؤمف بف عمي، فأطمؽ سراحيا كسراح المأسكرات

كاحتّمت زكجة الخميفة يكسؼ بف عبد المؤمف بف عمي مكانة طيبة، إذ كاف 

الخميفة ليا، حيث كانت تشير عميو بتعييف بعض قرابتيا في  يضرب المثؿ بحبّ 

تير المنصكر المكّحدم بإنصافو لممرأة، إذ يقكؿ ابف كما اش، "3"بعض المناصب

". 4"يقؼ لممرأة كالضعيؼ، كيأخذ ليـ بالحؽ: "خمكاف في صفاتو

                                                 
. 262،ص1951 -بيركت –دط، تح كـر البستاني، مكتبة صادر: ديكاف ابف خفاجة -1
، 3ب ،(المكحديف كالمرابطيف عصر)الحضارة اإلسالمية في المغرب كاألندلس : حسف عمي حسف -2
. 355، ص2ؼ

  .361، ص2، ؼ3ب :المصدر نفسو-3
 .10، ص7أبناء الزماف،  مجأنباء كفيات األعياف ك: خمكاف ابف -4
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كأكـر الخميفة الناصر المكّحدم سبايا مدينة ميكرقة، إذ أمر باطالؽ سراحيّف 

 ، كمع ما قيؿ مف تشّدد المكحّديف فإف نساء فاس"1"كمساعدتيّف باألمكاؿ عمى الّزكاج

بف عمي، رغـ أف    كّف يخرجّف لزيارة ضريح الخميفة عبد المؤمف صرفي ىذا الع

كما كاف شعراء اشبيمية يقضكف الميؿ في قكارب  ،"2"الرحمة إليو كانت طكيمة

" 3".فيا نساء جميالتة تعزعكف بأنغاـ مكسيقيتيستـ

كال نحيد عف جادة الصكاب إذ قمنا أف حرية المرأة بالمغرب اإلسالمي 

فبعدكة  ،ككذا باالستقالؿ االقتصادم لممرأة،تبطت بالمكانة االجتماعية لمعائالتار

لـ  صناعة البرانس، كحياكة المالبس، فكسبت مف الماؿ ماالمغرب قامت المرأة ب

كّف حاذقات في غزؿ  ،"5"كقد ذكر أف نساء بالد السكس "4"يكسبو الرجاؿ

" 6".الصكؼ

                                                 

، 3ب ،(المكحديف كالمرابطيف عصر)الحضارة اإلسالمية في المغرب كاألندلس : حسف عمي حسف-5
. 361، ص2ؼ

كمحمد   حجيترجمة محمد  ،2كصؼ أفريقيا، ط(: ليكف األفريقي)الحسف بف محمد الكزاف الفاسي  -2
 205، ص3، ؽ1ـ، ج1983األخضر، دار الغرب اإلسالمي، بيركت، 

–المصرية ترجمة حسيف مؤنس، مكتبة النيضة  ،2ط ،مالشعر األندلس: غارسيا غكمسإميميك  -3
. 68ص ـ،1956 -القاىرة

 183، ص2، ؽ1ج : المصدر السابؽ -4
الرقاؽ كالثياب  األكسيةفي أقصى بالد المغرب، جامعة لّكؿ خير كفضؿ، يعمؿ بيا  تقع بالد السكس-5

: ينظر. الرفيعة كلنسائيا حسف بارع، كمف بالد السكس االماـ محمد بف تكمرت 
 حت ،2ط -معجـ جغرافي-، األقطارركض المعطار في خبر اؿ: محمد بف عبد المنعـ الحميرم -

. 330، 329ـ، ص 1984 -لبناف–ساحة رياض الصمح –عباس، مكتبة لبناف  إحساف
أثار البالد كأخبار العباد، دط، دار صادر لمطباعة   كالنشر، : زكرياء بف محمد بف محمكد القزكيني -6

. 42، صـ1960/ىػ1380 -بيركت-دار بيركت لمطباعة كالنشر
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تيا الحضرية، فقد ساىمت بدكرىا في كلـ تكف المرأة الريفية تختمؼ عف أخ
كألف  "1"النشاط االقتصادم، حيث ساعدت زكجيا عمى رعي المكاشي كبيع المبف،

بيتيا كاف كاقعا عمى طريؽ المسافريف، فقد باعت أيضا الفكاكو، كالجبف، كالسمف، 
 "2"البيضكالعسؿ، ك

منزؿ، إلى بعدكة األندلس تجاكزت معاكنة المرأة لزكجيا حّد خدمتيا في اؿك 
" 3".معاكنتو بعائد الصناعات المألكفة مف غزؿ كنسيج

لة، أك التاجرة المتنّقمة، حيث كانت تحمؿ بضائع كما اشتغمت بمينة الدالّ 
كقد دعـ ، "4"متقاضية عف ذلؾ أجرا ،الّتجار إلى المنازؿ، كتعمؿ عمى بيعيا

رفت األميرة تميمة االستقالؿ االقتصادم لممرأة حرّية التصّرؼ في أمكرىا، حيث أش
بنت يكسؼ بف تاشفيف، عمى إدارة ثركتيا بنفسيا، ككانت تظير لكتابيا في غير ما 

حكاء بنت تاشفيف بثمث ماليا عمى المساكيف، بعد مكت  األميرة، كتصدقت "5"حياء

                                                 
 النشاط االقتصادم في المغرب اإلسالمي خالؿ القرف السادس اليجرم،: عّز الديف أحمد مكسى -1
. 201، ص3ؼـ، 1983/ىػ1403-، دار الشركؽ، بيركت1ط

 

، دار الغرب 1ط األندلس في نياية المرابطيف كمستيؿ المكحديف،: عصمت عبد المطيؼ دندش -2
. 303، ص3، ؼ2ب ـ،1988/ىػ1408 -لبناف–اإلسالمي، بيركت 

. 134، ص2التصكير الفني لمحياة االجتماعية في الشعر األندلسي، ؽ: حسف أحمد النكش -3
النشاط االقتصادم في االمغرب االسالمي خالؿ القرف السادس اليجرم، : عز الديف أحمد مكسى -4
. 284، ص5ؼ

. 316، ص3، ؼ3ب: مكحديفاألندلس في نياية المرابطيف كمستيؿ اؿ: عصمت عبد المطيؼ دندش -5
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 ، كساىمت في بناء جامع مدينة"1"سيربف أبي بكر، كما أعتقت الرقيؽ األمير زكجيا
  "2".مرسية

ف بالحرية االقتصادية، كحرية المرابطي في عصرفقد تمتعت المرأة  كىكذا
، حتى أنيا كانت تقرض زكجيا كتشارؾ في "3"التصرؼ في العقكد كاألمالؾ

". 4"االستثمارات

اشتيرت كيبدك أف المرأة المكحدية حذت حذك المرابطية في العمؿ، حيث 
 "5".زينب شقيقة الميدم بف تكمرت بالعمؿ

، باعتبار أف انسبي بالمغرب اإلسالمي حديثاعف حرية المرأة  حديثكيبقى اؿ
كعمى   ".6"لـ يتغّير، إذ ظؿ يرل فييا كسيمة مف كسائؿ المتعة ىامكقؼ الرجؿ مف

المرأة إذا كانت ك .اىتمت المرأة بأناقتيا تماما كالرجاؿدائما الصعيد االجتماعي 
 المرأة المغربية لـ تقؿ عنيا جماال، ، فإف"7"األندلسية قد عرفت بالثريا لحسنيا كفتنتيا

، كما كانت نساء "8"كانت نساء بالد السكس غاية في الجماؿ كالحسف حيث جماال،

                                                 
دط، مركز اإلسكندرية لمكتاب،  دراسات أندلسية في التاريخ كالحضارة،: كماؿ السيد أبك مصطفى -1

. 20ص ،ـ1997
. 50المغرب كاألندلس في عيد المرابطيف، ص: ابراىيـ القادرم بكتشيش -2
 

لماء أفريقية كاألندلس المعيار المعرب كالجامع المغرب عف فتاكل ع: أحمد بف يحي الكنشريسي -3
-251، ص6ـ، ج1981/ىػ1401 -بيركت–كالمغرب، دط، إشراؼ محمد حجّي، دار الغرب اإلسالمي 

252 .
 .20دراسات أندلسية في التاريخ كالحضارة، ص: كماؿ السيد أبك مصطفى -4
. 62أخبار الميدم بف تكمرت، ص : البيذؽ -5
–، رسالة ماجستير (ـ484-ىػ414)زمف بني عباد الحركة األدبية في اشبيمية ؿ: حميدم خميسي -6

. 240، ص3، ؼ2ـ، ب1984-ـ1983قسـ المغة العربية كآدابيا،  -كمية اآلداب-جامعة دمشؽ
. 103ص ،أثار البالد كأخبار العباد،: القزكيني -7
في  نزىة المشتاؽ: -الشريؼ اإلدريسي-أبك عبد ا محمد بف عبد ا بف إدريس الحمكدم الحسني  -8

. 228-227، ص1، ج3، االقميـ1مج دت، -القاىرة–مكتبة الثقافة الدينية  ،إختراؽ األفاؽ، دط
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، ككذلؾ تميّزت "3"، ككانت نساء مممكة مراكش بارعات الجماؿ"2"جميالت" 1"درعة
 بعض

. "5"اشتيرت الممتكنّيات بجماليفّ كما  "4"بيكتات فاس بحسف نسائيا 

ب النساء في مدينة مكناس كانت جميمة، كمختمفة باختالؼ ذكر أّف ثيا كقد
" 7".، أما في بالد السكس فقد اشتيرت األكسية الرقاؽ كالثياب الرفيعة"6"الفصكؿ

، حيث بمغ "8"المرابطيف أكّجيا عصرفي  ،صناعة النسيج الحريرمكقد بمغت 
" 9".، ثمانمئة طرازصربمغ عدد الطّراز في مدينة ألمرية بيذا الع

فّننت المرأة عمكما في لبس الحّمي، حيث تزيّنت باألقراط، كالخكاتـ كقد ت
" 10".كاألساكر، كالخالخؿ، كما كانت الحّناء مف كسائؿ الزينة

مف لبس المصّبغات كالمذىّبات، كغالت المرأة أكثرت أما بعدكة األندلس فقد 
  ".1"في أشكاؿ الحّمي

                                                 
تقع بالمغرب بجية سجمماسة، كبيا نير كبير، كىي مدينة عامرة بيا جامع كأسكاؽ كمناجـ : درعة -1

: ينظر ،يـك الجمعة سكؽ في مكاضيع كثيرةفي كليا 
 .236 -235الركض المعطار، ص: الحميرم -
. 120، ص6، ؽ2كصؼ أفريقيا، ج: ليكف األفريقي -2
. 101، ص2، ؽ1ج: المصدر نفسو -3
 530ص ،المغرب كاألندلس في عصر المرابطيف: القادرم بكتشيش إبراىيـ -4
 .53ص :المصدر نفسو -5
 252، ص3، ؽ1كصؼ أفريقيا، ج: ليكف األفريقي -6
 228-227، ص1، ج3، اإلقميـ1اؽ، مجنزىة المشتاؽ في اختراؽ األؼ :الشريؼ اإلدريسي -7
   .562، ص 1، ج4، اإلقميـ2مج : المصدر نفسو-8
 -لبناف-بيركت–، دار النيضة العربية 1تاريخ مدينة ألمرية اإلسالمية، ط: السيد عبد العزيز سالـ -9
. 89، ص2ؼ
. 64، ص1، ؽ1كصؼ أفريقيا، ج: ليكف األفريقي -10
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عند الحداد، كفي ذلؾ لبس البياض  بيذه العدكةنساء اؿككاف مف عادات 
: يقكؿ الشاعر

 بأندلس فذاؾ مف الصػكاب        إذا كاف البياض لباس حزف   -

 

  "2"ألّني قد حزنت عمى الشباب       ألـ ترني لبست بياض شيبي   -

المكف األبيض أكثر األلكاف شيكعا في األندلس، كأقربيا  ألذكاؽ فقد كاف 
نت الّنساء تّزيف مالبسيا بكتابة األبيات الرفيعة عمييا، ، كزيادة في التأّنؽ كا"3"الّناس

: دة بنت المستكفي، إذ كتبتعمى نحك ما فعمت كالّ 

كأمشي مشيتي كأتيو تييػا         ح لممعػػػالي ػأنا كا أصؿ  - 

" 4"كأعطي قبمتي مف يشتيييا          أمكّف عاشقي مف صحف خّدم   -

، كتتكحمّف "5"تصبغّف شعكرىّف بالسكاد كالشقراألندلسيات كما كانت النساء 
أحذية مف الجمد الناعـ، مطرز بالحرير  فنتعؿ، كت"6"كتكثرف مف استعماؿ العطكر

". 7"الممكفّ 
                                                                                                                                            

 -بيركت–، دار العمـ لممالييف 4، ط(كضكعاتو كفنكنوـ)األدب األندلسي : مصطفى الشكعة -1
. 85، ص3، ؼ1ـ، ب1979

تح إحساف عباس، دار  ،1الذخيرة في محاسف أىؿ الجزيرة، ط: أبكالحسف عمي بف بّساـ الشنتريني - 2
. 691، ص1، ؽ2مجـ، 2000المغرب اإلسالمي، بيركت، لبناف، 

 200-197، ص3جتماعية في الشعر األندلسي، ؽالتصكير الفني لمحياة اال: حسف أحمد اّلنكش - 3
 205، ص7، ب4نفح الطيب، مج : المقرم التممساني - 4
 54المغرب كاألندلس في عصر المرابطيف، ص: شيشتابراىيـ القادرم بك-- 5
 54ص: المصدر نفسو - 6
 86ص: المصدر نفسو - 7
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فقد كانت األندلسية  كبينما كانت المرأة المرابطية تجمع شعرىا فكؽ رأسيا،
 "1".تضفره كترسمو عمى أكتافيا

 

 

 

ب الفضؿ في إدخاؿ تعديالت كثيرة عمى كجدير بالذكر أنو كاف لزريا
 "2".األلبسة، في بالد األندلس

مظاىر الزينة التي كانت تتخّذىا النسكة في األعراس ؿص ملخكلّعؿ أجمؿ ت
كقد زيّنت العيكف بالتكحيؿ، كطّكقت األعناؽ  » :-إماـ الزّجاليف–ابف قزماف قكؿ 

ت العركس في حميتيا، ، كدخؿ......كضرب العكر في صفحات الخدكد،  ،بالعقكد
، كغّص الذراع ......كرمقت الكفكؼ بالحّناء، كأثني عمى الحسف، كىك أحؽ بالثناء،

بالسكار، كأمسكت الثياب بأيدم األبكار، كمشت اإلماء أماـ األحرار، كتقدمت 
"« .....الّدايات باألطفاؿ الصغار

3
" 

في المجتمع كيذكرنا كركد لفظ اإلماء في قكؿ ابف قزماف بكثرة القياف 
األندلسي، كىنا كجب عمينا أف نقؼ أماـ ظاىرتيف ميمتيف في تاريخ األندلس ىما 

. الجكارم كالغناء
: الجػكارم -1

                                                 
 54ص: المصدر نفسو - 1

، 4، ؼ3ية المرابطيف كمستيّؿ المكحديف، باألندلس في نيا: عصمت عبد المطيؼ دندش -2
. 318-317ص

. 54المغرب كاألندلس في عصر المرابطيف، ص: ابراىيـ القادرم بكتشيش-3



 1924 

 نالتوياف في الحضارة الركمانية مف االىتماـ أضعاؼ ما ؽنالت الجكارم كاؿ
 "1".حرائر النساء مف األزكاج أك األقرباء

ة تسخط عمى الّرؽ بيف الحيف كاآلخر، كعند الييكد كالنصارل، كانت الكنيس
 "2".التمتع بإمائيـ أنو لـ يكف يجكز لمييكد كالنصارل عمما

 أما نظاـ الّرؽ عند المسمميف فقد كاف مختمفا عف أم نظاـ لمّرؽ يمارسو أم 

،كقد "3"كيكسكا ،شعب آخر، فاإلسالـ أمر أف ال تساء معاممة العبيد، كأمر أف يطعمكا

ومممققظمم.....﴿:سبحانو تعالى فارة مف ذنكب كثيرة حيث قاؿجعؿ ا العتؽ ؾ
ومامم..... ﴿: سبحانو كتعالى ، كقاؿ أيضا"4"﴾ ..... مممهام ب مرقحليلماققنممممهن

" 5"﴾ (13)رئماققنمم(م12)أدا رممام اجتقنمم

كقد كلع العرب كخاصة الخمفاء باتخاّذ اإلماء مف غير العرب، إذ كّف أحب 
 ".7"، ككانت أثمانيّف تختمؼ باختالؼ أجناسّيف"6"جاؿمف الحرائر عند الرّ 

ّنو ال »: كفي ىذا يقكؿ الشريؼ اإلدريسي إف في نساء النكبة جماال فائقا، كا 
ف الجارية منيّف ليبمغ ثمنيا  أحسف لمجماع منيّف، لطيب متعتّيف، كنفاسة حسنيّف، كا 

". 8"«ثالثمئة دينار

                                                 
ىػ ، دط، ترجمة محمد عبد اليادم أبك ريدة، دار الفكر  4الحضارة اإلسالمية في القرف : آدـ متز -1

. 48، ص5، ؼ1ـ، مج1999-القاىرة–العربي 
. 213، ص11ؼ 1مج : قالمصدر نفس -2
. 192، ص14مختصر تاريخ العرب، ؼ: سيد أمير عمي -3
 92آية : سكرة النساء -4
. 13كآية  ،12آية : سكرة البمد -5
 101ـ، ص1987 -لبناف -بيركت–تفديـ عمي أبك ممحـ، دار مكتبة اليالؿ  ،1ط: رسائؿ الجاحظ -6
 22ـ، ص1985 -لبناف–قافة، بيركت ، دار الث1شاعرات العرب في االسالـ، ط: جكرج غريب -7
 215-214، ص11ىػ، ؼ4الحضارة االسالمية في القرف : آدـ متز -8



 1934 

ف إماء الخدمة، كالقياف، كجكارم كقد تعدّدت الجكارم بتّعدد مينيّف، فمنو
  ."1"المتعة، ككّف مثقفات ارتفعت أسعارىّف بتعّدد صفاتيفّ 

أما الفاطميكف فقد  ،"2"كبعدكة المغرب استقدـ بنك األغمب الجكارم الفارسيات 
". 3"ظكة كالقكةحفقد جمبت إلييـ الجكارم مف كؿ قطر، إال أنيّف لـ يجدف اؿ

كاتي اشتيرت بالظرؼ كاألدب كالجماؿ استقدمت الجكارم الؿاألندلس بك 
كالذكاء، كىكذا فقد لعبت الجكارم دكرا كبيرا في تاريخ المرأة، حيث ارتفع عددىّف 

، إذ ازدحمت بيّف الدكر كالقصكر كأندية الميك، كأّدل يسر "4"بسبب حركة الفتكحات
. "5"قتنائيّف إلى االنصراؼ عف المرأة الحّرةا

ياة أسيادىّف بما يقدمنو مف ترفيو كغناء حيث أخذف مساحة كبيرة مف ح
كشعر كأدب، ككما أثرف المشاعر بشعرىف الرقيؽ، فقد كّف كذلؾ مصدر كحي لنبغاء 

. الشعراء

ككما أسرت نساء النصارل، أسرت أيضا نساء المسمميف، حيث صّكر 
استنجاد إحدل  -قاضي الجزيرة الخضراء–عباس بف ناصح بف تمتيت المصمكدم 

: مير الحكـ بف ىشاـ فقاؿالنساء باأل

 فإّنؾ أحرل أف تغيث كتنصرا        تدارؾ نساء العالميف بنصرة     -

                                                 
 .69، ص1ج: رسائؿ ابف حـز -1
 

سالميا، ج: عبد ا عفيفي -2 . 62، ص3المرأة العربية في جاىميتيا كا 
. 63، ص3ج: المصدر نفسو -3
. 125-121خ كالحضارة، ص صدراسات أندلسية في التارم: كماؿ السيد أبك مصطفى -4
مظاىر التجديد في الشعر األندلسي قبؿ سقكط قرطبة، دط، دار األمؿ لمطباعة : مّ فعبد القادر ق -5

. 18دت، ص -الجزائر–كالنشر كالتكزيع 
 



 1944 

كلعؿ زكاج الفاتحيف  ،"1"نقاذ المرأة كمف معياإكبالفعؿ قاـ الحكـ بف ىشاـ ب
ما حّكؿ نظرة االمتياف إلى الجكارم، إلى إعجاب بيؤالء  ىك ،"2"بالمسيحيات

، كليذا شاع التغّزؿ فييف "3"ب مف بني أمّية يحّبكف الشقركاتاالسبانيات، إذ كاف العر
. كبيفّ 

كمما قّكل نفكذ الجكارم في القصكر أكالدىـ مف الخمفاء، ىؤالء األبناء الذيف 
. "4"«أبناء ىذه األعاجـ كأّنيـ نقبكا الجّنة، كخرجكا منيا لبياض بشرتيـ»: قيؿ فييـ

طركب بعد أف كلدت لو ابنو  فقد كثر كمؼ عبد الرحمف األكسط بالجارية
ذا كاف الشرع ال يفّرؽ بيف السيّدة كالجارية، فإف الثقافة تمّيز ما لمسيّدة ، "5"عبد ا كا 

. "6"كما عمييا كما لمجارية كما عمييا
فكمما بالغت السّيدة في التّخفي زادت مكانتيا، كتزداد قيمة الجارية كمما زاد 

" 7".إظيار محاسنيا

األندلس يفضمكف الجكارم المتأدبات عمى غيرىّف مف النساء، كقد كاف خمفاء 
".  8"كيدفعكف في شرائيّف أثمانا باىظة

                                                 
تح  في أخبار األندلس كالمغرب،البياف المغرب : (ابف عذارم المراكشي )أبك عباس أحمد بف محمد -1
.  73ص، 2جـ، 1983 -بيركت-، الثقافةدار ، 3ط في بركفنساؿ،لي.ككالف كا   -س.ج
، 9ـ، ؼ1985/ىػ1405، الدار السعكدية لمنشر كالتكزيع، 2فجر األندلس، ط: حسيف مؤنس -2

. 365ص
. 85الشعر األندلسي، ص: إميميك غرسيا -3
. 82ص-دت -مصر–، دار المعارؼ 2الجكارم، ط: عبد الّنكر جبكر -4
         --دمشؽ–اليمامة لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، 1نساء مف األندلس، ط :أحمد خميؿ جمعة -5

  .32صـ، 2001 /ىػ1421 -بيركت
. 22المرأة في أدب العصر العباسي، ص: كاجدة مجيد عبد ا األطرقجي -6
. 26ص: المصدر نفسو -7
 

. 22ص ،نساء مف األندلس: أحمد خميؿ جمعة -8



 1954 

كمف جكارم األندلس الشييرات العبادية جارية المعتضد، كقد عرفت باألدب 
، كقد ممكت عمى المعتضد مشاعره كحّسو، إذ سير ليمة حزينا كىي "1"كحسف الكالـ
: نائمة فقاؿ
ر ػكتصبر عنو كال يصب ر ػا يسوػفوتناـ كمدف  -

( بحر المتقارب: )فرّدت عميو بقكليا
  "2"دا كال يشعرجسييمؾ ك ق  ػلئف داـ ىذا كىذا ؿ  -

بالظرؼ كاألدب، -كتعرؼ بالسيدة الكبرل–كما اشتيرت اعتماد الرميكية 
، كىك عمى ظير مركب، حيث "3"كىي التي أكممت شطر بيت قالو المعتمد بف عباد

 :مف كزيره الشاعر ابف عّمار أف يكممو فأفحـطمب 

  صنع الريح مف الماء زرد -
: فأجابت اعتماد ككانت تغسؿ عمى ضفة الّنير

                   4"أم درع لقتاؿ لك جمد" ""  
                                                 

. 283، ص7، ب4نفح الطيب، مج: المقرم -1
. 283، ص7، ب4مج :المصدر نفسو -2
 : حكؿ المعتمد بف عباد ينظر -3
خريدة القصر كجريدة العصر، قسـ شعراء المغرب كاألندلس، د ط، تح آذرتاش : العماد األصفياني 

الجيالني بف الحاج يحي، الدار التكنسية  -محمد العركسي المطكم–آذرنكش، نّقحو محمد المرزكقي 
. 25، ص01ـ، رقـ الترجمة 1971لمنشر، 

                                             . 211، ص7، ب 4نفح الطيب، مج: المقرم -4
- ىناؾ ركاية أخرل تذكر أّف المعتمد قاؿ:  

 =                                                      ترقرؽ الماء بيفياؼ النسيـ كأطرد -
 بّفنو الفرد الصمديالكحة أبدعيا  - =

: كأجابتو اعتماد بقكليا
 .أجمؿ بيا يـك الكغى لك أف ذا الماء جمد -
 تخاليا منسكجة مف حمؽ كمف زرد -
:  ينظر



 1964 

لى ىذا أشار إميميك  فأعجب المعتمد بسرعة الجكاب كتزكج الجارية، كا 

عصر كانت الغاسمة فيو تنتقؿ مف »: -الطكائؼ عصرمتحدثا عف –غارسيا بقكلو 

  "1"«ضفة الّنير إلى العرش

ككانت اعتماد أشّد الجكارم امتالكا لممعتمد، إذ ذكر أّنيا اشتيت يكما 

المشي عمى الطيف، فأمر المعتمد فسحقت ليا أشياء مف الطيب، كخمطت بماء الكرد، 

رؼ ذلؾ بيـك كعجنت باآليدم، فمما أمست كالطيف، خاضت فييا الرميكية، كع

. "2"الطيف

كال نعثر العتماد الرميكية إال عمى ىذا الشطر اليتيـ الذم أجازت بو  

المعتمد، فيي لـ تكف شاعرة بقدر ما كانت سريعة البديية، كمع ىذا فقد كانت مميمة 

". 3"المعتمد، إذ قاؿ فييا شعرا كثيرا

يما بعد عمى كجدير بالذكر أّف ىؤالء الجكارم كاف ليّف أثر غير محمكد ؼ

األندلس، إذ أخذف يعبثف بحياة أسيادىف ككثر التنافس بسببيّف بيف الكالة كاألمراء إلى 

 .أف ضاعت األندلس الجميمة

 :الغنػػاء -2

                                                                                                                                            

، تقديـ أحمد بف سكدة، دار األمير  1المكسكعة العامة لتاريخ المغرب كاألندلس، ط: نجيب زينب
، بيركت   253، ص2، ؼ7ب، 2ـ، ج1995/ىػ1415 -لبناف–لمثقافة كالعمـك

 54الشعر األندلسي، ص: إميميك غريسا - 1
. 273-272، ص7، ب4نفح الطيب، مج: المقرم - 2
. 212ص، 7، ب4مج  :المصدر نفسو - 3



 1974 

أكؿ مف شدا بالغناء في زعـ العرب الجرادتاف، جاريتا معاكية بف أبي بكػر 
مكّجيا إلػى الفتكحات، ثـ  كاف اىتمػاـ المسمميف في البداية إذ ،"1"أحد ساػدات العرب

 ".2"انتقؿ إلى ّفف المكسيقى ككاف منبتو الحجاز

كقد شيد الغناء كالمكسيقى تطكرا كبيرا كاكب التطّكر الحضارم كالثقافي 
 الذم 

بمغ الشغؼ بالمكسيقى في  كقد، "3"عاشتو األندلس في ظؿ الحكـ العربي اإلسالمي
نفقت أمكاؿ طائمة الستقداـ المغّنيف األمكييف باألندلس شأكا كبيرا، حيث أ عصر

". 4"فكالمكسيقيي

كا ما تركتو  »:ككاف مف ىذا الشغؼ أف قاؿ أحدىـ متحدثا عف الغناء
 ".5"«حتى تترؾ الطيكر تغريدىا

، حيث تخرجت "6"كقد كاف لزرياب أثر في انتقاؿ الغناء المشرقي إلى األندلس   
قمر جارية إبراىيـ بف حجاج المخمي مف مدرستو كثيرات مف الجكارم كالقياف، ؾ

كالعجفاء، التي كانت تقكؿ الشعر كتغنيو كتعزؼ العكد، كألف القياف األندلسيات كّف 

                                                 
. 15ـ، ص1961 -مصر–الجكارم كالمّغنيات، دط، دار المعارؼ : قايد العمركسي - 1
، إدارة الثقافة دط، المنظمة العربية لؿ(: مكسكعة)الفف العربي اإلسالمي  - 2 –تربية كالثقافة كالعمـك

. 199، ص1ـ، ج1994-تكنس
، (ELGA)محاضرات في التاريخ كالحضارة، دط، منشكرات إلجا :األندلس: رضا ىادم عباس -3

. 23ـ، ص1998مالطا، 
. 188، ص14مختصر تاريخ العرب، ؼ: سيد أمير عمي - 4
المغرب في (: مكسى بف محمد بف عبد الممؾعمي بف )ابف سعيد المغربي :-ستة مؤلفيف أخرىـ  - 5

. 189، ص1ـ، ج1964 -مصر–حمى المغرب، دط، تح شكقي ضيؼ، دار المعارؼ 
6
 ، مكتبة3فصكؿ في األدب األندلسي في القرنيف الثاني كالثالث لميجرة، ط: حكمت عمي األكسي - 

 63، ص4دت، ؼ -القاىرة–الخانجي 



 1984 

، فقد ارتفع -فيّف أليؽ باحتراؼ الغناء مف الرّجاؿ لرقة نغميفّ –يؤثّرف في النفكس 
". 2"، إذ كاف الغناء أحد شركط الحسف"1"سعر المغنيات

لقياف بيف جماؿ الشكؿ كالصكت فافتتّف بيّف الناس كخاصة كعمكما فقد جمعت ا
".  3"األثرياء كاألمراء

 

 

المرابطيف خّفت حّدة االىتماـ بالغناء، لكف سرعاف ما عادت  عصركفي بداية  
المكحّديف فقد قّؿ االىتماـ بالغناء  عصر، أّما في "4"فبعد احتكاؾ ىؤالء باألندلسيي

م عبد المؤمف بف عمي، كابنو يعقكب المنصكر، الخميفة المكحدّ  عصرخاصة في 
". 6"التكشيح كاألزجاؿ فّ ، لكف فيما بعد ازدىر ؼ"5"فبارت سكؽ  القياف

فقد برزت المرأة في المكسيقى كالغناء، حيث انتقؿ الشعر المشرقي إلى  كىكذا
    "7".األندلس عف طريؽ القياف

، ال يعد مظيرا مف مظاىر كتجدر اإلشارة إلى أف الحديث عف المكسيقى كالغناء
حيث أف التفاعؿ ، "8"الترؼ، ذلؾ أف الغناء ظاىرة مف مظاىر تّطكر األدب كالشعر

                                                 
1
. 33، ص3ظير االسالـ، ج: أحمد أميف - 

2
. 24شاعرات العرب في االسالـ، ص: جكرج غريب - 

3
.  37-36نساء مف األندلس، ص: ليؿ جمعةخأحمد  - 

، 3، ب(عصر المرابطيف كالمكحديف)الحضارة اإلسالمية في المغرب كاألندلس : حسف عمي حسف - 4
 430، ص4ؼ
 432-431، ص4، ؼ3ب: المصدر نفسو - 5
 111، ص11، ؼ4، ؽ2رة الخالفة في األندلس، جقرطبة حاض: السيد عبد العزيز سالـ - 6
 32الشعر األندلسي، ص: إميميك غارسيا - 7
األندية األدبية في العصر العباسي في العراؽ حتى نياية القرف الثالث اليجرم، : عمي محمد ىاشـ - 8
 245، ص13ـ، ؼ1982/ىػ1402-بيركت–، منشكرات دار األفاؽ الجديدة 1ط



 1994 

كلعّمو  ،"1"بيف المكسيقى كالشعر ذك قدرة عجيبة عمى تكجيو الشعر كتحديد قكالبو
  .يمكف القكؿ أف الشاعر كالمّغني صنكاف، فكالىما يحمؿ رسالة

  اسياسي -ثانيا
باضية، حؽ المشاركة السياسية، حيث كاف إلّقة في الّديف لممرأة اخّكؿ التؼ 

" 2".لمفقيية حؽ امتحاف المترشح لمقضاء
 

 

األدارسة، عف أختيا  عصركلـ يقؿ شأف المرأة بفاس بالمغرب األقصى في 
تقسيـ المناطؽ بيف  ة، فقد تكلت األميرة كنزة زكجة إدريس األكؿ ميـ"3"بجبؿ نفكسو

" 4".أحفادىا
انت كالدة إدريس بف يحي تشّجعو كتشرؼ عمى الحرب بنفسيا، كتحسف كؾ

 "5".إلى مف أبمى البالء الحسف في الحرب

لبالد المغرب شاركت المرأة في نشر المذىب  الفاطمييف حكـ أياـكفي 
بالنفكذ  في ىذا العصر تميزت نساء الخمفاءكقد  "6"الشيعي كحضرت مجالس الدعكة،

                                                 
 -دت -القاىرة–األدب العربي في األندلس، دط، مطبعة االستقامة : يسىعبد العزيز محمد ع - 1
 210ص

كمية العمـك  -جامعة الجزائر -رسالة ماجستير–المرأة المغربية في عيد المرابطيف : مميكة حميدم -2
. 26، ص1ـ، ؼ2002-ـ2001/ ىػ 1423-ىػ 1422اإلنسانية كاالجتماعية، قسـ التاريخ، 

أياـ، كىك جبؿ عاؿ، كفيو كرـك كمياه جارية، كأعناب كتيف، كألىمو حذؽ في مف قفصة اليو ستة  -3
: ينظر. صنع الخبز

 .578الركض المعطار، ص : رممـحاؿ      
 . 211، ص1ج البياف المغرب في أخبار األندلس كالمغرب،: كشياابف عذارم المر -4
تح  ،1ريخ رجاؿ أىؿ األندلس،  طبغية الممتمس في تا(: الضبي)أحمد بف يحي بف أحمد بف عميرة  -5

ـ، 1989/ ىػ 1410  -دار الكتاب المبناني، بيركت -القاىرة–إبراىيـ األبيارم، دار الكتاب المصرم 
. 62، ص1ج
التاسع  كالعاشر / النساء كالسمطة في بالد المغرب خالؿ القرف الثالث كالرابع اليجرم : بكنة مجاني -6

. 15صـ، 2000تاريخ، جامعة منتكرم، قسنطينة، عدد خاص،   أكتكبرالميالدم، مقاربة أكلية، قسـ اؿ



 2004 

ـ الخميفة الفاطمي المستنصر، تّدخؿ في شؤكف ، حيث كاف أل"1"بالنفكذ الكاسع
كغالبا ما كانت  "3"يف رأم كطغيافمالصنياج عصرككاف لنساء البالط في  "2"الدكلة

" 4".مف ربينيـ مف أبناء السمطاف ةتسعى المربيات إلى تكلي

بف  الصنياجييف األميرة أـ مالؿ بنت المنصكر عصركممف اشتير في 
عمى  ت بشكؿ كبير في شؤكف الممؾ، إذ كانت كصيةيكسؼ الصنياجي، التي ساىـ

  "5".ابف أخييا المعّز ابف باديس، فحكمت أفريقية إلى أف بمغ سف الرشد

الخالفة األمكية في  عصركبعدكة األندلس لـ ينحصر نشاط المرأة في 
الكتابة فحسب، بؿ مارست أيضا النشاط السياسي كالسيدة صبح زكجة الحكـ 

الحاجات، كبتأييد منيا انتقؿ المنصكر  يقصدىا العظماء كذكك ككاف "6"المستنصر،
" 7".بف أبي عامر مف مقاـ الكتابة لمناس عمى مدرجة الطريؽ إلى مقاـ الكزارة فالممؾ

كمف الحرائر الالئي كاف ليّف نفكذ السيدة عفاؼ زكجة القاضي محمد بف 
أمكر القضاء، فقاؿ  ، ككانت تعينو فيما استعصى عميو مف(قاضي مدينة لكشة)زياد 

: أحدىـ مستيزئا
                                                 

. 456، ص11، ب3تاريخ اإلسالـ السياسي كالديني كالثقافي كاالجتماعي، ج: حسف ابراىيـ حسف -1
دت،  -بيركت –في التاريخ العباسي كالفاطمي، دط، دار النيضة العربية : أحمد مختار العّبادم -2
 298، ص3، ؼ2ؽ
 66، ص4مذاكرتو المسماة كتاب التبياف، ؼ:  بف بمقيفعبد ا -3
 50، ص4ؼ: المصدر نفسو -4
القسـ الثالث مف أعماؿ –تاريخ المغرب العربي في العصر الكسيط : لساف الديف بف الخطيب -5

 1964   -الدار البيضاء–دط، تح أحمد مختار العبادم كمحمد ابراىيـ الكتاني، دار الكتاب  -األعالـ
 99ـ، ص

 :ينظر:حكؿ مكانة صبح اإلدارية كالسياسية  - 6
 153، ص4، ؼ2شييرات النساء في العالـ اإلسالمي، ج: قدرية حسيف         -

 :ينظر:حكؿ المنصكر بف أبي عامر - 7
 399، ص1، ؼ3، ب1الطيب، مج حنؼ :المقرم         -



 2014 

كأحكاميا في الكرل ماضيو             اض لو زكجػةػؽ ػةبمكش  -
 كيا ليتيا كانت القاضيػػو      ف قاضيػا ػػفيا ليتو لـ يؾ  -

: فأجابتو زكجة القاضي

لػو شيكب عاصيػػػػو   زدرم      ػػػىك شيخ سكء ـ -
  "1"لنسفعػا بالناصيػػػػػو      ئف لـ ينتػػػػو  ػػػكبل ؿ -

 

ىمت المرأة المرابطية بذكائيا كنصائحيا في اسكفي عصر المرابطيف 
: السيطرة عمى كالة األمر، كممف كاف ليّف أثر في ذلؾكتأسيس الدكلة 

 ، بيا"2"زينب بنت اسحاؽ النفزاكية، ككانت جميمة ذات رأم حاـز -1
األمير أبك  ت عميو بتدبير تنازؿ بو، حيث أشار"3"استقاـ الحكـ ليكسؼ بف تاشفيف

" 4".بكر بف عمر عف الممؾ دكف قتاؿ

: زاكية قكؿ يكسؼ بف تاشفيف فيياعمى ذكاء زينب النؼ كيكفينا دليال
، فإلى رأييا كاف يعكد إذ "1"«خالفتؾ في أمر تشيريف بو أبدا كا ال»

. تأزّمت األمكر،

                                                 
 .294، ص7، ب4مج :المصدر نفسو - 1
 
، المطبعة الجديدة 1اإلعالـ بمف حّؿ مراكش كأغمات مف األعالـ، ط: عباس بف ابراىيـ المراكشي -2
 64، ص1ـ، ج1936/ىػ1355 -فاس–
ـ، 1983، دار الثقافة، بيركت، لبناف  3البياف المغرب، تح إحساف عباس، ط: ابف عذارم المراكشي -3
 25، ص4ج
ف المبتدأ كالخبر في أياـ تاريخ ابف خمدكف، المّسمى كتاب العبر كديكا: عبد الرحماف بف خمدكف -4

 -، دار الكتب العممية  لبناف1العرب كالعجـ كالبربر كمف عاصرىـ مف ذكم السمطاف األكبر، ط
 218، ص4، ؼ6ـ، ج1992/ىػ1413
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عمى عزؿ القضاة كرّدىـ إلى في قدرتيا أيضا كيتجّمى نفكذ زينب النفزاكية 
مناصبيـ، حيث عزلت القاضي أبا محمد عبد العزيز السكسي، إثر مدحو لألميرة 

تفضّميا عمى سائر كتمدح زكجة سير » :حكاء بنت تاشفيف، فمما استعطفيا قالت
النساء، خرجت في كصفؾ عف الحّد، كزعمت أف ليس في األرض أجمؿ منيا كما 

: مرتجال فقاؿ « ىذه منزلة القضاء

ق ػػػكىي باألرض ال صؽ           ق ػػػأنت بالشمس الحؽ -

 "2"ػوػػفيي مف سير طالقػ         ل ما مدحتيػػا  ػػػمت -

. فضحكت ككتبت بّرده إلى القضاء

ككاف مف نفكذىا أيضا أف أقنعت يكسؼ بف تاشفيف، بتعييف ابنيا المعّتز 
 "3".، متجاكزة أكبر أبنائوعيدكلّيا لؿ

أمكاليا التي ككف القكؿ أف زينب النفزاكية كانت بسياستيا، كحكمتيا كيـ
. المرابطيف عصربذلتيا لتدعيـ الحكـ، نمكذجا مشرقا في 

حكاء بنت تاشفيف، كىي ابنة أخ أمير المسمميف يكسؼ بف تاشفيف،  -2
، كقد أشاد "5"كما كانت كاسعة الثراء، كثيرة الصدقة "4"ذكاء،كقد كانت ذات نباىة ك

، فإذا كانت المصادر التاريخية ىي التي "6"األعمى التطيمي بكرميا كنسبيا كتدّينيا

                                                                                                                                            
. 24، ص4ج:المصدر السابؽ -1
–، دار الغرب اإلسالمي بيركت 1أضكاء جديدة عمى المرابطيف، ط: عصمت عبد المطيؼ دندش -2

 170-169ـ، ص1991 -لبناف
 170ص ،أضكاء جديدة عمى المرابطيف: عصمت عبد المطيؼ دندش - 3
 57-56، ص4البياف المغرب، ج: المراكشي لابف عذار - 4
 20دراسات أندلسية في التاريخ كالحضارة، ص: كماؿ السيد أبك مصطفى - 5
 18-17ص: ديكاف األعمى التطيمي - 6
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خّمدت ذكرل زينب النفزاكية، فإف القصائد الشعرية ىي التي مجّدت ذكرل األميرة 
. حكاء بنت تاشفيف

ألصحاب  ااألميرة مريـ بنت إبراىيـ بف تفمكيت، ككانت مقصد -3
جة لتتشّفع لو عند زكجيا األمير أبي الطاىر قصدىا الشاعر ابف خفا ،الحاجات

كتكفينا مدائح شاعر  ،"2"، فأشاد بأصميا كجكدىا"1"تميـ، فقابمتو بأجمؿ كجكه الّبر
نممس مكانتيا كعاؿ، كابف خفاجة األندلسي في األميرة مريـ، لندرؾ دكرىا الؼّ 

. الرفيعة
لة، ذكية ، ككانت جمي"3"الجارية قمر كقد برزت في السياسة كاألدب -4

بف يكسؼ بف  نافسة ليا أماـ أمير المسمميف عمياستطاعت أف تقضي عمى كؿ ـ
البنيا  العيدككاف مف نفكذىا أف أقنعت أمير المسمميف، بجعؿ كالية  ،"4"تاشفيف

، بدؿ تاشفيف بف عمي، كىذا رغـ صغر سّنو، إذ كانت قمر شديدة الغيرة مف "سير"
. تاشفيف، حيث ذاع صيتو كشاع ذكره

 كمات سير بف عمي، فأشارت قمر عمى أمير المسمميف، أف يجعؿ كالية 

" 5".الكاليةك، حتى تحكؿ بيف تاشفيف "إسحاؽ"البنو الصغير  العيد

ككاف عمي بف يكسؼ عظيـ  »:كقد أشار ابف الخطيب إلى نفكذ قمر بقكلو
" 6."«اإليثار كاإلرضاء آلمتو قمر، كىي التي تسّببت في عزؿ تاشفيف

                                                 
 49ندلس في عصر المرابطيف، صالمغرب كاأل: إبراىيـ القادرم بكتشيش- 1
 263ص: ديكاف  ابف خفاجة - 2
. 290، ص3، ؼ3بالد شنقيط، ب: الخميؿ النحكم - 3
. 175أضكاء جديدة عمى المرابطيف، ص: عصمت عبد المطيؼ دندش - 4
. 97، ص4البياف المغرب، ج: ابف عذارم المراكشي - 5
    .455، ص2، ؽ1اإلحاطة، مج:لساف الديف عبد الخطيب - 6
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لى جا المرابطيف بالشجاعة  صرتميّزت المرأة في عنب نفكذىا السياسي كا 
كاإلقداـ، حيث تدّربت عمى الضرب كالطعف كأعماؿ الفركسية، كشاركت في المعارؾ 

بنت عمر بف ينتاف، ككانت كافرة  كمف المحاربات المرابطيات فانك ،"1"بثياب الرجاؿ
ـ يكتشؼ أنيا امرأة إال بعد انتياء الجرأة، قاتمت المكحّديف، متنّكرة في زّم فارس، كؿ

، كبذلؾ ضاىت المرأة المرابطية الرجؿ في شجاعتو "2"المعركة كدخكؿ القصر
قدامو ككاف مف الطبيعي أف تكثر حركة األسر كالسبي في دكلة طابعيا الجياد،  ،"3"كا 

. "4"المرابطيف سكاء الداخمية أـ الخارجية عصرحيث كثرت المعارؾ في 

ء المرابطيف عرضة لمسبي، كانت نساء المكحّديف عرضة لو ككما كانت نسا
أيضا، ىذا فضال عف حركة األسر كالسبي الناجمة عف المعارؾ بيف المسمميف 

" 5".كالنصارل

عمى أف حظ األسيرات النصرانيات كاف أحسف مف حظ األسيرات المسممات، 
كصرف  لة حسنة،اإلسالـ، فعكممّف معاـ اعتنقفّ ذلؾ أف بعض الجكارم النصرانيات 

" 6".أميات أكالد، أّما األسيرات المسممات فقد تعرّضف لشراسة االنتقاـ النصراني

                                                 
. 50المغرب كاألندلس في عيد المرابطيف، ص:إبراىيـ القادرم بكتشيش - 1
-محمد زنيبر–تح إبراىيـ الكتاني ، 1ط -قسـ المكحديف–البياف المغرب : ابف عذارم المراكشي - 2

ـ، 1985/ىػ1406 -لبناف–دار الغرب اإلسالمي، بيركت -عبد القادر زمامة –محمد بف تاكيت 
. 129ص

 94أخبار الميدم بف تكمرت، ص: البيذؽ -3
النشاط االقتصادم في المغرب اإلسالمي خالؿ القرف السادس اليجرم، : عز الديف أحمد مكسى -4
 118، ص2ؼ

. 35دراسات أندلسية في التاريخ كالحضارة، ص: كماؿ السيد أبك مصطفى -5
 35، ص4البياف المغرب، ج:ابف عذارم المراكشي -6



 2054 

ذا كاف ابف تكمرت قد عاب عمى المرابطيف تدّخؿ نسائيـ في شؤكف  كا 
الحكـ، فإف الدكلة المكّحدية لـ تسمـ مف ىذا األمر أيضا، حيث اشّتد نفكذ الجارية 

، إذ "1"أبي العالء إدريس المأمكف، كأـ كلده الرشيد حباب، زكجة الخميفة المكحّدم
". 2"الذم شيدتو الدكلة المكحدية االضطرابكاف ليا يد طكلى في 

كيبقى النفكذ السياسي لممرأة المكحدية أقّؿ بكثير مف النفكذ الذم شيدتو  

الرجاؿ  في منع اختالطتشّدد ابف تكمرت ، ذلؾ أف المرأة في البالط المرابطي

المرأة  تدخؿكألجؿ ذلؾ ظؿ ، كمنع  سفكرّىف في الطرقات، فّ ء، كحّد مف حريتوبالنسا

ف كانت قد حضرت مبايعة الخميفة المكحدية في الشؤكف السياسية غير  كاضح، كا 

" 3".عبد المؤمف بف عمي المكحّدم

تجدر اإلشارة إلى أف عنصر النساء الذم اعتبره عبد الكاحد المراكشي مف ك

، إذ احتدـ (أميات األكالد)، قد يقصد بو الجكارم "4"المرابطي أسباب سقكط الحكـ

كىك أمر نجده في بالطات –الصراع بينيّف، فخمقف جّكا مشحكنا في البالط المرابطي 

أّما الحرائر الممتكنيات، فقد خضف أدكارا طالئعية في مجاالت مختمفة، -كؿ العيكد

. معالمجتكحيث حظيف باحتراـ كبير عمى مستكل األسرة 

 ثقافيا -ثالثا 

                                                 
األنيس المطرب بركض القرطاس في أخبار الممكؾ : ا بف أبي زرعأبك الحسف عمي بف عبد  -1

 170ـ، ص1843كتاريخ مدينة فاس، طبعة
 72،ص1المرأة المغربية في عيد المرابطيف، ؼ: مميكة حميدم -2
،  3ب (المكحديف كالمرابطيف عصر)الحضارة اإلسالمية في المغرب كاألندلس: حسف عمي حسف -3
 361، ص2ؼ
 177المعجب، ص: د المراكشيعبد الكاح - 4
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جاذبت المرأة المغربية الرجؿ أسباب العمـ، كظيرت في بعض نكاحيو، 
، حيث برزت في "1"رفت بعض النساء بحفظ القرآف، كركاية الحديث، كدركس الفقوكعُع 

فقد فسح  ،"2"ىذا المجاؿ أخت اإلماـ أفمح، إذ برعت في عمـ الحساب كالتنجيـ
حيث تكلت النساء بجبؿ نفكسة ميمة التعميـ كأخذ  المجاؿ العممي لممرأة اإلباضية،

. "3"نّيفع عمـ الفقو

فسح باب العمـ لنساء األغالبة فنبغت أسماء بنت أسد بف الفرات في  كما
نبغت خديجة بنت سحنكف بف سعيد بف حبيب التنكخي إذ ك، "4"ركاية الحديث كالفقو

األغالبة الشاعرة  صرع، كمف أعالـ النساء في "5"عممت عمى تعميـ نساء عصرىا
". 6"ميرية بنت الحسف بف غمبكف

األميرة أـ مالؿ بنت المنصكر بف يكسؼ اىتمت  يفالصنياجيكفي عيد  
. "7"الصنياجي بالعمـ كاألدب، فمما تكفيت رثاىا الشعراء

كىكذا فقد نبغ في عدكة المغرب المحدثاث كالفقييات، كلعّؿ بركز المرأة في 
فتكحات، فمـ يظير إلى أف القركف الثالثة األكلى، كانت مرحمة العمـك الدينية، مّرده 

                                                 
سالميا، ج: عبد ا عفيفي -1  155،ص 3المرأة العربية في جاىميتيا كا 
–سير األئمة كأخبارىـ، دط، تح اسماعيؿ العربي، المكتبة الكطنية : أبك زكريا يحي بف أبي بكر -2

. ، ص    ـ1997/ ىػ1399 -الجزائر
التاسع  كالعاشر / خالؿ القرف الثالث كالرابع اليجرم النساء كالسمطة في بالد المغرب : بكنة مجاني -3

. 15ص  ،الميالدم
ترتيب المدارؾ كتقريب المسالؾ لمعرفة أعالـ : بف عياض اليحصبي لأبك الفضؿ عياض بف مكس -4

-كدار مكتبة الفكر–مذىب مالؾ، دط، تح أحمد بكير محمكد، منشكرات دار مكتبة الحياة بيركت 
. 602، ص1دت، ج -ليبيا–طرابمس 

.  597، ص1ج :المصدر نفسو -5
 : ينظر  كرد اسـ الشاعرة لكف لـ تذكر أشعارىا -6
. 315ص، 7األعالـ، ج: خير الديف الزركمي -           
. 44-43شييرات التكنسيات، ص: حسف حسني عبد الكّىاب  -7



 2074 

األدب فييا، كباألخّص األدب النسكم، ذلؾ أّف الناس في أدكار التاريخ اإلسالمي 
. إذا استكممكا عمـك الديف إالّ المختمفة لـ يتفرغكا لعمـ األدب 

لبنات، ، حيث شاع  تعميـ ا"1"ىؿ األندلس حظ كافرأككاف لمعمـ كاألدب عند 
، كقد كاف منيف الشاعرات "2"حتى بمغت بعضيّف درجة األستاذية في المغة كاألدب

". 3"كالعالمات

ىّف مف كانت عالمة مميمة الجكارم لـ تكف الغناء فحسب، بؿ ؼ أفّ  كما  
فاضمة كعابدة المدنية، التي كانت تركم عف اإلماـ مالؾ بف أنس عشرة آالؼ 

. "4"حديث

في العصر  النبكغ النسكم في مختمؼ العمـك ألندلسيكقد جسّد ابف حـز ا
، ....ربّيت في حجكرىّف، كنشأت بيف أيديّيف، كلـ أعرؼ غيرىف،": األمكم بقكلو

 ."5"كىّف عممنّني القرآف كركينّني كثيرا مف األشعار ك دربنّني في الّخط

: ىيعصر ىذا اؿاألسماء النسكية التي شكمت النيضة العممية في  كلعؿ أىـ

  "1"غالية بنت محمد -

                                                 

1
. 220، ص1، ؼ1، ب1الطيب، مج حنؼ: المقرم- 

-دط، تح عمي العظيـ، دار نيضة مصر لمنشر كالتكزيع، الفجالة : ديكاف ابف زيدكف كرسائمو - 2
. 16دت، ص -القاىرة

3
فاركؽ بيضكف، كماؿ . نقمو عف األلمانية  ،8شمس العرب تسطع عمى الغرب، ط: زيغريد ىكنكة - 

/ ىػ 1434 -بيركت–دار األفاؽ الجديدة  -دسكقي، مراجعة ىاركف عيسى الخكرم، دار الجيؿ 
. 522ـ، ص1993

التكممة لكتاب الصمة، دط، نشر (: ابف األبار)أبكعبد ا محمد بف عبد ا بف أبي بكر القضاعي   -4
/ ىػ 1375 -بغداد–كمكتبة المثنى  -مصر–كتصحيح السيد عّزت العطار الحسيني، مكتبة الخانجي 

. 225، ص601، رقـ الترجمة 1ـ، ج1956
5
. 70، ص1ج: رسائؿ ابف حـز - 
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 "2"خديجة بنت جعفر بف نصير بف التمار التميمي -

 "3"فاطمة بنت محمد بف عمي المخمي -

 "4"راضية مكالة عبد الرحمف الناصر -

كتجدر اإلشارة إلى أف عصر اإلمارة كالخالفة كانا بمثابة فترة إعداد طكيمة 
. "5"اتتجّمعت خالليا مكاد كافرة في كؿ فرع مف فركع الدراس

كرغـ التفتت السياسي الذم شيده عصر الطكائؼ، إال أّنو كاف عصر 
، إذ أتيح لممرأة في ىذا العصر فرصة "6"ازدىار ثقافي كتقدـ في الفنكف كاآلداب

. التردد عمى مجالس األدباء كالعمماء، كتجاكزت ذلؾ إلى المساىمة اإلبداعية

كالمرأة األكربية التي إذف فالمرأة في عصر الطكائؼ لـ تطحنيا المحف  
، بؿ كاف ليا نصيب مف العمـ كالمعرفة كمف أعالـ "7"كصفت بالحيكاف البغيض
: النساء في ىذا العصر

 ."8"خديجة بنت أبي محمد بف سعيد الشنتجالي، ككانت محدّثة فاضمة -

                                                                                                                                            
. 991، ص1538، رقـ الترجمة 3الصمة، ج :ابف بشككاؿ - 1
. 993، ص1544، رقـ الترجمة 3ج: المصدر نفسو - 2
. 991، ص1540، رقـ  الترجمة 3ج: المصدر نفسو - 3
. 994،ص1546، رقـ الترجمة 3ج: المصدر نفسو - 4
لدينية، ترجمة حسيف مؤنس، مكتبة الثقافة ا ،1تاريخ الفكر األندلسي، ط: أنخؿ قكنزاليس بالنسيا - 5

. 13ـ، ص1938
–شرؽ األندلس في العصر اإلسالمي، دط، دار المعرفة الجامعية : محمد أحمد أبك الفضؿ - 6

. 246، ص1، ؼ2ـ، ب1996 -اإلسكندرية
 

 –   ، دار العمـ5ط ،التاريخ األندلسي مف الفتح حتى سقكط غرناظة: عبد الرحماف عمي حّجي - 7
. 27-26ـ، ص1997/ىػ 1418 -دمشؽ

  .996، ص1551، رقـ الترجمة 3الصمة، ج: ابف بشككاؿ - 8
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 ،إشراؽ السكيداء مكالة أبي المطرؼ عبد الرحماف بف غمبكف الكاتب -
 ."1"كالمغة كعمـ العركضكقد برعت في النحك 

. "2"ريحانة تمميذة أبي عمرك المقرئ، برعت في عمـك القراءات -

كره فكىكذا مكّف العمـ المرأة األندلسية مف اقتحاـ فسحة الحرية، كىك ما أ
، مع أف العالقة بيف الرجاؿ كالنساء في األندلس لـ "3"عمييا البعض كاعتبره استيتارا

ّنيا تمّت في إطار حضارم، فكّؿ حديث عف المرأة كالرجؿ يكف مآليا االستيتار، أل
، كىك ما يدّؿ عمى سمك العالقة بيف الجنسيف، "4"في األندلس مرتبط بالنكادم األدبية

، ثـ أف حرية المرأة متى كانت رزينة "5"حيث خضع الرجؿ كالمرأة لمتعميـ في آف كاحد
. دناءةت إلى تمّدف كحضارة، كليس إلى استيتار كرزينة عاقمة أدّ 

كالجدير بالذكر أف نساء العائالت الكجيية حظيف بّحرية في التعميـ أكثر مف 
فئة المتعّممات نمكذجا لجميع النسكة في األندلس  اعتبارال يمكف كليذا ، "6"غيرىفّ 

. "7"في تمؾ الفترة

كقد ساىمت النساء الصحراكيات في الحركة العممية منذ العصر 
يعيّنكف مؤدّبات لبناتيـ، يعممنيّف أطرافا مف الثقافة ، ككاف األعياف "8"المرابطي

                                                 
. 171، ص1، ب4نفح الطيب، مج: المقرم - 1
. 531، ص1592بغية الممتمس، رقـ الترجمة : الضبي - 2
 -   محاضرات في الشعر األندلسي في عصر الطكائؼ، دط، المكتبة الكطنية : حمداف حجاجي - 3

. 60ـ، ص2001 -الجزائر
4
 -عّماف–، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة  1قراءات في الشعر األندلسي، ط: صالح جّرار - 

. 173، ص7ـ، ؼ2007/ ىػ1427 -األردف
. 59ص: المصدر السابؽ - 5
. 14النساء كالسمطة في بالد المغرب خالؿ القرنيف الثالث كالرابع اليجرم،ص: بكنة مجاني -6
. 238، ص3، ؼ2ب ية لزمف بني عباد،الحركة األدبية في إشبيؿ: حميدم خميسي -7
. 290-289، ص3بالد شنقيط، ب: الخميؿ النحكم  -8
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، كحرصت كثيرات مف النساء عمى الذىاب إلى المساجد "1"األدبية كعمـك الّديف
. "2"لسماع الدركس الدينية

فقد فسح المرابطكف المجاؿ العممي لممقبميف عميو، فظير العمماء في كؿ فّف 
: ىذا العصر، كمف العالمات في "3"مف الرجاؿ كالنساء

 

 

كانت تحفظ القرآف كالحديث كخديجة بنت الفقيو أبي عمي الصدفي،  -
. "4"كتيتـّ بالمطالعة

 ".5("أـ حبيب)بف مكسى بف طاىر  طكنة بنت عبد العزيز -

". 6"(قاضي مّراكش)حفصة بنت مكسى بف حّماد -

 كلـ يقتصر اىتماـ المرأة في عصر المرابطيف بعمـك الديف فحسب، بؿ فييفّ 
مف برعت في عمـك أخرل، كالعركضية مكالة أبي المطرؼ عبد الرحماف بف غمبكف، 

                                                 
. 46، ص1، ؼ1األدب األندلسي، ب: مصطفى الشكعة -1
 -، دار المدار اإلسالمي، بيركت،1ط ،اإلسالميةتاريخ الحضارة العربية : بشير رمضاف التميسي -2

. 253، ص15ؼ ـ،2002 -لبناف
. 450، ص6التاريخ األندلسي مف الفتح حتى سقكط غرناطة، ؼ: حّجيعبد الرحماف عمي  -3
. 145الشعر النسكم في األندلس، ص: محمد المنتصر الريسكني -4
 

لشيخ تح عبد السالـ اليّراس، كادط، ، صمة الصمة :حمد بف إبراىيـ بف الزبير الثقفيأبك جعفر أ - 5
، رقـ الترجمة 5ـ، ؽ1995/ ىػ1416-شؤكف اإلسالميةكزارة األكقاؼ كاؿ–سعيد أعراب، المممكة المغربية 

. 309، ص620
. 312، ص627رقـ الترجمة : المصدر نفسو - 6
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في  كفييف مف اىتمت بالمشاركة، "1"التي برعت في عمـك المغة كالّنحك كالعركض
نشاده   :كمف األديبات المرابطات ،"2"األدب كتذكؽ الشعر كا 

ظاف جممة مف حكاء ك زينب ابنتا األمير إبراىيـ بف تفمكيت، ككانتا تحؼ -1
 ."3"األشعار

. "4"كرقاء بنت ينتاف كميجة بنت عبد الرزاؽ -2

. "5"األميرة مريـ بنت األمير إبراىيـ، ككانت تحاضر بالشعر ك تثيب عميو -3

األميرة أـ طمحة تميمة بنت يكسؼ بف تاشفيف، ككانت تحفظ الشّعر، كتجيد  -4
حياء، حتى أنيا ارتجمت كقد قكلو، كقد اتخّذت الكتاب، كبرزت إلييـ في غير ما 

( بحر المتقارب: )أحّست بإعجاب كاتبيا ليا

فعّز الفؤاد عزاء جميػػػبل         ىي الشمس مسكنيا في الّسماء -

 "6"كلف تستطيع إليؾ النػزكال           فمف تستطيع إلييا الّصعػػكدا    -

تيا كرجاحة كبقدر ما تعكس األبيات شاعرية األميرة، فيي تعكس أيضا فطف
عقميا، فقد كانت إدارية بارعة، استطاعت أف تتحّكـ في عاطفتيا، كلـ تضعؼ 

. أماـ إعجاب كاتبيا

                                                 
. 138الشعر النسكم في األندلس، ص: محمد المنتصر الريسكني - 1
2
  3، ب(عصر المرابطيف ك المكحديف)الحضارة اإلسالمية في المغرب كاألندلس : حسف عمي حسف - 

. 495، ص4ؼ
3
. 290، ص3، ؼ3بالد شنقيط، ب: لخميؿ النحكم ا - 

4
 .310ص، 623، رقـ الترجمة 5صمة الصمة، ؽ: ابف الزبير الغرناطي - 

5
 .316ص 4، ؼ3األندلس في نياية المرابطيف كمستيّؿ المكحّديف، ب: عصمت عبد المطيؼ دندش -

 

، 3، ط(ية دكلة  المكحدّيفمف عصر ما قبؿ التاريخ إلى نيا)المغرب عبر التاريخ : إبراىيـ حركات -6
 218،ص1ـ، ج1993/ىػ1414 -الدار لبيضاء–دار الرشاد الحديثة 
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األميرة حكاء بنت تاشفيف، ككانت شاعرة ماىرة، حضرت يكما مجمسا أدبيا بو  -5
: ابف القصيرة كابف المرخي كآخركف، ككاف ابف المرخي قد قاؿ

           أخ درػػػػػبػا لؿػأف  -

حياؾ ا يا قمرم »: فمـ يجزه أحد، فمما أقبمت حكاء بادرىا ابف المرخي بقكلو   
:  ، ثـ أكممت صدر بيتو بقكليا«كصفتني ك ا بآفؿ كذابؿ»: ، فقالت«كيا زىرم

  خػػػل ذا سفػػػعؿ                                        

  ."1"مف براعتياففرح ابف المرخي بفطنتيا، كتعّجب الحاضركف   

في أخذ المرأة بأسباب النيكض الفكرم،  قكلـ يشّذ عصر المكحّديف عف سالفي 
، ذلؾ أف انعداـ مشاركة المرأة في أم عمؿ يجعمو "2"بؿ ساىمت في مختمؼ ضركبو

. غير كامؿ

ليكّف  ، كابتدأكا ببناتيـ"3"كقد جعؿ المكحّدكف التعميـ إجباريا عمى النساء ك الرّجاؿ
غيرىّف، كاألميرة زينب بنت الخميفة يكسؼ بف عبد المؤمف بف عمي، ككانت عبرة ؿ

. "4"عالمة صائبة الرأم
: كمف مثػقفات العيد نذكر

أـ خيركنة الفاسية، ككاف ليا دكر في نشر المذىب األشعرم بيف نساء  -
. "1"فاس

                                                 
1
 57، ص4البياف المغرب، ج: ابف عذارل المراكشي  - 
، دار الغرب اإلسالمي، 1تنظيماتيـ كنظميـ، ط: المكحدكف في الغرب االسالمي: عز الديف مكسى -2

 55، ص1ـ، ؼ1991/ىػ1411 -لبناف–بيركت 
3
طبكعات ـإصدار ليفي بركفنساؿ، دط، : مجمكع رسائؿ مكحّدية مف إنشاء كتاب الدكلة المؤمنية - 

 123ـ، الرسالة الثالثة ك العشركف، 1941-المغرب األقصى  -الرباط–معيد العمـك العميا المغربية 
4
المغرب -كاف تط–العمـك كاآلداب كالفنكف عمى عيد المكحّديف، دط، مطبعة الميدية : محمد المنكني - 
 33ـ، ص1950-
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.  "2"فاطمة بنت عبد الرحماف -
برزت في عمـ الحديث  أـ المجد مريـ بنت أبي الحسف الشارم، كقد -

. "3"كالركاية

 ."4"السيدة محّمة المراكشية، كىي مف حّفاظ المدكّنة، برزت في عمـ الفقو -

". 5"السيدة منية بنت ميمكف الّدكالي كقد برزت في التّصكؼ -

: ات المكحديات فنذكرديبأما عف أىـ األ

ككانت تنظـ  األميرة رميمة ابنة الخميفة عبد المؤمف بف عمي، كقيؿ أختو، -
، أحّبيا الشاعر المغربي       ابف "6"األزجاؿ، كليا باع في الفصاحة كالنظـ
". 7"فقتمو الخميفة" العركس"غرلو كنظـ فييا مكشحتو المكسكمة 

 ."8"السيدة حفصة بنت القاضي أبي حفص بف عمر -

. "9"عمرة بنت أبي حفص األغماتي -

                                                                                                                                            
 -الرباط–فاس منبع اإلشعاع في القارة اإلفريقية، دط، المطبعة الممكية : عبد العزيز بف عبد ا -1

 199، ص1ـ، ج2001/ىػ1421
  3، ب(عصر المرابطيف ك المكحديف)الحضارة اإلسالمية في المغرب كاألندلس :حسف عمي حسف -2
 358، ص2ؼ

/ ىػ1395-، دار الكتاب المبناني، بيركت، لبناف3ط كغ المغربي في األدب العربي،النب: عبد ا كنكف -3
. 153، ص1ـ، ج1975

. 153، ص1ج ،النبكغ المغربي في األدب العربي: عبد ا كنكف -4
. 153،ص1ج: المصدر نفسو -5
. 153، ص1ج: المصدر نفسو -6
شيحة، مكتبة اآلداب  ليؽ عبد الحميدترجمة كتع ،2المكشح األندلسي، ط: صمكيؿ ميكمكس ستيرف  -7
 .275-274، ص 4، ؼ2ـ، ب1996/ىػ1417 -القاىرة–
. 153، ص 1النبكغ المغربي في األدب العربي، ج: عبد ا كنكف -8
. 290العمـك ك اآلداب كالفنكف عمى عيد المكحديف، ص: محمد المنكني -9
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اجر الفاسي، قالت في كالي فاس السيد السّيدة أـ النساء بنت عبد المؤمف الت -
 (بحر الكامؿ(: )أبك عمي)

ق كدر كفأصبح الحؽ ما في صؼ              ير بكعد كاف ينتظػرػجاء البش -

كفي أكامره التسديد كالّنظػػر          مف خير ىاد غدا باليدم يأمرنا  -

: كقالت في شجاعتو

" 1"يفني الكتائب ال يبقي ك ال يذر            ليث إذا اقتحـ األبطاؿ حكمتيا -

: ككاف تعميـ المرأة في عصر المكحديف يتـ بكسائؿ مختمفة منيا

أف يككف عمى يد امرأة مثميا، إذ اشتيرت في ىذا العيد مف النساء المعّممات، أـ  -1
 فّ كانت تقرئ النساء القرآف، كتعمموالعّز بنت أحمد بف عمي بف ىذيؿ البمنسية، ك

ك العبدرية أـ العالء بنت عبد الغني بف عمي الغرناطية، حيث عّممت  ،"2"األدب
حفصة  يبة، كما عممت األد"3"النساء في منازؿ الكبراء، كخمفيا عمى ذلؾ بنتاف ليا

 ."4"بنت الحاج الرككنية عمى تعميـ النساء في قصر المنصكر المكحدم

ت ذؽ فقد أخأف يككف عمي يد رجؿ مف ذكم محارميا، كىي مف أشير الطر-2
مسعدة بنت أبي الحسف أحمد بف خمؼ بف الباذش، العمـ عف أبييا كأخييا 

 ."5"كزكجيا

                                                 
 154، ص 1ج :المصدر السابؽ -1
، مطبكعات 1الحياة العممية في األندلس في عيد المكحّديف، ط: عرينييكسؼ عمي بف إبراىيـ اؿ -2

 149، ص2ـ، ؼ1995/ىػ1416مكتبة الممؾ عبد العزيز العامة، 
 148، ص3األعالـ، ج: خير الديف الزركمي -3
إحساف عباس،  ، تح 1، ط"إرشاد األريب إلى معرفة األديب"معجـ األدباء : ياقكت الحمكم الركمي -4

 1182، ص416، رقـ الترجمة 3ـ، ج1993-لبناف–اإلسالمي، بيركت  دار الغرب
 150، ص2الحياة العممية في األندلس في عيد المكحديف، ؼ: العريني -5
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، كذلؾ إما خمؼ ستار، أك أف يككف عمى أف يككف -3 يد رجؿ مف غير ذكم المحاـر
بف محمد    المعمـ ضريرا معركفا بالعّفة، فقد أمر المنصكر المكحّدم، المعّمـ عمي

. "1"أف يعمـ بناتو -ككاف ضريرا-القرطبي 

بف محمد  كمف أجؿ العمـ رحمت المرأة خارج بمدىا، كفاطمة بنت سعد الخير  
، كىكذا "3"، التي رحمت مع كالدىا إلى المشرؽ كأخذت عف كبار عممائو"2"بف سعد

فقد حفّز المكحّدكف النساء تحفيزا عمى التعميـ، ككما اتخّذكا مؤّدبات لبناتيـ، فقد 
. "4"بات لحريميـ، كأـ عطية األنصاريةاتخّذكا أيضا طبي

كقد ذكر أّف المنصكر المكحدم، لـ يكف يقبؿ لنسائو إاّل بأـ عمرك بنت أبي 
. "5"مركاف بف زىر كابنتيا، إذ كانتا ماىرتيف في عالج النساء

المكحّديف كانت امتدادا  عصرفي األدبية كمما الشؾ فيو أف الحركة الفكرية 
العصر األمكم، عصر )فت الحياة في أحضاف الدكؿ السابقة التي عرلمحركة الفكرية 
ىي إال سمسمة متعّددة  ذلؾ أف الحياة الفكرية ما  ،(المرابطيف الطكائؼ، عصر

الحمقات، محكمة التكاصؿ، فكّؿ حمقة تعتمد عمى الحمقة التي أتت قبميا، كتؤسس 
  .لّمتي تمييا

ة األمكية، كذلؾ عكس عمى أّف األدب في المغرب اإلسالمي بدأ مع الدكؿ
، كعمكما فإف الشعر في عدكة المغرب لـ يصؿ عبر مختمؼ أطكاره إلى ما "1"التاريخ

. ما كصؿ كسما إليو الشعر في األندلس

                                                 
. 150، ص2ؼ: المصدر نفسو -1
 632، ص255، رقـ الترجمة 15، ب2نفح الطيب، مج: المقرم -2
 150، ص2، ؼالحياة العممية في األندلس في عيد المكحّديف: العريني -3
-،   -بيركت-، مؤسسة الرسالة، 1أعالـ العرب ك المسمميف في الطب، ط: عمي عبد ا الدفاع -4

. 24، ص1ـ، ب1983/ىػ1403، -لبناف
عيكف األنباء في (: ابف أبي أصيعة)مكّفؽ الديف أبك العباس أحمد بف القاسـ بف خميفة بف يكنس  -5

 133، ص13، ب3ـ، ج1957/ىػ1377 -بيركت–طبقات األطباء، دط، دار الفكر 
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الخصائص العامة لثقافة المغرب تكاد تككف ىي نفسيا كانت ف كا   
الخصائص العامة لثقافة األندلس ك المشرؽ، فالمّغة العربية عرفت كيؼ تصير 

لمظاىر الحضارية لألمة اإلسالمية في خصائص مشتركة دكف أف تقؼ أماميا ا
 .حدكد جغرافية كسياسية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            
تاريخ األدب العربي في األندلس، دط، دار الفكر العربي، مطبعة المدني، : أبك الخشب عمي إبراىيـ -1
. 266، دت، ص-القاىرة-
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 الفصل الثاني

 
 

 أيسم اغل ضم ابجلين"م
ماباعل ام اندافمم
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لـ تكف المرأة في المغرب اإلسالمي، مّجرد كتريميب عاطفة الرجؿ فيدعكه إلى 
نما القكؿ، كيحممو عمى اإلجادة، كما أّنو ا لـ تكف مجّرد قينة تشترم بأثماف باىظة، كا 

  ."1"ساىمت في تطّكر الحركة األدبية، فجارت الشعراء في النظـ كاإلنشاد

حيث عممّف عمى  ، "2"كقد كانت األندلسيات أستاذات اشتيرّف بالمعرفة العممية كاألدبية
ائر ألمرية كانت ، كتجدر اإلشارة إلى أف حر "3"عمى اقتناء الكتب كنسخيا كالعناية بيا

  ."4"كانت ليّف اليد الطكلى في البالغة كنظـ الشعر كالمكشحات

كقد قيؿ بأف عصر الطكائؼ كاف أىـ عصر برز فيو الشعر النسكم، كأّف  
  "5" .القركف التي سبقتو كاف فييا شعر النساء محتشما

كألف األدب ال يتغير بمجّرد سقكط دكلة كقياـ أخرل، ارتأينا أف نعرض ألّىـ 
األمكم إلى نياية  العصراألغراض األدبية التي خاضت فييا المرأة الشاعرة منذ 

 عصر المكحديف 

 
                                                 

 211األدب العربي في األندلس، ص: عبد العزيز محمد عيسى -1
، دار  الكتب العممية، بيركت 1، ط(ىػ483ىػ  403)مممكة غرناطة في عصر بني زيرم : مريـ قاسـ الطكيؿ -2
 259، ص4ـ، ب1994/ىػ1414 -لبناف –
تاريخ الحضارة العربية اإلسالمية في األندلس، دط، مؤسسة شباب الجامعة، : جاسـ بف محمد القاسمي -3

 156، ص5ـ، ؼ2000-مصر–اإلسكندرية 

-، دار الكتب العممية       1مممكة ألمرية في عصر المعتصـ بف صمادح، ط: مريـ قاسـ الطكيؿ -4
 80، ص1، ؼ2ـ، ب1994/ىػ1414 -بيركت

. 99- 98ص ،3، ؼ2ـ، ب1960مصر –في األدب األندلسي، دط، دار المعارؼ : جكدت الركابي -5



 2204 

:  المػدح -أ

استطاعت الشاعرة في األندلس أف تخرج بمدحيا عف اإلطار األسرم، إذ لـ 
. تمدح أباىا أك أخاىا، بؿ مدحت األمراء كاألعياف، فدخمت بذلؾ باب االحتراؼ

، مف األكائؿ (الشاعر)ة بنت أبي المخشي عاصـ بف زيد مـككانت حّسانة التمي
ف كانت قد مزجت بالرثاء، إذ مات كالدىا فالتجأت إلى  ،الالئي خضّف ىذه التجربة كا 

: األمير الحكـ بف ىشاـ بف عبد الرحماف الداخؿ رافعة شككاىا كدمكعيا كأنشدتو
( بحر البسيط)

مخشي سقتو الكاكؼ الّديـ أبا اؿ مكّجعػػة  العاصى إّني إليؾ أبا  -

فاليـك أكم إلى نعماؾ يا حػكـ       قد كنت أرتع في نعماه عاكفػة  -

كمّمكتو مقاليد النّيػػى األمػـ      أنت اإلماـ الذم انقاد األناـ لػو  -

أكم إليو كال يعركني العػػدـ     الشيء أخشى إذا ماكنت لي كنفا  -

  "1"ـػحتى تّذؿ إليؾ العرب كالعج   رتديػا زة القعساء ـػال زلت بالع -

كرغـ ما تضمنتو األبيات مف استعطاؼ، إال أف الشاعرة استطاعت التجكيد 
في مدحيا، إذ جعمت الخميفة أبا ليا بعد مكت كالدىا كجعمتو اإلماـ الذم امتمؾ 

ق كأف خاصة–لت بيف يديو العرب كالعجـ، كىك ما أعجب الممدكح فذّ  ،مقاليد األمـ
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فأمر ليا براتب  ،إذ استحسف شعرىا كرؽ لحاليا -كاف شاعرا يطرب لمشعر الحسف
  " 1"كجياز حسف

كقد تمّتعت حسانة بجرأة أدبية نادرة، ذلؾ أف كالي ألبيرة جابر بف لبيد منع 
عنيا الراتب بمكت الخميفة الحكـ، فاّتجيت بشجاعة ال نجدىا عند كثير مف الرجاؿ، 

د الرحماف بف الحكـ بف ىشاـ بف عبد الرحماف الداخؿ تشكك إلى األمير الجديد عب
( بحر الطكيؿ: )ظمـ الكالي قائمة

  إلى ذم النّدل كالمجد سارت ركائبي   -
عمى شحط تصمى بنار اليكاجػػػر              

          ليجبر صدعى إّنو خير جابػػػػػر  -
كيمنعني مف ذم الظبلمة جابػػػر               

          فإّني كأيتامي بقبضة كّفػػػػػػة   -
كذم ريش أضحى في مخالب كاسػر             

             جدير لمثمي أف يقاؿ مركعػػػػػة  -
لمكت أبي العاصي الذم كاف ناصرم            

 سقاه الحيا لك كاف حّيا ليا اعتػدل   -
عمّي زماف باطش بطش قػػػػادر             

        ك الذم خطّتو يمناه جابػػػرأيمح  -
 " 2"لػقد ساـ باألمبلؾ إحدل الكبائػػر                                  

                                                 
سالميا، ج: عبد ا عفيفي -1  144، ص3المرأة العربية في جاىميتيا كا 
. 168، ص7، ب4الطيب، مج نفح: المقرم -2
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إلى  -عمى استحياء-كيتجّمى ذكاء حسانة مف خالؿ المقطكعة، في ميميا 
ذكر مشيد الرحيؿ إلى الممدكح، إذ تكازم بيف حديث الرحمة كتقميد عريؽ، غرضو 

ا مف قلعربية، كبيف شككاىا مف الكالي، فيي في أبياتيا تشكك عناء قصيدة المدح ا
 .األمريف معا

 

كقد أخذ أسمكب المقطكعة، الذم يفيض بالعاطفة، طريقو مباشرة إلى قمب 
 " 1"األمير، الذم أنصؼ المرأة كأكرميا، كعزؿ الكالي

( بحر البسيط: )كأماـ ىذا الكـر أنشدت حسانة قكليا

ػرّكاد ػػػػػػػػػػػػػػػكخير منتجع يكمػا لػػ          أثرةػػر الناس ـابف اليشاميف خي -

رّكل أنابيبيا مف صرؼ فرصاد          ق ػػإف ىّز يـك الكغى أثناء صعدت -

ػػداد ػػػػػػػػػػػػػػاء كأجػػػػػػػػػمقاببل بيف أب           ػا ػػقؿ لئلماـ أياخير الكرل نسبػ -

ؿ ثناء رائػػػح غاد ػػػػػػػػػػفياؾ فض     ظبلمة لي جكدت طبعي كلـ ترض اؿ  -

ف رحمت فقد زكّ        ةػػػػػػػػػػػػػػفإف أقمت ففي نعماؾ عاطفػ  -  " 2"دتني زادمكا 

ك األبيات لكحة شكر كاعتراؼ أضفت فييا الشاعرة عمى الممدكح كؿ الصفات 
يبدك أف حسانة  التي يحمدىا الناس مف الخير كالفضؿ كالكـر كاألصؿ الحسيب، إذ

. بكميّتو عميو كانت مكلعة بغرض المدح  فأقبمت
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كمف المكاتي خضف في تجربة المدح قمر البغدادية، إذ قالت في السيد إبراىيـ 
( بحر الكامؿ: )بف حّجاج المخمي

ـ ػكد إبراىيػػػإال حميؼ الج    ما في المغارب مف كريـ يرتجي       -

 "1"داه ذميػـػؿ المنازؿ ما عػؾ         ة   إّني حممت لديو منزؿ نعمػػػ -

كلـ تخرج قمر في مدحيا عف معجـ الشعراء األقدميف، إذ خّصت ممدكحيا 
. بالكـر كالرفعة

كقد ال ندرج البيتيف في إطار مدح االحتراؼ، ذلؾ أف الشاعرة قالتيما في 
سّب المعيكدة سيّدىا، إذ أحسف معاممتيا، كلعّؿ ىذا ما أخفى عف البيتيف صبغة التؾ

. في شعر المدح

كمدحت عائشة بنت أحمد القرطبية، عبد الممؾ بف المنصكر بف أبي عامر  
( بحر الكافر: )المّمقب بالمظّفر، إذ دخمت عميو كبيف يديو كلده فقالت

برحػت معاليو تزيػػد  كال أراؾ ا فيو ماتريػػػػد  -

لسعيػػػد تؤمّمو كطالعو ا فقد ّدلت مخايمو عمى مػػا  -

حساـ ىكل كأشرقت البنكد  ػ تشّكقت الجياد لو كىػزّاؿ -

مػف العميا ككاكبو الجنػكد  فسكؼ تراه بدرا في السماء  -

 إلى العميا ضراغمة أسػكد  ككيؼ يخيب شبؿ نمتػػو -
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زكا األبناء منكـ كالجػدكد  فأنتـ آؿ عامر خيػػر آؿ  -

 كليدكـ لدل رأم كشيػػخ -
 "1"لدل حرب كليػد كشيخكـ 

-الككاكب  -البدر)كنممس في المقطكعة اعتماد الشاعرة عمى المعجـ الشعرم القديـ 
. ، في تشكيؿ معاني الشجاعة، كالحكمة، كسمك المكانة.....(الجياد-األسكد

كقد امتزج مدحيا بالتينئة كبالصيغ الدعائية، كلعّؿ قدرتيا اإلبداعية تكمف في 
الذم لـ تتكقؼ فيو عند شخص  -أم مف كحي الساعة-عرضيا الفّني المرتجؿ

. كزتو إلى أسرتواالممدكح، بؿ تج

( بحر الطكيؿ:)كقالت حفصة بنت حمدكف الحجارية، فيمف يدعى ابف جميؿ

فكّؿ الكرل قد عمّيـ سيب نعمتو  جمبل ـرأل ابف جميؿ أف يرل الدىر  -

مف حيف خمقتو  كحسف فما أحبله ػػػا ػلو خمؽ كالخمر بعد امتزاجو -

 "2"قػعيكنا كيعشييا بإفراط ىيبتػ دعك بشػػره ػبكجو كمثؿ الشمس م -

كقد مالت الشاعرة في ىذه المقطكعة بصكرة ممدكحيا إلى بعض معالـ 
، فكاف .......(العيكف-الشمس-الحسف-الخمر)الجماؿ المعتادة في أحاديث الغزؿ 

لعّؿ ىذا ما يسمى بظاىرة لّؼ الغزؿ شعرىا بذلؾ أقرب إلى الغزؿ منو إلى المدح، ك
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كما أف المادحة لـ تخرج عف المضاميف التقميدية، عند بمكرة معنى الجكد  ، "1"بالمدح
. كحسف الخمؽ كالخمؽ

كمف المدح األندلسي قكؿ الغسانية البجانية، متمنية أف يعكد الماضي الجميؿ 
( بحر الطكيؿ: )في ظؿ ممدكحيا

كيحؾ إذ بانػكا  ككيؼ تطيؽ الصبر عػاف أتجزع أف قالكا سترحؿ أظ -

ال فصبر مثؿ ص فما بعد إال المكت بعد رحيميػػـ  - بر كأحػػػزاف ػكا 

اف ػػأنيؽ كركض الكصؿ أخضر قيف تيـ كالعيش في ظّؿ كصميـ عيد -

تاب كال يخشى عمى الكصؿ ىجراف ع ليالي سعد اليخاؼ عمى اليػكل  -

ناف ػكما اعتنقت في سطكة الريح أؼ ػى كيسطك بنا ليك فنعتنؽ المنػ -

 " 2"كا؟ػػتككنكف لي بعد الفراؽ كما كاف أال ليت شعرم كالفراؽ يككف ىؿ  -

  

كيبدك ىذا النسيج الغزلي الذم بثّت فيو الشاعرة ألـ الفراؽ، مدخال لقصيدة مدح 
ب عرفا قالتيا، كىذا يؤكد التزاـ الغّسانية بمنيج األقدميف، حيث عّد مطمع النسي

. تقميديا، ثـ بات مظيرا فّنيا اعتمده الشعراء لبدايات قصائدىـ
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كتعّد ىذه األبيات الكحيدة التي كصمتنا مف الغّسانية البجانية، كىي تعكس 
لعّؿ بضعة أبيات : "جماال يؤكد شاعرية المادحة، كيدّعـ حكمة أحد القدماء إذ قاؿ

  "1."لتاريخمف الشعر أدؿ عمى ركح قـك مف صفحات طكاؿ مف ا

كقد كانت مريـ بنت أبي يعقكب األنصارم، أك فر حظا مف سابقاتيا، ذلؾ  
أّنيا لـ تخض تجربة المدح فحسب، بؿ كانت مكضكعا لو أيضا، حيث بعث إلييا 

: عبيد ا بف محمد الميدم بمبمغ مالي أرفقو بيذه األبيات

سف في الحمؿ لك أنّني حزت نطؽ الؿّ  كر الذم أكليت مف قبؿ ػمالي بش -

كحيدة العصر في اإلخبلص كالعمػؿ  ة الظرؼ في ىذا الّزماف كيا ّذ ّ ؼ يا -

  "2"ؿػكفقت خنساء في األشعار كالمثػ ت مريما العذراء في كرع ػأشبو -

كقد كانت  !ير الميدم لمريـ، كيؼ ال؟دك األبيات دليؿ كاؼ عمى مدل تؽ 
حتى كصفيا لعفّتيا بمريـ العذراء  امرأة فاضمة عرفت بالديف كالعمـ كاألدب،

. كلشاعريتيا بالخنساء

بحر : )فقالت -مستعممة البحر كالركم نفسو –كقد رّدت مريـ عمى األبيات  
 (البسيط

ؿ كلـ تسػػػؿ ػػكقد بدرت إلى فض ؿ مف ذا يجاريؾ في قكؿ كفي عـ -
ؿ يت مف قبػػػػػأكؿ مف الآللي كما م مالي بشكر الذم نّظمت في عنؽ -
ل مف حمى عطػػؿ ػبيا عمى كؿ أنث   حّميتني بحمى أصبحت زاىيػػػة  -

                                                 
 122الشعر األندلسي، ص: غارسيا غكمس -1
 291، ص7، ب4الطيب، مج  حنؼ: المقرم -2



 2274 

ماء الفرات فرّقت رقة الغػػػػزؿ   أخبلقؾ الغّر التي سقيػػػػت  -
كأنجدت كغدت مف أحسف المثػػؿ          أشبيت مركاف مف غارت بدائعػو  -
  "1"ؿالبيض كاألسػيمد مف النسؿ غير  مف كاف كالده العضب الميّند لػـ  -

كالمقطكعة أبعد ما تككف عف المدح التكسبي، فيي لكحة شكر كاعتراؼ، 
عرضتيا الشاعرة بما يّتسؽ مع طابعيا النسائي، كقد عكست مف خالليا بالغة 

. الممدكح كشيامتو، ككرمو، كرقّتو، كطيب أصمو

كلـ كقد بدرت إلى فضؿ " كلعؿ ما يؤكد عدـ تكسب الشاعرة بمدحيا قكليا 
 ،فقد أكرميا الممدكح دكف أف تطمب شيئا، كىك ما يعزز مكانتيا األدبية عنده، "تسػػػؿ

. كما يؤكد أيضا أنو يستحؽ المدح

كتؤكد الرسائؿ المتبادلة بيف مريـ كعبيد ا الميدم، عمى كجكد مراسالت 
 شعرية بيف الشاعرات كالشعراء، أك بيف الشاعرات كاألمراء، كىي مراسالت ّحكلت

 " 2" .الشعر إلى لغة حكارية طريفة

كمف المدح الطريؼ مدح المرأة لممرأة ، إذ قالت ميجة بنت التياني في  
( بحرالطكيؿ: )أستاذتيا كالدة بنت المستكفي

 رػفما زاؿ يحمي عف مطالبو الثغ     لئف قد حمى عف ثغرىا كّؿ حائـ  -
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  "1"ق مف لكاحظيا الّسحػركىذا حما     فذلؾ تحميو القكاضب كالقنػػا  -

، حيث  "2"كقد ذكر ابف سعيد المغربي أف ميجة تقّدمت بيذا البيت فحكؿ الذكراف
  .، جعمت منو شعرا رائقا(التكرية)عمدت الشاعرة فيو إلى صنعة خفيفة مف فف البديع 

المرابطيف مف خاضت تجربة المدح، ما عدا ىند جارية عبد  صركال نجد في ع
الشاطبي، فقد كتب إلييا الشاعر الكزير أبك عامر بف يّنؽ، يدعكىا  ا بف مسممة

: لحضكر مجمس أنس فقاؿ

نبذكا المحاـر غير شرب الّسمسؿ       ياىند ىؿ لؾ في زيارة فتيػػة -

  "3"نغمات عكدؾ في الثقيػؿ األكؿ      سمعكا الببلبؿ قد شدكا فتذكركا -

( بحر السريع: )فرّدت عمى ظير رقعتو

شـّ األنكؼ مف الطػػرّاز األكؿ        ياسيدا حاز العبل عف سػػادة  -

  "4"بؿػكنت الجكاب مع الرسكؿ المؽ      حسبي مف اإلسراع نحكؾ أنّني -

جاء كّرد فعؿ لطمب الكزير، فقد ابتعد شعرىا عف معنى المدح ىند كألّف قكؿ 
مكىبتيا اإلبداعية، كتجعؿ  الخالص، كلعّؿ قدرتيا عمى التحاكر الشعرم السريع، تّؤكد

. منيا شاعرة البديية
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أما في عصر المكّحديف فنصادؼ نمكذجا بارزا سكاء في المدح أـ في غيره 
مف الفنكف القكلية، كيتمثؿ ىذا في شخصية حفصة بنت الحاج الرككني حيث سأليا 

( بحر المجتث: )الخميفة يعقكب المنصكر أف تنشده فقالت

ػده ػػػػاس رؼػػيؤمؿ الف            فػامػاس مػد الفػػػياسيّ  -

ػده ػدىر عػػكف لؿػػػيؾ                م بطػرس  ػػف عؿػػػامف -

 " 1"ق كحػػدهػػػد لؿػػالحـ             ػػو ػػاؾ فيػمفػط مػػتخ -

: كاألبيات طمب صريح لمعطاء، كمع ذلؾ فقد تجمت شاعرية حفصة في مظيريف

في ارتجاليا لألبيات  -1

، مف أجؿ بمكرة معنى (الحمد  كحده)حسف تكظيفيا لمعالمة السمطانية في  -2
  .فمّف عمييا بما تمّنتالخميفة  كىك ما أعجبالمدح الذم أرادتو، 

: بالكزارة ةكمف مدحيا قكليا في أبي جعفر أحمد بف عبد المممؾ بف سعيد مينئ      
 (بحر الطكيؿ)

 

 

 لميـ الّنامي يقكلكف مػػا رأسكع ـ ػػرأست فما زاؿ العداة بظممو -

 

 

                                                 
. 171، ص7، ب4نفح الطيب، مج: المقرم -1



 2304 

 " 1"سجمكح إلى العميا حركف عف الدف ق ػكىؿ منكر أف ساد أىؿ زماف -

" 

كاألبيات رغـ إدماجيا في باب المدح إال أنيا تحمؿ في طياتيا المكدة كالكداد، 
كالعاطفة الممزكجة بسكيداء الفؤاد، عكس األبيات التي ىّنأت بيا كالي غرناطة 

في يـك عيد إذ بدت فييا مجاممة ( أبك سعيد)ف بف عبد المؤمف بف عمي األمير عثما
( بحر مجزكء الكامؿ: )فحسب حيث قالت

      

مرتضػى ػاـ  اؿػػػفة كاإلـ كابف الخميػ  ػػبلياذا  الع -

كل القضػا ػػػا توػػفيو ب د قد جػػرل   ػؾ عيػييني -

كالرضػػى ابة ػد اإلفػػػقي كاه فػػي   ػػكأتاؾ مف تو -

 "2"لػّرـ كانقضػػد تصػػما ؽ د مف لّذاتػػػػو ػػعيمؿ -

كألف األبيات يتخّمميا إشادة كثناء، أدمجنا مقطكعات التياني ىذه في باب 
. المدح

ككتبت أسماء العامرية إلى عبد المؤمف بف عمي رسالة تسألو فييا أف يرفع ما 
( بحر الكافر: )كقع عمييا مف ظمـ فقالت

ؤمنينػػا ػير الـػػيّدنا أـػلس    النصر كالفتح المبينا  عرفنا  -

كـ فينا شجكنا ػثػت حدمػػرأم    إذا كاف الحديث عف المعالي  -
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كمنيا 

  "1"كناػػق فغدا مصعيػدكصنتـ     لمو فعممتمػػكه ػػركيتـ ع -

كلعؿ مكقؼ أسماء يذكرنا بمكقؼ حّسانة التميمية، عند ما أرسمت أفانيف 
ة لألمير عبد الرحمف بف الحكـ ضد كالي ألبيرة، حيث استعانت بالعاطفة االستغاث

حساسيا، كما أحسنت استخداـ األلفاظ، كاستعانت  الحارة الصادقة في نقؿ تجربتيا كا 
بالصكر البدكية المجسمة لممكاره كالقير كالعدكاف، فاقتحـ أسمكبيا قمب األمير 

. مباشرة، فأنصفيا كعزؿ مف ظمميا

عف جادة الصكاب إذ قمنا أف أسمكب حّسانة كاف أقكل مف أسمكب كال نحيد 
.  أسماء

، أف الشاعرة سارت عمى منيج األندلسكنستنتج مف لكحة المدح النسائي في 
الشعراء األقدميف، حيث اغترفت معانييا مف المكركث المدحي فأظيرت بيذا التقميد 

الّ قميد ؿنضجيا الفّني، كقدرتيا اإلبداعية، ذلؾ أف الت كقؼ  يس باألمر الذم يعيب، كا 
، فميس ألحد مف أصناؼ القائميف غنى عف "2"الشعر العربي عند العصر الجاىمي

لكال أف الكالـ يعاد "  : تناكؿ المعاني ّممف تقّدميـ، حيث قاؿ عمي بف أبي طالب
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 ،كقد صّرح زىير بف أبي سممى، أف الشعراء ال يقكلكف إال معارا، كقاؿ امرؤ " 1."لنفذ
  ." 2"القيس أّنو يبكي الديار كما بكى ابف حذاـ

: كما نستنتج أف مدح شاعراتنا جاء إما مقركنا باستعطاؼ 

ركني العػػدـ ػأكم إليو كال يع   ال شيء أخشى إذا ما كنت لي كنفا   -

: أك مرتبطا بشككل

   كذم ريش أضحى في مخالب كاسر            ة كّفػػوػامي بقبضػفإّني كأيت -

: أك ممفكفا بغزؿ

كحسف فما أحبله مف حيف خمقتػو      ر بعد امتزاجيا ػػلو خمؽ كالخـ -

: أك في لكحة شكر كاعتراؼ

ؿ يت مف قبػػمف الآللي كما أكؿ    مالي بشكر الذم نّظمت في عنقي   -

. تمدح إال كّرد فعؿ لحالة مّعينة ككأّف المرأة ال 

ت عائشة بنت أحمد القرطبية، إذ جاء  كالمدح الخالص الكحيد تجّمى في أبيا 

: مف كحي الساعة رتجاالا
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 دكدػـ كالجػاء منؾػػزكا األبف    ير آؿ ػػامر خػتـ آؿ عػفأف -

 ما حفصة بنت الحاج الرّككنية، فقد كانت في مدحيا محترفة، ذلؾ أّف ماأ
. اتّزلؼقالتو في األمراء كاف تكّسبا، أما إشادتيا بأبي جعفر فقد كانت تحّببا ال 

كعمكما فقد ظّمت معاني المدح التي شكّمت مقطكعات شاعراتنا ىي نفسيا مف 
 1.العصر األمكم إلى عصر المكحديف

:  الغػزؿ  -ب

يشغؿ الغزؿ مكانا كاسعا مف اإلرث الشعرم، ألنو أعمؽ بالنفكس كأكثؽ 
بالقمكب، فيك مف أصدؽ فنكف الشعر، ألنو تعبير عف عاطفة صادقة، كما مف شؾ 

ف المرأة كالرجؿ تحب كتتشكؽ كتتذكر كتتمنى، فإذا كانت أديبة فطبيعي أف تتغنى أ
بحبيا، إال أف بكح المرأة بحبيا لـ يكف مستّحبا عند العرب، إذا اعتبرتو افتضاحا ليا، 

. كليذا منع زكاج العشاؽ

أما في األندلس، فقد اقتحمت المرأة الشاعرة مجاؿ الغزؿ المثير، كاستطاعت 
. مشاعرىا تجاه مف تحّب، كأف تجير بذلؾ دكف خجؿ أف تصكر

ككاف لحفصة بنت حمدكف الجحارية الرّيادة في التّغزؿ بمف تيكاه، حيث قالت 
( بحر مجزكء الكامؿ: )كقد استّبد بيا الشكؽ

ق ػػادمػة متـػػػكحشيا   ّبتي    ػتي ألحػشػيا كح  -

  "2"قػػم ماىيػػلة قػػيالي    ة كّدعتيػػـ ػؿػػيالي -
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ك البيتاف يشكاّلف مغامرة غزلية بعيدة عف الغزؿ العذرم، فالشاعرة تكشؼ عف 
. لقائيا مع حبيبيا ليال، كتصّرح دكف خجؿ عف شكقيا إليو

كمف الغزؿ ما تغّنت بو أنس القمكب جارية المنصكر بف أبي عامر، في  
، إذ قالت ( بحر الخفيؼ: )حضرة الكزير الكاتب أبي المغيرة بف حـز

در مّثؿ نصؼ سػكار ػػكبدا الب ىار ػؿ عند سير الفّ ػدـ الميػؽ -

ّط عػػػػذار ػالـ  خػككأّف الظ ّد ػػة خػار صفحػفكأّف النو  -

داـ ذائب نػػػػػار ػـػككأّف اؿ امد ماء ػؤكس جػككأّف  الؾ -

ني اعتذارم ػّما جنتو عيػؼ ـػكي د جنى عّمي ذنكبا ػرم ؽػنظ  -

م محّبتي كىك جػارم ػائر ؼػػج زاؿ ػكا مف غػبّ ـك  تعجػيالؽ  -

" 1"م مف حّبو أكطػػارمػػّض ػفأؽ  ك كاف لي إليو سبيؿػت ؿػلي  -

فّمما أكممت غناءىا السمس المتأثر بالطبيعة، رّد عمييا ابف المغيرة، ككاف قد  
:   تفاعؿ مع كمماتيا العذاب، كأدائيا العذب بقكلو

بيف سمر القنا كبيض الّشفار         كيؼ كيؼ الكصكؿ لؤلقمػار  -

لطمبنا الحياة منؾ بثػػػػار          لك عممنا بأف حّبؾ حػػػؽ       -

 

ذا ما الكراـ ىّمكا  بشي -   "2"خاطركا بالّنفكس في األخطار        ئ  ػكا 
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كيكشؼ ىذا الحكار الغزلي، عف اختالؼ طبيعة الغزؿ لدل الرجؿ كالمرأة، فأنس 
كظّؿ ما تّتمناه مرتبطا -رّبما خكفا مف سّيدىا –عثت رسالتيا الغزلية رمزا القمكب ب

(: ليت)بأداة التمّني 

ارم ػق أك طػفأقضي مف حبّ        ؿ ػػػليت لك كاف إليو سبي  -

أما لكحة ابف حـز الغزلية، فارتبطت بالشجاعة كاإلقداـ في سبيؿ مف يحّب،  

: ف أسمكب ابف حـز إلى كقد نرجع اختالؼ أسمكب أنس القمكب، ع

. الظركؼ االجتماعية المحيطة بيما -1

حب الرجؿ سافر ناطؽ، أما حب ؼاختالؼ عاطفة المرأة عف عاطفة الرجؿ،  -2

 . المرأة فمحجب صامت

قب كمف أعالـ الغزؿ باألندلس كالدة بنت الخميفة محمد بف عبد الناصرم المؿّ 

نساء أىؿ زمانيا، كاحدة كانت في ....»بالمستكفي، ككانت كما ذكر الشنتريني

، ككاف مجمسيا بقرطبة منتدل ....أقرانيا، حضكر شاىد، كحرارة أكابد، كحسف منظر،

ألحرار المصر، كفناؤىا ممعبا لجياد النظـ كالنثر، يعشك أىؿ األدب إلى ضكء 

غّرتيا، كيتيالؾ الشعراء كالكتاب عمى حالكة عشرتيا، إلى سيكلة حجابيا، تخمط ذلؾ 

"  1"« ....، ككـر أنساب، كطيارة أثكاببعّمك نصاب
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كتعّد أكّؿ مف سّف سّنة االنكشاؼ، إذ كاف قصرىا منتدل خصبا يأكم إليو كّؿ 

   "1" .مبدع

كقد أحّبت كاّلدة الكزير الشاعر ابف زيدكف، كبادليا الحّب، إذ كاف مف مرتادم  

ّكج رأسيا صاغيا ا مف فضة خالصة، كت: "صالكنيا األدبي، كقد كصفيا قائال

بشعر كالتبر اصفرارا، كىي بديعة ميكل القرط، ممشكقة القكاـ، بارزة الصدر، دقيقة 

  "2."الخصر، رقيقة البشرة، فاتنة العينيف

كقد دفع التحّرر بكاّلدة إلى أف تضرب مكعدا البف زيدكف، الذم ىاـ بيا 

( بحر الطكيؿ): كتعمقت حياتو بقربيا، إذ قالت

ػر ػػػػػػػػفإّني رأيت المّيؿ أكتـ  لمّسػ      ّب إذ جّف الظبلـ زيػػػارتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػترؽ -

 "3"كبالبدر لـ يطمع كبالّنجـ لـ يسر   كبي منؾ مالك كاف بالشمس لـ تمح   -

مانع عندىا أف  ككاف ىذا أكّؿ مكعد ليما، تحّدت فيو كاّلدة األعراؼ، إذ ال

حبيبيا ال زيارة شاعرة أديبة، كليذا اختارت الميؿ تزكر بيت حبيبيا زيارة عاشقة ؿ

. مكعدا لمزيارة ليكتـ سّرىا

كقضى الحبيباف أعذب األكقات، إذ تكالت المكاعيد السّرية بينيما، كفي نياية 

( بحر الرمؿ:)مكعد مف ىذه المكاعيد بكت كالدة بأسمكب بالغ الميكنة، ألـ الفراؽ قائمة

                                                 
. 349، ص1، ؼ4الطكائؼ، ب عصرسي في الشعر األندؿ: سمىنرم بيير -1
. 74محاضرات في الشعر األندلسي في عصر الطكائؼ، ص: حمداف حجاجي -2
 206، ص6، ب4نفح الطيب، مج: المقرم -3



 2374 

ذائع مف سرّه ما  استكدعؾ          ّكدع الصّبر محّب كدعػّػؾ  -

زاد في تمؾ الخطى إذ شّيعؾ          يقرع السّف عمى أف لـ يكف   -

 حفظ ا زمانا أطمعػػػػؾ       يا أخا البدر سناء كسنػػا  -

 

  "1"بّث أشكك قصر الّميؿ معػؾ       إف يطؿ بعدؾ ليمى فمكػػـ  -

اّلدة المغّناة، كفييا تصكير مبتكر لما كتعّد ىذه المقطكعة مف أشير أبيات ك
يمتمؾ الّنفس ساعة الفراؽ مف أسى كلكعة، كال شؾ أّف طرافة الخياؿ ىي التي جعمت 

. الشاعرة تصكر ىذه المشاعر بيذا الشكؿ

: كيبدك أّف قطيعة حدثت بيف العاشقيف، فقالت كاّلدة كقد أضناىا الشكؽ

( بحر الطكيؿ)

ك كّؿ صّب بما لقػػي ػػػػػػػسبيؿ فيشؾ        تّفػػرؽ أال ىؿ لنا مف بعد ىذا اؿ -

أبيت عمى جمر مف الشكؽ محرؽ       كقد كنت أكقات التزاكر في الشتا  -

ت أّتقػػى ػػػػػػػػػػلقد عّجؿ المقدكر ماكف     فكيؼ كقد أمسيت في حاؿ قطعة   -

التّشكؽ معتقي كال الصّبر مف رّؽ      تمّر الميالي ال أرل البيف ينقضي   -

 "2"ؿ مغػػدؽػػػػػػػػػػبّكؿ سككب ىاطؿ الكب      سقى ا أرضا غدت لؾ منػزال  -
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كقد تخّطت كاّلدة بيذه األبيات مفيكما قديما، إذ عادة يككف التّكسؿ مف الّرجؿ  
يبيا بكالتذلؿ مف شيـ المرأة، لكّف الشاعرة خرجت عف التقاليد المّتبعة، كتكسّمت مف ح

. يح ليا أف تشكك ىّميا إذ لـ تعد تقكل عمى الصبرفرصة تت

كقدّ رد ابف زيدكف عمى ىذه األبيات، التي تشكؿ ظاىرة جديدة في عالـ الحب 
: كالشعر بقكلو

محّياؾ مف أجؿ الّنكل كالتّفرؽ    لحا ا يكما لست فيػو بممتؽ  -

  "1"؟كأّم سركر لمكئيب المػػؤّرؽ   ككيؼ يطيب العيش دكف مّسرة    -

قي الذم اكىكذا فقد كاف بيف كاّلدة كابف زيدكف مراسالت،أكّدت االشتراؾ الر 
. كانت تمّثمو الّنساء في المساجالت الشعرية

كلما كاف منتدل كاّلدة حافال بالمكسيقى، كالغناء، فقد عمؽ ابف زيدكف جارية 
صفة متأصمة  سكداء لكاّلدة تدعى عتبة، كاستحسف غناءىا، فغضبت كاّلدة، إذ الغيرة

( بحر الكامؿ: )بالمرأة، كقالت معاتبة

لـ تيك جاريتي كلـ تتخيػػّر  لك كنت تنصؼ في المكّدة بيننا    -

كجنحت لمغصف الذم لـ يثمر   كتركت غصنا مثمرا بجمػػالو   -

  "2"لكف كلعت لشقكتي بالمشترم  كلقد عممت بأنني بدر السمػػا   -

تجاج ميّذب كدفاع عف الجماؿ كالكبرياء، كفي األبيات تّذمر ىادئ كاح

تأرجح بيف الّميف كالشّدة، فالمقطكعة تعكس طبيعة كاّلدة اإلنسانية، فيي امرأة تحّب م

                                                 
 782ص: كرسائمو ديكاف ابف زيدكف -1
. 205، ص7، ب4يب، مجنفح الط: لمقرما -2



 2394 

، كمف حّقيا أف ينصفيا حبيبيا، فال يفّضؿ عمييا جارية سكداء كىي  كتغار كتمـك

. السيدة المتألقة

الشاعرة بنفسيا، فيي  كما تتجّمى في المقطكعة لغة الّنرجسية، إذ تتّغزؿ

الغصف المثمر كبدر السماء، كلعّميا بذلؾ تتناكؿ مقاييس الجماؿ الحسي، التي 

. أصّميا شعراء الغزؿ في نظرتيـ إلى المرأة

كلـ تكف الغيرة كحدىا سببا في الجفاء الذم حصؿ بيف ابف زيدكف ككالدة ذلؾ 

كأبي  "1"د ا بف القالسأف الذيف نافسكا ابف زيدكف في حّب كاّلدة كثر، كأبي عب

". 2"عامر بف عبدكس

كمع ىذا فقد ظمت كفية لو كىك ما يؤكد أف المرأة أكثر إخالصا في حبيا مف 

.   الرجؿ

أف تنشط حركة الكشاة، خاصة  -مع كجكد ىذه المنافسة-ككاف مف الطبيعي 

  "3".كأّنيـ يشّكمكف بابا في كؿ قصة حب

ت ديكانو، إال أف كاّلدة ظّمت مصّرة عمى كرغـ تّكسالت ابف زيدكف التي شّكؿ
، كمع ىذا فقد كانا أسطكرة مف أساطير الحّب، إذ قّمما ذكر إال  "1"اإلعراض عنو

  ."2"بيا، كقمما ذكرت إال بو
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كجدير بالذكر كنحف نتحدث عف جرأة كاّلدة، كتّحررىا، كبكحيا بالحب، أف 
: لـ تنزلؽ إلى مأثمة، بدليؿ قكليا نشير إلى أف كاّلدة رغـ سيكلة حجابيا، إاّل أّنيا

( بحر الكامؿ)

ْف نظر األناـ لبيجتػي  - كظباء مكة صيدّىف حػراـ          إّني كا 

  "3"كيصّدىّف عف الخنا اإلسبلـ     يحسبف مف ليف الكبلـ فكاحشا -

: كقد أكد ابف زيدكف تصاكنيا إذ قاؿ

  "4"مف مخػػض كيمنع زبدتو        ل قابضػىي الماء يأبي عؿ  -

كىكذا فإف االتيامات التي كّجيت إلى شاعرتنا، قد تعّد نكعا مف التّرىات، فقد 
الجنيسة          –، كما اتّيمت بميميا إلى بنات جنسيا "5"اّتيمت بأّنيا مسترجمة

انزكاء كالدة عف الناس،  كفكؿ ،"6"قية سافكمكشّبيت في ذلؾ  بالشاعرة اإلغر -المثمية
، دليؿ قاطع عمى أف حبيا البف زيدكف كاف حقيقيا كلـ يكف  "7"الزكاجكعزكفيا عف 

. ىكل عابرا

كميما يكف مف أمر كاّلدة كأخالقيا، فإف عالقتيا بابف زيدكف، كانت نعمة 
عمى األدب، إذ ظّمت مقطكعاتيا أثيرة لدل الناس، حيث ضاىت بيا فحكؿ الشعراء، 
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صكرة لثقافتيا كبالغتيا، ال  -كمعانيوالذم أحسنت اختيار ألفاظو –كقد كاف غزليا 
  "1".صكرة لمفحش كالخالعة

كلعمنا ال نحيد عف جادة الصكاب، إذ قمنا أف مستكاىا الثقافي كاألدبي كاف 
. سببا في شيرتيا أكثر مف نسبيا االجتماعي

كمف الخائضات في تجربة الغزؿ أـ العالء بنت يكسؼ الحجارية، إذ نجدىا 
( بحر الرمؿ: )كدالليا كأدبيا فتقكؿ تتّغزؿ بحياء المرأة

ّلى الزمػف ػػػػػػػػػػكبعميا كـ تح        كؿ ما يصدر منكـ حسػف   -

ػّذ األذف ػػػػػػػػػػػػػػػػػراكـ تمػػػػكبذؾ        ركـ ػتعطؼ العيف عمى منظ -

 " 2"ؿ األماني يغبفػفيك في ني           مف يعش دكنكـ في عمػره   -

عة استحياء يجعؿ مف تغّزؿ الشاعرة شيئا أرقى مف الغزؿ إنو كتعكس المقطك 
عجاب كمديح كتؤكد الشاعرة ببيتيا األكؿ حقيقة أبدية تتمثؿ في أف ، حناف كا 

.    عيف الرضى عف كؿ عيب كميمة، كعيف السخط تبدم المساكئ

( بحر مجزكء الكامؿ: )كقالت أيضا

ابة كالغنػػػا ػػػػبػػمة لمّص        ػػدا ػػػػػػػػػػافرة الـػػلكال مف   -

  "3"لػػاب المفػكجمعت أسب          ىا ػػلعكفت بيف  كؤكس  -
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كنستشؼ مف البيتيف شخصية أـ العالء اليادئة، فقد منعتيا المركءة مف أف  
تككف مستيترة في حبيا أك جريئة في عالقتيا، بؿ إنيا منعتيا حتى مف حضكر 

. مجالس الميك كالطرب

بف  في المئة الخامسة دائما باألميرة أـ الكراـ بنت المعتصـ كنمتقي كنحف
صمادح أمير ألمرية، كقد عشقت فتى مف عامة الّناس يدعى السّمار، كتغّزلت بو 

( بحر السريع: )فقالت

ّب ػػمّما جنتو لكعػة الح          يامعشر الناس أال فاعجبكا  -

ترب ػػلكم لؿػفقو العمف أ          لكاله لـ ينزؿ ببدر الّدجى   -

  "1"ق قمبػػيػػػػػػػػػفارقني تابع           حسبي بمف أىكاه لك أّنػو    -

كلّعؿ ىذه الصرخة الجريئة دليؿ عمى أف األميرة لـ تقك عمى مقاكمة الحب، 
كلـ تصبر عمى تحمّؿ المكعة كاالشتياؽ، فقمبيا رفض كؿ شيئ إال الحّب، كرضي 

. يببكؿ شيئ إال بفقداف الحب

( بحر الطكيؿ: )كلّعؿ ىذا ما دفعيا ثانية لمقكؿ كبجرأة ال متناىية

ب ػيّنزه عنيا سمع كػّؿ مراؽ    أال ليت شعرم ىؿ سبيؿ لخمكة     -

 "2"كمثكاه ما بيف الحشا كالترائب   كيا عجبا أشتاؽ خمكة مف غػدا    -

البكح مف طبيعة كيضعنا بكح أـ الكراـ بالحّب أماـ كقفة نادرة أخرل، إذ ليس 
المرأة أساسا، فيي تسيطر عادة عمى انفعاالتيا الداخمية، ثـ أنيا تصرخ طالبة الخمكة 

ما ىك إال فتى مف فتياف قصر أبييا عرؼ  !بحبيبيا، كمف يككف ىذا الحبيب؟
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مار، كلعؿ ىذا المكقؼ المكركث يذكرنا بما فعمتو األميرة العباسية عمية بنت بالّس 
. ؿع فتاىا طّ الخميفة الميدم ـ

كبقدر ما يحمؿ البيتاف مف تصريح أنثكم جرئ، فإّنيما يحمالف أيضا صناعة 
  "1".فنّية دقيقة، فقد كاف ألـّ الكراـ يد طكلى في فّف التكشيح

تّؤكد لنا ّمرة أخرل الفرؽ بيف غزؿ الّرجؿ، كغزؿ المرأة، ( أال ليت)كلعؿ عبارة 
ل الممارسة الفعمية، أّما المرأة كنظرا فالرجؿ يتجاكز في غزلو الحّب النظرم، إؿ

كتعّد  -لعاطفتيا المختمفة، كظركفيا االجتماعية، فإّنيا قد ال تتجاكز حّد األمنيات 
. -كالدة في تعاطييا الحّب بشكؿ مادم حالة استثنائية

كيبدك أف الحّب مّس قمكب كّؿ شاعرات القرف اليجرم الخامس، فيذه زينب 
( بحر البسيط:)كقد أحّبت ابف عـّ ليا يقاؿ لو المغيرةبنت فركة المرية، تقكؿ 

د ػعّرج أنبئؾ عف بعض الذم أج       قػػػػػػػػػػػػػب الغادم لطيػػتّ ػياأّييا الراؾ -
إاّل ككجدم بيـ فكؽ الذم كجدكا    ما عالج الّناس مف كجد تضمّنيـ   -
  "2"ر األياـ أجتيػػػػدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػككّده آخ      قػػػػػػػحسبي رضاه كأّني في مّسرتػ -

كتعّد زينب الشاعرة الكحيدة التي اتخّذت مف تقنية الكقكؼ عمى األطالؿ كذكر 
الرحمة، كسيمة لتجسيد مدل عنائيا مف حبيبيا، ىذا الذم تجتيد في كسب رضاه 

. فكؽ كؿ كجدبو ككّده، كتعتد بأف كجدىا 

عمى -ب الغزؿ شطرا يتيما أجازت بو ز لنا أف ندرج كنحف في باككلّعمو يج 
: غاية المنى األمير المعتصـ بف صمادح حيث قاؿ -البديية
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كا غاية المنػػػػػػى ػاسأؿ       -

( بحر مجزكء الخفيؼ: )فأجابت     
                                             نى ػػمف كسا جسمي الض

 
  "1"اػقكؿ اليػػػكل أفػسي     كأراني مكلػػػػػػػػػيا        -

كبيذه اإلجابة أشبيت غاية المنى اعتماد الّرميكية، فالحب لعب دكره في بناء 
، كسيطرة ال  اشخصية المرأة األندلسية، كقد منحيا أحيانا سمطاف عمى الرجؿ ال يقاـك

تضاىى، حتى كلك كاف ىذا الرجؿ في أعمى ىـر السمطة كالمعتصـ بف صمادح 
غاية المنى مساحة كاسعة مف قمبو، إذ كانت كافرة المعرفة  الذم أخذت الجارية

.    كاألدب كالجماؿ، كما كانت ذات صنعة جيدة باألصكات

كفي عصر المرابطيف خاضت نزىكف بنت القالعى الغرناطية تجربة الغزؿ،  
فقد أحّبيا الكزير أبك بكر بف سعيد كشغؼ بمراسمتيا، كقد قاده غرامو ألف يكتب ليا 

: معاتبا

ؽ كصديػؽ ػػػػػمف عاش   ؼ خػّؿ   ػػق أؿػف ؿػػـ يا  -

  "2"زال في الطريؽػػػػػس مف      ػا ػػػت لمّنػػمػأراؾ خؿ  -

( بحر الطكيؿ: )فرّدت عميو بشعر مشرؽ مؤكّدة لو مكانتو في صدرىا 

سكاؾ كىؿ غير الحبيب لو صدرم      حممت أبا بكر محبّل  منعتػػو   -

ف كاف لي كـ -   " 1"يقّدـ أىؿ الحّؽ حّب أبي بكػػر     مف حبيب فإنما  كا 
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كيتجّمى إبداع نزىكف في اتخاّذىا مف التاريخ اإلسالمي مجاال لتصكير 
تنصرؼ ( أبي بكر)شعكرىا الصادؽ، عف تخّيرىا لحبيبيا مف بيف الكثيريف، فمفظة 

شؽ الذم إلى صديؽ الرسكؿ صمى ا عميو كسالـ، كما تنصرؼ إلى الكزير العا
. احتمى ذركة مشاعرىا ككدىا

كتزداد جرأة نزىكف عند ما تتغّنى بمباىج الحّب المكصكؿ، إذ تصؼ ليمة 
برازالجماؿ، حيث غفمت  قضتيا مع مف تحّب، مستخدمة أسمكب التصغير لمتحبيب كا 

( بحر البسيط: )عيف الرقيب كسيت، فتقكؿ

      ػػػيا   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ در الميػػػػالي ما أحيسف -

كما أحيسف منػيا ليمػة األحػػػد                                       

    ػػت   ػػػػػػػػػػػػػػػػػلك كنت حاضرنا فييا كقػػد غفؿ -

عيػف الرقيب فمـ تنظػر إلػػى أحد                                      

  أبصرت شمس الضحى في ساعدم قمر   -

 "2"بؿ ريـ خازمة في ساعدم أسػػد                                      

كيبدك مف المقطكعة أف غزؿ نزىكف يندرج في باب التقرير كالحكاية، بخالؼ 
. غزؿ أـ الكراـ الذم يندرج في باب التمني

أف مفيـك الميؿ كىك زمف  - در الميالي –كنستخمص مف الشطر األكؿ 
خر، إذ لو عالقة مباشرة بنفسية اإلنساف، فميمة آف شاعر إلى محدكد قد يختمؼ ـ
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األحد كانت مف أجمؿ كأقصر الميالي بالنسبة لنزىكف ألنيا جمعتيا بمف تحب، كىي 
: كذلؾ عند عمر ابف أبي ربيعة الذم قاؿ

 "1"رػػكما كاف ليمي قبؿ ذلؾ يقص    ق  ػر طكؿػفيالؾ مف ليؿ تقاص -

كاف طكيال ألنو اشتمؿ عميو بأنكاع اليمـك ليختبر أما ليؿ امرئ القيس فقد 
: صبره

  "2"ـك ليبتميػكاع اليـػم بأفػعؿ        كليؿ كمكج البحر أرخى سدكلو  -

ىذا كتبدك نزىكف في حّبيا لمطبيعة الزاىية كسائر شاعرات األندلس، إذ 
. {.....األسد -الريـ -القمر -الشمس}ت منو معانييا تؽسااتخّذت منيا رافدا 

كخاضت أـ اليناء ابنة عبد الّحؽ بف عطّية تجربة الغزؿ، إذ قالت مكاسية 
( بحر الكامؿ: )ذرفت عيناه كجدا لمفارقة قرطبةؼكقد تكّلى قضاء ألمرية .أباىا

سيزكرني فاستعبرت أجفانػي         جاء الكتاب مف الحبيب بأّنػو      -

مف عظـ فرط مسّرتي أبكانػي           غمب الّسركر عمّي حّتى أنػّو    -

تبكيف في فرح كفي أحػػزاف      ياعيف صار الّدمع عندؾ عادة       -

  "3"كدعي الّدمكع لميمة اليجػراف        فاستقبمي بالبشر يـك لقائػػو      -

                                                 
-بيػركت–ؿ ػيكسؼ شكرم فرحات ، دار الجي شرح ،1ط: ةػديكاف عمر بف أبي ربيع -1

  .( قصيدة أمف آؿ نعـ) 200ص   ـ،1992/ىػ1412
 .   18دت، ص  -القاىرة-تح محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، دار المعارؼ  ،4ط: ديكاف امرئ القيس  -2
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كبقدر ما تعكس ىذه األبيات الغزلية الرقيقة براعة الشاعرة، فيي تعكس أيضا 
س، فالشاعرة لـ تتحّرج مف قكؿ ىذه األبيات أماـ كالدىا، ألّنيا ظرؼ كفيـ أىؿ األندؿ

تدرؾ فيمو الدقيؽ لمعناىا، فغزؿ أـ اليناء ال يّقرر عالقة حّب حقيقية، ألنو جاء مف 
. باب التّخيؿ

المكحّديف، حيث كانت  عصرككانت حفصة الرككنية خير مف مّثؿ الغزؿ في 
بد الممؾ بف سعيد، الذم بادليا حبا بحّب، شديدة الحّب لمكزير أبي جعفر أحمد بف ع

( بحر المتقارب: )كقد كاف غزليا في بداياتو متشحا بثكب مف االحتشاـ إذ قالت

كف ػػكماـ كينطؽ كرؽ الغص         ػػػػػػػػػػػػسبلـ  يفتح في زىره الػػ -

ف كاف تحـر منو الجؼ       عمى نازح قد ثكل في الحشا  - كف ػػكا 

  "1"ذلؾ كا ما اليكػػػكفػػػػػػػػػػػػؼ      ـ  ػػػػػػا البعد ينسيكػػفبل تحسبك  -

فعكاطؼ شاعرتنا في ىذه المقطكعة بدت ككأّنيا ال تخص أحدا إذ تغزلت  
فييا حفصة بحبيبيا كىك بعيد عنيا، إال أف أريج عكاطفيا تضكع مف خالؿ سالميا 

، فبدأت المقاءات في بساتيف كلـ تعد العاشقة تكتفي بذلؾ السالـ -سبلـ  يفتح -
الحبيباف أمتع األكقات، فيو قضى  الذمغرناطة، كمقائيما في بستاف حكر مؤمؿ، 

: فّمما حاف كقت التّفرؽ قاؿ الكزير

   رعى ا ليبل لـ يرح بمذمػػّـ    -

عّشية كارانا بحػكر مّؤمػػػػؿ         

  كقد خفقت مف نحك نجد أريحػة   -
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ػت ىّبت برّيا القرنفػػػؿ إذا نفح        

  كغّرد قمرّم عمى الدكح كانثنى    -

قضيب مف الريحاف مف فكؽ جدكؿ                                     

 

   ترل الركض مسركرا بما قد بدالو     -

  "1"عناؽ كّضـ كارتشػاؼ مقّبػػػؿ        

، فالطبيعة عند كمف الطبيعي أف تشيع معالـ الطبيعة في مكضكعات الغزؿ
شعراء األندلس متسمة بمالمح المرأة إذ أنيـ يزاكجكف بينيما في قصائدىـ، فما 

الطبيعة عندىـ إال غادة حسناء ازدانت بأحمى زينة، كلعؿ ىذا التزاكج يصعب عمينا 
. في كثير مف األحياف التمييز بيف مالمح المرأة كمشاىد الطبيعة

رح، فقد رّدت حفصة برنة متشائمة منبعيا كمع ما تحممو األبيات مف تفاؤؿ ـك
( بحر الطكيؿ: )الخكؼ مف الغيرة كالحسد، إذ قالت

ػد ػّؿ كالحسػكلكّنو  أبدل لنا الغ لعمرؾ ماسّر الرياض بكصمنػا  -

ػد ػا  كجػكال غّرد القمّرم إاّل لـ ا ػصّفؽ اّلنير ارتياحا لقربف كال -

د ػما ىك في كّؿ المكاطف  بالرشؼ فبل تحّسنف الظّف الذم أنت أىمو  -

" 2"دػألمر سكل كيما تككف لنا رص فما خمت ىذا األفؽ أبدل نجكمو  -
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كعمى ىذا النحك نرل أف الغزؿ قد تطّكر تطكرا ممحكظا في مضمكنو كشكمو، 
كأف البيئة بجميع مالبساتيا كاف ليا أثر قكم في ذلؾ، فقد استعممت حفصة أدكات 

. م اتّخذىا الشاعر لتشاركو في عالقتو بحبيبتوالطبيعة نفسيا الت

كلّعؿ ما يمّيز ىذا الحكار الشعرم أنو كليد التجربة كالمحظة، أم أّنو لـ يأت بعد 
ذلؾ أّف  ،كتجدر اإلشارة إلى أّف خكؼ حفصة في المقطكعة كاف مبّررا  تكّمؼ كأناة،

عثماف بف عبد المؤمف  عيف األمير المكّلو كانت تراقبيا، فقد نافس األمير أبك سعيد
.  ، الكزير أبا جعفر في حّب حفصة(أمير غرناطة)بف عمي 

كيستبد الشكؽ بحفصة، فتضرب بكبريائيا عرض الحائط، كتبعث إلى حبيبيا 
أف ثغرىا معيف عذب، كذكائبيا ظؿ كارؼ لو،  قلتعبر لو صراحة عف ميميا إليو كتذكرّ 

( بحر الكافر: )فتقكؿ كما تجعؿ مف نفسيا بثينة كمف حبيبيا جميؿ، 

ؿ ػػػإلى ما تشتيي أبدا يمي       أزكرؾ أـ تزكر فإف قمبػػي  -

 ؿػػػػكفرع ذؤابتي ظّؿ ظمي        ذب زالؿػػػػػػتفثغرم مػػكرد ع  -

ؿ ػػػإذا كافي إليؾ بي المقي       حى ػكقد أمّمت أف تظما كتض -

  "1"ؿػػػنة ياجميإباؤؾ عف بثي       فعجّؿ بالجكاب فما جميػػؿ  -

كبيذه األبيات تمثؿ حفصة الرّيادة في ىذا المكف، الذم أضحت فيو المرأة 
عاشقة ال معشكقة، متّميفة ال متّميؼ إلييا، كذلؾ بتقديـ ألكاف مف اإلغراء، كىي 

بمقطكعتيا تشذ عف القاعدة القائمة بأف النساء مطبكعات عمى االستحياء مف الجير 
. ال يطيؽ أف يحتبس حبو فيعبر عنو بقصيدة أك بمحفبحبيف، عكس الرجؿ إذ 

: فقاؿكقد رّد ابف سعيد عمى حبيبتة  بكؿ حب ككقار،  
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عف أف تزكركا إف كجدت السبيؿ       أجّمكـ ماداـ بي نيضػػة   -

 

 

 "1"ػؿػيزكره ىّب النسيـ العميػػ        ما الرّكض زّكارا  كلكّنما  -

الحسف تجعمنا ندرؾ أف حفصة أحسنت كصؼ  ردّ ة كاؿعرية الفذّ اكلعؿ ىذه الش
أبي جعفر فيك حقا يستحؽ أف تجير حبيبتو بحبو، ألنو بالمقابؿ يقدر ىذه اإلنسانة 

.  التي تغرؼ مف بحار الحب أعذب الكممات

كتفقد حفصة مرة أخرل كبرياء المرأة المحصّنة، إذ كانت في حّبيا في منتيى 
ف طريدة النظرات، كالرغبات، تقصد بنفسيا منتجع الرعكنة قكال كسمككا، فبدؿ أف تكك

( بحر الخفيؼ: )الحبيب، كتمقي إليو بمقطكعة تقكؿ فييا

ق  لميػػبلؿ ػػمطمع تحت جنح     ػػزاؿ ػػػػػػػػػد غػزائر قد أتى بجي -

كؽ بنت الدكالػي ػػكرضاب يؼ     ؿ صيغت ػبمحاظ مف سحر باب -

ر فاضح لآللػػػي ػػكذا الثغك     يفضح الكرد ماحكل منو خّد  -

  "2"ارض في  انفصاؿػػػأك تراه لع    ماترل في دخكلو بعػػد إذف  -

كىك لكف مف ألكاف الغزؿ  –كيتجّمى لنا مف المقطكعة تّغزؿ الشاعرة بنفسيا 
، إذ تصؼ (عمر بف أبي ربيعة)عمى لغة النرجسية العمرية  -النسكم األندلسي
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ىا، كعذكبة ريقيا، كفي ىذا دعكة صريحة لكصاؿ جيدىا كحسف لحاظيا، كجماؿ خدّ 
. الحبيب

فالحّب الحقيقي عند حفصة ال يقـك عمى الحرماف، بؿ ىك المشاركة الفعمية  
المتبادلة، كليذا كانت تغرم أبا جعفر كّمما أحّست بمظى الحّب قد برد في أحشائو، 

يبقى الحّب حّيا،  كحافظت عمى استمرارية الكصاؿ كتعاقب المقاءات، فالقرب الكثير
. كالبعد يمّفو في طّيات النسياف

: كقد ّرد أبك جعفر عمى أبيات حفصة راغبا في الكصاؿ كاألنس بقكلو 

صباحا قد آف منو الشركؽ  يا         حّب يعػػكؽالـأّم شغؿ عف   -

  "1"مف لذيذ المنى فكـ ذا نشكؽ    صؿ ككاصؿ فأنت أشيى إلينا        -

ّد نمتمس العذر لحفصة في تصريحيا بحّبيا لرجؿ يمتيب حّبا ليا كأماـ ىذا الر
. كفييا

ككعادة المحّبيف فقد دّبت الغيرة بيف العاشقيف، إذ يقاؿ أف أبا جعفر عمؽ 
جارية سكداء، كأقاـ معيا أياما، فكتبت حفصة إليو معاتبة، كقد عصفت بيا الغيرة 

( بحر مخّمع البسيط: )كعبثت بجكانحيا 

ق القػػدر ػػق كسطػأكقع    اؿ ػػػالناس قبؿ ح يا أظرؼ -

ف قد ستػر ػػع الحسػبدائ       ؿ ليػؿػػػعشقت سكداء مث -

فػػر خر اؿػػاّل كال يبصػؾ     ر في دجاىا    ػػػال يظير البش -

كر ػػم الّص ػبّكؿ مف ىاـ ؼ      ت  أدرل ػػػبا قؿ لي كأف -
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  "1"ق كال زىػػرػػالنكر في       ؿ ركضا  ػػػمف الذم حّب قب -

التي  كتبدك سخرية حفصة بأبي جعفر كمعشكقتو كاضحة في ىذه المقطكعة 
 :بقكلو معتذرا رّد عمييا الكزير

ر ػػكانعكس الفكر كالّنظ         عدمت صبحي فاّسكد عشقي  -

  "2"ػرػػفكيؼ ال تفسد  الفؾ         إف لـ تمح يانعيـ ركحػػي  -

اعتذار أبي جعفر كغفرت زلتو، إذ كاف حّظو أحسف مف كقد قبمت حفصة 
ّحظ ابف زيدكف، كقد تعدّدت الرسائؿ المتبادلة بيف العاشقيف بتعّدد المكاقؼ، كتكّزعت 

. لغتيا بيف االتّياـ كالّرد عميو، أك االعتراؼ كاالعتذار

أف األمير عثماف  -أماـ غيرة حفصة مف جارية سكداء– كالعجيب في األمر
كقد جير أبك  ،المؤمف منافس الكزير أبي جعفر عمى حّب حفصة كاف أسكدبف عبد 

ما تّحبيف في ذلؾ األسكد، كأنا أقدر أف : "جعفر بالزراية بو، حيث قاؿ لحفصة
 " 3."أشترم لؾ أسكد خيرا منو بعشريف دينارا

الكزير عمى مثؿ ىذا القكؿ في األمير دليؿ عمى أف غيرة المرأة  ؤكلعؿ تجر
ف أفرطت–ال تبمغ  عمى الرجؿ مبمغ غيرة الرجؿ عمى المرأة، فصبر المرأة محتمؿ  -كا 

.  أما صبر الرجؿ فال

كّظمت الغيرة تّمح عمى قمب حفصة، حيث قالت في أبيات انتصرت فيو 
( بحر الكافر: )العاشقة الغيرل عمى الشاعرة
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كاف ػكمنؾ كمف زمانؾ كالـ          مػػأغار عميؾ مف عيني رقيب  -

 

 

  "1"إلى يـك القيامة ما كفانػي        م عيكنػي  ػػكلك أّني ّخبأتؾ ؼ  -

فالبيتاف يعكساف اندفاعا أقكل مف طبيعة المرأة المحّبة، كىما يشكالف صكرة 
. شعرية نادرة، تأّتى لحفصة إخراجيا، لحسف تّصرفيا بالكممات

ل ذلؾ، كىكذا بدؿ أف يغّني أبك جعفر قكافيو في حّب حفصة، سبقتو ىي إؿ
فيي ال تنكر عالقتيا بو، بؿ تتّغزؿ بأبي جعفر تّغزال يفكؽ تّغزؿ الّرجاؿ بالنساء إذ 

( بحر الطكيؿ: )تقكؿ

أقكؿ عمى عمـ كانطؽ عف خبر  ثنائي عمى تمؾ الثنايا ألنّني     -

  "2"رشفت بيا ريقا أّرؽ مف الخمر أكذب ا إنّنػي    كأنصفيا ال   -

ة ىذه غير جديدة عمى ألسنة الشعراء، فإّنيا جديدة كلئف كانت معاني حفص
جريئة عمى ألسنة الشاعرات، فقد كانت حفصة تيجـ عمى معاني العشؽ كاليياـ، 

قبميا امرأة تغزلت بثنايا الرجؿ أك  عيدكلعمنا لـ ف ،مّصرحة غير  مممحة كال مكّنية
يا القمكب عبر ىا بيف حناريقو، كقد أحسنت حفصة رسـ كمماتيا التي أخذت مستقرّ 

. ىذه العصكر 

                                                 
. 176، ص7، ب4نفح الطيب، مج: المقرم -1
. 173ص، 7، ب4مج :المصدر نفسو -2



 2544 

ذ كاف مف سكء كىكذا عال صكت حفصة بحّب أبي جعفر حتى بعد مماتو، إ
: دّبر لو مكيدة كقتمو، فقالت حفصة حيثفي السمطة كالقكة،  حّظو أف فاقو منافسو

( بحر الطكيؿ)

كقد غبت عنو مظمما بعد نكره      ا كاف ناظرم  ـكلك لـ يكف نجما ؿ -

 

 

  "1"تناءت بنعماه كطيب سػركره     تمؾ المحاسف مف شج  سبلـ عمى  -

البارؽ الخفاؽ   افي نغمة حزينة ككأنيا ترجك مف الناس أف يسألك  أيضاكقالت 
بحر :)ىا الخفقاف كبعينييا الدمكعبؿؽفي ىدكء الميؿ عف حاؿ حبيبيا الذم خّمؼ ب

( الطكيؿ

ا ػػػػػػػػػػّرني كىنػػابي يذؾأظّؿ بأحب  سمكا البارؽ الخّفاؽ كالميؿ ساكف    -

  "2"كأمطرني منيّؿ عارضو الجفنا      ةػػػػػػػػلعمرم لقد أىدل لقمبي خفقػػ -

كمع أف المكاف الطبيعي ليذه األبيات ىك باب الرثاء، إال أف ىذا الرثاء يحمؿ في 
طّياتو نفس النسيب، كليذا أدمجنا ىذه األبيات في باب الغزؿ، حيث مزجت الشاعرة 

. يف الحّب كالطبيعة، كىي تشيد بمآثر مف تحّب، فشّكمت معانييا غزال رثائياب

ف كاف بينيا كبيف كالدة  في األخير نقكؿ أف غزؿ حفصة فاؽ تّغزؿ كؿ الشاعرات، كا 
تشابو إال أف ّحظ ابف زيدكف مف كاّلدة كاف أقؿ مف حظ أبي جعفر، إذ ّظؿ معشكؽ 

. حفصة طكؿ حياتو
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تّحكؿ دكر المرأة مف ذات منفعمة، إلى ذات فاعمة، شاركت كقد استطاعت حفصة أف 
الرجؿ فعؿ ممارسة الحّب، مع احتفاظ كّؿ منيما بمكانتو، كما استطاعت حفصة 

. برسائميا الشعرية أف تثرم األدب في األندلس

ف في الغزؿ في عصر المكحّديف، آمة خضكمف أديبات األندلس الالئي  
( بحر السريع: )، حيث قالتالعزيز بنت أبي محمد بف الحسف

دكد ػػػػػػػّ كـ في الخػػكلحظنا يجرح   لحاظكـ تجرحنا في الحشا  -
  "1"دكدػػػفما الذم أكجب جرح الّص    جرح بجرح فاجعمكا ذا بذا     -

كبيذه األبيات يمكف القكؿ أف المرأة األندلسية في عصر المكّحديف، برزت بقكة 
. صكتيا بكّؿ حرّية لتعّبر عف مشاعرىا كعكاطفيا في الميداف االعاطفي، حيث رفعت

كلعمنا بعد رحمة الغزؿ ىذه تأكدنا بأّنو ال يمكف ألحد، أف يحـر غيره عاطفة  
. الحّب التي يكحي بيا الطبع

فقد كانت لكاعج اليكل سببا في ميالد ىذه المكحات الغزلية، التي اتّضحت مف 
: خالليا مسائؿ أىّميا

ف كاف مجالو عند النساء ّضيقا  إف البكح بالحبّ  -  ليس حكرا عمى الّرجاؿ، كا 
طبقا لمتقاليد االجتماعية،كمع ىذا صكرت شاعراتنا شقاء الحب كاليكل بشكؿ ال يكاد 

. يجرؤ عميو الرجاؿ
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أّمت المرأة العربية باألندلس الصالكنات األدبية، قبؿ أف تنشأ بفرنسا في  - 
  "1".القرف السابع عشر كصالكف مداـ ركالف

قمبت المرأة األندلسية بحّبيا المفاىيـ المتعارؼ عمييا، فبعد أف كانت  - 
الطريدة في قصة الحّب، باتت ىي التي تحث الّرجؿ عمى الكصاؿ، ككانت كالدة أكّؿ 

مف نيج ىذا النيج ثـ تبعتيا حفصة الرّككنية، فأحدثا بذلؾ انقالبا خطيرا في عالـ 
. المرأة

لس بأحبائيف، يندرج في باب الغزؿ بشقيو العفيؼ تغزؿ شاعرات األند - 
 .كالماجف

جسّدت لنا لكحاتنا الغزلية مشاعر إنسانية كالغيرة كالصراع الطبقي   -  
 (.األميرة أما الكراـ كالفتى الّسمار)

لـ تبخؿ الشاعرة في غزليا عمى مف تحّب بما يشتييو مف ّضـ كعناؽ،   - 
قيـ التي تحرص المرأة عمى التحّمى بيا، فقد ظّمت لكّف ىذا ال يعني انفالتيا مف اؿ

حفصة رغـ تحرّرىا النادر، مقتصرة في عالقتيا بأبي جعفر كلـ تتجاكزىا إلى شخص 
 .آخر

لـ تكف المرأة مجّرد مكضكع لمغزؿ، بؿ كانت أيضا ذاتا فاعمة فيو  -  
 .بمختمؼ إسياماتيا

ؼ العاطفة، ككذا إف اختالؼ غزؿ الرجؿ عف غزؿ المرأة سببو اختال -  
. اختالؼ الضكابط االجتماعية التي يخضعاف ليا
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اتّصفت بعض شاعراتنا بالحياء، كالمركءة، لكّف البعض اآلخر تطّرؼ كّؿ  -  
 .التّطرؼ كىك ما أثرل الحركة األدبية باألندلس

–   إف جرأة المرأة في التّغزؿ بالرجؿ بيذا المستكل الذم نراه مف الحّب   -   
جديد في عالـ الشعر العربي، فقد أضفت عمى غزليا طابعا خاصا طبقا  -لساألندب

. لمبيئة األندلسية الجديدة التي نشأت كترعرعت فييا

: اليجػاء -ج
يعد اليجاء مف الفنكف الشعرية الخطيرة، فيك حرب لسانية يذكر فييا مثالب 

.  الناس
انت تبدأ باليجاء، إذ كتجدر اإلشارة إلى أف المرأة العربية قديما نادرا ما ؾ

  "1".القاعدة أف يككف ىجاؤىا دفاعا عف نفسيا

كباألندلس لـ تتكّرع األديبة مف أف تزج بشعرىا في التجربة اليجائية، كىي مف 
. أخطر المكضكعات الشعرية

كمف صكر اليجاء ما قالتو عائشة بنت أحمد القرطبية، ككانت عازفة عف 
( بحر كامؿ: )الزكاج

نفسي مناخا طكؿ دىرم مف أحد        كنّني ال أرتضػي أنا لبكة ؿ -

  "2"كمبا ككـ ّغمقت سمعي عف أسػد   كلك أنّني أختارذلؾ لـ أجب   -

كيبدك مف البيتيف أّف أحدىـ تقدـ خاطبا ليا، فمـ ترضو، كليذا جمع ىجاؤىا 
. بيف منطؽ النفكر كمنطؽ المفاخرة

                                                 
 105الشعر النسائي في أدبنا القديـ، ص: مي يكسؼ خميؼ -1
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بف زيدكف، فقد حدث جفاء بينيما بعد كمف صكر اليجاء النادرة، ىجاء كاّلدة ال
( بحر السريع: )قصة حّب عنيفة، فقالت كاّلدة تسخر منو

م ػػيغتابني ظمما كال ذنب ؿ    لو  ػإف ابف زيدكف عمى فض  -

    "2" "1"مػم عؿػػكأّني جئت ألخص      يمحظني شزرا إذا جئتػػو    -

( بحر السريع: )كقالت تيجكه ىجاء مقذعا 

راكيؿ ػػػؽ قضباف السػيعش      ق ػزيدكف عمى فضؿ إف ابف -

  "3"ؿػػػػصار مف الطّير األبابي         لى نخمة ػلك أبصر األير ع -

( بحر الكافر: )كما قالت تنعتو بأقبح النعكت، حيث خمعت عميو ألقابا مضحكة

ارؽ ػػػػتفارقؾ الحياة كال يؼ       كلقّبت المسّدس كىك نعت    -

 

  "4"ارؽػػػػرناف كسػكدّيكث كؽ         طّي كمأبػػكف كزاف فمك  -

إذ خّصت كاّلدة ابف زيدكف بكّؿ صكر –كيبدك مف ىذا المعجـ اليجائي البذئ 
ىذا الذم  أّف الشاعرة إنما تيجك دفاعا عف أنكثتيا، فيي تنتقـ لنفسيا مف -الفسؽ

                                                 
. 206، ص7، ب4مج: المصدر نفسو -1
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بيا بإظيار الميؿ لمكزير ابف أحّبتو، فمـ يرع كّدىا، كلعّؿ ىذا ما جعميا تستعيف في حر
  "1" .عبدكس، كما كانت تحّبو، إذ كاف جاىال بال ذكاء

مف ىجائيا، إذ قالت –كىك كاحد مف المعجبيف بكاّلدة –كلـ يسمـ األصبّحي 
( بحر السريع: )فيو

جاءتؾ مف ذم العرش رّب المنف    يا أصبّحي اىنأ فكـ نعمػػة   -

  "2"بفرج بكراف أبكىا الحسػػػػف   قد نمت باست ابنؾ مالـ ينؿ  -

كلعؿ بذاءة ألفاظ كاّلدة دليؿ عمى أف غضبيا عنيؼ جّدا، كما يدؿ صدر   
البيت الثاني عمى انتشار ظاىرة المكاط في المجتمع األندلسي الذم شاعت فيو ظاىرة 

. التغزؿ بالمذكر

قالت  لتياتمميذة كاّلدة –كمف ىّجاءات األندلس ميجة بنت الّتياني القرطبية 
( بحر السريع: )في أستاذتيا ىجاء يندل لو الجبيف

ـ ػػح الكاتػمف غير بعؿ فض    رت كاّلدة ػػػكاّلدة قد ص -

  "3"ر قائػػػـػػػنخمة ىذم ذؾ      ريـ لكنػّوػػػحكت لنا ـ -

كفي البيتيف اتياـ صريح بالزنا، كألف كاّلدة الزمت تأديب ميجة، فقد يككف  
. لعاطفة الحقد كالحسد، الذم تكّنو التمميذة ألستاذتيا ىذا اليجاء صكرة

كيبدك أف الخالعة كالفحش طبيعة في شخصية ميجة، إذ قالت فيمف أىداىا 
( بحر السريع: )خكخا

                                                 
. 82تاريخ الفكر األندلسي، ص: أنخيؿ قكنزاليس بالنسيا -1
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ّدكر ػػأىبل بو مف مثمج لمص    ابو ػػػيا متحفا بالخكخ أحب   -

  "1"كرػػلكّنو أخزل رؤكس األم   ق ػػػػحكى ثدّم الغيد تفميؾ   -

إذ   كىكذا فإّف استعداد ميجة المجكني، طغى عمييا حتى في مكاقؼ الشكر،
يفترض أف المرأة أكثر حياء مف الرجؿ، إال أف فحش المساف كاف يجرم عند ميجة 

. مات مكشكفة دكف تكريةبطالقة، فيي تستعمؿ الكؿ

كلـ تخؿ نفس أـ العالء بنت يكسؼ الحجارية مف الظرؼ كالدعابة، التي 
( بحر السريع: )تيا في نسيج مف الحكمة البسيطة لمف ألّح في خطبتيا فقالتقدـ

حػػي ػبحيمة فاسمع إلى نص        الشّيب ال يخدع فيو الصبػػّا -

  "2"حيػيبيت في الجيؿ كما يض       فبل تكف أجيؿ مف في الكرل   -

 فقد اتّخذت الشاعرة مف النصيحة مادة أساسية إلعالف ىجائيا لمشيب
كبغضيا لو، كعدـ رغبتيا في معاشرة األزكاج الشيكخ، كىي ىنا تمتقي مع الشعراء 

. األقدميف في مائدة اليجاء بالصفات كالمالمح الخمقية

يستكقفنا قميال، لنقارف بينيا كبيف عائشة بنت أحمد ( أـ العالء)كلعؿ ىجاء 
، استكعبت (عالءأـ اؿ)، إاّل أّف (رفض خطيب)القرطبية، إذ تعرضتا لممكقؼ ذاتو 

المكقؼ فرّدت عمى الخطيب بما ال يخدش كال يحرج، أّما عائشة فقد استشاطت 
لحاحو(بالكمب)غيظا، فنعتت الخطيب  . ، كلعّؿ ىذا يعكد لسفيو كا 
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أىـّ  -كبال منافس –كفي عصر المرابطيف شكّمت نزىكف القالعية لكحدىا 
ر بحبو ليا، كتقّدـ المكحات اليجائية، حيث قالت في رجؿ قبيح الصكرة جو

( بحر المتقارب:)لخطبتيا

ارة كالمنػزع ػػسفيو اإلش               كؾ أصػمع ػػعذيرم مف أف -

ق الّصفع لـ يصفع ػػيرـك ب        اؿ بما لك أتى ػػيرـك الكص  -

  "1"ق فقير إلى برقػػعػػككج                ير إلى كّيػػػة  ػبرأس فؽ  -

ـ يكف كفؤا لنزىكف، كليذا أشبعتو قذفا مف غير ما اضح أف الخاطب ؿكك
خذ برقعا كي ال يؤذم اآلخريف بكحشة منظره، كىذا ق اتّ تحّفظ، حيث تمنت لك أفّ 

. لتنتقـ لنفسيا كألنكثتيا

كمف المعجبيف بنزىكف رجؿ، ال يحسف التعبير، صّرح بأّنو يرحّب بكّؿ أنكاع 
( بحر الطكيؿ:)اعرة ساخرةالعذاب لك كاف بصحبة نزىكف، فرّدت عميو الش

تمّنيو أف يصمى معي جاحـ الّضرب     كذم شقكة لّما رآني رأل لو  -

  "2"خمقت إلى لبس المطارؼ كالشرب       فقمت لو كميا ىنيئا فإّنمػػػا  -

كفي ىذا التعبير األنثكم ما يؤكد أف نزىكف كرىت منطؽ ىذا الرجؿ الثقيؿ، 
ألف الثقالء مذمكمكف ال تحتمميـ األركاح كالنفكس،  كسماجتو كليذا كصفتو بالشقاء،

. كقد كاف في إجابتيا، ما أفحمو كأخجمو
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كمف طرائؼ نزىكف األدبية ما حدث بينيا كبيف الشاعر الضرير أبي بكر 
أبك   المخزكمي، في مجمس الكزير أبي بكر بف سعيد، إذ احتدـ الكالـ بينيما فقاؿ

: بكر المخزكمي

كتحت الثياب العارلك كاف باديػا     ف الحزف مسحة    عمى كجو نزىكف ـ -

  "1"كمف قصد البحر استّقؿ السكاقيا        ػػػاػػػػػػػػػػػػػػػقكاصد نزىكف تكارؾ غيره  -

( بحر المجتث: )كتثأر نزىكف لكرامتيا فتّرد عمى المخزكمي بقكليا

ر ػػػػػيتمى إلى حيف يحش       ع مقػػػػاال ػػقؿ لمكضي -

ر ػػػػػمنو أعط"الخرا"ت ك              ّدكر أنشئػػػػ ػػمف الـ -

ػر ػػػىا تتبختػػمػفي مش       كة أمسػػت ادػػحيث الب  -

دّكر ػػػػػبكّؿ شيئ مػػػ               يت صّبػػػا ػػلذاؾ أمس  -

ػكر ػػّؿ أعػػم ؾػتييـ ؼ        ل كلكػػػف ػػخمقت أعـ  -

ر ػػػػفقؿ لعمرم مف أشع        ر را بشعػػػػجازيت شع  -

  " 2"ػّػرػػػػػفإّف شعرم مذؾ       ؽ أنثى ػػإف كنت في الخؿ  -

ت نزىكف بيذه المقطكعة بأنيا قادرة عمى مضارعة شعر المخزكمي بشعر كأكدّ  
ق نشأ بيف التيكس كالبقر، كبأنو ال معرفة لو بمجالس النغـ رتو بأفّ أكثر بذاءة، فقد عيّ 

. كالنعيـ
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كمع ما في المقطكعة مف فحش، إال أّف الشاعرة استيّمتيا بتكظيؼ قرينة 
. ، جعمت مف أبياتيا أبياتا قدسية(تتمى)لفظية 

: كتمادل المخزكمي في ىجائو لنزىكف مّمزقا عرضيا فقاؿ 

ىا ػػق أذياؿػػتجّر مف الّتي     ة مالػػػيا ػػأال قؿ لنزىكف  -

  "1"ىاػػرباؿػػكما عّكدتني س     ة شمّرت ػػكلك أبصرت فيش  -

د، إذ لـ تفحش في المعنى كتّرد نزىكف عمى ىذا اليجاء دكف أف تقذع في الرّ  
بتيا امرأة صقمتيا المكاىب األدبية كىذّ  ككأّنيا تريد أف تثبت لممخزكمي بأّنياأك المفظ، 
( بحر المجتث:)براء فتقكؿؾمجالس اؿ

ـ ػػكريػ عيػدبعض مف      ا       ػػػإف كاف ما قمت حؽ -

ػـك ػػػيعزل إلى كّؿ لػ         ا ػػػفصار ذكرم ذ ميـ -

 

 "2" مػػػفي صكرة المخزـك     مء   ػػػػكصرت أقبح ش -

كتفاقـ األمر بيف الشاعريف، ككاد تراشقيما المفظي أف يستمّر، لكال تّدخؿ 
تريا عرض الكزير أبي بكر بف سعيد الذم أقسـ عمييما أف يكّفا عف السباب، مش

  "3" .نزىكف مف المخزكمي

كلعّؿ الطريؼ في ىذه الحرب الكالمية، تحّكليا إلى كّد كمصاحبة، إذ صارت 
  "4" .نزىكف مف تالميذ المخزكمي، ككانت أسرع منو بديية
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كمف فكاىات نزىكف أيضا قّصتيا مع أبي بكر محمد بف عيسى بف عبد الممؾ 
ث أنشد في مجمس أدّبي بعض األبيات ابف قزماف األصغر الشاعر الّزجاؿ، حي

فأعجبت نزىكف باألبيات، كقالت  "1"-ككاف إذ ذاؾ يمبس غفارة  صفراء،–الشعرية 
. (أحسنت يا بقرة بني إسرائيؿ، إاّل أّنؾ ال تّسر الناظريف: )ساخرة

ّنما »: فغضب ابف قزماف كقاؿ إف لـ أّسر الناظريف، فأنا أّسر السامعيف، كا 
، ككاد أف يكقع بيا األذل، «.......صانعة، يف منؾ يا فاعمة، يايطمب سركر الناظر

 " 2".لكال تدخؿ القـك

الحكار بيف نزىكف كابف قزماف، عمى أف شاعرتنا كانت ناقدة،  كيكشؼ ىذا
. تجد حرجا في إصدار حكـ عمى ما تسمع مف شعر في المنتديات فيي ال

ف عمى التحاكر الشعرم، كتّعد ىذه المساجالت الشعرية دليال عمى قدرة نزىك
 ،كىي دليؿ أيضا عمى فيميا الدقيؽ لما تتمّقاه مف شعر مف يكاجيكنيا مف شعراء

. المرابطيف عصركىكذا فقد ساىـ التراشؽ المفظي في إثراء الحركة األدبية في 

،قد يككف باطال، ذلؾ أّنو ال يمكف "3"ك جدير بالذكر أف اتّياـ نزىكف بالمجكف
ة أدبية ماجنة، بمجكف صاحبيا، ألف شعر المجكف قد يككف الحكـ عمى كؿ قطع

  "1".عامال مف عكامؿ تنشيط النفس، كتخفيفيا مف األعباء الثقاؿ

                                                 
 :ينظر  كاف لبس الغفارة الصفراء خاص بالييكد، أما الخضراء كالحمراء فخاصة بالمسمميف -1

 85  84، ص3، ؼ1األدب األندلسي، ب: مصطفى الشكعة  -
 296، ص7، ب4نفح الطيب، مج : المقرم -2
. 121، ص1المغرب في حمى المغرب، ج: ابف سعيد المغربي -3
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ف كانت تحمؿ  فما قالتو نزىكف قد يككف مف باب التعابث فقط، فيي كا 
استعدادا فطريا لميجاء، بدليؿ قّصتيا مع ابف قزماف، إذ كانت ىي المبتدئة، إاّل أّنيا 
في مكاقؼ أخرل اضّطرت لميجاء، كي تكاجو المفحشيف مف الّرجاؿ كتخرس ألسنتيـ 

: بدليؿ قكليا

عر ػرم مف أشػؿ لعـػػفؽ    ر ػػػرا بشعػػجازيت شع  -

كيصادفنا في عصر المكّحديف نمكذج ىجائي نادر، يتمثؿ في   
جـ الكالة، شخصية الشاعرة الشمبّية التي كانت تجالس الممكؾ كتناظر الشعراء كتيا

: ة بمدىا فقالتم يعقكب المنصكر تتظّمـ مف كالحيث كتبت إلى السمطاف المكحدّ 
( بحر الكامؿ)

كلقد أرل أف الحجارة  باكيو       ق   ػتبكي العيكف اآلبي أف قد آف -

إف قدّر الرحماف رفع كراىيو     ياقاصد المصر الذم يرجى بو     -

يا راعيا إّف الرعّية فانيػػو             ناد األمير إذا كقفت ببا بػػو -

كتركتيا نيب السّباع العاديو        أرسمتيا ىمبل كال مرعى ليػا    -

فأعادىا الطاغكف نارا حاميو        شمب كبّل شمب ككانت جّنػة      -

  "2"قػكا ال تخفى عميو خافيػ       حافكا كما خافكا عقكبة رّبيـ    -
 

                                                                                                                                            
الدار العربية  ،2دراسات في األدب األندلسي، ط: ألبير مطمؽ–كداد القاضي  -إحساف عباس  -1
. 25ص ـ،1928/ ىػ1398 -تكنس-ليبيا -لكتابؿ
 
 294، ص7، ب4نفح الطيب، مج: المقرم -2
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ت الشمبية بالرقعة عمى مصّمى المنصكر يـك الجمعة، كالبّد كقد ألؽ  
أّنيا شاعرة متّسمة بالشّجاعة كاالستقامة، ىذه التي ثارت عمى طغياف الحكاـ 

كىجتيـ، إذ تعّد المقطكعة مف اليجاء السياسي، ألّنيا تنتقد جكانب مف الحياة في 
. عصر المكحّديف

. ع قّضيتيا كأنصفياكقد كقؼ المنصكر عمى حقيقة المرأة كتاب 

كىكذا تبدك التجربة اليجائية قادرة عمى كشؼ حاالت سخط المرأة، فاليجاء 
خراج كـّ العكاطؼ التي تحمميا كرىا أك حقدا ضّد  كسيمة لممرأة لمتنفيس عف نفسيا كا 

. خصكميا

: كقد اتخّذت مقطكعاتنا اليجائية إّما طابع
. المفاخرة بالنفس -
أك 
. الدّفاع عف األنكثة -
أك 
. االنتقاـ -

كتجدر اإلشارة إلى أّف ميجة ككالّدة تناكلتا في ىجائيما قضية العرض،    
كما أّنيما كانتا صريحتيف في ، "1"كىك ما سكت عنو كبار الشعراء، إذ عابو النقاد

، ككأّف "2"ىجائيما، في حيف يرل العمماء أف التعريض في اليجاء أبمغ مف التصريح
األمر لعمميما بأّف اليجاء يقصد فيو ما يعمـ أف الميجّك يجزع  الشاعرتيف قصدتا ىذا

                                                 
 -دت-لبناف -، دط، المطبعة العصرية لمطباعة كالنشر، صيداقفي األدب كفنكف: حـؿعمي بـك -1

 . 118ص
. 118ص :المصدر نفسو -2
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تحمؿ ميال فطريا  ت، مع فارؽ بسيط، ىك أف ميجة كاف "1"مف ذكره كيتألـ مف سمعو
. ـ، أما ىجاء كاّلدة فكاف كّرد فعؿ لألذل الذم تعرّضت لو مف حبيبياإلى التيؾّ 

. لشمبية نظاـ الحكـككاف اليجاء المشرؽ الكحيد، ذاؾ الذم انتقدت بو ا

كلئف كّنا في مقطكعاتنا اليجائية، قد أكردنا كّؿ األلفاظ البذيئة، فذلؾ ألّف  
". 2".االستشياد المبتكر خيانة

 :لكصػؼا  -د 

عاش األندلسي في بيئة كطبيعة ساحرة، حيث أّف أغمب المدف األندلسية،  
شرت النافكرات في كؿ ىا الحدائؽ، كانتب كانت تقع عمى األنيار كالجداكؿ، كتحيط

مكاف، فضال عف تنسيؽ شكارعيا، كىندسة طرقيا، كقد رققت ىذه الطبيعة الساحرة 
ىؿ األندلس، كأثارت ممكاتيـ الفكرية الحّية، فاتخذكىا سبيال لمكصكؿ أمف مشاعر 

إلى الممدكح، ككانكا إذا تغزلكا أليمتيـ ىذه الطبيعة أسمى آيات الغزؿ، كأرفع أبيات 
صكصا حينما يتقابؿ العاشقاف عمى نير جدكؿ صغير، فيشاىداف فيو اليياـ، خ

ّبيما الكليد، كقد خرج مف رحـ الحب الخالد، كالعشؽ األبدم، فينقطعكف عف الغزؿ ح
منصرفيف إلى كصؼ الطبيعة التي تمتزج بالمحبكبة، فال ندرم أييما يقصد الشاعر 

  !الطبيعة أـ المرأة؟

                                                 
، تح محمد الحبيب بف خكجة، دار 2منياج البمغاء كسراج األدباء، ط: أبك الحسف حاـز القرطاجي  -1

. 350، ص3ـ، ب1981، -بيركت–سالمي الغرب اإل
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جربة الكصؼ، حيث قالت أـ العالء بنت ت باألندلسكقد خاضت الشاعرة 
( بحر مجزكء الكامؿ: )يكسؼ الحجارية في كصؼ بستانيا

دل ػػػييفك بو القصب المفّ         ػي إذا ػػػػػػػػانػػػ بست -

 " 1"داػػػػح قد أسندت بندا فبف             ما كّؼ الرّيػاػػفكأفّ   -

إذ تصّكر الشاعرة قصب  كالبيتاف عمى بساطتيما يحمالف معاني عذبة، 
. بستانيا، كقد بدا كالبنكد تيفك في كّؼ الرياح

بخنساء –المرابطيف نصادؼ حمدكنة بنت زياد المؤّدب الممقبة  عصركفي 
الذم نشأت بو أبدع كصؼ، ( غير بعيد عف غرناطة)تصؼ كادم آش  ، "2"المغرب

جماؿ الكادم، إذ تسبي بمعانييا النفكس، كتجعؿ السامع يشاركيا استمتاعيا ب
( بحر الكافر: )كيستشعر معيا حناف نسماتو العطرة

اه مضاعؼ الغيث العميـ ػسؽ        ػاء كاد ػكقانا لفحة الرّمض -

ك المرضعات عمى الفطيـ ػّ حف               ػا ػحممنا دكحو فحنا عمينػ -

ػػـ ػػػػػػػلمّنديػ ةداـػألّذ مف الـ      إ زالال ػػػػػػكأرشفنا عمى ظـ -

ػـ ػػػػىا كيأذف لمّنسيػػفيحجب            يصّد الشمس أّنى  كاجيتنا -

  "3"س جانب العقد النظيـػفتمـ         يركع حصاه حالية العذارل  -

                                                 
. 290،ص7، ب4نفح الطيب، مج: المقرم -1
 145، ص451، رقـ الترجمة 1المغرب في حمى المغرب، ج: ابف سعيد المغربي -2
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كتبدك األبيات نابضة، حّية، معّبرة، حيث أحّست الشاعرة بجكىر األشياء  
. فكشفت عف لبابو كصمتو بالحياة

كس ما تصفو عمى كجداننا، فزاد كّم متّيقظ، فقد عُع كألف شعكر الشاعرة ؽ
. المكصكؼ كجكدا

كتعمك الصكرة الشعرية عمى يد حمدكنة كتتكامؿ عندما تّصكر لنا العذارل 
يتممسّف العقكد في أعناقيّف، كقد راعيّف منظر الحصى المتأللئ كسط مياه الّنير 

. اتيا بيف أحضاف اليـّ الصافية، ظّنا منيّف أف تمؾ العقكد قد انفرطت كباتت حبّ 

كنبقى في رحاب الطبيعة،حيث خرجت حمدكنة مع جكار إلى الكادم ليسبحف، 
فتأثرت الشاعرة بجماؿ الّنير، كبمنظر الفتيات يستحممف برشاقة، كتأّثرت أكثر بفتاة 

( بحر الكافر: )فاقت صكيحباتيا جماال فقالت

بػػػكادم لو لمحسف آثار       أباح الدمع أسرارم  بكادم  -

كمف ركض ّيرؼ بكّؿ كادم       فمف نير يطكؼ بكّؿ ركض  -

بّي كقد ممكت فػػؤادم ؿليا      كمف بيف الظباء مياة إنػس    

ػادم ػكذاؾ األمر يمنعني رؽ    ظ ترقّده ألمػػػػػر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػليا لح   

دآدم ػرأيت البدر في جنح اؿ  إذا اسدلت ذكائبيا عمييػػا    

  "1"ربؿ بالحػدادػفمف حزف تس   كأّف الصبح مات ليا شقيؽ     

كيبدك التأثر بالطبيعة في ىذه األبيات عمى أتـّ إشراقو، كتّحركو،   
كتشخصيو، حيث استطاعت حمدكنو أف تحمؿ الكممات دالالت عديدة جعمتيا 
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حمؿ عكاطؼ فالمقطكعة ت ،تبحر في الخياؿ كفي طبيعة األندلس المميئة باألنيار
. كمشاىد رسمت بمعاف رقيقة كصكر مكحية

م تمتعت بو المرأة ذب الكافر مف الحرية اؿمكتؤكد ىذه المقطكعة النص
ـ، فرغـ ضغط التقاليد كانت تخرج 10/11ىػ ، 5ك 4األندلسية، خاصة خالؿ القرنيف 
، كربما خرج الرجاؿ لمطبيعة نفسيا ىاككركد ،إلى الطبيعة لالستمتاع بأنيارىا

  "1" .لالستمتاع بالجماؿ المزدكج، جماؿ المرأة كجماؿ الطبيعة

، إال أنّنا أدمجناىا في  "2"كمع أف بعض الدراسات اعتبرت ىذه األبيات غزلية
باب الكصؼ، ألّنيا تفتقد لمقكمات الصكرة الغزلية، فتغّني النساء بحسنيّف شيء 

. مألكؼ

رانيما في لكحة كصفية كاحدة ثـ أّف جماؿ األنثى جزء مف جماؿ الطبيعة، كاقت
أمر بدييي، إذ قد ندرج ىذه المكحة فيما يسمى بّمؼ الغزؿ بالكصؼ أك مزج الغزؿ 

  "3" .بالطبيعة

-كىك شذكذ أخالقي–أما عف ظاىرة التغّزؿ بالمرأة، أك حّب المرأة لممرأة 
:  فمستبعد عف شخصية شاعرتنا لسببيف

  "4."لمتّصكفات العفيفاتكانت حمدة بنت زياد مف المتأدّبات ا  -1

                                                 
–مؤسسة جائزة عبد العزيز سعكد البابطيف لالبداع الشعرم  دط، عصر ابف زيدكف،: جمعة شيخة -1

 .243-242ص ، ـ2004 -الككيت
. 17نساء مف األندلس، ص: أحمد خميؿ جمعة  -2
. 202ص-عصر الطكائؼ كالمرابطيف–تاريخ األدب األندلسي : إحساف عباس -3
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إف حديث حمدة عف الكشاة كألـ الفراؽ في إحدل مقطكعاتيا، دليؿ عمى أنيا   -2
 "1."عاشت قصة حب طبيعية

كلعّؿ المكحات الكصفية لحمدة بنت زياد، تّجرنا إلى القكؿ بأّف شعر الكصؼ 
. لقديـاألندلسي، قد تحّرر مف معاني البداكة التي طبعت شطرا كبيرا مف الشعر ا

 :الحنيف إلى الكطف   -ىػ 

إّف ارتباط اإلنساف بكطنو ظاىرة إنسانية قديمة، كاف ليا صداىا في الشعر 
العربي القديـ، حيث كانت المقدمة الطممية مظيرا مف مظاىر حب الشاعر الجاىمي 

لكطنو، فالحنيف إلى الكطف كاألىؿ كاألحباب دليؿ عمى رّقة القمب ككـر األصؿ كتماـ 
يشعركف بما ال يشعر بو غيرىـ كمف تـ فإنيـ  كالشعراء أناس مرىفك الحّس  ،"2"ؿالعؽ

. سرعاف ما تتأثر نفكسيـ

كتعّد تجربة الشعر المرتبطة بالحنيف إلى الكطف، مف أشّد التجارب صدقا 
كعمقا، خاصة عند المرأة، ألف االغتراب مفركض عمييا، إما بحكـ زكاجيا مف رجؿ 

 " 3".كـ بيعيا إذا كانت جاريةيمزميا الرحيؿ، أك بح

ككاف ممف بكى الغربة بأرض األندلس، كتحّسر لكعة عمى فراؽ المكطف قمر 
( بحر الكامؿ: )البغدادية، إذ قالت تتشكؽ إلى بغداد كالفرات

                                                 
. 287، ص7، ب4نفح الطيب، مج: المقرم -1
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ىا ػػحر في أحداؽػػػػػػػػػػػكظبائيا كالّس     آىا عمى بغدادىا كعراقيػػا  -

ىا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتبدك أىّمتيا عمى  أطكاؽ          ك مجاليا عند الفرات بأكجػو -

ىا ػخمؽ اليكل العذرّم مف  أخبلؽ        متبخترات في النعيـ كأّنمػػا     -

  "1"في الدىر تشرؽ مف سنا إشراقيا         فأّم محاسفليا  الفداءنفسي  -

لما كحسرة كندرؾ مف المقطكعة أّف ما أثار لكعة قمر، فجعؿ نفسيا تفيض أ 
لفراؽ األحباب كالّرفاؽ، ىك منظر الصبايا يسبحف في الكادم، إذ كانت األندلسيات 

. تسبحف في األكدية

د أف االغتراب يكلد في تؤؾم استيمت بما قمر مقطكعتيا الت( اآله)كلعؿ  
فمع أف شاعرتنا كانت مف األثيرات لدل  ،النفس مرارة عجيبة ال يحسيا إال المغتربكف

إال أنيا ظّمت تتشكؽ دائما كأبدا  ،لذم كاف يمسح عنيا آالـ الغربة كالكحدةسيدىا ا
.  إلى بغداد

كربما حؽ لنا أف نقكؿ أف عكاطؼ األندلسييف، كبخاصة العرب منيـ كانت 
كّميا تشكك في مبدأ األمر مف الغربة ركحا كجسدا، النعداـ الشعكر باألمف 

صقر – اميـ، كقكؿ عبد الرحماف الداخؿ كاالستقرار، كلذكريات األحباب الماثمة أـ
:  -مكطف األىؿ-كقد أثارت نخمة رآىا بالرصافة حنينو إلى المشرؽ ، -قريش

تناءت بأرض الغرب عف بمد الّنخؿ       تبّدت لنا كسط الرصافة نخمػة  -

كطكؿ اكتئابي عف بّني كعف أىمي        فقمت شبييي في التغّرب كالّنكل -

" 2"فمثمؾ في اإلقصاء كالمنتأل مثمي        فييا غريبػة نشأت بأرض أنت -
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كلكف سرعاف ما سحرتيـ بعد االسقرار أرض األندلس الطّيبة الخصبة، التي 
. انبتت الحضارة كالعمراف، فرغّبت المقيميف فييا كزىدتيـ عف غيرىا مف بالد ا

: الحكمػة -ر   

ف كاف يعكس  ،دلسثر شعر الحكمة في بعض مقطكعات شاعرات األفتاف كا 
تجربة بسيطة، كمف الالئي صدرت عنيف الحكمة قمر البغدادية ككانت مف أبرع 

يجّميا كيحتفي  بف حّجاح المخمي القياف كأعرّفيف بفنكف الكالـ، ككاف مكالىا إبراىيـ
بيا، حتى أنيا سمبت لبو، فنسب عكاذؿ النساء ليا عيكبا، حيث كّف يتيامسف في 

يتغامزف إذا ّغنت، فتّصدت لمرّد عمييّف معتّزة بما كىبيا ا مف ديف أمرىا إذا مّرت، ك
( بحر البسيط: )كخمؽ إذ قالت

مف بػعدما ىتكت قمبا بأشفػػػار  أتت قمػر في زّم اطمػػار : قالكا  -

تشؽ أمصػػار أرض بعد أمصػار  تمشي عمى كجؿ،تغدك عمى سبػػؿ   -

 كالليا غير ترسيػػؿ كأشعػػػار  الحّرة ىي مف أحرار مكضعيػػػا  -

مة تزرم بأحػػػػرار آ مػػف  لك يعقمكف لما عابكا غريبتيػػػـ   -

بعد الديانة كاإلخبلص لمبػػػارم  ماالبف آدـ فػخر غير ىّمتػػػػو   -

 1ال يخمص الجيؿ مف سّب كمف عار دعني مف الجػيؿ ال أرض بصاحبو   -
 1عار

" 2"اس بالناررضيت مف حكـ رّب الفّ  ػػػػػة لك لـ تكف جّنة إال  لجاىؿ  -
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 كفي قكؿ قمر يسطع صفاء البياف، إذ لّمحت إلى الصراع بيف األحرار 
.   كالمكالي، كتطّرقت لمّديف، حيث ال فضؿ إلنساف عمى إنساف إال بالتقكل

كقمر في ىذه المقطكعة مصمحة أكثر منيا شاعرة، فاألبيات عبارة عف  
رشادات، أؾ ّدت الشاعرة مف خالليا أّف الّفناف ىك الذم يقصد إلى التغيير مكاعظ كا 

  "1" .في كجداف أبناء مجتمعو

أـ السعد   أما ما يمكف إدراجو في باب الحكمة مف عصر المكحّديف، فيك قكؿ
( بحر مجزؤء الكامؿ: )بنت عصاـ الحميرم

عد كاألقارب ال تقػارب           اؿ مف األبا ػػػآخ الرج -

  "2"رب أك أشّد مف العقارب         ارب كالعقػاػػػاألؽإّف  -

 :االعتذار - ز

مف مكضكعات الشعر التي استكعبت نظـ النساء، مقطكعات االعتذار، كقد 

جارية المنصكر بف أبي عامر، مف األكائؿ الالئي خضف ىذه " أنس القمكب"كانت 

: التجربة، إذ لما غّنت قكليا

كبدا البدر مثؿ نصؼ سكار     قدـ الميؿ عند سير النيار   -

: رّد عمييا الكزير أبك المغيرة بف حـز بقكلو 

بيف سمرالقنا كبيض الشفار    كيؼ كيؼ الكصكؿ لؤلقمار  -
                                                 

1
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فأحس المنصكر بف أبي عامر بحكار عاشقيف يجرم أمامو، كتممكّتو الغيرة،  
( حر المجتثب: )فاسّتؿ سيفو مغمظا القكؿ لمجارية ككاد يبطش بيا، فبكت كأنشدت

ذارم ػػػفكيؼ منو اعت            ػا  ػػػأذنبت ذنبا عظيـ -

ارم ػػكلـ يكف باختيػ            ػذا  ػػػّدر ىػػػػػػػػػػػػػػػكا ؽ -

  "1"ػدارػػيككف عند اقتػ       يئ ػػػكالعفك أحسف ش -

، تجاكز المنصكر بف أبي عامر عف "أنس القمكب"كأماـ رقة شعر كغناء 
، إذ كاف األندلسيكف ينسكف كّؿ إساءة، كرّبما  "2"بيا كعفا عنيا ككىبيا لمكزيرذف

  "3" .يتغاضكف عف إقامة بعض الحدكد أماـ ركعة الشعر

( بحر البسيط: )كمما جاء في االعتذار قكؿ أـ العالء بنت يكسؼ الحجارية

بو الشكاىد كاعذرني كال تمػـ      إفيـ مطارح أحكالي كماحكمت  -

شّر المعاذير ما يحتاج  لمكمػـ        ػػو  ػػػػػػػػػكال تكمني إلى عذر أبيّنػ -

   "4"أصبحت في ثقة مف ذلؾ الكـر      ككّؿ ما جئتو مف ّزلة فبمػػا    -

ف كاف ىذا االعتذار   كيتجمّى مف األبيات أف الشاعرة تعتذر مف حبيبيا، كا 
. بيا مف حّب عنيؼطّياتو شككل الشاعرة مما تجد في قؿ في يحمؿ

حساس مرىؼ   كقد قدمت أـ العالء ىذه المعاني المتداخمة بصكت ىادئ كا 
. يعكس حياءىا
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: العتػاب -ح

طمب الكزير أبك جعفر بف سعيد مف حفصة الرّككنية المقاء، ككاف قد اشتاؽ إلى خّفة 
ىا، ركحيا، كنفسيا المرحة كأحاديثيا العذاب، فماطمتو شيريف  كىي تتدلؿ، فكتب إلي

: يبثيا شكقو، كقد كاد اليأس أف يثنيو 

م عبلمػػػو ػػػمو كحسب    ػ ػػانب ذكراسػػػيامف أج -

ر أخشى انصرامو ػػػكالعـ    ل  ػد يقضػػما إف أرل الكع -

  "1"قػػػػككف لي في القيامػت    ػكؾ ال أف  ػػـك أرجػػػالي -

 ةالمعركؼ) أبي جعفر فرّدت عمى عتابو بعتاب، تخّممو كعد بمقاء في حديقة 
( بحر المجتث: )كقد اعتمدت البحر كالركم نفسو، حيث قالت( بالكمامة

ف كالغراـ اإلمامػػػػػو  يامّدعي في ىكل الحسػػػ  -

ػػػو ػلـ أرضى منو نظاـ أتى قريضؾ،  لكػػػػػف  -

يأس الحبيب زمامػػػػو  أمدّعي الحّب  يثنػػػػػي  -

كلـ تفدؾ  الزعامػػػػو  ضممت كّؿ ضػػػػػػبلؿ  -

ق ػت في السّباؽ السبلمػػ مازلت تصحب مذ كنػػػػ  -

ػو ػت بافتضاح  السآمػػ حتى عثرت كأخجمػػػػػ  -

يبدل الّسحاب  انسجامػػو  با في كؿ  كقػػػػػت  -
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يشّؽ عنو كمامػػػػػػو  كالّزىر في كؿ حيػػػػف  -

 لك كنت تعرؼ عػػػػذرم -
 "1"ػػوػالمػكففت غرب الـ 

 

نما    كالغالب أف تمّنع حفصة كعتابيا  لـ يكف سببو الّدالؿ فحسب كا 
خكفيا عمى حبيبيا أبي جعفر مف األمير أبي سعيد عثماف بف عبد المؤمف، الذم 

، كألف الكزير أبا جعفر لـ يكف يعبأ بتيديدات األمير فقد الـ  "2"كاف يطمب كصميا
دكرىا عمى عدـ تفّيمو لمكضع، كاتيمتو بأنو متسرع حفصة عمى تمّنعيا، فعاتبتو ىي ب

. رغـ أنو يدعي الزعامة في الحب كالسياسة ،في الحكـ

: الرثػاء ػ  ط

رغـ ما قيؿ عف ارتباط الرثاء بنفسية النساء باعتبارىّف أشجى مف الرجاؿ قمكبا 
حيث  شاعرات األندلس كاف قميال، دعند الفجيعة، كأشد منيـ حزنا، إاّل أّف ّحظو عف

ال نجد مف الشاعرات مف خاضت ىذه التجربة إال حمدة بنت زياد حيث قالت ترثي 
(: الطكيؿبحر )صغيرا 

ال ػػا كال أهقبمجيمو ال دار في    رل ػػػػيعّز عمينا أف نكسدؾ الث -

ال ػكأنؾ إف تأت الردل تأتو مو    كقد كنت أرجك أف يطكؿ لؾ المدل  -
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ال ػػػكغايتو شرخا كغايتو كو          ل ػػػتعمى أنو ما لّذة العيش لمؼ -

  "1"ال حزنا تبالي كال سيبل ؾضريح          د ػػػعميؾ السبلـ كمنا أنت فاقتع -

كما قالت حفصة الرّككنية، لّما بمغيا نبأ مقتؿ الكزير أبي جعفر إذ لبست 
( بحر الكافر: )الحداد، كجيرت بالحزف فيدّدت بالقتؿ

م بالحػػداد ػػػػػيب أردكه ؿػػػلحب      لبس الحداد ىدّدكني مف أجؿ  -

لى قتيؿ األعػػاد ػػػػػأك ينكح ع          جكد بدمػػػعػػػػػػػػػػػرحـ ا مف م -

"  2"حيث أضحى مف الببلد الغكاد            ػو ػكد يديػػػػػػػػػػػػػػكسقتو بمثؿ ج -

نا ال يمتفت إلى فارغا حزم حبيبياأضحى قمب حفصة بعد مكت  ىكذاك 
.  ألنو لـ ينبض لرجؿ سكاه تارّ سالـ

: مكضكعات أخرل ػ م 

تداخمت معاني بعض المقطكعات الشعرية كالمجاكبات كالشكر عمى اليدايا 
كالشككل مف الشيب أك العنكسة، فارتأينا إدماجيا في باب مكضكعات أخرل، كقكؿ 

( بحر السريع: )حفصة بنت حمدكف الحجارية

ا ما فييـ مف نجيب ػػجمر الغض      مف عبيدم عمى  يارّب إّني -

  "3"ده ال يجيػػبػػف مف كيػػػػػػػػػػػػػػأكفط      ب ػػػػػػػػػػػػإما جيكؿ أبمو متعػػ -
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خبيث،  كيعكس البيتاف ضجر حفصة مف عبيدىا، فيـ إما بميد أبمو، أك ماكر
  .م أرادتو الشاعرةكلقد كاف ليذا الطباؽ أثر حسف في بمكرة معنى التّذمر الذ

ك تجدر اإلشارة إلى أّف البيتيف يعكساف حقيقة اجتماعية تتمثؿ في ثراء 
اّل ما كانت لتممؾ عبيدا . حفصة، كا 

كمّما أنشأتو حفصة بنت حمدكف أيضا مخالصة طريفة، تمّسكت فييا بغنجيا  
( بحر الخفيؼ: )األنثكم، كبكبرياء المرأة الغّنية الجميمة

ذا ما تركت          نثني لعتػػػاب  لي حبيب ال م  - ق زاد تييػػػػا ػكا 

  "1"!قمت أيضا كىؿ ترل لي شبييا؟     ىؿ رأيت لي مف شبيو   : قاؿ لي -

كالبيتاف بعيداف عف الغزؿ الخالص، فقد لفتيما الشاعرة بالفخر، فيي ال تنكر  
ؿ، كقد كاف لممعادلة جماليا أماـ تيو ككبرياء معشكقيا بؿ تبدم ىي أيضا التيو كالدالّ 

. ما يثبت ذاتيا كيظير شخصيتيا التي أصدرتيا إذ كقفت ندا لند مع حبيبيا

كمف المكضكعات التي تطّرقت إلييا شاعرات األندلس، مكضكع حسف الخط 
بحر : )ىاخطّ حيث قالت صفية بنت عبد ا الرّيي في الرد عمى حاسدة عابت 

( الطكيؿ

فسكؼ أريؾ الدّر في نظـ أسطرم        كعائبة خطي فقمت ليا اقصرل -

أقبلمي كرقى كمحبػػرم  بتكّقر      كناديت كّفي كي تجكد بّخطيػا  -

 " 2"ليبدك ليا خّطي، فقمت ليا انظرم      فّخطت بأبيات ثبلث نظمتيػػا   -

                                                 
. 285، ص7، ب4مج :المصدر نفسو -1
. 993، ص3الصمة، ج: ابف بشككاؿ -2



 2804 

نكا بو عناية تعافقد ، بفّف الخط فكيظير مف األبيات مدل اىتماـ األندلسيي 
كقد ترتب عمى ىذا االىتماـ، قيمة منصب  ،غدا مف فنكنيـ المّتميزةفائقة، حتى 

 .الكاتبة الذم شغمتو كثير مف النساء في األندلس

كنصادؼ مريـ بنت أبي يعقكب األنصارم، كىي تّعبر عف آالـ الشيخكخة 
( بحر الطكيؿ: )كىمكميا فتقكؿ

الميميؿ  كسبع كنسج العنكبكت        كمايرتجي مف بنت سبعيف حّجػة  -

" 1"كتمشي بيا مشي األسير المكّبؿ    تدّب دبيب الطفؿ تسعى إلى العصا   -

كمف البيتيف ندرؾ أف الشاعرة قد عاشت طكيال، كىك ما يّخكؿ لنا أف نحكـ  
بأّف شعرىا قد ضاع، فما كاف لمثؿ مف نطؽ بيذا التعبير الجميؿ أف ينتج ىذا الجزء 

. الضئيؿ مف الشعر

: ق لكاّلدة في ىذا الباب فقكليا الذم كتبتو عمى عاتقي ثكبياأما ما اخترنا

(. بحر الكافر)

ا ػػكأمشي مشيتي كأتيو تيو         ػي  ػػػػػػػػػػػػػػػأنا كا أصمح لممعالػػ -

  "2"اػػكأعطي قبمتي مف يشتييو    أمكّف عاشقي مف صحف خّدم    -
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ّية بذلؾ المجتمع، كلعؿ مثؿ ىذه فالشاعرة تحاكؿ أف تبرز كامؿ تحّررىا متحد 
، حيث قيؿ فييا الضّداف، فحينا عفيفة، "1"البكادر ىي التي أطمعت المتيافتيف فييا

  "2" .كأحيانا مستيترة

 ال ، قكؿ مدسكس عمييا ألّنو(أعطي قبمتي مف يشتيييا)كلعّؿ قكؿ كاّلدة 
 لي، كما أّنو قكؿ الينسجـ مع الجّك العاـ لمبيت األكؿ، فيي تجـز أّنيا تصمح لممعا
ذ كانت كاّلدة قد قالت  اينسجـ أصال مع الّخط النفسي ألميرة فاتنة كأديبة مشتياة، كا 

: فذلؾ مف باب قكؿ الشاعر( أعطي قبمتي مف يشتيييا)حقا 

  "3"دػػػػكنكاليا غير الحديث بعي      ق  ػكيخاليا المرح السفيو تحبّ   -

المرابطيف مقطكعة  عصردفنا في كنبقى في باب مكضكعات أخرل لتصا   
    اد، التي بعثت بيا إلى كالدىا تستأذنو في الّزكاج مف بثينة بنت المعتمد بف عبّ 

ابف التاجر الذم سباىا، حيث صاغت بأسمكب شعرم رقيؽ، قكليا الذم خمدىا في 
( بحر الكامؿ: )تاريخ نساء األندلس

بدت مف األجيػاد  فيي السمكؾ اسمع كبلمي كاستمع  لمقالتػػػػي  -

بنت لممؾ مف  بّني عّبػػػاد  التنكركا  أّني  سبيت  كأنّنػػػػػي  -

ككذا الزماف يؤكؿ  لئلفسػػاد  مػػمؾ  عظيـ قد تكلى  عصػػػره  -

كأذاقنا طعـ األسػى عػف زاد  لمػا أراد  ا فرقة  شممنػػػػػا  -
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راؽ كلـ يكف بمػػراد فدنا الؼ ممكػػػػو  فيقاـ  النّفاؽ عمى أبي  -

لـ يأت في إعجالو بسػػػداد  فػخرجت ىاربة  فحازني امػػػرؤ  -

مف صانني إاّلمف األنكػػػػاد  إذ باعني بيع الػعبيد  فضمّنػػػػي  -

اد جػحسف الخبلئؽ مف بني األف اح  نجؿ  طاىػػػػر ؾكأرادني لنػ -

طريؽ رشػادم  كألنت تنظرفي كمضى إليؾ يسكـ رأيؾ في الرضػى  -

إف كاف مّمف يرتػجى لػػكداد  فعساؾ ياأبتػي تعرفّني بػػػػػػو  -

 "1"تدعك لنا باليمف كاإلسعػػاد كعسػى رميكية الممكؾ بفضميػػػا  -

 كقد سّر المعتمد بيذه األبيات الممحمية، إذ اطمأّف مف خالليا عمى ابنتو   
: كرّد عمييا بالمكافقة قائال

"  2"قػػػػفقد قضى الكقت بإسعاؼ        رّة  ػػػػبو ب بنّيتي ككني  -

كقد شكّؿ ىذا السرد القصصى الحّي، قصة كاقعية لكبرياء أميرة ارتضت بحكـ  
. القدر

فمقطكعة بثينة بنت المعتمد خطاب تاريخي، تّضمف مكاقؼ إنسانية صيغت 
ت خكفا مف ككيؼ أنيا فرّ  ،حكـ كالدىا رنياابأسمكب ميّذب، فاألميرة تسرد كيؼ 

ىا لألسؼ كقعت فيو، حيث اشتراىا رجؿ مف اشبيمية ثـ كىبيا لكفّ  ،القتؿ أك األسر
البنو فمما طمبيا لمزكاج، ظمت محافظة عمى كبريائيا كأعمنت عف نفسيا، إذ رفضت 

                                                 
. 284، ص7، ب4نفح الطيب، مج: المقرم -1
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الزكاج بدكف مكافقة كالدىا الذم أسر بأغمات بعدكة المغرب األقصى، كىنا يتجمى 
حيث أّف زكاج  ة المسممة بمكافقة الكالديف كمباركتيما لزكاجيا،اىتماـ الفتاة األندلسي

كما تشير المقطكعة إلى شجاعة كشرؼ  ،"1"البنت بالمغرب اإلسالمي كاف بيد الكلي
بثينة، ىذه الفتاة العربية التي احتفظت بنبؿ ركحيا كأصالة تربيتيا، ألف المجد ظؿ 

. كامنا في ضمكعيا

مكضكعات أخرل، قّصة نزىكف بنت كمف طريؼ ما أدمجناه في باب 
القالعي، فقد كانت تقرأ ذات مرة عمى أبي بكر المخزكمي األعمى، فدخؿ عمييما 

: أبك بكر الكتندم، كطمب مف المخزكمي أف يجيزه قكلو

    ق   ػػلك كنت تبصر مف تجالس  -

بحر :)فأفحـ المخزكمي، كاستغّمت نزىكف المناسبة كأجابت عمى البديية 
( الكامؿ

                                  ق ػػلغدكت أخرس مف خبلخؿ

  "2"قػػكالغصف يمرح في غبلئؿ       ق ػػػالبدر يطمع مف أزّرت -

قة تحّدت نزىكف الشعراء، إذ مكّنتيا سرعة كبمثؿ ىذا االرتجاؿ كىذه الّرقة كالدّ  
.  بدييتيا مف الزىك بأنكثتيا الساحرة كجماليا الفاتف

اخترناه لحمدة بنت زياد في ىذا الباب، فقكليا مصّكرة أناتيا، كشاكية  ما أّما
( بحر الطكيؿ: )ألـ الفراؽ الذم تسبب فيو الكشاة دكف سبب أك ثأر

                                                 
1
التشكؼ إلى رجاؿ (: ابف الزيات)أبك يعقكب يكسؼ بف يحي بف عيسى بف عبد الرحمف التادلي  - 

 .159ـ، ص1985 -الرباط–يا الشمالية التصكؼ، دط، نشر كتصحيح أكدلؼ فكر، مطبكعات أفريؽ
. 298، 7، ب4نفح الطيب، مج: المقرم -2
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كماليـ عندم كعندؾ مف ثػػار    كلّما أبى الكاشكف إاّل فراقنػا    -

م كقّؿ حماتي عند ذاؾ كأنصػار   كشّنكا عمى أسماعنا كّؿ غارة    -

  "1"كمف نفسي بالسيؼ كالسّيؿ كالّنار  غزكتيـ مف مقمتيؾ كأدمعػي    -

كىكذا فقد كاف لقمب حمدكنة الخافؽ كفؤادىا المفعـ بالصدؽ، نصيب مف 
الشعر، حيث مزجت بيف  الغزؿ كالكصؼ كالحماسة كالكجداف، كيتجّمى إبداعيا 

:   كركعة تركيبيا في قكليا

 ك الّنار كمف نفسي بالسيؼ كالسّيؿ       غزكتيـ مف مقمتيؾ كأدمعي  -

إذ ذكرت كّؿ كسائؿ الحرب، فالسيؼ يعكد إلى المقمتيف، كالسّيؿ إلى األدمع، 
كالّنار إلى النفس، كلعّؿ ىذا التكامؿ في األبنية التعبيرية، دليؿ عمى قدرتيا 

. اإلبداعية

عصر كمف المكضكعات المميزة التي تّطرقت إلييا شاعرات األندلس في 
المكحّديف، مكضكع التّشكؽ إلى النبي صمى ا عميو كسمـ، حيث قالت أـ السعد  

( بحر السريع: )بنت عصاـ الحميرم في تمثاؿ نعؿ النبي عميو الصالة كالسالـ

لمثـ نعؿ المصطفى مف سبيؿ            سألثـ التمثاؿ إذا لـ أجػد   -

م جّنة الفردكس أسنى مقيؿ ؼ             لّعمني أحظى بتقبيمػػػو    -

أسقى بأككاس مف السمسبيػؿ       في ظّؿ طكبى ساكناآمنػا  -
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يسكف ما جاش بو مف غميػؿ               كأمسح القمب بو عّمػػػو  -

  "1"ييكاه أىؿ الحّب في كّؿ جيؿ          فطالما استشفى بأطبلؿ مف -

ف أىؿ قرطبة تذكارا بخّطيا أما حفصة الرّككنية فقد سألتيا امرأة مف أعيا
( بحر البسيط: )فكتبت

غّضي جفكنؾ عّما خّطو قممي       يارّبة الحسف، بؿ يارّبة الكـر -

  "2"الكمـك طال تحفمي بردئ الخّ       تصفحيو بمحظ الكّد منعمػػة -

فإنو يذكرنا مرة  ،كبقدر ما يعكس ىذا الشعر الرائؽ تبحر حفصة في األدب 
. بفّف الخطّ  فماـ األندلسييأخرل بمدل اىت

كحتى يكتمؿ لنا اإللماـ بالمحصكؿ األدبي النسكم، فال بّد لنا مف أف ّنمـ بأثار 
غير المسمميف، فقد كاف التسامح ميزة عامة طبعت المجتمع األندلسي، حيث كانت 

األقميات الييكدية كالمسيحية تعامؿ كفؽ التعاليـ اإلسالمية، كمما زاد في نقص 
   "3".العرقية اتخاذ المغة العربية لغة رسمية الفكارؽ

كممف شرب مف مناىؿ الثقافة العربية، كاستعمؿ لغتيا، قسمكنة بنت إسماعيؿ 
: الييكدم، فقد أنشد كالدىا يكما

"  4"نعمى بظمـ كاستحّمت جرميا    لي صاحب ذك ميجة قد قابمت   -

                                                 
. 166، ص7، ب4نفح الطيب، مج: المقرم -1
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 2864 

( بحر الكامؿ: )فأكممت قسمكنة البيت بقكليا 

  "1"أبدا كيكسؼ بعد ذلؾ جرميا   س منيا البدر يقبس نكره كالشـ -

كقد أفصحت قسمكنة عف رغبتيا الطبيعية في الزّكاج، مبدية الكثير مف  
( بحر الطكيؿ: )األسى عمى شبابيا كجماليا حيث قالت

كلست أرل جاف يمّدّ  ليا يػػدا    أرل ركضة قد حاف منيا قطافيا   -

  "2"كيبقى الذم ما إف أسميو مفردا     مّضيعػافكا أسفا يمضي الشباب  -

كيستمر أسمكب الحزف كالشككل كالقمؽ، إذ تقكؿ قسمكنة كقد رأت ظبية 
( بحر الكامؿ: )تشبييا في التّكحش كالحكر

إني حكيتؾ في التّكحش كالحكر      ياظبية ترعى بركض دائمػػا    -

  "3"عمى حكـ القدر فمنصطبر أبدا      أمسى كبلنا مفردا عف صاحب -

الشاعرة جماليا فيو كىذه األبيات لكف مف ألكاف الغزؿ النسكم األندلسي تصؼ  
 "4".فنظر في تزكيجيا كىي تردد ىذه األبيات، كتتحسر عميو، كيركل أّف أباىا سمعيا

قكؿ عف شاعرات األندلس، أّف المرأة في الحياة كاألدب لـ فكيبدك مف ىذه اؿ
. لمتاريخ، بؿ عامال أساسيا لنيضة الفكر كاإلبداعتكف إضافة تكميمية 
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مف  -كقد جّرتنا ىذه النقكؿ األدبية، الّتي اعتمدنا فييا عمى التحقيب التاريخي
: إلى تصانيؼ أىّميا  -عصر اإلمارة إلى نياية عصر المكحديف 

 

 

 

 

 

 

 :كىك الذم اعتمدنا فيو عمى التحقيب التاريخي :التصنيؼ التاريخي .1

 

عصلمم ل اعل امم
 املذمم

 اعل امعصلمم
م ابل اف

 اعل امعصلمم
 احل  بحممم

 اعل امعصلمم
 احلردّنيممم

حسانة التميمية  
ىػ كأكائؿ 2عاشت أكاخر القرف  )

 .(ىػ3القرف 
قمر البغدادية  

لـ يذكر تاريخ ميالدىا أك )
 (.كفاتيا

عائشة القرطبية 
 (.ىػ 400ت ) 

حمدكف  حفصة بنت

كاّلدة بنت المستكفي 
  (ىػ484-ىػ386)
مريـ بنت أبي يعقكب 
 .(ىػ5القرف )
قرف اؿ).الغسانية البجانية

 (ىػ5

(ىػ 5قرف اؿ).أـ الكراـ 

التّياني ميجة بنت 

ىند جارية الشاطبي 
 .(ىػ6القرف )
القالعي نزىكف بنت 

 (.ىػ6ك5القرف)
حمدة بنت زياد 

 .(ىػ6أكائؿ القرف )
(ىػ6القرف) أـ اليناء. 
بثينة بنت المعتمد  

ة الرّككنيةحفص 
 .(ىػ586 -ىػ530)
أسماء العامرية 

 .(ىػ6القرف )
(ىػ6القرف )الشمبية. 
 أـ السعد بنت عصاـ

 .(ىػ640ت) الحميرم
 قسمكنة الييكدية 
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 الحجارية
 (ىػ4شاعرات القرف مف )

مف ) أنس القمكب

 . (ىػ 4شاعرات القرف 

 (ىػ5القرف)

(ىػ 5القرف )أـ العالء. 
 صفية بنت عبد ا
 .(ىػ 417ت ) مّم ّ الر
(ىػ5القرف ) زينب بنت فركة. 
( ىػ 5لقرف ).غاية المنى

 اعتماد الرميكية 
 العبادية جارية المعتضد 

 .(ىػ7أك  ىػ6القرف ). (ىػ5القرف )
آمة العزيز بنت 

  محمد بف الحسف
 (.ىػ7القرف )

 
كالطكائؼ  بعض العصكر متداخمة فالّغسانية تدخؿ في عصر الخالفة: مبلحظة

. ككالدة في عصر الطكائؼ كالمرابطيف

 

 

 

: التصنيؼ الطبقي.  2

كنقصد بو الّسمـ االجتماعي الذم تنتمي إليو الشاعرة، ذلؾ أف انتساب 
. الشاعرة إلى فئة اجتماعية معيّنة بمثابة مؤثر لو قيمتو كأثره في شعرىا

 اتحانمم(مممم احلقحع) اباعلةم اجادينمم امحلةم اباعلةمم

  كالدة بنت المستكفي
  أـ الكراـ بنت المعتصـ
  بثينة بنت المعتمد

  حسانة  التميمة
  قسمكنة الييكدية
  عائشة القرطبية
  حفصة بنت حمدكف
  صفية بنت عبد ا

  قمر البغدادية
  أنس القمكب
  غاية المنى
  ىند جارية الشاطبي
 اعتماد الرميكية
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  الغسانية البجانية
  مريـ بنت أبي يعقكب
  ميجة بنت التياني
  أـ العالء الحجارية
  زينب بنت فركة
 لعزيز آمة ا
  نزىكف الغرناطية
  حمدة بنت زياد
  أـ اليناء
  الشمبية
  حفصة الرككنية
  أسماء العامرية
   أـ السعد بنت عصاـ

     العبادية جارية المعتضد
 
 
 

ز طبقي كاضح، فإذا كانت حسانة كيكشؼ لنا ىذا التصنيؼ عف تمام

  تستجدم بقكليا

دـ  ػآكل إليو كال يعركني الع    م كنفا   ؿشى إذا ما كنت خالشيء أ -

: ّف حفصة تتذمر مف عبيدىا بقكليافإ

جمر الغضا ما فييـ مف نجيب    م     ػػني مف عبيدم عؿإيا رب   -

. كىك ما يؤكد ثراءىا

الحّرة  قكؿ بأّف شعر المرأة األرستقراطية أككما يقكدنا ىذا التصنيؼ إلى اؿ

يختمؼ بديييا عف شعر الجارية، إذ لكّؿ فئة شعر لو سمات تميّزه، فإذا كانت كالدة 

: استطاعت أف تقكؿ
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ا ػػػكأمشي مشيتي كأتيو تيو       م ػػػأنا كا أصمح لممعاؿ  -

: فإّف قمر البغدادية قالت بعد أف تغامز عمييا النسكة ممتجأة إلى الّديف 

بعد الدّيانة كاإلخبلص لمبارم       ما البف آدـ فخر غير ىمّتو   -

: التصنيؼ الفّني   -3

كنقصد بو أىـّ المكاضيع التي تّطرقت إلييا شاعرات األندلس، فيناؾ مف 

ة مثال، كىناؾ مف ّنكعت في أغراض برزت في مكضكع محّدد، كأف تككف ىجاءّ 

. قكليا

 

 

 

 
 

مختمؼ األغراض الشعرية  

 الخنيف إلىالكصؼ اليجاء الغزؿ المدح اسـ الشاعرة 

الكطف 

مكضكعات الرثاء العتاب االعتذار الحكمة 

أخرل 

         " 1"*" حسانة التميمة
                                                 

1
 تدؿ عمى الغرض الذم قالت فيو الشاعرة (*)العالمة : مالحظة - 
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     * *    *قمر البغدادية 
        *  *عائشة القرطبية 

 ةحفص

الحجارية 

 

* 
 

* 
        

* 
    *     * أنس القمكب 

 *         صفية بنت عبد ا 
مريـ بنت أبي 

يعقكب 
 

* 
         

* 
 *       * * كاّلدة 

 *  ميجة بنت التياني 

* 
       

  أـ العبلء الحجارية 

* 
 

* 
 

* 
  * 

* 
   

أـ الكراـ بنت 
المعتصـ 

  

* 
        

         * غاية المنى 

         * زينب بنت فركة 

          *الغسانية البجانية 
 *         بثينة المعتمد 

  نزىكف الغرناطية 

* 
 

* 
       

* 
 *      *   حمدة بنت زياد 
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         * أـ اليناء 

          *ىند جارية الشاطبي 

 حفصة الرّككنية 

* 
 

* 
      

* 
 

* 
 

* 
          *أسماء العامرية 

        *  الشمبية 

أـ السعد بنت 
عصاـ الحميرم 

      
* 

    
* 

 *         قسمكنة الييكدية 

كقد أّدت بنا ىذه التصانيؼ إلى بعض الخاصّيات التي حدّدت شعر شاعراتنا  
: منيا

إّف النظرة السامية لممرأة باعتبارىا مربية األجياؿ، كمعّممة الّرجاؿ جعمت منيا   .1
نصرا فاعال في األندلس، منذ العصر األمكم إلى عصر المكحّديف، كقد سنحت ع

  .مف كؿ عمـ دعت إليو ضركرة الفرصة أف تنيؿليا ىذه 

األندلس دليال عمى مستكاىف األدبي الرفيع، ككذا تحررىف بكاف شعر النساء    .2
كاجد خالؿ كامؿ مراحؿ الت -ثقافيا كاجتماعيا كسياسيا–الكبير في المجتمع 

اإلسالمي باألندلس، كلعمو تحّرر لـ تشيده نساء بقية الدكؿ اإلسالمية، كبيذا 
. في األحداث الثقافية كالفكرية لعصرىفّ  النساءالتحّرر أسيمت 
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لعّؿ اإلحصاء كالتصنيؼ يّجرنا إلى تأمؿ كـّ ضخـ مف شعر النساء، كصؿ إلينا   .3
ىذا مرتبط بفكرة االرتجاؿ أك   في صكرة أبيات مفردة، أك في صكرة بيتيف، كلعؿّ 

النظـ البدييي السريع اإليقاع الذم كاف يفرضو التّحدم أحيانا، فالقصائد الطكيمة 
قصائد ضاعت مع ما ، كرّبما يككف ليّف لمّنساء قميمة إذا قيست بالمقطكعات

التراث األندلسي بدليؿ قكؿ ابف بساـ في معرض حديثو عف شعر  مف ضاع
د قرأت أشياء منو في بعض التعاليؽ، أضربت عف ذكره كؽ.....  »: كالدة

. "1"«  .....كطكيتو بأسره

كانت مقطكعات شاعراتنا ال تخرج عف حدكد االنطباع كاالنفعاؿ كثكرة النّفس،  .4
فقد قمف ما جاشت بو صدكرّىف، كتكافرت حكافزه كدكاعيو، في الرضا كالغضب، 

ف غير التماس، كطبعا مف غير في الحّب كالقمى، في الضحؾ كالبكاء عفكا ـ
. تصّنع

ما كاف بيف المخزكمي كنزىكف مطارحات شعرية تحدّيا الرتجاؿ الرجاؿ، أما ما    .5
. كاف بيف ابف زيدكف ككاّلدة فمساجالت شعرية

لـ تنظـ شاعراتنا في جميع األغراض الشعرية، إذ لـ يصمنا شعر الزىد، .   6
يعة المجتمع األندلسي الالىي، ككذا إقباؿ كالحماسة إاّل نادرا ، كذلؾ بسبب طب

. المرأة عمى الحياة

لـ تتعرض شاعرات األندلس لشعر السياسة فيما عدا مقطكعة الشمبية   .7

                                                 
1
.   432، ص1، ؽ1الدخيرة في محاسف أىؿ الجزيرة، مج: بف بساـ الشنتريني - 
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كحسانة التميمية، كعائشة بنت " شاعر البالط"تنا بصبغة ااتّسمت بعض شاعر .8
. أحمد القرطبية

يف عف جرأة شاعرات الفترة لـ تختمؼ جرأة شاعرات عصر المرابطيف كالمكحدّ   .9
التي سبقت، فقد بمغ ىجاء نزىكف أقصى درجات الفحش، كما أف غزؿ حفصة 
الركّكنية يثبث أف المرأة بعد القرف اليجرم السادس كىنت منيا قكة الديف كخفر 

. الحياء إذ كانت جامحة النفس

ميّف الدقيؽ إّف تجربة القكؿ االرتجالي التي خاضتيا شاعراتنا دليؿ عمى فو   .10
. لظاىرة الشعر

إف الحركة األدبية النسكية قامت عمى أكتاؼ الحرائر، كيظير ىذا مف ثبت    .11
حفصة بنت حمدكف   –أـ الكراـ بنت المعتصـ  –حسانة التميمية )األسماء 

، أما الغناء كالمكسيقى فكانا مف .......(حفصة الرككنية –نزىكف بنت الفالعي 
.........( س القمكب، مزنةأف)اختصاص الجكارم 

جمدت شاعراتنا أماـ األزياء الفّنية القديمة، لكّنيا أبدعت في تقديميا، ذلؾ أّف    .12
المبدع الحقيقي ىك الذم يكمؿ بناء أسالفو، كيمنح تراثو االستمرار كالنماء، 

.  "1"ءفالتاريخ لـ يعرؼ فنانا بدأ مف الالشي

، كمنيّف مف ألغراض المتعّددة كحفصة الرككنيةافي أديباتنا مف كانت شاعرة    .13
. كانت شاعرة المكضكع الكاحد كميجة بنت التياني

                                                 
،   1مج ،مقاؿ لمحمد بدكم عف كتاب حركية اإلبداع لخالدة سعيد -مجمة النقد األدبي-فصكؿ  -1

 .290ص ،ـ1981، ابريؿ 3العدد 
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إّف شعر المرأة في العصر األمكم كاف أقرب إلى األصالة كاالحتشاـ مف    .14
. العيكد التي تمت

ال نجد أحكاما نقدية قدمتيا الشاعرة في األندلس حكؿ شعر رجؿ أك امرأة، ما  .15
زىكف الغرناطية التي قالت ساخرة كقد أعجبت بأبيات قاليا ابف قزماف عدا ف
  "1".(أحسنت يا بقرة بني إسرائيؿ، إال أنؾ ال تسّر الناظريف: )الشاعر

كأىـ ما يالحظ عمى شاعراتنا قمة المأثكر عنيّف، حيث اكتفت المصادر  
ّزاعة إلى حفظ الشعر س الفاعتيّف، كلعّؿ ىذا يعكد إلى النؼبإثبات شعرىّف تسجيال لبر

. أكثر مف النثر

كجدير بالذكر أّف الذم يحسف قكؿ الشعر الرقيؽ، قد يحسف أيضا قكؿ النثر   
  ."2"البديع
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الكضكح  كالغمكض  ثنائية -أ 
ػػػػة ػبالغػـاؿ -ب
االتكاء عمى التراث  -ج
( دراسة الشكؿ)المستكل األسمكبي  -ثانيا

مطالع القصائد  -1 
المغػػػػة  -2
: الشعرية لالمكسيؽ -3

: فاألكزا -أ
جدكؿ خاص بعدد المقاطع مكزعة عمى البحكر  -1
 جدكؿ خاص بأكثر البحكر استعماال -2

 جدكؿ األغراض مكزعة عمى البحكر -3

 :لقكافيا-ب

 :القكافي أنكاع -1

 مطمقة  -أ

 يدةؽـ -ب

 :القكافي حركؼ -2

 الركمحرؼ    -أ 

 التأسػػيس   -ب

 ػػعالتصرم -جػ

 :عيكب القكافي -ج

 .طاءاإلم -1

 .اإلقكاء -2

 .كفاءإلا -3

 .اإلجازه -4

: دراسة التشكيؿ الببلغي -ثالثا
: الصكر البيانية -1

 التشبيػػو -أ 

الستعارة ا -ب 
الكنايػػة  -ج

: المحسنات البديعية -2
الطباؽ  -أ

. التكرية -ب
. الجناس -ج
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قيؿ أّف الشعراء أمراء الكالـ، يصّرفكنو أّني شاءكا، كيجكز ليـ ما ال يجكز 
 كّمت األلسف عف كصفو كنعتو تقييده، كاستخراج ماك  لغيرىـ مف إطالؽ المعنى

  ."1"ال يحّتج عمييـك  حّتج بيـإيضاحو، كمك  األذىاف عف فيموك

، األندلسبعد تقديـ أىـّ المكضكعات التي استكعبت نظـ النساء ب كليذا ارتأينا
. أف نتطّرؽ لمجانب الفّني ليذا الشعر باعتباره مف أىـ الجكانب كأشّدىا خطرا

بنية، ككؿ جانب يمتّد في ك  عمما أّف اإلبداع الفّني يتحّقؽ في جانبيف، مضمكف
. ليعانؽ األخر سالسة

أما المضمكف فيك الفضاء الذم تتحرؾ فيو رؤل الشاعر، كفي ىذا الفضاء 
نممس شخصية ىذا الشاعر، في حيف أف البنية ىي تمؾ األنساؽ التعبيرية التي 

  ."2"أدكاتو الفّنية كالتعبيريةك تتجّمى مف خالليا خصائص األسمكب

شكالت التي رافقت الكالـ عف المضمكف مف أقدـ الـك  كقد ظّمت ثنائية الشكؿ
تزاؿ ىذه  لتقدير قيمتو كتبييف تأثيره، كالك  الشعر، لتمييزه  عف العمـك األخرل،

   ."3"الثنائية  تشغؿ  حيزا كاسعا في النقد األدبي

                                                 

، دط، المطبعة الرستمية (ىػ6ره إلى القرف كأسسو كتط)التفكير البالغي عند العرب : حّمادم صّمكد -1
 .32-31ـ، ص1981بالجميكرية التكنسية، 

     --بيركت–، دار الفكر لمطباعة  كالنشر  كالتكزيع 5زمف الشعر، ط: يسكفدعمي أحمد سعيد أ -2
 167ـ، ص1986/ىػ1406 -لبناف

 190، ص2ـ، ؽ1979 -لبناف–، دار الثقافة، بيركت 6فّف الشعر، ط: إحساف عباس -3
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، يضعنا أماـ األندلس شاعراتكجدير بالذكر أّف دراسة الخصائص الفّنية لشعر 
: قضايا متّنكعة أىميا

نا؟ شاعراتخصائص التي ميزت شعر ماىي أىـ اؿ -

 نا لمثقافة العربية؟شاعراتمدل تكظيؼ  ما -

 نا؟شاعراتكيؼ كانت لغة شعر  -

 تشكيؿ الصكرة الشعرية؟ عمىنا شاعراتمدل إقباؿ  ما -

: لنا بيذه التساؤالت نجد أنفسنا أماـ مستكيات مختمفة ىيكلع

. ناشاعراتمستكل المعاني أم مضمكف شعر  -1

 .لمستكل المغكممستكل األسمكب أك ا -2

 .مستكل اإليقاع -3

 .المستكل البالغي -4

( مستكل المعاني) دراسة المضمكف كخصائصو -أكال

عمما أف عمـ المعاني ىك الذم  لعنصر المعنى أىمية كبرل في تشكيؿ القصيدة، 
يبحث في مطابقة الكالـ لمقتضى الحاؿ، كىك البحث في الطرؽ التي يجب عمى 

ضحة لمعانيو كىك في اصطالح البيانييف التعبير بالمفظ األديب أف ينتيجيا لتككف مك
". 1"عما يتصّكره الذىف

                                                 
1
لبناف،  ، بيركت،دار الكتب العممية، 6أحمد الياشمي، جكاىر البالغة في المعاني كالبياف كالبديع، ط - 

 .39دت، ص



 3004 

الغزؿ، ك في مختمؼ الفنكف القكلية كالمدح، األندلسكقد خاضت شاعرات  
. كاليجاء، كالكصؼ، مغترفة معانييا مف المكركث الشعرم القديـ

ح شجاعا ففي مدحيّف مثال طرقف المعاني التقميدية الشائعة مف ككف الممدك
: مقداما كقكؿ حسانة التميمية في األمير عبد الرحماف بف الحكـ بف ىشاـ

  "1"رّكل أنا بيبيا مف صرؼ فرصاد   إف ىّز يـك الكغى أثناء صعدتو  -

: أك ككنو ناصرا لممظمكميف كقكؿ حّسانة أيضا في األمير عبد الرحماف

  "2"المة جابركيمنعني مف ذم الظ    رػػليجبر صدعي إّنو خير جاب -

: أك ككنو سمحا جكادا كقكؿ قمر البغدادية في إبراىيـ بف حّجاج الّمخمي

  "3"ـػػػكد إبراىيػإال حميؼ الج    مافي المغارب مف كريـ يرتجي -

بف المنصكر  أك ككنو ذا عراقة كأصالة كقكؿ عائشة القرطبية في عبد الممؾ 
: بف أبي عامر

  "4"زكا األبناء منكـ  كالجػػدكد    ـ آؿ عامر خيػػػرآؿ  ػفأنت -

: كما تطرقف لمفضائؿ الخمقية كقكؿ حفصة بنت حمدكف الحجارية في ممدكحيا

                                                 
 168، ص7، ب4نفح الطيب، مج: المقرم -1

 168، ص7، ب4مج: المصدر نفسو -2

 141، ص6، ب3مج: المصدر نفسو -3

 290، ص7، ب4المصدر نفسو ، مج -4
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  "1"كحسف فما أحبله مف حيف خمقتو     لو خمؽ كالخمر بعد امتزاجيا -

كىكذا فقد حاكلت كّؿ شاعرة أف تسـ ممدكحيا بّكؿ معاني الشرؼ، كتخمع عميو 
. كرة فيو صكرة شعرية لنمكذج إنساني تطمح إليو نفسياكؿ صفات النبؿ، مبؿ

نا عّما عرفناه في القصيدة الغزلية، إذ ال تخمك شاعراتكال يختمؼ المعجـ الغزلي ؿ
: مقطكعات شاعراتنا مف ذكر متعة لقاء الحبيب كقكؿ نزىكف بنت القالعي

سف منيا لميمة األحػػد كما أحي                    ػيا ػ ّدر الميػػالي ما أحيسنػػػ -

عيف الرقيب فمـ تنظر إلى أحػد               ػت ػلك كنت حاضػػرنا فييا كقد غؼ -

  "2"بؿ ريـ خازمة في ساعدم أسد     أبصرت شمس الضحى في ساعدم قمر   -

 :أك ذكر ألـ الفراؽ كقكؿ كاّلدة

  "3"بمالقيسبيؿ فيشكك ّكؿ صّب    رؽ ػػد ىذا التؼػػأال ىؿ لنا مف بع -

كألّف قصص الحّب مرتبطة دائما بكيد الكشاة، فقد كرد ذكرىـ في أكثر مف 
 :مكضع، حيث أنشدت حمدكنة بنت زياد المؤّدب قكليا

كما ليـ عندم  كعندؾ مف ثار      كلما أبي الكاشكف إاّل فراقنا   -

 

                                                 
 285، ص7، ب4مج ،نفح الطيب: المقرم -1

 298، ص7، ب4مج: المصدر نفسو -2

 207-206، ص 7، ب4مج: المصدر نفسو -3
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  "1"كقّؿ حماتي عند ذاؾ كأنصارم  كشّنكا عمى أسماعنا كّؿ غارة     -

: كلعّؿ الجديد في غزؿ شاعراتنا ىك الجرأة في البكح كقكؿ حفصة الرككنية

أقكؿ عمى عمـ كانطؽ عف خبر   ثناني عمى تمؾ الثنايا ألننّي   -

  "2"رشفت بيا ريقا أّرؽ مف الخمر  ّم ػكأنصفيا ال أكذب ا إنف  -

: ككذلؾ الجرأة في إغراء الحبيب بالكصاؿ كقكؿ حفصة دائما

ؿ ػػػم أبدا يميػإلى ما تشتو    م ػكرؾ أـ تزكر فإّف قمبأز -

 "3"ؿػػم ظؿ ظميػرع ذؤابتػكؼ    كرد عذب زالؿ ػػفثغرم ـ -

ف كانت اإلباحية تغمب  فكّؿ معاني الغزؿ ىذه متداكلة عند الشعراء األقدميف، كا 
. عمى شاعراتنا أكثر مف غيرىفّ 

شاعراتنا في ىذا الباب بالفحش كجاءت معاني اليجاء سكقية، إذ تميّزت ألفاظ 
: كقكؿ كالدة

ؿ ػػػاف السراكمػيعشؽ قضب     قػإف ابف زيدكف عمى فضؿ -

 

 
                                                 

 287، ص7، ب4مج ،نفح الطيب: المقرم -1

 173، ص7، ب4مج:المصدر نفسو -2

 178، ص7، ب4مج:المصدر نفسو -3
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  "1"ؿػػػار مف الطير األبابيػص      ةػػلك أبصر األير عمى نخؿ -

: أك قكؿ ميجة بنت الّتياني

ـ ػؿ فضح الكاتػػمف غير بع         رت كاّلدةػػػكالدة قد ص -

  "2"ر قائػػـػػذم ذؾػة قػنخؿ      يما لكّنػو مر ت لناػػحؾ -

ىذا االبتذاؿ في القكؿ، نجد مقطكعة الشمبية التي انتقدت فييا نظاـ  قابؿـك
. الحكـ صكرة مشرقة لميجاء السياسي أنذاؾ

، شاعراتنا مقطكعاتككاف مف الطبيعي أف يتّجمى جماؿ الطبيعة األندلسية في 
ة، ديمكمة االستعداد لتكليد الصكر اإلبداعية، فقد خمؽ كاد آش في نفس حمدكف

كالمشاىد الشعرية الخاّلقة، كقد كانت في ىذه الصكر مبدعة، كاشفة، مبتكرة خاصة 
: كلياؽعند 

حنك المرضعات عمى الفطيـ         ا ػػحممنا دكحة فحنا عميف -

أك قكليا 

  "3"ـػفتممس جانب العقد النظي        يركع حصاه حالية العذارل  -

فمف شّدة إعجاب حمدكنة بكادم آش شّبيت حصاه بحبات المؤلؤ، كىك ماجعؿ 
. األكانس الحاليات يتممسّف عقكدىف في ذعر خشية أف تككف قد انفرطت حباتيا

                                                 
 206، ص7، ب4مج: نفح الطيب: المقرم  -1

 293، ص7، ب4المصدر نفسو ، مج  -2

 288،ص7، ب4مج:  المصدر نفسو -3
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كىكذا سارت شاعراتنا في بمكرة معانييّف عمى نيج األقدميف، إذ ليس عيبا أف 
لقائميف غنى عف تناكؿ المعاني مّمف نقكؿ كما  قاؿ األكائؿ، فميس ألحد مف أصناؼ ا

الصّب عمى قكالب مف سبقيـ، شريطة أف يزيد في حسف تأليفيا كجكدة ك  تقدّميـ،
  "1".كّؿ شيئ ثنيتو قصر إاّل الكالـ فإّنؾ إذا ثنيتو طاؿ: "تركيبيا، فقد قاؿ بعضيـ

: يميفيمانا شاعرات مقطكعاتكعمكما نستطيع أف نجمؿ خصائص مضمكف 

 الكضكح  كالغمكض  ثنائية -أ

بالغػػػػػػة ـاؿ -ب

 االتكاء عمى التراث -ج

: ثنائية الكضكح  كالغمكض -أ

، كيرل  "2"المنثكر،ك  في المنظـك  يرل البعض أف الكضكح كالبياف مطمكباف
، مع أنو يؤدم إلى تعّذر العمـ  "3"البعض اآلخر أف الغمكض خاص بالشعر الفاخر

. الشعريةبالمعنى، كىذا مف عيكب المعاني 

 ةخالي ت، إذ جاءؽنا بالكضكح كاإلشراشاعرات مقطكعات تكبصكرة عامة امتاز
مف التعقيدات الفمسفية، التي تغمؽ المعنى كتطمس الرؤية، فتضطرنا إلى إعماؿ 

. الفكر

                                                 
 217،ص1،ؼ6الصناعتيف، ب: أبك ىالؿ العسكرم -1

، دار الطميعة 1، ط(الجاىمية كالعصكر االسالمية)ند العرب نظريات الشعر ع: مصطفى الجكزك -2
 332، ص4، ؼ4ـ، ؽ2002/ىػ1423 -لبناف -بيركت–لمطباعة  كالنشر 

 276زمف الشعر، ص: كنيسدأ -3
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اإلشراؽ ميّزت كّؿ الشعر األندلسي، لعدـ إقباؿ األدباء ك  كلعّؿ صفة الكضكح
  ."1"عمى الفمسفة العقمية

ذ قكؿ مريـ بنت أبي  ا كنا بحاجة إلى التمثيؿ بنماذج الكضكح كفانا أف نذكركا 
: يعقكب األنصارم، الذم تّعبر فيو عف آالـ الشيخكخة

كسبع كنسج العنكبكت الميميؿ         كما يرتجى مف بنت سبعيف حّجة -

  "2"كتمشي بيا مشي األسير المكّبؿ      تدّب دبيب الطفؿ تسعى إلى العصا -

ك قكؿ أسماء العامرية كىي تسأؿ الخميفة عبد المؤمف بف عمي، أف يرفع ظمـ أ
: الكالة عنيا

ر المؤميننػػا ػػلسّيدنا أمي       اػرك الفتح المبيفػػعرفنا النّص  -

" 3"كـ فينا شجكناػػرأيت حديث     مػف المعاؿػديث عػإذا كاف الح -

 

: المبالغة -ب

أك تغنّييّف  شعر، سكاء في تغنّييّف بالممدكحيفبالغت شاعراتنا فيما نظمتو مف 
بالطبيعة، كمف األبيات التي نممس فييا مبالغة قكؿ عائشة بنت أحمد القرطبية في 

: المظّفر بف المنصكر بف أبي عامر
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دكد ػزكا األبناء منكـ  كالج ر آؿ  ػػر خيػـ آؿ عاـػػفأنت -

  "1"دػكلي كشيخكـ لدل حرب    خ  ػػدل رأم كشيػـ ؿػكليدؾ -

سداد رأييـ، ك فالمعنى قائـ عمى اإلغراؽ في المبالغة في حنكة أبناء آؿ عامر

. ، كقكة عزيمتيـ كثباتيـ في المعارؾإقداـ شيكخيـك  ككذا شجاعة

: كمثؿ ىذه المبالغة نجدىا أيضا في قكؿ قمر البغدادية

 ارال يخمص الجيؿ مف سّب كمف ع     عني مف الجيؿ ال أرضى بصاحبود -

" 2"ضيت مف حكـ رّب الناس بالّنارر     ػػػػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلك لـ تكف جّنة إال لجاىؿ -

كمع ما يحممو مضمكف البيتيف مف إفراط في الغرابة، إال أّنو معنى طريؼ 

. الجيمةك  كأنيؽ، فالشاعرة تفّضؿ دخكؿ الّنار عمى مصاحبة الحمقى

: ؿ حمدكنة في كاد آشكمف المبالغات األدبية الجميمة قك 

حّنك المرضعات عمى الفطيـ       ا  ػػػػػػػػنا عميفػق فحػنا دكحػحمؿ -

: أك قكليا
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  "1"ـػفتممس جانب العقد النظي          ذارم ػيركع حصاه حالية الع -

فالشاعرة أسرفت في كصؼ اليكاء المنعش حّتى شّبيتو بالحناف، كما أسرفت 
. فشّبيتو بحبات المؤلؤفي كصؼ الحصى المتأللئ، 

أما حفصة الرّككنية فقد اتّخذت مف المبالغة كسيمة لتصكير شّدة حرصيا عمى 
: حّبيا، كشّدة خكفيا مف الّرقيب حيث قالت

د ػػكلكّنو أبدل لنا الغّؿ كالحس            اػلعمرؾ ما سّر الرّياض بكصمف -

د ػػغّرد القمرم إاّل لما كجكال             اػكال صّفؽ الّنير ارتياحا لقربف -

د ػفما ىك في كّؿ المكاطف بالّرش           قػفبل تحسف الظّف الذم أنت أىؿ -

  "2"ألمر سكل كيما تككف لنا رصد           جكموففما خمت ىذا األفؽ أبدل  -

، ك  الحماـ،ك  كلعّمو إفراط في الخكؼ، ىذا الذم جعميا تشؾ في الّنير الّنجـك
. ؿ عناصر الطبيعةفي ؾك  بؿ

كعمكما يمكف القكؿ أّف المبالغة سمة مف سمات معاني الشعر األندلسي، فقد 
. ناشاعراتتجّمت في كّؿ األغراض الشعرية التي تناكلتيا 
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: عمى التراث االتكاء –ج 

المعاني التي استمدتيا مف ك بما تختزنو مف األفكار األندلساستعانت شاعرات 
إثرائيا، ك ية مضاميف شعرىفّ ذتاريخية، لتغك  أدبية،ك  ،ثقافات مختمفة، دينية

. متكسالت إلى ذلؾ بالتكرية أك اإلشارة 

  كقد كاف لمثقافة الدينية أثر كاضح في مقطكعات شاعراتنا، يسترفدنيا
: ، مف ذلؾ قكؿ كاّلدة في ابف زيدكففّ أقكالوّف  كنيا في شتى فنكنومحكيستك

  "1"ؿػػػصار مف الطير األبابي    ة ػػػلك أبصر األير عمى نخؿ  -

: مقتبس مف قكلو تعالى «الطير البابيؿ»كالبيت عمى فحشو إال أف لفظ 
أاسميلجظمكحديسمرتمم،مأاسم لمكحفمرجظما ّنئم   حارم الحظ.....﴿

"  2"﴾ وأاسظمعلحًسمطحل مأ ا حظ،م ضلحظ

قكؿ  التي ساىمت في تشكيؿ صكر شاعراتنا الفنية،كمف االقتباسات القرآنية 
: ميجة بنت التياني في كالدة

  "3"ـػػذم ذكر قائػػة قػػنخؿ           قػػّ ريما لكفػػػت لنا ـػحؾ -

فالشاعرة اتخّذت مف قصة مريـ العذراء رضي ا عنيا كسيمة لبمكرة معنى 
ذا كاف التكظيؼ المعنكم لمقصة يبدك شنيعا إاّل أف التكظيؼ اليجاء الذم أرادتو ، كا 

. لى درجة عالية مف الجكدةالفني جاء ع
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كما اتخّذت مريـ بنت أبي يعقكب األنصارم مف القرآف رافدا لبمكرة معنى الكىف 
: الناجـ عف الشيخكخة إذ قالت

  "1"كسبع كنسج العنكبكت الميميؿ   كما يرتجى مف بنت سبعيف حجة  -

منظم اليمم  تلّنو ممممدونم امم ﴿:كلعّمو قكؿ مأخكذ مف قكلو تعالى
ام حقاموإنّنمأويمم اقحلاماقحيممإّن ّنمياءمكحنظم اجهكقلام  خأول

  "2"﴾ اجهكقلامالمكانل ميجلحلن

أحسنت يا بقرة بني : )كمف اقتباسات نزىكف قكليا البف قزماف الشاعر الزّجاؿ
.... ﴿ :، فمعنى القكؿ مستمّد مف قكلو تعالى "3"(اسرائيؿ، إال أّنؾ ال تسّر الناظريف

ام تلةم لل ءمرّناقعممميّنمماهامما دعماهاما ّنئمييمقّناال  النًامقّنالمإنّنىميتللمإنًّن
  "4"﴾نالنًام بلّنم اها لذ

سكاء ما تعمؽ منو بحكادث معنية أـ ما اتصؿ بأعالـ  -ككاف التاريخ اإلسالمي
شكمت شاعراتنا مف خاللو صكرىف  رافدا ثقافيا -كاف ليـ دكر بارز في ذلؾ التاريخ 
درجة عالية مف الخصكبة كالنماء، بحيث ال نرل الشعرية التي غدت نسجا فنيا عمى 

فييا التاريخ مقحما عمى الصكرة بؿ نحّس ككأّف الصكرة تنادم الكاقعة التاريخية أك 
. تنادم ىذا العمـ أف يتمبسيا

: نزىكف بنت القالعيكيدخؿ في إطار ىذا قكؿ  
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سكاؾ كىؿ غير الحبيب لو صدرم       ر محبّل منعتػػوػحممت أبا بؾ   -

ف كاف لي كـ مف حبيب فإّنما     -   "1"يقّدـ أىؿ الحّؽ حّب أبي بكػػػر   كا 

( أبي بكر)في البيت الثاني يمكف أف ينصرؼ إلى الكزير ( أبي بكر)فمفظ 
عشيؽ نزىكف، كما يمكف أف ينصرؼ إلى أبي بكر الصّديؽ صاحب الرسكؿ عميو 

. السالـك  الصالة

: أما قكليا

 "2"رػػػػػرم مّذؾػإّف شعػػؼ    أنثى   ؽػم الخؿػت ؼػإف كف  -

فقد اعتمدت فيو عمى حقيقة تاريخية، تثمثؿ في تفضيؿ العرب لمذكر عمى 
: األنثى، لما يمثمو األكؿ مف قكة كالثانية مف ضعؼ، كىذا مصداقا لقكلو تعالى

مإنّنتموضجقًامأننىمو امأعلسم حاموضجيمم﴿ رّنلحّناموضجقًامقّناايمارّن
اممممممواحفم الكلمكااننى وإنّنتمسححّنقًاممليسموإنّنتمأعحليام ئموإايقًّن

. "3."﴾ ابحبانم الوحس

. كىكذا اتكأت شاعراتنا عمى التناص القرآني لبكرة معانيّيف  

  كلعؿ القياـ بعممية إحصائية لممحصكؿ األدبي لشاعراتنا يجعمنا نقؼ عمى ألفاظ
ؿ ىذا القامكس مف معجـ الشريعة كالفقو، كىك ما يشؾّ  ةمعاف كثيرة، مستكحاك

-ا-الصبر -اإلسالـ -ذك العرش-اإلماـ-إحدل الكبائر-يحشر-يتمى:)الديني
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الفتح -الّنصر-المحاـر-رّبالناس-الجّنة-الّنار-اإلخالص-الدّيانة-العفك-القيامة
......( جّنة الفردكس-المصطفى-السمسبيؿ-الحامية الّنار-المبيف

ّنما ذلشريعة في تغكلـ تقؼ شاعراتنا عند القرآف الكريـ أك ا ثرائو، كا  ية شعرىّف كا 
استّغمت كّؿ ثقافتيّف األخرل لتحقيؽ ذلؾ اليدؼ، حيث استعممّف المعمكمات 

: التاريخية، كما كظفّف المكركث األدبي كقكؿ حّسانة التميمية

  "1"ل األمـػػكمّمكتو مقاليد الّنو أنت اإلماـ الذم انقاد األناـ لو  -

: الحطيئةفالبيت مأخكذ مف قكؿ 

  "2"رػػػألقت إليؾ مقاليد النّيى البش  أنت األميف الذم مف بعد صاحبو   -

: ككذلؾ قكليا

  "3"كذم ريش أضحى في مخالب كاسر     قػة كؼّ ػامي بقبضػفإّني كأيت -

: يذّكرنا بقكؿ الحطيئة دائما

  "4"ؿ الماء كال شجرػػحمر الحكاص      رخػذم ـػب خماذا تقكؿ ألفرا -
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، كىكذا فقد اعتمدت يستعطؼك يشكك -حّسانة كالحطيئة–كال الشاعريف ؼ
حسانة في تشكيؿ صكرتيا الشعرية عمى شعر اآلخريف، لكف بعد أف ىضمتو 

. كامتصتو، حيث أفرزت لنا نتاجا جديدا

: قكؿ عائشة القرطبيةكمف االعتمادات األدبية التي احتكتيا مقطكعات شاعراتنا 

" 1"كشيخكـ لدل حػػرب كليػػػد       يػػخ كليد كـ لػدل رأم كش -

: فمعى البيت مستقى مف معمقة عمرك بف كمثـك

" 2"تخّر لو الجػػبابر ساجػػػدينا    إذا بمغ الفػػطاـ لنا صبػػّي    -

: قكؿ حفصة الرّككنيةككذلؾ 

  "3"ؿػػجمي اػػة ماؤؾ عف بثيفػػإب     يؿػكاب فما جـػػفعجّؿ بالج -

  بثينة)لشاعرة إلنشاء مقطكعتيا الغزلية بأسماء عمميف ىما فقد استعانت ا
. إذ أّنيما يشكالّف أسطكرة مف أساطير الحب العربية ،(العذرل جميؿ بف معمرك

كتجدر اإلشارة أماـ ىذه االقتباسات، أف التقميد في األدب ليس عيبا، بؿ العيب 
مر شائع في األدب العربي، إذ أف ال نممؾ مكىبة التقميد، ثـ أّف االّتكاء عمى التراث أ

الشأف  فيو مف المعاني جديدا مبتكرا، كما ىك ليس ضركريا في األدب أف يككف ما
. في العمـك األخرل
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( دراسة الشكؿ) المستكل األسمكبي -ثانيا

 مطالع القصائد -1

، كنظرا ألىمّية المطمع التي  "1"المقصكد بمطالع القصائد أكائؿ األبيات
صغاء إلى الشاعر، فقد اىتـّ الشعراء بمداخؿ قصائدىـ، حيث كاف تستدعي حسف اإل

شعراء العرب قديما يستيّمكف قصائدىـ بالبكاء عمى الّديار أك ذكر األحبة، أك كصؼ 
  ."2"الرحمة أك الشككل أك ذكر الخمر

بيذه الظاىرة ؟  األندلسفما مدل اىتماـ شاعرات 

ر عمى شعر شاعراتنا، حيث لـ تجدر اإلشارة إلى أف نظاـ المقطكعة قد سيط
. يبمغف اإلطالة الّتي صنعيا الشعراء مف الرّجاؿ في قصائدىـ

كلعّؿ ىذا اإليجاز يبرّره منطؽ تجارب المرأة الخاصة، ذلؾ أّف بعض مقّكمات 
القصائد ال يتفّؽ مع الطابع النسائي لشعر المرأة فال يمكف لممرأة مثال أف تطيؿ 

ؿ، أك تتصّكر رحمة إلى الممدكح إاّل نادرا، كىذا ما رأيناه الكقكؼ عمى األطالؿ كالرجّ 
بف ىشاـ إذ       مع حسانة التميمية في مدحيا لألمير عبد الرحمف بف الحكـ 

: قالت

  "3"عمى شحط تصمى بنار اليكاجر   إلى ذم الّندل  كالمجد سارت ركائبي -
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عبيرا صادقا عف عمى أّف مقدمة الرحمة في شعر المرأة ليس شرطا أف تككف ت
. رحمة حقيقية، بؿ ىي تقميد عريؽ غرضو قصيدة المدح العربية

نا ال مطالع ليا، إذ دخمت شاعراتكبصكة عامة يمكف القكؿ أف مقطكعات 
. شاعراتنا في مكضكعاتيّف مباشرة، ألّف الشعر عندىّف انطالؽ عفكم

: المغة -2

ككنيا األساس الذم الشعر ىي المغة ؿك  إّف أكؿ مشكمة تكاجو دارس األدب
. ينيض عميو فّف القكؿ

كألّف المغة تبقى ىي ىي عبر كّؿ زماف كمكاف آثرنا أف نعرؼ ما ميّز لغة 
شاعراتنا، ذلؾ أّف اإلنشاء الشعرم ال يحكز صفة الّتميز إاّل باستعمالو لمغة مطّيرة 

. االستخداـ الثابتك  مف صدأ االستعماؿ المتكررّ 

متدادا لمغة السمفية ؟ كىؿ أضفف عمييا دالالت جديدة فيؿ كانت لغة شاعراتنا ا
مخالفة لما كانت تعّبر عنو في اإلرث الشعرم القديـ ؟ كىؿ تماشت لغتيّف مع البيئة 

التجارب الجديدة ؟ ك  الجديدة

مؿ المحصكؿ األدبي لشاعراتنا جّرنا إلى تحديد أكثر األلفاظ ترّددا في إف تأ
: كعات التاليةمقطكعاتيّف، فحصمنا عمى المجـ

 :المعجـ األدبي ممف التراث األدبي العربي أ ةألفاظ مستكحا -أ

– الحساـ – سقاه الحيا  -المجد – النّدل – العزة القعساء -مقاليد النيى﴿
 -دالجك – يـك الكغى  -الّديـ الكاكؼ  -الغزاؿ – البدر – الخمر – الضرغاـ
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-الراكب الغادم-الكصؿ-اليكل-األسكد-البنكد-الجياد-الظباء -اليكاجر –كائبير
-الكشاة-الفؤاد-لعمرم-الصبّ -الّرقيب-الشكؽ-لكعة الحبّ -السنا-السناء-التمائـ
. ﴾ ..........ثكل-بنت الدكالي-الذؤابة-الخدّ -الثغر-الجيد-المحظ-السيؼ

، ترّدد مثؿ ىذه األلفاظ في مقطكعات شاعراتنا دليؿ عمى تأثرىّف بالشعر القديـك
دة في الزماف، كليس مجرد ثكب يمكف التخمص منو بمجرد كجكد فالتراث ذات ممت

".  1"النّية، خاصة إذا كاف المرء فنانا، أكفي عمـ الفف

: مف القامكس الديني ةألفاظ مستكحا -ب

امكس ؽ كىك﴾،  .....اإلماـ-الحشر-الصّبر-الكبائر-الذنب-الّنار-الجّنة-ا﴿
. زعة التدّيف لـ تكف قكّية عند شاعراتنافقير مقارنة بالقامكس األدبي، كىذا ألّف ف

: ألفاظ مستكحاة مف الطبيعة أك البيئة -ج

-األفناف-الكادم-الّسيؿ-المشترم-ىاطؿ الكبؿ-الميؿ-الريح-الشمس -السماء﴿
-الرّياض -القصب المّندل-البستاف-النّسيـ -الصّبح -البحر-النخمة-الّنجـ-الدّجى
 -المغارب -الشتاء -بدر السماء -الّزىر -خّفاؽالبارؽ اؿ -النّجـك -القمرمّ  -الّنير

. ﴾ .......الظباء -الحصى

 "2".كلعّؿ كبر المعجـ الطبيعي يؤكد بأّف البيئة قيد مف قيكد اإلبداع

العبيد، ﴿نا األلفاظ ذات الصمة باالجتماع مثؿ شاعراتكما كجدت في شعر 
اؾ، حيث كجدت ، كىي ألفاظ تبّيف كضع المرأة في المجتمع أنذ﴾.....الجكارم

. الشاعرة التي تنتمي إلى دىماء الشعبك  الشاعرة األميرة، الشاعرة الثرية،
                                                 

1
.  290، ص3، العدد1، مج (دبيمجمة النقد األ)مجمة فصكؿ  - 

 69-68ـ، ص1985 -تكنس–مفيـك األدبية في التراث النقدم، دط، لسبراس لمنشر : تكفيؽ الزيدم -2
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: كيقكدنا تأمؿ ىذه القكاميس إلى نتائج أىّميا

أكثر ألفاظ شاعراتنا سيمة عذبة، فيما عدا تمؾ األلفاظ البذيئة الّتي اخّتص بيا  -1
. غرض اليجاء

ألّنو متأثر بالثقافة العربية، إذ ال نجد  ،أسمكبيّف سمسك  لغة شاعراتنا فصيحة -2
 .األزجاؿك  أّف شاعراتنا لـ ينظمف المكّشحاتك فيو مزج بالكالـ الدارج، خاصة

الخطأ  كلعؿّ لتزاميّف بقكاعد النحك، النا شاعراتاختفت األخطاء النحكية مف شعر  -3
 :قالت إذالذم كقعت فيو قسمكنة الييكدية 

دا ػػػكلست أرل جاف يمّد ليا م      افياأرل ركضة قد حاف منيا قط -

ألّف الياء تثبت في اسـ المنقكص في حالة ( كلست أرل جانيا)ك الصكاب 
يندرج ضمف رّد الفرزدؽ عمى نقد النقاد  ،"1"الجرّ ك  النصب، كتحذؼ في حالتي الّرفع

". 2("عمينا أف نقكؿ، كعميكـ أف تتأكلكا)لخطأ نحكم في إحدل قكافيو 

الشعر ك  ت المكاقؼ الّمغكية تشكّؿ فكاصؿ مؤكّدة بيف الشعر النّسائيكلّما كاف
نا شاعراتاالختالؼ بيف شعر ك  آثرنا أف نتممس بعض محاكر التشابو "3"،الرّجالي

: كشعر الرجاؿ فتكصّمنا إلى

 

                                                 
، (ء الديف عبد ا بف عقيؿ العقيمي اليمذانيبيا)شرح ابف عقيؿ : محمد محي الديف عبد الحميد -1

 447، ص2دت، ج -لبناف -بيركت –دار إحياء التراث العربي دط، 

2
. 290، ص3، العدد1، مج (دبيمجمة النقد األ)مجمة فصكؿ  - 

 82، ص1المرأة  كالكتابة، ؼ: رشيدة بف مسعكد -3
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 – مكاضع التشابو :

كنقصد بيا ذلؾ القاسـ المشترؾ الذم نممسو في القصيدة فال نكاد نفصؿ فييا 
يف التّجربة النسائية كتجربة الشاعر، كقد تجّمى ىذا القاسـ عند شاعراتنا في المكحة ب

الغزلية، إذ ال تكاد تخمك مف ذكر ألـ الفراؽ، كدمع العيكف، كحرقة النفس كحزف 
. الشكؽك  القمب، كخكؼ الكشاة، كمف ذكر الميفة

فقد  في الكصاؿالرغبة ، ككما شابيت شاعراتنا الرّجؿ في جرأة البكح بما تحّس 
: بيا الشكؽ  قالت حفصة الحجارية كقد استبدّ 

  "1"قػػادمػػـػة متػػشػياكح          م  ػػتػبّ ػم ألحػتشػياكح -

: كقالت حفصة الرّككنية راغبة في الكصاؿ
أيضا المت " "2"ؿػمػم أبدا يـػل ما تشتوػإؿ       م  ػإّف قمبػزكر ؼػأزكرؾ أـ ت -

: يمو ألخرل، حيث قالت كاّلدة الشاعرة الحبيب عمى ـ
  "3"رػخيّ ػم كلـ  تتػلـ تيك جاريت         لك كنت تنصؼ في المكّدة بيننا -

. كىك أمر يفعمو الشعراء عادة مع حبيباتيـ
: كما صّرحت الشاعرة بغيرتيا كالرّجاؿ تماما، حيث قالت حفصة الركّكنية

نؾ  كالمكاف كمنؾ كمف زما      م ػػأغار عميؾ مف عيني رقيب -
 "4"امة ما كفانػيػإلى يـك القي       ؾ في عيكنػي ػػكلك أّني خبأت -

كمف نقاط التشابو أيضا عدـ بكح  الشاعرة باسـ مف تحّب، فكاّلدة لـ تذكر ابف 
. زيدكف في غزليا، كذكرت اسمو في اليجاء

                                                 
 286، ص7، ب4نفح الطيب مج: المقرم -1

 178، ص7، ب4مج نفح الطيب: المقرم -2

 205، ص7، ب4مج :المصدر نفسو -3

 176، ص7، ب4مج: فسوالمصدر ف -4
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متيا عمى أف عدـ بكح الشاعر باسـ حبيبتو يندرج تحت عمك قدر المرأة كسمك قي
اإلنسانية في أعيف األدباء العرب عامة كاألندلسييف خاصة، فالشعراء لـ يصرحكا 

نما عمدكا إلى الكنية إجالال كتكرمة ليف، -في قصائدىـ–بأسماء عشيقاتيـ  ، كا 
: كخكفا عمييف مف تقاليد البيئة االجتماعية، كقكؿ الشاعر ابف حداد في محبكبتو

" 1"قػػػازم أعميػكال أزاؿ بألغ        ت اسـ إلفي فدأبا ال أسميوفص -
: ككذلؾ قكؿ ابف زيدكف فيمف أحب -
  "2" كقدرؾ المعتمى عف ذاؾ يغنينا         رمةػػلسنا نسميؾ إجبلال كتؾ-
  

ف كاف اليجاء عند النساء  كما شابيت الشاعرة الرّجؿ في فحش ىجائيا، كا 
. قميال، كلعّميا ميزة تميّزت بيا النساء عف الرجاؿ

- مكاضع االختبلؼ :

  الخمر، كالرحمةك تأّنؽ الشعراء في اختيار مطالع قصائدىـ، فذكركا الطمؿ،
ك باألسكرة، كقد اختفت  النسيب، كما تأنّقكا في ختـ قصائدىـ فكصفكىا بالرّياضك

. ناشاعراتىذه الظاىرة مف شعر 

. لب عمى إبداع شاعراتنا نظاـ المقطكعات ككأّنو ظاىرة نسائيةغ

 

 

 

 

 
                                                 

1
 -بيركت–، تح يكسؼ طكيؿ، دار الكتب العممية 1ديكاف شعر، ط: ابف حداد، محمد بف أحمد - 

   38ـ، ص1990
2
 .146ص:ديكاف ابف زيدكف كرسائمو - 
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: المكسيقى الشعرية -3

: األكزاف -أ

 ،"2"،فالكزف إذف ركف مف أركاف الشعر "1"عّرؼ الشعر بأّنو كالـ مكزكف مقّفى
حيث أّف البنية اإليقاعية بمختمؼ تفاعالتيا تشكّؿ قيمة بالغة األىمية في اإلنشاء 

مكسيقى  فالقدماء كاف يقصركف الشعرم كتتصّؿ اتصاال مباشرا بأدبّيتو كحقيقتو الفّنية
  "3"الشعر عمى تكفر الكزف كالقافية، إذ بيما يميّز الشعر مف النثر

كمف ىنا كاف يجدر بنا أف نضبط أىـ البحكر الخميمية التي استعممتيا شاعرات 
، لمعرفة ىؿ ظّمت كفيات لشكؿ القصيدة األصيؿ؟ أـ أنيف أنشأّف نصكصيّف األندلس

 .عمى بعض الجداكؿعمى إيقاعات خاصة بيّف ؟ كىذا باالعتماد 

                                                 

 73، ص3اء، بمنياج البمغاء  كسراج األدب: أبك الحسف القرطاجني  -1

، : جابر أحمد عصفكر -2 -365ص ص ـ،1982مفيـك الشعر، دط، المركز العربي لمثقافة كالعمـك
417 

3
 .4،ص1ـ،ؼ1965 -القاىرة–، مكتبة االنجمك المصرية 3مكسيقى الشعر، ط: إبراىيـ أنيس - 
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: جدكؿ خاص بعدد المقاطع مكّزعة عمى البحكر-1
البحكر الخميمية           

مقاطع الشاعرات  عدد
مجزكء الخفيؼ مخّمع البسيط مجزكءالكامؿ المتقارب الرمؿ المجتث الخفيؼ الكافر السريع البسيط الكامؿ الطكيؿ 

          02  01حسانة التميمية 

          01 02 قمر البغدادية 

        01   01 عائشة القرطبية 

   01    01  01   01حفصة الحجارية 

      01 01     أنس القمكب 

            01صفية بنت عبد ا 

          01  01مريـ بنت أبي يعقكب 

     01   02 03  02 02كاّلدة 
 

البحكر الخميمية           

مقاطع الشاعرات  عدد
مجزكء الخفيؼ مخّمع البسيط مجزكءالكامؿ المتقارب الرمؿ المجتث الخفيؼ الكافر السريع البسيط الكامؿ الطكيؿ 

         02   01ميجة بنت التّياني 
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   02  01    01 01  أـ العبلء الحجارية 

         01   01أـ الكراـ المعتصـ 

 01           غاية المنى 

            01الغسانية البجانية 

           01 بثينة بنت المعتمد 

    01  02    01 01 02نزىكف الغرناطية 

        02    01حمدة بنت زياد 

           01 أـ اليناء 
 

البحكر الخميمية           

مقاطع الشاعرات  عدد
مجزكء الخفيؼ مخّمع البسيط زكءالكامؿ مجالمتقارب الرمؿ المجتث الخفيؼ الكافر السريع البسيط الكامؿ الطكيؿ 

         01   جارية الشاطبي  ىند

  01 01 01  02 01 03  01  05حفصة الرّككنية 

        01    أسماء العامرية 
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         01   آمة الشريؼ 

   01      01   أـ السعد بنت عصاـ 

           01 الشميبة 

           02 01قسمكنة الييكدية 
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عدد مرات االستعماؿ رتبيا حسب االستعماؿ البحكر المستعممة 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

عذد مرات 

 استعمانها

البحكر 
 الخميمية

  :مقياس الرسـ         
سـ 1كّؿ بحر ػػػػ: البحكر الخميمية 

                          سـ0,5كّؿ مرة ػػػػ: عدد مرات االستعماؿ

     :التالي كحتى تسيؿ قراءة الجدكؿ لمعرفة أم البحكر استعمؿ بنسبة أكثر نضع الرسـ البياني

 جدكؿ يبيف عدد مرات استعماؿ  البحكر الخميمية

البحكر الخميمية : مفاتيج الجدكؿ
انمجثث    . 6               انبسيط     .5        ر  ـــــنىافا .4       ريع  ـانس .3       انكامم     . 2             ل ــــانطىي. 1     

مجزوو انخفيف .12مخهع انبسيط           .11        انمقارب . 10          انرمم  .9        انخفيف   . 8        مجزوو انكامم .7     
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يمكننا ك

مف 
خالؿ 
الرسـ 
 البياني
أف 

 نكضح 
سّمـ 

التكاتر 
الذم 

تكّزعت 
فيو 

: البحكر المستعممة كىذا مف خالؿ الجدكؿ التالي

 

: استعماال جدكؿ خاص بأكثر البحكر -3
 

 

 

 

 

 

 19المرتبة األكلى الطكيؿ 

 11المرتبة الثانية السريع / الكامؿ 

 09المرتبة الثالثة الكافر 

 08المرتبة الرابعة البسيط 

 05المرتبة الخامسة مجزكء الكامؿ / المجتث 

 03المرتبة السادسة الخفيؼ 

 02المرتبة السابعة المتقارب /الرمؿ  

مجزكء /مخّمع البسيط 
الخفيؼ 

 01المرتبة الثامنة 
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:  كلعؿ المقارنة بيف البحكر الشعرية تمكننا مف تقسيـ األكزاف إلى

. بحكر كثيرة االستعماؿ كالطكيؿ كالكامؿ -

 .بحكر متكسطة االستعماؿ كالبسيط كالكافر -

بحكر قميمة االستعماؿ كمجزكء الخفيؼ، كىي ظاىرة طبيعية باعتبار أّف  -
 ".1"فة مف صفات العصكر المتأخرةالعناية باألكزاف المجزكءة ص

 .بحكر نادرة االستخداـ كاليزج كالمضارع -

كلعؿ ىذا يعكد لمالئمة بعض البحكر لمتمحيف كالغناء، كعدـ مالئمة البعض األخر 
. ليا

 : كما مكننا الرسـ البياني مف التكصؿ إلى نتائج منيا

راميّف ليا لـ تخرج شاعراتنا في بناء شعرىف عف بحكر الخميؿ، إذ كاف احت -1
. مطمقا

                                                 
1
 .192، ص6مكسيقى الشعر، ؼ: إبراىيـ أنيس - 
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  اليزج،ك  لـ تستخدـ شاعراتنا البحكر الست عشرة كّميا، إذ لـ يحظ المديد، -2
المقتضب، كالمتدارؾ، كلك ببيت شعرم ك  الرجز، كالمنسرح، كالمضارع،ك

.       كاحد

اءؿ عف عالقة تسفكبما أّف شاعراتنا خاضت في فنكف قكلية مختمفة، فمنا أف        
. نضع جدكال يكضح ترّدد البحكر في أغراض معّينة ؟ كأفالبحكر باألغراض

 

 

 

 

 

 
 :جدكؿ األغراض مكّزعة عمى البحكر -3

البحكر 
المستعممة 

 

الطكيؿ 
 

الكامؿ 
 

البسيط 
 

السريع  
 

الكافر 
 

الخفيؼ 
 

المجتث 
 

الرمؿ 
 

المتقارب  
مجزكء 
الكامؿ 

مخّمع 
البسيط 

مجزكء 

الخفيؼ 

األغراض 
الشعرية 

            

   01   01  02 01 03 01 04دح الـ
 01 01 02  02  02 02 02 02 02 10الغزؿ 

    01  02  01 06  02 02اليجاء 
   01     02    الكصؼ 
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الحنيف إلى 
الكطف 

 01           

   01       01  الحكمة 
      01    01  االعتذار 
      01      العتاب 
        01    الرثاء 
ت مكضكعا
أخرل 

04 04 01 02 01 01       

 
 
 

كمع اختالؼ الدارسيف حكؿ ما إذا كاف كّؿ غرض يقتضي أف يككف عمى كزف 
، فنغمة اإلنشاد ، نقكؿ أّف شاعراتنا نظمف عمى كّؿ بحر أغراضا متعدّدة"1"محدّد أـ ال؟

تتغير حسب حالة الشاعر النفسية، فيي في حالة السركر سريعة مرتفعة، كفي حالة 
: يمي ما    إلى شاعراتنا أّدل تأمؿ شعر ، كقد"2"ليأس بطيئة حاسمةا

الغزؿ في الغالب عمى بحر الطكيؿ، كىك ما ك  المدح طرقت شاعراتنا غرضي -1
  ."3"، إذ كاف القدماء يؤثركنو عمى غيرهيؤكد أّنو يشّكؿ ثمثي الشعر العربي

                                                 

1
: حكؿ عالقة البحكر باألغراض ينظر - 

، ابف رشيؽ كنقد الشعر: عبد الرؤكؼ مخمكؼ–أك ،مكسيقي الشعر: إبراىيـ أنيس -

 الشعر كالنغـ: كماؿ عيد–أك 

 .145، ص5ؼ -مكسيقى الشعر: إبراىيـ أنيس -2
 59، ص3ؼ:المصدر نفسو  -3
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. جاءت جّؿ مقطكعات غرض اليجاء عمى كزف السريع -2

عمؿ مخّمع البسيط كىك مف األكزاف القصيرة، مّرة كاحدة فقط، مقترنا بغرض است-3
. الغزؿ

أّما باقي األغراض فقد كزّعت عمى مختمؼ البحكر، التي ظّمت نسبة شيكعيا  في 
القرف السادس اليجرم كمايميو تشبو إلى حّد كبير النّسب التي كانت سائدة في العصكر 

  ."1"األكلى

 

 

 

 

: القكافي -ب

ىي في عمـ العركض الساكناف األخيراف، مع ما بينيما مف متحّركات، مع       

الزمة ألنيا ركف مف أركاف  كارتباطيا بالكزف قضية "2"المتّحرؾ الذم قبؿ الساكف األكؿ

. الشعر العربي القديـ، كليا دكر ىاـ في عممية اإليقاع الشعرم

قى الخارجية المتمثمة في األكزاف كلعؿ البناء المكسيقي الشعرم العربي يشمؿ المكسي

كالقافية، أما المكسيقى الداخمية فتعتمد عمى التناسب الصكتي لمحركؼ كالكممات، كقد 

شيدت الصكرة المكسيقية لمقصيدة العربية حركات ثكرية كثيرة كالتنكيع في القكافي 
                                                 

 198، ص6ؼ: لمصدر نفسوا -1

دلر  -اإليماف، بيركت  لبناف، مؤسسة 1المفّصؿ في العركض  كالقافية  كفنكف الشعر، ط: عدناف حقي -2
 149-147ـ، ص ص 1987/ ىػ1407 -دمشؽ–الرشيد 
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كازدىر  كالتجديد الذم ظير في المكشحات األندلسية منذ أكاخر القرف الثالث اليجرم

. ىػ كأكائؿ القرف الثامف5في أكاخر القرف 

ىي أنكاع القكافي التي استخدمتيا شاعراتنا؟ عمما  ، فما"1"مقيدةك مطمقةكالقافية نكعاف 

  ."2"أف القافية المطمقة ىي المتّحركة الركم، أما المقيدة فيي الساكنة الركم

: أحصينا نصكص شاعراتنا فحصمنا عمى الجدكؿ التالي

 

مطمقة  -أ: أنكاع القكافي -1

 

 مقيدة -ب                    

                                                 
، 3المتكّسط الكافي في عممي العركض  كالقكافي، ط: مكسى بف محمد الممياني األحمدم نكيكات -1

 .253ـ، ص1983-الجزائر–المؤسسة الكطنية لمكتاب 

 155-154، ص1العمدة، ج: ابف رشيؽ القيركاني -2

عدد مرات استعماليا نكع القافية اسـ الشاعرة 

 03مطمقة حسانة التميمية 

 03مطمقة قمر البغدادية 

 01/  01مقيدة / مطمقة عائشة القرطبية 

 05/  03مقيدة / مطمقة حفصة الحجارية 
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 02مطمقة أنس القمكب 

 01مطمقة ا صفية بنت عبد 

 02مطمقة مريـ بنت أبي يعقكب 

 02/  08مقيدة / مطمقة كاّلدة 

 01/  02مقيدة / مطمقة ميجة بنت التّياني 

 05مطمقة أـ العالء الحجارية 

 02مطمقة أـ الكراـ بنت المعتصـ 

 01مطمقة غاية المنى 

عدد مرات استعماليا نكع القافية اسـ الشاعرة 

 03طمقة ـزينب بنت فركة 

 01مطمقة الغّسانية البجانية 

 01مطمقة بثينة بنت المعتمد 

 01/  06مقيدة / مطمقة نزىكف الغرناطية 

 03مطمقة حمدة بنت زياد 

 01مطمقة أـ اليناء 

 01مطمقة ىند جارية الشاطبي 
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كنستنتج مف الجدكؿ أف نسبة استخداـ القافية المّقيدة عند شاعراتنا كاف   
ضئيال بالمقارنة مع القافية المطمقة، كىك مايّؤكد غمبة النزعة التقميدية عمى شاعراتنا، إذ 

، ألّف السككف يستدعى حبس "1" أّف شيكع القافية المّقيدة في شعر الجاىمييف كاف قميال
نفس الشاعر، كىك أمر قد يصعب عمى الشعراء، خاصة إذا كاف ىدؼ قصائدىـ 

. التركيح عف أنفسيـ

:  حركؼ القكافي -2

ا كما عّد التصريع مف حركفو ،"2"التأسيسكالرّكم، أما عف أىـ حركؼ القافية فنذكر 

أيضا، كحرؼ الركم ىك ذلؾ الصكت الذم تبنى عميو األبيات، كأكثر ما يراعى 

تكّرره في القصيدة، فال يككف الشعر مقفى إاّل باشتمالو عمى ىذا الصكت المكرر في 

                                                 
 .260، ص8مكسيقى الشعر، ؼ: نيسإبراىيـ أ -1

 .253ص كالقكافي، المتكّسط الكافي في عممي العركض: مكسى بف محمد الممياني األحمدم نكيكات -2

 05/  10مقيدة / مطمقة حفصة الرّككنية 

 01مطمقة أسماء العامرية 

 01مقيدة آمة الشريؼ 

 02مقيدة أـ السعد بنت عصاـ 

 01مقيدة الشمبية 

 01/  02مقيدة / مطمقة قسمكنة الييكدية 
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ليو تنسب القصائد، فنقكؿ سينية البحترم كبائية أبي تماـ كغير ذلؾ  أكاخر األبيات، كا 

". 1" مف القصائد

كّضحيا الجدكؿ مالتي تردّدت في نصكص شاعراتنا  "2" حركؼ الرّكم ـ كلعؿ أه     

: التالي

 

 

: حرؼ الركم -أ

حرؼ 
الرّكم 

عدد مرات نكعو 
استعمالو 

عدد مرات نكعو حرؼ الرّكم 
استعمالو 

شفكم،جيكرم أنفي، ـ 
أغّف 

 

 أسمى ميمكس س  11

رخك 

 

01 

 

 جيكرم لساني ر 

 -جيكرم -لسانيض  16
مفخـ مستعؿ 

 

01 

 جيكرم شديد د 

نطعي 

 

 -جيكرمم  13

شجرم  

 

02 

 

 شديد  ،نطعي ميمكست 

شديد، لساني، ؽ  01
ميمكس 

 

03 

 

                                                 
1
. 247، ص1ؼ :المصدر السابؽ - 
: حكؿ مخارج الحركؼ كصفاتيا ينظر -2

المممكة العربية  -دةج–، طباعة دار العمـ لمطباعة  كالنشر 1منياج التالكة، ط: ةبراغركاية حمدم . د -
 .56-53، ص ص2ب أك ،49-37، ص ص 1ـ، ب1992 /ىػ1413السعكدية، 
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 -جيكرمف 

أغّف  ،أنفي

 

شديد، شفكم، ب  10
مجيكر 

 

06 

 

 -جيكرمؿ 

لساني  

 

 رخك، مجيكر، حمقي ع  10

02 

  -حمقيح 

ميمكس 

 

01 

 

ميمكس، رخك، ىا 
حمقي 

 

02 

 

 

 

 

: نستنتج اآلتي كبعد قراءة الجدكؿ

-ؿ-د-ر  -ـ}: سبعيف مرة كىي ك  استعممت شاعراتنا األصكات المجيكرة كاحدا 1

 {ع-ب-م-ض-ف
استعممت األصكات المجيكرة المائعة أم التي ال تحدث صفيرا سبعا كأربعيف مّرة  -2

 {ف-ؿ-ر-ـ}: كىي

 {ىا-ؽ-س-ت-ح}: استعممت األصكات الميمكسة ثماني مّرات كىي -3

 {س} األصكات الرخكة التي تحدث صفيرا مرة كاحدة فقط استعممت -4

. {ؽ-ت-د-ض-ب}: استعممت األصكات الشديدة أربعة كعشريف مرة كىي -5



 1764 

كمف النتائج ندرؾ أّف أكثر األصكات استعماال كحرؼ ركّم في نصكص شاعراتنا       
   "1" ىي األصكات المجيكرة، كىك ما يّؤكد حقا أّنيا تشكّؿ أربعة أخماس الكالـ

كما أّف نسبة استعماؿ ىذه األصكات عند شاعراتنا جاء مطابقا لنسبة شيكعيا في       
الباء، ك الداؿ،، كالميـ كالنكفك ، حيث كثر استعماؿ حرؼ الراء،"2" الشعر العربي القديـ
 الضاد، كانعدـ تماما استعماؿ حرؼ الذاؿ،، كالعيف، كالسيف، كمقارنة بحرؼ التاء

  .الصاد، كالزام عند شاعراتناك الكاك،ك يف،الغك الثاء،ك

كلعؿ غمبة األصكات الجيكرية يعكد لرغبة الشاعرات في إبراز أحالميف كآالميف       
التي ال يرغبف أف تككف ميمكسة محبكسة في صدكرىف بقدر ما تككف مجيكرة تركح 

. عف أنفسيف كبذلؾ كقعت المالئمة بيف جسـ الحرؼ كركحو

في كثرة كركد حرؼ ما ركيا كندرة آخر كىجر ثالث يعكد إلى مدل كما أّف السبب 
. الكضكح السمعي ليذه الحركؼ، فكمما كانت ىذه الحركؼ أكثر إسماعا كثرت

إذ ىي  -كظيفتيا الداللية كالمكسيقية–كنظرا لما تقـك بو القافية مف ميمة مزدكجة 
ككف كاضحا، حتى تحقؽ قمة اإليقاع في البيت، فإنو البد أف يختار ركييا، بحيث م

. كظيفتيا، فتبقى في الذىف أطكؿ مّدة ممكنة، إذ ىي آخر ما يقرع السمع

كلعّؿ ذلؾ يبرىف السبب في كثرة كركد كّؿ مف الالـ كالميـ كالنكف، حيث أنيا أكثر 
األصكات الساكنة كضكحا، كأقربيا إلى طبيعة أصكات الميف، كلذا يميؿ بعضيـ إلى 

، فيي حمقة كسطى بيف األصكات الساكنة كأصكات الميف، "ت الميفأشباه أصكا"تسميتيا 
". 3"كىي أكثر كضكحا في  السمع

                                                 
 .23، دت، ص-مصر–األصكات المغكية، دط، مطبعة النيضة : إبراىيـ أنيس -1

 .248، ص8مكسيقى الشعر، ؼ: إبراىيـ أنيس -2

3
 .27، ص1ؼ، المغكية تاألصكا: إبراىيـ أنيس - 
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أما السبب في نذرة كّؿ مف الصاد كالضاد كالظاء فيعكد إلى أّف ىذه الحركؼ 
تتطمب جيدا عضميا أكثر، كمف ثـ نستطيع أف نعّدىا مف الحركؼ رديئة المكسيقى، 

". 1" غيياحيث تأباىا األذف، كال تستس

ليس دائما مبرر لكثرة كركد حرؼ كقّمة  -عمى صحتو–بيد أف ىذا األمر نفسو 
. آخر، بدليؿ حرؼ الزام الذم ال يتطمب جيدا عضميا يبّرر ندرة كركده ركّيا

كأماـ قدامة بف جعفر الذم يشترط أف تككف القكافي عذبة الحركؼ سمسمة 
أّف كثرة شيكع الحركؼ ركيا أك قمتيا  ، كالدكتكر إبراىيـ أنيس الذم يرل"2"المخارج

، نقكؿ أّف المبّرر في كثرة كركد حرؼ "3"يعزم إلى نسبة كركدىا في آكاخر كممات المغة
ما ركيا كقمة آخر يعكد إلى الكضكح السمعي، كقمة الجيد العضمي مع االرتباط بالداللة 

. العامة لمبيت

: التأسيس -ب

يات القصيدة، يككف بينيا كبيف حرؼ الرّكم، حرؼ التأسيس ىك ألؼ تمـز كّؿ أب    
. "4"حرؼ متحرؾ

فيؿ ّكظفت شاعراتنا في قكافييا ىذه الظاىرة؟ 

: بعد قراءة نصكص شاعراتنا حصمنا عمى الجدكؿ التالي
 

أمثمة بأعجاز األبيات ىا عصراسـ الشاعرة 

                                                 
1
. 29-28شعر، صمكسيقى اؿ: إبراىيـ أنيس - 

2
   -، دار الكتب العممية دط،  تح محمد عبد النعـ خفاجي نقد الشعر،: أبك الفرج قدامة بف جعفر - 

. 86، د ت، ص-لبناف -بيركت
3
. 248، ص8ؼ :المصدر السابؽ - 

 161، ص1العمدة، ج: ابف رشيؽ القيركاني -4
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 رػعمى شحط تصمى بنار اليكاج-األمكم  العصرحسانة التميمية 

ر ػذم الظبلمة جاب كيمنعني مف -

حفصة بنت 
حمدكف الحجارية 

ػو ػيا كحشػػة متمػػاديػ -األمكم  العصر
ػػو ػياليػمػة ىػػي ماىيػ -

أـ االكراـ بنت 
المعتصـ بف 
صمادح 

ينزّه عنيا سمع كؿ مػػراقب  -الطكائؼ  عصر
رائب ػكمثكاه مابيف الحشا كالت -

ارؽ ػتفارقػؾ الحػياة كال يفػ -الطكائؼ  عصركاّلدة 
ارؽ ػكدّيػػكث كقػرناف كس -

ميجة بنت 
التّياني 

ػـ ػمف غير بعؿ فضػح الكات -الطكائؼ  عصر
 ػـػنخػمة ىػػذم ذكػر قائ -

ق ػػرس مف خبلئؿػلغدكت أخ -المرابطيف  عصرنزىكف الغرناطية 
ق ػػرح في غبلئؿػكالغصف يـ -

ق ػػكلقد أرل أّف الحجارة باكي -المكحّديف  عصرالشمبية   
ق ػػإف قدر الرحمف رفع كراىي -

ىا ػكظبائيا  كالسحر في أحداؽ -األمكم  العصرقمر البغدادية 
ىا ػػػتبدك أىّمتيا عمى أطكاؽ -

أـ السعد بنت 
عصاـ الحميرم 

ارب ػػػػارب ال تؽػػػكاألؽ -المكحّديف  عصر
ارب ػؽػػد مف العػػػأك أش -

رات، كىي ظاىرة تعطي الّنص إذف فقد كّظفت شاعراتنا ظاىرة التأسيس عشر ـ   
 .الشعرم نغما مكسيقيا خاصا
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: التصريع -جػ

التصريع في الشعر ىك اتفاؽ قافية صدر البيت األكؿ كعجزه، أم ماكانت      
". 1" عركضو تابعة لضربو

 فيؿ كّظفت شاعراتنا ىذه الظاىرة في مقطكعاتيّف الشعرية؟  

كصنا، فكجدنا أّنيا قد تكرّرت خمس حاكلنا أف نحصي مدل ترّدد ىذه الظاىرة في نص
: عشرة مّرة مف ذلؾ قكؿ عائشة بنت أحمد القرطبية

 دػػق تزمػت معاليػكال برح         ريدػػػػػأراؾ ا فيو ما ت -

: أك قكؿ مريـ بنت أبي يعقكب األنصارم

ؿ ػكقد بدرت إلى فضؿ كلـ تس       مف ذايجاريؾ في قكؿ كفي عمؿ -

: عامريةأك قكؿ أسماء اؿ 

ا ػػفػير المؤمنيػػلسّيدنا أـ       ا ػػعرفنا النصر كالفتح المبيف -

: أك قكؿ أنس القمكب

كار ػػكبدا البدر مثؿ نصؼ س      ار ػػػقدـ الميّؿ عند سير الّنو -

. بكّؿ الظكاىر التي تزيد مف مكسيقى شعرىفّ  األندلس تكىكذا فقد اىّتمت شاعرا  

                                                 
المثؿ السائر في أدب (: ابف األثير)الكريـ أبك الفتح ضياء الّديف نصر ا بف محمد بف محمد بف عبد  -1

، 1ـ، ج1990/ىػ1411-بيركت–تح محمد محي الديف عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا  دط، الكاتب،
 240-237ص ص
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: افيكعيكب الؽ -ج

 اإلكفاء،ك  اإلقكاء،ك الدرجات، منيا اإليطاء،ك ية عيكب متفاكتة المراتبلمقاؼ
  ."1"اإلجازةك

نا مف ىذه العيكب؟ ىذا ما سنحاكؿ إثباتو مف خالؿ شاعراتفيؿ سممت أشعار 
. إحصاء تكاجد كؿ عيب في نصكصنا

 

: اإليطاء -1

قراءة  ، كبعد"2"ىك تكّرر كممة الرّكم لفطا كمعنى في أقّؿ مف سبعة أبيات
 .نصكصنا تبّيف أّف مقطكعاتنا خالية مف ىذا العيب

: اإلقكاء -2

ىك اختالؼ حركة ركم البيت األكؿ، مع حركة ركم البيت الذم يميو، كأف 
، كقد تتبعنا مقطكعات شاعراتنا "3"الثاني مكسكراك يككف األكؿ مضمكما،

. فكجدناىا خالية مف ىذا العيب

 :اإلكفاء -3

                                                 
 .171-165، ص ص1العمدة، ج: ابف رشيؽ القيركاني -1

  .42صالشعر  كالشعراء، : ابف قتيبة  -2

 .41ص ،الشعر  كالشعراء: ابف قتيبة  -3
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  "1"م البيت مع رّكم البيت الذم يميو بحرفيف متقاربيف في المخرجىك اختالؼ ركّ      

. في نصكص شاعراتناا كال نجد ليذا العيب كجكد

 :اإلجازة -4

 "2"ىي اختالؼ ركم البيت مع رّكم البيت الذم يميو بحرفيف متباعديف في المخرج     

. ، كال نجد ليذا العيب كجكدا في نصكصنا أيضا

عالـ القكافي، يمكف أف نحكـ بأف شاعراتنا سرف كفؽ المنيج  بعد االنتياء مفك  
. المكركث عف الشعر العربي القديـ، كىك منيج اىتـ بالقكافي ألّنيا تؤكد المعنى

: دراسة التشكيؿ الببلغي-ثالثا 

( الكناية -االستعارة -التشبيو) :الصكر البيانية -1     

ؿ إلى قّمة الجماؿ، مالـ يمكّف الشاعر تبقى القصيدة الشعرية عاجزة عف الكصك      
. مختمؼ مستكياتو بركنؽ سحرم يصنعو خيالو الخصب

فالشعر عالـ قائـ عمى الصكر، كألف الكممة ذات داللة محدكدة أحيانا فتعبيرىا 
يبقى غير كامؿ ما لـ يمجأ الشاعر إلى المجاز كالرمز كعقد المقارنات كالتشابيو مستعينا 

. بالعالـ الخارجي

الصكرة الشعرية أساسية في العممية اإلبداعية، إذ أّنيا تمكّف الخطاب الشعرم مف ؼ
، كسكاء كاف األصؿ في الصكرة الشعرية الكضكح أـ التعقيد إال أنيا تبقى "3"شاعريتو

                                                 
 .41ص :المصدر نفسو -1

 .41ص: المصدر نفسو -2

3
: حكؿ الشعرية ينظر - 
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-التشبيو)كعميو فالكسائؿ البالغية مف صميـ العمؿ األدبي فيي ركحو مبتغاه، 
. لتي تّزيف القصيدة فتحّببنا فييا، ىي الّحمة ا(الكناية-االستعارة

، مف األندلسظير لدل شاعرات  كىنا يبدك مف الضركرم أف نتأمّؿ مدل ما 
 اعتبار التشبيو عمكدب -نماذج تصكيرية، فقد لجأت حسانة التميمية إلى المغة التشبييية

ف ، كذلؾ عندما أرادت أف تصكّر كضعيا كىكا "1"-الصكرة في النظرية الشعرية القديمة
: أمرىا إزاء ما فعمو كالي ألبيرة فقالت

  "2"كذم ريش أضحى في مخالب كاسر        ػػوفإّني كأيتامي بقبضة كؼّ  -

. فالشاعرة تشّبو نفسيا كأكالدىا بطائر ضعيؼ كقع في قبضة كحش كاسر

كمع أّف ىذه الصكرة التشبييية تقميدية، إال أّنيا استطاعت أف تثير عكاطؼ 
ق ليس شرطا أف تككف الصكرة الشعرية جديدة كي تحقؽ المتعة الممدكح، ذلؾ أفّ 

  . "3"الشعرية

كلجأت عائشة القرطبية كىي بصدد مدح المظّفر بف المنصكر إلى المبالغة في 
: التشبيو إذ قالت

  "4"دػػدل حرب كليػػكشيخكـ ؿ     خ ػػػكليدكـ لدل رأم كشي -

                                                                                                                                                 

، األكائؿ  لمنشر كالتكزيع كالخدمات 1، طالشعرية قراءة في تجربة ابف المعتز العباسي: أحمد جابر حسيف
.  25ـ، ص2000،  -دمشؽ-،  -اسكرم–الطباعية 

، الشركة العربية 1ط ،-مثاؿ كنقد -، الشعر العربيالصكرة الفنية في : إبراىيـ عبد الرحماف الغنيـ -1
 131ـ، ص1996/ ىػ1416 -القاىرة–لمنشر  كالتكزيع 

 168، ص7، ب4نفح الطيب، مج: المقرم -2

نكر : إشراؼ -رسالة ماجستير–( أنماطيا  كبنيتيا)الصكرة الشعرية عند محمد الماغكط : رابح ممكؾ -3
 21ـ، ص1998/ـ1997لغة العربية كآدابيا، معيد اؿ-الّديف السّد، جامعة الجزائر

 290، ص7، ب4مج: المصدر السابؽ -4
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فشّبيت  الحكمة لدل آؿ عامرك  فالشاعرة أرادت أف تجمع بيف معاني الشجاعة
الطيش، كما  كليدىـ في رزانتو بالشيخ، كىي بذلؾ تبعد عف شباب آؿ عامر صفة

. مشبّيت شيخيـ في شجاعتو بالشاب الفتّ 

كمف صكر التشبيو التقميدية الجميمة قكؿ حفصة الحجارية في ممدكحيا أك 
: معشكقيا

  "1"حبله مف حيف خمقتوكحسف فما أ      لو خمؽ كالخمر بعد امتزاجيا  -

كيبدك كاضحا أف الشاعرة استمّدت صكرتيا مف مخزكنيا الثقافي، إذ طالما 
. كّظؼ شعراء العرب القدماء الخمر لبناء صكرىـ كبمكرة معانييـ

ككّظفت نزىكف الغرناطية عناصر الطبيعة تكظيفا جميال، حينما شبّيت نفسيا 
: مرة أخرل بالغزاؿك  كىي في حضف حبيبيا بالشمس ّمرة

عيف الرقيب فمـ تنظر إلى أحد   لك كنت حاضرنا فييا كقد غفمػػػت    -
  "2"بؿ ريـ خازمة في ساعدم أسد   أبصرت شمس الضحى في ساعدم قمر -

لطافتو كجماؿ عيكنو، فقد شبيت ك  ككما شبّيت نزىكف نفسيا بالغزاؿ في رشاقتو
. أيضا حبيبيا باألسد في شجاعتو كقكتو

: ّلى في قكؿ كاّلدةجشبيو البميغ فيتأما الت

  "3"ؾػانا أطمعػػحفظ ا ـز       نا ػػػناء  كسػػػأخا البدر س يا -
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ّلت في الشعر العربي جالرفعة تشبييا بالبدر غالبا ما تك  كلعؿ صكرة اإلشراؽ
. القديـ

: كما يتجّمى التشبيو البميغ في قكؿ حفصة الرّككنية

  "1"ؿػّؿ ظميػتي ظػػرع ذؤابػكؼ     ذب زالؿ ػػفثغرم مكرد ع -

كلـ تكتؼ شاعراتنا بأشكاؿ التشابيو فحسب، بؿ استعانت أيضا باإلستعارات لمتعبير عف 
: ية البجانيةفاسأفكارىّف كعكاطفيّف كقكؿ الغ

 

  "2"كما اعتنقت في سطكة الريح أفناف     كيسطك بنا ليك فنعتنؽ المنى  

كبحدؼ ( العناؽ)سبت إليو صفة مف صفات االنساف فقد شخّصت الشاعرة المنى إذ ف
. المشبو بو تصبح االستعارة مكنية

: كجاء في مكضع آخر قكؿ حمدكنة بنت زياد كىي تصؼ كادييا

ـ ػسقاه مضاعؼ الغيث العمي        ػاء كاد ػػكقانا لفحة الرمض -
ـ ػحنك المرضعات عمى الفطي        ػػا ػػحممنا دكحو فحنا عميف -
ػـ ػألّذ مف  المدامة لمّنديػػ        إ زالال ػػأرشفنا عمى ظمػك -
  "3"ػـػفيحجبيا كيأذف لمّنسيػػ        ل كاجيتنا ػػيصّد الشمس أفّ  -
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ك المقطكعة كما يبدك مشكمة مف عّدة صكر بيانية، حيث يتجّمى التجسيد في  
: مكاطف منيا

الدكح، ككذا عند كصفيا لماء عندما أسندت الشاعرة صفة الحّنك أك الحناف إلى  
الكادم بأنو زالؿ أطفأ عطشيا، ككذلؾ عندما أشارت إلى أّف الدكح عمؿ عمى حجب 

أشعة الشمس عنيا كعف صكيحباتيا، فتمكّف بذلؾ مف االستمتاع بالنسيـ المنعش، كمف 
غائب كىك ما يجعؿ مف ىذه الصكرة الشعرية ( اإلنساف)ىذا التجسيد يبدك أّف المشبو بو 

. استعارة مكنية

 

 

كلعّؿ جماؿ الصكر البيانية في مقطكعتنا يؤّكد بأّف االستعارة ىي محؾ 
، كىي دليؿ نبكغ الشاعر "1"الشاعرية، إذ أّنيا تفعؿ في نفس السامع ما ال تفعمو الحقيقة

. كعبقريتو

، اعتمدف في تشكيؿ صكرىّف عمى األندلسكتجدر اإلشارة إلى أّف شاعرات 
حيث جاءت المقطكعات الشعرية مشّكمة مف صكر متداخمة كقكؿ الخياؿ المؤلؼ، 

: حفصة الرّككنية، كقد استخدمت أدكات الطبيعة

ػد ػكلكّنو أبدل لنا الغّؿ  كالحس         لعمرؾ ما سّر الرّياض بكصمنػا -
د ػكال غّرد القمّرم إاّل لما كجػ          كال صّفؽ الّنير ارتياحا لقربنػا -
  "2"ألمر سكل كيما تككف لنا رصد        ىذا األفؽ أبدل نجكموفما خمت   -
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: فتاةكجماؿ  جماؿ الّنير جماال مزدكجا، أك قكؿ حمدكنة كىي تصؼ

ف أثار بػػػػكادم ػلو لمحس        ػكادم ػأباح الدّمع أسرارم بػ  -
بكّؿ كادم  ػرؼف ركض مػـك     ركض  ؿ ػػػيطكؼ بؾ نيرفمف   -
 ؤادمػت لّبي كقد ممكت ؼػسب        ػسػظباء مياة إنػكمف بيف اؿ  -

ادم ػني رقػػكذاؾ األمر يمنع       ده ألمػػػػػرػػليا لحظ ترؽّ   -
رأيت البدر في جنح الػػدآدم     إذا سدلت ذكائبيا عميػػػػيا      -
  "1"فمف حزف تسربؿ بالحػػػداد    كأف الصبح مات لو شقيػػػؽ      -

: حتكم عمى صكرتيف شعريتيففالمقطكعة ت

. صكرة تصؼ فييا الشاعرة نيرا باألندلس -1

كقد أبدعت حمدة  صكرة تصؼ فييا جماؿ فتاة كانت تسبح في ذلؾ الّنير، -2
في المقارنة بيف ىذه الحسناء المكتممة الشباب كبيف البدر في أفقو أثناء 
 الميؿ، فيذه الصبية جمعت بيف بياض الكجو كسكاد الشعر، الذم يغطي

. الرأس كالكجو، كينزؿ عمى الكتفيف، أما أثناء االستحماـ فإنو يعمك فكؽ الماء
كتكتمؿ ركعة الصكرة الشعرية عند حمدة في بيتيا األخير عندما تجمع بيف 

كما فيو مف حسف كبياء، كظيكر بياض ناصع في سكاد –صكرة بزكغ الفجر 
ت إلى لباس السكاد، كصكرة حسناء فاتنة، تمقت نبأ كفاة شقيقيا فأسرع -قاتـ

كقد اعتمدت الشاعرة في كصؼ الفتاة عمى مخزكنيا الثقافي،  .إعالنا لمحزف
 .إذ أضفت عمييا صفات استعمميا شعراء العرب القدامى

: كفي باب االستعارة المكنية دائما نجد قكؿ مريـ بنت أبي يعقكب
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  "1"زؿػػلغماء الفرات فرّقت رّقة ا   ت   ػ أخبلقؾ الّغر التي سقي  -

نعني بو البياض المكجكد عمى كجو الفرس، كاقترانو باألخالؽ جاء مف  فالغرّ  
باب التجسيد كىذا عمى سبيؿ االستعارة المكنية 

كما أف نسبة السقي لألخالؽ جاء عمى سبيؿ االستعارة المكنية، ذلؾ أف النبات 
. ىك الذم يسقى

: ا الرّيي في حسف خّطياكمف الصكر االستعارية أيضا قكؿ صفية بنت عبد  

  "2"رمػالمي كرقي كمحبؽكقرّبت أ    كناديت كفي كي تجكد بّخطيا    -

ّنما الّسمع خاص باإلنساف الذم حذؼ كذكرت  فالّكؼ التنادل ألّنيا التسمع، كا 
. كىذا عمى سبيؿ االستعارة المكينة( النداء)قرينة مف قرائنو 

: كقالت بثينة بنت المعتمد بف عّباد

  "3"ف زادػكأذاقنا طعـ األسى ع         لنا ػػلما أراد ا فرقة شـ -

كىك شيئ –كقد اعتمدت الشاعرة في ىذا القكؿ عمى التخّيؿ، إذ جعمت لألسى 
مذاقا يحسو اإلنساف، فحذفت المشبة بو كىك األكؿ، كذكرت قرينة مف قرائنو –معنكم 

. كىذا عمى سبيؿ االستعارة المكنية( الذكؽ)

ف االصكر البيانية التي حفمت بيا مقطكعات شاعراتنا، الكناية كىي نكع مف ـك
: كقكؿ حّسانة التميمية  ،"1"أنكاع اإلشارة تبنى عمى الحقيقة
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  "2"أبا المخشي سقتو الكاكؼ الّديـ      عاصي مكجعة  ػإّني إليؾ أبا اؿ  -

ف التعبير ، الذم يعد التعبير عنو بالصكرة أكقع ـكىي تعني بذلؾ المكت
: قكليا المباشر ككذلؾ

 

 

 

  "3"عمى شحط تصمى بنار اليكاجر  إلى ذم الّندل كالمجد سارت ركائبي   -

. ك البيت كناية عف صعكبة الرحمة كمشقة الكصكؿ إلى الممدكح

: كمف الكنايات قكؿ قمر البغدادية

  "4"تشؽ أمصار أرض بعد أمصار       ك عمى سبؿغدتمشي عمى كجؿ، ت -

البيت كناية عف أّف قمر جارية جاءت مف بعيد، فيي تتناقؿ مف أرض إلى ؼ
. أخرل كّمما بيعت

: كمف الكنايات أيضا قكؿ مريـ بنت أبي يعقكب

                                                                                                                                                 
كتاب البديع، شرح كتعميؽ محمد عبد المنعـ خفاجي، مطبعة مصطفى البابي :  بف المعتزّ عبد ا -1
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  "1"يمد مف الّنسؿ غير البيض كاألسؿ      ضب الميّند لـعمف كاف كالده اؿ -

ّنما كّنت بيا اك فالبيض لشاعرة عف األسؿ يقصد بيا السيكؼ، كىي التكلد كا 
. الشجاعةك  القكة

: كما قالت مريـ بنت أبي يعقكب أيضا

كسبع كنسج العنكبكت الميميؿ     كمايرتجى مف بنت سبعيف حجػة    -

  "2"المكّبؿ كتمشي بيا مشي األسير   تدّب دبيب الطفؿ تسعى إلى العصا    -

. الكىف الذم يصيب اإلنساف عند الكبرك  كالبيتاف كناية عف الضعؼ

: كقالت أـ العالء بنت يكسؼ مكّنية عف تعففيا كعدـ استيتارىا

ػى ػػػػبابة كالغفػػمة لمص افرة المػدا  ػػػلكال مف -

  "3"لػػػػعت أسباب المفػػكجـ ف كؤكسيا ػػػلعكفت بي -

: كفي باب الكناية دائما نجد قكؿ كاّلدة 

ف نظر األناـ لبيجتػي  - ّف حػراـ يدهػػباء مّكة صػكظ     إّني كا 

  "1"نا اإلسبلـػػػكيصدىّف عف الخ      يحسبف مف ليف الكبلـ فكاحشا -
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. كالبيتاف كناية عف أّف لطافة كاّلدة كبشاشتيا ال عالقة ليا بالخالعة أك المجكف

: كقالت في مكضع آخر

ؿ ػػػػيعشؽ قضباف السراكم     لو ػػإّف ابف زيدكف عمى فض  -

 

 

 

  "2"ؿػػػػصار مف الطير األبابي       لة ػػػلك أبصر األير عمى نخ  -

.  كفي األبيات إشارة إلى فسؽ ابف زيدكف كفساد أخالقو

: كمف الكنايات أيضا قكؿ حمدكنة بنت زياد في كصؼ النير

  "3"ـػػػفتممس جانب العقد النظي      ذارم ػػيركع حصاه حالية الع -

. صاه الذم يشبو حبات المؤلؤكفي البيت إشارة إلى صفاء ماء الّنير كصفاء ح

: شعرىا، حيث قالتبقكة كاتخّذت نزىكف الغرناطية مف الكناية كسيمة لإلشادة 

  "1"ذّكرػػػػرم ـػػػفإّف شع    ل     ػػػلؽ أنثػإف كنت في الخ -
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: كنبقى في باب الكناية دائما لنجد قكؿ حفصة الرّككنية

  "2"مػيـك القيامة ما كفافل ػػإؿ         مػؾ في عيكفػكلك أّني خبأت -

. فالبيت كناية عف شّدة حّبيا لمعشكقيا كشدة غيرتيا عميو

: أما قسمكنة الييكدية فقد كّنت عف عدـ تقّدـ أحد لخطبتيا رغـ تقّدـ سنيا بقكليا

 

  "3"كلست أرل جاف يمّد ليا يدا    أرل ركضة قد حاف منيا قطافيا     -

ىات كتجمّيا لممشيد االستعارم، مما مف التشبكىكذا نجد في شعر شاعراتنا زحا 
تشخيص، ككّؿ ىذا كشؼ فّني عميؽ عف القدرة الخيالية ك  كصكرا طريفة مف تجسيد

دة، كقد تعّددت التي انطمقت منيا الشاعرة في لغة مجازية تجاكزت المغة التقريرية المجرّ 
المصدر –: مصادركتنّكعت المصادر الثقافية التي نيمت منيا شاعراتنا كمف تمؾ اؿ

. الديني، كاألدبي، كالحياة الثقافية، كالبيئة الطبيعة

: مرتبطة بمكقفيف األندلس شاعراتكتجدر اإلشارة إلى أّف الصكرة الشعرية عند 

بالتالي ك  اغترافيا مف التراث األدبي، فيي مشّكمة مف المخزكف الثقافي لمشاعرة، - أ
عائشة ك  ند حّسانة التميميةفيي صكرة مكرّرة، كمثؿ ىذه الصكر رأيناىا ع

. القرطبية
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 .176، ص7، ب4مج: المصدر نفسو -2

 530، ص7، ب3نفح الطيب، مج: المقرم -3



 1924 

االبتكار المرتبط بإعماؿ ممكة الخياؿ لدل الشاعرة، كمثؿ ىذه الصكر غالبا   - ب
 .ماكانت مرتبطة بالطبيعة األندلسية

 (الجناس -التكرية -الطباؽ: )المحسنات البديعية -2

: أما في باب البديع فنجد الطباؽ في مكاضع مختمفة كقكؿ حّسانة التميمية

 

 

ف      ففي نعماؾ عاطفة  أقمتفإف  -   "1"م زادمػفقد زّكدتف رحمتكا 

: كقكؿ قمر البغدادية

  2"بالّنار رضيت مف حكـ رّب الناس    ة ػإال لجاىؿ جّنةلك لـ تكف  -

: كقكؿ أنس القمكب

  "3"كارػػكبدا البدر مثؿ نصؼ س        ارػالّنوعند سير  الّميؿ قدـ -

: أكقكليا

ار ػػػػف ذائبككأّف المداـ          اء ػػـ جامدالكؤكس  ككأفّ   -

                                                 
 168، ص7، ب4مج نفح الطيب،: المقرم -ا

 129-128، ص2البياف المغرب، ج: ابف عذارم المراكشي -2

 61، ص4، ب1مج :المصدر السابؽ-3



 1934 

: كقكؿ كاّلدة

 "1"لـ يثمركجنحت لمغصف الذم            بجمالو مثمراكتركت غصنا   -

: كقكؿ أـ اليناء ابنة عبد الحؽ بف عطية

 

 

  "2"زافػػأحكفي  رحػؼتبكيف في        ياعيف صار الّدمع عندؾ عادة    -

: د بنت عصاـكقكؿ أـ السع

  "3"اربػػػال تؽ اربػاألؽك  عد        ا ػػاألبف ػاؿ ـػػػآخ الرج  -

: كقكؿ قسمكنة الييكدية 

" 4"الذم ما إف أسمّيو مفردا يبقىك        الشباب مضّيعا  يمضي فكا أسفا -

                                                 
 205ص 7، ب4مج  ،نفح الطيب: المقرم -1

 298، ص7، ب4مج: نفح الطيب: المقرم -2

 167،ص7، ب4مج: المصدر نفسو -3

 530، ص7، ب3مج: المصدر نفسو -4



 1944 

-الميؿ)، (النار-جنة)، (رحمت-أقمت)}فالطباؽ في ىذه األبيات مكجكد بيف  
-يمضي)، (األقارب-األباعد)، (افأحز-فرح)، (رلـ يثـ-مثمرا)، (ذائب-جامد)، (النيار

. {(يبقى

. تشكؿ طباقا سمبيا( لـ يثمر-مثمرا)عمما أف ثنائية  

: نا التكرية في قكؿ نزىكفشاعراتكمف المحسنات البديعة في شعر  

سكاؾ كىؿ غير الحبيب لو صدرم     حممت أبا بكر محبل منعتػػػو    -

 

 

ف كا      "1"ّب أبي بكػػرػيقّدـ أىؿ الحّؽ ح    ف لي كـ مف حبيب فإّنما كا 

في البيت الثاني ينصرؼ إلى أبي بكر الكزير، كما قد ينصرؼ ( أبي بكر)فمفظ  
 .السالـك  إلى أبي بكر الصّديؽ صاحب رسكؿ ا عميو الصالة

م قكؿ ، فنجده ؼ" 2"أما التجنيس، كىك ائتالؼ كممتيف في الحركؼ دكف المعنى 
: حّسانة التميمية

" 3" رػػجابكيمنعني مف ذم الظبلمة      جابرليجبر صدعي إّنو خير    -

                                                 
 295، ص7، ب4مج: ،نفح الطيب: المقرم -1

 35-25، ص ص2كتاب البديع، ب: ابف المعتز -2

 168، ص7، ب4مج :السابؽالمصدر  -3



 1954 

في صدر البيت جاء اسـ فاعؿ، أما في عجزه فإشارة إلى اسـ كالي ( جابر)فػ  
. ألبيرة

: كما نجد الجناس في قكليا أيضا 

"  1"بطش قادر عمّي زماف باطش       لما اعتدل  حّيالك كاف  الحياسقاه  -

: كقكؿ حفصة الرّككنية 

  "2"يؿػػػجـإباؤؾ عف بثينة يا         ؿػػيػػجـفعجّؿ بالجكاب فما  -

: كقكليا أيضا 

 "3"دادػػالحلحبيب أردكه لي ب        د    داػػلحىدّدكني مف أجؿ لبس ا -

: كقكؿ حمدكنة بنت زياد 

 " 4"كادمػػػبحسف أثار لو لؿ           كادمػػبأباح الدمع أسرارم    -

: فقد جانست شاعراتنا في ىذه األبيات بيف

. {(بكادم-بكادم)،(الحداد-الحداد)، (جميؿ-جميؿ)، (حّيا-الحيا)، (جابر-جابر)}

                                                 
 168، ص7، ب4مج ،المقرم نفح الطيب -1

 178، ص 7، ب4مج: المصدر نفسو -2

 227، ص1اإلحاطة، مج: لساف الديف بف الخطيب -3

 287، ص7، ب4نفح الطيب، مج: مقرماؿ -4



 1964 

 تستسيغو األذاف الداخمية كىك جناس تاـ حّققت بو الشاعرات لكنا مف المكسيقى
أخرل، لـ نذكرىا، عمما أّف  كتألفو األسماع، كلعّؿ محصكلنا األدبي حافؿ بمحسّنات

  "1"كثيرىا مفسدك  أدكات البديع كالتكابؿ قميميا صالح

المحسنات المفظية استطاعت شاعراتنا أف ك كبيذه األلكاف مف الصكر البيانية
. تعرض معانييا الشعرية في صكر فّنية راقية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 147دت، ص  -القاىرة–الصكرة  كالبناء الشعرم، دط، دار المعارؼ : محمد حسف عبد ا -1

 
 

 الخاتمة
 



 1974 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: تمػػػةخا

لقد حاكلت مخمصة في ىذه الدراسة األدبية، التي أسّست عمى أصكؿ        

تاريخية، أف أحيط ببعض الجكانب المتّعمقة بالمساىمة األدبية لممرأة بالمغرب 

. اإلسالمي

كالسياسية  ض لبعض مظاىر الحياة االجتماعيةتـّ التعرّ كفي ىذا اإلطار      

مغرب اإلسالمي، كاألسرة، كدكر المرأة في المجتمع، االقتصادية في اؿك كالثقافية

. مف شأنيا أف تساعد عمى فيـ المساىمة األدبية لممرأة كىي مظاىر



 1984 

كلعؿ قراءتي ألشعار النساء األندلسيات قادني إلى أف الحياة األدبية في عصر   

الزدىار األدبي الذم عرؼ الحياة في أحضاف الدكؿ المكحديف كانت استمرارا ؿ

(. المرابطيف صرع–الطكائؼ صرع–األمكم صرالع)ابقة الس

كقد كشفت أشعار المرأة األندلسية عف تمايز طبقي كاضح، حيث كجدت  

، كما الشاعرات الجكارم، كشاعرات الطبقة الكسطى، كشاعرات الطبقة االستقراطية

، شاعرات البيت المفرد كالشاعرة غاية المنىكشفت عف تمايز فنّي حيث كجدت 

شاعرات المقطكعات كحفصة ، كات األبيات المتناثرة كالغّسانية البجانيةشاعرك

الشاعرة الناقدة كنزىكف ، كشاعرات الحكار الشعرم كحفصة الرككنية، ككذا الحجارية

 . شاعرات البالط كحّسانة التميمية كعائشة القرطبية، كبنت القالعي

الجكارم فيو أقؿ مف كمف أىـ ما يالحظ عمى الشعر النسكم األندلسي أف نسبة 

الغناء عمى أكتاؼ كقاـ األدب عمى أكتاؼ الحرائر : "كليذا قيؿ  نسبة الحرائر،

." الجكارم

ف كاف شعر الحرائر أكثر  ،كمع ىذا فقد أجادت شاعراتنا سكاء الحرائر أـ القياف كا 

 ،إجادة فألّف بعضّيف انحدر مف أسرة شاعرة كحسانة التميمية، كاألميرة أـ الكراـ

عممت ىذه األسر عمى تعميـ كتثقيؼ  إذألميرة بثينة بنت المعتمد، كاألميرة كاّلدة، كا

. بناتيا

كقد جاء شعر النساء األندلسيات قصير النفس، كأكثره مقطعات، حتى جعمف مف 

ظاىرة نسائية قد يعتّد بيا، خاصة إذا كاف ىذا النظاـ متعمقا بالنظـ  نظاـ المقطكعات



 1994 

صدؽ التجربة يبدك ، كما أف رتجاؿ التي يفرضيا التحّدم أحياناالبدييي، أك بفكرة اال

. في المقطكعة أكثر، ألّف المرأة ال تمجأ إلى تصكير التجربة في شكميا الكامؿ

لشعر الغزؿ النصيب األكفر في كبالنظر إلى أىـ المكضكعات المتناكلة، فقد كاف 

لسي في انتعاشو، فضال ، كلعؿ ىذا يعكد إلى مساىمة المجتمع األندشاعراتنانظـ 

مف ، كمّما يالحظ أّف غزؿ الحرائر أكثر إباحية عف ككنو مرتبطا بالطبيعة البشرية

غزؿ القياف، باعتبار أف الجارية تخشى مف غيرة سّيدىا عمى غرار ما حدث ألنس 

، كرغـ ذلؾ يبقى دكر الجكارم أكثر سيطرة القمكب مع سيدىا المنصكر بف أبي عامر

 .إذ ال يتحرج الشعراء مف إنشاد الشعر فييففي شعر الغزؿ 

، شعراء العرب األقدميف، في االعتماد عمى األندلسجارت شاعرات كعمكما فقد 

التشبييات، لبمكرة كالطباؽ، كتكظيؼ االستعارات كاألكزاف القديمة، كعمى الجناس، 

. ، كال نجد فييف مف لجأت إلى اإلغراؽ في الصنعةتزكيؽ العباراتكالمعاني، 

ىك إال  ىج المكركث عف الشعر العربي القديـ، ماكلعؿ اعتمادىف عمى المف 

صكرة مف صكر االنتماء إلى الحضارة العربية اإلسالمية، عمما أنيّف قدمّف القديـ في 

 .حمية جديدة، فأجبرّف بذلؾ السامع عمى اإلصغاء

 : جاىاتكحتى نككف أكثر دقة جاز لنا تقسيـ مقطكعات شاعراتنا إلى ثالثة ات 

كشعكرىف مف  االتجاه المحافظ كىك الذم عبرت فيو الشاعرات عف تجاربيفّ  -1

صكيحباتيا مف كانة التميمية سخالؿ مخزكنيف الثقافي، كقد مثؿ ىذا االتجاه ح

. األمكم صرشاعرات الع



 2004 

االتجاه المحدث كىك الذم حافظت فيو الشاعرات عمى ىيكؿ كمضمكف  -2

االتجاه  يمثؿ ىذاكمف إبداعيا ىي،  القصيدة العربية األصيمة، كأضافت

 .شاعرات عصر الطكائؼ

كيمثؿ ىذا االتجاه شاعرات عصر المرابطيف    : االتجاه المحافظ المجددّ  -3

التّحكؿ  األمكم، كعبؽ صرالمكحديف، حيث نممس في شعرىّف احتشاـ شعر العك

 .الطكائؼ صرالحضارم في ع

الخامس اليجرم  كما يميو امتازت بأف شاعرات القرف كلعؿ ىذا يجرنا إلى القكؿ  

         .في التّطرؽ لمكضكع اليجاء المفحش، ككالدة كميجة كنزىكفخاصة بالجرأة 

    

. عمى نتائج جزئية لـ نشأ تكرارىاأيضا كقد احتكل البحث  

أما بعد فال يمكف لمناظر ليذه النماذج الشعرية، إال أف ينظر بعيف التقدير  

لجيكد النسكية الجادة في ترسيخ كتأصيؿ القصيدة النسائية التي كاالىتماـ، إلى تمؾ ا

. كاف ليا دكر في تكريس قيـ األنكثة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2014 
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الرسائؿ الجامعية  -6           
 
 
 
 
 

 

 

 

المراجع ك فيرس المصادر
: ادرػػػالمص -1

 القػػػرآف*

  .أبك عبد ا محمد بف عبد ا بف أبي بكر القصناعي: ابف اآلبار*

 التكممة لكتاب الصمة ، دط، نشر كتصحيح السيد عزت العطار الحسيني، مكتبة-

. 1ـ، ج1956/ىػ1375 -بغداد–مكتبة المثنى  -مصر–الخانجي  
، الشركة العربية لمطباعة كالنشر دار 1تح حسف مؤنس، ط: الحمة السيكاء-

 1ـ، ج1963-مصر -القاىرة–العربي    الكتاب 
تح إبراىيـ  ،1المعجـ في أصحاب القاضي اإلماـ أبك عمي الصدفي، ط-

دت  -بيركت–دار الكتاب المبناني-القاىرة-ار الكتاب المصرمداألبيارم، 
، تح إبراىيـ األبيارم، دار الكتاب 3المقتضب مف كتاب تحفة األدب، ط-

ـ  1989/ ىػ1410، -بيركت–دار الكتاب المبناني -القاىرة–المصرم 
عباس بف ابراىيـ  : ابف ابراىيـ المراكشي*

 -فاس–، المطبعة الجديدة 1اإلعالـ بمف حؿ مراكش كأغمات مف األعالـ، ط-
. 1ـ، ج1936/ىػ1355
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   أبك الفتح ضياء الديف نصر ا بف محمد بف محمد بف عبد الكريـ: ألثيرابف ا*
المثؿ السائر في أدب الكاتب، تح محمد محي الديف عبد الحميد، المكتبة - 

. 1ـ، ج1990/ىػ1411 -بيركت–صيدا   العصرية،
أبك الحسف عمي بف أبي الكـر محمد بف محمد بف عبد الكريـ بف عبد : ابف األثير*
الشيباني، الممقب بعز الديف   حدالكا

  الكامؿ في التاريخ، مراجعة كتعميؽ نخبة مف العمماء، دار الكتاب العربي، -

. 10دت، ج-لبناف-بيركت
 
 

مكفؽ الديف أبك العباس أحمد القاسـ بف خميفة بف يكنس  : ابف أبي آصيعة*
 ـ،1957/ىػ1377 -بيركت–عيكف األنباء في طبقات األطباء، دط، دار الفكر -

 3ج

أبك الحسف عمي  : ابف بساـ الشنتريني*
، تح إحساف عباس، دار المغرب 1الذخيرة في محاسف أىؿ الجزيرة، ط -

. 1، ؽ1ـ، مج2000 -لبناف–اإلسالمي، بيركت 
.  أبك القاسـ خمؼ بف عبد الممؾ: ابف شيككاؿ *

 الكتاب دار -القاىرة–، تح إبراىيـ األبيارم، دار الكتاب المصرم 1الصمة، ط -

 3، ج13ـ، مج1989/ىػ1410 -بيركت–المبناني 
.  أبك عبيد عبد ا بف عبد العزيز أبي مصعب: البكرم*

       –المغرب في ذكر بالد أفريقيا كالمغرب، طبع باعثناء الباركف دم سالف-

ـ 1857/ىػ1274-الجزائر
.  عبد ا: بف بمقيف ا *

  -مصر–ليفي بركفنساؿ، دار المعارؼ مذكراتو المسماة كتاب التبياف، دط، تح -
ـ، منشكرة عف النسخة الكحيدة المكجكدة بفاس 1955

أبك بكر بف عمي الصنياجي : البيدؽ*
. ـ1986-، تح عبد الحميد حاجيات، الجزائر2أخبار الميدم بف تكمرت، ط-



 2054 

عمي  : الجزناتي*
، تح عبد الكىاب بف منصكر، 2جني زىرة اآلس في بناء مدينة فاس، ط-

ـ 1991/ىػ1411 -الرباط–الممكية  المطبعة
أبك الحسف : حاـز القرطاجي*

 ، تح محمد الحبيب بف الخكجة، دار الغرب2منياج البمغاء كسراج األدباء، ط-

. ـ1981 -بيركت–اإلسالمي 
أبك محمد عمي بف أحمد : ابف حـز األندلسي*

فـ لمنشر طبع طكؽ الحمامة في األلفة كاألالؼ، دط، تقديـ حمداف حجاجي، مك -
 .ـ1988-الجزائر–المؤسسة الكطنية لمفنكف العربية، كحدة رغاية 

محمد بف عبد المنعـ : الحميرم*
،، تح إحساف عباس، 2ط -معجـ جغرافي-الركض المعطار في خبر األقطار، -

 .ـ1984 -لبناف–ساحة رياض الصمح –مكتبة لبناف 
عبد الرحمف بف خمدكف المغربي  : ابف خمدكف*

يخ ابف خمدكف، المسمى كتاب العبر كديكاف المبتدأ كالخبر في أياـ العرب تار -
، دتر الكتب 1كالعجـ، كالبرير، كمف عاصرىـ مف ذكم السمطاف األكبر، ط

 6ج. ـ1992/ىػ1413 -لبناف– العممية
أبك العباس شمس الديف بف محمد بف أبي بكر : ابف خمكاف*

–دط، تح إحساف عباس، دار صادر كفيات األعياف كأنباء، أبناء الزماف،  -
. 2ـ، مج1971  -بيركت

.  أبك الخطاب عمر بف حسيف: ابف دحية*
المطرب مف أشعار أىؿ المغرب، تح إبراىيـ األبيارم، حامد عبد المجيد، أحمد  -

ـ 1954 -القاىرة–أحمد بدكم، المطبعة األميرية 
 :رسائؿ ابف حـز*

. 1ـ، ج1987لدراسات كالنشر، المؤسسة العربية ؿ ،2تح احساف عباس، ط -
أبك الحسف القيراكاني : ابف رشيؽ*



 2064 

، تح محمد محي الديف       عبد 5العمدة في محاسف الشعر كآدابو كنقده، ط -
 1،ج1981/ىػ1410 -بيركت–الجيؿ  الحميد، دار

أبك جعفر بت إبراىيـ : ابف الزبير الثقفي*
سعيد أعراب، المممكة صمة الصمة، دط، تح عبد السالـ اليّراس، كالشيخ -

.   5ـ، ؽ1995/ىػ 1416 -كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية-المغربية
. أبك الحسف عمي بف عبد ا الفاسي: ابف أبي زرع*

األنيس المطرب بركض القرطاس في أخبار ممكؾ المغرب كتاريخ مدينة فاس  -
ـ 1843-فاس  –

 

 

 

خير الديف  : الزركمي*
 ـ،1992 -لبناف–، دار العمـ لممالييف، بيركت 10ط -ـقامكس تراج–األعالـ  -

 7ج-3ج -2ج
أبك يعقكب يكسؼ بف يحي بف عيسى بف عبد الرحمف الشاذلي : ابف الزيات*

 التشكؼ إلى رجاؿ التصكؼ، دط، نشر كتصحيح أك دلؼ فكر، مطبكعات -

. ـ1958 -الرباط-أفريقيا الشمالية، 
: ستة مؤلفيف آخرىـ*
.  عمي بف مكسى بف محمد بف عبد الممؾ :ابف سعيد المغربي*

ـ، 1964 -مصر–المغرب في حمى المغرب، تخ شكقي ضيؼ، دار المعارؼ  -
 1ج

أبك عبد ا محمد بف محمد بف عبد ا إدريس الحمكدم : الشريؼ االدريسي*
  .الحسنى
 دت، -القاىرة–نزىة المشتاؽ في اختراؽ األفاؽ، دط، مكتبة الثقافة الدينية  -

 1، ج3قميـاإل
.  بف عميرة مدأحبف أحمد بف يحي : الضبي*
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 الكتاب بغية الممتمس في تاريخ رجاؿ أىؿ األندلس، تح ابراىيـ األبيارم، دار -

 1ـ، ج1989/ىػ1410 -بيػركت–الكػػتاب المبناني  دار -القػاىرة–رم ػالمص
.  جيبيتمحي الديف أبك محمد بف عمي اؿ: عبد الكاحد المراكشي *

  في تمخيص أخبار المغرب، تح محمد سعيد العرياف، دط، مطبعة  المعجب-

ـ 1949 -القاىرة-االستقامة،
 . أبك العباس أحمد بف محمد: ابف عذارم المراكشي*

 ككالف ليفي. ، تح ح س3البياف المغرب في أخبار األندلس كالمغرب، ط- 

 1ـ، ج1983 -بيركت–بركفنساؿ، دار الثقافة 
 ، تح إحساف عباس، دار الثقافة3بار األندلس كالمغرب، طالبياف المغرب في أخ-

 4ـ، ج1983 -لبناف-بيركت 
، تح ابراىيـ الكتاني، محمد زنبير محمد بف 1ط -قسـ المكحديف–البياف المغرب -

 -لبناف–تاكيت، عبد القادر زمامة، دار الغرب اإلسالمي، بيركت 
. ـ1985/ىػ1406

ميد محمد محي الديف عبد الح :عقيؿ ابف *
، دط، دار (بياء الديف عبد ا بف عقيمي اليمداني المصرم)شرح ابف عقيؿ -

حياء التراث العربي، بيركت   2ج-دت -لبناف–كا 
.  عماد االديف محمد بف محمد: العماد األصفياني*

تح آذرتاش –قسـ شعراء المغرب كاألندلس، دط، –خريدة القصر كجريدة العصر -
مد المرزكقي، محمد العركس المطكم، الجياللي بف  آذرنكش، نقحة كزاد عميو مح

. ـ1971الحاج يحي،الدار التكنسية لمنشر، 
.  ياسيف بف خير ا: العمرم*

، تح رجاء محمكد السامراتي، 2ميذب الركضة الفيحاء في تكاريخ النساء، ط -
ـ 2000/ ىػ1420 -لبناف–الدار العربية لممكسكعات، بيركت 

.  عياض بف مكسى بف عياض اليحصبي أبك الفضؿ: ابف عياض*
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ترتيب المدارؾ كتقريب المسالؾ لمعرفة أعالـ مذىب مالؾ، دط، تح أحمد بكير -
–طرابمس  -دار مكتبة الفكر -بيركت–محمكد، منشكرات دار مكتبة الحياة 

 1ج( ت) -لبناف
إميميك : غريسا*

 -القاىرة–، ترجمة حسيف مؤنس، مكتبة النيضة المصرية 2الشعر األندلسي، ط-
ـ 1956

.  أبك محمد عبد ا بف مسمـ: ابف قتيبة الدينكرم*
، تح مفيد قميحة، راجعو كضبط نصو نعيـ زرزكر، دار  2الشعر كالشعراء، ط-

ـ 1985/ىػ1405-لبناف -بيركت–الكتب العممية 
 أبك الفرج: قدامة بف جعفر*

-بيركت–ية نقد الشعر، دط، تح محمد عبد النعـ خفاجي، دار الكتب العمـ-
.  دت -لبناف

. زكرياء بف محمد بف محمكد: نيمالقزك*
أثار البالد كأخبار العباد، دط، دار صادر لمطباعة كالنشر، دار بيركت لمطباعة -

. ـ1960/ىػ1380 -بيركت–كالنشر 
.  محمد بف شاكر: الكتبي*

 -بيركت–فكات الكفيات كالذيؿ عمييا، دط، تح إحساف عباس، دار صادر  -
 4، مج3جدت، ـ

 . أبك عبد ا محمد بف عبد ا بف أحمد السميماني: لساف الديف بف الخطيب*
–اإلحاطة في أخبار غرناطة، دط، تح محمد عبد ا عناف، دار المعارؼ -

 1ـ، مج1973 -مصر
 -القسـ الثالث مف أعماؿ األعالـ–تاريخ المغرب العربي في العصر الكسيط -

 -الدار البيضاء -محمد ابراىيـ الكتاني، دار الكتابتح  أحمد مختار العبادم ك
. ـ1964

: ليفي بركفنساؿ*
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مجمكع رسائؿ مكحدية مف إنشاء كتاب الدكلة المؤىمية، دط، مطبكعات معيد  -
ـ، الرسالة الثالثة 1941المغرب األقصى،  -الرباط–العمـك العميا المغربية 

كالعشركف  
.  سيالحف بف الكزاف الفا: ليكف األفريقي*

، ترجمة محمد حجي كمحمد األخضر، دار الغرب اإلسالمي 2كصؼ أفريقيا، ط-
 1ـ، ج1983 -بيركت–

. عبد ا: ابف المعتز*
كتاب البديع، دط، شرح كتعميؽ محمد عبد المنعـ خفاجي، مطبعة مصطفى -

ـ  1945-القاىرة–البابي الحمبي 
.  أحمد بف محمد التممساني: المقرم*

ف األندلس الرطيب كذكر كزيرىا لساف الديف بف الخطيب، نفح الطيب مف غص-
ـ 1968/ىػ1388 -بيركت–دط، تح إحساف عباس، دار صادر 

 
عمي : أبك ممحـ*

. ـ1987-لبناف–، دار مكتبة اليالؿ، بيركت 1رسائؿ الجاحظ، ط -
.  أبك العباس أحمد بف خالد: الناصرم السبلكم*

–، المطبعة البيية المصرية االستقصا ألخبار دكؿ المغرب األقصى، دط-
ـ 1894/ ىػ1312 -القاىرة

. الحسف بف عبد ا بف سيؿ: أبك ىبلؿ العسكرم*
، تح مفيد قميحة، دار الكتب العممية، 2، ط(الكتابة كالشعر)كتاب الصناعتيف -

. ـ1998/ىػ1409 -لبناف–بيركت 
.  أحمد بف يحي: الكنشريسي*

اكل عمماء أفريقيا كاألندلس كالمغرب، المعيار المغرب كالجامع المغرب عف فت-
مػ، 1981/ ىػ1401دط، إشراؼ محمد جحي، دار الغرب اإلسالمي، بيركت 

 7ج-6ج
.  شياب الديف أبك عبد ا بف عبد ا: ياقكت الحمكدم *
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، تح إحساف عباس، دار 1، ط"إرشاد األريب إلى معرفة األديب"معجـ األدباء -
 3ـ، ج1993 -فلبنا–الغرب اإلسالمي، بيركت 

.  أبك زكريا: يحي بف أبي بكر*
-الجزائر–سير اآلثمة كأخبارىـ، تح إسماعيؿ العربي، دط، المكتبة الكطنية -

 .ـ1979/ىػ1399

 

 
 
 
 

 

 

 
 

: الدكاكيف -2
القيس : امرؤ*

 -القاىرة–، تح محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، دار المعارؼ 4ط: ديكاف امرئ القيس-
.  دت

أحمد بف عبد ا بف أبي ىريرة   أبك جعفر: التطيمي*
ديكاف األعمى التطيمي، دط، تح إحساف عباس، نشر كتكزيع دار الثقافة، بيركت -
ـ 1963 -لبناف–

 محمد بف أحمد: ابف حداد*
. 1990 -بيركت–، تح يكسؼ طكيؿ، دار الكتب العممية 1ديكاف ابف حداد، ط-

.  جركؿ بف أكس: الحطيئة*
ابف السكيت كالسكرم ز السجستمني، تح نعماف أميف  ، شرح1ديكاف الحطيئة، ط-

 .ـ1958/ىػ1378  -مصر–طو، مطبعة مصطفى البابي الحمبي كأكالده

أبك إسحاؽ ابراىيـ بف أبي الفتح  : ابف خفاجة*
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ديكاف ابف خفاجة، دط، تح كشرح كـر البستاني، مكتبة صادر، بيركت، -
. ـ1951

.  ميةتماضربنت عمرك بف الشريدالسؿ: الخنساء*
. ـ1983/ىػ1404ديكاف الخنساء، دط، دار بيركت لمطباعة كالنشر، بيركت، -

 عمر: بف أبي ربيعة*
–، شرح يكسؼ شكرم فرحات، دار الجيؿ 1ط: ديكاف عمر بف أبي ربيعة-

(. قصيدة أمف آؿ نعـ)ـ، 1992/ىػ1412 -بيركت
.  أبك الكليد أحمد بف عبد ا: ابف زيدكف*

ائمو، دط، تح عمي عبد العظيـ، دار نيضة مصر لمنشر ديكاف ابف زيدكف كرس-
. دت –القاىرة -الفجالة–كالتكزيع 

 

 

 

 

عنترة : ابف شداد*
ديكاف عنترة بف شداد كمعمقتو، دط، تح خميؿ شرؼ الديف، دار مكتبة اليالؿ، -

.  ـ1997 -لبناف–بيركت 
 عمرك: بف كمثـك*

. ـ1996 -نافلب–بيركت  -دار صادر-، 1ط: ديكاف عمرك بف كمثـك-
 

: المراجع-3
 

عمي أحمد سعيد : أدكنيس*
 -لبناف–، دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت 5زمف الشعر، ط-

ـ 1986/ىػ1406
يكسؼ : أشباخ*
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، ترجمة محمد عبد ا عناف، 2تاريخ األندلس في عيد المرابطيف كالمكحديف، ط-
ـ 1958/ىػ1377 -القاىرة–مطبعة لجنة التأليؼ كالترجمة كالنشر 

دة مجيد عبد ا جكا: األطرقجي*
دت  -بغداد–المرأة في أدب العصر العباسي، دط، الرشيد لمنشر -

أحمد : أميف*
 3دت، ج -لبناف–، دار الكتاب العربي، بيركت 5ظير اإلسالـ، ط-

إبراىيـ : أنيس*
ـ 1965، مكتبة األنجمك مصرية،3مكسيقى الشعر، ط-
طبعة نيضة مصر، دت األصكات المغكية، دط، ـ-

حكمت عمي : األكسي*
، مكتبة 3فصكؿ في األدب األندلسي في القرنيف الثاني كالثالث لميجرة، ط-

دت  -القاىرة–الخانجي 
 

 
أنخؿ قكنزاليس : بالنسيا*

، ترجمة حسيف مؤنس، مكتبة الثقافة الدينية، 1تاريخ الفكر األندلسي، ط-
. ـ1938

. ابراىيـ القادرم: بكتشيش*
، دار 1ط–الذىنيات األكلياء  -المجتمع–رب كاألندلس في عيد المرابطيف المغ-

ـ 1993 -لبناف–الطميعة لمطباعة كالنشر، بيركت 
سعيد : بكفبلقة*

ـ 1995 -الجزائر–الشعر النسكم األندلسي، دط، ديكاف المطبكعات الجامعية -
باتريؾ مكنيؾ : بيتر*

داية الحضارة إلى يكمنا ىذا المرأة عبر التاريخ تطكر الكضع النسكم مف ب-
 -لبناف–ترجمة ىنربيت عبكدم، دار الطميعة لمطباعة كالنشر، بيركت –،1ط

ـ 1979
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ىنرم : بيرس*
مالمحو العامو كمكضكعاتو الرئيسية كقيمتو –الشعر األندلسي في عيد الطكائؼ -

 -القاىرة–ترجمة الطاىر أحمد مكي، دار المعارؼ –،1التكثيقية ط
ـ 1988/ىػ1408

بشير رمضاف : التميسي*
 -لبناف–، دار اإلسالمي، بيركت 1تاريخ الحضارة العربية اإلسالمية، ط-

ـ  2002
عبد النكر : جبكر*

دت  -مصر–، دار المعارؼ 2الجكارم، ط-
شيخة  : جمعة*

عصر ابف زيدكف، دط، مؤسسة جائزة عبد العزيز سعكد البابطيف لالبداع -
. ـ2004 -الككيت–الشعرم 

 

 
حمد خميؿ أ: جمعة*

 -بيركت -دمشؽ–، اليمامة لمطباعة كالنشر كالتكزيع 1نساء مف األندلس، ط-
 ـ2001/ىػ1421

مصطفى : الجكزك*
، دار الطميعة 1، ط(الجاىمية كالعصكر اإلسالمية)نظريات الشعر عند العرب -

. ـ2002/ىػ1423 -لبناف–لمطباعة كالنشر، بيركت 
حمداف : حجاجي*

–لسي في عصر الطكائؼ، دط، المكتبة الكطنية محاضرات في الشعر األند-
ـ 2001 -الجزائر

عبد الرحمف عمي : حجي*
 -دمشؽ– ـ، دار العؿ5التاريخ األندلسي مف الفتح حتى سقكط غرناطة، ط-

. ـ1997/ىػ1418
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إبراىيـ : حركات*
، (مف عصر ما قبؿ التاريخ إلى نياية دكلة المكحديف)المغرب عبر التاريخ -
 1ـ، ج1993/ىػ1414 -الدار البيضاء–الحديثة ، دار الرشاد 3ط

حسف عمي : فسح*
، 1، ط(عصر المرابطيف كالمكحديف)الحضارة اإلسالمية في المغرب كاألندلس -

ـ 1980 -مصر–مكتبة الخانجي 
ف إبراىيـ سح: فسح*

–، دار الجيؿ 13تاريخ اإلسالـ السياسي كالديني كالثقافي كاالجتماعي، ط-
. ـ، ج1991/ىػ1411 -القاىرة–لمصرية مكتبة النيضة ا-بيركت

محمد عبد ا : حسف*
 دت -القاىرة–الصكرة كالبناء الشعرم، دط، دار المعارؼ -

 

 
 

 
قدرية : حسيف*

، 1شييرات النساء في العالـ اإلسالمي، تعريب عبد العزيز أميف الخانجي، ط-
 2ـ، ج1924/ىػ1334مطبعة السعادة، 

عدناف : حقي*
–، مؤسسة اإليماف، بيركت 1كالثقافية كفنكف الشعر، طالمفصؿ في العركض -

ـ 1987/ ىػ1407-دمشؽ –دار الرشيد  -لبناف
أحمد محمد : الحكفي*

دت   -لبناف–الغزؿ في العصر الجاىمي، دط، دار القمـ، بيركت -
غادة : الخراساني*

دط، مطابع -أكؿ مكسكعة عف المرأة العربية عبر اإلسالـ–المرأة كاإلسالـ -
 2دت، ج -القاىرة–اـ التجارية األىر

إبراىيـ عمي : أبك الخشب*
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 -القاىرة–تاريخ األدب العربي في األندلس، دار الفكر العربي، مطبعة الدقي  -
 .دت

محمد عبد المنعـ   :خفاجة *
 2دت، ج -بيركت–قصة األدب في األندلس، دط، منشكرات مكتبة المعارؼ -

مي يكسؼ : خميؼ*
–نا القديـ، دط، دار غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع الشعر النسائي في أدب-

دت  -القاىرة
عمي عبد ا : الدفاع*

 -لبناف–، مؤسسة الرسالة، بيركت 1أعالـ العرب المسمميف في الطب، ط-
ـ 1983/ىػ1403

عمر : الدقاؽ*
  ـ1987-كمية اآلداب–، منشكرات جامعة حمب 3مالمح الشعر األندلسي، ط -

 
 

الطيؼ  عصمت عبد: دندش*
 - لبناف–، دار الغرب اإلسالمي، بيركت 1أضكاء جديدة عمى المرابطيف، ط-

. ـ1991
، دار الغرب اإلسالمي، 1دكر المرابطيف في نشر اإلسالـ في غرب أفريقيا، ط-

ـ 1988/ىػ1408 -لبناف–بيركت 
، دار الغرب اإلسالمي، 1األندلس في نياية المرابطيف كمستيؿ المكحديف، ط-

ـ 1988/ىػ1408 -نافلب–بيركت 
مصطفى صادؽ : الرافعي*

ـ، 1974/ىػ1394 -لبناف–تاريخ آداب العرب دط، دار الكتاب العربي، بيركت -
  3ج

جكدت : الركابي*
ـ 1960-مصر–في األدب األندلسي، دط، دار المعارؼ -
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محمد المنتصر : الريسكني*
، منشكرات دار الشعر النسكم في األندلس، دط، قدـ لو العالمة عبد ا كنكف-

ـ 1978 -لبناف–مكتبة الحياة، بيركت 
عبد ا محمد : الزيات*

-، منشكرات جامعة قاريكنس، بنغازم 1رثاء المدف في الشعر األندلسي، ط -
ـ 1990 -ليبيا

تكفيؽ : الزيدم*
ـ  1985 -تكنس–مفيـك األدبية في التراث النقدم، دط، لسبراس لمنشر  -

السيد عبد العزيز : سالـ*
دت   -لبناف–، دار النيضة العربية، بيركت 1ريخ مدينة ألمرية اإلسالمية، طتا-
قرطبة حاضرة الخالفة في األندلس، دط، دار النيصة العربية لمطباعة كالنشر -

 2ـ، ج1971بيركت، 
  2ـ، ج1981 -لبناف–تاريخ المغرب الكبير، دط، دار النيضة العربية، بيركت  -
 

صمكمؿ ميكمكس : ستيرف*
–، مكتبة اآلداب 2كشح األندلسي، ترجمة كتعميؽ عبد الحميد شيحة، طالـ-

ـ 1996/ىػ1417 -القاىرة
مصطفى : يؼكس*

 -القاىرة–، دار المعارؼ 4األسس النفسية لإلبداع الفني في الشعر خاصة، ط-
دت 

مصطفى : الشكعة*
 -بيركت–، دار العمـ لممالييف 4، ط(مكضكعاتو كفنكف)األدب األندلسي -

ـ 1979
خديجة : صبار*

ـ  1999 -لبناف–المرأة بيف الميثكدلكجيا كالحداثة، دط، أفرقيا الشرؽ، بيركت -
ليمى : صباغ*
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دط، منشكرات كزارة –في تاريخ العرب قبؿ اإلسالـ –المرأة في التاريخ العربي -
. ـ1975 -دمشؽ–الثقافة كاإلرشاد القكمي 

جرّار : صبلح*
–ر المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة ، دا1قراءات في الشعر األندلسي، ط-

. ـ2007/ىػ1427 -األردف -عّماف
حمادم : صمكد*

، دط، المطبعة (ىػ6أسسو كتطكره إلى القرف )التفكير البالغي عند العرب  -
. ـ1981الرستمية بالجميكرية التكنسية، 

عمي : الطنطاكم*
  ـ1990/ىػ1411 -جدة–، دار المنارة 8رجاؿ مف التاريخ، ط-

 
عبد الكاحد ذنكف : طو*

–، دار المدار االسالمي، بيركت 1دراسات في حضارة األندلس كتاريخيا، ط-
ـ 2004 -لبناف

مريـ قاسـ : الطكيؿ*
، دار الكتب العممية، 1، ط(ىػ483-ىػ403)مممكة غرناطة في عيد بني زيرم -

ـ 1994/ىػ1414 -لبناف–بيركت 
 -بيركت–ار الكتب العممية ، د1مممكة ألمرية في عيد المعتصـ بف صمادح، ط-

ـ 1994/ىػ1414
نزار : عابديف *

، األمالي لمطباعة كالنشر 1ط -مالمح كشعراء–الغزؿ في الشعر العربي -
ـ 1999 -دمشؽ–كالتكزيع، سكريا 

سعيد عبد الفتاح : عاشكر*
دراسات في تاريخ الحضارة اإلسالمية العربية، دط، دار المعرفة الجامعية لمطبع -

ـ 2003 -اإلسكندرية–تكزيع كالنشر كاؿ
أحمد مختار : العبادم *
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 دت.بيركتفي التاريخ العباسي كالفاطمي، دط، دار النيضة العربية، -
 إحساف: عباس*

 -لبناف–، دار الثقافة، بيركت 5ط -عصر سيادة قرطبة–تاريخ األدب األندلسي -
ـ 1978

 -  تكنس -البي–، الدار العربية لمكتاب 2دراسات في األدب األندلسي، ط-
ـ 1978/ىػ1398

ـ 1979-لبناف–، دار الثقافة، بيركت 6فف الشعر، ط-
رضا ىادم : عباس*

(-ELGA)، دط، منشكرات إلى (محاضرات في التاريخ كالحضارة)األندلس -
ـ 1998-مالطا

سعد زغمكؿ : عبد الحميد*
 تاريخ المغرب العربي مف الفتح إلى بداية عصكر االستقالؿ، دط، منشأة معارؼ-

 2ـ، ج1979-جالؿ حزل كشركاه –اإلسكندرية 
 

عبد العزيز : بف عبد ا*
 -الرباط–فاس منبع اإلشعاع في القارة األفريقية، دط، المطبعة الممكية -

 1ـ،ج2001/ىػ1424
حسف حسني : عبد الكىاب*

ـ 1934شييرات التكنسيات، دط، المطبعة التكنسية، -
محمد : بف عبكد*

تماعي في إشبيمية في عيد دكؿ الطكائؼ      التاريخ السياسي كاالج-
ـ 1983-تطكاف–، دط، مطابع الشكيخ (ىػ484/ىػ414)

يكسؼ عمي بف إبراىيـ : العريني*
، مطبكعات مكتبة الممؾ عبد 1الحياة العممية في األندلس في عيد المكحديف، ط-

ـ 1995/ىػ1416العزيز العامة، 
جابر أحمد : عصفكر*
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، مفيـك الشعر، دط، المر- ـ 1982كز العربي لمثقافة كالعمـك
عبد الرحمف : عفيؼ*

، دار 1معجـ الشعراء، مف العصر الجاىمي حتى نياية العصر األمكم، ط-
. ـ1996/ىػ1417مناىؿ لمطباعة كالنشر كالتكزيع، 

عبد ا : عفيفي*
سالميا، ط -  - لبناف–، دارالرائد العربي، بيركت 2المرأة العربية في جاىميتيا كا 

 3، ج2، ج1ـ، ج1982/ىػ1402
عباس محمكد : العقاد*
 دت -بيركت–المرأة في القرآف، دط، منشكرات المكتبة العصرية، صيدا  -

 
سيد أمير : عمي*

، دار العمـ 4مختصر تاريخ العرب، نقمو إلى العربية عفيؼ البعمبكي، ط-
ـ 1981لممالييف بيركت 

قايد : العمركسي*
ـ 1961 -مصر–معارؼ الجكارم كالمغنيات، دط، دار اؿ-

رحاب عبد ا محمد : الغدامي*
 -الدار البيضاء–، المركز الثقافي العربي 1تأنيت القصيدة كالقارئ المختمؼ، ط-

ـ 1999-المغرب
راكية حمدم  :غرابة*

المممكة العربية  -جدة–، طباعة دار العمـ لمطباعة كالنشر 1منياج التالكة، ط-
ـ 1992/ىػ1413السعكدية، 

جكرج : غريب*
ـ 1985 -لبنا–، دار الثقافة، بيركت 1شاعرات العرب في اإلسالـ، ط-

حمف عبد الر ـإبراىي: الغنيـ*
، الشركة العربية لمنشر كالتكزيع 1ط-مثاؿ كنقد–الصكرة الفنية في الشعر العربي -
ـ 1996/ىػ1416-القاىرة–
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محمد أحمد : أبك الفضؿ*
 -اإلسكندرية–لمعرفة الجامعية شرؽ األندلس في العصر اإلسالمي، دط، دار ا-

. ـ1996
جاسـ بف محمد : القاسمي*

تاريخ الحضارة العربية االسالمية في األندلس، دط، مؤسسة شباب الجامعة، -
ـ 2000 -مصر–اإلسكندرية 

بشرم : قبيسي*
-لبناف–، دار أمكاج لمنشر كالتكزيع، بيركت 1المرأة في التاريخ كالمجتمع، ط-

ـ 1995
ا عمر رض: كحالة*

-لبناف–، مؤسسة الرسالة، بيركت 2المرأة في القديـ كالحديث، ط-
 1ـ، ج1982/ىػ1402

 
 

عبد ا : كنكف*
 - لبناف–، دار الكتاب المبناني، بيركت 3النبكع المغربي في األدب العربي، ط-

 1ـ، ج1975/ىػ1395
آدـ : متز*

يدة، دط، دار ىػ، ترجمة محمد عبد اليادم أبك ر4الحضارة اإلسالمية في القرف -
. 1ـ، مج1999 -القاىرة–الفكر العربي 

عبد العزيز : محمد عيسى*
األدب العربي في األندلس، دط، االستقامة، القاىرة، دت -

ف أحمد سح: محمكد*
ـ 1999/ىػ1419 -القاىرة–، دار الفكر العربي 1تاريخ المغرب كاألندلس، ط-

رشيدة : بف مسعكد*
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 - لبناف–أفريقيا الشرؽ، بيركت  -المغرب–الشرؽ ، أفريقيا 2المرأة كالكتابة، ط-
ـ 2002

كماؿ السيد : أبك مصطفى*
ـ، 1997دراسات أندلسية في التاريخ كالحضارة، دط، مركز اإلسكندرية لمكتاب، -

ـ 1997-مصر-اإلسكندرية–مؤسسة شباب الجامعة 
اإلسالمي مف خالؿ نكازؿ الكنشريني، دط، مؤسسة جكانب مف حضارة المغرب  -
. ـ1997 -مصر -اإلسكندرية–باب الجامعة ش

محمد بدر : معبدم*
أدب النساء في الجاىمية كاإلسالـ، دط، مطبعة مكتبة اآلداب، المطبعة -

 دت -القاىرة–النمكذحية 

 
عمي : أبك ممحـ*

دت  -لبناف–في األدب كفنكنو، دط، المطبعة العصرية لمطباعة كالنشر، صيدا -
 
 

محمد : المنكني*
آلداب كالفنكف عمى عيد المكحديف، دط، مطبعة الميدية، تطكاف، العمـك كا-

ـ 1950 –المغرب 
أ .عبد: مينا*

، دار الكتب العممية، 1معجـ النساء الشاعرات في الجاىمية كاإلسالـ، ط-
.         ـ1990/ىػ1410-لبناف-بيركت

عز الديف أحمد : مكسى *
، 1السادس اليجرم، ط النشاط االقتصادم في المغرب اإلسالمي خالؿ القرف-

ـ 1983/ىػ1403 -بيركت–دار الشركؽ 
، دار الغرب 1، ط–تنظيماتيـ كتظميـ-المكحديف في المغرب اإلسالمي -

 ـ1991/ىػ1411 -لبناف–اإلسالمي، بيركت 
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حسيف : مؤنس*

ـ 1985/ىػ1405، الدار السعكدية لمنشر كالتكزيع، 2فجر األندلس، ط-
الخميؿ : النحكم*

عرض لمحياة العممية كاإلشعاع الثقافي كالجياد الديني مف خالؿ –بالد شنقيط -
ـ 1987 -تكنس–المنظمة العربية لمثقافة كالعمـك  -دط–الجامعات البدكية المتنقمة 

 أحمد حسف: النكش*
–، دار الجيؿ 1التصكير الفني لمحياة االجتماعية في الشعر األندلسي، ط-

 .ـ1992/ىػ1412 -بيركت

 

حمد الممياني األحمدم مكسى ـ: نكيكات*
-، المؤسسة الكطنية لمكتاب 3المتكسط الكافي في عممي العركض كالقكافي، ط-

ـ 1983 -الجزائر
 
 

عمي محمد : ىاشـ*
األندية األدبية في العصر العباسي في العراؽ حتى نياية القرف الثالث اليجرم، -
ـ 1982/ىػ1402 -بيركت–، منشكرات دار األفاؽ الجديدة 1ط

محمد أ: مـىاشاؿ*
 -بيركت–، دار الكتب العممية 6جكاىر البالغة في المعاني كالبياف كالبديع، ط-

ـ .لبناف، دت
عبد القادر : ىني*

مظاىر التجديد في الشعر األندلسي سقكط قرطبة، دط، دار األمؿ لمطباعة -
. دت-الجزائر–كالنشر كالتكزيع 

زيغريد : ىكنكة*
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لو عف األلمانية فاركؽ بيضكف، كماؿ ، نؽ8شمس العرب تسطع عمى العرب، ط-
 -بيركت–دسكقي، مراجعة ىاركف عيسى الخكرم، دار األفاؽ الجديدة 

 .ـ1993/ىػ1434

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :المكسكعات -4

 
زينب : نجيب*

تقديـ أحمد بف سكدة، دار  ،1المكسكعة العامة لتاريخ المغرب كاألندلس، ط-
، بيركت   2ـ، ج1995/ىػ1415 -فلبنا–األمير لمثقافة كالعمـك

ػػػػػػػ  *
–الجمعية المصرية –، دار الجيؿ، بيركت 2المكسكعة العربية الميشرة، ط-

 2ـ، مج2001 -القاىرة
ػػػػػػػػ  *
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، إدارة الثقافة - –الفف العربي اإلسالمي، دط، المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمـك
 .1ـ، ج1994 -تكنس

 

 

 :المجبلت -5

 
/ النساء كالسمطة في بالد المغرب خالؿ القرف الثالث كالرابع اليجرم :بكنة مجاني -

عدد –جامعة منتكرم، قسنطينة –أكلية، قسـ التاريخ  ةبمقارالتاسع كالعاشر الميالدم، 
 .ـ2000أكتكبر  -خاص

مقاؿ لمحمد بدكم عف كتاب حركية اإلبداع لخالدة  -مجمة النقد األدبي–فصكؿ  -
 .ـ1981ريؿ ، اب3، العدد1سعيد، مج

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 :الرسائؿ الجامعية -6

 
 خميسي حميدم*

، رسالة ماجستير، (ىػ484/ىػ414)الحركة األدبية في إشبيمية لزمف بني عبادة  -
. ـ1984/ـ1983قسـ المغة العربية كآدابيا،  -كمية اآلداب–جامعة دمشؽ 

: ممكؾ رابح*
رسالة ماجستير، إشراؼ ، (أنماطيا كبنيتيا)الصكرة الشعرية عند محمد ماغكط -

ـ 1998-ـ1997نكر الديف السد، جامعة الجزائر، معيد المغة العربية كآدابيا، 
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: مميكة حميدم*
المرأة المغربية في عيد المرابطيف، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، كمية العمـك -

. ـ2002-ـ2001/ىػ1422-قسـ التاريخ–اإلنسانية كاالجتماعية 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 الملخص



 2264 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summary 
 

Andalusia Knew many poetess who were as creative 

in poets as men themselves. But heir poems god man's ones 

. while their dispersed her and here , and scattered here and 

there in books such as “Nafah Atayb” written by Tayeb El 

Makari , and  El Motrib written by Ibn Dihia , and El Ihata 

Fi Akhbar Gharnata written by Lessan Eddine Ben El 

Khatib. 
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Research in the maghrebian Islamic literature are few 

especially on feminine poetry. Therefore , I decided to 

make of that issue the subject of my research for two 

reasons: 

 Firstly; to consider the role of women in enhancing 

the literary movement in magheb and Andalusia, from the 

“el imara” to-the end of almohad period. 

Secondly, to prove that women have the same creative 

ability as men. 

  Hence, we realise that the role woman , in Andalusian 

society , was not reducsd to being servants in  palace but in 

contrast they were philologists , linguists , inscribes and 

women of letters. 

  in our research, we considered the socio- historical 

dimensions especially the habits that existed at that time, 

concerming women which influenced literature and vice 

versa. 

  Our research is divided into an introduction three 

chapters and a conclusion. 

  In the introduction, we dealt with the question of 

women in the west and in the arab world, as well as the 

question of women and literature in the latter from the pre- 

Islamic to the abbasid periods. 

  Also, we made of phenomena of music and servants 

the subject of our study because of its strong relation with 

literature. 

  The first chapter focuses on the social, political, 

economical and cultural life of women in the Islamic 

Maghreb and cultural life of women in the Islamic 

Maghreb. Our interest in these aspects is due to their 
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undeniable relation with literature. indeed, in this chapter 

we put to the fore the fact that women were socially active. 

They left their trails in the political as well as in the 

cultural fields. Queen sobh and princess zeineb enafzaouia 

were case in point. 

  In the second chapter, we limited our study to the 

most important poetical themes treated by women in the 

Maghreb and Andalusia from the “imara” to the dawn of 

“almowahad” periods. 

The most important themes dealth with are:  

1. praise  

2. love 

3. satire 

4. description 

 In this chapter, we concluded with the boldness of 

women in the Maghreb who wrote about love poetry and 

satire with force and courage. We by contrast noticed the 

absence of themes treating of ascetism and elegy. 

We ve devoted the third chapter to study the artistic 

characteristics of their poetry, we analysed content and the 

form, as the rhetorical aspects (elocution and rhetoric) of 

their works. 

 Andalusia followed their predecessors in their poetry. 

Thery adopted the system of strophes. 

 We ended our study synthesing our most important 

conclusions that actually came out from personal 

hypotheses. 
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In our study, we followed the historic-critical and 

descriptive methods, what we consider to be good poetry 

and vice versa. 

        Finally, we used a number of resources that we 

gathered in our bibliography.  
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