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 اإلهداء
 َأرْضِي ِإَل 

ىل ، يِنْ  املاءَ  يَضُى   وَطَن   ِإَل 
 عَزْضِ  وَيِنْ  طُ

 ََيْضِي مُحَاجِهَا نِكُم   نِْْلَسْزَي، انش هَدَاءِ، ِإل املسْزَي، ِإَل  قَهْبي وَيِنْ 

 ُأي ي ِإَل 

هَا؟! انغَيْبِ  ِبظَهْزِ  يَذْكُزُني باهلل فًََنْ   ِإَّلا

 اهَ َّلَ ىْ نَ  الَ ىَ هْ الَ وَ  بَ عْ انصا  انَ بْ كِ رَ  انا كُ  اًَ فَ 

 يبِ أَ  كَ يْ نَ إِ 

  م  يَ أَ  َل إِ 
 اعَ يْ دَ  هُ ىنَ صُ أُ  تَ وْ ذَ غَ

 اعَ ًْ هَ   هُ وعَ زُ فُ  ثَ عُهْ  اءَ زَ ًْ انسا  ةَ هَ بْ الَ  يارِ ىَ يُ  م  طَ  نْ يِ وَ 

 يجِ وْ سَ  َل إِ 

 زِ ظَ اننا وَ  وحِ انز   اءُ وَ رَ 

 يرِ دَ قَ  هِ بِ  ىهُ َيْ  ايَ وَ 

 يايِ يا أَ  سيناتِ  إل

  ىِ سَ هْ بَ وَ 
 يايِ اندا  يَ حِ زْ جُ

 ييِ لَ حْ أَ  ما كُ  يدِ هْ أُ سَ 
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َيرٌَدَِقَ تََوَََرٌَكَ ُشَ

َد،عَ بَََنَ مَِوَََُلَبَ قَََنَ هللَمََِدَُمَ الََ

ََيَََلََنَ مََ َهلل؛َهَُرَُكَ ُشََمَ تَِيَََلَاَسَالن ََرَُكَُِّ 

َيََفََ َكََُرَُكَُش  َاىََعََأَََنَ مَََل 
َ،لَِمََذاَالعََهَََازَِجََىَ َََِِلَيَعََنِ

تَِواِزَوََ َلََح َرَِاج 
ََهَِتِ َاءََيََجَتَِالَ َةَِاقَ الِّ  َُكل ه،َاَلَِالعَََََلَعَََةٍَبََعَ َصََوٍفَرَُفَظََُت 

َوين،مَُعََدَََنمََ

ِرَالَغو ِبَ اَِِلَفََظه  َ،َوَدَعو 

َو َ،َأَساُءواََِِِلَ َمن 

ََََِِزادويِنَفَََب ُطواََعَزاِئِميثََوََ َ َاًرا،ص 

ََكََُلََِِ َعََفََدَََنَ مَََل 
ََِِّبََِوَ لََوَََامَِمَََالَََلَيََِِنِ َكَََق 

َ،ةٍَمََلِ

َأََ َمكَُرَُكَُش 

َمكَُوَ لََيَعََنَِثَ أَُوََ

 يزدِ قْ انحا وَ  اوِ ِتَ اَّلحْ  ىرُ فُ ىْ يَ ى كُ نَ ا، وَ ْير اهلل خَ  ىُ اكُ شَ جَ 
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 الّدراسة: ممّخص

تأخُذ ىذه الّدراسُة طريَقيا عبَر الّشعِر في فترِة نيضِتِو األولى، من الجاىمّيِة إلى نيايِة 
، وتقرُأ فيِو صوًرا من الحياِة األدبّيِة واًلجتماعّيِة  والثّقافّيِة والفكرّيِة لتمك الفترِة، العصِر األمويِّ

وتختصُّ بدراسِة جانٍب يتعّمُق بالمرأِة من تمك الحياِة، نساُء تمك الفترِة المواتي ُينظُر إلييّن 
بسوداوّيٍة في كثيٍر مَن األحياِن، غيَر أّن ضموَعيّن في مثِل موضوِع اليجاِء اّلذي تثبُتُو ىذِه 

 .كاّفة مناحي الحياِة والمجتمعِ  الّدراسُة يجعُميّن فاعالٍت في

وىدَفْت الّدراسُة إلى رصِد حضوِر المرأِة في ىذا المجاِل، بكوِنيا منتجًة أو بتداخِميا فيو 
لوقوِع اليجاِء عمييا، إضافًة لبياِن القيمِة الفّنّيِة لمّشعِر في ىذا اًلّتجاِه، وقد سمَكْت إلى ذلك بحَث 

ثباُت دوِر المرأِة، ثّم إبراُز المعاني جزئّياٍت تفّصُل الموضوَع، من حي ُث اًلّتجاىاُت العاّمُة، وا 
والمضاميُن الفرعّيُة، وكشُف األدواِت المستعممِة في تكويِن الغرض، ثّم الوقوُف عمى الّظواىِر 

 الفّنّيِة المشّكمِة لقوام ذلك الّشعر.

دّل عمى ذلك جميرُة الّنصوِص  وقد َخُمَصْت الّرسالُة إلى أنَّ مشاركَة المرأِة مثبتٌة قطًعا،
في كلِّ مفاصِل ىذا الباِب من الّشعِر، فكنَّ  ، ثّم تبّيَن أّن الّنساَء حضْرنَ اّلتي تّم جمُعيا ودراسُتيا

ىاجيات طوًرا، وميجّواٍت طوًرا آخر، وقد تماشيَن مَع تطّوِر ىذا الفنِّ كما فعَل الّرجُل، وكاَن 
ا يدوُر حوَل اليجاِء بالّشرِف أو الّسخريِة والّتيّكِم، أو اليجاِء اليجاُء اّلذي صدر لممرأة أو عني

 بالّشكِل والقبِح، وبعِض الّسموكّياِت اًلجتماعّيِة كالبخِل والجبِن وغيِرىا.

صبَّْت ىذِه المعطياُت في كياٍن شعريٍّ جميٍل رغَم سمبّيِة الموضوِع اّلذي يسعى إليِو، 
ِء لم يتركوا منحًى فّنيِّا إًّل ودخموه ليزيدوا من تأثيِر ىجاِئيم، فوّظفوا فموحَظ أنَّ الّشاعراِت والّشعرا

ِبنى القصيدِة المختمفِة، وأدواِت المغِة المتنّوعِة، واستعمموا الّطاقاِت األسموبّيَة لمغِة، كّل ذلك في 
مّيِة، يجتمُع ذلك نظاٍم موسيقيٍّ محكٍم، تتشارُك فيِو موسيقى البحوِر الّشعرّيِة مَع الموسيقى الّداخ

مَع الّصورِة والخياِل والمفارقِة، حيث كاَنْت ىذِه الّظواىُر روافَع معنوّيًة، ودعائَم تعبيرّيًة، استنَد 
 عمييا الّشعراُء في توصيِل غاياِتيم.
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 مقّدمةال

يعمْم، ثّم الحمُد هلِل خمَق اإلنسان، عّممُو البيان، والحمُد لُو عّمَم بالقمم، عّمَم اإلنساَن ما لم  

الّصالة والّسالم األتّمان األكمالن عمى معّمم الّناِس الخير، وىادييم سبيل البّر، صّمى عميو اهلل 

 وسّمَم وبارَك وأنعم، وعمى آلو وصحابتو خير جيٍل وأعظم، أّما بعُد؛

عمى  فإّن دراسَة موضوعات الّشعِر واّتجاىاِتو ما زالت تفتح أبواًبا لمّدارسين، يتعّرفون بيا 

حياة الّشعراء ومجتمعاتيم في عصوٍر مختمفة، وينفذون منيا إلى وجداِنيم، ويبحثون عن مظاىر 

" نهاية العصر األمويّ  حّتى هجاء الّنساء في الّشعربِـ "فّردىم، وىذه الّدراسة الموسومة تمّيزىم وت

عن أسراِره،  جاءت امتداًدا لدراسات الّشعِر اّلتي تحاول بيان محتواه، وتسعى إلى الكشفِ 

المحتوى اّلذي يأخُذ أىّمّيتو من طبيعة الموضوع "اليجاء" ومن خصوصّية المعنّي بو "المرأة" في 

فترة كانت المرأة فييا كياًنا مجتمعيِّا حّساًسا، وعنصًرا إنسانيِّا فّعاًًل، فالموضوُع ومن ُيعنى بو 

 حِث والتّقّصي.والّزمن عوامُل تجعُل الّدراسَة مستحّقة، وتدفُع إلى الب

الحاجُة إلى إثبات دوِر  ًل تنفصُل عن أىّمّيتو، فقد برزِت ىذا العنوان  اختيارِ  وأسبابُ  

حسب؛ بل كانت منتًجا ومعاماًل وسيمًة المرأة وتأثيرىا في ىذا المجاِل الّشعرّي، ذلك أّنيا لم تكن 

إضافًة إلى الّرغبِة الّشخصّيِة في بحث متداخاًل في تشكيل فّن اليجاِء عمى طوِل الفترِة الّزمنّية، 

 كان جديًرا بو. الموضوع اّلذي لم يحَظ باىتمامٍ 

 ؛المختمفة ونيج البحث في ىذا الموضوع المنيج الّتكاممّي، باإلفادة من أدوات المناىج 

اّلتي والبنيوّي، وغيرىا من أدوات المناىج األخرى،  ،والجماليّ  ،والّنفسيّ  ،والتّاريخيّ  ،اًلجتماعيّ 

وّفرت األعمدة الّنظرّية لتحميل موضوعات الّشعر الجزئّية واستجالئيا، ورصد التّفاعالت 

ن  اًلجتماعّية واآلثار الّنفسّية المدلول عمييا بنّص الّشعر، وكذلك كشف أسرار جمال الّشعرّية وا 



 ح
 

اليجاء المتعّمق كان المعرض ىجائيِّا، وبيان البنى الّداخمّية والخارجّية لمخطاِب الّشعرّي في 

 بالمرأة.

واستوفيت ىذه الّرسالة في مقّدمة وثالثة فصول وخاتمة، جاء الفصل األّول تحت عنوان  

، وفيو تّمت دراسة تقّمب المرأة بين كونيا منتجة لميجاء ومتعّرضة "ّنساءهجاء ال شعر اّتجاهات"

لو، واليدف ىو إثبات دور المرأة في اإلنتاج وحضورىا في المعرض. وكان الفصُل الثّاني بعنوان 

، وتناول المعاني العاّمة اّلتي وّظفت في ىذا اليجاء، وبعض "ّنساءهجاء ال شعر مضامين"

 ،واليجاء بالّشكل ،بالّدًللة ومقاصد الّشعراء، فجيء عمى ذكر الّسخريةالجزئّيات المتعّمقة 

والّتعّرض لمّشرف، وغيرىا من الّصفات اًلجتماعّية المذمومة. والفصُل األخيُر جاَء مالًكا لذلك 

، وجاء لموقوف عمى إجماٍل لمقضايا الفّنّية "ّني في شعر هجاء الّنساءالّتشكيل الف"كّمو بعنوان 

ة الّظاىرة في نصوص ىجاء المرأة، فدرس البناء في المبحث األّول، والمغة واألسموب في األساسيّ 

 .ّرابع والخامسال في والّصورة ثّم المفارقة ،لموسيقى بأشكالياا والثّالث تناول الثّاني،

وقفمت الّرسالة بخاتمة جمعت أىّم الّنتائج العممّية، واستخمصت أبرز القضايا المتعّمقة  

 بالموضوع، مستفيدة من الماّدة وتحميميا الممتّد عمى طول الّرسالة.

وىذه الّدراسُة ليست األولى في ىذا الباب، فقد تّم بحُث الموضوِع بعيِنِو في ثنِي دراساٍت  

 محّكم بحث الّزىيرّي، وىي حمد بدوي جميلو  ،العّزاويّ  زغير سدخ ىاديسة مثل درا،كاممٍة أخرى

 الّتربوّية، والعموم اآلداب في القادسّية مجّمة ،"والفرزدق جرير نقائض في بالمرأة الهجاء": بعنوان

: بعنوان محّكم بحث ودراسة نزيية طو، وىي،(ٙٓٔ -ٜٗ) م،ٜٕٓٓ ،(ٛ) المجّمد ،(ٔ) العدد

 سمسمة العممّية، والّدراسات لمبحوث تشرين جامعة مجّمة"، الّنميريّ  العود جران شعر في المرأة"

 العزيز عبد، ودراسة (ٓٛ -ٖٙ) م،ٕٛٔٓ ،(٘) العدد ،(ٓٗ) المجّمد اإلنسانّية، والعموم اآلداب
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 العصر نهاية حّتى الجاهمّية من "الهجاء: بعنوان محّكم بحث محّمد الخويطر، وىي بنا

 العربّية المغة كّمّية حولّية ،"والّسياسة واإلسالم القبمّية بين   وتراوحه الفنّ  طبيعة في نظرة-األمويّ 

أو أفردْت لو بعُض  (.ٕٕٓ -ٕٛٔ) م،ٖٕٔٓ ،(ٔ) العدد ،(ٖٖ) المجّمد مصر، -بالّزقازيق

: بعنوان محّكم بحث، وىو عودةالّدكتور خميل العنوان األقرب لبحٍث قاَم بِو األبحاث، فكان 

 لّمغة العام المؤتمر أعمال: المصدر األموّي"، العصر نهاية حّتى العربيّ  الّشعر في المرأة "هجاء

-غّزة اآلداب، كمية-اإلسالمّية الجامعة مجّمة المعاصرة، والّتحديات والمغة األدب قضايا -العربّية

الوقوف  يستطعا البحَث كاَن جزئيِّا ولم غيَر أّن ىذ؛ (ٜٔٛ -ٜٙٛ) م،ٕٓٓٓ-مايو فمسطين،

، فجانبت بعض نتائجو الّصواب، لعدم استيفاء القدر الكافي من الّشواىد عمى تفاصيِل الموضوع

وىذه الّدراسُة تبحث بعمٍق وتوّسٍع وتخّصص، بما يستوفي جيوَد الّسابقين ويكّمميا ويضيُف إلييا، 

غايِة من عموِم اجتياداِت مع اإلفادِة مّما جاء فييا والبناء عميو إلكماِل الّصورة وتحقيِق ال

 الّدارسين.

وأفادت الّدراسُة من عدٍد من المصادِر والمراجِع، كان أىمَّيا دواويُن الّشعراِء والّشواعر،  

ًلبن طيفور،  الّنساء وبالغات لممرزوقّي، وشرحه ألبي تّمام، الحماسةِ  ديوان وكتُب األدب مثلُ 

ًلبن قتيبة. وبعُض  والّشعر والّشعراء األخبار وعيون، لمجاحظ الحيوانو  واألضداد والمحاسن

شروِح كتِب األدِب والّدواوين، وغيِرىا من المجاميِع والمؤّلفاِت اّلتي احتوت ماّدة الّدراسِة الّشعرّية، 

منيا القديُم مثل ؛ ِة ووجياِت الّنظِر الّنقدّيةإضافة إلى كتٍب أدبّيٍة نقدّية وّفرت اإلمداد باآلراء العمميّ 

 وديوان الّصناعتينًلبن رشيق القيروانّي، وكتاب  والعمدةلحازم القرطاجّنّي، منهاج البمغاء 

 محّمد لمحّمد ونءوالهّجا الهجاءالحديث المعاصُر مثل منيا ألبي ىالل العسكرّي، و  المعاني

 وتحميل الخطاب الّشعريّ ، لعبد اهلل الّطّيب والمرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاحسين، 

 لمحّمد مفتاح، وغيِرىا من المصادر والمراجِع اّلتي استرشدت الّدراسُة بيا.



 ي
 

اّلتي منيا تعّطُل الوصوِل إلى المكتباِت  وقْد واجَو العمل في إتماِم ىذه الّدراسِة صعوبات 

مّثُل بسبب ظروِف العالِم المحيطِة، وظروِف اًلحتالِل اّلتي ت صادِر األصيمةتضّم العديَد من الم

إلى صعوبٍة في تحديد ىوّيات بعض الّشعراِء والّشواعِر المجيولين،  الواقَع الفمسطينّي، إضافة

 وفقدان بعِض الّنصوِص ما جعَل الّدراسة تفتقُر إلى إتماِم بعض تفاصيِميا.

وعمُل اإلنساِن كما صفُتو ًل تصُل إلى الكماِل، وًل بّد من نقٍص أو قصور، فيمزم أن  

كوُن في ىذا العمِل من خمٍل أو زلٍل أو سيٍو أو نسياٍن أو خطأ، دون قصد أو أعتذر عّما قد ي

 عمد، فما كان من خطأ أو نحِوه فمن نفسي، وما كان من خيٍر فبنعمٍة من اهلل وفضل.

وصَل ىذا العمُل إلى صورِتو اّلتي ىو عمييا بفضِل اهلل سبحاَنو وتوفيقو، ثّم بعوٍن مّمن و  

رشاٍد وتوجيو،  يّسرىم اهلل في سبيلِ  إنجاِزه، أشكرىم وأثني عمى جيِدىم فيما قّدموه من نصٍح وا 

عمى رأِسيم وفي مقّدمِتيم وفي الّصدِر منيم معّممي ومرشدي األستاُذ الّدكتور عبد المنعم حافظ 

 الّرجبّي حفظُو اهلل ورعاه، وجزاُه عّني خيَر ما يجزي معّمًما عن طالبو.
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 ّنساءهجاء الشعر اّتجاهات  
تشير االّتجاىات إلى الخطوط العاّمة اّلتي سار فييا فّف اليجاء المتعّمؽ بالّنساء، ويحاوؿ 

ىذا الفصؿ استجالء الخصوصّيات المّتصمة بالموضوعيف: اليجاء والّنساء، وذلؾ باجتماعيما 

يتضّمف رسالة سمبّية تحّط مف قدر اآلخر وتسّخر مقّدرات الّشعراء لإلطاحة مًعا، فاألّوؿ فّف 

والموضوع الثّاني ىو الّنساء، المواتي  بغيرىـ معنويًّا بشكؿ مباشر، وماّديًّا باآلثار المصاحبة.

يأخذف صورة نمطّية مّتصمة بالجماؿ؛ فمطالما تغّزؿ الّشعراء بيّف، وكثيًرا ما كّف بأنفسيّف 

"وكما بالغ الّشعراء العرب في تصوير الجانب اإليجابّي في المرأة المثاؿ، لذلؾ الجماؿ،  صانعات

فإّنيـ بالغوا في تصوير الجانب الّسمبّي في صورة المرأة اّلتي كرىوىا أو تخاصموا معيا أو مع 

 . أىميا، ويمكف أف تكوف الّصورة المدمجة بيف الّصورتيف ىي الّصورة اّلتي تقّرب مف الواقع

لممرأة في حاؿ الغزؿ، فإّنيـ عمموا  صورةاء يحرصوف عمى إنتاج أبيى فبينما كاف الّشعر 

عندما اختمفوا معيا أو مع  (ٔ)عمى القدح بيا والّتعّرّض إلييا، وتناولوىا بشيء مف الّسخرّية المّرة"

مى أّف ثّمة المرأة مجااًل لميجاء أو مصدًرا لو يدّؿ ع مف تّتصؿ بو مف الّرجاؿ؛ َفأْف تكوفَ 

خصوصّية ليذا الغرض، تحتاج ىذه الخصوصّية إلى دراسة تفاصيميا وخصائصيا، وأّوؿ ما 

ـّ، وىو كّؿ  ينبغي فعمو ىو تحديد مفيوـ شعر ىجاء المرأة، اّلذي ىو موضوع ىذا البحث العا

بوصفيا شعر ىجائّي قالتو امرأة أو قيؿ فييا، وبذلؾ يالحظ أّف المرأة كانت محّدًدا لمّدراسة، 

ظيار  ىاجية تارة، وميجّوة تارة أخرى، وىذا ما يعمؿ الفصؿ األّوؿ عمى بياف مجاالتو، وا 

مساراتو، بالحديث عف المرأة حيف قامت بفعؿ اليجاء، وعنيا وقد وقع عمييا، وبياف الّدوافع 

 والمؤّثرات الموضوعّية في كال الحاليف.

                                                           
المصػػدر: ، هجاااء الماارأة لااع الّشااعر العر ااّع  تّاار نألايااة العصاار األمااو ّ عػػودة، خميػػؿ؛ بحػػث محّكػػـ بعنػػواف:  ٔ))

كميػػة -قضػػايا األدب والمغػػة والّتحػػديات المعاصػػرة،  مجمّػػة الجامعػػة اإلسػػالمّية -أعمػػاؿ المػػؤتمر العػػاـ لّمغػػة العربّيػػة
 (.٘ٚٛ، )ٜٔٛ-ٜٙٛـ، الّصفحات: ٕٓٓٓ-فمسطيف، مايو-اآلداب، غّزة
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 هاجيةا  المرأة   –أّوًلا 

الّتراث األدبّي العربّي، ساىمت في إنتاجو وتداولو، وشّكؿ حضورىا فضاًء المرأة جزء مف 

رحًبا فيو، ولكّف اليجاء اّلذي يّتصؿ بالقبح في الوعي اإلنسانّي يبدو متناقًضا في ظاىره مع 

طبيعة المرأة الّرقيقة، فيؿ ساىمت المرأة في اليجاء؟ وكيؼ كاف ىجاؤىا؟ ىذه األسئمة الفرضّية 

المباحث اآلتية، واألساس في طرحيا ىو الخصوصّية والتّفّرد اّلذي تحظى بو المرأة تجيب عنيا 

 اإلسالـ. فية، والمكانة اّلتي حصمت عمييا في موقعيا االجتماعّي في العقمّية العربيّ 

 هجاء المرأة للمرأة: - أ

تيجو المرأة نظيرتيا المرأة، وىذا اليجاء يتمّوف بموف العالقات االجتماعّية اّلتي تربط المرأة 

بمف تيجوىا، واليدؼ المرجّو في ىذا المبحث إثبات ذلؾ اليجاء ضمف مستوياتو االجتماعّية، 

لى ومعرفة شكمو ومضمونو بشواىد واضحة، ومحاولة إبراز جوانبيا وتفصيؿ محتواىا ما تيّسر إ

لممرأة يظير ىجاء المرأة لكّنتيا، قالت ىند بنت عاصـ  ىجاء المرأةالفيـ. وفي سياؽ ذلؾ سبيؿ 

 :(ٕ)المرأة ابنيا يزيد بف ربيعة بف غزالة(  ٔ)الّسدوسّية

 ]ِمَف الكامؿ[

                                                           
 .ٓٓٔ ء، الغات الّنساشاعرة جاىمّية، كانت عند ربيعة بف غزالة الكندّي. انظر: ابف طيفور،  ٔ))
 .ٓٓٔ ،نفس هٕ) )

َناااَرَرة     َوُيَخاِدُعػػُو. : اْلُمَحاَرَبػػُة. َوَنػػاَكَرُه َأْي َقاَتمَػػُو؛ أِلَف  ُكػػؿ  َواِحػػٍد ِمػػَف اْلُمَتَحػػاِرَبْيِف ُيَنػػاِكُر اآْلَخػػَر َأْي ُيَداِىيػػوِ اْلم 
: مضا ب ة: كثيػرة التّػأّفؼ. متألة اْلَجاِرَيُة؛ أِلَن َيا ِفي ِخْدِرَىا َمْكُنوَنػٌة. َ ْيَضة  اْلِخْدِر:: الجارية اّلتي نيد ثدياىا. الَرعاب

ـْ ُيَجػػرٍِّب  الغ ْماار:المضػػّبب: المسػػتور، وقيػػؿ: َأَضػػب  اْلقَػػْوـُ ِإَذا َسػػَكُتوا َوَأْمَسػػُكوا َعػػِف اْلَحػػِديِث.   اْلَجاِىػػُؿ اْلِغػػرَّ ال ػػِذي لَػػ
ـْ تفااّرع القااو أي طمػػت وجييػا بػػالورس أو الكػركـ ليصػػفو لونيػا.  اأْلُُمػوَر، وقيػؿ: جاريػػة مغّمػرة؛ : تَػػَزو َج َسػيٍَّدَة ِنَسػػاِئِي

 . مػػاّدة  ،ِلسااا   الَعااَربِ انظُػػْر: ابػػُف َمْنظػػور، : ِعْنػػَد اْلَعػػَرِب اْلَحػػظَّ، َوُىػػَو ال ػػِذي ُتَسػػمٍّيِو اْلَعػػَرُب اْلَبْخػػَت. الطبياارَوُعْمَيػػاُىف 
 و)غمر(، و)كعب(، و)فرع(، و)طير(.)نكر(، و)بيض(، و)أفؼ(، 
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ْنَراااااااااااااَرةا   َأَيِزياااااااااااااد  َ اااااااااااااْد ًَلَ ْياااااااااااااَت م 

ااااااااااْدَخَل اْلَقْ اااااااااارِ    ااااااااااَ  م   َعِجَلااااااااااْت ِ أ مل

   
 َجاِهَلااااااااااااااةا ِإَذا َنَطَقااااااااااااااتْ َهْوَجاااااااااااااااَء 

 َلْيَسااااااااااْت َرَعا اااااااااااا َ ْيَضااااااااااة  اْلِخااااااااااْدرِ   

   
ْتَأَلااااااااااااةا   َسااااااااااااْوَداَء َمااااااااااااا َتْنَفاااااااااااا   م 

ْمااااااااااارِ     َماااااااااااْبًَ م َضااااااااااا بَ ةا َعَلااااااااااار غ 

   
 َماااااا َرااااااَ  َجاااااد َ  ِلاااااع النلَسااااااِء ِ اااااِذ 

 َلاااااااااااْرعط َعِشااااااااااايبَة َطْير َهاااااااااااا َيْجاااااااااااِر   

   
 َ ااااااَدِر الاااااارْ َضاااااانبْت َعَلْيااااااَ  ِلااااااِنْعَ  ذ و 

ااااااااااااااااوِد ِلْبَْماااااااااااااااارِ     َرْ َمااااااااااااااااِ  َواْلَمْ م 

   
ىذه األبيات فييا خطاب مباشر لالبف باستعماؿ نداء القريب "أيزيد" وتتضّمف األبيات 

ـّ بالّصفات  رسالة مف محوريف يجتمعاف في اّتجاه واحد ىو ذـّ زوجة االبف؛ المحور األّوؿ ىو الّذ

ـّ بالّصفات الماّدّية أو الجسدّية يتفّرع إلى المعنوّية وذلؾ في قوليا: "منكرة،  ىوجاء، جاىمة"، والّذ

ذـّ بإثبات صفات ونفي أخرى، فاإلثبات نحو قوليا: "سوداء، متأفة، مألى، مضّببة عمى غمر" 

والّنفي مثؿ قوليا: "ليست كعاًبا بيضة الخدر"، والّظاىر مف ىذه األبيات أّف اليجاء لتمؾ الكّنة لـ 

األـ عمى كّنتيا حْسُب، بؿ َربا عميو سوٌء في العالقات،  ما دفع الياجية إلى  يكف بسبب سخط

جعميا في مقاـ القبح المعنوّي والجسدّي ُمعتنَيًة بأدّؽ التّفاصيؿ اّلتي تحّط مف قدرىا؛ "فالّسخط 

ىذه وحده قد يخمؽ ىجاًء، ولكّف ىذا اليّجاء ال ينبغ ويتفّوؽ حّتى تتوافر فيو صفات أخرى، وأّوؿ 

، وقد تكوُف دّقة المالحظة في غرض اليجاء سمًة تمّيزه عف (ٔ)المّيزات وأبرزىا دّقة المالحظة"

بقّية األغراض؛ لذلؾ تجد لو خصوصّيًة في كّؿ نموذج، عمى عكس ما يمكف أف تجده في 

 األغراض األخرى مف الّتشابو اّلذي قد يصؿ إلى حّد التّقميد.

البنيا الكميت وقد ساّبيا (  ٕ)ميجاء؛ ومف ذلؾ قوؿ سعدةوقد تدفع ظروؼ زواج االبف ل  

 .بعد أْف تزوج بنت أبي َمْيوش عمى مراغمة ليا، وكراىة لذلؾ

 
                                                           

 .ٜٕ، الألجاء والألّجاءو  لع الجاهلّية، حسيف، محّمد محّمد ٔ))
 .ٙٛٔ/ٕ، أعال  الّنساءسعدة بنت مزيد بف خيثمة أـ الكميت الّشاعر. انظر: كّحالة، ٕ) )
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  :(ٔ)تقوؿ

 ]مف الّطويؿ[

 َعَلْياااااَ  ِ َأْنَقااااااِض اْلِعااااارَاِ  َلَقاااااْد َعَلاااااتْ 

 َعَلْيااااااااَ  ِ َتْخااااااااِديِ  النلَساااااااااِء اْلَراااااااارَاِئ ِ   

   
 َلَقااااْد رَاَش اْ اااا   س ااااْعَدَة َنْفَسااااه   َلَعْمااااِر ْ 

 ِ ااااااِريِش الااااااذ َناَ ر ًَل ِ ااااااِريِش اْلَقااااااواِد ِ   

   
ب  ناااااااءا َهَدْمتَااااااه   وه   َ َناااااار َلااااااَ  بَمْعاااااار 

 َوِللشباااااااااَرِه اْلَعااااااااااِد ل َ اااااااااا ط َوَهااااااااااِد     

   
إّف األـّ في ىذه األبيات تيجو بأسموب تعبيرّي يجمع االبف وزوجو، فمف جية ىي تذـّ 

الّزوجة ومف جية أخرى تذـّ ابنيا اّلذي لـ تتّفؽ معو في االختيار، وقوليا: "عمت عميؾ بتخديف 

رغب الّنساء الكرائـ" فيو حّط مف قدر الولد اّلذي ضّنت عميو العراؽ بالّنساء الكريمات الالتي يُ 

بيّف، ولـ يبَؽ أمامو إاّل الميازيؿ مف نسائيا، ومفيوـ مف ىذا الّسياؽ بالمخالفة أّف زوجو اّلتي 

غمب رغبة أّمو بزواجو منيا ليست مف تمكـ الّنساء الكرائـ، فكأّنيا تقوؿ البنيا لست أىاًل لزواج 

ـَ الجناس اّلذي تصّدَر الصّ  در والعجز "عميَؾ/عميَؾ" الكرائـ فتزّوجت َمْف ىي غير ذلؾ، وقد أسَي

في التّقميؿ مف شأف ابنيا؛ فالمفظة األولى اسـ فعؿ أمر، واألمُر يكوُف مف األعمى إلى األدنى، 

والثّانية حرُؼ جّر يفيُد االستعالء، وسبؽ بالفعؿ "عمت"، وىذا ما يزيد مف حّدة المعنى اّلذي 

 مف قدر زوجو. أرادتو األـّ؛ فكّمما حّطت مف قدر ابنيا، استطاعت الحطّ 

ابنيا اختار الّطريؼ عمى  وتكمؿ األـّ ىجاءىا فترى أّف ابنيا غّر نفسو، فحسب رأييا أفّ   

األصيؿ، والّذنب عمى المقّدمة، وىو بذلؾ يحّط مف شأف نفسو بارتباطو بيذه المرأة قميمة القدر 

ـّ تسيُر ع مى عادة الّنساء في تفضيؿ ودنيئة المقاـ عمى ما تصفو أّمو بقوليا: "ريش الّذنابى"، ُث

                                                           
 .)أخبار الكميت بف معروؼ(. ٖٛٙ ،ٖٚٙ/ ٕٕ، األغانع، أبو الفرج، األصفيانيّ  (ٔ)

تخااادي : اّتخااااذهّ  إخاااداناا، أي: عميػػػؾ بميازيػػػؿ العػػػراؽ فقػػػد ضػػػّنت عميػػػؾ بكرائميػػػا.  ترّفعػػػت، علااات: 
  ماّدة )عمَو(، و)َخَدَف(، و)راَش(. ِلسا   الَعَرب،. انُظْر: ابف منظور، : أي التصؽ. راشمصاحبة
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وه  َ َنر َلَ  نفسيا عمى غيرىا، فتقوؿ: " "؛ أْي: إّف والدَؾ يا كميت بف معروؼ  ناءا َهَدْمَته   َمْعر 

أحسَف االختيار عندما اختاَر لؾ ىذه األـّ، ولكّنؾ لـ َتِسْر عمى نيجو، وأسأَت االختيار عندما 

 وبذلؾ قمت بيدـ شرؼ العائمة العريؽ. تزّوجت بيذه المرأة اّلتي ال تقارف بوالدتؾ،

وىذا الّنموذج يدعـ  سابقو في أّف ثّمة خصوصّية لشعر اليجاء الّشخصّي؛ فالّشعراء 

عندما يطرقوف غرًضا ما ال يخترعوَف مفرداتيـ، بؿ يتعامموَف مع المغة َوْفَؽ ما تمميو الحاجة، 

واقعيـ في جوانَب أخرى، ورغـ  فتجدىـ يحاوروَف الماضيَف في بعض الجوانب، ويضيفوَف مف

ا، ولغًة  اتّفاؽ المصدر المغوّي يتبايف الّشعراء فيما بينيـ؛ إْذ تجُد لكّؿ واحٍد معجًما شعريًّا خاصًّ

مميٍَّزًة لو، وىذه المغة ال تكوف لغتو إاّل بقدر ما يفرغيا مف ماضييا، ويشحنيا بالمستقبؿ، فالمغة 

، ورّبما جاءت في ىذا الغرض مف استناد ىذا الّنوع إلى (ٔ)ة مادائًما تحضف زماًنا وبنية اجتماعيّ 

، والبناء عمييا، وتحويرىا وتوجيييا في جوانَب الحياة الواقعّية في جمع الّصفات الّسّيئة لمميجوّ 

عديدٍة؛ فقد تكوُف ىذه الّصفات في واقعيا عادّية ُمتقب مة، لكّنيا تصبح ذات دينامّية متحّكمة في 

تحريؾ الّصورة وتحويميا إلى مشيد فكاىّي ساخر يدعو المتمّقي إلى إعماؿ خيالو لإلحاطة 

شة واالنفعاؿ لقدرة الياجي عمى اّتخاذ األمور العادّية بأركانو، لتظير بعد ذلؾ عالمات الّدى

مطّيًة لرسـ صورة تفارؽ الواقع رغـ اّتصاليا بو، وتنسفو رغـ اتّفاقيا معو؛ فيي تّتصؿ بالواقع في 

نقطة محورّية تتمّثؿ في الميجّو وما يّتصؿ بو مف حقائؽ كالّنسب، وتفارقو في تصّيد المتباعدات 

قامة العالقات، وتت ّفؽ معو في األحداث واألماكف والّصالت والّصفات، لكّنيا تنسفو في وصؼ وا 

كّؿ ذلؾ وصًفا دقيًقا ساخًرا، وىذا الوصؼ انتقائيٌّ يرتكُز عمى الّنقاط القابمة لميجاء؛ كالّدمامة، أو 

 ، أو بعض الّتصّرفات غير المحمودة لمميجّو.ؼِ رَ بعض الحِ 

                                                           
 .ٛٚ، زم  الشعرأدونيس،  انظر:( (ٔ
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ليجاء الّشخصّي سمًة ميّمًة مف سمات الّشعر غيَر أف  ىذه الخصوصّية تُفقُد فّف ا

العربّي، ىي سمة الخمود؛ لذلؾ يمكف القْوُؿ: إّف ُجؿ  شعر اليجاء الّشخصّي شعٌر وظيفّي، ينتيي 

تأثيره بانتياء وظيفتو، وىي إيصاُؿ الّرسالة لمميجّو، أو الّتشيير بو، "واستناد اليجاء إلى قيـ 

يفقد قيمتو بتغّير الّزمف واختالؼ الّظروؼ، فال يخمد منو إاّل ما الحياة الواقعة يجعمو عرضة ألف 

، أو ما ُأرسَؿ مثاًل، أو ما (ٔ)يستند إلى عاطفة إنسانّية عاّمة، أو نكتة مضحكة، أو دعابة ساخرة"

 كانت صورتو طريفًة تناسُب فئاٍت ومواقَؼ عديدًة في المجتمع.

ـّ وال ي ت الّزوجة مف ىجيالّزوج عمى كّنتيا؛ فقد توّقؼ ىجاء المرأة لممرأة عند سخط أ

كالًما ( ٖ)لزوجة أخييا جميمة( ٕ)ما قالتو أسماء بنت ربيعة الّتغمبّيةمف ذلؾ  أخوات زوجيا،

 .(ٗ)بعد قتؿ زوجيا مضمونو أنيا ترحؿ رحيؿ الشامت 

 

                                                           
 .ٜٖ، لع الجاهلّية الألجاء والألّجاءو ، حسيف، محّمد محّمدٔ) )
بف الحارث بف زىير بف جشـ التغمبية أخت كميب بػف ربيعػة. شػاعرة مػف تغمػب شػاركت مػع  أسماء  نت ر يعة ٕ))

قوميػػا فػػي حػػروبيـ،  ليػػا شػػعر فػػي رثػػاء أخييػػا كميػػب، وينسػػب إلييػػا شػػعر تخاطػػب فيػػو جميمػػة زوجػػة كميػػب وأخػػت 
 .ٔٙ/ٔأعال  الّنساء،جساس وتطمب منيا الّرحيؿ. كّحالة، 

ىي أخت جساس بػف مػرة، وزوجػة كميػب وائػؿ التغمبػي. كػاف زوجيػا كميػب كثيػر الفخػر بنفسػو  جليلة  نت مّرة: ٖ))
أماميػػا وكثيػػر التعػػريض بأىميػػا، ولػػـ يعبػػأ كميػػب بتحػػذير زوجتػػو جميمػػة، ورمػػى ضػػرع ناقػػة خالتيػػا البسػػوس، فقتمػػو 

الًما مضػمونو عػدـ الّرغبػة بوجودىػا، والّشػماتة أخوىا بيا، ورحمت ىي عف قـو زوجيا بعد أف سمعت مف أسماء ك
 .ٕٚٔ/ ٘، نألاية األرب، الّنويريّ بيا. انظر: 

لّمػا قتػؿ جسػاس بػف مػرة كميبػا كانػت جميمػة أخػت جسػاس تحػت كميػب، فػاجتمع نسػاء الحػي لممػأتـ يقمػف ألخػت ٗ) ")
لػػت ليػػا: اخرجػػي يػػا ىػػذه عػػف كميػػب: رّحمػػي جميمػػة عػػف مأتمػػؾ فػػإف قياميػػا فيػػو شػػماتة وعػػار عمينػػا عنػػد العػػرب، فقا

مأتمنا وأنت أخت واترنا وشقيقة قاتمنا، فخرجت وىي تجر أعطافيا، فمقييا أبوىا مرة فقاؿ ليا: ما وراءؾ يا جميمػة؟ 
قالت: ثكؿ العدد وحزف األبد، وفقد خميؿ، وقتػؿ أخ عػف قميػؿ، وبػيف ذيػف غػرس األحقػاد وتفتػت األكبػاد، قػاؿ ليػا: 

عػػالء الػػديات، فقالػػت جميمػػة: أمنيػػة مخػػدوع ورب الكعبػػة، أبالبػػدف تػػدع لػػؾ تغمػػب دـ أو يكػػؼ ذلػػؾ كػػريـ الصػػفح وا  
/ ٔ ، الراماال لااع التّاااري ،. وابػػف األثيػػرٕٜالمنااازل والااّديار،  ربيػػا، وفػػي الخبػػر طػػوؿ". انظػػر: أسػػامة بػػف منقػػذ،

 .ٕٚٔ/ ٘، نألاية األرب . والّنويرّي،ٙٚٗ
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 :(ٔ)حيث تقوؿ 

  ]مف الّرمؿ[

 أخااااااااَت َجّساااااااااسط تَااااااااواَرْ  َوِارَ لااااااااع

 ث اااااااا ب ِانَتِقلااااااااعَعاااااااا  ِلنانااااااااا الَيااااااااوَ    

   
 َأنااااااااااااِت أَلَقيااااااااااااِت َوَأغَريااااااااااااِت ِ نااااااااااااا

 َساااااااااااَتَرْ  ِمّناااااااااااا ِضاااااااااااراَ  الش اااااااااااع لِ   

   
يَ  َأخااااااااااع  ر نااااااااااِت ِ اااااااااااأَلمِس َتغ اااااااااارل

 َوت َمنليااااااااااااااِه ِ مااااااااااااااا َلاااااااااااااا  َيفَعاااااااااااااالِ   

   
 َوَتقاااااااااااوليَ  َأخاااااااااااع ِصاااااااااااألر َ  ماااااااااااا

ااااااااااااااا  َأًر ِ الِمعَ ااااااااااااااالِ     ِمثل اااااااااااااااه  ِممب

   
اّتياـ أرممة المقتوؿ بشيء مف الّتواطؤ مع أخييا القاتؿ، اليجاء في ىذه األبيات نابٌع مف 

وبطردىا مف الّديار وتوّعدىا، فيي اّلتي خّذلت القتيؿ عف القاتؿ حّتى قتؿ، واستعماؿ كممات مثؿ 

"أغريت بنا، تغّريف" فييا داللة كافية عمى االّتياـ الّصريح، األمر اّلذي استدعى الخطاب بأوامر 

 مي، انتقمي" واستوجب مف بعده الوعيد المباشر ألرممة أخييا "ستري".الّرفض "تواري، ارح

 :(ٕ)وقد حاولت جميمة المعنّية باألبيات الّسابقة الّرّد عمى اّتياميا، فقالت تجيبيا 

 ]مف الّرمؿ[

 ياْ َنااااااااااَة اأَلْ ااااااااااَواِ  إْ  ل ْمااااااااااِت َلاااااااااااَل 

 َتْعَجِلاااااااااع ِ اااااااااااللوِ  َ تبااااااااار َتْسااااااااااأَِلع  

   
 َتَ يبْناااااااااااااِت الباااااااااااااِذ َلاااااااااااااِ َذا َأْناااااااااااااِت 

 ي وِجاااااااااب  اْلَلاااااااااْوَ  َلل اااااااااوِمع َواْعاااااااااذ ِلع  

   
 ِإْ  َتر اااااْ  أ ْخااااات  اْماااااِرئط ِليَماااااْت َعَلااااار

 َشااااااااااَف ط ِمْنأَلااااااااااا َعَلْيااااااااااِه، َلاااااااااااْلَعِلع  

   
 َجااااااالب ِعْناااااااِد  ِلْعااااااال  َجسبااااااااسط َلَياااااااا

اااااااا اْنَجَلاااااااْت َأْو َتْنَجِلاااااااع    َ ْساااااااَرِتع َعمب

   
                                                           

. )ىػذا مرجػع وسػيط،  ذكػَر صػاحبو أّف مصػدر ىػذه ٚ، العربرياض األدب لع مراثع شواعر شيخو، لويس،  (ٔ)
، ولػـ أعثػر عمػى معمومػات بشػأف ىػذا الكتػاب، ٘ٚٔ شرح القصيدة الّنورانّية لاع منا اب العدنانّياةالقصيدة كتاب 

 ولـ أجد ىذه القصيدة في كتب األدب رغـ ورود القّصة في كثير منيا(.
 (.عبؿ) ماّدة ،الَعَربِ  ِلسا    َمْنظور، ابفُ : انُظْر . َعِريٌض  َطِويؿٌ  َنْصؿٌ  :المعَ ل

الو شااّيات .  وأبػو تّمػاـ، ٙ٘ٚ/ ٔ وسامط الللاع،. ٘ٔٔ، الّتن ياه علار أوهاا  أ اع علاّع لاع أمالياهالبكػرّي،  ٕ))
 ،)  . ٕٙٔ/ ٘، نألاية األرب. والّنويرّي، 829 -828)ال ماسة الّصغًر
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 َوْجااااااِد  ِ اااااااهِ ِلْعاااااال  َجسباااااااسط َعَلاااااار 

ااااااااااْد ط َأَجِلااااااااااع    َ اااااااااااِط   َظأْلااااااااااِر  َوم 

   
 َلاااااااْو ِ َعاااااااْي ط ل ِقَئاااااااْت َعْيِناااااااع ِساااااااَوً

 أ ْخِتأَلاااااااااااا َلاْنَفَقاااااااااااَأْت َلاااااااااااْ  َأْ َفااااااااااالِ   

   
 َتْ ِمااااااال  الَعاااااااْي   َ اااااااَذً الَعاااااااْيِ  َرَماااااااا

 َتْ ِماااااااااااااال  اأْل    َأَذً َمااااااااااااااا َتْعَتِلااااااااااااااع  

   
َضاااااااااااْت َصاااااااااااْرَعت ه    َياااااااااااا َ ِتااااااااااايالا َ وب

 َه َ ْيتَاااااااعب َجِميعااااااااا ِماااااااْ  َعااااااالِ َساااااااقْ   

   
اااااااااااِنع َ ْتااااااااااال  ر َلْيااااااااااابط ِ َلظاااااااااااار  َخصب

 ِماااااااااْ  َورَاِئاااااااااع َوَلظاااااااااار م ْساااااااااَتْقِ ِلع  

   
والواضح مف اّتجاه رّد جميمة أّنيا تجنح إلى الموادعة والمسالمة، فقد خاطبت أسماء 

األقواـ" وذلؾ أّنيا في مقاـ الّدفاع عف الّنفس، فقتيؿ اليوـ زوجيا وأخو مّتيمتيا،  بقوليا: "يابنة

بينما ىي تنظر إلى الغد فترى نفسيا أرممة قتيؿ وأخت آخر، وكأّنيا مدار الفقد في ىذه الحرب، 

دوف أف تعمـ ىي أو أسماء مصير األمور الحًقا بتتابع الخسائر منيما، ولكّف المقاـ في لحظة 

وؿ ىذا الّشعر والّرّد عميو ىو مقاـ البكاء عمى كميب والفجيعة بو، والّتيّدد بالثّأر واالنتقاـ مف ق

قاتميو، األمر اّلذي جعؿ جميمة تشفؽ عمى أخييا بعد خسارة زوجيا، فحّرؾ عاطفة أسماء 

 الّتياميا وطردىا.

يجاء يقوـ عمى عنصر ومف ىجاء المرأة لممرأة، ما يكوف بيف القرينات، وىذا الّنوع مف ال

 :(ٔ)الّسخرية، كما في قوؿ جارية في جارية تسّبيا

 مشطور الّرجز[ِمْف ]

 س ااااااااااااااااا لع َأِ اااااااااااااااااع َسااااااااااااااااا  ِ  َلاااااااااااااااااْ  ي ِضااااااااااااااااايَر ْ 

   
 ِإ ب َمِعاااااااااااااااااااااااااااااااااع َ َواِليااااااااااااااااااااااااااااااااااا َرِثياااااااااااااااااااااااااااااااااَر ْ 

   
 

 
                                                           

 مح(.المُ . )باب ٓٙٛٔ، شرح ديوا  ال ماسةالَمْرزوِقّي، ( ٔ)
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 :(ٔ)وقوؿ أخرى

 ]ِمْف مشطور الّرجز[

 ِإ ب َأَ اااااااااااااااااااااااااااِ  َزْهااااااااااااااااااااااااااَز   َدِ ياااااااااااااااااااااااااا   

   
 َوًَل َعِتياااااااااااااااااااااا   ًَل َ َساااااااااااااااااااااا   الَوْجااااااااااااااااااااااِه 

   
 َتْضاااااااااااااااَ    ِماااااااااااااااْ  ط ْرط  لاااااااااااااااِه الَع  اااااااااااااااو   

   
ففي ىذْيف الّشاىدْيف يظير أّف المرأة تيجو نظيرتيا المرأة باالنتقاص مف أصميا وىو 

 األب، وىجاء المرأة بأبييا ال يقّؿ تأثيره عف ىجاء الّرجؿ بأّمو.

والمالحظ بعد استقراء الّشواىد الّسابقة أّف المرأة ىجت بدوافع مختمفة، منيا الموقؼ 

الّشخصّي مف المرأة الميجّوة، ومنيا العالقة اّلتي تربط المرأَتْيف، ومنيا مواقؼ خارجّية مثؿ حادثة 

 القتؿ بيف األصيار كما في شاىد أسماء بنت ربيعة وجميمة بنت مّرة.

ليجاء الّشخصّي قميٌؿ جدًّا في مصادر األدب والتّاريخ، ولـ يرد تحَت وىذا الّنوع مف ا

باٍب ُمخص ص لو، إّنما ورد عمى شكؿ نكٍت، أو في مواطف االستطراد، أو مواضع الّنوادر، ولعّؿ 

بأدائو رسالتو، ولوال القصص اّلتي سيقت فييا شواىد  تأثيرهإلى أّنو شعٌر وظيفّي ينتيي  ذلؾ يعودُ 

ف لما وصمت إلينا أشعاُر الّنساِء في ىجائيّف لمثيالتيّف، فضاًل عف أّف الّرواة ييتّموف ىذا المو 

أة ال بالجانب المغوّي والبالغّي في نقؿ الّشعر، وبقائمو وبغرضو وبمناسبتو، وىجاُء المرأة لممر 

صادر يمكف القوؿ: إّف قّمة شعر ىجاء المرأة لممرأة في الم؛ لذا ينطوي تحت تمؾ االىتمامات

ـْ تمجأ إلى الّشعر في المنافحة عف  يعوُد ألحد أمَرْيف؛ أّوليما: أّف المرأة في تمؾ العصور ل
                                                           

 . ٔٙٛٔ ،شرح ديوا  ال ماسةالَمْرزوِقّي، (ٔ)
صوت الّراعي إذا سّكف معزاء، وُذِكَر ىنا أف   . الط رطّب:: الكريـوالعتي  المئيـ الّدقيؽ الحسب. الّزهز : 

 .ٔٙٛٔانظر: نفسو،  امرأة تسخر منو وتعجبيا خمقتو. الَع و :المخاَطب كاَف لثديو حممة طويمة. 



00 
 

؛ ألّنو ال يدفعيـ إلى مواقفيا، والّرّد عمى غيرىا، وثانييما: أّف الّرواة لـ ييتّموا برواية ىذا الّنوع

واعي إلى اختيار الّشعر وحفظو، اختياره وحفظو، وقد أشار بعُض الّرواة والّنقاد القدامى إلى الدّ 

لى َمْف تُقبُؿ روايتو أو ُتردّ  ، بؿ إّنيـ ذّموا َمْف كاف يروي دوف توّثٍؽ ودراية بفّف الّشعر وعمـ (ٔ) وا 

 .(ٕ)المغة واألنساب واألّياـ

 هجاء المرأة للّرجل: - ب

أّما  ىجاء المرأة لممرأة كما لوحظ في المبحث الّسابؽ يتّفؽ مع طبيعتيا االجتماعّية، 

ىجاؤىا لمّرجؿ فإّنو يأخذ أبعاًدا مختمفة، فالّرجؿ قد يكوف مف األىؿ واألقارب، وىؤالء أصناؼ، 

خوة ومف ىو  فمنيـ مف ال تنفّؾ منيـ برابطة الّنسب وىـ أولياؤىا والقّيموف عمييا مف أب وا 

ّما أف ال بحكميـ، ومنيـ مف يكوف االّتصاؿ بو بواقع الخطبة اّلذي إّما أف يفضي إلى زواج  وا 

ـّ يضيؼ إلييا أقارب رجااًل ىـ األبناء، وبعد ىذه الّدائرة االجتماعّية  ينجح، وتحّوؿ المرأة إلى أ

فإّف المرأة جزء مف قوميا، وىي جزء مف عالقات األقواـ المتداخمة والمتفاوتة بيف شّد وجذب، 

 وِسْمـٍ وحرب.

 هجاء األهل: -

ات اّلتي تظير كيؼ استعانت المرأة بالّشعر جاءت كتب األدب واألخبار ببعض الّرواي 

مف بني  امرأة كما في قوؿىؿ واألقارب، لبياف موقفيا مف الّناس حوليا، وأّوؿ الّدوائر دائرة األ

 :(ٖ)ة ُزوٍّجت في طّيئععامر بف صعص

                                                           
 .  ٓٔ الّشعر والّشعراء،ابف قتيبة،  انظر:( ٔ)

 .ٕٛ ط قات ل ول الّشعراء،انظر: الجمحّي، ابف ساّلـ،  (2)
 .ٖٗٗ/ٕ، الرامل لع اللغة واألدبالمبّرد، ٖ) )
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 ]مف الّطويؿ[

اااا َلأَلااااا[َلااا]  ًَل َتْ َماااَد ب الااادبْهَر أ ْخااات  َأخا

  
 الاااااااااادبْهَر ِ ْنااااااااات  ِلَواِلاااااااااادِ َوًَل تَاااااااااْرِثَي ب 

   
ااااااربةط   ه اااااا   َجَعل وَهااااااا َ ْيااااااث  َلْيَسااااااْت ِ   

  
وَهاااا لاااع اأَلَ اِصاااع اأَلَ اِعااادِ   َوه اااْ  َطَر  

   
والّسبب في ىذا اليجاء واضح، حيث تشعر المرأة بالغربة وانعداـ الحّرّية حيف زّوجيا 

ا بالّنفي، ونوف الّتوكيد، وبوصمو بقوليا: أىميا بعيًدا عنيـ، ما جعميا تمنع منًعا مؤّبًدا ومؤّكدً 

"الّدىر" تمنع حمد األخ ورثاء األب، وكأّنيا تنسمخ منيما نتيجة لما فعاله بيا مف تزويج جعميا 

 "ليست بحّرة" ونأى بيا في "األقاصي األباعد".

ما واجتماع األب واألخ في مثؿ ىذا الّشعر يعود لما ليما مف قوامة عمى المرأة، وغالًبا 

ي يمّس جميع اآلباء ذيكوف أحدىما وكيميا عند الّزواج، ويالَحظ في ىذا الّشاىد عموـَ الخطاب الّ 

واإلخوة، ويتكّمـ بمساف حاؿ جميِع الّنساء المواتي يشعرَف بالغربة بعد الّزواج، وىذا الّشاىد رغـَ 

غة بوصفيا واقعة وضوحو وأسموبو المباشر يحمؿ دالالت اجتماعّية عميقة، والّتعامؿ مع الم

اجتماعّية يفضي إلى تعّدد المعنى، ويحمؿ دالالت مختمفة طبًقا لمبنية االجتماعّية اّلتي يتحّرؾ 

، ولذلؾ مف الممكف أْف يجري ىذا الّشعر مجرى الحكمة والمثؿ؛ ألّنو يصمح لّموـ والعتاب (ٔ)فييا

 واليجاء ميما كانت األسباب اّلتي تدفع المرأة لذلؾ.

عندما  (2)عمافمع حميدة بنت النّ  ميجّوىا في ىذا الموقؼ، كما جرى تحّدد المرأةوقد   

 .اـتزّوجت روَح بف زنباٍع الجذامّي قائد اليماّنية بالشّ 

                                                           
 .ٕٜ،معج  الّسيميائّياتنظر: األحمر، فيصؿ، ا(  ٔ)
بف بشير األنصارّي الخزرجّي؛ شاعرة دمشقّية أصميا مف المدينة، كاف أبوىا والًيا عمى   ميدة  نت الّنعما  (ٕ)

حمص، تزوجت مرة بعد مرة رجااًل منيـ روح بف زنباع وآخرىـ فيض بف محمد بف الحكـ، وولدت لو ابنًة تزوجيا 
 .ٚٚٔ/ٜ، الوالع  الولياتىػ(. انظر: ٘ٛالحّجاج بف يوسؼ، وتوفيت حميدة نحو)
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 :(ٔ)فقالت ألخييا أباف بف الّنعماف 

 ]مف الوافر[

اااااااااااَل ط  َن َ َأَطاااااااااااَل ا   َشااااااااااأْ   ِمااااااااااْ  غ 

ااااااااااَذا       َمتَاااااااااار َراَنااااااااااْت َمَناِرَ َنااااااااااا ج 

   
 َوالااااااااااااذ َناَ ر الَفرَاِسااااااااااااِ  َأَتْرَضاااااااااااار  

 َناااااااااا السباااااااااانا   لَ  َوَ اااااااااْد ر نباااااااااا َيِقاااااااااار    

   
ؾ"، وىي تنتقص مف أخييا، فتقوؿ: "مف نيدة أسموب الّدعاء "أطاؿ اهلل شأتستعمؿ حم

غالـ"؛ وذلؾ كّمو ألّنيا ترى نفسيا فوؽ زوجيا، فتوّظؼ االستفياـ اإلنكارّي لتمـو وتنكر "متى 

 حنا جذاـ؟!".كانت مناك

ـّ تؤّكد فكرتيا عف ىذا الّزواج اّلذي حّط مف قدرىا بخطاب استفيامّي إنكارّي في البيت  ث

والّذنابى؟!"، في مفارقة مع ما كانت عميو ونظيراتيا  فراسفوّجٍو إلى أخييا: "أترضى بالالثّاني م

"؛ فيي تستغرب مف أخييا رضاه بيذا ـُ فراسف الّزواج الوضيع بداللة "ال "وقد كّنا يقّر بنا الّسنا

والّذنابى" مفارًقا ما تستحّقو مف مقاـ عاٍؿ رفيع، بالغت في الّتعبير عنو حّتى جعمتو يقّر بيا بداًل 

مف أف تقّر ىي بو، وتمّثؿ ليذيف المقاميف بصورة المقابمة بيف ذنب الّراحمة وسناميا، فالقصيدة 

ـّ في خمٍؽ فنّي مجموعة مف األشياء الجاىزة اّلتي تعيش  في واقع الّشاعر الّنفسّي وتتجّمع وتتضا

جديد يحتوي الّرمز واألسطورة والحقيقة والقّصة والمشيد الّدرامّي، كّؿ ىذا ينتقؿ مف صورتو 

، يحاكي حركة الّشعور في (ٕ)األصمّية في ماضيو، ليحتّؿ صورة جديدة ويستقّر في حاضر جديد

 ّنظرة إلى الواقع، والّتعبير عف المواقؼ.العالـ الّداخمّي المتحّكـ في ال

                                                           
 .ٜٙ  الغات الّنساء،ابف طيفور، ٔ) )

 ، ماّدة )فرسف(، و)ذنب(.ِلسا   الَعَربِ انُظْر: ابُف َمْنظور، : الذ َنب. الّذنا رالفراسف : قوائـ الّناقة.  
 .٘ٚ، آلّيات القراءة لع الّشعر العر ّع المعاصرنظر: الموسى، خميؿ، ا( ٕ)
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وقد يختمط ىجاء المرأة لألىؿ بمشاعر أخرى، وتصحبو غايات مختمفة، مثؿ الّتحريض 

أنو كاف لطسـ وجديس ممؾ يقاؿ لو ( ٔ)واستثارة الّنخوة والحمّية، ومف ذلؾ ما ذكره الجاحظ

ظموـ غشوـ، وكانت ال تزؼَّ جارية إلى زوجيا إاّل بدأوه بيا، فافترعيا، ورّدىا إلى  ( ٕ)مميؽ""عِ 

ـ  إف  رجاًل مف جديس تزّوج  بعميا، ، عظيـ جديس ورئيسيا، فمما أرادوا أف (3)فارفيرة بنت غِ عُ ث

 :(4)فوؼ ويقمفييدوىا إليو، بدأوا بيا عمميؽ فأدخموىا عميو والقياف معيا يتغنيف ويضربف بالدّ 

 ]مف مشطور الّرجز[

 ه  َلااااااااااْرَرِ عَوَمْعااااااااا ْمِليااااااااا ط ِاْ اااااااااِد  ِ عِ 

ااااااااْ َج ِ ااااااااَأْمرط م ْعِجاااااااابِ     َوَ اااااااااِدِر  الص 

   
 َلَسااااااْوَه َتْلَقااااااْيَ  البااااااِذ  َلااااااْ  َتْطل ِ ااااااع

 َوَلاااااْ  َير اااااْ  ِماااااْ  د وِناااااِه ِماااااْ  َماااااْذَهبِ   

   
 :(5)فجعمت تقوؿ وىي ُتَزؼَّ 

 ]مف مشطور الّرجز[

 َأَذل  ِماااااااااااْ  َجاااااااااااِديسِ َماااااااااااا َأَ اااااااااااد  

وِس      َأهَراااااااااااااااَذا ي ْفَعااااااااااااااال  ِ ااااااااااااااااْلَعر 

   
اااااااااار   َيْرَضاااااااااار ِ أَلااااااااااَذا َياااااااااااَلَقوِمعْ     

 ِمااااْ  َ ْعااااِد َمااااا َأْهااااَدً َوِساااايَ  الَمأْلاااار    

   

                                                           
 .٘ٛٔ -ٗٛٔ، الم اس  واألضدادالجاحظ،  ٔ))
بف الوذ بف إـر بف ساـ بف نوح ممؾ طسـ. قاؿ ابف قتيبة: "ومف ولد إـر بػف سػاـ: طسػـ وجػديس، ابنػا  ملي عِ  ٕ))

الوذ بػػف إـر بػػف سػػاـ بػػف نػػوح، ونزلػػوا اليمامػػة، وأخوىمػػا عمميػػؽ بػػف الوذ بػػف إـر بػػف سػػاـ بػػف نػػوح، نػػزؿ بعضػػيـ 
، وبعضيـ الشاـ، فمنيـ العماليؽ، أمـ تفرقػوا فػي الػبالد، ومػنيـ فراعنػة مصػر والجبػابرة، ومػنيـ ممػوؾ فػارس  الحـر

 .ٕٚ،  المعارهوأىؿ خراساف". انظر: 
َعب اد الَجِديسّية، مف بني َجِديس. شاعرة  عّفاف، وقيؿ: بنت بنت اخُتِمَؼ في اسـ والدىا، فقيؿ: ىي ُعفيرة  (3)

ابف  د بني َجِديس. انظر:عّباد سيّ جاىمية، مف أىؿ اليمامة ِبَنجد، وُكنيتيا شمس الشَّموس، وىي أخت األسود بف 
 .٘ٔ، األخ ار الّطوال.  وابف قتيبة، ٕٕٖ/ ٔ الرامل لع الّتاري ، األثير،

 .ٗٛٔ ،الم اس  واألضدادالجاحظ، ( ٗ)
 .ٗٛٔ ،نفسه (٘)
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 اْلَماااااااارء  َمااااااااْوَت َنْفِسااااااااهِ  أَلَْ  ي اَلِ ااااااااعْ 

 َخْيااااااار  َلااااااااه  ِماااااااْ  ِلْعااااااااِل َذا ِ ِعْرِسااااااااهِ   

   
الّرجز تدّؿ عمى حرارة اإلحساس في نفسيا وىي  مشطور الّشعرّية الّسابقة مف بياتواأل

اّلتي ُتساؽ إلى ما تكره، فنطقت بمساف حاليا وحاؿ سابقاتيا ىاجيًة قوَميا، حّتى جعمتيـ األذّؿ 

صمح مطمًقا، بتوظيفيا الّنفي القاطع مع الّنكرة "ما أحٌد"؛ لتفيد استيفاء الجماعات واألفراد اّلذيف ي

 أف يقاؿ عنيـ "أحد"؛ مبالغة في إظيار ذّؿ قوميـ برضاىـ عف فعؿ ذلؾ الممؾ أو سكوتيـ عنو.

وىي توّضح سبب ىجائيا قوميا بجعميـ في الّدرؾ األسفؿ مف الّذّؿ؛ فتنكر عمييـ   

ف  وتقّرعيـ باستفياميا "أىكذا يفعؿ بالعروس؟!"، وتكمؿ منكرة باستفياـ يظير معناه مف الّسياؽ وا 

 حذفت األداة "يرضى بيذا يا لقومي حّر؟"؛ بداللة الّتوّجع واالستيجاف واالستغراب.

ـّ تشير إلى ما يؤّدي داللة تحريضّية إيحائّية بجعميا الم  مف سكوت الّرجاؿ وت أىوف ث

، فالموت ال يكوف إاّل بممانعة ىذا الفعؿ، ما يستدعي ردوًدا متبادلة ومختمفة عّما ُيفَعؿ بالفتيات

 الّدوافع واالّتجاىات، يصحبيا عمى األغمب القتاؿ والقتؿ واإلصابات. 

وفي تتّمة القّصة يظير الّتحريض جميًّا، فيروى أّنيا لما دخمت عميو افترعيا، ثـّ خّمى 

وقد شّقت فار، وىو قاعٌد في نادي قومو، سود بف غِ سبيميا، فخرجت ووقفت عمى أخييا األ

 :(ٔ)، وأنشأت تقوؿدرَعيا

 ]مف الّطويؿ[

 َأَيْصااااااال ج  َماااااااا ي اااااااْؤَتر ِإَلااااااار َلَتَيااااااااِتر  ْ 

 الربْمااااااِل   َعااااااَددَ  َوَأْناااااات ْ  ِرَجااااااال  َرثْاااااارة    

   
                                                           

 .٘ٛٔ -ٗٛٔ، الم اس  واألضدادالجاحظ، ( ٔ)
را : الثّأر. الذبْ ل: الَقْيد، والَخمخاؿ. الَ ْجل والِ ْجل الحطب  الَجْزل:: ما اشتعؿ مف الحطب. الضل

، ماّدة )حجؿ(، و)ذحؿ(، ، ِلسا   الَعَربِ انُظْر: ابُف َمْنظور: عاِجٌز كثير االّتكاؿ عمى غيره. م واِرلاليابس. 
(، و)جزؿ(، و)وكؿ(.  و)ضـر
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 أِل ْخاااااِتر  ْ  َوَتْرَضاااااْوَ  َهاااااذا َياااااا َلَقاااااْوِمعْ 

 النلَسااااِء ِإَلااار اْلَ ْعااالِ َعِشااايبَة ز لباااْت ِلاااع   

   
 َلاااااِ ْ  َأْنااااات    َلاااااْ  َتْغَضااااا  وا َ ْعاااااَد َهاااااِذ ِ 

 َلر ون ااااوا ِنَساااااءا ِلااااع الَمَناااااِزِل َوالَ ْجاااالِ   

   
نبَماااااااااا  َود وَنر ااااااااا   ِطياااااااااَب النلَسااااااااااِء َواِ 

ِلْقاااااااات ْ  َجِميعاااااااااا ِللتبااااااااَزي ِ  َوالر ْ اااااااالِ     خ 

   
 ت    َلَلاااااااااْو َأنبَناااااااااا ر نباااااااااا ِرَجااااااااااًلا َور ْنااااااااا

 ِنَساااااااءا َلر نبااااااا ًَل ن ِقااااااي   َعَلاااااار َذْ اااااالِ   

   
اااااااا ِلَ ْعااااااالط َلاااااااْيَس ِلياااااااِه َ ِميباااااااة    َلق ْ  ا

 َوَيْختَااااال  َيْمِشااااع َ ْيَنَنااااا ِمْشااااَيَة اْلَفْ اااالِ   

   
ر  ْ  ااااااا، َأْو َأِصااااااي  وا َعااااااد وب  َلم وت ااااااوا ِررَاما

 ِ َداِهَياااااةط ت اااااور  ِضااااارَاماا ِماااااَ  اْلَجاااااْزلِ   

   
 ، ًلب ل اااااااااااااواَواِ   َلَخل اااااااااااااوا َداَرر اااااااااااااْ  َوَتَر ب

 ِإَلااااار َ َلااااادط َ ْفااااارط َخااااااَلءط ِماااااَ  اأْلَْهااااالِ   

   
اااااوا ِلْلَ اااااْرِب َياااااا َ اااااْوِ  ِإنبأَلااااااا  َوًَل َتْخر ج 

 َتق اااااااو   ِ اااااااَأْ َوا ط ِشاااااااَدادط َعَلااااااار ِرْجااااااالِ   

   
 َلَيأْلِلااااااا   ِليأَلاااااااا ر ااااااال  َوْغااااااادط م َواِرااااااالط 

 ذ و الَقْتاااالِ َوَيْسااااَل   ِليأَلااااا ذ و الطلَعاااااِ  وَ   

   
فيرة قصيدتيا بخطاب استفيامّي مباشر، ينطوي عمى معنى التّقريع والّتوبيخ عتفتتح 

بمفيوـ المفارقة اّلتي تقع ما بيف رضاىـ الماثؿ بسكوتيـ عف الفعؿ الّشنيع بيا وبمثيالتيا، في 

وكأّنيا تممز في حيف أّنيـ رجاؿ وكثر، فيي تقّرر ليـ في البداية أّنيـ ال يشتكوف مف العدد، 

نوعّيتيـ، ثـّ تصّرح بذلؾ بأسموب استغاثة "وترضوف ىذا يا لقومي ألختكـ؟" محاولة استثارة 

 حفائظيـ الّساكنة خضوًعا لمجرى العادة ومسمؾ الواقع.

وتنتقؿ بعد ذلؾ إلى اليجاء الّصريح المشروط؛ فيي تراىـ نساء يفتقدوف إلى أخالؽ   

ميا ولقبيا، وىـ َأْلَيُؽ بالّزينة والّتسّتر في المنازؿ مثؿ الّنساء، ذلؾ في الّرجولة، وال يستحّقوف مقا

ـُ لـ تغضبوا بعد ىذه ..."؛ ما يعني أّنيـ إذا غضبوا حفظوا ألنفسيـ مقاميـ  قوليا: "فإف أنت

 وقيمتيـ.

ضّية واستعماليا ألفاظ مثؿ "لـ تغضبوا، حمّية، الحرب، الّطعاف، القتؿ" فيو الّداللة الّتحري  

 وبالّشرط. ،الّتوبيخبو  ،اّلتي ال تحتمؿ التّأويؿ إضافة إلى معاني اليجاء المصحوب باإلنكار
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ىا، أنفت أنفا شديًدا، رَ عْ وقد القت أبياتيا جواًبا في نفوس قوميا، فمما سمعت جديس شِ  

 ادأناه  إ  ن   وأخذتيـ الحمية، فتآمروا بينيـ وعزموا عمى اغتياؿ الممؾ، وجنوده فقالوا: "

"، فاتفقوا عمى ذلؾ، ثـ إف األسود أتى الممؾ فقاؿ:  ال رب ل  نقَو عليأل ؛ لرثرة جنده  وأنصاره 

عدد القو  رثير، وأ سب  إ ّ مميؽ: ""، فقاؿ عِ غداء  عند  أنت وجنود  تجعلَ  أ ْ  ع أ بّ إنّ "

بإذا فقاؿ لقومو: "، لنخرج لأل  الطعا  إلر  ط  الواد "، فقاؿ األسود: "ال يوت ًل تسعأل  أ ب 

اشتغل القو   األرل لسّلوا سيولر ، واعملوا علر أ  ت ملوا  ملة رجل وا د وا تلوه  ع  

عمى األكؿ، بادرت  القوـُ  عاـ، وجاء الممؾ، فمما أكب  أ األسود ما احتاج إليو مف الطّ وىيّ ، "آخره 

 :(ٔ)وؿوعمى جنوده واألسود يرتجز ويق جديس إلى سيوفيـ، ثـ حممت عمى الممؾ

 ]مف مشطور الّرجز[

وسِ  ااااااْ َ َة اْلَعاااااار  ااااااْ َ ةا َيااااااا ص   َيااااااا ص 

 َ تبااااااااااار َتَمشباااااااااااْت ِ اااااااااااَد ط َجِمااااااااااايسِ   

   
 َماااااا َلِقياااااِت ِماااااْ  َجاااااِديسِ  َياااااا َطْسااااا   

 َلأليساااااع هيساااااع َهَلْراااااِت َياااااا َطْسااااا     

   
 فقتموه وجنوده جميًعا.

وىجاء المرأة بخاّصة، ومف وىذه االستجابة تظير الجانب الوظيفّي لشعر اليجاء بعاّمة، 

، يعّززه شعور بالغربة، أو ؼٍ رْ صِ  الجّيد التّقرير أّف ىجاء األىؿ واألولياء جاء بدافع اجتماعي  

مخالفة لموقؼ األىؿ، أو تحريض وتحريش ناتج عف إباء في الّنفس لعادة سرت في القوـ سرياف 

مؤّثًرا عمى الواقع بشكؿ مباشر أو  القانوف، ويمكف القوؿ إّف اليجاء في مثؿ ىذه الحاالت كاف

                                                           
 .ٙٛٔ -٘ٛٔ الم اس  واألضداد،الجاحظ،  (ٔ)

: كممػػة تقػػاؿ فػػي الغػػاَرة ِإذا اْسػػتُِبيَحْت قريػػة َأو قبيمػػة فاستؤصػػمت، َأي ال َبقػػي مػػنيـ َأحػػد فيقولػػوف: َهااْيسِ 
 ، ماّدة )ىيس(.ِلسا   الَعَربِ انُظْر: ابُف َمْنظور، َىْيِس َىْيِس. 
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غير مباشر، وذلؾ باستجابة األىؿ لما ينفي اليجاء عنيـ، أو بتخّمص المرأة مف ظروؼ فرضيا 

 عمييا أىميا بسبيؿ الّشعر واليجاء.

 هجاء الخاطب والّزوج: -

إّف اليجاء اّلذي يجري عمى لساف المرأة إّنما يتدّفؽ مف انفعاالٍت جّياشة تعصؼ 

اّل ما اّلذي يدفع مخموًقا ُطبعت في قمبو الّرّقة والّرحمة إلى َسْمِؾ ىذه الّطريِؽ الوعرة؟  بداخميا، وا 

لى خوِض المعارؾ الفاتكة مع أناٍس تربطيا بيـ  لى احتطاب تمؾ المعاني الجاّفة؟  وا  عالقاٌت وا 

 وطيدة؟ 

لذلؾ أجُد أّنو مف األجدِر تصنيُؼ ىجاء المرأة خاطَبيا أو زوَجيا ضمف وسائؿ الّدفاع 

عف الّنفس، أو الخالص مف العقد الّنفسّية الّناجمة عف الّضواغط االجتماعّية والمعاناة والّشعور 

 باإلحباط والفشؿ.

بنت عمرو عندما خطبيا دريُد ومف أشير القصص اّلتي تروي ىذا الموف، قّصة الخنساء 

 :(ٔ)بف الّصّمة ورفضتو؛ إْذ قالت ألخيياا

 ]مف الوافر[

َميااااااااااااَدة  ر اااااااااااالب َيااااااااااااو ط   ي َ اااااااااااااِدر نع   

 َلَماااااااا ي اااااااوِلع م عاِوَياااااااَة ْ اااااااَ  َعْماااااااِرو  

   
 َلااااااِئْ  َلااااااْ  أ ْؤَت ِمااااااْ  َنْفِسااااااع َنصااااااي اا

 َلَقااااااااااْد َأْوَدً الزبَمااااااااااا   ِإَذْ  ِ َصااااااااااْخرِ   

   
 َعَلاااااار د َرياااااادط   -ه ِ لااااااتَ  -َأت ررِه ِنااااااع

 َوَ ااااااااااْد أ ْ ِرْماااااااااات  َساااااااااايلَد آِل َ ااااااااااْدِر   

   
                                                           

 .ٙٙ، ٘ٙديوانألا،  ٔ))
ػػْبُر فػي اأَلصػؿ العطػاء ثػػـ ُكنػي بػو عػف الّنكػػاح؛ الشباْ ر:  الطويػؿ الّظيػر القصػػير الػّرجميف.الَ َ ْرَرار:   الش 

ِلسااا   انظُػػْر: ابػػُف َمْنظػػور، : الّتمػػر اليػػابس. الَجااِري   والَجاارا   أَلف فيػػو عطػػاء. وَشػػْبُر الجمػػؿ: َطْرقُػػو، وىػػو ِضػػَرابو. 
(. ،الَعَربِ   ماّدة )حبرؾ(، و)شبر(، و)جـر
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ِنااااااااااع َ َ ْرَراااااااااار  َمَعاااااااااااَذ الَلااااااااااِه َينَر  

َشااااَ  ْ ااااِ  َ ْراااارِ    ااااْ ِر ِمااااْ  ج   َ صااااير  الشل

   
 َياااااااااااَرً َمْجاااااااااااداا َوَمْرر َماااااااااااةا َأتَاَهاااااااااااا

اااااااِديَ  َجاااااااِريَ  َتْمااااااارِ     ِإَذا َعشبااااااار الصب

   
 َشااااااا ط َهاااااااِدي اَوَلاااااااْو َأْصاااااااَ  ت  لاااااااع ج  

 ِإَذْ ، َأصاااااااَ  ت  ِلاااااااع َدَناااااااسط َوَلْقااااااارِ   

   
تظير األبياُت موقَؼ المكرىة عمى الّزواج مف األخ والخاطب عمى حد  سواء، وعمى 

الّرغـ مف كوف الخنساء مف الّشواعر المواتي ذاع صيتيّف، تجد أّنيا في ىذا الموف تجنح إلى 

واقعيا، مطّعمًة رسالتيا بحقائؽ يعرفيا الجميع؛ كأسماء األشخاص الخطابّية المباشرة مستندًة إلى 

والقبائؿ، وموت أخييا صخر، ومّتخذًة مف ىذا الواقع سناًدا لتأسيس ىجائيا الالذع بذـّ البخؿ، 

 والّنفور مف حياة الفقر والّذّؿ.

ما تستحّؽ،  وال تستغني الّشاعرة عف الموازنة بيَف خاطِبييا أماًل في رفع مكانتيا، وتبياف

انتقاًما  امسّخرًة بنية التّناقض في إظيار عيوب دريد، والحّط مف قدره، فما يمبُث أْف يرد  عميي

 :(ٔ)قائاًل  لكرامتو المسفوحة

 ]مف الكامؿ[

ل  َمااااااااااا َتر ااااااااااو   ل َتيبااااااااااةا   اْلَ ااااااااااْرب  َأوب

 َتْ ااااااااااادو ِ ِزيَنِتأَلاااااااااااا ِلر ااااااااااالل َجأل اااااااااااولِ   

   
 بب ِضااااارَام أَلاَ تبااااار ِإَذا اْساااااَتَعَرْت َوَشااااا

اااااااوزاا َغْياااااااَر َذاِت َخِليااااااالِ     َعااااااااَدْت َعج 

   
 َشااااااااْمَطاَء َجاااااااازبْت رَْأَسااااااااأَلا َوَتَنربااااااااَرتْ 

وَهااااااااااااااااةا ِللشباااااااااااااااا ل َوالتبْقِ ياااااااااااااااالِ     َمْرر 

   
وىذه األبيات ليست لو، لكّنيا تحوي استعارًة تناسب ما يرنو إليو مف الّداللة؛ حيث تبّيُف 

انخماَد شوقو إلييا، وتبّدؿ صورتيا في عينو بعد ما سمعو مف لسانيا، فقد رأى أّف حالة االنبيار 

ميع واالنفعاؿ والعاطفة ُتجاه ىذه المرأة، تشبو المعركة في بدايتيا، حيث يعـّ الحماس ج

المحاربيف، وبخاّصة اّلذيف لـ يعيدوا حروًبا مف قبؿ، ولكّف ىذا الحماس يتقيقر ويتالشى عندما 

                                                           
 .٘٘ٔ -ٗ٘ٔشعر عمرو    معد  ررب،  ٔ))
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يطوؿ زمف المعركة، ويعمو الّركاـ، وتنفد القوى، دوف رؤية بوادر الّنصر، وبالمقابؿ يرى نفسو 

عركة دوف يتحّمؿ مف اندفاعو نحو ىذه المرأة كما يتحّمؿ المحارب مف حماسو عندما تطوؿ الم

 رؤية بارقة أمؿ بنصٍر قريب.

ولعّؿ اختياره الّرّد بشعر غيره رغـ كونو شاعًرا مكثًرا يضيُؼ معًنى إضافيًّا لالستخفاؼ 

ْف كاَف ىجاًء، ورّبما كانت الّصدمة  بالّطرؼ اآلخر؛ إْذ يرى أّنو ال يستحّؽ أْف ُينظـَ فيو شعٌر وا 

ـَ ىذا الّرفض الموّشح وَ د شعوره بالّضعؼ والخَ عنيفًة جدًّا جعمتو ال يقوى عمى الّرّد بع ر أما

 باإلىانة، وىدر الكرامة، واألنكى أّنو منظوـ خفيٌؼ عمى المساف، سريع االنتشار قوّي البياف.

ومف ىجاء المرأة لمّرجؿ معايرتو لعدـ تنفيذ وعوده قبؿ الّزواج، فقد روت المصادر أّف 

مف قبيؿ الّتعويض  ؛(1)وا  ألمب   يت  خيراا...بيره: "رجاًل قاَؿ المرأة خطبيا ولـ يعجبيا مظ

 :(ٕ)فقالت ،والقّوة، فتزوجتو، فمـ تجده كذلؾبالماؿ 

 ]مف الّرمؿ[

 َ ااااااااااااْد رََأْيَناااااااااااااَ  َلَمااااااااااااا َأْعَجْ َتَنااااااااااااا

  
 َوَ َلْوَناااااااااااَ  َلَلااااااااااْ  َنااااااااااْرَض اْلَخَ اااااااااارْ 

   
تزّوجتو؛ ألّنو أخمَؼ الوعد، فيي لـ ترَض بو إاّل لوعوده، ولكّنيا كرىت صحبتو عندما 

فمـ تجد إاّل أْف تيجَوُه لمّتخفيؼ ِمْف شعورىا بأّنيا أصبحت زوجًة لدميـٍ فقيٍر اّدعى الغنى، 

 وضعيٍؼ اّدعى القّوة.

                                                           
 .ٕ٘ٓ/ ٕم اضرات األد اء، الّراغب األصبيانّي،  (ٔ)
 .ٕ٘ٓ/ ٕ، نفس ه ٕ))

 ، ماّدة )َبال(.ِلسا   الَعَربِ انُظْر: ابُف َمْنظور، : اختبرناؾ.  لونا  
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الحُظ أّنو يبقى يُ ، ورسالتيا إليو في ىذا اليجاء، وميما تّغّير دافع المرأة ليجاء الّرجؿ

، وقد يصؿ إلى الّنكتة أو المثؿ أحياًنا، األمر اّلذي يفسُح لو مجااًل شعًرا وظيفيًّا بالّدرجة األولى

 في موسوعات األدب واألخبار والّنوادر.

تزّوجت بعد روٍح فتى   ومّما عرضت لو المصادُر في ىذا المجاؿ أّف حميدة بنت الّنعماف
ب، وقد قاء مرًة في اسمو الفيض بف محمد بف الحكـ، وكاف شابًّا جميؿ الّصورة، لو ولٌع بالّشرا

 :(ٔ)ىا فقالترِ ِحجْ 

 ]ِمَف الَبِسيِط[

 َوَلااااْيَس َلاااااْيض  ِ َفيبااااااِض الَعَطااااااِء َلَناااااا

ااااااا َلَنااااااا ِ الّسااااااْلِج َليباااااااض      َلِراااااا ب َلْيضا

   
 َلْياااااث  اْلل ي اااااوِث َعَلْيَناااااا َ اِسااااال  َشاااااِرس  

ااْدِر َ يباااض      َوِلااع الَ ااروب َهي ااوب  الصب

   
فقد أفسد ىذا الّتصّرؼ صورتو الّسابقة، ولـ يشفع لو جماؿ خمقتو مف ىجائيا؛ إْذ عايرتو 

بشّحو عمييا في اإلنفاؽ، وكرمو في ما ىو قبيح كما جاء في البيت األّوؿ، وعايرتو بجبنو 

ظيار الّقّوة عمى الّنساء كما في البيت الثّاني، وىذه الّصور رغـ بساطتي ا وتخاذلو في الحروب، وا 

تكشؼ عف مقدار استيائيا وندميا عمى االرتباط بو، وىذا يعني أّف "كّؿ الصور البسيطة 

، والّشعُر االنفعالّي ال يحتاج صاحبو إلى اإلغراؽ في (ٕ)والعظيمة تكشؼ عف حالة نفسية"

 الّصور بقدر حاجتو إلى التّفريغ الّنفسّي.

                                                           
 .ٜٛ  الغات الّنساء،ابف طيفور، ٔ) )

 : ااْلج  : الَجبػػاُف الػػذي َييػػاُب النػػاَس.  الاااأَلي وب  اسػػـ لػػذي الػػَبْطِف، وقيػػؿ: ِلمػػا َرؽ  منػػو مػػف كػػؿ ذي بطػػف.  السب
 ماّدة )سمح(، و)ىيب(. ،ِلسا   الَعَربِ انُظْر: ابُف َمْنظور، 

 .ٙٛترجمة: غالب ىمسا، جماليات المرا ، باشالر، غاستوف، (  ٕ)
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والمرأة تحّب أْف يكوف زوجيا عطوًفا رحيًما في بيتو، قويًّا شجاًعا خارجو، وتحّب أْف يكوف ذا رأي 
ومشورة في قومو، وتكره أف يكوَف متسّمًطا في بيتو، ضعيًفا منعدـ الّرأي عند القوـ، وقد روَي أف  

 :(ٕ)عانت مف ىذا األمر مع زوجيا أبي وائؿ، فقالت تيجوه (1)جمرة األزدّية

 ]مف المتقارب[

 َلَعْماااااااااااار َ  َمااااااااااااا ِإْ  َأ  ااااااااااااو َواِئاااااااااااالِ 

 ِإَذا ذ ِراااااااااااااااااَر الَقاااااااااااااااااْو   ِ الطباِئااااااااااااااااالِ   

   
 َلَياااااااااا َلْيَتِناااااااااع َلاااااااااْ  َأر اااااااااْ  ِعْرَساااااااااه  

 َوع وِجْلاااااااااااااات  ِ الَ ااااااااااااااَدِث الَعاِجاااااااااااااالِ   

   
ـْ تكْف زوًجا ليذا الّرجؿ اّلذي ليس لو قيمة وال قدر في قبيمتو، ليس ىذا  إّنيا تتمّنى لو ل

حسب؛ بؿ تتمّنى أْف ُيعاجَميا الموُت كي ال تسمَع ِذكره المشيف، ومعنى ذلؾ أّف المرأة ترجو 

 لزوجيا عمّو المكانة وطيب الّذكر؛ ألّنيا تعمو معو، ولكّنيا تشقى إذا كاَف وضيًعا ُمنعدـَ المروءة.

لتو وقد يكوُف ىجاء المرأة لزوجيا بسبب ضيؽ العيش معو لسوء خمقو، ومف ذلؾ ما قا

 :(ٖ)عصيمة الحنظمّية

 ]مف الوافر[

 َراااااااَأ ب الااااااادباَر ِ ااااااايَ  َتر اااااااو   ِليأَلاااااااا

ِلَئاااااااااااْت د َخاَناااااااااااا   ْفاااااااااااَرة  م   َعَلْيَناااااااااااا   

   
َ اااااااادط   َلَلْيتَاااااااَ  لاااااااع َساااااااِفيِ  َ ِناااااااع ع 

 َلت ْصاااااااااااااااِ َج ًَل َنااااااااااااااارَاَ  َوًَل َترَاَناااااااااااااااا  

   
 اْلأِلْنااااااااااِد َعنبااااااااااا ِ  بَوَلْيتَااااااااااَ  َغاِئااااااااااب  

 قاا َلاْ َتَناَنااااااااااابيَصاااااااااادِ َوَلْيااااااااااَت َلَنااااااااااا   

   
ااااااااااا  َلَلااااااااااْو َأ ب ال  ااااااااااد وَر َ ااااااااااِ ْلَ  َيْوما

 َلَقاااااااااااْد َأْعَطْيت أَلاااااااااااا ِماَئاااااااااااةا ِهَجاَناااااااااااا  

   

                                                           
 لـ يذكرىا غير الجاحظ. (1)
 .ٖٙٔ/ ٚال يوا ، ، الجاحظ ٕ))
، لاع الجاهلّياة واالسااال  شااعرات العاارب ويّمػػوت، بشػير،. )دوف البيػت الثّالػث(. ٕٙٔ/ٚال ياوا ،  الجػػاحظ،ٖ) )

، بإضػػافة البيػػت الثّالػػث(. ولػػـ أجػػد ترجمػػة لعصػػيمة الحنظمّيػػة؛ فمػػـ يػػذكرىا غيػػر . )منسػػوًبا ألـ صػػريع الكندّيػػةٜٛ
 الجاحظ.
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لقد شّبيت الّدار بالحفرة المميئة بالّدخاف عندما يكوف زوجيا موجوًدا فييا، "والّتشبيو مف 

، الّتشاكؿ (ٔ)تشبيو يحتوي عمى تشاكمْيف"بيف األدوات المغوّية المؤّدية إلى تعّدد الّتشاكؿ، فكؿ 

المعنوّي، والّتشاكؿ الّنفسّي اّلذي ينسجـ معو، والّتشاكؿ المعنوّي في أركاف الّتشبيو لو داللة 

واضحة ىي القتامة والّسواد؛ فالّدار في حاؿ وجوده تشبو الحفرة المميئة بالّدخاف، والحفرة مظممٌة 

وقد ممئت بالّدخاف؟ ستكوف أشّد ظممة، وسينعدـ منيا اليواء،  دوَف أف يكوف فييا شْيء، فما بالؾَ 

ويستحيؿ لحي  أْف يعيَش فييا لحظًة واحدًة في ىذه الحاؿ، مف ىنا يأتي الّتشاكؿ الّنفسّي متّفًقا مع 

المعنى الّناتج مف الّتشبيو، فالّسواد يوحي بالحزف والّتشاؤـ، والّدخاف يدّؿ عمى الّضيؽ واالختناؽ؛  

سرعاف ما تنتقؿ لمّتمّني في البيت الثّاني آممًة الخالص مف مسّبب ىذا الّضيؽ، فتتمّنى أف  لذا

يأخذه الّسفر في "سفيف بني عباد" فال يعود أبًدا، أو أْف تفتدَي نفسيا مف ىذا الّسجف بمئٍة مف 

 َلَقْد َأْعَطْيُتَيا ِماَئًة ِىَجاَنا".باإلبؿ 

المرأة مف زوجيا، فيي تنفر مف خمقتو الّدميمة أيًضا، وليس سوء الُخمؽ وحده ما ينّفر 

 :(ٕ)اقو قائمةجٍؿ دميـ، فأنشأت تيجوه وترجو فر كما حدث مع امرأة مف بني ضّبة تزّوجت بر 

 ]ِمَف الَبِسيِط[

 تَاااااااااارَا   َأْهااااااااااَوَج َمْلع وناااااااااااا َخِليَقت ااااااااااه  

ْعااااَوجل الَعاااارَاِجي ِ     َيْمِشااااع َعَلاااار ِمْثااااِل م 

   
 َعَلْياااااااِه َ اااااااط  أَْلَعن اااااااه  َوَماااااااا َدَعاااااااْوت  

 ِإًلب َوآَخااااااااااااااااار  َيْتل اااااااااااااااااو   ِ ااااااااااااااااا ِمي ِ   

   
وِ  َمْنِزَلااااااااه    َلَلْيتَااااااااه  َراااااااااَ  َأْرض  الاااااااار 

اااااااااي ِ    ااااااااايلْرت  ِ الصل  َوَأنبِناااااااااع َ ْ َلاااااااااه  ص 

   

                                                           
 .ٕٛ ت ليل الخطاب الّشعرّ باستراتيجّية الّتناّصب،مفتاح، محّمد،  (ٔ)
 .ٕٙٔ/ٚ يوا ، ، الجاحظالٕ) )
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م ْعَوجل إّنيا تسخر مف زوجيا األىوج  الّدميـ الممعوف الخمقة، ذي القدميف المقوستيف "

وىو رجٌؿ يبغضو الّناس مع زوجتو؛ لذلؾ كّمما دعت عميو تسمع َمْف يتمو دعاءىا "، الَعرَاِجي ِ 

 وترجو فراقو فراًقا ال لقاء بعده؛ إْذ تكوف في أقصى الّشرؽ، ويكوف في أقصى الغرب.ِ  ِميِ ب، "

وقد يضيؽ العيش بالمرأة مع زوجيا لتصّرٍؼ تبغضو، ويكّرره رغـ َعْرفو ذلؾ، فال تجد 

تشكَوه، فقد روَي أّف امرأة شكت زوجيا، وأخبرت عف عجزه أّنو إذا سقط عمييا انطبؽ، إاّل أْف 

"، زوجع عيا اء ط ا اء، ورّل داء له داءوالّنساء يكرىف وقوع الّرجاؿ عمى صدورىّف، فقالت: "

 :(ٔ)وقيؿ في ذلؾ

 ]مف الوافر[

 َجااااااااااازَاَ  ا   َشااااااااااار ا ِماااااااااااْ  َرِليااااااااااا ط 

 النلَساااااااااااءِ  ِإَذا   للْغااااااااااَت ِمااااااااااْ  َرْراااااااااابِ   

   
 َرَمااااااااااَ  ا   ِماااااااااْ  ِعاااااااااْر ط ِ اااااااااَأْلَعر

 َوًَل َعاَلاااااااااااَ  ِمااااااااااْ  َجأْلااااااااااِد الااااااااااَ اَلءِ   

   
ْ ناااااااا لااااااع الَرِريأَلااااااِة ِ اااااايَ  َتْلَقاااااار  َأج 

 َوَنْعظااااااا ِ ااااايَ  َتْغ  ااااار  لاااااع الَخااااااَلِء    

   
بغيٌض عند زوجو وعند الّناس، وما تمبث  والمالحُظ مف ىذه القصص أّف الّزوج الميجوّ 

المرأة أْف تشكوه حّتى يغسؿ بسيؿ مف الّدعاء عميو، وذّمو ورميو بكّؿ قبيح، كالجبف والبخؿ وسوء 

ولعّؿ كّؿ ما  ،(2)الّرجالب أخال ِ  الّنساء، وشر   أخال ِ  خير       الج  الّتدبير، وقد قالت العرب: "

ُييجى بو العربّي  راجٌع إلى الّضعؼ والَخور، فيو ُييجى بخموؿ الّنسب، وبالبخؿ، وبالجبف، 

                                                           
 .ٖٖٕالم اس  واألضداد، الجاحظ،  ٔ))

ـَ َواْنَتَشػَر. . نعاظ:الن اِزَلُة َوالشٍّد ُة ِفػي اْلَحػْرِب، والمقصػود ىنػا لقػاء الّزوجػة اْلَرِريأَلة:  : تغ ار نعػظ الػّذكر: قَػا
، مػاّدة )كػػره(، الَعااَربِ ِلسااا   انظُػػْر: ابػُف َمْنظػػور، تمكػث.  اْلَخػاَلُء ِمػػَف اأْلَْرِض: قَػَراٌر َخػػاٍؿ، ومكػاف قضػػاء الحاجػة. 

 و)نعظ(، و)غبر(، و)خال(.
 .٘ٗٗغرر الّخصائص، الوطواط،  ( ٕ)
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قد تمجأ المرأة لغير الّشكو لمتّنفيس عف  ؛، ولكف(ٔ)وبامتياف نسائو في الّرعي والكّد خارج البيت

لقذر اّلذي ال يتيّيأ لزوجتو نفسيا المكروبة، كأْف تنذَر الغالي والّنفيس يوـ الخالص مف زوجيا ا

 :(ٕ)كما تتيّيأ لو، مف ذلؾ ما قالتو أـ األسود الكالبّية في ىجاء زوجيا

 ]مف الّطويؿ[

ااااااربةط  َسااااااأ ْنِذر  َ ْعااااااِد ْ   ر اااااالب َ ْيَضاااااااَء   

َنعبَماااااااااااةط َخاااااااااااْودط َراااااااااااري ط ِنَجار َهاااااااااااا    م 

   
ااااه   َ ِصاااايرَ   ِ َ اااااِل النبْعااااِل، ي ْضااااِ ع َوَهم 

 َوي ْمِسااااع َ ْيااااث  ي ْعِشاااايِه َنار َهاااااَ ِريااااب    

   
 ِإَذا َ ااااااَل َ اااااْد َأْشاااااَ ْعِتِنع َ ااااااَت رَاِضاااااياا

 َلاااااه  َشاااااْمَلة  َ ْيَضااااااء  َخااااااهط ِخَمار َهاااااا  

   
 َياااااَرً الطلياااااَب َعااااااراا َأْ  َيَماااااسب ِثياَ اااااه  

اااااَوار َها   اااااا ِإْ  َعااااااَل   ص   َأِو اْلِمْساااااَ  َيْوما

   
ااااااَنان ه  َوَلِرنبااااااه  ِمااااااْ  َرْطااااااِب بأَ   ْخثاااااااب ص 

 ِإَذا أ ْمرَِعاااااااْت ِ ااااااااْلَرهل ِمْناااااااه  ِدَيار َهاااااااا  

   
ومف الّنساء َمْف تيجو زوجيا ألمٍر ال يتعّمؽ بالعالقة بينيما، ومّما نقمتو المصادر في 

ـّ قرفة  :(ٗ)الّدّية وبولقَ ؛ لوميا، فقالت ترثيو وتمـو زوجيااّلتي كانت عقيمة ق( ٖ)ذلؾ قّصة أ

 ]مف الوافر[

                                                           
 .ٕٛالألجاء والألّجاءو  لع الجاهلّية، ، حسيف، محّمد محّمدنظر: ا ٔ))
 .ٓٓٔ  الغات الّنساء،ابف طيفور، ٕ) )

ـْ َتِصْر َنَصًفا؛ َوِقيػَؿ: اْلَجاِرَيػُة الن اِعَمػُة. اْلَخْود    : اأْلَْصػُؿ النلَجاار  َوالن َجاار  : اْلَفَتاُة اْلَحَسَنُة اْلَخْمِؽ الش اب ُة َما َل
َماـ َبيف اإلصبع اْلُوْسَطى َوال ِتي َتِميَيا. الِق ال َواْلَحَسُب. : يستدّؿ عمييا ارتعشيه النّ : زماـ الّنعؿ، َوقيؿ: ُىَو مثؿ الزٍّ

:: ِكسػػػاٌء دوف الَقِطيفػػػة ُيْشػػػَتمؿ بػػػو. الشباااْملةببصػػػر ضػػػعيؼ.  اااَوار   أمااارَع:: روث البقػػػر. أخثااااء ِوَعػػػاُء اْلِمْسػػػِؾ. الص 
، ماّدة )خود(، و)نجر(، و)قبؿ(، و)عشي(، و)شمؿ(، و)صور(، ِلسا   الَعَربِ انُظْر: ابُف َمْنظور، أخصب وأكأل. 

 و)خثا(، و)مرع(.
فاطمػػة بنػػت ربيعػػة بػػف بػػدر زوج مالػػؾ بػػف حذيفػػة بػػف بػػدر عػػـ عيينػػة بػػف حصػػف بػػف حذيفػػة، وكانػػت     رلااة:أ(  ٖ)

ُمعّظمة ُمطاعة فييـ، وُتحّرضيـ عمى عداوة المسمميف وقػتميـ، وكػاف ُيضػرب بيػا المثػؿ فػي العػّزة والمنعػة، فيقػاؿ: 
 .ٖٕٓ/ ٔ، وأمثال الميدانعّ . ٜٛٗ/ ٚ، لتج ال ار . انظر: ابف حجر العسقالنّي، أعز  ِم  أ ّ  ِ ْرلةب"
رياض . )ورد اسميا أـ ندبة(. وشيخو، لويس، ٓٔٔ ، الّدّر المنثور لع ط قات رّ ات الخدور،فّواز، زينب( ٗ)

 .ٜٖ األدب لع مراثع شواعر العرب،
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َذْيَفااااااة ، ًَل َسااااااِلْمَت ِمااااااَ  اأَلَعاااااااِد     

 َوًَل و  ليااااااااااااااااَت َشاااااااااااااااارب النباِئَ اااااااااااااااااتِ   

   
 َأَيْقت اااااااااال  ِ ْرَلااااااااااةا َ ااااااااااْيس  َوَتْرَضاااااااااار

 ِ َأْنَعااااااااااااااا ط َون ااااااااااااااو ط َساااااااااااااااِرَ اِت    

   
 َذا َ اااااااااَل اأَلَعاااااااااِد :َأَمااااااااا َتْخَشاااااااار إِ 

َذْيَفااااااااااة  َ ْل  ااااااااااه  َ ْلااااااااااب  الَ َناااااااااااِت       

   
اااااااااااْذ ثَاااااااااااْأراا   ِ اااااااااااَأْطرَاِه العاااااااااااوالعَلخ 

 الِ ااااااااااايِض اْلِ اااااااااااَداِد الم ْرَهفااااااااااااتِ َأو ِ   

   
ًلب َخللِنااااااااااااااااع َأْ ِرااااااااااااااااع َنأَلاااااااااااااااااِر   َواِ 

 َوَلْيِلااااااااااااااع ِ الااااااااااااااد م وِع اْلَجاِرَياااااااااااااااتِ   

   
 َلَعااااااااااالب َمِنيبِتاااااااااااع تَاااااااااااْأِتع َساااااااااااِريعاا

 ِنااااااااااااااع ِسااااااااااااااأَلا   اْلَ اِدثَاااااااااااااااتِ يَوَتْرمِ   

   
 َلااااااااَذاَ  َأَ ااااااااب  ِمااااااااْ  َ ْعاااااااالط َجَ ااااااااا ط 

 َتر اااااااااااااو   َ َيات اااااااااااااه  َأْرَدً اْلَ َيااااااااااااااةِ   

   
ففي ىذا الّنموذج كاَف دافع األمومة محّرًكا ليجاء الّزوج، ولعّميا لـ تكف لتيجوه لوال ما 

 بدر منو في ىذه الحادثة.

يخبرىا بما ىو فيو مف  اج فكتب إليياوروي أّف امرأة كاف زوجيا يحضر طعاـ الحجّ 

 :(ٔ)، فأجابتو معّنفةالخصب، وأّنو قد َسِمف

 ]مف الّطويؿ[

ْ ااز  َ ااااَجِتع َأت أْلااِد ْ   ِلااَع اْلِقْرَطاااَس َواْلخ 

 َوَأْنااااااَت َعَلاااااار َ اااااااِب اأْلَِميااااااِر َ ِطااااااي     

   
 ت ِقاااا ْ  ا  ْ َت َلااااْ  تَااااْذر ْر َصااااِديقاا وَ ِإَذا ِغْ اااا

 َلَأْنااااَت َعَلاااار َمااااا ِلااااع َيااااَدْيَ  َضااااِني     

   
 لاااع جاااوِع َأْهِلاااهِ  َرْلاااِب الّساااوءِ َلَأْناااَت رَ 

 َوْهاااااَو َساااااِمي    َرْلااااابِ َلَيأْلاااااَزل  َأْهااااال  الْ   

   
وىذا اليجاء رّد فعٍؿ لبرود كتاب البادئ؛ إْذ تصّبر الّزوجة نفسيا في غيابو بتأميميا  

باألعطيات، وعندما تكوف نياية الّصبر كتاًبا ال تجد أماميا إاّل الّرد بكتاب مثمو، تقّرعو فيو 

 وتظير استياءىا منو، وترسـ لو صورتو كما تراىا في أفعالو.

 

                                                           
 .ٕٜٔ/ٔ ال يوا ،الجاحظ،  ٔ))
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ة عند بعض الّنساء أّنيا تطمبو في الّدارْيف؛ فإْف كتب لو الجنّ ويصؿ تمّني فراؽ الّزوج 

   :(ٔ)مرأة تذـ زوجيا، قالت افيي تفّضؿ الّنارَ 

 ]ِمَف الَبِسيِط[

 ِإنلااع َنااِدْمت  َعَلاار َمااا َراااَ  ِمااْ  َعَجِ ااع

 َوَأْ َصاااااااَر الااااااادبْهر  َعنلاااااااع َأ ب ِإْ َصاااااااارِ   

   
 َزْوَجت ااااااه  َلَلْيَتِنااااااع َيااااااْوَ  َ ااااااال وا َأْنااااااِت 

 َأَصاااااااَ ِنع ذ و ن ي ااااااوبط س اااااام ه  َضاااااااِر   

   
 َياااا َربل ِإْ  ر ْناااَت ِلاااع اْلَجنبااااِت م ْدِخَلاااه  

 َلاْجَعاااْل أ َمْيَماااَة َربب النبااااِس ِلاااع النباااارِ   

   
مع عصيمة بنت زيد  وقد ُتالـ المرأة عمى ىجاء الّزوج، أو عمى بغضيا لو، كما حدث

 :(ٕ)ى أبا الّسميدع، فأبغضتو فميمت عمى ذلؾ، فقالتنَ كْ  مف قوميا يُ رجاًل جت تزوّ  النيدية عندما

 ]مف الّطويؿ[

ااااْذ ع َصااااْيَمة  َمأْلَرَهااااا  َيق ول ااااوَ : َلااااْ  تَْأخ 

 َراااااَأ ب الباااااِذ  َيْلَ ااااار ع َصاااااْيَمَة ًَلِعاااااب    

   
اااوا  َوَلاااْو َماَرس اااوا َماااا ر ْنااات  ِلياااِه أَل ْخِرج 

 ِإَلااار اْلَمأْلاااِر َطاِلاااب  َورَاِئاااع َوَلاااْ  ي ْطَلاااْب   

   
اااااا ِماااااْ  َساااااِعيد ْ اااااِ  َسااااااِل ط   َراااااَأ ب ِرَيا ا

 ب َ اَلااااااْت َعَلْيأَلاااااا الثبَعاِلااااااب  ط اااااةط  َياااااابرَ   

   
 ِمْنااااااه  َلااااااِ نلع َ ِ يَسااااااة   َأْنَفِلااااااتْ  َلااااااِ  ْ 

 ِطاااااَواَل اْلَلَيااااااِلع َماااااا َدَعاااااا اَ  رَاِغاااااب    

   
نماذج ىجاء المرأة لزوجيا تفّوقت عمى غيرىا كمًّا وكيًفا، وىذا أمٌر  مّما سبؽ ُيالَحُظ أفّ 

، واألكثر مشاركة ليا في أمور حياتيا، وىي ترى منو ما ال يراه إليياطبعّي؛ فالّزوج ىو األقرب 

ـُ طبيعتيا وتصّنعيا، وعند اغيرى ، وتعمـ طبائعو وخفاياه، وىو أيًضا يراىا في كّؿ أحواليا، ويعم

 مشكمة بينيما ينكّب كؿٌّ منيما عمى عيوب اآلخر إلظيارىا مف باب الّتشّفي والّتيّكـ. حدوث أيّ 

                                                           
 .ٛٓٔ الغات الّنساء، ابف طيفور،  ٔ))
 (.فتـّ تعديمو، "رياح طبة"؛ وىو عمى ىذا الّنحو مكسور البيت في مصدرهورد . )ٜٓٔ ،نفس ه ٕ))

)لحػػى(،  ،ِلسااا   الَعااَربِ انظُػػْر: ابػػُف َمْنظػػور، : الطريقػػُة المسػػتطيمة مػػف الثػػوب. ط ااةيمػػـو ويعػػذؿ.  يل اار: 
 و)طبب(.
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 هجاء األ ناء: -

، وال عاطفة أسمى مف حبٍّ األٍـّ بشر وغير البشرمومة أعظـ عالقة تربط بيَف الإّف األ

وأىـّ ىذه البنيا، ولكّف ىذه العاطفة قد تتعّرُض لعوامؿ تنقصيا أو تحّوليا إلى كراىية وحقد، 

العوامؿ عقوؽ األبناء، فيي تجعؿ العالقة بيف األـّ واالبف واىنة ضعيفة، معّرضًة لمبتر في أّي 

لحظة، وال تجد األـّ ساعتئٍذ إاّل أْف تقؼ عمى أطالؿ الّذكريات؛ لتوازَف بيف طفولة ابنيا وضعفو 

خر مف أّمو وتتيّكـ عمييا، ولينو، وبيف شبابو وقسوتو، وبخاّصة إذا كانت لديو زوٌج تؤّلبو، وتس

 :(ٔ)أـ ثواب اليزانّية تصؼ عقوؽ ابنيا الّشاعرة الجاىمّية قالت

 ]ِمَف الَبِسيِط[

ااااااه    َر بْيت ااااااه  َوْهااااااَو ِمْثاااااال  اْلَفااااااْرِخ َأْعظ م 

 َزَغَ ااااااا ِجْلااااااِد ِ    الطبَعاااااااِ  تَااااااَرً لااااااع أ    

   
اااااااااااِل َشااااااااااذبَ ه    َ تباااااااااار ِإَذا آَض َرالف  ب

 َأ باااااااار    َوَنَفااااااار َعاااااااْ  َمْتِناااااااِه الَرَرَ اااااااا  

   
 ي َخااااااااارل   َأثْاااااااااَوا ع ي اااااااااَؤدل  ِنع اَأْنَشااااااااا

 ِعْناااااِد  َيْ َتِغاااااع اأَلَدَ اااااا َشاااااْيِ عَ َأَ ْعاااااَد   

   
ِتاااااااهِ   ِإنلاااااااع أَل ْ ِصااااااار  لاااااااع َتْرِجياااااااِل ِلمب

 َعَجَ اااااااا َخااااااادل ِ َوَخاااااااطل ِلْ َيِتاااااااِه لاااااااع   

   
اااااا لِ   ت ْساااااِمَعِنعَ اَلاااااْت َلاااااه  ِعْرس اااااه  َيْوما

َنااااااا َأَرَ ااااااا َمأْلااااااالا     َلااااااِ  ب َلَنااااااا لااااااع أ مل

   
 َوَلااااااااْو رََأْتِنااااااااَع لااااااااع َنااااااااارط م َسااااااااعبَرةط 

 ِماااااَ  الَجِ ااااايِ  َلااااازَاَدْت َلْوَ أَلاااااا َ َطَ اااااا  

   
تستذكُر األَـّ ماضييا اّلذي أفنتو في تربية ابنيا؛ فقد كاَف عظمو لّيًنا كالفراخ الّضعيفة 

اّلتي يغّطييا الّزغب، يعتمُد عمييا اعتماًدا كاماًل لمبقاء عمى قيد الحياة، وقد عكفت عمى تغذيتو 

استيالكو كّؿ  وحمايتو ليصبح جسده الواىي الّضعيؼ المّيف جسَد رجٍؿ قوّي معقود المحية، وبعدَ 
                                                           

. والمبػػّرد، ٕٕٓ  الغااات الّنساااء،)بػػاب الحماسػػة(. وابػػف طيفػػور،  ٖٚٔ -ٖٙٔ، ديااوا  ال ماسااةأبػػو تّمػػاـ،  ٔ))
 .ٖٛٔ/ٔالرامل لع اللغة واألدب، 

: صػػار كفحػػؿ الّنخػػؿ خاّصػػة وقػػد قطػػع متعيػػده منػػو شػػذبو، وألقػػى عػػف آض رالفّ ااال: الػػبطف. أّ  الّطعااا  
انظػػر:  : أصػػوؿ األعػػذاؽ تتػػرؾ كاألوتػػاد ليرتقػػي بيػػا فػػي النخػػؿ.الراارب ظيػػره كربػػو، ليكمػػؿ طولػػو، ويػػتـ غراسػػو.

 .ٖٙٔ/ ٔ، ل ماسةشرح ديوا  االّتبريزّي، 
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ما لدييا مف قّوة وطاقة، يجازييا بعقوقو بداًل مف بّره، فيعّنفيا ويخّرؽ ثوبيا وىي عجوٌز ضعيفة، 

وىو يظّف بذلؾ أّنو يؤّدبيا، فيصيبيا الّذىوؿ والعجب مف شكمو وىو رجٌؿ في كامؿ قّوتو، يضرب 

بة كأّنيا ترى شخًصا آخر غير َمف اعتنى بو ليصبَح ىكذا، وما كاف منيا إاّل الّتحديؽ بو متعجّ 

اّلذي أنجبتو ورّبتو، وسؤاؿ نفسيا بدىشة: أبعَد مشيبي يريد تعميمي األدب؟! وىذا إنكاٌر لمجميؿ، 

بؿ إّنو أكثر مف ذلؾ بشاعًة؛ ألّنو صادٌر مف ابنيا اّلذي حممتو كرًىا ووضعتو كرًىا، وتحّممت 

اّلتي تبدي عكس ما تبطف، وتحاوؿ أْف تجعمو المشّقة في تربيتو، وفي المقابؿ تنظر إلى زوجتو 

يعطؼ عمى أّمو بمسانيا دوف قمبيا، واألـ مدركة وموقنة بأّف كّنتيا تتمّنى ليا األذى ولكّنيا تمبس 

 وجًيا آخر أماـ زوجيا.

بالبخؿ وتذـ البخيؿ حتى لو كاف ابنيا؛ ألنيا ُفطرت عمى (1)وتيزأ حبيبة بنت عبد العّزى

"، زّ اف ليا ابف قانٌص بخيٌؿ اسمو "بف العرب،  وقد روت المصادُر أّنو كالكـر وعرفت بو بي
، فجعؿ لحمو مقّدًدا وشرائح، وقاؿ ليا: "ا  فظيه علينا، وًل تفّر يه؛ ل  ب أصاب صيًدا ذات يوـٍ

 ا،ورحمت حبيبة تاركة ابني ،(2)وا  ًل أخز   ل ماا، وما أسارن  أ دااب، فأجابتو: "ال رب  د اشتدبب

 .فتمّكأت ناقُتيا لإللؼ لوطنيا

 :(ٖ)فقالت تيجو ولَدىا 

 ]مف الكامؿ[

                                                           
اصرّية، وىي العزراء، مف ثعمبة بف سعد بف ذبياف بف بغيض، وىي شاعرة بف حذار النّ  ً  ي ة  نت ع د العزّ  (1)

 .ٕٔٔكريمة. انظر: اآلمدّي، المؤتمؼ والمختمؼ، 
 .ٕٔٔ، نفسو( ٕ)

. ٗٓٔ -ٖٓٔ، أشاعار الّنسااءوالمرزبػانّي،  )بػاب المػديح واألضػياؼ( "بػّز". ٖٖٙ، دياوا  ال ماساةأبو تّمػاـ،  (ٖ)
 "بّر".

: حشػػرة الجدجااد: الّطعػػاـ، وال ميااتدـ جػػوؼ الػػّذبيح مائػػؿ إلػػى الّسػػواد.  الّنجياا  األسااود:: تتبّطػػأ. تتلّرااأ 
 .ٖٙٙٔ-ٖ٘ٙٔ شرح ديوا  ال ماسة، مشِيرة، ال أخّبئ ما لدّي عف الّناس. الَمْرزوِقّي، . ألّية:تشبو الجراد
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 َتَلرباااااااااااأ  َنااااااااااااَ ِتع بَ اااااااااااز  بأَِإَلااااااااااار اْلَفتَااااااااااار 

 َمَناِساااااااَمألا النبِجيااااااا   اأَلْساااااااَود   َلَرَساااااااا  

   
 ِإنلاااااااااااع َوَربل الرباِ َصااااااااااااِت ِإَلااااااااااار ِمناااااااااااار

َقلبااااااااااد      ِ َجن ااااااااااوِب َمربااااااااااَة َهااااااااااْدي أل  ب م 

   
 َعَلاااااااااار ه ْلااااااااااِ  الطبَعاااااااااااِ  أَِليبااااااااااةا أ ْوِلااااااااااع 

 َأَ اااااااااااداا َوَلِرنلاااااااااااع أ ِ اااااااااااي    َوَأْنش اااااااااااد    

   
 َوَمَضاااااااار ِ أَلااااااااا َجاااااااادل  َوَعلبَمِنااااااااع َأِ ااااااااع

 َنْفاااااااااَض الِوَعااااااااااِء َور ااااااااال  زَادط َيْنف اااااااااد    

   
 َلااااااااْ َفْظ َ ِميتَاااااااَ  ًَل َأَ اااااااا َلاااااااَ  َواْ تَاااااااِرْس 

ااااااااااااااد     ْدج   ًَل َتْخِرَ ْنااااااااااااااه  َلااااااااااااااْأَرة  َأْو ج 

   
" زّ ت وجييا إلى غير مكاف ابنيا "بيا وقد ولّ تِ يَ شْ تتعّجب األـّ مف ناقتيا اّلتي تتبّطأ في مِ 

ـّ تموـ ىذه الّناقة وتستنكر حنينيا إلى شخص كيذا، وتنتقص منو  اّلذي آذاىا ببخمو وتقتيره، ث

تأبى المسير، وىذا حيف تنعتو بالفتى، وتدعو عمييا بعقرىا حّتى يغّطي دميا المراؽ قوائميا اّلتي 

الخطاب يكشؼ مدى استياء الّشاعرة األـ مف تصّرؼ ابنيا المستيَجف لدييا، فاألـّ ىنا تفخُر 

بكـر أبييا وجّدىا، وتذَـّ بخَؿ ابنيا، وتتعّجُب ِمْف كونو بخياًل وأّمو كريمٌة ترّبت في بيٍت كريـ، 

ا بوصّيتو بأْف يحفظ مالو بالجود وىي بذلؾ تنفي أّنو ورث صفة البخؿ مف جيتيا، وتنيي رسالتي

والعطاء؛ ألّنو إْف لـ يذىب بالجود والكـر سيذىب بطرؽ أخرى، والفارُؽ أّف الجود بالماؿ حفٌظ 

 لصيت اإلنساف حّتى بعَد موتو.

 هجاء الق ائل واألعداء: -

ًة قائد شاركت المرأُة  الّرجَؿ في الّدفاع عف القبيمة منذ الجاىمّية، فكانت تخرُج لمقتاؿ
عداد الّطعاـ لم، أو لمعا(1)ومحّرضة ، ولـ تقتصر مشاركتيا عمى ذلؾ مقاتميفلجة الجرحى، وا 

حسب، بؿ إّنيا شاركتو في جبية المساف، فكانت تحّرض عمى القتاؿ، وتشّجُع القوـ لألخذ بالثّأر، 
الثّأر،  وتيجو المتخاذليف واألعداء عمى حد  سواء، فقد كثر في شعر المرأة الّتحريض عمى أخذ

                                                           
 ة ىند بنت عتبة يـو ُأحد في ُكتب الّسيرة.انظر عمى سبيؿ المثاؿ قصّ  (1)
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، واإلنقاص مف (ٔ)والموـ عمى التّقاعس عف ذلؾ، واالستيزاء واالستيانة؛ الستنياض ىمـ الّرجاؿ
 قدر الخصوـ.

بنت  لقيط بف زرارة الّتميمّية تيجو  (ٕ)ومف شعر المرأة في ىذا الموف، ما قالتو  دختنوس

قبيمتي أسد وىوازف لفرارىما يوـ جبمة بعد تحالفيما مع تميـٍ وترؾ أبييا القائد لقمًة سائغًة لألعداء 

 :(ٖ)تقوؿ، في قصيدٍة ترثي أباىا فييا

 ]مف مجزوء الكامؿ[

و اااااااااااااار   َلااااااااااااااربْت َ ن ااااااااااااااو َأَساااااااااااااادط خ 

 َء  الطبْياااااااااااااااااِر َعاااااااااااااااااْ  َأْرَ اِ أَلاااااااااااااااااا  

   
 َوَلااااااااااااا ْ  َيْ َفظ اااااااااااااوا َ َسااااااااااااا اا َلااااااااااااا ْ 

 َياااااااااااااااااااْأَوْوا ِلَفاااااااااااااااااااْعِء ِعَقاِ أَلاااااااااااااااااااا  

   
 َعاااااااااااااااااااْ  َخْيرَِهاااااااااااااااااااا َنَسااااااااااااااااااا اا ِإَذا

اااااااااااااااااااْت ِإَلااااااااااااااااااار َأْنَسااااااااااااااااااااِ أَلا    ن صب

   
 َوَهااااااااااااااااااااااااااااااَواِز   َأْصااااااااااااااااااااااااااااااَ ا  أل  ْ 

 َراْلَفااااااااااااااااااااْأِر ِلااااااااااااااااااااع َأْذَناِ أَلااااااااااااااااااااا  

   
 :(ٗ)ومووقالت لمنعماف بف قيوس التميمّي تعّيره لفراره مف القتاؿ وىو يحمؿ لواء ق

 ]مف مجزوء الكامؿ[

                                                           
 .ٕٕ، شعر الثّار عند شاعرات العصر الجاهلعّ قميؿ، إيماف، ( ٔ)
نػوش( أي  ة، مػف تمػيـ: شػاعرة جاىميػة، سػميت باسػـ بنػت كسػرى )دختػرارمّيػبنػت لقػيط بػف ُزرارة الدّ  دختنوس(  ٕ)

بنت الينئ، كانت زوجة عمرو بف عمرو بف عدس، وحضرت يـو )شػعب جبمػة( قبػؿ مولػد النبػي صػّمى اهلل عميػو 
/ ٘ٔ نألايااة األرب،. والّنػػويري، ٗٗٔ/ ٔٔ، األغااانعانظػػر: األصػػفياني،  وسػػمـ بتسػػع عشػػرة أو بسػػبع عشػػرة سػػنة.

ٖٖ٘ . 
. واألصػػػػفياني، ٕٙ٘  الغااااات الّنساااااء،طيفػػػػور،  )البيػػػػت األّوؿ فقػػػػط(. وابػػػػف ٛ٘ٔ/ ٘، ال يااااوا الجػػػػاحظ،  ٖ))

الاّدّر .  وفّواز، زينػب، ٖ٘ٛ/ٔسمط الللع، . واألونبي، ٖٖ٘/ 85، نألاية األرب، . والّنويريّ ٙٗٔ/ٔٔ، األغانع
 . ٜٔٔ، المنثور

. ٖ٘ٛ/ٔ، ساامط الللااع. واألونبػػي، ٕٗٔ/ٕاألمااالع، . وأبػػو عمػػي القػػالي، ٓٛ/ٔجمألاارة اللغااة، ابػػف دريػػد،  ٗ))
  .ٖٖٚالع اب الّزاخر، والّصغانّي، 

ػُبِع والػّذئب.السلاْم   األزل  كثيػر المحػـ.  خااظع ال ضاي :: قػوّي مسػتقيـ. ِمَتالّ   : ذئػٌب أْرَسػُح َيَتول ػد بػيف الض 
انُظْر: : اليودج. الِ ْدج: حبؿ فيو عرى يقّمد بو الحيواف. الّر  : يثب، وَبَزا الّرجُؿ: خرج َصدُره ودخؿ ظيُره. ي زو

 ، ماّدة )متؿ(، و)بضع(، و)سمع(، و)بزا(، و)ربؽ(، و)حدج(.ِلسا   الَعَربِ ابُف َمْنظور، 
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 َلاااااااااااارب اْ اااااااااااا   َ أْلااااااااااااَوسط الش ااااااااااااَجا

 ع  ِ َرفلااااااااااااااااااااِه ر ْمااااااااااااااااااااج  ِمَتاااااااااااااااااااال    

   
 َيْعااااااااااااد و ِ ااااااااااااِه َخاااااااااااااِظع اْلَ ِضيااااااااااااا

 اااااااااااااااااااااِ  َرَأنبااااااااااااااااااااه  ِسااااااااااااااااااااْم   َأَزل    

   
 َوأَلَْنااااااااااااااَت ِمااااااااااااااْ  تَااااااااااااااْي ط َلااااااااااااااَدعْ 

وا َوَ ل ااااااااااااااوا    َغَطَفاااااااااااااااَ  ِإْ  َسااااااااااااااار 

   
 ًَل ِمْناااااااااااااااااااااااااااااااَ  َعاااااااااااااااااااااااااااااااد ه    َوًَل 

 آ اااااااااااااااااااَ  ِإْ  َهَلر ااااااااااااااااااوا َوذ ل ااااااااااااااااااوا  

   
 َلْخاااااااااااااَر اْلَ ِغاااااااااااااعل ِ ِ اااااااااااااْدِج َرْ اااااااااااااا

 َ ِتأَلا ِإَذا النبااااااااااااااااس  اْساااااااااااااااَتَقل وااااااااااااااااا  

   
 ًَل ِ ااااااااااااااااااااااااااااْدَجأَلا َرِرَ ااااااااااااااااااااااااااااْت َوًَل 

 ِلر َعاااااااااااااااااااَ  ِليأَلااااااااااااااااااا م ْسااااااااااااااااااَتَظل    

   
 َوَلَقااااااااااااااْد رََأْياااااااااااااات  َأَ اااااااااااااااَ  َوْسااااااااااااااا

و َأْو َيِجاااااااااااال      اااااااااااااَط اْلَقااااااااااااْوِ  َيْ ااااااااااااز 

   
َتَقللااااااااااااااااااااااداا ِرْ ااااااااااااااااااااااَ  اْلِفاااااااااااااااااااااارَا  م 

ااااااااااااال      ِر َرَأنباااااااااااااه  ِلاااااااااااااع اْلِجياااااااااااااِد غ 

   
تّتسـُ ىذه األبيات بالحرارة العاطفّية، واستثارة حمّية القوـ بمالمسة دخائميـ، والّنفاذ إلى 

؛ فيي ال تريد ألفراد قبيمتيا وحمفائيـ االنجرار وراء المتخاذليف مشاعرىـ، وىذا ىدؼ دختنوس
والجبناء، بؿ تريد استجماع كرامتيا الممقاة بتوّحدىا العميؽ مع الماضي، وانسالخيا التّاـ عف 
الحاضر، حيث يجمعيا الماضي بدؼء األىؿ والعشيرة واألمف واألماف في موطنيا، ويفّرقيا 

ىّبت رياح الخيانة والّتخّمي مف أفراد القبيمة أو الحمفاء، فتمجأ إلى  الحاضر عف كّؿ ذلؾ كّمما
تقريع الجبناء والخونة، وتنعتيـ بأبشع الّنعوت، وتصفيـ بأحقر الّصفات فيو كالبغّي اّلتي تفخر 
بيودج سّيدتيا، ولكّنيا لـ تركبو ولـ تركب ركوبتيا أيًضا، وتذّكره بأّنو مف تيـ وال شأف لو بغطفاف 

، وفي ىذا اإلطار يمكف مالحظة الّطريقة بواوألنت م  تي  لدع غطفا  إ  ساروا و لّ فّرت " إفْ 
اّلتي صّورت بيا الّشاعرة ىذا الّتّصّرؼ المشيف، حيث أبرزتيا في صورة درامّية ساخرة لوالده 

والّربؽ شيء ظاىر ألّنو يكوف في الّرقبة، وغالًبا  بمتقلدا ر   الفرار  رأنه لع الجيد غلب،الفاّر 
ما يعّمؽ فيو جرس، فكأّنو داّبة موثقة مف عنقيا فّرت بربقيا فدّؿ صوتيا عمييا، وكذا يكوف العار 
ساعة الفرار، وىذه الّصورة صنعت لتعمؿ خياؿ الّسامع، وتثيَر حمّيتو، وتدفعو لمّسخط عمى كّؿ 

 بنة  الّسّيد المضّحي اّلذي وىب نفسو دفاًعا عف قبيمتو.خائف متخاذؿ، والّتعاطؼ مع ا

بني كالب بعد أف تخّموا عف قوميا بعد  (1)وىجت الفارعة بنت معاوية القشيرّية
معاضدتيـ إّياىـ مع بني جعفر، حيث تحالؼ بنو أسد وطّيء وغطفاف ولحقت بيـ بنو ضّبة، 

                                                           
معج  الّشعراء  يـ سبي يـو الّنسار. انظر:شاعرة جاىمية، ليا شعر تعير بو بني كالب، وذلؾ عندما سبي ل (1)

 .ٔٙٚ، العرب
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شديًدا، ففّرت كالب وثبت بنو جعفر،  فأغاروا عمى قوميا بني عامر بف صعصعة فقتموىـ قتاًل 
 :(ٔ)وفي ذلؾ اليوـ قتؿ أخوىا قدامة القشيرّي، فقالت ترثيو وتيجوىـ

 ]مف المتقارب[

 َشاااااااااَفر ا   َنْفِساااااااااَع ِماااااااااْ  َمْعَشااااااااارط 

 َأَضااااااااااع وا   َداَماااااااااَة َياااااااااْوَ  النلَساااااااااارِ   

   
 َأَضاااااااااااع وا َلتااااااااااار َغْيااااااااااَر َجثباَمااااااااااةط 

 اْلَمَغااااااااااارِ َطِويااااااااااَل النلَجاااااااااااِد َ ِعيااااااااااَد   

   
 َعااااااااااْ  ر ْمِ ااااااااااهِ  اْلَفااااااااااَواِرَس  َثنلااااااااااعي  

 َأْلَوِا  ر أْلااااااااااِب الَمأَلااااااااااارِ َراااااااااا ِ َطْعااااااااا ط   

   
 َوَلااااااااااربْت ِراااااااااااَلب  َعَلاااااااااار َوْجأِلأَلااااااااااا

 َخااااااااَل َجْعَفااااااارط َ ْ اااااااَل َوْجاااااااِه النبأَلاااااااارِ   

   
 :(ٕ)وقالت تعّير بني كالب

 ]مف الكامؿ[

 ِمنبااااااا َلااااااَواِرس  َ اااااااَتل وا َعااااااْ  َسااااااْ ِيأِل ْ 

 َيااااااْوَ  النلَساااااااِر َوَلااااااْيَس ِمنبااااااا َأْشااااااَطر    

   
اااار  َوَلِ ااااْئَس َمااااا َنَصااااَر اْلَعِشاااايَرَة ذ و َلخا

 َوَخِفياااااااااه  َناِلَ اااااااااةط ِ َلْيااااااااالط م ْساااااااااأِلر    

   
 َ اَشاااااااا َ ِناااااااع اْلَمْجن اااااااوِ  ِإ ب َأَ ااااااااه    

 َيْسااااااط و  ِإَذا َسااااااَطَ  اْلغ َ اااااااَر اأْلَْرااااااَدر    

   
 اْلَ اااااِريِش َتَقسباااااَمتْ َلاااااْوًَل َ ن اااااو َ ْياااااِت 

 َساااااااااْ َع اْلَقَ اِئاااااااااِل َمااااااااااِز   َواْلَعْنَ ااااااااار    

   
 َزَعَمااااااْت ش ااااااي وخ  َ ِنااااااع ِراااااااَلبط َأنبأل اااااا ْ 

وا   اااااااوا اْلَجِمياااااااَ  َوَأ ب َرْع ااااااااا َأْدَ ااااااار   َهَزم 

   
 َرااااااَذَ ْت ش ااااااي وخ  َ ِنااااااع ِراااااااَلبط ِإنبأل اااااا ْ 

 َنَزل اااااااااوا اْلَمَجااااااااااَل َوَ ْلااااااااا  أل ْ  َيَتَفطبااااااااار    

   
وعندما تستبد الحماسة بالّشاعرة، وتعمو ثائرتيا إْف لـ يستجب ليا قوميا ويخّفوا إلى 

، قالت أسماء بنت ربيعة في (ٖ)أعدائيـ ليشفوا غميميا، تيّدد ىي أعداءىا وتتوّعدىـ بالغارة عمييـ
 :(ٗ)، وتيجو بكًراقصيدة ترثي أخاىا فييا

 ]مف الّرمؿ[

                                                           
 . ٚٙ أشعار الّنساء،. والمرزبانّي، ٜٚٔ  الغات الّنساء،ابف طيفور، ( ٔ)

الخيػؿ فػي لونيػا كيبػة، أي غبػرة وسػواد  ر ألاب المألاار:ذو الغارات البعيػدة.   عيد المغار:جباف.  جثّامة:
 ، ماّدة )جثـ(، و)غوَر(، و)كيَب(.لسا  العربانظر: ابف منظور،  مف كثرة الكّر.

 . ٘ٙ، أشعار الّنساء. والمرزبانّي، ٗٚٔ،  الغات الّنساءابف طيفور،  (ٕ)
 ماّدة )لخف(. لسا  العرب،انظر: ابف منظور:  : الكالـ الباطؿ.اللخر 

 .ٙٔ، شعر الثّأر عند شاعرات العصر الجاهلعّ قميؿ، إيماف، ( ٖ)
 .ٜ رياض األدب لع مراثع شواعر العرب،شيخو، لويس اليسوعّي،  (ٗ)
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 َهااااااااااااَهَرَ اااااااااااْت َ ْرااااااااااار  َوَخلباااااااااااْت َدارَ 

فبااااااااااااالِ     َشاااااااااااااَرَدْت ِمْثاااااااااااااَل َنعاااااااااااااا ط ج 

   
وا ااااااااوا َشااااااااملر   َيااااااااا َ ِنااااااااع َ ْراااااااارط َهل م 

ااااااااالِ     َساااااااااْوَه َنْفِناااااااااير ْ  َغاااااااااداا ِ الم ْنص 

   
 ِ ِرَجاااااااااااالط َلاااااااااااْيَس ِلاااااااااااير ْ  ِماااااااااااْثل أل  ْ 

 ِمااااااْ  َ ِنااااااع َتْغِلااااااَب َتْ ااااااَت الَقْسااااااَطلِ   

   
 َياااااااااا َ ِناااااااااع َ رااااااااارط َرَفاااااااااار ْ  ِلعل ر ااااااااا ْ 

 ِإَذا َلاااااااااااااااْ  َنْجأَلااااااااااااااالِ ًَل َتل وم وَناااااااااااااااا   

   
يبدو الّتيديد والوعيد جمّياف في ىذه األبيات، فمشاعر الحزف والغضب جعمت أسماء 

رغـ اليأس اّلذي ِ ِرجالط َليَس لير   ِمثل أل  ب،  تدعو قبيمتيا تغمب لمثّأر، مستجمبًة حمّيتيـ بمدحيـ "
 يحكـ داخميا.

يا إلييا، كما جرى مع ىند بنت عتبة لّما وقد تيجو المرأة قبيمتيا رغـ انتمائيا وتعّصب
الّذىاب إلى المدينة، وتعّرض قريش ليا لمنعيا، خرجت تؤّنبيـ  عممت بعـز زينب بنت الّرسوؿ 
 :(ٔ)عمى صنيعيـ صاخبة، وقالت

 ]مف الّطويؿ[

اااااْلِ  َأْعَيااااااراا َجَفااااااءا َوِغْلَظاااااةا   َأِلاااااع السب
  

 اْلَعااااااَواِرِ  َوِلااااااع اْلَ ااااااْرِب َأْشااااااَ اَ  ااِلَماااااااِء 
   

ومثؿ ىذا الموقؼ يدّؿ عمى مكانة المرأة في قوميا، ومدى تأثيرىا في مجريات األمور، 
 وتوجيو األحداث.

 (2)وقد تنشأ العداوة بيف المرأة والّرجؿ مف فعؿ مشيف يقـو بو، فيذه الِخْرِنؽ أخت طرفة

المَذْيف غمباه ونكيا بو، وبعد  أف تيجو عبد عمرو بعد تمّمصو مف الثّأر مف ابف حسحاس ومعبد 
 :(ٖ)سعى بأخييا عند عمرو بف ىند

                                                           
 . ٖٗٗ/ ٔ، رتاب سي ويه( ٔ)
ة: شاعرة مف الشييرات في الجاىمية، ة العدنانيّ ضبيعة، البكريّ الخرنؽ بنت بدر بف ىفاف بف مالؾ مف بني ( ٕ)

وىي أخت طرفة ابف العبد ألمو. وفي المؤرخيف مف يسمييا الخرنؽ بنت ىفاف بف مالؾ بإسقاط بدر، تزوجيا 
و بشر بف عمرو بف َمْرَشد سيد بني أسد وقتمُو بنو أسد يـو قالب )مف أياـ الجاىمية(، فكاف أكثر شعرىا في رثائ

 .٘ٗٔ، معج  الّشعراء العرب ا ورثاء أخييا طرفة. انظر:ورثاء مف قتؿ معو مف قومي
 .ٜٗ، جمألرة أشعار العربالقرشّي، أبو زيد، ( ٖ)

حّيػة  صاّل الّرجا :: العود اّلذي تنقػره. المزهرالفاجرة.  :المومسة: اإلبؿ الباركة. ال رو دفعوؾ.  دّ و : 
انظػػر: ابػػف منظػػور، الغػػدير، وىػػي مػػف أخبػػث الحي ػػات تتمي ػػز بعنقيػػا المػػَبط ط العػػريض الػػذي ينػػتفخ عنػػد الغضػػب. 

 ، ماّدة )دحا(، و)برؾ(، و)ومس(، و)رجع(.لسا  العرب
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 ]مف الوافر[

و ااااااااااَ  َعْ ااااااااااَد َعْماااااااااارط  َأًَل َثِرَلتااااااااااَ  أ م 

 ياااااااااااااااِت آَخْيااااااااااااااَت الم ل وَراااااااااااااااَأِ الِخزْ   

   
اااااااااااا اااااااااااوَ  ِلْلاااااااااااَوِرَرْيِ  َد    ه ااااااااااا   َد  

 َوَلااااااااْو َسااااااااأَلوَ  ًَلْعَطيااااااااَت ال  روَرااااااااا  

   
اااااااااَ  ِعْناااااااااَد   م وَمَساااااااااةط َهل اااااااااو ط َلَيوم 

وَرا    َرِصاااااااالل الربْجااااااااِ  ِمزَهر َهااااااااا َضاااااااا  

   
بأخييا  وُ يَ شْ تقّرع الّشاعرة ىذا الّرجؿ اّلذي تقّرب مف المموؾ بأمور مخزية، وتستنكر وَ 

اّلذي كاف بمثابة القرباف لمممؾ، وتعّيره بأّف الممؾ ال يكترث لو وال يأبو بو، فيو يجازيو باإلذالؿ 

المقابؿ ال تجد عبد عمرو منتصًفا لكرامتو، بؿ عمى العكس، يبقى إلى جانب  واإلىانة، وفي

ـّ تحّذره مف غدر المموؾ،  بمو ىدّية لو، ث الممؾ رغـ المذّلة، بؿ ال مانع لديو مف تقديـ مالو وا 

وتشّبو ما ىو فيو مف مكانة لدى ابف ىند بمكوثو عند امرأة فاجرة تعزؼ لو األلحاف وتضحؾ في 

في الحقيقة تضمر لو العداوة كصّؿ الّرجع، وىي حي ة خبيثة ليا عنؽ عريض مبّطط وجيو وىي 

ّنما أرادت أّف وّد الممؾ ال يدوـ، وسيأتي يوـ يغضب فيو ويغدر َمْف تحّمقوا  ينتفخ عند الغضب، وا 

حولو تمّمًقا ومداىنة. مف ىنا يظير أّف ىجاء المرأة لألعداء يتالحـ مع غيره مف األغراض، 

، وىجاء المرأة لألعداء يأتي في قصائد الّرثاء غالًبا؛ إْذ  وليس شرًطا أف يكوف غرًضا مستقالًّ

تحّركيا مشاعر الحزف ليجاء كّؿ مف كانت لو صمة بفقد عزيز عمييا، ليس ىذا حسب، بؿ إّنيا 

 تدعو لقتالو وتيجو َمْف ال يستجيُب لألخذ بالثّأر أيًضا.

العربّية وّظفت اليجاَء في حياتيا منذ الجاىمّية ألغراٍض ومّما سبؽ يّتضُح أف  المرأَة 

شّتى، وىذه الّنماذج رغـ قّمتيا ُترشُد إلى أف  اليجاء الّنسائّي ففٌّ أصيٌؿ في األدب العربّي القديـ؛ 

فقد تعّددت دوافعو واّتجاىاتو، وكاَف لو دوٌر كبيٌر في توجيو الوقائع واألحداث عمى الّصعيد 

 معّي أيًضا.الّشخصّي والج
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 هجاء الّرجل للمرأة-ثانياا

حّيًزا واسًعا في معارض المدح عند الّشعراء، فيي المحبوبة والّزوجة واألـّ  المرأةُ  شغمت

واالبنة واألخت، وكانت الحّصة الكبرى لممحبوبة؛ فالغزؿ ىو مدح المحبوبة، وقصائد الغزؿ 

ْف لـ تكف منفردًة تجد الغزؿ يتصّدر قصائد المدح، وىذا األمر  غالبٌة عند معظـ الّشعراء، وا 

ء إلى تداوؿ الّصورة المثاؿ لممرأة؛ فقد أصبحت عنصًرا فّنيًّا ومعياًرا لمجودة في أوصَؿ الّشعرا

 قصائدىـ.

أّف المرأة في الواقع  ُيالَحظُ وا بالّصورة المثاؿ لممرأة، وبااللتفات إلى الّشعراء اّلذيف لـ ييتمّ 

ال ينظـ  انفعالوفي لحظة  ىّجاء المرأةيرّجُح أّف تمدح وتذـّ، وتذكر مساوييا كما محاسنيا، و 

إلظيار براعٍة أو تفّوؽ، بؿ لغاية نفسي ة، ىي التّنفيس والّتخّمص مف الّضغط الّداخمّي، الّشعر 

والّتعبير عف الّسخط وعدـ الّرضا عف المرأة الميجّوة، أو ليجاء أىميا، أو يكتفي بذكرىا في 

 معِرض اليجاء نكايًة بمف ييجوىـ.

 :هجاء المرأة لذاتألا -أ 

تعّرضت المرأة لميجاء منذ الجاىمّية، وقد اختمؼ ىّجاؤو المرأة في أسباب ىجائيـ، كما 

، ومنيـ مف أوغؿ في (ٔ)اختمفوا في نوع الخطاب الموّجو؛ فمنيـ مف انحّط بخطابو ومنيـ مف عال

 سّخر الكناية ولّمح.َمْف ذّميا وصّرح، ومنيـ 

 ،أو محبوبتو ،َمْف تخّصو ويعنيو أمرىا، كزوجووالّرجؿ عندما ييجو المرأة لذاتيا إّنما ييجو 

يجاء رجٍؿ ك لغير ذلؾ، ولكف عندما تكوف غريبًة فإّف ىجاءه ليا يكوف ،أو أّمو... ،أو جاريتو
                                                           

ة ، مجمّػة جامعػهجاء الّزوجة لع العصار العّ اساّع األّول انظر: حسف، عبد الفّتاح كماؿ؛ بحث محّكـ بعنواف: (ٔ)
 .ٖ٘(، ٖٛ -ٕٙـ، )ٕٚٓٓ(، الّسنة الثّالثة، ٛ(، العدد )ٖسامّراء، المجّمد ) -تكريت، كّمّية الّتربية
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فييجوه بامرأة يعنيو أمرىا، وتيّمو سمعتيا، أو يعّيره بشأف  أو آخَر يريد الّسخرية منو، يخاصمو،

 عرب.حفظيا وصيانتيا كما ىو واجب عند ال

 هجاء الّزوجة: -

الّزوجة ىي المرأة األكثر عرضًة ليجاء الّرجؿ؛ فيي األقرب إليو مف جميع الّنساء، 

واألكثر مالزمة  لو مف جميع البشر، واالقتراب والمالزمُة يتيحاف لو رؤية ما ال يستطيع غيره أْف 

 يراه مف َخمِقيا وُخمقيا.

الخمؽ يتمّنى الّزوج فراقيا بأّي شكؿ، وقد يتمّنى وعندما تكوف الّزوجة قبيحًة أو سّيئة   

 :(ٔ)كما فعؿ ىذا األعرابّي عندما قاؿ في امرأتو، منيا ا لمخالصقتمي

 ]ِمَف الَبِسيِط[

 َأْ  ي َعاااااااااِ َ ِنع َلااااااااْوًَل َمَخاَلااااااااة  َر لااااااااعْ 

 َوَأنبأَلااااااااااا ِعاااااااااادبة  ت ْقَضاااااااااار َوَأْوتَااااااااااار    

   
 ش ااااَطبط  َلَقااااْد َجَعْلاااات  َمَراااااَ  الطبااااْوِ  َذا

 َوت ْ ااااااااااات  َ ْعاااااااااااد  َلاااااااااااِ  ب اَ  َغفباااااااااااار    

   
ـّ يتوب إلى اهلل، ولكّنو ال يستطيع فعَؿ ذلؾ ألّنو يخاؼ أف يعاقبو  فيو يتمّنى أْف يذَبحيا ث

اهلل عمى ىذا الفعؿ، وقد استعمؿ أسموب الّشرط بموال اّلتي تفيد امتناع القتؿ لوجود مخافة اهلل 

اخمو، مفادىا عدـ القدرة عمى تحّمؿ الحياة برفقتيا، ورّبما أراد ليا أْف إليصاؿ رسالة نابعة مف د

تسمع ىذه الّرسالة لتتصّرؼ ىي وتعتقو مف إثـ الّطالؽ الّتعّسفّي؛ ألّف القتؿ ليَس حالًّ منطقيًّا 

بوجود حؿ  منطقّي ىو الّطالؽ، فتمّني القتؿ تعبيٌر عف مدى رغبتو في الفراؽ؛ ألّف الموت 

ويالحظ أّنو ال يذكر أسباَب سخطو عمييا، لكّنو  اّلتي تمنع المقاء بشكٍؿ قطعّي. ة الوحيدةالّطريق

يكتفي باإلشارة إلى ما يشعر بو تجاىيا، "واإلشارة أف يكوف المفظ القميؿ مشاًرا بو إلى معاٍف 
                                                           

 .ٔٙٔ/ٚ، ، ال يوا الجاحظ ٔ))
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َمَكاَف الط ْوِؽ َذا  ، وىو ىنا يكتفي بعبارة " َلَقْد َجَعْمتُ (ٔ)كثيرة، بإيماء إلييا، ولمحة تدّؿ عمييا"

 محدود.غير الٍب"، فانطمَؽ مف المحدود إلى ُشطَ 

ْف كاَف ىذا األعرابّي امتنع عف ذكِر أسبابو في رغبتو بالفراؽ، فإّف غيَرُه فّصؿ أسباَبو،  وا 

 :(ٕ)كما فعؿ ىذا الّرجؿ عندما قاؿ

 ]مف الّطويؿ[

 ِلَماااااا َ اااااْيَ  َ يباااااةط  أ ًَل   َعَلااااار   ْغِضاااااعْ 

 َوَضااااْ  ط َوِتْمَساااااحط َتَغشباااااَ  ِمااااْ  َ ْ اااارِ   

   
ااااا زَاَل ِلااااع   ااااْ ِج َوْجأِلأَلااااا  ت َ اااااِرع َنِعيما

ااااا َ ااااَدْت َسااااْطَوة  الاااادبْهرِ     َوَصااااْفَ ت أَلا َلمب

   
ااااَرَ ا   ِلااااع اْلَمَفاِصااااِل َخاِلياااااا  ِهااااَع الضب

 َوش ااااْعَ ة  ِ ْرَسااااا ط َضااااَمْمَت ِإَلاااار النبْ اااارِ   

   
 َراَنااااااْت ِلَعْيَنْيااااااَ  س اااااااْخَنةا  ِإَذا َسااااااَفَرتْ 

ْ  َ ْرَ َعاااْت َلااااْلَفْقر  ِلاااع َغاَياااِة اْلَفْقااارِ     َواِ 

   
ْ  َ ااااادبَثْت َراَناااااْت َجِمياااااَ  َمَصااااااِئبط   َواِ 

اااااااااَولبَرةا تَاااااااااْأِتع ِ َقاِصاااااااااَمِة الظبأْلااااااااارِ     م 

   
ااْرِس َأْو َنْتااِه َشاااِربط   َ ااِديث  َرَقْلااِ  الضل

ْنااِه ِعيااَل ِ ااِه َصااْ ِر  َوَغااْن       َرَ ْطااِ  اأَل

   
 َوَتْفت ااااار  َعاااااْ  َ ْلاااااجط َعاااااِدْمَت َ اااااِديَثأَلا

 َوَعااْ  َجَ َلااْع َطااْعءط َوَعااْ  َهَرَمااْع ِمْصاارِ   

   
إّف الّشاعر ال يجد أّف ىذه المرأة ترقى ألف تكوَف في جنس البشر؛ إْذ لـ يستعمؿ االسـ 

، بؿ قاؿ "لما بيف حّية..."، فيي تجمع بيف القبح والخبث الموصوؿ "َمْف" اّلتي تدَؿ عمى العاقؿ

ْف  والغدر ما ال يمكف أْف يجتمع في إنساف، ورؤيتيا سافرة ال تقّر ليا العيف، وتجمب المرض، وا 

وال  فييا، امع، فيي غير محتممة وغير مرغوبتبرقعت فيي في غاية الّرثاثة، وسمعيا يؤذي السّ 

 يوجد فييا شيء جاذب.

 
                                                           

 .ٖٛٗ رتاب الّصناعتي ،أبو ىالؿ العسكرّي، ٔ) )
 . )باب مذّمة الّنساء(ٙٚٛٔ، شرح ديوا  ال ماسةالَمْرزوِقّي، ٕ) )

س اْخَنة  العاي :  الّسف تغّير لونػو إلػى الّصػفرة.  لج:عنقيا. قاصمة الّظير: المصيبة العظيمة.  صف تألا:
تيا.   ، ماّدة )صفح(، و)قصـ(، و)قمح(، و)سخف(.ِلسا   الَعَربِ انُظْر: ابُف َمْنظور، نقيُض ُقر 
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 :(ٔ)رجؿ مف بني نمير المرأتو، وكانت حضريةوقاؿ 

 ]مف الطويؿ[ 

 أَلَْعرَاِ يبااااااااااااااااة  َ َدِويبااااااااااااااااة   َلَعْمااااااااااااااااِر ْ 

يج  َتْخِفااااا       َتَظااااال  ِ َرْوَ اااااْع َ ْيِتأَلاااااا الااااارل

   
 َأَ اااااااب  ِإَلْيَناااااااا ِماااااااْ  ِضاااااااَنا ط ِضاااااااِفنبةط 

 ِإَذا ر ِلَعااااااْت َعْنأَلااااااا الَماااااارَاِويج  َتْعااااااَر     

   
 ال  ْساااااااتَاِ  َظااااااااِهر  ِجْلاااااااِدَهاَرِ طليَخاااااااِة 

 َصاااااِ يج  َوَيْ اااااد و َداؤ َهاااااا ِ ااااايَ  ت ْفتَااااا     

   
يقسـُ الّشاعر بأّنو يفّضؿ البدوّية اّلتي تقطُف في خيمٍة تخفؽ الّرياُح فييا عمى زوجتو 

الحضرّية الّضخمة الّرخوة اّلتي تبدو كالبّطيخة، ورّبما قصَد بذلؾ أّف البدوّية أفضُؿ لخّفتيا 

وسرعتيا في الحركة، فأعماؿ البدوّية أكثر مشّقة مف الحضرّية، بؿ إّف الحضرّية قد تجد َمف 

 يخدميا ويوّفر ليا ما تحتاجو دوف عناء، وىذا ما يقّمؿ حركتيا، ويجعميا تصاب بالّتخمة والكسؿ.

وقد ييجو الّرجؿ زوجتو انتقاًما منيا إللحاقيا األذى بو، وىذا ما جرى مع منظور بف 
 ،ةب  جُ وَ  عندما حمؽ  شعر اْمَرَأتو َفَرَفعتو ِإَلى اْلَواِلي فجمده واعتقمو َوَكاَف َلُو حَمارٌ  حيـ األسديّ س

 :(ٕ)فدفعيما ِإَلْيِو فسرحو، فقاَؿ ييجوىا

 ]مف الّطويؿ[

 َذَهْ اااات  ِإَلاااار الشبااااْيَطاِ  َأْخِطااااب  ِ ْنتَااااه  

 َلَأْوَ َعأَلاااااا ِماااااْ  َشاااااْقَوِتع ِلاااااع ِ َ اِلَياااااا  

   
 َوج  بِتااااااااع ِمْنأَلااااااااا ِ َماااااااااِر ْ  َلَأْنَقااااااااَذِنعْ 

 َوِ َماِرَياااااااا َجاااااااَزً ا   َخْياااااااراا ج  بِتاااااااعْ   

   
إّنو يرى أّف كيدىا يشبو كيد الّشيطاف، فقد أّثرت في الوالي لدرجة أّنو جمده وأسره بداًل مف 

ـّ يرى أّف الحيواف والجماد أفضؿ منيا، فقد افتدى نفسو بيما، أّما  محاولة اإلصالح بينيما، ث

                                                           
 .ٔٔٗ، ديوا  الفرزد وورَد برواية أخرى في  .ٔٙٔ/ ٚال يوا ،  الجاحظ، (ٔ)

خمة. ِضنا  مػاّدة )َضػَنَؾ(،  ،ِلساا   الَعاَربِ انظُػْر: ابػُف َمْنظػور، امػرأة ضػخمٌة رخػوة.  ِضِفنبة:: المرأة الض 
 َو)َضَفَف(.

 . ٚٛٔ، المقاصد الّن وّيةالعينّي، ٕ) )
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تو ألّنيما أنقذاه لحماره وجبّ  بالخير اإلنساف العاقؿ فقد ألحؽ بو األذى، فما كاَف منو إاّل أْف يدعو

 مف كيد ىذه المرأة.

وقد أكثر جراف العود الّنميرّي مف ىجاء زوجتَْيو برسـ صور ساخرٍة لكّؿ منيما، واصًفا 

 :(ٔ)معاناة الّرجؿ اّلذي يتزّوج امرأة قبيحًة متسّمطة، يقوؿ في إحداىما

 ]ِمَف الَبِسيِط[

وراا ِ َزْوَجِتااااهِ   َمااااْ  َراااااَ  َأْصااااَ َج َمْساااار 

 اأْلََناااااااِ  َلااااااِ نلع َغْياااااار  َمْسااااااَرورِ ِمااااااَ    

   
 َرااااَأ ب ِلااااع اْلَ ْيااااِت َ ْعااااَد اْلأَلااااْدِء رَاِصااااَدةا 

ر  ِلااااعْ    ااااوًلا َتَصااااوب  ِلااااع ر اااالل َتْصااااويرِ  غ 

   
 َشااااااْوَهاء  َزْرَ اااااااء  َمْساااااان و   َأَظاِلر َهااااااا

 َلاااااْ  ت ْلاااااَه إًلب ِ َشاااااْعرط َغْياااااِر َمْضاااااف ورِ   

   
 َماااااا ت فاِر  اااااه   َمش اااااوَمة  اْلَوْجاااااِه َنْ اااااس  

 َرَأنبأَلاااااا ِدْ َقااااااة  ِلاااااع ِريااااااِش ع ْصااااااف ورِ   

   
 َرااااااَأنبِنع ِ اااااايَ  أَْلَقاااااار َوْجأَلأَلااااااا   َرااااااراا

 َذاَ  ِلاااع ِ يااارِ  َهاااًو ِإَلااار اْلَلْياااِل َياااْوِمعْ   

   
تعّبر األبيات عف يأس الّشاعر مف الخالص مف تمؾ الّزوجة القبيحة المتسّمطة؛ فيي 

يشعر  بمشومة الوجهب، لألوالّدبقة في ريش العصفور، وىو ال يطيؽ رؤيتيا ألّنيا كممتصقٌة فيو 

الّنحس، وتبّدؿ حالو إلى األسوأ دوًما، وتخيفو كّمما غضبت كأّنيا غوؿ و بأّنيا تجمب لو الّشؤـ 

 .يربض في بيتو

فال ومّما يدفع الّرجؿ ليجاء زوجتو توّرطو بالّزواج باثنتيف ال تطيؽ إحداىما األخرى، 

ـّ طم َؽ  يجد حالًّ إاّل االستغناء عف واحدة منيما، قاَؿ رجٌؿ تزّوجَ   :(ٕ)واحدًة منيماباثنتَْيِف ُث

 ]مف مجزوء الكامؿ[

                                                           
 .ٕٓٔ   ماسة الخالدّيْي ، ٔ))
. وابػف ٕٕٔ/ ٗ، عياو  األخ اار. )بػاب مذّمػة الّنسػاء(. وابػف قتيبػة، ٛٙٛٔ شرح ديوا  ال ماسة،الَمْرزوِقّي،  ٕ))

 . )مع زيادة البيت الّرابع(.ٕٛ، ط ائ  الّنساءعبد رّبو، 
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 َرَ َلااااااااااااااااْت أ َنْيَساااااااااااااااااة  ِ اااااااااااااااااالطباَل ِ 

ِتْقااااااااااااااات  ِماااااااااااااااْ  ِر ل الَوثَاااااااااااااااا ِ     َوع 

   
 َ اَناااااااااااااااْت َلَلاااااااااااااااْ  َياااااااااااااااْأَلْ  َلأَلاااااااااااااااا

 َ ْلِ اااااااااااااع َوَلاااااااااااااْ  َتْ اااااااااااااِ  الَمااااااااااااا ِ ع  

   
 َوَدَواء  َمااااااااااااااااااااااااااااا ًَل َتْشَتأِليااااااااااااااااااااااااااااا

 ااااااااااااِه الااااااااااانبْفس  َتْعِجيااااااااااال  الِفااااااااااارَا ِ   

   
 بَوالَعاااااااااااْيش  َلاااااااااااْيَس َيطياااااااااااب  َ ْياااااااااااا

 اااااااااَ  اْثَنااااااااْيِ  لااااااااع َغْيااااااااِر اتلَفاااااااااِ ب  

   
 َلااااااااااااااااااااْو َلااااااااااااااااااااْ  أ َرْح ِ ِفرَاِ ألااااااااااااااااااااا

 أَلََرْ ااااااااااااااااات  َنْفِساااااااااااااااااع ِ ااِلَ اااااااااااااااااا ِ   

   
 َوَخَصااااااااااااااااْيت  َنْفِسااااااااااااااااع ًَل أ ِريااااااااااااااااا

 َ ِليَلااااااااااااةا َ تباااااااااااار التباَلِ ااااااااااااعاااااااااااااد    

   
والّشاعر ىنا يذىب إلى حؿ  منطقّي ىو طالؽ الّزوجة اّلتي سّببت لو المتاعب وضيؽ 

العيش، ويرى أّنو لو لـ ينجح في اّتخاذ ىذه الخطوة لوجد حاّل آخر ىو الّتخّمي عف فحولتو كي 

 تنفر منو الّنساء جميًعا.

تزوج امرأة فمـ توافقو، أعرابي قد  مف األزواج ما كافومف أساليب الخالص اّلتي ذكرىا 

 :(ٔ)فحمميا إلى دمشؽ، وأنشأ يقوؿ ،تفتُؾ بالّنساءى دمشؽ مّ حُ  فّ إفقيؿ لو 

 ]مف الّطويؿ[

ااااااِذيأَلا َواْعَلِمااااااع َأ ب َلْيَلااااااةا   ِدَمْشاااااا   خ 

  
اااااار  ِ َعااااااْوَدْ  َنْعِشااااااأَلا َلْيَلااااااة  اْلَقااااااْدرِ   َتم 

   
اااااااا ِإْ    َلاااااااْ  أ رِْعاااااااِ  ِ َضاااااااربةط َأَرْلااااااات  َدما

  
 َ ِعياااااَدِة َمأْلاااااَوً اْلق اااااْرِط َطيلَ اااااِة النبْشااااارِ 

   
يرى ىذا الّزوج أّف موت زوجتو سيجعمو سعيًدا؛ ألّنو سيتزّوج بامرأة جميمة طويمة العنؽ 

بعد دفنيا، بؿ إّنو يدعو عمى نفسو إْف لـ   عيدة مألًو القرط طي ة النشربذات رائحة طّيبة "

 "؛ وكأّنو ذاؽ منيا ما يدفعو لالنتقاـ منيا حّتى وىي ميتة.أرلت دما إ  ل  أرع   ضرةيفعؿ ذلؾ "

                                                           
 .  )باب مذّمة الّنساء(.ٚٙٛٔ، شرح ديوا  ال ماسةالَمْرزوِقّي، ٔ)  )
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ـّ فيو الفراؽ كما  ومف إظيار الّزوج الفرح والحبور بفراؽ زوجتو، أْف يدعَو لممكاف اّلذي ت

 :(ٔ)فعؿ ىذا الّزوج عندما قاؿ

 يؿ[]مف الّطو 

َ  الاااااادبْهر  َ ْيَنَنااااااا  َسااااااَقر ا   َداراا َلاااااارب

  
 َوَ ْيَنااااااِ  ِليأَلااااااا َواِ ااااااالا َساااااااِئَل اْلَقْطاااااارِ 

   
اااااااااا َوَلْيَلاااااااااةا   َوًَل َذَراااااااااَر الاااااااااربْ م   َيْوما

  
 َمَلْرَناااااِ  ِليأَلااااا َلااااْ  َتر ااااْ  َلْيَلااااَة اْلَقااااْدرِ 

   
، إْذ (ٕ)األسديّ  ميحوييجو الّرجؿ زوجتو بعد أْف يالحظ تبّدؿ حاليا معو كما جرى مع الجُ 

 :(ٖ)قاؿَ 

 ]ِمَف الَبِسيِط[

َنااااااا  َأْمَسااااااْت أ َماَمااااااة  صاااااامتاا َمااااااا ت َرللم 

وبِ     َمْجنوَنااااااة  َأْ  َأَ سباااااااْت َأْهاااااااَل َخااااااار 

   
 َمااااااربْت ِ رَاِرااااااِب َمْلأل ااااااوزط َلقاااااااَل َلألااااااا

ااااااارل     ااااااايِه ِ َتْعاااااااذيبِ ض  َماااااااْيَج َوم سل  اْلج 

   
 َوَلاااااْو َأَصااااااَ ْت َلقاَلاااااْت َوْهاااااَع َصااااااِدَ ة  

ااااااااايبِ    ياَضاااااااااَة ًل ت ْنِصاااااااااْ َ  ِللشل  ِإ ب الرل

   
 َوَياااااااْأ ر َأ ب َشاااااااْيَخر     َياااااااْأَ ر الاااااااذبراء

َ  َعاااْ  َضاااْربط َوتَْأِديااابِ    َْ  َلااا  ي ْعِطاااَع ا

   
اااااااا إذا َ اااااااَرَدْت َ اااااااْرِد ْ   ِرَياااااااة  َلم جْ  َأمب

وبِ     َجاااااْرَداء  َتْمَنااااا   ِغااااايالا َغْياااااَر َمْقااااار 

   
 َواِ   َير ااااْ  َ ااااادث  ي ْخَشاااار َلااااذ و ِعَلاااا ط 

 َتَظااااااال  َتْز  ااااااار    ِماااااااْ  َخْشاااااااَيِة الاااااااذليبِ   

   

                                                           
 )باب مذّمة الّنساء(.. ٛٙٛٔ، شرح ديوا  ال ماسةالَمْرزوِقّي، ٔ) )
 .ُٕٛٔىَو منقذ بف الّطماح. انظر: األصمعّي، األصمعّيات،  (2)
 .ٖ٘، ٖٗالمفّضلّيات، الّضبّي، المفّضؿ بف محّمد،  ٖ))

: المػـو )ذات الجنػب(، الِ رساا  جمؿ موسـو في أصؿ لحييػو بغيػر ميسػمو. ملألوز: : أىميا.أهل خّروب
: مػف الَغْيال  ويقاؿ ليذه العّمة البرساـ، وكأّنو معّرب؛ و)بر( ىو )الصػدر(، و)سػاـ( مػف أسػماء المػوت، فنحتػا مًعػا. 

ـُ الس ميف .  انظُػْر: ابػُف يواريو بالحجارة، أو ينيػره، أو يمنعػو.  يز ر :نوع مف ثياب الّصبياف. علقة: الِغمماف: العظي
: لبػؤة ذات ِجػراء، وُمجػٍر مثػؿ م جرياةمػاّدة )ليػز(، و)برسػـ(، و)غيػؿ(، و)عمػؽ(، و)زبػر(.  ،الَعاَربِ  ِلسا   َمْنظور، 

 .ٖٔ/ ٔ، سمط الللعُمرِضع. انظر: األونبي، 
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 َلااااِ   َير ااااْ  َأهل أَلااااا َ ل ااااوا َعلاااار ِ َضااااةط 

اااااوبِ  َلاااااِ  ب َأْهِلاااااعْ     اأْل َلااااار َ ل اااااوا ِ َمْل  

   
مساكيا عف محاورتو ومخالطتو،  يتساءؿ الّشاعر عف سبب صمت زوجتو أمامة، وا 

" فأفسدىا عميو، أهل خّروبويفّكر في أّف ذلؾ يعود لجنوف مّسيا، أو لمالقاتيا أحًدا مف أىميا "

أعجبيا وأراد أْف تترؾ زوجيا ليخمفو فييا، أو رّبما  اأو مالقاتيا راكًبا جماًل مميوزً وأغضبيا منو، 

 ّرت برجؿ مف أىميا أرادىا لو فأمرىا بمضاّرة زوجيا.م

المتمئّبة؛ فيي متناقضة الّتصّرؼ، حيُث تكوف كالّصبّي  يافالّشاعر يشعر بقمؽ مف حال

ذا أمنت تكوف قوّية ال يستطيع أحد االقتراب منيا لمضّرتيا  الّساذج الّضعيؼ عند الحوادث، وا 

 كالمبؤة ذات الجراء.

؛ ألّنيا رضيت المرأة زوجيا وتيجو نفسيا أيًضا ألزواج، أْف تيجوَ ومّما ورد مف ىجاء ا

 :(ٔ)عمى لساف زوجتو كما في قوؿ أحدىـ بو زوًجا، وذلؾ يكوف ساعة غضبيا منيا،

 ]ِمْف مشطور الّرجز[

 َتق اااول  ِعْرِساااع َوْهاااَع ِلاااع ِلاااع َعاااْوَمَر ْ 

  
نبِناااااااع ِ اااااااْئَس اْلَماااااااَر ْ   ِ اااااااْئَس اْمااااااارَأا َواِ 

   
زوجيا وتيجو نفسيا ألّنيا زوجتو، وىذا وجٌو مف وجوه الّسخرية في اليجاء، فيي تيجو 

والّسخرية أكثر ما تكوف في ىجاء األزواج؛ لشمولّية العالقة ومعرفة التّفاصيؿ الّدقيقة عند الّطرؼ 

 اآلخر.

 

 

                                                           
 .ٕٙٔ/ ٖ شرح ا   عقيل علر ألفّية    مال ،( ٔ)
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 هجاء األّ : -

باقي الّنساء تكاُد المصادر تخمو مف أشعار ىجاء األـّ، وىذا أمٌر طبعّي؛ فاألـّ امرأة ك

ـّ، لكّف َمْف ىجاىا زوجيا  في عيف الجميع سوى أبنائيا، والّزوجة الميجّوة في الّنماذج الّسابقة أ

وليس ابنيا، والّشاىد اّلذي عثرُت عميو في ىجاء االبف ألّمو يعود لمحطيئة، ذلؾ اليّجاء صاحب 

مف اليجاء عنده ليس ، فإيجاد ىذا الّنوع (ٔ)الّنفسّية المعّقدة، اّلذي ىجا نفسو قبؿ أْف ييجَوه أحد

 .شيًئا غريًبا

 :(ٕ)يقوؿ الحطيئة في أّمو 

 ]مف الوافر[

ااااااااااوزط   َجاااااااااازَاِ  ا   َشاااااااااار ا ِمااااااااااْ  َعج 

 َوَلقباااااااااااِ  الع ق ااااااااااوَ  ِمااااااااااَ  الَ ِنَيَنااااااااااا  

   
اااااااااْع َلاْجِلِساااااااااع ِمنلاااااااااع َ ِعياااااااااداا  َتَن ب

 َأرَاَح ا   ِمْنااااااااااااااااااااااااِ  الَعاَلِميَنااااااااااااااااااااااااا  

   
 َأِغْرَ اااااااااااااًلا ِإَذا اْساااااااااااات وِدْعِت ِساااااااااااار ا

(3)َوَران ونااااااااااااااا َعَلااااااااااااار المَتَ ااااااااااااادلِثيَنا  
 

   
 أََلااااااْ  أ وِضااااااْج َلااااااِ  الَ ْغَضاااااااَء ِمنلااااااع

 َوَلِرااااااااااااااااْ  ًَل ِإَخال ااااااااااااااااِ  َتْعِقِليَنااااااااااااااااا  

   
 َ َيات اااااااِ  َماااااااا َعِلْمااااااات  َ َيااااااااة  س اااااااوءط 

اااااااااااِل يَنا    َوَمْوت ااااااااااِ  َ ااااااااااْد َيس اااااااااار  الصب

   

                                                           
وأمػػو، وخالػػو وعمػػو، ونفسػػو  فيػػو: "وكػػاف كثيػػر اليجػػاء حتػػى يقػػاؿ إنػػو ىجػػا أبػػاه ال دايااة والّنألايااةقػػاؿ صػػاحب ( ٔ)

 .٘ٓٔ/ ٛ. ""وعرسو
 .ٖٕٔ/ٔ العقد الفريد،. وابف عبد رّبو، ٗٗٔ، ديوانهٕ)  )

قيػػؿ: الّنّمػػاـ، وقيػػؿ: الثّقيػػؿ، وقيػػؿ: الّػػذي إذا دخػػؿ عمػػى القػػـو كّنػػوا حػػديثيـ منػػو، وقيػػؿ: ىػػو  الرااانو : 
 انظر: ابف منظور، لساف العرب، ماّدة )كنف(، و)غرب(. : الّنّماـ أيًضا.الغر ال المصطمي. وقيؿ

 يقاؿ إّف الحطيئة أخذ ىذا المعنى مف زىير بف أبي سممى، وبيت زىير:( ٖ)
 إًّل رما تْمس   الماَء الغرا يل   وًل تمّس   العألد اّلذ  عألدت

 .ٖٜٔ – ٕٜٔ/ٔديوا  المعانع، انظر: أبو ىالؿ العسكرّي، 
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يظير البغضاء ألّمو مبّيًنا أسبابو؛ إْذ يجدىا عجوًزا نّمامة، ال تؤَتمف عمى سّر، فالحطيئة 

ولعّؿ ذلؾ كاَف سبًبا في إلحاؽ الّضرر بو، "واليّجاء ناقٌد بطبعو عّياب، تستدعيو حماقات الّناس 

يبالي  ، وبما أّف الحطيئة مفطوٌر عمى اليجاء، فإّنو ال(ٔ)وأخطاؤىـ بأكثر مّما تستدعيو فضائميـ"

خصمًة  في أْف تشفع ليا في فضائميا اّلتي مف الممكف في اقتفاء عثرات أّمو وأخطائيا، وال يفّكرُ 

 سّيئة كالّنميمة.

 هجاء الجوار  والقيا : -

تزخُر المصادر بمواقؼ الّشعراء مع الجواري والقينات في مجالسيّف، وىي مواقؼ ال تخمو 

، مف ذلؾ رّد أعرابّي مف سنف الميو، وبواعث الّضحؾ ، واليجاء فييا سّنةمف الّظرؼ والّدعابة

 :(ٕ)عمى قينٍة عّيرتو بالِقَصر

 ]مف مشطور الّرجز[

 َيااااااااااااااا َجْعَفاااااااااااااار  َيااااااااااااااا َجْعَفاااااااااااااار  َيااااااااااااااا َجْعَفاااااااااااااار  

   
 ِإْ  َأ   َرْ َعاااااااااااااااااااااااااااااةا َلَأْناااااااااااااااااااااااااااااِت َأْ َصااااااااااااااااااااااااااااار  

   
 َأْو َأ   َذا َشااااااااااااااااااااااااااااْيبط َلَأْنااااااااااااااااااااااااااااِت َأْرَ اااااااااااااااااااااااااااار  

   
 َأْ َماااااااااااااااااااااار  َغااااااااااااااااااااااربِ  ِسااااااااااااااااااااااْرَ ال  َعَلْيااااااااااااااااااااااِ  

   
 َوِمْقَنااااااااااااااااااااا   ِماااااااااااااااااااااَ  الَ رياااااااااااااااااااااِر َأْصاااااااااااااااااااااَفر  

   
 َوَتْ ااااااااااااااااااااَت َذاَ  َسااااااااااااااااااااْوَءة  َلااااااااااااااااااااْو ت ااااااااااااااااااااْذَرر  

   
في حياكتو ثوب الميجّو اّلذي ينوي أف يكسوه إّياه ليبدَو  ىو أّوؿ ما يثيُر الياجيوالّشكُؿ 

، غبة في االنتقاـالّراد  يشعر بر أضحوكًة أماـ المأل، وبخاّصة إذا كاَف اآلخر ىو البادئ؛ ألّف 

                                                           
 .ٜٜ، صورة الفخر والألجاء لع شعر الّنقائض ،عّباس، رشا عبيد ( ٔ)
د،  ٕ))  .ٚٚ/ٔالرامل لع اللغة واألدب، المبرٍّ
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؛ فما إْف يسمع الحاضر ىذا الوصؼ (ٔ)واليجاء "يعتمد عمى التّأثير الّسريع والوضوح الخاّلب"

البحث عف العيوب، فيكتشفيا بطريقة لـ تكْف لوال ما في  ثاقًباالّنظر إلى الميجّو نظًرا حّتى ينعـَ 

الياجي جعميا تتضّخـ وتظير سمعو، ورّبما كانت ىذه العيوب أصغر مف أْف تبيف، لكّف وصؼ 

 لمعياف.

غيَر أف  األخطَؿ ىجاىّف لعزوفيّف عنو بعد أْف ُكف  مقبالت، وأراد معرفة سبب ىذا 

 :(ٕ)التّبّدؿ، يقوؿ األخطؿ

 ]مف الكامؿ[

 ِإْ  رََأْيَنااااااااااااَ  َطاِوياااااااااااااا ِإ ب الَغااااااااااااَواِنعْ 

   اااااْرَد الشباااااَ اِب َطاااااَوْيَ  َعْناااااَ  ِوَصااااااًَل   

   
َذا   َوَعااااااااااااااْدَنَ  َناااااااااااااااِئالا َأْخَلْفَنااااااااااااااه  َواِ 

 َطاااااااااًَل َوَجااااااااْدَت ِعْنااااااااَد ِعااااااااَداِتأِل ب مِ وَ   

   
َذا َدَعْوَنااااااااااااااَ  َعمبأل اااااااااااااا ب َلِ نبااااااااااااااه    َواِ 

 َنَساااااااااب  َيِزياااااااااد َ  ِعْناااااااااَده  ب َخَ ااااااااااًَل   

   
ااااااَ ا ل ااااااوَمأل  ب ِإَلاااااار الصل َذا َوَزْنااااااَت     َواِ 

ل اااااااااوِمأِل ب َلَمااااااااااًَل    اااااااااَ ا ِ     َرَجاااااااااَج الصل

   
يذكر األخطؿ الّسمات اّلتي تجمب الغواني لمّتحّمؽ حوؿ الّرجؿ أماًل في وصالو، فيّف 

يطمبف الّرجَؿ الّشاب القوّي، ذا الحسب والّنسب والماؿ، ويعرضف عنو إذا سقطت عنو إحدى ىذه 

 الخالؿ.

 :(ٖ)وقد ييجو الّرجؿ أمتو لسوء أخالقيا، قاؿ زيد بف عمير في َأَمِتوِ 

 ]مف الّطويؿ[

 أ َعاِت  أَلااااااااا َ تباااااااار ِإَذا   ْلاااااااات  َأْ َلَعااااااااتْ 

 َأَ اااااااااااااار ا   ِإًلب ِخْزَيألااااااااااااااا َلَتع ااااااااااااااود    

   
                                                           

 .ٔٓٔصورة الفخر والألجاء لع شعر الّنقائض، عّباس، رشا عبيد، (  ٔ)
 .ٕٙٗ، ٕ٘ٗديوانه،  ٕ))
 .ٗٙٔوط ائ  الّنساء، . ٖٕٔ/ٚ العقد الفريد،ابف عبد رّبو،  ٖ))
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ْ  َطأل اااَرْت َزَناااتْ   َلاااِ ْ  َطِمثَاااْت َ ااااَدْت َواِ 

 َلأِلااااااااْع َأَ ااااااااداا ي ْزَناااااااار ِ أَلااااااااا َوَتق ااااااااود    

   
التّنّقؿ مف يظير ىذاف البيتاف يأس الّشاعر مف استقامة جاريتو، فيو يرى أّنيا ألفت حياة 

رجٍؿ إلى آخر، بؿ إّنو يرى أّنيا ال تنفّؾ عف الّسير في الّطريؽ المعوّج؛ إْذ إْف عارضيا مانٌع عف 

 نيا ال تقمُع عنو، بؿ تقود إليو.الحراـ فإ

 هجاء المرأة لألجاء أهلألا: -ب 

أىميا؛ ألّنيا الوتر الحّساس والحمقة األضعؼ عند ب نكايةً  قد تتعّرُض المرأة لميجاء

الّرجؿ، وَمْف أراَد أْف يوجَع باليجاِء مف الّشعراء، كاَف يّتخذ مف ىجاء المرأة اّلتي تربطيا بالميجّو 

صمة أو قرابة مطّية لمآربو، "ومف المعروؼ أّف اليجاء ييدؼ إلى سمب الميجّو فضائمو، وتشويو 

، والمرأة ىي أكثر ما يثير الميجّو، وتشويو (ٔ)صومة فردّية، أو قبمّية"صفاتو المحمودة؛ بسبب خ

 صورتيا ينقض صفاتو المحمودة.

ولعّؿ أكثر ما يؤّثر في الّرجؿ سماعو ىجاء أّمو، ونعتيا بأبشع الّنعوت، واألصعب مف   

والحرفة، ومف ذلؾ قوؿ ذلؾ أْف يكوف ىذا اليجاء نابًعا مف حقيقة يعرفيا الجميع، كالّنسب والّديف 

 :(ٕ)جرير لألخطؿ

 ]مف الّطويؿ[

ااااااااااااه  َتْغِلِ يبااااااااااااة    َأَيْفَخاااااااااااار  َعْ ااااااااااااد  أ م 

 َ ااِد اْخَضاارب ِمااْ  َأْرااِل الَخَناااِنيِص َنا  أَلااا   

   
 َغِليَظاااااااة  ِجْلااااااااِد الِمْنَخااااااااَرْيِ  م ِصاااااااانبة  

 َعَلاااااار َأْنااااااِه ِخْنِزياااااارط ي َشااااااد  ِنَقا  أَلااااااا  

   
                                                           

الألجاااء  ااالمرأة لااع نقااائض زغيػػر، والّزىيػػرّي، جميػػؿ بػػدوي حمػػد؛ بحػػث محّكػػـ بعنػػواف:  العػػّزاوّي، ىػػادي سػػدخ( ٔ)
 .ٜٗ ـ،ٜٕٓٓ(، ٛ(، المجّمد )ٔمجّمة القادسّية في اآلداب والعمـو الّتربوّية، العدد ) جرير والفرزد ،

 .ٓ٘ديوانه، ٕ))
 ، ماّدة )َخَنَص(.ِلسا   الَعَربِ : جمع خن ْوص، وىو َوَلُد الخنزير. انُظْر: ابُف َمْنظور، الخنانيص 
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نصرانّية أسنانيا قذرة ونتنة مف أكميا لحـ الخنزير، بؿ إّنيا تشبيو في فيو يعّيره بأّف أّمو 

القبح والقذارة، فيي سّيئة الّرائحة، وأنفيا عريض الفتحتيف، منتصب في منتصؼ وجييا تشّد 

 نقابيا عميو لتخفيو.

وِحَي إََِلَّ ُقْل ال َأِجُد ِِف ما أُ : (ٔ)والبيتاف يشيراف في المعنى إلى آيتيف كريمتيف؛ قولو تعالى

ًما َعىل طاِعٍم َيْطَعُؿُه إاِلَّ  َمْسُػوًحا َأْو ََلَْم ِخـِزيٍر َفإِكَُّه ِرْجٌس، َأْو فِْسًؼا ُأِهلَّ لَِغْْيِ  اَأْن َيُؽوَن َمقْتًَة َأْو َدمً ُُمَرَّ

 .اَّللَِّ بِِه َفَؿِن اْضُطرَّ َغْْيَ باٍغ َوال عاٍد َفإِنَّ َربََّك َغُػوٌر َرِحقمٌ 

لَِك َمثُوَبًة ِعـدَ : (ٕ)وقولو تعالى ن َذَٰ َعـَُه اَّللَُّ َوَغِضَب َعَؾقِْه ۚ  اَّللَِّ  ُقْل َهْل ُأَكبِّئُُؽم بََِشٍّ مِّ َمن لَّ

بِقلِ ۚ  ـَاِزيَر َوَعبََد الطَّاُغوَ  َوَجَعَل ِمـُْفُم اْلِؼَرَدَة َواْلَ   السَّ
ِ
َؽاًكا َوَأَضلُّ َعن َسَواء ئَِك ََشٌّ مَّ ُأوَلَٰ

 

فالبيت األوؿ يوافؽ اآلية األولى في أّنيا تأكؿ لحًما محّرًما، ويتّفؽ البيت الثّاني مع اآلية 

مثيؿ، وقبح الثّانية في أّف الخنزير يشترؾ مع القرد في المسخ، وفي قبح المنظر وسماجة التّ 

، لذلؾ حّرـ مجة، ولكّنو يفوقو في أّنو رجسوت، وأكؿ العذرة، والمواط المفرط، واألخالؽ السّ الصّ 

 شكمو وطباعو.أّنيا تشبيو في ، وعندما يشّبو األـّ بيذا الحيواف، فيو يقصد (ٖ)أكمو دونو

 :(٘)، فقاؿ(ٗ)وقد بالغ جريٌر وأوحَش عندما ىاجى ميجاش البرجميّ 

                                                           
 .٘ٗٔ/ ٙاألنعا ، ( ٔ)
 .ٓٙ/ ٘ المائدة، (ٕ)
 .ٕٓٛ/ ٗ ال يوا ،الجاحظ، ( ٖ)
 بف ُنَعْيـ البرجمّي، ىاجى جريًرا، ولجرير فيو ىجاء منو: ميجاش( ٗ)

اّللِ ديا دو  لو را  غير  يا ميجاش يشتمنا ّل    ض   ة ال ّش يا ض 
 .ٕٕ٘، الّشعراءمعج  انظر: المرزبانّي، 

 . )ورد اسـ ميجاش بالّسيف المعجمة وغير المعجمة(.ٜ٘ٗ ديوانه، ٘))
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 ]مف الوافر[

 َأِميَجاااااااااااَس الَخَ اِئااااااااااِث َعاااااااااادل َعنبااااااااااا

 ِ َضااااااااااْأِنَ  َياااااااااااْ َ  آِرَلااااااااااةط َساااااااااااَلَها  

   
 

 :(ٔ)ابف مقبؿ العامرّي فوجَد أْف ييجَو الّنجاشّي بالّطعف في عّفة أّمو عندما قاؿأّما  

 ]مف الّطويؿ[

 ولااااااْو َشااااااأِلَدْت أ    النبَجاِشااااااعل َضااااااْرَ َنا

 ِ ِصاااااااااافليَ  َلاااااااااادبْتَنا ِ ر اااااااااالل َيَمااااااااااانعِ   

   
 َوَجاااااااااااَءْت  ااااااااااِه َ يبارااااااااااة  َعَررّيااااااااااة  

ااااااااااَل ِ     َتَناَزَعأَلاااااااااا ِلاااااااااع ط أْلرَِهاااااااااا َرج 

   
 :(ٕ)لجرير ومف ذلؾ ما قالو عمرو بف لجأ الّتميميّ 

 []مف الكامؿ

 َيااااااااْ َ  الَمرَاَغاااااااِة ِإ ب َ ْماااااااَل ِنَسااااااااِئر  ْ 

ااااااااااال  آميااااااااااااا َوَعِ ياااااااااااَدا    َمااااااااااااء  ي َفصل

   
 َعِلَقاااااااااااْت ِ اااااااااااِه َأْرَ اااااااااااا   َيْر  وِعيباااااااااااةط 

اااااااوِل َعت اااااااوَدا    َنَرَ اااااااْت َأَزلب ِماااااااَ  الف   

   
أَلاااااااا َغَذِويباااااااة    َرْضاااااااَعاء  َلاااااااْ  تَااااااا   أ م 

 ِمااااااااْ  َ ْ ااااااااِل َذِلااااااااَ  ِلْلِراااااااارَاِ  َول ااااااااوَدا  

   
 :(ٖ)وقوؿ الجميح األسديّ 

 ]مف المنسرح[

 َأْنااااات ْ  َ ن اااااو الَماااااْرَأِة البِتاااااع َزَعاااااَ  الْنااااااا

ااااوا    اااااَناس  َعَلْيأَلااااا ِلااااع الَغااااعل َمااااا َزَعم 

   
 ج  َجاااااااااار  اْساااااااااِتألا ِإَذا َوَلاااااااااَدتْ َيْمااااااااار  

اااااااا   َيألااااااااِدر      ِمااااااااْ  ر اااااااالل جاِناااااااابط خ ص 

   

                                                           
 .ٖٙٗ،ٖ٘ٗ، ديوانه ٔ))
 .ٖٚ -ٕٚشعر عمرو    لجأ الّتميمّع،  ٕ))
 .ٖٗ -ٕٗ المفّضلّيات،الّضّبّي، المفّضؿ بف محّمد،  ٖ))
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، انظر كيؼ يعّير الفرزدؽ باألـّ اّلتي تعمؿ حاّلبة، ّنيا تعمؿألوقد ييجى الّرجؿ بأّمو 

 :(ٔ)فيقوؿ

 ]مف الّطويؿ[

 َوَلِرنبااااااه  ِمااااااْ  َنْسااااااِل َسااااااْوَداَء َجْعااااااَدةط 

  
َ اااااااااةط ِلاااااااااع الَمَعااااااااااِل ِ   ن َمْيِريباااااااااةط َ الب

   
 :(ٕ)بقولوويعّير جريًرا بأّف أّمو راعية 

 ]مف الّطويؿ[

 َتق ااااااول  ر َلْيااااااب  ِ اااااايَ  َمثبااااااْت ِسااااااَ ال أل ا

ِوِتأَلاااااا ر ااااال  َجاِنااااابِ     َوَأْخَصاااااَب ِماااااْ  َمر 

   
ااااااااااه    ِلس ااااااااااْؤَ اِ  َأْغَنااااااااااا ط َرَعااااااااااْتأل ْ  أ م 

 ِإَلااار َأْ  َعاَلَهاااا الشباااْيب  َلاااْوَ  الاااذبَواِئبِ   

   
 أَلْسااااااَت ِإَذا الَقْعَساااااااء  َأْنَسااااااَل َظألر َهااااااا

 ِإَلاااار آِل ِ ْسااااطاِ  ْ ااااِ  َ ااااْيسط ِ َخاِطاااابِ   

   
َجاااااااتْ  ول  َلَقااااااال وا َسااااااِمْعَنا َأ ب َ ااااااْدرَاَء ز 

 َعَلااااار ماَئاااااةط ش ااااا ل الاااااذ َرً َوالَغاااااَواِربِ   

   
 َوِليَناااااااا ِماااااااَ  الِمْعاااااااَزً ِتاااااااالد  َرَأنبأَلاااااااا

 َظَفاِريباااااة  الَجااااازِع الباااااذ  ِلاااااع التبراِئااااابِ   

   
ـّ ميجّوه، وىذا أشّد اليجاء وقًعا عمى نفس الّرجؿ، وأكثر  وقد يفحش الّشاعر في ىجاء أ

ومالـز ما يمكف أف يفتؾ بو؛ ألّف الّتشيير بشرؼ األـ سيمتصؽ بو حّتى بعد موتو، فيو متوارث 

 ا.لذّرية الميجّو ما عاشو 

ـّ جرير  :(ٖ)ِحّقة بنت معبد الكمبّية يقوؿ الفرزدؽ في أ

 الكامؿ[]مف 
                                                           

 .ٙٓٗديوانه،  ٔ))
 .ٜٛ -ٛٛديوانه،  ٕ))
 .ٖٚٚ، شرح نقائض جرير والفرزد أبو عبيدة، معمر بف المثّنى،  (ٖ)

 البصػػير بالّرحمػػة. والمر اال:: المعبػػأة، وىػػي خرقػػة الحػػائض. الفاارا شػػيء يتضػػيؽ بػػو النسػػاء. والفاار :  
 .ٖٚٚ : المصدر نفسه،انظر
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ْفااااااااِرِميَ  ِعجاَنألااااااااا  جاااااااااء وا ِ ِ قبااااااااَة م 

 َي ااااااد و اأَلتَاااااااَ  ِ أَلااااااا َأِجياااااار  ِمْرَ اااااال    

   
َرِناااااع َلق ْلااااات  َلأَلاااااا اْ ر راااااع  َوَ َفاااااْت ِلَتْزج 

 َيااااا ِ اااا   َأْنااااِت َوَمااااا َجَمْعااااِت اأَلْسااااَفل    

   
 ْ اااااَدَلتْ َلأَلاااااا َلَتجَ  )...(ت  َعاااااْ  َوَرَشااااافْ 

 َوَراااااااَذاَ  َصااااااااِ َ ة  الاااااااِوَداِ  َتَجْ اااااااَدل    

   
عمة أّف اليجاء باألـّ متوارٌث ولصيٌؽ بالّرجاؿ، وىو  ووصوؿ ىذا الّشعر إلينا خير دليؿ 

قد ذكر األخطؿ األـّ في معرض اليجاء وحّط باإلضافة إلى قبِح معانيو ال يخمو مف الّصنعة؛ ف

ضعيفة ال ميجّويو  شّدة البخؿ، فرأى أّف نار رَ مف قدرىا  بمعنى مبتَكر؛ حيث أراَد أْف يصوّ 

 :(ٔ)تصمح لمقرى لدرجة أّف بولَة عجوز قادرة عمى إخمادىا عندما قاؿ

 ]ِمَف الَبِسيِط[

 َ ااااااْو   ِإَذا اْسااااااَتْنَ َج اأَلْضااااااَياه  َرْلااااااَ أل    

  
 َ ااااااال وا أِل ملأل ااااااا     اااااااوِلع َعَلااااااار النباااااااارِ 

   
وقد تتعّرض األخت والّزوجة واالبنة والعّمة والخالة لميجاء أيًضا، وىّف أقرب الّنساء إلى 

وما يمحؽ بيا مف الّرجؿ بعد أّمو، والّرجؿ يغار عمى أختو أكثر مف غيرىا، فيي سميمة والديو، 

، قاؿ (ٕ)ألّمو وأبيو؛ وليذا فإّف اليجاء باألخت لو وقع شديد في نفس الميجوّ  اعار يكوف جامعً 

 :(ٖ)جرير في جعثف أخت الفرزدؽ

 ]مف الكامؿ[

َ ْيِر َعَلااااار ِمناااااار  َواَلااااااَ  َغاااااْدر َ  ِ اااااالز 

ْعث ااااااااِنر ْ  ِ ااااااااَذاِت اْلَ ْرَماااااااالِ     َوَمَجاااااااار  ج 

   
 َ ااااااااَت الَفاااااااَرْزَد   َيْساااااااَتِجير  ِلَنْفِساااااااهِ 

ْعَماااااالِ    ْعااااااث َ  َرااااااالطبِريِ  الم   َوِعَجااااااا   ج 

   

                                                           
 .ٙٙٔ، ديوانه ٔ))
الألجاء  المرأة لع نقائض بعنواف:  العّزاوّي، ىادي سدخ زغير، والّزىيرّي، جميؿ بدوي حمد؛ بحث محّكـ( ٕ)

 .ٜٛ ـ،ٜٕٓٓ(، ٛ(، المجّمد )ٔ، مجّمة القادسّية في اآلداب والعمـو الّتربوّية، العدد )جرير والفرزد 
 .ٜٖٚ -ٜٖٙ، شرح نقائض جرير والفرزد أبو عبيدة، معمر بف المثّنى، ( ٖ)
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إيالًما عف ىجاء األـّ واألخت، فيي تعيش في ظّمو وتحتمي وال يقّؿ ىجاء الّزوجة 

ـّ ولده، "والّشاعر اليّجاء حيف ييجو الّزوجة يرمي عصفوريف  بحماه، وىي مأمنو ومناط سّره وأ

، قاؿ جرير ييجو الفرزدؽ بزوجتو (ٔ")ألّنو يناؿ مف أىؿ الّزوجة، والّزوج وأىمو ؛بحجر واحد

 :(ٕ)نوار

 ]مف الّطويؿ[

 َلَ اتَاااااْت َناااااَوار  الَقاااااْيِ  ِرْخاااااواا ِ َقا  أَلاااااا

 َساااااَ ألا َ َلااااَ  الِ ْجاااالِ  ت َناااااِزع  َساااااِ عْ   

   
اااااااا َتَناَوَلاااااااتْ   ت َقااااااا لج  ِرياااااااَج الَقاااااااْيِ  َلمب

 ِمَقاااااااااذب ِهجاااااااااا ط ِإْذ ت َسااااااااااِول ه  َلْ ااااااااالِ   

   
الّطعف بمروءة وواضح ىنا أّنو يطعف بعّفتيا، "والّتعريض بعّفة الّزوجة يريد بو الّشاعر 

الّزوج الّرجؿ، وتمويث سمعة أبناء الخصـ؛ ألّنيا مصنع الّرجاؿ، وىي سبب مف أسباب نجابة 

، ورغـ شّدة وقع اليجاء بالّزوجة عمى زوجيا، يبقى ىجاؤه بيا أقّؿ تأثيًرا (ٖ)األحساب واألنساب"

 ؽ.في نفسو مف األـّ واألخت؛ ألّف العالقة بينيما قابمة لالنتياء بالّطال

ومثؿ ىذا اليجاء يكثر في نقائض العصر األموّي، خاّصة بيف جرير والفرزدؽ، وأغمب 

الّظّف أّنو عندىما أكثر فحًشا وتصريًحا مف غيرىما ألّنيما يعتمداف عمى الّتمثيؿ واالستعراض، 

ْف كانت ابنتو، قاؿ الفرزدؽ ييجو جريًرا باب نتو أـ فالواحد منيما ال يتوّرع مف قذؼ حرائـ اآلخر وا 

 :(ٗ)غيالف

                                                           
الألجاااء  ااالمرأة لااع نقااائض زغيػػر، والّزىيػػرّي، جميػػؿ بػػدوي حمػػد؛ بحػػث محّكػػـ بعنػػواف:  العػػّزاوّي، ىػػادي سػػدخ( ٔ)

 .ٜٜـ، ٜٕٓٓ(، ٛ(، المجّمد )ٔمجّمة القادسّية في اآلداب والعمـو الّتربوّية، العدد ) جرير والفرزد ،
 .ٖٖٚ -ٕٖٚ، ديوانه( ٕ)
: الألجاااء  ااالمرأة لااع نقااائض حّكػػـ بعنػػوافالعػػّزاوّي، ىػػادي سػػدخ زغيػػر، والّزىيػػرّي، جميػػؿ بػػدوي حمػػد؛ بحػػث م (ٖ)

 .ٜٜـ، ٜٕٓٓ(، ٛ(، المجّمد )ٔ، مجّمة القادسّية في اآلداب والعمـو الّتربوّية، العدد )جرير والفرزد 
 .ٜٔٔ ديوانه،( ٗ)
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 ]مف الّطويؿ[

اااااااربة    َوَلاااااااْو َأنبأَلاااااااا َيااااااااْ َ  الَمراَغاااااااِة   

 َساااااااااَقْتَ  ِ َرفبْيأَلاااااااااا ِدَمااااااااااَء الاااااااااذبرَاِرحِ   

   
 َوَلِرنبأَلاااااااااا َمْمل وَراااااااااة  َعااااااااااَه أنف ألاااااااااا

 َلااااااه  عااااااَر   َيأْلِمااااااع ِ َأْخَ ااااااِث رَاِشااااااجِ   

   
 َلااااِئْ  َأْنَشااااَدْت ِ ااااع أ    َغااااْيالَ  َأْو َرَوتْ 

 َعَلاااااااااااعب َلَتْرتَااااااااااادب ب ِمنلاااااااااااع ِ َنااااااااااااِطجِ   

   
 :(8)و ال

 ]م  الّطويل[

 َغاااااااْياَلَ  اْساااااااَتَ لب َ رَاَمأَلاااااااا َلاااااااِئْ  أ    

 ِ َماااار  الَغَضاااا ِماااْ  ِثْقاااِل َماااا َرااااَ  َرنبَقاااا  

   
 َلَمااااااا َناااااااَل رَا ط ِمْثَلأَلااااااا ِمااااااْ  ِرَعاَ ااااااةط 

ااااا  َسااااااَر َغْر ااااااا َوَشاااااربَ ا    َعِلْمَناااااا   ِممب

   
 َساااااَتْعَل   َماااااْ  َيْخاااااَزً َوَيْفَضاااااج  َ ْوَماااااه  

ااااااَفاِد َوأَْلَصااااااَقا    ِإَذا أَْلَصااااااَقْت ِعْنااااااَد السل

   
فيو ينطمؽ مف ىجاء جرير لصيره األبمؽ ورىطو، ويعّمؿ موافقتو عمى تزويجيا بأّف 

 األبمؽ استحّؿ حراميا قبؿ العقد.

 :(2)َفيجاُه َجريٌر بأختو جعثف

 ]م  الرامل[

 َهاااااااالب َطَلْ اااااااَت ِ ع ْقاااااااِر ِجْعاااااااِثَ  ِمْنَقااااااارَا

 َوَمَجرلَهاااااااااا َوَتَرْراااااااااَت ِذْراااااااااَر اأَلْ َلااااااااا ِ   

   
                                                           

 .ٜٗ/ ٖ ِخَزاَنة  األدب،ابف حّجة الحموّي، (ٔ)   
: را ط يػػو ورفػػرؼ فػػوؽ الّشػػيء ولػػـ َيِطػػر. أقػػاـ، والّطػػائر خفػػؽ بجناح رّناا :أراد بػػو زوجيػػا.   مااار الغضااا: 
 .ٜٗ/ ٖ، المصدر نفسهانظر: ُمْعَتٍؿ. 

 . ٜٜ٘  شرح نقائض جرير والفرزد ،أبو عبيدة، معمر بف المثّنى، (ٕ)   

ابػػػف حّجػػػة انظػػػر:  : أراد أوالد األشػػػّد المنقػػػرّي.منقااارة فػػػرج المػػػرأة إذا غصػػػبت عمػػػى نفسػػػيا. : دّيػػػالع قااار
 .ٜٚ/ ٖ خزانة األدب،الحموّي، 
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 َساااااااْ ع وَ  َوالَوْصاااااااَفاء  َمأْلااااااار  َ َناِتَناااااااا

  ااااارل الَ ْياااااَذ ِ ْعاااااِثَ  ِمْثااااال  ِإْذ َمأْلااااار  جِ   

   
 َرااااااْ  َ ااااااْد أ ِثيااااااَر َعَلااااااْير    ِمااااااْ  ِخْزَيااااااةط 

 ا ِ َفااااااااَرْزَد ِ َلااااااااْيَس الَفااااااااَرْزَد   َ ْعااااااااَدهَ   

   
ولو كاَف ىذا اليجاء حقيقيًّا لما أكثَرا وأوحشا في الوصؼ والّتصوير فيو، ولما تسارعا 

لمّردود الّساخرة والّتمّفظ بأسماء الّنساء، وقد أصابت رشقات ىجاء جرير لمفرزدؽ ثوَب جّدتو ليمى 

ـّ غالب عندما قاؿ فيو أ
(ٔ): 

 ]مف الوافر[

 َلااااااااَرْزَد   ِدياااااااا   َلْيَلاااااااارَلااااااااِدين َ  َيااااااااا 

ااااااااااا َواْعِتَمااااااااااارَا   ور  الَقااااااااااْيَ  َ ج   تَااااااااااز 

   
 َلَظاااااااالب الَقااااااااْي   َ ْعااااااااَد ِنَراااااااااِح َلْيَلاااااااار

 ي ِطياااااااااار  َعَلاااااااااار ِساااااااااا اِلر    الشباااااااااارَارَا  

   
 :(ٕ)وقاؿ في جّدة أبيو قفيرة أـ صعصعة

 ]ِمَف الَبِسيِط[

 َشااااااار  الق ي اااااااوِ  َ اااااااِديثاا ِعْناااااااَد َر بِتاااااااهِ 

ااااااااااب     وح  َوَزعب  َ ْيَناااااااااا   َفْياااااااااَرَة: َمْسااااااااار 

   
 ًَل َتْتر ر ااااااوا الَ اااااادب ِلااااااع َلْيَلاااااار َلر ل ر اااااا   

ْرتَااااب      ِماااْ  َشاااْأِ  َلْيَلااار َوَشاااْأِ  الَقاااْيِ  م 

   
 :(ٖ)ولـ تسمـ خالة جرير وعّمتو مف سياط اليجاء، فقد أخذتا نصيبيما بقوؿ الفرزدؽ

 ]مف الكامؿ[

ااااااةط َرااااااْ  خاَلااااااةط َلااااااَ  يااااااا   َجرياااااار  َوَعمب

  
 َلااااااْدعاَء َ ااااااْد َ َلَ ااااااْت َعَلااااااعب ِعَشاااااااِر 

   

                                                           
 .ٕٚٔ، ديوانه  (ٔ)

 .ٖٗ، نفس ه(ٕ)   
: كانػػا مسػػترقيف عنػػد صعصػػعة جػػػّد الفػػرزدؽ، ويحكػػى أّنيمػػا كانػػا يحادثػػاف قفيػػرة بشػػػّر مسااروح وزّعاااب 
 )حاشية(. ٖٗانظر: المصدر نفسو،  الحديث.

 .ٕٖٔ، ديوانه( ٖ)
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ألّنيا المرأة الوحيدة اّلتي ال تتغّير  ؛ولعّؿ نماذج اليجاء باألـ أكثر حضوًرا مف غيرىا

ف ابتعدت بينيما المسافات؛ ألّف اسميا لصيؽ  صمتيا بالميجّو، وىي المرأة األقرب إليو دوًما وا 

موّجو إليو دوَف غيره، بينما يمّس اليجاء بالّزوجة أىميا أيًضا، واليجاء  اسمو، وكّؿ ىجاء بيا

باألخت وباالبنة وبالعّمة وبالخالة يمّس غيره مف الّرجاؿ كاألخوة والّزوج واألبناء، فيجد الميجّو 

بيّف مف يشاركو األلـ والغضب والّرغبة في االقتصاص، وبذلؾ تصبح  ردوده أقّؿ حّدة عمى 

 ىاجيو.

ف الممكف أف يكوف الّسبب في وفرة نماذج اليجاء باألـ متعّمًقا بالّرواية، فكّمما زاد عدد وم

 الّرجاؿ الغيوريف عمى المرأة، ابتعد الّناس عف رواية شعر اليجاء بيا.

وقد يأتي ىجاُء الّنساء ركًنا أساًسا في ىجاء قبيمة بأكمميا، وقد "حفمت أّياـ العرب 
كما في  ،(ٔ")مرأة، فكيؼ إذا كاف اليجاء ناؿ مف نساء القبيمة عاّمتيّف؟بحروب مدّمرة مف أجؿ ال

ىجاء الفرزدؽ لبني األزد في نسائيـ المواتي لـ يعرفف أخالؽ البادية وأثرىا في الّتكويف الجسمّي 
 :(ٖ)قوؿ جرير في ىجاء بني نمير وكما في ،(2)واألخالقّي لممرأة

 ]مف الوافر[

 ِماااااااااْ  ن َمْيااااااااارط َوَخْضاااااااااراِء الَمغااااااااااِ ِ  

 َيشاااااااااي   َساااااااااواد  َمْ ِجرَِهاااااااااا النلقاَ اااااااااا  

   
 ِإَذا َ اَمااااااااااْت ِلَغْيااااااااااِر َصااااااااااالِة ِوْتاااااااااارط 

   َعْيااااااااااَد النبااااااااااْوِ  َأْنَ َ ااااااااااِت الِرالَ ااااااااااا  

   
 َوَ ااااااااْد َجلبااااااااْت ِنَساااااااااء  َ ِنااااااااع ن َمْياااااااارط 

 َوَمااااااااا َعَرَلاااااااااْت َأَناِمل أَلاااااااااا الِخَضااااااااااَ ا  

   
 رط ِإَذا َ لبااااااااااْت ِنَساااااااااااء  َ ِنااااااااااع ن َمْياااااااااا

 َعَلااااااااااار ِت ااااااااااارَاَ  َخ بثَاااااااااااِت الت راَ اااااااااااا  

   

                                                           
الألجاااء  ااالمرأة لااع نقااائض زغيػػر، والّزىيػػرّي، جميػػؿ بػػدوي حمػػد؛ بحػػث محّكػػـ بعنػػواف:  العػػّزاوّي، ىػػادي سػػدخ( ٔ)

 .ٜٜ ـ،ٜٕٓٓ(، ٛ(، المجّمد )ٔ، مجّمة القادسّية في اآلداب والعمـو الّتربوّية، العدد )جرير والفرزد 
 )وما وجعت أزدّية  م  ختانةط...( .ٜٔ، ديوا  الفرزد انظر:  (2)
  .ٕٙديوانه،  ٖ))
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ومف الواضح أّف اليجاء الّشخصّي يعتمد عمى الّتصريح والّتعّمؽ بالوصؼ، بينما يعتمد 

اليجاء الجمعّي عمى الّتمميح، "فجرير حيف يّتيـ نساء مجاشع، ال يسّمي فعميّف باسمو، ولكّنو 

يمّمح إليو بما يكشؼ عنو، فيو يقوؿ إّنيّف يقمف بعد أف يناـ الّناس فتنبحيّف الكالب، وليس 

، وىو بذلؾ يؤّمف نفسو مف الوقوع في عداوة مع رجاٍؿ معروفيف، وىذا (ٔ)ياميّف لصالة الوتر"ق

 يدعـ فكرة االستعراض والّتمثيؿ في نقائض جرير والفرزدؽ.

وقد ىجا المغيرة بف حبناء العبدّييف وأذّليـ بعد أف استعدوا زياًدا األعجـ عميو عند 

بيـ،  عريضِ عف التَ  عَ قمِ يُ  أفْ  راجيفَ وَ  ،عتذريفَ مُ  هُ وْ تَ أَ ، فَ خصومتو الفّنّية معو في مجمس الميّمب

ى عمييـ حتّ  و ىافَ ره بأنّ يـ منو، وراح يعيّ تحمم   وا بو، فاستغؿّ بّ سَ ى ال يُ ا حتّ يـ خمعوا زيادً نّ فوه أَ وعرّ 

ه، وْ اس وتحامَ يـ منو شاع في معسكرات الجنود، وفشا في المساجد، فاحتقره النّ مَ صَّ تنَ  لفظوه، وأف  

 :(ٕ)فقاؿ ، ىجـ عميو مف ناحية نسبو وأصمو ـ  ثُ 

 ]مف الّطويؿ[

رْ  ْرَ  َوَمااْ  َيااز  ااا َمااْ  َيااز   َلَأصااَ ْ َت ِعْلجا

 َ َناِتااااااااااااَ  َيْعَلااااااااااااْ  َأنبأل اااااااااااا ب َوًلِئااااااااااااد    

   
 َوَأْصاااااااااَ ْ َ    ْلفااااااااااا َيْغتَاااااااااِزْلَ  ِ اااااااااأ ْجَرةط 

 َ واَلْيااااااَ  َلااااااْ  َتْجااااااَرْح ِ أِلاااااا ل الَ داِئااااااد    

   
 َنَفااااْرَ  ِمااااَ  الم وساااار َوَأ ااااَرْرَ  ِ ااااالبتع

ْقِرلااااااااات  الَرواِسااااااااد      َيِقاااااااار  َعَلْيألااااااااا الم 

   
 َلاااْ  َيلَ ْساااَ  ِماااْ  طاااوِل لاَ اااةط  رَ ِ ِ ْصاااَطخَ 

 َجديااااااااداا َوًل ت ْلقاااااااار َلأل اااااااا ب الَوساااااااااِئد    

   
 َومااااا َأنااااَت ِ الَمنسااااوِب لااااع آِل عاااااِمرط 

 الَمواِجاااااااااد  َوًل َوَلاااااااااَدْتَ  الم ْ َصااااااااانات    

   
 َ نيألاااااااا َوًل ِجيَ اااااااْت َعَلْياااااااَ  الَقالِئاااااااد   َوًل َر بَ ْتاااااااااااَ  الَ نَظِليباااااااااااة  ِإْذ َغاااااااااااَذتْ 

                                                           
 .ٖٗ، الألجاء والألّجاءو  لع الجاهلّية، حسيف، محّمد محّمد ٔ))
 .ٙٙ -٘ٙ/ٖٔاألغانع، األصفيانّي، أبو الفرج،  ٕ))

جمػػع أقمػػؼ: مػػف لػػـ يختػػتف. والقمفػػة بالضػػـ ويحػػرؾ: جمػػدة  القلااه:جمػػع وليػػدة: وىػػي الجاريػػة.  الوًلئااد: 
بمػدة بفػارس مػف أعيػاف حصػوف : إصطخر: اليجينػات. المقرلات .األصؿ. وقد استعممو ىنا لمّنساءالذكر، ىذا في 

 .ٙٙ -٘ٙ/ ٖٔانظر: المصدر نفسو،  مدنيا.فارس و 
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 َولِراااااْ  َغاااااذاَ  الم شاااااِرروَ  َوزاَ َماااااتْ 

 َ فاااااااااَ  َوَخاااااااادبيَ  ال  ظااااااااور  الَعااااااااواِرد    

   
يعممف و  قيف حولو دوَف زواج،ب فيو يعّيره بنصرانّيتو، بؿ يّتيمو بالّشرؾ، ويعّيره بأّف بناتو 

 بأجر عند الّناس بسبب الفقر والعوز، وعّرَض بنسبو، وبعّفة والدتو، وبتربيتو وطفولتو.

 توظيه المرأة لع معرض الألجاء: -ج 

قد ال تكوف المرأة ميجّوة لذاتيا، وقد ال ُتيجى ليجاء أىميا، ولكّنيا قد توّظُؼ في  

وأبرز القضايا اّلتي وّظفت معِرض اليجاء لمحّط مف مكانة الميجو، أو الستنكاِر تصّرٍؼ قاـ بو، 

 فييا المرأة في معرض اليجاء: خفض الميور، وسبي الّنساء.

 هجاء األهل لخفضأل  مألور  ناتأل : -

أىميا،  تشيُر أشعار اليجاء في ىذا الموضوع إلى أّف انخفاض مير العروس يحّط مف قدرِ 

في معرض اليجاء، ومّما ورَد في ىذا األمر أّف يحيى بف أبي  المرأة رِ كْ وىذا ما يدعو إلى ذِ 

حفصة وىو جّد مرواف الّشاعر تزّوج خولة بنت مقاتؿ بف َطَمبة، وَمَيَرىا ِخَرقا، فقاؿ الُقالخ بف 

 :(ٔ)َحْزف في ذلؾ

 ]مف الّطويؿ[

 َلااااااااْ  َأَر َأْثَوا اااااااااا َأَجاااااااارب ِلِخْزَيااااااااةط [ وَ ]

 َ  َراِساااااااااااااااااااااَياَوَأأْلََ  َمْرس اااااااااااااااااااااو ا َوَأأْلَ   

   
ااااِ ْ َ  َعَلااااْير      ِمااااَ  الِخااااَرِ  اْلاَلِتااااع ص 

ْ ِقَياااااااااِت الَ َواِلَيااااااااا    ِ َ ْجاااااااارط َلر اااااااا ب الم 

   
 :(ٕ)فقاؿ يحيى بُف أبي حفصَة يجيبو

 ]مف الّطويؿ[

                                                           
 .ٖ٘ٗ/ٕ، الرامل لع اللغة واألدبالمبّرد،  ٔ))
 .ٖ٘ٗ/ٕ، نفس هٕ) )
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 َتَجاااااااَوْزت  َ ْزناااااااا َرْغَ ااااااةا َعااااااْ  َ َناِتااااااهِ 

  
ااااااا ثَاِنياااااااا ِمااااااْ  ِعَناِنَيااااااا  َوَأْدَرْراااااات  َ ْيسا

   
 :(ٔ)وقاؿ الُقالخ في ىذه القّصة

 ]ِمَف الَبِسيِط[

 ن  لْئااااات  َخْوَلاااااَة َ اَلاااااْت ِ ااااايَ  َأْنَرَ أَلااااااا

 َلَطاَلمااااااا ر ْناااااات  ِمْنااااااَ  اْلَعاااااااَر َأْنَتِظاااااار    

   
اااو َلْضاااَل َماِلأِلَماااا  َأْنَرْ اااَت َعْ اااَدْيِ  َتْرج 

اااا َرَجاااْوَت الت ااارب  َوالَ َجااار      لاااع ِلياااَ  ِممب

   
 جياااااااااااااادط َأْناااااااااااااَت َساِئس اااااااااااااأَلاِ  َدر  

 َ ْرَذْنَتأَلاااااااا َوِ أَلاااااااا التبْ ِجيااااااال  َوالغ اااااااَرر    

   
   :(ٕ)وقاؿ جريٌر يعّيرىـ

 ]مف الوافر[

َقاِتااااااااااَل الطبِلَ اااااااااااِت َ لباااااااااار  رََأْياااااااااات  م 

وَج َ َناِتاااااااااااِه َرَماااااااااااَر الَماااااااااااَواِلع    ل ااااااااااار 

   
 َلَقاااااااااااااْد َأْنَرْ ااااااااااااات    َعْ اااااااااااااداا ِلَعْ ااااااااااااادط 

اااااااأْلِب    اااااااَ الِ ِماااااااَ  الص   الم َشاااااااوبَهِة السل

   
ااااااااااا  َلاااااااااااَل َتْفَخااااااااااْر ِ َقااااااااااْيسط ِإ ب َ ْيسا

 َخاااااااااِرْئت ْ  َلاااااااااْوَ  َأْعظ ِماااااااااِه الَ اااااااااَواِلع  

   
فميست المرأة ىي المنشودة في ىذا الموف مف اليجاء، إّنما ىي وقوده وشرارتو، ووسيمة 

 الياجي لمّنيؿ مف الميجّو بتوجيو الّضربة إليو في مقتؿ ىو كرامتو.

 المعايرة  الّس ايا واالماء: -

َسِبي ٍة، أو الميجّو ابًنا لِ عّير الّشعراء في ىجائيـ بسبي الّنساء بطرؽ شّتى، منيا أْف يكوَف 

فميما ارتفع شأنو في قومو سيبقى ابَف الّسبّية ولو كاَف أبوه حرًّا، أو أْف تساؽ بنات القوـ  َأَمٍة،

                                                           
 .ٖٙٗ-ٖ٘ٗ/ٕ، الرامل لع اللغة واألدبالمبّرد، ٔ) )
 .ٖٙٗ/ٕ، نفس هٕ) )
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غ قوؿ يزيد بف مفرّ الّنوع األّوؿ،  مصادُر أّف أشّد بيٍت قيؿ فيأماـ الّرجاؿ دوف فداء، وقد أوردت ال

 :(ٔ)الحميري في زياد

 ]ِمَف الَبِسيِط[

ْعَتَ ااااااار   اااااااْر َلِفاااااااع َذاَ  ِإْ  َلرباااااااْرَت م   َلرل

 َهاااااااااْل ِنْلاااااااااَت َمْرر َماااااااااةا ِإًلب ِ تَاااااااااْأِميِر   

   
 َعاَشْت بس َميبة ب َماا َعاَشاْت َوَماا َعِلَماتْ 

 ِماااْ    اااَرْيشط ِلاااع الَجَماااااِهيرِ  َأ ب اْ َنأَلاااا  

   
ة، وقد حظي عّماٌر بمكانة مَ فيو يذّكره بأّف والدة الّصحابّي الجميؿ عّمار بف ياسر كانت أَ 

ـْ ُيْنِس الّناس أّف أّمو كانت أمة، وىذه الّتذكرة (2)عالية في ظّؿ اإلسالـ، وُبشٍَّر بالجّنة ، ولكّف ذلؾ ل

الميجّو يتراجع ويخّفؼ مف الّتعالي عمى اآلخر عند الّرّد. ومثؿ مع رجٍؿ عظيـ مثؿ عّمار تجعؿ 
 :(ٖ)ذلؾ قوؿ أوس بف حجر

 ]مف الكامؿ[

 َأَ ناااااااااااع ل َ ْينااااااااااار َلسااااااااااات  م عَتِرلااااااااااااا

 ِلَيراااااااااااااااااوَ  َأأَلَ  ِمااااااااااااااااانر    َأَ اااااااااااااااااد    

   
 َأَ نااااااااااااااااااع ل َ ْيناااااااااااااااااار ِإ ب أ مبر اااااااااااااااااا   

 َأَماااااااااااااااااااة  َواِ  ب َأ اااااااااااااااااااار    َعْ اااااااااااااااااااد    

   
 ِإ ب أ مبر اااااااااااااااااا    َأَ نااااااااااااااااااع ل َ ْيناااااااااااااااااار

َ  َثفْ    ْنااااااااااد  َدَ َقااااااااااْت َلَخاااااااااارب  َرهااااااااااا الزب

   
وىذا يزيد بف مفّرغ الحميرّي يعّير عبيد اهلل بف زياد بعقوقو ألّمو اّلتي كانت جارية تدعى 

 :(ٗ)مرجانة

                                                           
 .٘ٗٔ/ٚ، العقد الفريد. وانظر: ابف عبد رّبو، ٓٗٔ،ديوانه ٔ))
يمّر بعّماٍر وأّمو وأبيو وىـ يعذ بوف باألبطح في  . "كاَف الّرسوؿ ٜٕٕ/ ٔ الّسيرة الّن وّية،انظر: ابف إسحؽ،  (2)

 ".ص راا آل ياسر، موعدر  الجّنةرمضاء مّكة فيقوؿ: 
 .ٕٔ ديوانه، ٖ))

ـُ إذا دَ َقت : حجػر تمػؼ عميػو خػرؽ ويحشػى بػو حيػاُء والزبناد  : الفػْرج. والثّفر َرمْت بالماء فمـ تقبمو.: الر ِح
، مػػاّدة )َدَحػػَؽ(، و)ثَفَػػَر(، ِلسااا   الَعااَربِ انظُػػْر: ابػػُف َمْنظػػور، الناقػػة وفيػػو خػػيط، فػػإذا ُسػػحب منيػػا ظّنػػت أّنيػػا ولػػدت. 

 و)َزَنَد(.
 .٘ٙ، ٗٙديوانه،  ٗ))
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 ]مف الّطويؿ[

اااااااااه   َأَ ااااااااارب ِ َعْيِناااااااااعْ   َأنباااااااااه  َعااااااااا ب أ مب

َهااااااا    اْسااااااَته  َوْهااااااَو َيأْلاااااار ب   َدَعْتااااااه  َلَوًلب

   
اااااْ ر  ر اااااوِنع َساااااِ يبةا   َوَ ااااااَل َعَلْياااااِ  الصب

ااااااوِتع َلااااااذِلَ  َأْ ااااااَرب      َرَمااااااا ر ْنااااااِت َأْو م 

   
 :( ٔ)ويتمّثؿ الّنوع الثّاني في قوؿ عمرو بف لجأ

 ]مف الكامؿ[

 س اااااااِ َع النلَسااااااااء  َعَلااااااار ِإرَاَب َور ْنااااااات    

 ِإْذ ت ْساااااااَ ر النلَسااااااااء  ش اااااااأل وَدا ِ اااااااِ رَابَ   

   
 :(ٕ)وقوؿ زىير بف جناب الكمبيّ 

 ]مف الكامؿ[

 َت  ااااااااا ِلَتغِلااااااااَب َأ  ت ساااااااااَ  ِنساااااااااؤ ه  

 َسااااوَ  ااِلماااااِء ِإلاااار الَمواِسااااِ  ع طبااااال  

   
 :(ٖ)وقوؿ الحارث بف ظالـ المّريّ 

 ]مف الوافر[

 َواِ  ب اأَلْ َوَصاااااااااااااااااااااااْيِ  َتَولبَياَهاااااااااااااااااااااااا

 َغِضاااااااَ ا َعَلاااااااعب َلَماااااااا َأَصااااااااَ اَوَ اااااااْد   

   
اااااااااادط َرَساااااااااْوت أل َما    َعَلااااااااار َعْمااااااااا    و ا

اااااااااَلَ ا    َرَمااااااااا َأْرس ااااااااو ِنَساااااااااَءه َما السل

   
وقد توّظؼ الّنساء في معرض اليجاء  دوف المساس بيّف لذـّ أزواجيّف وتحقيرىـ، كما 

 :(ٗ)ىجاء أىؿ الكوفة فعؿ الّنجاشّي الحارثّي في 

 الَبِسيِط[]ِمَف 

اااااا َصاااااْوَب غاِدَياااااةط   ِإَذا َساااااَقر ا    َ ْوما

 َلاااااَل َسااااَقر ا    َأْهااااَل الر وَلااااِة الَمَطاااارَا  

   
 التباااااااااِرِريَ  َعَلاااااااار ط أْلاااااااارط ِنَساااااااااَءه    

 َوالنبااااااااِرِ يَ  ِ َشاااااااطبْع ِدْجَلاااااااَة الَ َقااااااارَا  

   
 َوالسبااااااااااِرِ يَ  ِإَذا َماااااااااا َجااااااااا ب َلاااااااااْيل أل    

وا الس اااااَورَا    َوالطبااااااِلِ يَ  ِإَذا َماااااا َأْصاااااَ   

   
 

                                                           
 .ٕٚ الّتميمّع،شعر عمرو    لجأ ٔ) )
 .ٙٔ/ٜٔاألغانع، األصفيانّي، أبو الفرج،  ٕ))
 . قبوح: ما ساء مف قوؿ أو فعؿ.ٖٗٔ ، المفّضلّيات،الّضّبّي، المفّضؿ بف محّمد ٖ))
 .ٖٙديوانه،  ٗ))
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أو كما فعؿ َعميَرُة بُف ُجَعَؿ في ىجاء قومو بني تغمب؛ حيث رأى أف  المرأة الكريمة منيـ 

 :(ٔ)ويأتي بنوىا لئاًما مثؿ آبائيـ تتزّوج الّرجؿ مسروؽ الّنسب فتتعّفر

 ]مف الّطويؿ[

 اْ َنااااااَة َواِئاااااالط َرَسااااااا ا   َ يبااااااْع َتْغِلااااااَب 

اااااول أَلا    ِماااااَ  اْلَلاااااوِ  َأْظَفااااااراا َ ِطيئااااااا ن ص 

   
وَ ااااااااةا  َلَمااااااااا ِ أِلاااااااا     َأْ  ًَل َير ون ااااااااوا َطر 

 ِهَجانااااااااا، َولرااااااااْ  َعفبَرْتأَلاااااااا ل  ول ألااااااااا  

   
 تَاااًر الَ اِصاااَ  الَغاااارباَء ِماااْنأل ْ  ِلَشاااااِرهط 

 َأِخاااااع َسااااالبةط َ اااااْد َرااااااَ  ِمْناااااه  َساااااِليل أَلا  

   
وقد يكوف توظيؼ المرأة في معرض اليجاء مف أجؿ الّتشيير بفعؿ مذموـ يقوـ بو 

الّرجؿ، ويمّس المرأة في الوقت نفسو، ومف ذلؾ أّف  الفرزدؽ كاَف يأتي ليمى بنت الحمارس، 

، فأقبمت عمى األحوص، فنفس عمييا الفرزدؽ  وكاف  األحوص كذلؾ، فاجتمعا عندىا ذات يـو

ض خفٍّ "عا، فغمبو األحوص، صرعو فضرط مف تحتو، فقاؿ لو األحوص: ، فاصطر "نصرع"وقاؿ: 

 :(ٕ)فقاؿ ،فمقيو جريرٌ  ؟!"ويمؾ فكيؼ لي بجرير"فقاؿ:  "،عميؾ يا أبا فراس، فواهلل ال يعدونا

 ]مف الّطويؿ[

 َغاااَدْوَت ِإَلااار َلْيَلااار َلَلاااْ  َتْ اااَظ ِعْنااااَدَها

ااااااااو       َوَخاَنااااااااَ  د ْ اااااااار  َمااااااااا َياااااااازَال  َيخ 

   
 َور ْناااااااااَت َ ِري اااااااااا َأْ  َتش ااااااااادب ِ تَاَرَهاااااااااا

 َرَمااااااا َشاااااادب ِ ْرَ اااااااَء الاااااادلًَلِص   ي ااااااو     

   
المرأة اّلتي قصدىا الفرزدؽ، وغاية الّرجؿ في زيارة امرأة غير  فيو يصّرح باسـ "ليمى"

زوجتو معروفة، وىو يضيؼ إلى الّتشيير سخرية الذعة، فيذا المشيد الفكاىّي عندما يوثّقو 

 الّشعر يصبُح فاكية المجالس، ويحتفظ بقيمتو عبَر الّزمف عندما يصطبغ بصبغة األدب.

                                                           
 .ٕٛ٘، ٕٚ٘المفّضلّيات، الّضبّي، المفّضؿ بف محّمد،  ٔ))
 .ٕٓٔ، أشعار الّنساءالمرزبانّي، ( ٕ)

 ،ِلسا   الَعاَربِ انُظْر: ابُف َمْنظور، البارؽ األممس، أو األرض المستوية. الّدًلص: : كفاؼ األذف. الِ تار 
 ماّدة )َحَتَر(، و)َدَلَص(.



62 
 

 الّرجلنقائض المرأة و  -ثالثاا

الّرّد عمى اآلخِر ىو الّصورة الُبدائّية لميجاء، وأكثر ما أوصمتو المصادر مف ىذا الموف  

المنافرات ىي أقدـ ما ُعرؼ مف صور كاَف بيف الّرجاؿ،  وقد أطَمَؽ عميو اسـ المنافرة؛ أي إّف "

، وىي ال تتجاوز كوَنيا وسيمة رد  آنّية في دائرة ضّيقة، تّتكئ عمى الواقع (ٔ)ىذا الفّف عند العرب"

في تقّفي ماّدتيا المنشودة، وتعيد صياغتيا في صورة جديدة منّمقة، ولكّف ىذه الّصورة ال تسمو 

ار، وال تخرج مف إطار تقرير الواقع، وقد ُعّرفت المنافرة مف الّناحية األدبّية إلى الخمؽ واالبتك

عمى أّنيا "الّصورة البدائّية الّساذجة لفّف اليجاء، والجانب اليجائّي منيا يعتمد عمى المثالب 

   .(ٕ)الّشخصّية، ويدور حوؿ الفرد، ولكّنو ال يرتفع إلى الحياة في أفقيا الواسع ودائرتيا الكبيرة"

؛ أي إّف المنافرة لـ تكف شعًرا، بؿ كانت (ٖ)أّف الحكـ فييا يسجُع خطابووقد ذكر الجاحظ 

نثًرا مسجوًعا، يعرض ما انتقاه صاحبو مف الواقع بطريقة موسيقّية سمسة تعجب الّسامع.  وتعتمُد 

المنافرة عمى عنصري الفخر واليجاء؛ الفخر بالّنفس، وىجاء اآلخر، وال مجاؿ فييا لمكذب؛ 

ّرجز دؿ بعض المتنافريف الالّطرفيف، وقد تطّورت مف الّناحية الفّنّية عندما استبلوجود حكـ بيف 

 .(ٗ)"بالّسجع

والّنقيضة تتّفؽ مع المنافرة في بعض األمور، مثؿ: وجود طرَفْيف مختصَمْيف، والّتغّني 

 بالّنفس وبالّنسب وبالقبيمة، وانتقاص اآلخر بذكر مثالبو ومعايبو، ونقض معاني البادئ.

                                                           
 .ٗٛ، الألجاء والألّجاءو  لع الجاهلّية، حسيف، محّمد محّمد ٔ))
 .ٙٛ، نفس ه ٕ))
 .٘/ٖ ال يا  والّت يي ،انظر: (  ٖ)
 .ٖٕٗ، المنالرات لع أدب ما   ل االسال انظر: المزروعّي، فاطمة حمد؛ ( ٗ)
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ّنيا تختمؼ في مقاميا، وبنائيا، وأساليبيا؛ إْذ ال تعتمد عمى وجود حكـ بيف الّطرَفْيف، ومف لك

الممكف أْف تكوف شعًرا أو نثًرا، والمغة فييا كثيفة المعاني بفضؿ المجاز، والّنقيضة الّشعرّية ليا 

؛ إْذ (ٔ)تدور عميوضوابط فّنّية خاّصة، أىّميا المعنى اّلذي يعّد مناط الّنقائض ومحورىا اّلذي 

، والّشاعر الّناقض ييدـ المعاني اّلتي جاء (ٕ)جاءت تسميتيا مف ىذا الجانب، فالّنقض ىو اليدـ

 بيا البادئ معًنى معًنى، بؿ إّنو يتفّنف في أساليبو، ويبتدع في تصويره؛ ليبدي تفّوقو عميو.

، وىي: أْف تكوَف بيَف شاعَرْيِف متياجَيْيف؛ إْذ ال (ٖ)وليا خصائُص حكمتيا وباتت قيًدا ليا

يكفي أْف يكوف اليجاء مف جانب واحد، "وأْف تتّفؽ القصيدتاف بحًرا ورويًّا، وأْف يرّد الالحؽ عمى 

 .(ٗ)الّسابؽ معانيو وينقضيا"

وشعر الّنقائض أقرب إلى الحياة الجاىمّية مف أّي عصٍر آخر؛ وذلؾ لكثرة الحروب 

والمنافرات اّلتي ينشأ عنيا شعر الّنقائض الحقيقّي اّلذي يعّبر عف عداٍء حقيقّي بيف والمعارؾ 

، وليس مجااًل إلظيار القدرة الفّنّية والتّفّوؽ الّشعرّي فقط، وأقرب إلى الحياة (٘)متخاصميف

 االجتماعّية مف غيرىا؛ ألّنو ينبع مف مشاعر إنسانّية وعواطؼ وانفعاالت حقيقّية.

بيف الّرجؿ والمرأة مف الّردود متأرجٌح بيف المنافرة والّنقيضة، وال يمكف أف تعّد وما كاف  

جميعيا ضمف الّنقائض؛ فمنيا ما يقترب منيا وما يبتعد، ولعّؿ ذلؾ يرجع إلى تبايف مقدرة المرأة 

نًبا ، وقد أشاَرت بعض المصادُر إلى أف  جاالمغوّية والّشعرّية، أو إلى ضياع شاىد الجانب اآلخر

، جاَء في حماسة الخالدّيْيف في باب مف ىجاء الّرجاؿ لمّنساء كثيٌر جـّ، لكّنو لـ ُيجمع في كتاب
                                                           

 .ٗتاري  الّنقائض لع الّشعر العر ّع، انظر: الّشايب، أحمد، ( ٔ)
(ٕ) :  ، ماّدة )نقض(.ِلسا   الَعَربِ انُظْر: ابُف َمْنظور، ِإْفساُد ما َأْبَرْمَت مف َعْقٍد َأو ِبناء.  النبْقض 
 .ٔ، شرح نقائض جرير والفرزد المثّنى،  انظر: معمر بف (ٖ)
 .ٕٛٚ، الفرزد الفّحاـ، شاكر، ( ٗ)
 .ٙ، الّنقائض لع الّشعر الجاهلعّ انظر: الوصيفّي، عبد الّرحمف محّمد، ( ٘)



64 
 

بنظائر  َمْ  َ رَ   امرأته لتمّنر أو هّددها  الّطال  أو رّوعألا  الّضّرة رثير  مّتس ؛ مذّمة الّنساء: 

ه ما ي ختار، ونتجّنب ما را  رثيراا ولو أّنا أردنا استغرا ه لراَ  رتا اا مفرداا، ولرّنا نورد من

ْ  را  مختارااب مشألوراا وا 
وىذا يدّؿ عمى أّف مياجاة األزواج كثيرة، لكّف المصادر انتقت ما ، (ٔ)

 .كاَف مشيوًرا منيا، لذلؾ ضاع كثيٌر منيا

رأة م  العرب تخاص  زوجألا س معت ام: "(ٕ)ثًرا، ما قالو أبو عميّ ومّما جاء في ذلؾ ن 

ن  تتقول: وا  إ  شر  عوه   ًلشتفاه، وا   ضجعت  ًلنجعاه، وا   شملت  ًللتفاه، وا 

لتش   ليلة تضاه، وتنا  ليلة تخاه؛ لقال لألا: وا  إن  لررواء السا ي ،  عواء الفخذي ، 

 مقاء الرلغي ، مفاضة الرش ي ؛ ضيف  جائ ، وشّر  شائ ب.

الّزوج ناقًضا لمعانييا، وقد وقفت الّدراسة فالّزوجة في ىذا الحوار ىي البادئة، وجاء رّد 

، منيا المقّطعات ومنيا القصائد، ومنيا ما كاَف الّشعرّية عمى عدد مف نقائض الّرجؿ والمرأة

مكاتبًة أو مشافيًة، ومنيا ما اتّفؽ في الوزف والّروّي، ومنيا ما اختمؼ،  لكّنيا تحافظ عمى 

اإلشارة إلى أّف نقائض  جدروتإلى دراسة الّنقائض؛  العنصر األىـّ: نقض المعنى. وقبؿ الّدخوؿ

الّرجؿ والمرأة كانت بيف األقارب، األزواج تحديًدا، أو مف كاف زوًجا، وكانت مع غير األقارب 

 أحياًنا.

 

                                                           
(ٔ )ٔٓٔ. 
 .ٖٙٔ/ٔ األمالع، أبو عمي القالي،( ٕ)

عاريػة عػف  مّقاء:: دقيقة الفخذيف.  عواء الفخذي : ممتمئة الّساقيف. ررواء الّسا ي : الّصريع. المنجعه 
، مػػاّدة )جعػػؼ(، و)كػػرَو(، لسااا  العاارب: مكػػاف اجتمػػاع األوسػػاخ فػػي الجسػػـ. انظػػر: ابػػف منظػػور، الّرلاا المحػػـ. 

 و)قعَو(، و)رفَغ(.
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 الّنقائض م  الغر اء: - أ

كانت ىذه الّنقائض لدوافع مختمفة، منيا الخصومة الّشخصّية، والخالؼ القبمّي، ومنيا 

مف الّنقائض اّلتي جاءت في قصيدة نقيضة ليمى ، و جيات الّنظر في بعض المواقؼؼ و اختال

   :(ٔ)األخيمّية مع الّنابغة الجعدّي لخالؼ فّنّي شخصّي بينيما، يقوؿ المرزبانيّ 

 َبيّ يد بف ثور الياللّي، وتميـ بف أُ "تحاكـ إلى ليمى شعراء ىوازف: الّنابغة الجعدّي، وحم

 :(2)، والعجير الّسمولي فأنشأت تقوؿبف مقبؿ العجالنيّ ا

 ]مف الّطويؿ[

َواة  َوَز ب  اااااااوا  َأًَل ر ااااااال  َماااااااا َ ااااااااَل الااااااار 

  
ااااال وِلع  َ أْلاااااَرج    ِ اااااِه َغْياااااَر َماااااا َ ااااااَل السب

   
 :(3)عنيا الخبر، فقاؿ الّنابغة الجعديّ  ُنِميَ ف

 ]مف الّطويؿ[

 َرَأنباااااااااااِ  َلْيَلااااااااااار َ ْغَلاااااااااااة  َتْدم ريباااااااااااة  

  
اااااااااناا َلَعاَرَضاااااااااْتأل ب َتْشاااااااااَ      رََأْت   ص 

   

                                                           
 (،869 الغااات الّنساااء ) : ابػػف طيفػػور،. وردت القّصػػة بروايػػات مختمفػػة فػػيٕ٘، أشااعار الّنساااءالمرزبػػانّي،  ٔ))
 (،282/ 8سامط الللاع ) األونبػي،و  .(439/ 8الّشاعر والّشاعراء ) ابػف قتيبػة،و (، 272/ 2ال ياوا  ) الجاحظ،و 
. وبعػػض (68وديااوا  ليلاار األخيلّيااة )(، ٖٕٛ/ ٙلمبغػػدادّي ) وِخزانااة األدب، (868/ 7األغااانع ) األصػػفيانّي،و 

 المعاجـ وكتب المغة، واعتمد ىذا المصدر الكتماؿ القّصة والقصيدة فيو.
ِلسا   انُظْر: ابُف َمْنظور،  : الّدرىـ رديء الفّضة، والّرديء مف الكالـ. ألرج .ٕٙ أشعار الّنساء،المرزبانّي، (ٕ)   
 . ماّدة )ردأ( ،الَعَربِ 
ماّدة  ،الَعَربِ ِلسا   انُظْر: ابُف َمْنظور،  .َأَسف   ِإَذا َواْلُغَرابِ  َواْلِحَمارِ  اْلَبْغؿِ  َصْوتُ  ُىوَ : الّشحيج .ٕٙ ،نفس ه(ٖ)   

 )شحج(.
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كـَ، وىذا الّرّد ال يقتّص لمّنابغة وحَده؛ إّنما يشمؿ الّشعراء اّلذيف أطمقت عمييـ الحُ 

وانتقصت مف شأنيـ، فقد شّبييا بالبغمة اآلتية مف البادية "بغمة تدمرّية"، ورأت مجموعة مف 

فشاًل ذريًعا، وبذلؾ ينفي عنيا الموىبة، ويّتيميا بمحاولة األحصنة فحاولت تقميدىـ، ولكّنيا فشمت 

 تقميد َمْف ىـ أعمى منيا مرتبة، وأسمى قدًرا.

ـّ بدأىا الّنابغة بوصٍؼ فاحٍش بعَد أْف رآىا تستوخـ ىجاءه، فقاؿ ث
(ٔ): 

 ]مف الّطويؿ[

 َأًَل َ يلَيااااااا َلْيَلاااااار َو  ااااااوًَل َلأَلااااااا: بَهاااااااَلب

اااااااااَل َأَغاااااااا )...(َلَقااااااااْد َرِرَ ااااااااْت     رب م َ جب

   
 َوِ رَذْوَنااااااااااةط َ اااااااااالب اْلَ ااااااااااراِذي   َثْفَرَهااااااااااا

 َوَ ااااْد َشاااااِرَ ْت ِماااااْ  آِخاااااِر اْلَلْياااااِل آِيااااااَل   

   
اااااااا َنَ ات اااااااه    َوَ اااااااْد َأَرَلاااااااْت َ ْقاااااااالا َوِخيما

 َوَ اااااْد َأْنَرَ ااااااْت َشاااااارب اأْلََخاِيااااااِل َأْخااااااَياَل   

   
ااااه  اْساااات ه    َوَرْيااااَه أ َهاااااِجع َشاااااِعراا ر ْم  

ااااااَل      َخِضااااايَب الَ َنااااااِ  َماااااا َيااااازَال  م َر ب

   
 َدِعااااع َعْنااااِ  َتأْلَجاااااَء الرلَجاااااِل َوَأْ ِ ِلااااع

 َيْمااااااااب  اْسااااااااَتِ  َلْيَشاااااااااَل  )...(َعَلااااااار   

   
"ىال"، وىذه لفظة تقاؿ  باستخداـ الّتورية بمفظة يرسؿ الّنابغة تحّية استيزاء وسخرية لميمى

ما ارتكبتو مف  ـِ ظَ لمفرس حّتى تسكف إذا أنزي عمييا الفحؿ، وينّبو في عجز البيت األّوؿ إلى عِ 

يا، وطعف  في شرفيا فِ صْ خطأ حيَف استوخمت ىجاء الّشاعر الفحؿ، فوصفيا وأوحش في وَ 

غميظة األطراؼ، بطيئة المشية،  وعّفتيا محّقًرا ليا، متيّكًما عمييا، وذلؾ عندما شّبييا بالبرذونة

وىي ال تممؾ لنفسيا شيًئا؛ لِقَصِر أطراِفيا، وعدـ قدرتيا  اّلتي يجتمع عمييا البراذيف، فيمّرغونيا،

فمف االستحالة ليذه البرذونة مجاراة الجواد األصيؿ ألّنيا ال تممؾ لنفسيا  عمى الَعْدِو والِفرار،
                                                           

 .ٕٚ -ٕٙ أشعار الّنساء،المرزبانّي، ( ٔ)
:كممة تقاؿ لمفرس األنثى إذا أنزي عمييػا الفحػؿ؛ لتسػكف.  هال: ر الس ػْرج ونحػوه يشػد  الثبَفار  َسػْيٌر فػي مػؤخ 

دابػػة دوف الفػػرس غميظػػة األعضػػاء ضػػخمة تتخػػذ لمحمػػؿ   اارذو :عمػػى عجػػز الدابػػِة تحػػَت َذَنِبيػػا، والجمػػع: أْثفػػاُر. 
: المػاء الغمػيظ، والمَػَبُف آياالبخاصة، ُيطمؽ عمى غير العربي مف الخيؿ والبغػاؿ، وَسػْيَرُتو الَبْرَذَنػُة، واألُنثػى ِبْرَذْوَنػٌة. 

 )حاشية(.ٕٚ -ٕٙ، المصدر الّسا  انظر: اْلَخاِثُر ِمْف آَؿ ِإَذا َخُثَر. 
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ـّ ينصحيا بترؾ الّشعر جانًبا والتّفّرغ لرجؿ مزواج يكفييا، ويميييا عف الّشعر وىجاء  شيًئا، ث

 الّرجاؿ.

 :(ٔ)، فرّدت قائمةفبمغيا قولو

 ]مف الّطويؿ[

 َأَناااااااااِ    َلااااااااْ  َتْن  ااااااااْ  َوَلااااااااْ  تَاااااااا   َأوبًَل 

ااااادبْيِ  م ْجأَلااااااَل     َور ْناااااَت َصاااااِني ا َ اااااْيَ  ص 

   
 َأَناااااااااِ    ِإْ  َتْن  ااااااااْ  ِ ل ْؤِمااااااااَ  ًَل َتِجاااااااادْ 

 ِلل ْؤِمااااااااَ  ِإًلب َوْسااااااااَط َجْعااااااااَدَة م ْجَعاااااااااَل   

   
اااااااااااااااَ  ِمْثل اااااااااااااااه    َأَعيبْرَتِنااااااااااااااع َداءا ِ أ مل

 َوَأ   َجااااااوادط ًَل ي َقااااااال  َلأَلااااااا: بَهاااااااَلب    

   
اختارت األخيمّية أْف تسقَي الّنابغة بكأسو، فاستعممت ألفاظو ومعانيو الفاحشة في ىجاء 

ّمؽ في الوصؼ والّتصوير، إّنما اكتفت باإلشارة بكممة "ىال" أّمو، وبذلؾ اقتّصت لنفسيا دوف الّتع

اّلتي استيّؿ بيا قصيدتو، فجاءت أبيات نقيضتيا وحّولت مسار الّداللة عندما نسبت الّداء اّلذي 

رماىا بو ألّمو، وابتعدت عف عناء الّتمّفظ باأللفاظ الفاحّشة والتّبّذؿ في الّتصوير، وىذا االقتصاد 

بيت الثّالث أغنى وأكثؼ داللة مف وصؼ الّنابغة اّلذي استغرؽ أبياٍت عديدًة معو، المغوّي في ال

فضاًل عف اتّفاؽ نقيضتيا مع قصيدتو في الوزف والّروّي أيًضا؛ حيث كانت مقّيدة في رّدىا عميو، 

 بينما كانت لو حّرّية االختيار عندما بادأىا باليجاء.

ـْ تتوّقؼ ليمى عند ىذا الّرّد؛ فقد   ،أمير المدينة واهلل لنأتيفّ "اجتمع الجعديوف وقالوا: ول

، وبمغيا ذلؾ فزادت في القصيدة، وشممت في ىجائيا بني جعدة "يا قد قذفتنانّ إف ،و عمييان  فمنستعديَ 

 :(ٕ)يـ، وقالتجميعِ 

                                                           
 .ٕٛ أشعار الّنساء، المرزبانّي، (ٔ)
 .ٖٓ -ٜٕ -ٕٛ ،نفس ه (ٕ)
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 ]مف الّطويؿ[

 َأَ ق ااااااااا ِ َمااااااااا أ ْنِ ياااااااات  أ ب َعِشاااااااايَرِتع

ااااااَنعباَل ِ َشااااااْورَاَ  ي ْزجااااااوَ  اْلَمِطااااااعب     الم 

   
وح  َوَيْغااااااااد و َوْلااااااااد ه ْ  ِلَصااااااااِ يَفةط   َياااااااار 

 ِلَيْساااااَتْجِلد وا ِلاااااع َسااااااَء َذِلاااااَ  َمْعَمااااااَل   

   
: َعم أل اا ْ  ااْر ط َغْيااَر َأْ    ْلاات   َعَلاار َغْيااِر ج 

 َيِعااااااااايش  َأ  اااااااااوه ْ  ِلاااااااااع َذرَا   م َغفبااااااااااَل   

   
ااااااااار َأتَاااااااااا   ِ اْلِ َجااااااااااِز َنثَااااااااااه      َوَأْعما

 ِ ااااااااَأْطرَاِه اْلِجَ اااااااااِل َلَأْسااااااااأَلاَل َوَراااااااااَ    

   
 َلَجااااااااااَء ِ اااااااااِه َأْصاااااااااَ ا  ه  َيْ ِمل وَناااااااااه  

 ِإَلاااااااااار َخْيااااااااااِر َ ااااااااااع  آخااااااااااريَ  َوَأوبًَل   

   
رباد ه اااااْ  َعاااااْ  ِ َياِضاااااأِل ْ   ِإَذا َصاااااَدَرْت و 

 ت َغااااااااااااِدر  َنأْل ااااااااااااا ِللزبرااااااااااااِة م َعقبااااااااااااَل   

   
 ت َناااااااِلر  َسااااااوباراا ِإَلاااااار الَمْجااااااِد َوالع اااااااَل 

 َوأ ْ ِسااااااااا   َ ق اااااااااا ِإْ  َلَعْلااااااااات  َلاااااااااَيْفَعاَل   

   
 ِ َمْجاااااااااااادط ِإَذا الَمااااااااااااْرء  اْلَلِئااااااااااااي   َأرَاَد   

اااااَل     َهااااًو د وَنااااه  ِلااااع ِمأْلَياااالط ث اااا ب َعضب

   
ااااا  َوَهااااْل َأْنااااَت ِإْ  َراااااَ  الأِلَجاااااء  م َ ربما

 َوِلاااع َغْياااارِِ  َلْضااال  ِلَمااااْ  َرااااَ  َأْلَضااااال  

   
 َ  السباااااااماِء َوَأْصااااااال ه  َلَناااااااا تَاِمااااااا   د و

ِقااااااي   ِطااااااَواَل الاااااادبْهِر َلااااااْ  َيااااااَتَ ْلَ اَل     م 

   
 َوَمااااا َراااااَ  َمْجااااد  ِلااااع أ َناااااسط َعِلْمت ااااه  

 ِماااااااَ  النبااااااااِس ِإًلب َمْجاااااااد َنا َرااااااااَ  َأوبًَل   

   
الّشاعرة  وبراعتيا في الّرّد، وىذه اإلطالة لـ تأِت عبثًا؛ ألّف  سِ فَ نَ  طوؿَ  تظير األبياتُ 

أبيات الّنابغة شديدة األذى، وعميقة التّأثير، فاألثر الّنفسّي يتناسب طرديًّا مع المقدرة الّشعرّية، 

والمبدع يجد في إبداعو سبياًل إلنزاز صديد نفسو المجروحة، وكّمما زاد إنتاجو، تالشت آالمو، 

 كالمو، وعال مقامو. وحُسفَ 

ذا كاَف الّسخط الّدافع األّوؿ في اليجاء، فإف  الغيظ ىو األّوؿ في الّنقيضة، والفارؽ بيف  وا 

االثنيف أّف األخير ال يكتفي بالوصوؿ إلى راحة نفسّية ناجمة عف الّتعبير، بؿ يتعّدى ذلؾ ويمّح 

يا إاّل لممنتصر، والمنيـز فيفييا عمى االنتصار لنفسو أماـ اآلخريف، فيذه ساحة حرب ال مكاف 

 الحسرة والعار ما عاش، بؿ إّنو سيوّرثيما ألبنائو بعد موتو. قعيد
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ِعؽ بعد أْف  ،(ٔ)وقد شّد الغيظ لساَف العوراء اليربوعّية أخت بني رياح لتيجَو يزيد بف الص 

 :(ٕ)وصؿ إلييا قولو متوّعًدا قوَميا

 ]مف الوافر[

 ِرَيااااااااااااااااااحط  َأَواِرَدة  َعَلاااااااااااااااااعب َ ن اااااااااااااااااو

 ِ ِعياااااااااااارِه   َوَ ااااااااااااْد َ َتل ااااااااااااوا َ ِ ياااااااااااارَا  

   
 :(ٖ)حيث قالت

 ]مف الوافر[

 َ ِعياااااااااَدَ  َياااااااااا َيِزياااااااااد  َأَ اااااااااا   َ اااااااااْيسط 

 َأت ْناااااااااِذر  َراااااااااع ت ال يَناااااااااا الن اااااااااذورَا    

   
 َأنباااااااااااالر ْرَ اااااااااااَ  َوت وِضاااااااااا   ت خِ اااااااااار  

ِجااااااْدَنا لااااااع    ااااااورَاِمااااااو   راِس الَ اااااارِب خ 

   
 َيزيااااااااااد   َ ِعيااااااااااَدَ  َيااااااااااْعَلاااااااااْ  أََلاااااااااْ  تَ 

ااااااااااورَا    ِ َأنبااااااااااا َنْقَماااااااااا   الشبااااااااااْيَ  الَفخ 

   
 َناِظَرْياااااااااااااااِه َوًَل ن َ ااااااااااااااااِلع أ  َنْفَقاااااااااااااااوَ 

 ْجَعااااااااال  َلاااااااااْوَ  هاَمِتاااااااااِه الاااااااااّدرورَاَونَ   

   
 َلااااااااَأْ ِلْ  ِإْ  َعرْضااااااااَت َ ِنااااااااع ِرااااااااالبط 

 ِ َأنبااااااااااااا َنْ اااااااااااا   َأْ َعصااااااااااااَنا َ  ياااااااااااارَا  

   
َ ْيااااااااااااااَدَة ِ ااااااااااااااالَعو وَ   اِلعَضااااااااااااااربْجَنا ع 

 َلَأْصاااااااااااَ َج م وَثقااااااااااااا ِليَناااااااااااا َأسااااااااااايرَا  

   
 ِر َلْخااااااارط ْياااااااغَ  ِ  َخااااااااَلءِ َأَلخاااااااراا ِلاااااااع ال

ورَا    َوِعْناااااااااَد الَ اااااااااْرِب َخاااااااااوباراا َضاااااااااج 

   
ُدَقيا قوَليا اّلذي صْ وتقسـ عميو أْف يَ  ،تستيؿ العوراء نقيضتيا باستحالؼ يزيد بف الّصعؽ

أر منيـ، وعتابو لما يشيعو عف قوميا مف أخبار غير يا بالثّ ستقولو بعَد استنكارىا لتيديده قومَ 
                                                           

ػشاعر جػاىمّي، لقّػ( ٔ) ألنػو عمػؿ طعامػا لقومػو بعكػاظ فجػاءت ريػٌح بغبػار فسػبيا ولعنيػا، فأرسػؿ  ؛ؽعِ ب والػده بالص 
 .ٖٙٓ، معج  الّشعراء العرب اهلل عميو صاعقًة فأحرقتو. انظر:

 .ٖٕٚ،  شرح نقائض جرير والفرزد أبو عبيدة،  (ٕ)
"أغػػار َبِحيػػُر بػػف سػػممة بػػف قشػػير عمػػى بنػػي العنبػػر بػػف عمػػرو بػػف تمػػيـ، فػػاتبعوه حتػػى لحقػػوه وقػػد نػػزؿ 
المػػروت وىػػو يقسػػـ المربػػاع  ويعطػػي مػػف معػػو، فتالحػػؽ القػػـو واقتتمػػوا، فطعػػف قعنػػب بػػف عتػػاب الييػػثـ بػػف عػػامر 

بف سممة فطعنو فأرداه عف فرسو، عمى َبحيِر  -وىو يزيد بف أزىر المازنيّ  -القشيرّي فصرعو فأسره، وحمؿ الكداـ
ثـ نزؿ إليو فأسره، فأبصره قعنب بف عتػاب، فحمػؿ عميػو بالسػيؼ فضػربو فقتمػو، فػانيـز بنػو عػامر وقتػؿ رجػاليـ"، 

 . ٕٗ/ ٙ، العقد الفريدفرثى يزيد َبحيًرا بيذا البيت. انظر: ابف عبد رّبو، 
  .ٖٗ -ٕٗ/ٙ، العقد الفريدابف عبد رّبو،  ٖ))
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ـّ تستيجف ما كصحيحة، وتشيده وىو خصميا عمى أمجاد  َف منو مف الفخر، اقوميا ووقائعيـ، ث

 وتيزأ بو؛ إْذ تراه يفخر في الّرخاء، وال تراه مقدًما في الحرب.

الثّقفّي أبي محجف وقد تعّرض المرأة باليجاء فيغمبيا الّرجؿ بحسف الّرد، كما جرى مع 

عميو أف يرى قومو  ز  لخمر، ولكنو عَ الدى سعد بف أبي وقاص بسبب شربو  عندما كاف حبيًسا

لو غبار، فاستأذف زوجة  ؽَّ شَ خارجيف لمقاء األعداء، وىو حبيس زنزانتو، وىو الفارس الذي ال يُ 

ىا لزنزانتو بارًّا بوعده يعود بعدَ  ،لجولة في المعركةِ  ؛واستعارة فرس سعدٍ  ،ت مف القيدفمّ سعد في التّ 

 يبر   لو مف أفْ  البد   كافَ ، ، وحؿ المساءالعدوّ  ويضرب أعناؽَ  ا حدث ذلؾ، وانطمؽ يكرَّ ليا، ولمّ 

 :(ٔ)معّرضةً  تو فارًّا مف المعركة، فأنشدتظنّ ف ،فرأتو امرأةٌ  ،بوعده، فقفؿ راجًعا

 ]مف الكامؿ[

ِنااااااعَمااااااْ  َلاااااااِرس  َراااااارَِ  الطلَعاااااااَ    ي ِعير 

  
ااااااااافبرِ  ااااااااا ِإَذا َنَزل اااااااااوا ِ َماااااااااْرِج الص   َلَرسا

   
 فرّد عمييا:

 ]مف الكامؿ[

 ِإ ب الِرااااااارَاَ  َعَلااااااار اْلِجَيااااااااِد َمِقااااااايل أل  ْ 

  
 َلاااااااَدِعع اْلِجَيااااااااَد أِلَْهِلأَلاااااااا َوَتَعطباااااااِر 

   
عمييا ردًّا فالمرأة تعّير الفارس بكراىيتو لمقتاؿ، وتمّمح إلى ىروبو مف ساحة المقاء، فيرّد 

أنيًقا معمًنا أّنو مف الكراـ، ويذّكرىا بأصؿ دورىا وما خمقت لو حسب بيئتيـ بداللة عبارتو 

رّد عمييا، ونفى معناىا ضمًنا، فيو لـ ييرب ألّنو  وقدؾ مف لواـز الّزينة وأدواتيا. وذل ،"تعّطري"

لى دورىا المنوط بيا حسب حّوليا عّما أرادتو مف استعارة الفرس إ وفي الوقت نفسو مف الكراـ،

                                                           
 .ٛٔديوا  أ ع م ج  الثّقفّع وشر ه، ؿ العسكرّي،  أبو ىال ٔ))
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إشارة إلى العناية بالّرجؿ والّتزّيف لو، والمالحظ أّف المرأة لـ تعايشو ولـ  ، وبيذارأيو "تعّطري"

تعرفو، بؿ رأت منو موقًفا ساء فيميا لو فيو، فتحّدثت بناء عمى ما رأت، وجاء رّده عمييا ردًّا 

عادة لألمور إلى مقاميا الّصحيح، ما  مة بيف يعني أّنو ليس ثّمة عداوة أو خصو العتباره، وا 

 الحاؿ. هالّرجؿ والمرأة في مثؿ ىذ

 نقائض األزواج: - ب

المقصود نقائض المرأة مع زوجيا أو مف كاف في حكمو أو انفصمت عنو، ومّما كاَف 

مكاتبًة مف نقائض األزواج، ما جاء في قّصة رجٍؿ مف الكوفة ضرب عميو البعث، فخرج إلى 

 :(ٔ)ا بابنة عّمو، فكتب إلييا ليغيرىاوفرًسا، وكاف مممكً  جاريةً  أذربيجاف، فأفاد

 ]مف الّطويؿ[

 َأًَل َأْ ِلغ ااااااااااااااوا أ  ب الَ ِناااااااااااااايِ  ِ َأنبَنااااااااااااااا

ااااااااْرد       َغِنيَنااااااااا َوَأْغَنْتَنااااااااا الَغَطاِرَلااااااااة  الم 

   
 َ ِعيااااااااد  َمَناااااااااِط الِمْنَرَ ااااااااْيِ  ِإَذا َجااااااااَرً

 الِعْقاااااااد  َوَ ْيَضااااااااء  َرالتلْمثَااااااااِل َزيبَنأَلاااااااا   

   
 َلأَلااااااااااااَذا أِلَيباااااااااااااِ  الَعااااااااااااد ول َوهااااااااااااِذ ِ 

ْناااد      ِلَ اَجاااِة َنْفِساااع ِ ااايَ  َيْنَصاااِره  الج 

   
 :(2). فكتبت إليو تجيبو"يا غالـ، ىات الّدواة"فمما ورد كتابو قرأتو وقالت: 

 ]مف الّطويؿ[

 َأًَل َأْ ااااااارِِ  ِمنباااااااا السبااااااااَلَ  َو  اااااااْل َلاااااااه  

ااااااْردِ -َلِفيق ااااااوا–َغِنيَنااااااا      الَغَطاِرَلااااااِة الم 

   

                                                           
 .ٗٔٔ/ٚ العقد الفريد،ابف عبد رّبو،  ٔ))

 الّشاعر ىند، وأّف اسـ الجارية جمانة، واسـ الفرس ورد، وروى البيت: زوجةروى الجاحظ أّف اسـ 
 إذا  قيْت عند  الجمانة  والورد   أًل ًل أ الع اليو  ما لعلْت هند  

 .ٗ٘ٔ، واألضدادالم اس  انظر: 
 .ٗٔٔ/ ٚ، نفس ه، ابف عبد رّبو (2)
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اااااااااْؤِمِنيَ  َأَ اااااااااربه  ْ   ِ َ ْماااااااااِد َأِمياااااااااِر الم 

ْنااادِ  -َوَأْغااازَار  ْ –َشاااَ ا اا     َخَواِلاااَه لاااع الج 

   
اااااااال   اااااااااَل   م َرجب  ِإَذا ِشااااااااْئت  َغنباااااااااِنع غ 

 ِر الاااااَوْردِ م ْعَتَصااااا َوَناَزْعت اااااه  ِماااااْ  َمااااااءِ   

   
ْ  َشاااااااَء ِمااااااْنأل ْ  َناِشاااااا   َماااااادب   َرفبااااااه  َواِ 

 ِإَلااااااار َرِ ااااااادط َمْلَسااااااااَء َأِو َرَفااااااالط َنأْلااااااادِ   

   
اااوَ  ِماااْ  َ ااااِج َأْهِلر ااا ْ  َلَماااا ر ْنااات      َتْقض 

 ش اااأل وداا َ َضاااْيَناَها َعَلااار النباااْأِ  َوال  ْعااادِ   

   
 ؿُ أوّ  ، فكافَ زوجتوولحؽ ب ،الجاريةَ  وأردؼَ  ،وفرسَ  ركبَ  عمى أفْ  يا لـ يزدْ ا ورد كتابُ فممّ 

في قمبي وأعظـ، وأنت  اهلل أجؿَّ "باهلل ىؿ كنت فاعمة؟ قالت: "قاؿ:  الـ أفْ دأىا بو بعد السّ بَ  شيءٍ 

 فوىب ليا الجاريةَ  "اهلل فيؾ، فكيؼ ذقت طعـ الغيرة؟ يَ أعص وأحقر مف أفْ  في عيني أذؿّ 

 وانصرؼ إلى بعثو.

ْذ قابمت ألفاظ ويالحظ في ىذا الّنموذج عمى ما فيو مف تصريٍح تناسب الّرّد مع الكتاب؛ إ

الّزوج اّلتي أثارت غضبيا بأخرى أثارت غضبو وغيرتو، ولوال قياميا بذلؾ لما استجاب ليا، ففي 

مثؿ ىذه المواقؼ ال بّد مف اختيار األلفاظ اّلتي تصيب لّب المعنى، وتطابؽ المقاـ، "وحّؽ 

ْف كاَف ذلؾ(ٔ)المعنى أف يكوف االسـ لو طبًقا وتمؾ الحاؿ لو وفًقا" يجعؿ المرأة تتخّمى عف  ، وا 

بعض الفروض االجتماعّية؛ فيي تتناوؿ القصيدة بوجييا الفّنّي الّظاىر لتحمؿ كّؿ ما أرادت أْف 

فييا، ورغبتيا ىذه أضمرتو ّظاىر، إّنما الفكر اّلذي تعّبر عنو، وما تريده منيا ليس الوجو الفّنّي ال

الّزوج البعيد الّسعيد بما لديو، وترجيح ال تقؼ عند حدود فكرة مجّردة، بؿ حاولت لمس أعماؽ 

 كّفتيا عنده.

وقد نالت المقطوعات حّصة األسد في نقائض المرأة والّرجؿ، وىذا أمٌر ال يعصى عمى 

التّفسير؛ فمعظـ الّنساء المواتي انتيجف ىذا الّنيج في ىذه الّدراسة ال يطمبَف شيرًة أو ظيوًرا، إّنما 

                                                           
 .ٕٓ رتاب الّصناعتي ،أبو ىالؿ العسكرّي، ٔ) )
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ي الخواطِر، وعّما يجيش في الّصدور، وعّما يسّبب ليّف الّضيؽ، ومف أرْدَف الّتعبيَر عّما يجوؿ ف

 :(ٔ)ذلؾ ما روي عف أبي مرحب وزوجتو، حيث قالت فيو يوًما

 ]مف الّطويؿ[

وَ  َوًَل َأَرً اااااااِل   ااااااوت  الرلَجااااااال  الصب  َيم 

 َأَ ااااااااا َمْرَ اااااااابط ِإًلب َشااااااااِديَد اْلَجااااااااواِنجِ   

   
 َلاااااَل َيااااَرْوا َأَطْعااااَ  َلاااااَل َيْعِصاااايَ  َأْمااااِر ْ 

 ِإَذا َرَجع اااااااااااوا ِإًلب ِدَيااااااااااااَر الَجاااااااااااَواِمجِ   

   
 ِلااااع ر اااالل ِسْ ِساااابط  و   َلااااِ ْ  َساااااِهد  َير اااا

 َتأَلاااااَدً ِ ااااِه َأيااااد  الِقاااااَلِص الطبالِئااااجِ   

   
 :(ٕ)فقاؿ أبو مرحب مجيًبا ليا

 ]مف الّطويؿ[

 َلَعْماااااااِر  َلَقاااااااْد َغاَلْيت أَلاااااااا َلاْشاااااااَتَرْيت أَلا

ْ تَاااااعط ِمااااَ  النباااااِس رَاِ ااااج   َوَمااااا ر اااال      م 

   
اااااااا َيِشاااااااين أَلا  رََأْيااااااات  َلأَلاااااااا َأْنفااااااااا َ ِ ي ا

 َوِعْلَ ااااااَء س اااااوءط َلاااااْ  َتِزْناااااه  الَمَسااااااِئج    

   
مع ابنة عّمو، فقد ( ٖ)ومف ذلؾ أيًضا اليجاء اّلذي تضّمنتو قّصة أبي ىالؿ بف مالؾ

 :(ٗ)بدأىا بقولو

 ]مف الكامؿ[

 اْلَمَفاااااااِرِ  َ ااااااْرَ شط َيااااااا ر بب َشااااااْمَطاِء 

 َصاااااااااامباَء َلااااااااااْيَس ِلَقْلِ أَلااااااااااا أ ذ َنااااااااااا ِ   

   
يلْرت أَلااااااااا  ِتْلااااااااَ  البِتااااااااع َلااااااااْو َأنبِنااااااااع خ 

اااااااااااااااااَزِة اأَلْسااااااااااااااااَنا ِ     َأْو َ يبااااااااااااااااةط َهمب

   
 ًَلْخَتْرت أَلاااااااااا َ ااااااااااَدًلا ِ أَلاااااااااا َوَغَزْلت أَلااااااااااا

 َوَصااااااااَدْرت  َذا َجااااااااَدلط َمااااااااَ  الر ْعَيااااااااا ِ   

   
 

                                                           
 .ٓٓٔ،ٜٜ الغات الّنساء، ابف طيفور،  ٔ))
 .ٓٓٔ ،نفسهٕ) )
 .ٕٓٔ،نفس هاف بف قتادة بف حميمة بف حساف بف حساف بف النعماف. انظر: أبو ىالؿ بف مالؾ بف حسّ ( ٖ)
 .ٕٓٔ، نفس هٗ) )



74 
 

 :(ٔ)تجيبو فقالت

 ]مف الكامؿ[

 َيااااااااا ر بب َشااااااااْي ط َ ااااااااْد تَااااااااَولبر َخْياااااااار    

 َذِرَب اْلِلَساااااااااااااااِ  َرَأنبااااااااااااااه  َظِرَ ااااااااااااااا     

   
اااااو الشباااااَ اَب َوَ اااااْد َتَ نبااااار َظأْلااااار      َيْرج 

 َوَعَفاااااااااااا   َ ْعاااااااااااَد َمَناِماااااااااااِه الاااااااااااذ  با     

   
يلْرت ااااااااااه    َذاَ  البااااااااااِذ  َلااااااااااْو َأنبِنااااااااااع خ 

 َذْراااااااااااَوا ِ َلاااااااااااْ  َأْرَتِضااااااااااايِه ِ َرْلِ َناااااااااااا   

   
يالحظ في المثاَلْيِف الّسابَقْيِف اختالَؼ حركة الّروّي، ورغـ ذلؾ ُنقضت المعاني معًنى 

نظَر إلى امرأتو  عندما  العاج  الكمبيّ  عف أبيروَي معًنى. ومّما جاء في مقطوعات أيًضا ما 

 :(ٕ)تتصّنع وىي عجوز، فقاؿ

   ]مف الّطويؿ[

ااااااااع َأْ  َتر ااااااااو َ  ااااااااوز  ت َرجل  َلِتيبااااااااةا  َعج 

 َوَ اااْد َلِ اااَب الَجْنَ ااااِ  َواْ اااَدْوَدَب الظبأْلااار    

   
 تَااااااد س  ِإَلاااااار الَعطبااااااار  ميااااااَرَة َأْهِلأَلااااااا

 َوَهااْل ي ْصااِلج  الَعطبااار  َمااا َأْلَسااَد الاادبْهر     

   
 َأ  ااااااول  َوَ ااااااْد َشااااااد وا َعَلااااااعب ِ َجاَلأَلااااااا

 َأًَل َ  بااااااااااذا اأَلْرواح  َوالَ َلااااااااااد  الَقْفاااااااااار    

   
 :(ٖ)فقالت ترّد عميو

 ]مف الّطويؿ[

                                                           
 .ٕٓٔ،نفس هٔ) )
 .ٜٜ،  الغات الّنساءابف طيفور، ٕ) )
 .ٜٜ، نفس هٖ) )

: الّثلاابإنػػاء ضػػخـ مػػف جمػػود الجمػػاؿ يحمػػب فيػػو، ولػػو طػػوؽ مػػف خشػػب.  العل ااة:الّناقػػة المسػػّنة.  الّناااب: 
 و)َثَمَب(.، ماّدة )نَيَب(، و)َعَمَب(، ِلسا   الَعَربِ انُظْر: ابُف َمْنظور، جمؿ تكسرت أنيابو مف الكبر. 

ػػُجور: الناقػػة الكثيػػرة الرََّغػػاء فيػػي َتْرُغػػو وَتْحمػػب. يضػػرب  ػػُجوُر الُعْمَبػػَة. الض    وقػػاؿ المبػػّرد: قَػػْد َتْحمػػُب الض 
 .ٖٕٙ/ ٔالرامل لع اللغة واألدب، لمرجؿ البخيؿ الذي ال يزاؿ يناؿ منو الشيء القميؿ. انظر: 
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ْلَ ااااااةا   أََلااااااْ  تَااااااَر َأ ب النباااااااَب َتْ ِلااااااب  ع 

  
 َوي ْتاااااَر   ِثْلاااااب  ًَل ِضااااارَاب  َوًَل َظأْلاااااار   

   
ولكّف ىذه المقّطعات لـ تصؿ إلى مرحمة الّنضج الفّنّي لمّنقائض رغـَ مجيئيا في معرض 

معاني اآلخر، فيي تعتمد في جّميا عمى اليجاء بيَف خصميف، ورغـ اعتمادىا عمى نقض 

الخطابّية المباشرة، وتحمؿ فكرة واحدة تنتيي بإيصاليا ولو كاف ذلؾ في بيت واحد، لذلؾ مف 

بمفيوميا  األجدر أْف يطمؽ اسـ الّنقيضة عمى ما كاَف مستوفًيا الخصائص الفّنّية لمّنقيضة الّشعرّية

جؿ، كنقيضة ليمى األخيمّية مع الّنابغة، وما كاَف مف شعر اليجاء بيف المرأة والرّ  االصطالحيّ 

 دوف ذلؾ يمكف أْف يطمؽ عميو "مياجاة الّرجؿ والمرأة".

ْف كانت الّردود الّسابقة تقترب مف الّنقائض في بعض األمور، فثّمة ما يبتعد عنيا؛  وا 

ومف ذلؾ أّف أعشى ُسميـ كأْف تبدأ المرأة الياجيُة بقافية، ويرّد عمييا الميجّو بأخرى، أو العكس، 

 :(ٔ)الّزنجي ذات يوـ وىي تختضب، فقاؿ وِ يْ وَ بَ عْ نظر إلى زوجتو دنانير بنت كَ 

 الّرجز[ مشطور ]مف

 َتْخِضاااااااااااااااب  َرف اااااااااااااااا   ِتَراااااااااااااااْت ِماااااااااااااااْ  َزْناااااااااااااااِدَها

   
 َلَتْخِضاااااااااااااااااااب  الِ نبااااااااااااااااااااَء ِماااااااااااااااااااْ  م ْساااااااااااااااااااَودلَها

   
 َهاااااااااااااااااااااانبأَلاااااااااااااااااااااا َوالر ْ ااااااااااااااااااااال  ِلاااااااااااااااااااااع ِمْرَودل َرأَ 

   
اااااااااااااااااااال    َعْيَنْيأَلااااااااااااااااااااا ِ ااااااااااااااااااااَ ْعِض ِجْلااااااااااااااااااااِدَهاَتْر  

   
 :فساءىا ذلؾ ورّدت عميو قائمةً  

 ]مف الّطويؿ[

                                                           
 ورسائل الجا ظ،. ٕ٘ٓ/ ٕ، عيو  األخ ار. وابف قتيبة، ٚٓٗ. ٚ٘ٛٔ،  شرح ديوا  ال ماسةالَمْرزوِقّي، ٔ) )
 .ٓٚٔ، وط ائ  الّنساء. ٙٗ/ٗ العقد الفريد،. وابف عبد رّبو، ٕٗٔ/ ٔ
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 َوَأْ ااااااَ ج  ِمااااااْ  َلااااااْوِنع َسااااااَواد  ِعَجاِنااااااهِ 

  
 َعَلااااار َ َشااااارط َراْلقْلاااااِب َأْو ه اااااَو َأْنَصااااا   

   
إلى ففي ىذا الّرد ُينَقُض المعنى دوف االلتفات إلى الوزف والقافية، ومثمو الّردود المنسوبة 

 :(ٔ)قالت فيوالحارَث بف خالد بف العاص،  تزّوجت  مَع َمْف تزّوجتيـ؛ فعندما حميدة بنت الّنعماف

 ]مف المتقارب[

 َنَرْ ااااااااااااات  الَماااااااااااااِديِنعب ِإْذ َجااااااااااااااَءِنع

 َلَياااااااااا َلاااااااااِ  ِماااااااااْ  َنْرَ اااااااااةط َغاِوَياااااااااهْ   

   
اااااااااااااَناِ  الت ي اااااااااااااو  َلاااااااااااااه  َذَلااااااااااااار  َرص 

 َوالَغاِلَياااااااهْ ِس َأْعَياااااااا َعَلااااااار الِمْساااااااِ    

   
 ر أل ااااااااااااااااول  ِدَمْشااااااااااااااااَ  َوش اااااااااااااااا بان أَلا

 َأَ ااااااااااااب  ِإَلْيَنااااااااااااا ِمااااااااااااَ  الَجاِلَيااااااااااااهْ   

   
 :(ٕ)فقاؿ زوجيا مجيًبا ليا

 ]مف الخفيؼ[

 ِ الَقفااااااا ]أنااااااَت[ َأَسااااااَنا نااااااارِ َصااااااخَرةط 

  ِ َ ااااااااارْ  ااااااااااَرِة َأ َصاااااااااْرَت َأْ  تنّصااااااااابَ   
   

 َسااااااِرنات  الَعِقياااااِ  َأْشاااااألر ِإلااااار اْلَقْلاااااا

 ِدَمْشااااااا ِ  ِماااااااَ  السبااااااااِرَناِت د ورَ ااااااااِب   

   
 َيَتَضااااااااوبْعَ  َلااااااااو َتَضاااااااامبخَ  ِ الِمْسااااااااا

ااااااااَناناا َرَأنبااااااااه  ِريااااااااج  َمااااااااْر ِ     اااااااااِ  ص 

   
تتنّوع فييا القافية و في بيٍت أو اثنيف، اّلتي تأتي قصيرة الالّردود  ومف نقض المعنى تمؾ

ا تنظر إلى قومو عندما رآىا  يومً  بف زنباع زوجيا روحكاألبيات اّلتي دارت بيف حميدة و والّروّي، 

  :فقالت ،فالميا ،جذاـ وقد اجتمعوا عنده

 

                                                           
 .ٜٛ الغات الّنساء، ابف طيفور،  ٔ))
 ىكػذا  .ٚٚٔ/ٜ، الاوالع  الوليااتالّصػفدّي، ، وورد فػي "أسػنا ضػوء نػار صػخرة". ورد عنػده: ٜٜ، ٜٛ، نفساهٕ)  )

 ف يخّؿ بالمعنى مع إقامة الوزف. والبيت عمى ىذا الّنحو مكسور، فتـّ تعديمو دوف أ أيًضا،
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، وقالت (ٔ)"؟!لريه  ال را  ،ال الل منأل  لوا  ما أ ب     وهل أًر إًل جذاما"

 :(ٕ)تيجوه

 ]مف الّطويؿ[

 َ َرااااار الَخاااااز  ِماااااْ  َرْوحط َوَأْنَراااااَر ِجْلاااااَد   

اااا ِماااْ     اااْت َعِجيجا اااذاَ  الَمَطااااِره  َوَعجب  ج 

   
 َ اااْد ر ْنااات  ِ ينااااا ِلَ اَسااار  ْ  :َعَ اااالْ َوَ ااااَل ا

 وأرساااااااااااااااية  ر ْرِديباااااااااااااااة  وَ طاااااااااااااااائه    

   
 :(ٖ)فقاؿ روح

 ]مف الّطويؿ[

اااااْ  ي أِلين ألاااااا  َلاااااِ ْ  َتْ اااااِ  ِمنباااااا َتْ اااااِ  ِممب

  
ْ  َتأْلاااااااَور ْ  َتأْلاااااااَو اْلِلَئااااااااَ  المَقاِرَلاااااااا  َواِ 

   
 :(ٗ)وقاؿ

 ]مف الكامؿ[

 َأْثِناااااااع َعَلاااااااعب ِ َماااااااا َعِلْماااااااِت لااااااا نبنع

اااااْث ط َعَلْياااااِ  َلِ اااااْئَس َ ْشاااااو  الِمْنَطااااا     م 

   
 

 

 

                                                           
. وقد رويت ىذه القّصة باسػـ ىنػد فػي موضػع آخػر: روى أبػو الحسػف ٜٙ، ٜ٘ ، الغات الّنساءابف طيفور، (ٔ)   

الغيرة، فأشرفت يوما تنظػر إلػى وفػد جػذاـ المدائنّي: "تزّوج روح بف زنباع ىند بنت النعماف بف بشير، وكاف شديدة 
إذ كػػانوا عنػػده، فزجرىػػا؛ فقػػاؿ: واهلل إنػػي ألبغػػض الحػػالؿ مػػنيـ فكيػػؼ بػػالحراـ؟ وقالػػت لػػو يومػػا: عجبػػا منػػؾ! كيػػؼ 
يسػػودؾ قومػػؾ؛ وفيػػؾ ثػػالث خػػالؿ: أنػػت مػػف جػػذاـ،  وأنػػت جبػػاف،  وأنػػت غيػػور؟ فقػػاؿ ليػػا: أّمػػا جػػذاـ فػػإني فػػي 

كوف في أرومة قومو؛ وأما الجبف فإني مالي إال نفس واحدة، فأنا أحوطيػا؛ فمػو كانػت أرومتيا، وحسب الّرجؿ أف ي
لي نفػس أخػرى جػدت بيػا؛ وأّمػا الغيػرة فػأمر ال أريػد أف أشػارؾ فيػو، وحقيػؽ بػالغيرة مػف كانػت عنػده حمقػاء مثمػؾ، 

 .ٕٗٔ/ٚ العقد الفريد،مخافة أف تأتيو بولد مف غيره فتقذفو في حجره!". انظر: ابف عبد رّبو، 
 .ٜٙ، ٜ٘  الغات الّنساء،ابف طيفور، ٕ) )
 .ٜ٘، نفس هٖ) )
 .ٜ٘، نفس هٗ) )
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 :(ٔ)فقالت

 ]مف الكامؿ[

 أ ْثِناااااااع َعَلْياااااااَ  َ اااااااَأ ب َ اَعاااااااَ  َضااااااايل   

ااااااَذا ط م ْلَصاااااا       َوِ ااااااَأ ب َأْصااااااَلَ  لااااااع ج 

   
 :(ٕ)فقاؿ روح

 ]مف الكامؿ[

 َلاااااااِ نبِنعَأْثِناااااااع َعَلاااااااعب ِ َماااااااا َعِلْماااااااِت 

ااااااْث ط َعَلْيااااااِ  ِ ِمْثااااااِل ِريااااااِج الَجااااااْوَربِ     م 

   
 :(ٖ)فقالت

 ]مف الكامؿ[

َنااااااااااا َشااااااااااار  الثبَنااااااااااااِء َعَلاااااااااااْير      َلَثَناؤ 

 َأْسااااااَوا َوَأْنااااااَت   ِمااااااْ  س اااااااَلِح الثبْعَلاااااابِ   

   
 :(ٗ)وقالت

 ]ِمَف الَبِسيِط[

اااوا اااا َوَأْناااَت الَغااا   َ اااْد َعِلم   س ااامليَت َرْو ا

 ًَل َروبَح ا   َعااااااااْ  َرْوِح ْ ااااااااِ  ِزْنَ اااااااااعِ   

   
 :(٘)فقاؿ روح

 ]ِمَف الَبِسيِط[

اااااااااْ  َلاااااااااْيَس َيْمَنع أَلاااااااااا  ًَل َروبَح ا   َعمب

 مااااااال  َرِغيااااااب  َوَ ْعاااااال  َغْياااااار  ِمْمتَاااااااعِ   

   
 َرَسااااااااْلَف ط َجْوَنااااااااةط ث ْجاااااااالط َمَخاِصاااااااار ها

 َد با ااااااااااةط َشااااااااااْثَنِة الَرفبااااااااااْيِ  ج  باااااااااااعِ   

   
 

                                                           
 .ٜٙ،  الغات الّنساءابف طيفور، ٔ) )
 .ٜٙ ،نفس هٕ) )
 .ٜٙ ،نفس هٖ) )
 .ٜٙ ، نفس هٗ) )
 شاثنةضخمة.  دّ ا ة:: مكتنزة. ثجل المخاصرأنثى الحمار،  جونة:. : جريئة عمى الّرجاؿسلف  .ٜٙ ، نفس ه ٘))

، ماّدة)سػػػمع(، و)جػػػوف(، و)ثجػػػؿ(، لسػػػاف العػػػربقصػػػيرة. انظػػػر: ابػػػف منظػػػور،  جّ ااااع:غميظػػػة الّكفّػػػيف.  الكفّػػػيف:
 و)دبب(، و)شثف(، و)جبع(.
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 :(ٔ)وقالت

 ]مف الّطويؿ[

أْلاااااااااااَرة  عر ّياااااااااااة    َلأَلاااااااااااْل َأَناااااااااااا ِإًلب م 

 َسااااااااااِليَلة  َأْلاااااااااارَاسط َتَجلبَلأَلااااااااااا َ ْغاااااااااال    

   
اااااا َلِ اااااالَ َرً أْلاااااراا َرِريما  َلاااااِ ْ  ن ِتْجااااات  م 

ْ  َيااااا   ِإْ ااااارَاه  َلَماااااا َأْنَجاااااَب الَفْ ااااال      َواِ 

   
 :(ٕ)فقاؿ روح

 ]مف الّطويؿ[

أْلااااارط رَاِئااااا ط   َعَرَضاااااْت َلاااااه  َلَماااااا َ اااااال  م 

 َأتَااااااا   َلَ اَلااااااْت ِعْنااااااَد َجْ َفَلااااااِة الَ ْغاااااالِ   

   
 ِإَذا ه اااااااَو َولبااااااار َجاِن ااااااااا َرَ َخاااااااْت َلاااااااه  

 َرَماااا َرَ َخاااْت َ ْمااارَاء  لاااع َدَماااسط َساااأْللِ   

   
، كّؿ ما ييّمو الّرد رويًّاو ال يطيؿ شعًرا، وال يمتـز فيو ينقض معانييا معًنى معًنى، لكنّ 

، ويرفعو ويدنييا.الّسريع   المباشر اّلذي يحّوؿ فخرىا مذّمة، وعّزىا ذالًّ

انتيجت ىذا الّنيج لرواجو في ذلؾ الّزمف؛ "إْذ كاف كّؿ  حميدة وغيرىاومف المالحظ أّف 

اّلتي أكثر األلواف الّشعرّية  مف ، بؿ إّنو  يعدّ (ٖ)شيء في الحياة يعّد لتنمية فّف الّنقائض والّرقّي بو"

عمى اليجاء والفخر في آف، واليجاء أشّد جمًبا لمجميور مف  ا؛ إْذ يعتمدنبوغ قائميفي تساعد 

 يحّقؽالفخَر بشكٍؿ تمقائّي، وبذلؾ الفخر، لكّف الّسامع لمّنقيضة بدافع شغفو باليجاء، يسمع 

 .مآربوالّشاعر 

                                                           
 . وقد ورد ىذاف البيتاف في قصة الحجاج مع ىند بنت أسماء عندما قالت:ٜٙ  الغات الّنساء،ابف طيفور، ٔ) )

أْلاااااااااااااااَرة    َعَرِ يباااااااااااااااة  َوَهاااااااااااااااْل ِهْناااااااااااااااد  ِإًلب م 

 َساااااااااااااااِليَلة  َأْلاااااااااااااااَراسط َتَجلبَلأَلاااااااااااااااا َ ْغااااااااااااااال    

   
أْلااااااااراا َعِريقاااااااااا َلِ ااااااااالَ ًر  َلااااااااِ ْ  َأْنَجَ ااااااااْت م 

ْ  َياااااااا   ِإْ ااااااااَراه  َلَمااااااااا َأْنَجااااااااَب الَفْ اااااااال      َواِ 

   
 .ٕٙٔ،ٓٙٔ، الم اس  واألضدادانظر: الجاحظ، 

مستضػيئة بضػوء القمػر. دمػس: الّظػالـ. انظػر: ربخػت: اسػترخت. قمػراء:  .ٜٙ  الغاات الّنسااء،ابػف طيفػور، ٕ) )
 ماّدة )ربخ(، و)قمر(، و)دمس(. لسا  العرب،ابف منظور، 

 .ٕٔٛ، الفرزد الفّحاـ، شاكر، ( ٖ)
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الّشعر، ولـ  وىذه الّنماذج كافيٌة لترّد عمى مقولة: "إّف صوَت المرأة لـ ُيسَمع في مثؿ ىذا
نحَظ بموقٍؼ واضٍح مف المرأة يحّدُد وجية نظرىا فيما قيَؿ عنيا، أو فيما اّتيمت بو، مّما يجعؿ 

 .(ٔ)صورة المرأة الّسمبّية صورة ذات بعٍد أحادّي ينقصيا الّرّد أو الّتعميؽ مف الّطرؼ اآلخر"

حصرىا أو فصميا إّف اّتجاىات ىجاء الّنساء كثيرة ومتشّعبة ومتداخمة، ومف الّصعب 
بشكؿ دقيؽ، واليجاء بحّد ذاتو لـ يكف منفصاًل عف غيره مف األغراض في كثير مف األحياف، 

، ىذا الفصؿر موجود أثبت وجوده فالمرأة تيجو الّرجؿ لغير عّمة وىو كذلؾ، إاّل أّف ىذا الّشع
 اة الّشعر.وحّدد مالمحو العاّمة بوصفو ظاىرة في الّشعر العربّي في تمؾ الفترة مف حي

القوؿ في ختاـ ىذا الفصؿ إّف المصادر اّلتي وّفرت ماّدتو متنّوعة، فمنيا مصادر األدب  صفوةو 
العربّي القديمة، اّلتي اشترؾ بعضيا في رواية بعض الّنصوص، وجزء مف الماّدة جاء في مصدر 
واحد، وبعضيا اعتمد عمى مراجع محدثة نقمت عف مخطوطات لـ يعثر عمى نسخيا المطبوعة، 

، عمًما أّف ذلؾ ال يقّمؿ مف قيمة األشعار ومدى ارتباطيا بالعنواف (2)ماء أخت كميبأسكقصيدة 

 المراد بحثو ودراستو.

ويمكف الخروج مف ىذا الفصؿ بنتيجة عاّمة ىي أّف المرأة كانت جزًءا مف المجتمع  
الّرجاؿ ىذا العربّي، وعايشت حياتو وظروفو وتقّمباتو، وانسجمت مع طبيعتيا وبيئتيا، فشاركت 

الجانب اّلذي مف المفترض أّنو ال يميؽ بالّصورة الجميمة اّلتي رسميا الّشعر لممرأة العربّية مصونة 
محفوظة معشوقة حسناء، ىذه المشاركة في شعر اليجاء تعني إكماؿ الّصورة العاّمة لممرأة كما 

ظيارىا ضمف ضوء الواقع ومعطياتو المكّونة لو عمى الحقيقة،  عكسيا الّشعر في فترة الّدراسة، وا 
 أو مكّوناتو الفّنّية واألدبّية.

 

 
                                                           

، المصػػدر: هجاااء الماارأة لااع الّشااعر العر ااّع  تّاار نألايااة العصاار األمااو ّ عػػودة، خميػػؿ؛ بحػػث محّكػػـ بعنػػواف: ( ٔ)
كميػػة -قضػػايا األدب والمغػػة والّتحػػديات المعاصػػرة،  مجمّػػة الجامعػػة اإلسػػالمّية -العربّيػػةأعمػػاؿ المػػؤتمر العػػاـ لّمغػػة 

 (.ٜٔٛ. )ٜٔٛ-ٜٙٛـ، الّصفحات: ٕٓٓٓ-فمسطيف، مايو-اآلداب، غّزة
 ( مف الّدراسة.ٚانظر: الّصفحة ) (ٕ)



 

 

 

 الفصؿ الثّاني

 ّنساءال هجاء   شعر   مضاميف  

 الّسخريةب الهجاء   –أّوًلا 

 بالّشكؿ الهجاء   –ثانياا 

 بالّتعّرض لمّشرؼ الهجاء   –ثالثاا 

 الّسموكيّ اًلجتماعّي و  الهجاء   –رابعاا 
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 ّنساءهجاء الشعر  مضاميف

 شأنو شأفيقصد بالمضاميف تمؾ المعاني العاّمة اّلتي دار حوليا ىجاء المرأة، فاليجاء 

األغراض األخرى، مف المفترض أف يكوف لو غيُر جانب، وأف يتناوؿ مستويات عّدة، تعكس 

الجانب اّلذي يريد الّشاعر أو الّشاعرة اليجوـ عميو في الّشخصّيات الميجّوة؛ وذلؾ تبًعا لممواقؼ 

 خصّية والخالفات اّلتي تدفع إلى اليجاء.الشّ 

ـّ يمكف أف يضـّ كّؿ المعاني األخرى أو يصاحبيا، ىو الّسخرية، فيي  وثّمة مضموف عا

ظيار معانيو بنمط مضحؾ يثير االستفزاز لمميجّو في أداة معنوّية ووسيمة فّنّية تساعد  اليجاء وا 

ة وتفيـ مف الّسياؽ. أّما المضموف الثّاني لميجاء ولممتمّقي، وتتحّقؽ الّسخرية بأدوات المغة المختمف

فقد كاف اليجاء بالّشكؿ، حيث إّف المرأة مرتبطة بالجماؿ وتميؿ إليو، فحاوؿ الّشعراء وحاولت 

، سواء أكاف ذلؾ بوصؼ الواقع الّصادـ، أـ بوصؼ ميجّوييـىذه الّصفة عف  نْزعَ  واعرالشّ 

 ف حاضًراوسمعتيا؛ لذلؾ فإّف اليجاء مف ىذا الجانب كاكيدّي. وأعّز ما تممكو المرأة ىو شرفيا 

فإّف ثّمة  ،بالمجتمع وىجاء المرأة كونو مّتصاًل  ،ألىميا وذوييا شر، وبالمرأة ىجاءً لممرأة بشكؿ مبا

، كالعادات أو الّتصّرفات اّلتي قد تحدث فتستدعي الّتعميؽ عمييا، أو إليوتفاصيؿ اجتماعّية دعت 

 اليجاء بيا. فيسمؾ طريؽقد تكوف مذمومة اجتماعيِّا 
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 بالّسخرية الهجاء –أّوًلا 

اىتّمت الّدراساُت بالجانب الّساخر في فّف اليجاء، ولعّؿ أكثَره تداواًل ما يّتصُؿ بالموقؼ 

االجتماعّية تجمع طبقات المجتمع المختمفة بعالقات شّتى، وتؤّثر بشكؿ االجتماعّي؛ كوف الحياة 

مباشر أو غير مباشر في الّتكويف الفكرّي والثّقافّي ألفراد ىذا المجتمع، وأّوؿ صور الّسخرية 

وأقدميا وأكثرىا انتشاًرا بيَف العاّمة ىي الّسخرية بالمحاكاة في الكالـ والمشي والحركات الجسمّية، 

. (ٔ)ع الّسموؾ المختمفة، ويمكف أْف يدخؿ القوؿ بالفاحشة واليجاء بيا في موضوع الّتيّكـوأنوا

والّسخرية سمٌة عاّمة في شعر اليجاء، قد تكوف ظاىرة بّينة، وقد تكوف خفّية مبّطنة، وقد تأتي 

 عمى شكؿ إيحاء سريع، وذلؾ يعتمد عمى ميارة اليّجاء الّساخر وعبقرّيتو.

اء الّساخر كاشًفا عف رؤى نخب مجتمعو، ومظيًرا لممشارب ويأتي موقؼ اليجّ 

األيديولوجّية اّلتي يصدر عنيا، ممّثاًل صورة فكره برؤيتو اّلتي تفرض عميو عكس صورة الواقع 

االجتماعّي اّلذي ينتمي إليو، بتجميِع أدعى المشاىد لجمب الّسخرية، "فاليّجاء ماىر في التماس 

ائو وبيف أقبح الّصور، وأبعثيا عمى الّضحؾ واالستيزاء، ومف وجوه الّشبو بيف موضوع ىج

اليّجائيف مف يرزؽ إلى جانب ىذه الموىبة عبقرّية في الحّس المفظّي تمتئـ فييا األلفاظ بالّصور 

ظيار (ٕ)التئاًما عجيًبا" ، وىو بذلؾ ينزع في ىجائو باّتجاىاٍت ثالثة: الّسخرية، والتّفريغ الّنفسّي، وا 

 لّشعرّية.المقدرة ا

يقاعاتو، فقد يمجأ إلى   ويّتكئ اليّجاء الّساخر عمى لغتو في استجالِب أساليبو وصوره وا 

تكرار بعض األصوات واأللفاظ الّرّنانة، أو يمجأ إلى توظيؼ األساليب اّلتي توحي لمّسامع أّنو 

                                                           
 .ٖٚ، ٖٔ، الّسخرية في األدب العربيّ انظر: طو، نعماف، ( ٔ)
 .ٖٓ، الهجاء والهّجاءوف في الجاهمّية، حسيف، محّمد محّمدٕ) )
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اختراع الّنوادر سيسمع مدحًة فيفاجأ بأّنو يسمع ىجاًء، أو "عف طريؽ الّصور الممّفقة المضحكة و 

 :(ٕ)اّلتي رسميا الّرجؿ في سخريتو مف المرأة، قوؿ أعرابيّ الّصور الممّفقة ، ومف (ٔ)والّنكت"

 ]مف الّطويؿ[

ـ  ب   ػػػػ سب ػػػػوثس َوَسػػػػاَوا َبع وَضػػػػةس َلَهػػػػا ج   ربغ 

ػػػػ   َو َكَوجب ػػػػ د  َبػػػػؿب ه ػػػػَو أَ َوَوجب  وبػػػػَب   َ  البق ػػػػرب

   
ؽ  َعيبناَهػػػػػػػػػا َ َذا َمػػػػػػػػا رََأيبَتَهػػػػػػػػػا ػػػػػػػػر   َوَتبب

َمػػػػ      ي   َوَتكب َ  الْضػػػػج  ػػػػ ػػػػب س  ف ػػػػي َوجب  َوَتعب

   
َ   -ًَل َكاَنػػػػػتب -َوَتفبػػػػػَت    ػػػػػا َلػػػػػوب رََأيبتَػػػػػ  َفما

ػػػػػػػَف الْنػػػػػػػار  ي فبػػػػػػػَت      َ  َباباػػػػػػػا م  تَػػػػػػػ  َتَوْهمب

   
َكتب ف ػػػي الْنػػػاس  َ ًْل َظَننبَتَهػػػا  َفَمػػػا َضػػػ  

ـ     ػػػػػػػػػػػَب    َأَمػػػػػػػػػػػاَمه  ػػػػػػػػػػػر  َوَينب  َكمبباػػػػػػػػػػػا َيه 

   
َهػػػػػاَ َذا َعػػػػػاَيَف الْشػػػػػ ه  ػػػػػوَرَة َوجب  يبَطاف  ص 

ػػػػػب       ػػػػػي َوي صب س  ػػػػػيَف ي مب نبَهػػػػػا     َتَعػػػػػْوَذ م 

   
َجَبتبَهػػػػػػػػا َنفبس ػػػػػػػَها َفَتَمْمَ ػػػػػػػػتب   َوَوػػػػػػػدب َأعب

ػػػعبرج-ب ػػػَِّجٍّ َجَمػػػاؿس     َتَممْػػػ     -َليبػػػَت ش 

   
يتخّير الّشاعر مف بيئتو أشنع الّصور وأبعثيا لمّسخرية؛ حيث ينتقي مفرداتو مف عالـ 

الحشرات والحيواف، ليرّكب صورة ىذه المرأة القبيحة، فالّساقاف طويمتاف نحيمتاف كساَقي البعوضة، 

والجسـ قصير ممتمئ كجسـ البرغوث، والوجو قبيح كوجو القرد، ورغـ كوف ىذه الّصورة مرّكبة 

في مف عناصر متباعدة في واقعيا، تجدىا تخدـ غرض الّشاعر، وىذه المعاني المتجّزئة تصّب 

ولـ  ،(ٖ)الّداللة العاّمة لو، فالوحدة الّتعبيرّية ترتبط كّميِّا بمضمونيا رغـ قابمّيتيا لمّتجزئة والتّقطيع

وصؼ سوء أخالقيا بأّنيا عبوس سريعة الغضب، وألفاظيا  ؿجانب الّشكؿ، بيقتصر ىجاؤه عمى 

 ييا كأّنيا الّنار، وضحكيا منّفٌر كنباح الكمب.فِ  فْ المشينة تخرج مِ 

يرى أّف كّؿ ذلؾ القبح ال ينّفُر البشر حْسب، بؿ ينّفر يوّظؼ الّشاعر المفارقة عندما و 

الّشيطاف اّلذي يتعّوذ منو اإلنساف، ويجعمو يتعّوذ مف البشر، والّشاعر لـ يَر الّشيطاف، لكّنو سار 

                                                           
 .ٕٗ، الّسخرية في األدب العربيّ طو، نعماف،  (ٔ)
 .071، وطبائ  الّنساء، 44/ 4، العقد الفريد، وابف عبد رّبو .ٕٕٗ، ٖٕٕ/ ٗعيوف األخبار، ابف قتيبة،  ٕ))
 .ٚ٘ الّسيميائّية وفمسفة الّمغة،نظر: إيكو، أمبرتو، ا( ٖ)
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ؿ عمى نيج الّشعراء في وصؼ ما فاؽ قبحو الوصؼ بالّشيطاف، وأضاؼ إلى ذلؾ انعكاًسا جع

 الّصورة أكثر سخرية، وىو أّف الّشيطاف يتعّوذ مّمف كاَف أكثر منو قبًحا وسوًءا وشرِّا.

وىذه المرأة القبيحة الّسّيئة الخمؽ تتزّيف وتعجبيا نفسيا، ولكّف الّشاعر ال يرى ليذه الّزينة 

 فائدة؛ ألّف ستر القبيح ال يجعمو جمياًل.

ظيؼ المعاني الّدينّية لالرتقاء بمستوى الياجي في ىجاء المرأة تو  المفارقة الّساخرةومف 

ثارة الّضحؾ بتخّيؿ الموقؼ، مف ذلؾ أّف أعرابيِّا رأى امرأة في  عمى ميجّوتو، وإلظيار دىشتو وا 

 : (ٔ)، فمما سفرت فإذا ىي غوؿ؛ فقاؿشارة وىيئة، فظّف بيا جمااًل 

 ]مف الّطويؿ[

َرةس   َفَِّظبَهَرَهػػػػػػػػػػػا َربٍّػػػػػػػػػػػي ب َمػػػػػػػػػػػف  َوو ػػػػػػػػػػػدب

ػػػػػَف البَكػػػػػربب   ،َعَمػػػػػيْ    ػػػػػت  م   َوَلػػػػػوبًَل َذاَؾ م 

   
ػػػا ه  ه  ػػػفب و ػػػبب   َوجب ت  م   َفَمْمػػػا َبػػػَدتب َسػػػْب ب

ػػَف البَكمبػػب     ور  َخيبػػرو م   َوو مبػػت  َلَهػػا الْسػػاج 

   
يضيؼ الّشاعر إلى منظومة الّسخرّية لمسًة خاّصًة ترفُع قدَره؛ إْذ يرى أّف لو حظوة عند 

ىذه المرأة قبؿ الّتوّرط في الحديث إلييا، وما كاَف مف ىذا العبد المرضّي إاّل  اهلل ليكشؼ لو حقيقة

ولعّمو أراد بذلؾ المبالغة، فاإلنساف عادًة يسّبح اهلل عندما  يسّبح اهلل لدىشتو مف قبح وجييا،أْف  

 ي الغالب.يرى الجماؿ الّطاغي، لكّنو ىنا يرى قبًحا، فالّتسبيح ىنا لمّتعّجب مف درجة ىذا القبح ف

، وىذه الّساجور خير مف الكمب" خيٌر منيا بقولو: " ة اّلتي تمبسيادالقّف الأشير إلى  وي 

 صورة ساخرٌة توحي بأّف المرأة اّلتي تبالغ في زينتيا تريد إخفاء قبحيا.

                                                           
 .ٕٕٗ/ٗ عيوف األخبار،ابف قتيبة، ٔ) )

 ماّدة )َسَجَر(. ،ل ساف  العربانظر: ابف منظور، القالدة تعّمؽ في عنؽ الكمب.  الّساجور: 
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جاه امرأة، وذكر الّسموؾ ومف الّصور الّساخرة في ىجاء المرأة وصؼ الّشاعر رّدة فعمو تُ 

 :(ٔ)في الّتعامؿ معيا، ببداية تشبو بداية القصيدة الغزلّية، قاؿ أحدىـاّلذي يصمح 

 ]مف البسيط[

ػػػػػػػد ر   ػػػػػػػَباف  َوالبم  َهَر ب الق ضب ـب ب َجػػػػػػػوب ػػػػػػػ  أَلبم 

ػػػػر     ػػػػَها ع ج  وس  ػػػػيٍّ اْلت ػػػػي ف ػػػػي ر   َوب الع ص 

   
َقػػػػػػػػػةس  ػػػػػػػػػم يـس َوًَل م  ـب ب َهػػػػػػػػػا ًَل ل َتسب ػػػػػػػػػ  أَلبم 

نبَهػػػػػػػػا َأنبَفَهػػػػػػػػا    ػػػػػػػػَر م   البَ َجػػػػػػػػر  َ ًْل ل َيكبس 

   
ـب ب وَ  ػػػػػ ػػػػػَداو َها َسػػػػػَعةو طب أَلبم   َبػػػػػاَء ف ػػػػػي َأشب

ػػػػػوَرة  البَكمبػػػػػب  َ ًْل َأْنَهػػػػػا َبَشػػػػػر      ف ػػػػػي ص 

   
ػػػيَغةا َعَجباػػػا ػػػيَغتب ص  َباَء َووبَصػػػاَء ص   َ ػػػدب

ر َها َزَور      َوف ػػػػػػػي َترَائ ب َهػػػػػػػا َعػػػػػػػفب َصػػػػػػػدب

   
"ألمـ بجوىر"، أي: ُزْر فالّشاعُر يبدأ قصيدتو بشكٍؿ تقميدّي بتوظيؼ أسموب األمر 

جوىر، ولكّف ىذه الّزيارة ليست وّدّية، فيذه المرأة ال يميؽ بيا الّزيارة إاّل لمّضرب بالعيداف 

والعصّي، وال ينَزؿ بيا لمّتسميـ والموّدة، بؿ لكسر األنؼ، فيي ال تصمح إاّل لذلؾ، وىذه المبالغة 

ية؟ يكوف الّشكؿ وحده الباعَث ليذه الّسخر  تدعو إلى التّفكير في األسباب، فيؿ مف المعقوؿ أفْ 

 ؟المرأةوىؿ ىذه أخالؽ الّرجؿ مع 

مف الممكف أْف يكوف التّبّذؿ والّسباب والّتصوير الّساخر مف خصائص اليجاء الّشخصّي 

عمى وجو الّتحديد، فاليجاء الّشخصّي "ال يبالي أف يخالؼ القيـ األخالقّية، فييجو بالّدمامة 

، وىذا الّنموذج ( ٕ)يتوّرط بالفحش والّسباب، وييبط إلى التّبّذؿ في المعاني واأللفاظ" والّرثاثة، وأف

 ينتمي إليو؛ ألّنو يذكر امرأة بعينيا ىي "جوىر".

                                                           
 . )باب مذّمة الّنساء(.ٓٚٛٔ، شرح ديواف ال ماسة، الَمْرزوِقيّ  ٔ))

: مقّوسة  دباء: الكبيرة البطف أو الثدييف. وطباء : جمع ُعْجرة، وىي العقدة.ع ج راسـ امرأة.  جوهر: 
 .ٓٚٛٔنفسَ،  رائبيا زور: في صدرىا عوج. انظر:العنؽ. في ت : قصيرةووصاءالّظير، 

 .ٜٖ، الهجاء والهّجاءوف في الجاهمّية، حسيف، محّمد محّمد ٕ))
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يشبو المدح في ابتداء الّسخرية، اختيار األلفاظ اّلتي تستعمؿ في ذكر المحاسف، ومّما 

 مغضبة، فسأليا عف شأنيا، فقالت: األسدّي دخَؿ عمى زوجتو يوًما وىي فقد روَي أّف المرقاؿ

 :(ٕ)فقاؿ( ٔ)سائيـ"إّنؾ لـ تشبّْْب بي كما يشّبُب الّرجاؿ بن"

 ]مف البسيط[

ػػػػػػػػن َها ػػػػػػػػَدة  َ ًْل ف ػػػػػػػػي َمَ اس  َبيب  َتْمػػػػػػػػتب ع 

نبَهػػػا َمَكػػػاف الْشػػػمبس  َوالبَقَمػػػر      َوالبم مبػػػ   م 

   
ػػػػفب َعائ ػػػػبس َ ن ػػػػؽس  و ػػػػؿب ل مْػػػػذج َعاَبَهػػػػا  م 

ببػػَت َوالَ َجػػر     ، َفػػرَأبس  الْػػذج َوػػدب ع  ػػرب  َأوبص 

   
قصائيا  فالّشاعر يبتدئ بقولو: "تّمت عبيدة"، ولكّنو يضـر سخريتو باستثناء المحاسف، وا 

عنيا بعيًدا جدِّا، أي إّنيا تّمت في كّؿ عيب إاّل المحاسف، فيي بعيدة منيا بعد الّشمس والقمر، 

ا عمييا بكسر الّرأس، ورأى أّف العائب يقصر عف عيبيا ألّنيا ال تساوي أْف يذكرىا امرؤ ثـّ دع

 بسوء أو بخير.

قد يعمد اليّجاء إلى الّتالعب باألصوات في رسـ صورتو الّساخرة، كما في قوؿ ىذا و 

 :(ٖ)األعرابيّ 

 ]مف مشطور الرجز[ 

َمػػػػػػػر شب  ػػػػػػػوزس َج ب  َوػػػػػػػدب َوَرن ػػػػػػػون ي ب َعج 

   
وـس َونبَفػػػػػػػػػر شب  َنات َيػػػػػػػػػة    الْنػػػػػػػػػاب  َكػػػػػػػػػز 

   
 َكَِّْنمػػػػػػػػػا َدًَلل َهػػػػػػػػػا َعَمػػػػػػػػػ  الف ػػػػػػػػػر شب 

   
تَػػػػػر شب  ػػػػػؿ  ك ػػػػػَ بو َتهب ػػػػػر  البَميب ػػػػػفب  خ   م 

                                                           
 .ٗ٘ٗٔال ماسة البصرّية، (ٔ)  

 . )باب مذّمة الّنساء(.ٔٚٛٔ،شرح ديواف ال ماسة، الَمْرزوِقيّ ٕ) )
 ماّدة )َحنؽ(. ،ل ساف  العربانظر: ابف منظور، شديد الغيظ والغضب.  َ ن ؽ: 

 .ٔٙٔ/ٚ، ال يوافالجاحظ، ٖ) )
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ػػػػػَؿ َبػػػػػر شب  ػػػػػفب َ كٍَّهػػػػػا الَقمب مبػػػػػد َها م   َوج 

   
 َكػػػػػػػَِّْف َطػػػػػػػْي َبطبن َهػػػػػػػا َطػػػػػػػي  َكػػػػػػػر شب 

   
ػػَتم شب  ي   َتهب ػػف  الْضػػج   َفقبَمػػاء  فػػي   ضب

   
تَػػػػػر شب  َش الْضػػػػػبٍّ َدَنػػػػػا ل مبم  ب ػػػػػخ   َتَخشب

   
فاألصوات المكّررة في ىذه األبيات منسجمة مع الّصورة والّداللة، وفي الوقت نفسو 

تجمب انتباه الّسامع، فضاًل عف أّف تسكيف الّشيف )حرؼ الّروّي( يظير خاصّية االنتشار اّلتي 

 الّصور الّساخرة كاَف ذلؾ أدعى لمّضحؾ.يتمّيز بيا، وكّمما أطاؿ الوقوؼ عمييا بعد ىذه 

وعندما يعتمد الّشاعر عمى عنصر الّدراما في تصويره الّساخر، يكوف المجاُؿ فسيًحا 

الستقباؿ عناصر جديدة مف الخياؿ والواقع، واالنتقاؿ بينيما؛ "فالّنص كوف مفتوح، بإمكاف 

 شجاره مع  في ، قاؿ جراف العود (ٔ)يائّية"نّ غير الالمؤّوؿ أف يكتشؼ داخمو سمسمة مف الّروابط 

 :(ٕ)امرأتو

 ]مف الّطويؿ[

  َ َقػػػػػت ب ػػػػػ زس َل   ػػػػػفب  ػػػػػاج   َ َذا انبَفَمتَػػػػػتب م 

َشػػػػػ      ػػػػػْدة  الَغػػػػػيبظ  َترب ػػػػػفب ش   َوَجبَهت هػػػػػا م 

   
  َ  َوواَلػػػػػتب َتَبْصػػػػػرب ب الَعصػػػػػا َأصػػػػػَؿ أ ذن ػػػػػ

ػػػَف      ػػػرافس َوَأصب  َلَقػػػد ك نػػػت  َأعفػػػو َعػػػفب ج 

   
ؽس ا بػػػف  "َأتانػػا  نػػػَدنا "َروب  َيبَتغػػػي الَمهػػػَو ع 

ػػػػَم      َ  َيسب ؽس َبػػػػيبَف َثوَبيبػػػػ  َفكػػػػاَد اببػػػػف  َروب

   
ؽس َوَصػػػػػوت ها نهػػػػػا اببػػػػػف  َروب  َوَأنبَقػػػػػَذني م 

ػػػمبو َصػػػَميَدح      َكَصػػػوت  عػػػَ ة  الَقػػػيف  ص 

   
  َ ػػػػػػػػػ ظام  َ  راد  الَيػػػػػػػػَديبف  ع   َوَولْػػػػػػػػ  ب ػػػػػػػػػ

ػػػػػػػْن      نهػػػػػػػا َمػػػػػػػوائ ر  ج   َعمػػػػػػػ  َدَفػػػػػػػؽس م 

   

                                                           
 .ٕٗ، الّتِّويؿ بيف الّسيميائّيات والّتفكيكّيةإيكو، أمبرتو،  (ٔ)
 .ٚ-ٙ، ديوانَ( ٕ)

)عمو(، ماّدة ،ل ساف  العربانظر: ابف منظور، : صمب شديد. صميدحالحّداد.  القيف:الّسنداف.  الع ة: 
 و)قيف(، و)صدح(.
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، ومف ىنا يظير أّف عنصر الّدراماالّشاعر صورتو الّساخرة في البيت األّوؿ عمى يبني 

جراف العود "يحرص عمى تجسيد معاناتو مستعيًنا بأدواتو الفّنّية اّلتي تفصح عف أفكاره، وتوّضح 

اضحة مراميو، وتشؼُّ عف حالتو المزرية، وال سّيما الّصور البيانّية الّطريفة اّلتي تنُـّ عف معرفة و 

 "(ٔ)ببيئتو الّطبيعّية، وعف سعة خيالو، كما تشي بتجربتو اإلنسانّية الّذاتّية

ـّ ينتقؿ إلى وصؼ أخالقيا الّسّيئة وصوتيا العالي بصورة درامّية تصخب بالّصوت  ث

"فالّشاعر قد يجمع في ىجائو لممرأة بيف القبح الحّسّي والمعنوّي، ويقّدـ المرأة في صورة ؛ والحركة

تعكس ما قيؿ عف المرأة وجماليا، وتشّكؿ اّتجاًىا جديًدا في وصؼ المرأة، وانقالًبا عمى  منّفرة

؛ فيي دائمة الغضب والّصراخ، وال (ٕ)المقاييس اّلتي تعارؼ عمييا الّشعراء في حديثيـ عنيا"

ما تتوّرع مف إىانة زوجيا حّتى أماـ الغرباء، ويذكر أّف صديقو "ابف روؽ" كاف عنده مّرة، وعند

سمع صوتيا وىي غاضبة كاَد يسمح في ثوبو مف شّدة الخوؼ والّذعر، وىنا تظير الّسخرية 

جمّية؛ فيَو يريد أف يبّيف أّنو ليس الوحيد اّلذي تعّنفو ىذه المرأة، وأّنو لديو الحّؽ في الّسخط عمييا 

 والّنفور منيا بشيادة الّشيود.

                                                           
مجّمة جامعة تشريف لمبحوث والّدراسات  المرأة في شعر جراف العود الّنميرّج،طو، نزيية؛ بحث محّكـ بعنواف:  (ٔ)

 .ٛٙ(، ٓٛ -ٖٙـ، )ٕٛٔٓ(، ٘(، العدد )ٓٗالعممّية، سمسمة اآلداب والعمـو اإلنسانّية، المجّمد )
، المصدر: ّت  نهاية العصر األموجّ هجاء المرأة في الّشعر العربّي  عودة، خميؿ؛ بحث محّكـ بعنواف:  ٕ))

كمية -قضايا األدب والمغة والّتحديات المعاصرة،  مجّمة الجامعة اإلسالمّية -أعماؿ المؤتمر العاـ لّمغة العربّية
 (.٘ٛٛ. )ٜٔٛ-ٜٙٛـ، الّصفحات: ٕٓٓٓ-فمسطيف، مايو-اآلداب، غّزة
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ء الّصورة الّساخرة في ىجاء المرأة، وقد عنصٌر أساس في بنا المبالغةومف المالَحظ أّف 

الالذع الخادش لمحياء رغـَ االعتماد عمى عناصر البيئة المحيطة  الوصؼ الّصري تصُؿ إلى 

 :(ٔ)و عند اقترابو منياف ذلؾ قوؿ أبي الّزوائد في امرأتفي بنائيا، وم

 ]مف الكامؿ[

  َ ج َوَوَذفبت ػػػػػػػػػػ َهْنػػػػػػػػػػد   َلْمػػػػػػػػػػا َهػػػػػػػػػػَززبت  م 

ػػػػػػػػػػػَقاؿ   ف يَهػػػػػػػػػػػا َوَوػػػػػػػػػػػدب    َ  ب ص   َأربَهفبت ػػػػػػػػػػػ

   
يَمػػػػػػةس  ػػػػػػفب    َ  م  َهْنػػػػػػد  َمػػػػػػا َلػػػػػػ  َرَجػػػػػػَ  الم 

تَػػػػػػػػاؿ     يَمػػػػػػػػة  الم  ب ػػػػػػػػع ب      َوه َنػػػػػػػػاَؾ َتصب

   
َ  ف ػػػػػػػػػػػػي و مْػػػػػػػػػػػػة ت ػػػػػػػػػػػػ َلجب  َوَكَِّْنَمػػػػػػػػػػػػا َأوب

ـ  َأوب بَوػػػػػػػػػػ    وَوػػػػػػػػػػاؿ  دب ب ػػػػػػػػػػرٍَّدتب ل مْصػػػػػػػػػػوب

   
َتَغيٍّػػػػػػػػػػراا ػػػػػػػػػػفاا م  هاػػػػػػػػػػا َكاس  ػػػػػػػػػػت  َوجب  َورََأيب

ػػػػػػػػػػراا َأَشػػػػػػػػػػْؽ    َكف  الَغْسػػػػػػػػػػاؿ  َو   ػػػػػػػػػػرب  َكم 

   
ػػػػػػر     )...(َمػػػػػػا َكػػػػػػاَف   الف يػػػػػػؿ  َبػػػػػػال    َوعب

َخػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ     َ  َوًَل َ دب ػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػؿس َعنب  ب َتَ ام 

   
ػػػػػػػػت   هاَوَلَقػػػػػػػػدب َطَعنب  َمباَلهػػػػػػػػا ب س ػػػػػػػػ   

ػػػػػػػػَم س َوَمَبػػػػػػػػاؿ     َبػػػػػػػػَث َمسب  َفَوَجػػػػػػػػدبت  َأخب

   
أسموب تظير فيو "وىو ، إلى المعنى دوف الّتصريح بو بالّتممي وقد يكتفي في دعابتو 

 : (ٖ)األقرع بف معاذ القشيريّ  ، مف ذلؾ قوؿ(ٕ)ولطؼ صناعتو في عالج موضوعاتو" ،ىبة الفّناف

 ]مف الطويؿ[

ػػػػػػػفب أ ٍـّ َخال ػػػػػػػدس  ػػػػػػػر َؾ َ ْف الَمػػػػػػػْس م   َلَعمب

ػػػػػػػػػػػػيض      َ َلػػػػػػػػػػػػْي َوات فب َضػػػػػػػػػػػػاَجعبت َها َلَبغ 

   
ب َهػػػػػػػػػػا َفَكَِّْنَمػػػػػػػػػػاَ َذا ب ػػػػػػػػػػ  ْز َعنبَهػػػػػػػػػػا َثوب

ـو َوَبع ػػػػػوض  َعَمػػػػػ     ػػػػػؿو َعػػػػػاذ  ب  َنمب  الثْػػػػػوب

   
فيو يمّمح إلى مساوئيا عند االقتراب منيا، لكّنو ال يتوّغؿ في وصفيا، ويترُؾ أفؽ الّتوّقع 

رحًبا أماـ المتمّقي؛ إْذ ال يصُؼ قبًحا وال قذارة، وال يتحّدث عف رائحة، بؿ يمّمُح إلى ذلؾ بذكر 

                                                           
: اآلنية اّلتي تغسؿ فييا الثّياب. المركفال عروة. : كوز بالوواؿ .ٖٕٔ/ٗٔاألغاني، األصفيانّي، أبو الفرج، ٔ) )

 ماّدة )َوَقَؿ(، و)َرَكَف(. القاموس الم يط،انظر: الفيروز آبادي، 
 .ٖٗ، الهجاء والهّجاءوف في الجاهمّية، حسيف، محّمد محّمد ٕ))
 ذو عّض.عاذـ:  .ٓٙٔ/ٚ، ال يواف، الجاحظٖ) )
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وىو ال يؤّكد ذلؾ؛ ألّنو استخدـ أسموب الّتشبيو "فكأّنما"، الّنمؿ والبعوض المجتمع عمى ثوبيا، 

ّما أْف يكوَف نتًنا جمب  وذلؾ يعني أّف الّثوب إّما أْف يكوَف قذًرا كأّنو تغّطى بالّنمؿ والبعوض، وا 

الّنمؿ والبعوض إليو، وىذا الّتصوير يمفُت إلى أّف اليّجاَء الّساخر يفطُف في رسمو صوره إلى 

وتركيبيا بشكؿ يحدُث نكتة مضحكة، وىذه اإلشارات ال  ،شارات المختزلة في ذىنواستجماِع  اإل

تبدو شيًئا الفًتا لغيره، لكّف غيَره يتفاجأ بسبكيا في إطار الّصورة الّساخرة عند سماعيا، وىذا أمٌر 

ئبة يميز المبدع مف غيره؛ "فالّصور تممح في ذىف اليّجاء الّساخر الفطف، فتسعفو بالّنكتة الّصا

، حيُث ينظُر إلييا بنّية توظيفيا في نّصو، (ٔ)بمجّرد وقوع عينو عمى موضوع ىجاء أو تخّيمو"

   وىذه الّنظرة تختمؼ مف مبدع إلى آخر أيًضا.

وقد يمجأ الّشاعر إلى الّسخرية المباشرة الّساذجة في ىجاء المرأة، ومف ذلؾ أّنو لّما ىجا 

فقاؿ  موّظًفا اسميا، اسميا شعفر، وصفيا بالقبح والّشناعةأبو الّطروؽ الّضّبّي امرأَتو، وكاف 

 :(ٕ)ليا

 ]مف مشطور الّرجز[

ػػػػػػػػػػػػػػػػَزر    َجام وَسػػػػػػػػػػػػػػػػةو َوف يَمػػػػػػػػػػػػػػػػةو َوَخنب

  
 َوك م ه ػػػػػػػػػػْف ف ػػػػػػػػػػي الَجَمػػػػػػػػػػاؿ  َشػػػػػػػػػػعبَفر  

   
فقد جمَع  ثالثة أصناؼ مف الحيواف في صدر البيت، وقابميا بزوجتو، وكّؿ صنؼ لو 

الجاموس حركتو العنيفة اليوجاء، وعف الفيؿ الّضخامة، وعف داللة خاّصة، فمعروٌؼ عف 
واجتماعيا تشبو ىذه غير المحمودة ، وىذه األصناؼ في اكتماؿ صفاتيا والّسماجة الخنزير القذارة
 اعنده أْف يوصؿ رسالتو، ويفّرغ م فيو، فالميـّ  ًغايبالي إْف كاَف ىذا الوصؼ مبال المرأة، وىو ال

في نفسو، ويعّبر عّما يراه بعيف شعوره، فاليّجاء لديو رسالة يؤّدييا ضمف المجتمع اّلذي يعيش 
يقؼ  ،فيو، وىو عندما يياجـ إنساًنا أو مجتمًعا بعينو إّنما يصدر في ذلؾ عف عالـ مثالّي مضادّ 

                                                           
 .ٓٗ، في الجاهمّية الهجاء والهّجاءوف، حسيف، محّمد محّمد ٔ))
  .ٕٚٔ/ٚال يواف، الجاحظ،  ٕ))
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عينو، فالّنساء ؛ لذلؾ تجده يصؼ وصًفا ينقض المثاؿ، وليس الواقع ب(ٔ)فيو ويتخّيمو وينحاُز إليو
غير متساويات في الجماؿ وال في القبح، لكّنو عندما يريد أْف يبّيف نسبة القبح عند المرأة الميجّوة 

 في الجماؿ. مثاؿا في كّفة مقابمة لممرأة اليضعي

فالّسخرية ركيزة اليجاء، والمبالغة عمادىا، "والمبالغوف  ؛ىذه مبالغٌة رغـَ سياقيا المباشرو 
، لكّف ذلؾ ال يخفى عمى (ٕ)ترعوف مف وحي خياليـ الحجج اّلتي تدفع إلى كذبيـ"الكّذابوف يخ

عجب ، ويمكف أْف يُ مف الّناحية الفّنّية المتمّقي المتعّمؽ في القراءة، فيو ينفعؿ بالّسخرية ويتأّثر بيا
ي وصؼ ، فالميـّ ىنا ىو الّصدؽ الفّنّي الّنابع مف الّرغبة فبأسموب الّساخر، لكّنو ال يصّدقو

يصاؿ الّتجربة.  الّشعور وا 

ليذه األساليب واألنماط يسيـ في توجيو حركة المعنى، جامع والحديث عف إطاٍر دالليٍّ 
وال يعني ذلؾ أّف تمؾ الحركة تسير في خّط مستقيـ، بؿ إّنو يشير إلى أّف جميع الخطوط الّداللّية 

غرض اليجاء، والكممات ذات العالقات  تنقاُد إلى داللة كبرى ىي الّسخرية، وىذه الّداللة تخدـ
المنصيرة في نّص جديد غايتيا الّداللة الجديدة، فيقع الّتعامؿ معيا في سياؽ توظيفيا الجديد 

، فاليّجاء يجمُع (ٖ)عمى أّنيا عالمة داّلة وأّف اليدؼ المعنوّي مف وجودىا ىو المدلوؿ الخاّص 
يجعميا تفارُؽ دالالتيا ألفاَظ الّطبيعة والِحَرِؼ واألماكِف واألدياِف ويوّظفيا في تركيٍب جديد 

، (ٗ)وىذا يتّفؽ مع القوؿ بأّف المغة "نظاـ إحالّي؛ إذ يحيؿ عمى ما ىو غير المغة" يمة،األص
لفاظ اّلتي تأّلؼ منيا بغيرىا مف األوتشّكؿ ىذه األلفاظ جزًءا مف داللة كّمّية مكّونة مف عالقتيا 

 .الّتركيب

 ، ووسيمةٌ في الّشعر بشكؿ عاـّ  الّصور الكاريكاتيرّيةوالّسخرية عنصٌر فاعٌؿ في تكويف   

وىذه ، لمتّأثير في المتمّقي، وقد يرسـ الّشاعر صورة طريفة لممرأة في غير معِرض اليجاء ناجعةٌ 

                                                           
الهجاء مف الجاهمّية  ّت  نهاية العصر انظر: الخويطر، عبد العزيز بف محّمد؛ بحث محّكـ بعنواف: ( ٔ)

 -حولّية كّمّية المغة العربّية بالّزقازيؽ نظرة في طبيعة الفّف وتراو َ بيَف القبمّية واإلس ـ والّسياسة،-األموجّ 
 .ٖٙٔ(، ٕٕٓ -ٕٛٔـ، )ٖٕٔٓ(، ٔ(، العدد )ٖٖمصر، المجّمد )

 .ٙٙٔ الّسخرية في أدب الجا ظ،حسيف، الّسّيد عبد الحميـ، ( ٕ)
 .ٙٛ، دراسات في الّنّص والّتناّصّيةينظر: بحيرّي، سعيد حسف، ( ٖ)
انسيج الّنّص ب ث الّزّناد، األزىر،  (ٗ)  .٘ٔٔ، في ما يكوف بَ الممفوظ نصًّ
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توظيؼ عنصر الّسخرية، إاّل أّنيا تؤّدي دالالت مختمفة رغـ كونيا تتفّؽ مع اليجاء في الّصورة 

في القصيدة، ومف ذلؾ ما فعمو جرير في مدائحو  يتوّصؿ إلييا المتمّقي بوساطة الغرض العاـّ 

الّتكسبّية عندما مّثؿ نموذج ميّرج البالط اّلذي يسأؿ العطاء بطريقة فييا كثير مف االّتضاع 

حو بمقدار ما يظيره مف شّدة الحاجة واالعتماد الكامؿ عمى واليواف؛ فيو يريد أف يسرَّ ممدو 

 :(ٕ)، يقوؿ(ٔ)كرمو ورعايتو، وذلؾ بالحديث عّما يعانيو ىو وعيالو مف فاقة بمغت حّد الجوع

 ]مف الكامؿ[

ػػػػػػػػػػك ني ذ ْرْيػػػػػػػػػػةا  ػػػػػػػػػػك و َليػػػػػػػػػػؾ َفَِّشب  َأشب

ػػػػػػػػػػػػَب      ـب ًل َتشب ػػػػػػػػػػػػَبع وَف وأ م ه ػػػػػػػػػػػػ  ًل َيشب

   
وا َعَمػػػػػػْي فػػػػػػ   ـب َكث ػػػػػػر  ػػػػػػوت  َكب يػػػػػػر ه   َيم 

َضػػػػ      ير  الم رب َسػػػػاب  وًل الْصػػػػغ    تّػػػػ  ال  

   
، ي  رب َظػػػػػػػا نَ ذَ ات  وَ  ػػػػػػػن ػػػػػػػيب  ر  ت   مٍّهػػػػػػػـأ   فب ي م 

ػػػػػػػػػػدٌّ أَ َخػػػػػػػػػػةو  وَ ْجَجػػػػػػػػػػهَ فو م  يب َعػػػػػػػػػػ       فَ سب
   

 اَهػػػػػػػػػػػووَ ب  اؿ  غَ َيػػػػػػػػػػػالع   ت  ْسػػػػػػػػػػػمَ قَ ا تَ ذَ ات  وَ 
    مَ دب ا الَمػػػػػَهػػػػػنب م   اَض َفػػػػػوَ  يف  ن ػػػػػَر األَ ث ػػػػػكَ   

   
يتبّيف أّف الّصورة الّساخرة أكثر ظيوًرا في اليجاء الّشخصّي اّلذي يتناوؿ ومّما مضى 

امرأة بعينيا، وأّف اليجاَء اّلذي اعتمَد عمى الّسخرية والّدعابة أكثر رواًجا وتداواًل مف غيره رغـ 

، وعاطفٍة خاّصة، ويبتعد عف ؼٍ رْ صِ  خصوصّيتو؛ حيث يستند فيو اليّجاء عمى موقٍؼ نفسيٍّ 

ؼ اإلنسانّية العاّمة اّلتي تعّد العامَؿ األىـّ في رواية الّشعر ونقمو وانتشاره وتوارثو،  "ولّما العواط

كاف اليجاء الّشخصّي بعيًدا جدِّا عف االستناد إلى عاطفة إنسانّية عاّمة، كاف أخمده وأبقاه ما 

 .(ٖ)غمبت عميو الّدعابة اّلتي تغري الّناس بروايتو والتّنّدر بو"

 

 
                                                           

 .ٖٔٔ في الّشعر اإلس مّي واألموّج،انظر: القّط، عبد القادر،  (1)
 .ٕٙٚ، ديوانَ( ٕ)
 .ٓٗ، الهجاء والهّجاءوف في الجاهمّية، حسيف، محّمد محّمدٖ) )
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 الهجاء  بالّشكؿ –ثانياا 

يأتي الحديُث عف الّشكؿ في طميعة األمور اّلتي يتناوليا الّرجؿ في ىجاء المرأة، وكّمما 

أوحَش الّشاعر في ذّمو عكس ظالَؿ داخمو الّساخط عمى المرأة الميجّوة، وذـّ الّشكؿ أمٌر مالزـٌ 

موٌر أخرى تخدش صورة الّرجؿ وتدّني ليجاء المرأة، لكّنو ليَس كذلؾ في ىجاء الّرجؿ؛ إْذ ثّمة أ

 مكانتو وتحّط مف قدره، لكّف الّشكؿ مف أىـّ  األشياء اّلتي تيـّ المرأة، وتؤّثر فييا.

ومف الممكف أْف يسمؾ الّرجؿ غير مسمؾ لذـّ شكؿ المرأة، وبوصمتو في ذلؾ المؤّثرات 

ـّ واليجاء، فقد تكوُف قبيحة ا قة، وقد تكوف خمقتيا جميمة في مْ لخِ اّلتي تجعؿ شكؿ المرأة مدعاة لمّذ

األصؿ، لكّف تقّدميا في الّسّف غّيرىا وجعميا غير مقبولة عند الّرجاؿ، وقد تيجى لسواد بشرتيا، 

سموٍؾ اجتماعّي لأو فييا،  أْو لعيٍب فييا كالمثغ، أو لسوء خمقيا، أو لخصمة غير محمودة

 .تأتيو ُمستيجف

 القب  والّدمامة: -

، غير أّنو في ىذا اليجاء بالقبح وطابع اليّجاء في تناولو بشكؿ عاـّ  سبقت اإلشارة إلى

المبحث مركز الحديث، وأساس البناء الّدرامّي المتحّرؾ داخؿ القصيدة، حيُث يرسـ الّشاعر أبعاًدا 

 .يغدو أشدَّ قبًحا، وأكثر تأثيًراأخرى لمّشكؿ القبيح عندما يصّوره تصويًرا فّنيِّا، ف
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 :(ٔ)ويرى أّنيا تحّمؿ المرآة وزر قبحيا ،و حميد بف ثور الياللّي  زوجتوانظر كيؼ ييج 

 ]مف الّطويؿ[

رب َتَهػػػػػػػػػػػا أ ـ  "َلَقػػػػػػػػػػػدب َظَمَمػػػػػػػػػػػتب   َمال ػػػػػػػػػػػؾس  "م 

ػػػػػػػػػرب ة  َكػػػػػػػػػاَف م َ ػػػػػػػػػْرَدا    ب َمػػػػػػػػػا ًَلَوػػػػػػػػػت  البم 

   
ػػػػػػػػػػػوناا َكَِّْنَهػػػػػػػػػػػا  َأَرتبَهػػػػػػػػػػػا ب َخػػػػػػػػػػػْديبَها غ ض 

ػػػػوف  الْطمبػػػػ   َمػػػػا ذ وبػػػػَف    َفػػػػَداَمَجػػػػر  غ ص   َفدب

   
ػػػػػػػرََأتب مَ  ج  ػػػػػػػَر    ب ػػػػػػػي الَغَطػػػػػػػار يؼ  َغيب  راا َتببغ 

ػػػػػػػػػػػَداراا َفَِّببَعػػػػػػػػػػػَدا   ػػػػػػػػػػػا َأَبػػػػػػػػػػػ  َ ًْل انب    َوَفربعا

   
ػػػػػػػػػَناَف َسػػػػػػػػػ َصػػػػػػػػػاتس َكَِّْنَهػػػػػػػػػاوب َوَأسب  ءس َشاخ 

ـ  أ َنػػػػػػػػػاسس َسػػػػػػػػػار حو َوػػػػػػػػػدب َتَبػػػػػػػػػْدَدا    َسػػػػػػػػػَوا

   
غاضبة بعد أْف نظرت إلى يتخذ الّشاعر مف المرآة سبياًل لوصؼ قبح زوجتو اّلتي بدت 

ما أغضبَيا باستخداـ الفعؿ "أرتيا" نفسيا، وكأّنيا تموـ المرآة إلظيارىا بيذا الّشكؿ، فيو يعّمؿ لِ 
اّلذي يقصد بو المرآة، ويبدأ بعَد ذلؾ بوصؼ ما يراه ويشعر بو بعد أْف تقّنع بقناع المرآة، فيشّبو 

بعد جّرىا في أرض ممساء واسعة، ومحجًرا ال  خطوط خّدْييا بالخطوط اّلتي تتركيا غصوف الّطمح
 يسّر الّناظريف، وشعًرا متساقًطا، وأسناًنا متفّرقاٍت كاإلبؿ في المرعى.

ويّتضح أّف الّشاعر وصَؿ إلى درجة اليأس مف الحياة مع ىذه المرأة القبيحة، لكّنو غير 

أْف ينيي حياة العذاب مع  قادر عمى الخالص منيا لسوء حالو، فيو مثقٌؿ بالّديوف، وال يستطيع

 (:ٕ)ىذه المرأة؛ لذا ال يجُد مخرًجا مف ضيقو إاّل بالّشعر، ويظير ذلؾ في قولو

باا َتتَاَبعػػػػػػػػػتب  ػػػػػػػػػدب ـ  َلػػػػػػػػػوبًَل َأْف    ػػػػػػػػػ  َفِّ وبس 

ػػػػػػػَرحب ب ػػػػػػػَديبفس م َطػػػػػػػْرَدا   ـب َأبب  َعَمػػػػػػػْي َوَلػػػػػػػ

   
َسػػػػػػػػػاًلا َكػػػػػػػػػَِّْف ث َياَبَهػػػػػػػػػا كب ػػػػػػػػػت  م   َلزَاَ مب

ػػػػػػػػػف  َغػػػػػػػػػزَاًلا    َيػػػػػػػػػػَدات ج  يَمػػػػػػػػػة  َأغب  ب البَخم 

   

                                                           
". ٜٚديوانَ،  ٔ))  .روي بالفتح والّضـّ  م رب َتَها أ ـ 

:: تجاعيد. غضوف: مغضب. م ّرد  شجرة طويمة ليا ظؿ يستظؿ بيا الناس واإِلبؿ، وورقيا قميؿ  الْطمب  
وليا َأغصاف ِطواٌؿ ِعظاـٌ تنادي السماء مف طوليا، وليا شوؾ كثير مف ُساّلء النخؿ، وليا ساؽ عظيمة ال تمتقي 

َفد  دة َطْمَحة. عميو يدا الرجؿ، تْأكؿ اإلبؿ منيا َأكاًل كثيًرا، وىي ُأـ َغْيالَف تنبت في الجبؿ، والواح : األرُض الَفدب
: السيّْد، وجمعو الَغطاريؼ، وقيؿ الِغْطريؼ: الفتى الجميؿ، وقيؿ ىو الغ طريؼالواسعة المستويُة ال شيَء بيا. 

 .  ماّدة )حرد(، و)غضف(، و)طمح(، و)فّد(، و)غطرؼ(. ،ل ساف  العربانظر: ابف منظور، السِخّي السَّريُّ الشابُّ
 .ٓٛ،ديوانَ (ٕ)
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يقسـ الّشاعر قسًما صريًحا بأّنو يرغب في الّزواج بامرأة جميمة، لكّنو يقّر بعدـ قدرتو 

تناع الّزواج عمى ذلؾ باستعماؿ أداة الّشرط "لوال" اّلتي تفيد امتناع الجواب لوجود الّشرط، أي ام

 .ودواىيياتراكـ الّديوف عميو؛ بسبب توالي سنّي الجدب بأخرى ل

   :(ٔ)في ىجاء زوجتو لو وفي موضع آخر أنشد أبو عميّ 

ػػػػػَب س  َسػػػػػاغ  ف ػػػػػي ك ػػػػػؿٍّ َ صب  م َداَخَمػػػػػة  اأَلرب

  
نبَهػػػػػػا َوالَيػػػػػػَديبف  َزَوائ ػػػػػػد   ػػػػػػؿ  م  ػػػػػػَف الرٍّجب  م 

   
وىذا وصٌؼ فيو مبالغة، حيث يرى أّف لدييا أصابع زائدة في يدييا ورجمييا، وىذا 

الوصؼ يدعو إلى الّذعر، ولكّنو في الوقت نفسو يكشؼ جوانب داخمّية عميقة في الّذات 

الّشاعرة، فيو يعكس ارتدادات نفسّية وانطباعات شخصّية، والّتشبييات الغريبة والّصور المضحكة 

ْف كانت مستيجنة فإّنيا تثير الّضحؾ، وتوغر في ألـ الميجّو، ولعّؿ والمؤلمة في ا لوقت نفسو، وا 

اليدؼ مف اإلكثار مف الّصور غير الواقعّية إلصاؽ كّؿ الّصفات القبيحة بيذه المرأة دوف الّنظر 

ية ، والّرؤية الّنفسّية تطغى عمى الّرؤ (ٕ)إلى البعد اإلنسانّي، فضاًل عف سمب صفات األنوثة منيا

البصرّية وتؤّثر فييا بشكؿ كبير، بؿ إّنيا توّجييا باّتجاىات قد تبدو بعيدة وغير مألوفة لدى 

 الّسامعيف.

ومف ىجاء المرأة لقبح شكميا ما قالو أحدىـ في امرأة اسميا أسماء  قصدىا ذات يوـٍ مع 

 :(ٖ)فقاؿ، أصحابو، فكاف أّوؿ المفارقيف

                                                           
 .ٙٙ وديواف  ميد بف ثور،. ٜٛٙ، سمط الآللي األونبي، ٔ))
، مجّمة جامعة هجاء الّزوجة في العصر العّباسّي األّوؿ انظر: حسف، عبد الفّتاح كماؿ؛ بحث محّكـ بعنواف:( ٕ)

 .ٕٛ(، ٖٛ -ٕٙـ، )ٕٚٓٓ(، الّسنة الثّالثة، ٛ(، العدد )ٖسامّراء، المجّمد ) -تكريت، كّمّية الّتربية
 )باب مذّمة الّنساء(. .ٖٚٛٔ، شرح ديواف ال ماسة، الَمْرزوِقيّ ٖ) )

  ماّدة )َسمَج(. لساف العرب،انظر: ابف منظور، قُبح، وسماجة: ُقْبٌح. سم َج:  
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 ]مف الّطويؿ[

َو  ػػػػػػػػ ػػػػػػػَماَء َوجب َسب ػػػػػػػػفب َسػػػػػػػػَماَجةس أل  َعػػػػػػػػةو م   ب دب

ب ن ػػػػػػػػػػػي ف ػػػػػػػػػػػي     ك ػػػػػػػػػػػؿٍّ َأتَػػػػػػػػػػػاف   ()...ي َرغٍّ

   
ػػػػػػػػفب َجَهػػػػػػػػْنـس َبػػػػػػػػَدا َفَبػػػػػػػػ  َدتب ل ػػػػػػػػي ش ػػػػػػػػْقةا م 

يـ  َيػػػػػػػػػػػَداف     ػػػػػػػػػػػت  َوَمػػػػػػػػػػػال ي ب ػػػػػػػػػػػالبَج    َفق مب

   
يَف َتَخْمف ػػػػػػػػػػوا ػػػػػػػػػػَ اب ي الْػػػػػػػػػػذ   َوَغػػػػػػػػػػاَدربت  َأصب

ػػػػػزبجس َوط ػػػػػوؿ  َهػػػػػَواف     ػػػػػفب خ  ػػػػػئبَت م   ب َمػػػػػا ش 

   
َمَهػػػػػػا َأْف ف ػػػػػػي النٍَّسػػػػػػاَوَمػػػػػػا   ك نبػػػػػػت  َأدبر ج َوبب

ػػػػػػػػػػػػَرةا َوَترَان ػػػػػػػػػػػػي   ػػػػػػػػػػػػا َأرَاَهػػػػػػػػػػػػا َجهب يما  َج  

   
، ويرى أّف معاشرة يصؼ الّشاعر وجو أسماء الكريو اّلذي ال يطيؽ رجٌؿ الّنظر إليو 

، وعّبر عف شعوره لحظة الّنظر إلييا وكأّنو نظَر إلى قطعة مف جيّنـ األتاف خير مف معاشرتيا

يا معروؼ مف القرآف الكريـ، والّرابط بيف الّنظر فمـ يحتمؿ ذلؾ، وجيّنـ لـ يرىا أحد، لكّف وصف

 إلييا والّنظر إلى جيّنـ ىو الخوؼ والعذاب، لذلؾ فّر ىارًبا وفارقيا قبؿ أصحابو ناجًيا بنفسو.

وقد يبالغ الّشاعر في وصؼ قبح المرأة، برسـ صورة غريبة غير منطقّية، قاؿ 

 :(ٔ)الّشاعر

 ]مف البسيط[

َباء  ي ببػػػػػػرَ  ػػػػػػَ ك َهاد ج البك  وبَطػػػػػػاء  َ ػػػػػػدب  ببػػػػػػَد َمضب

َنػػػػػػػػاف  ب ػػػػػػػػالط وؿ     ػػػػػػػػَواء  ب ػػػػػػػػالبَعربض  َوالَعيب  َونب

   
َ  ن  لَ  َويب ػػػػػػػػػػدب ـو م مبَتَقػػػػػػػػػػ  ش   قبَرت َهػػػػػػػػػػاَهػػػػػػػػػػا َفػػػػػػػػػػ

ػػػػػػػفب ف يػػػػػػػؿ     ػػػػػػػَفَرَها َوػػػػػػػدب ط ػػػػػػػْر م   َكػػػػػػػَِّْف م شب

   
َفتب ف ػػػػػػػي َخمبق َهػػػػػػػا َعػػػػػػػَدداا ػػػػػػػع  ػػػػػػػَنان َها أ ضب  َأسب

يػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ      م َظْهػػػػػػػػػػػػػػػػرَاتو َجميعاػػػػػػػػػػػػػػػػػا ب الْرَواو 

   
مرّقطة، وفميا واسع لدرجة أّنيا إذا فتحتو باف كبدىا،  بشرتويصؼ وجو ىذه المرأة بأّف 

وأنفيا طويٌؿ معوّج، وعيناىا شّقتا بالّطوؿ عمى عكس الخميقة، وفميا عريض يصؿ قفاىا، وطويؿ 
                                                           

 . )باب مذّمة الّنساء(.ٗٚٛٔ، شرح ديواف ال ماسة، الَمْرزوِقيّ  ٔ))
الَقنا في األنؼ:  ونواء:: َحيٌَّة َعَمْييا ُنَقُط َسواٍد َوَبياٍض، والمرأة الّرقطاء منقطة الوجو بالبرش.  َروبطاء   

: جانب الفـّ. . الشٍّدؽطولو وِدقَّة َأْرنبتو مع حَدب في وسطو، والِعْرنيُف اأَلنؼ، ويقاؿ: رجؿ َأْقَنى وامرَأة َقْنواء
 ،ل ساف  العربانظر: ابف منظور، أسنانيا(.  الّزيادة في عدد زوائد )يقصد اويؿ:رو الّشفتاف.  المشفر:القفا.  الّنقر:

 )رقط(، و)قنو(، و)شدؽ(، و)نقر(، و)شفر(، و)روؿ(. 
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والمبالغة  ، وىذه الّصورة رغـ غرابتيانيا متزاحمة في فميا وفييا زوائدمتدؿٍّ كخرطوـ الفيؿ، وأسنا

فييا، تعكس جوانب نفسّية مختزلة في داخمو؛ فيو يشعُر بالغيظ والّرغبة في التّفريغ الّشعورّي 

 ىي ظالؿ لما يشعر بو مف الّسخط والحنؽ. ما بوساطة المغة، فيأتي بتشبيياٍت غريبة

حمؼ كثرة اإلنجاب، ومف ذلؾ أّف أعرابّيا عندما يتغّير ل وقد يمّؿ الّرجؿ مف شكؿ امرأتو

 :(ٔ)ىرب فقاؿ ثـّ  ،بطالؽ امرأتيو عمى شيء فحِنث

 ]مف الكامؿ[ 

َمػػػػػػػػػا ـ  الغ َرَمػػػػػػػػػاء  َمنبز َلَتيبه  َمػػػػػػػػػ  َلػػػػػػػػػوب َيعب

ػػػػػػػػؿ      َمػػػػػػػػا َخْوف ػػػػػػػػون ي ب ػػػػػػػػالْطَ ؽ  الَعاج 

   
َمػػػػػػا َهيبه  ػػػػػػفب َوجب  َوػػػػػػدب َمْمتَػػػػػػا َوَمم مبػػػػػػت  م 

ػػػػػػػؿ     ػػػػػػػَر  َ ام  ػػػػػػػَعةو َوأ خب َفػػػػػػػاء  م ربض   َعجب

   
لبثيا عنده كما جرى مع أبي الّزوائد الّشاعر، فقد قاؿ في زوجو  وقد يمّؿ مف طوؿ

 :(ٕ)األنصارّية اّلتي طاؿ لبثيا عنده

 ]مف الكامؿ[

ػػػػػؿ  َأنبػػػػػت  الغ ػػػػػوؿ  َبػػػػػيبَف ر َمػػػػػاؿ     َيػػػػػا َرمب
ـب َتظبَفػػػػػػػػػر ج ب ت قاػػػػػػػػػ  َوًَل ب َجَمػػػػػػػػػاؿ      َلػػػػػػػػػ

   
ػػػػػػؿ  َلػػػػػػوب َ ػػػػػػْدثبت  َأْنػػػػػػؾ  َسػػػػػػمبَف و   َيػػػػػػا َرمب

ػػػػػػػ   َهاء  َكالسٍّ  عبَ ة  َبػػػػػػػيبَف َسػػػػػػػػَعال يَشػػػػػػػوب

   
طبَبػػػػػةس   َمػػػػػا َجػػػػػاَء َيطبم ب ػػػػػؾ  الْرس ػػػػػوؿ  ب خ 

َبػػػػػػػػال ي   ػػػػػػػػؾ     ػػػػػػػػْمتب َعَميب نٍّػػػػػػػػي َوًَل ض   م 

   
ػػػي   َوَوػػػاَؿ ل ػػػي  :َوَلَقػػػدب َنَهػػػ  َعنبػػػؾ  الْنص 

َيػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ     ْيػػػػػػػػػػػػػػػػػػةا ب ع   ًَل َتقبػػػػػػػػػػػػػػػػػػر َنْف َبذ 

   

                                                           
ْييبف. ىكذا وردا في األصؿ بالكسر والّضـ. ٓٙٔ/ٚال يواف، الجاحظ،  ٔ))  .ٕٓٔ/ ٔ، و ماسة الخالد 
 .ٖٕٔ/ٗٔاألغاني، األصفيانّي، أبو الفرج،  ٕ))

 ع(.ماّدة )سم ،ل ساف  العربانظر: ابف منظور، الجريئة عمى الّرجاؿ وال تستحي منيـ.  الّسمف : 
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إّنو يذُـّ َخمقيا وُخمقيا، ويرى أّنيا ليس فييا شيء يدعوه ألف يبقى معيا، فيي شديدة  

القبح، بؿ إّنيا مخيفة كالغوؿ والّسعالة، وقد جرت عادة الّشعراء عمى وصؼ المرأة شديدة القبح 

 بالغوؿ والّسعالة.

 :(ٔ)ّشاعرويتمّنى الّرجؿ فراؽ المرأة القبيحة، وينعتيا بأشنع الّنعوت، يقوؿ ال

 ]مف الخفيؼ[

ػػػػػػػػػَدار   مبَقػػػػػػػػػَة الم جب ين ي َيػػػػػػػػػا خ  ػػػػػػػػػر م   اصب

ػػػػػػػػػػد  الَمػػػػػػػػػػزَار     ػػػػػػػػػم يني ب ط ػػػػػػػػػػوؿ  ب عب  َوص 

   
ػػػػػػػػػ ػػػػػػػػؾ  َوالبَوصب ه  ت نيب ب َوجب  َفَمَقػػػػػػػػدب س ػػػػػػػػمب

ػػػػػػَبار     َيػػػػػػتب َعَمػػػػػػ  الم سب ػػػػػػا َأعب و ا  ػػػػػػػؿ  و ر 

   
ػػػػػػػػػػػؼو َغم ػػػػػػػػػػػيظو َذو ػػػػػػػػػػػ  فو َنػػػػػػػػػػػاو صو َوَأنب

ػػػػػػػػػػػػػػَطار      َوَجبػػػػػػػػػػػػػػيفو َكَسػػػػػػػػػػػػػػاَ ة  الق سب

   
م ػػػػػػػػي ب َهػػػػػػػػا َفب ػػػػػػػػت  أ َنػػػػػػػػاد ج  َطػػػػػػػػاَؿ َليب

َتَضػػػػػػػػػاء  الْنَهػػػػػػػػػػار      َيػػػػػػػػػا َلثَػػػػػػػػػػارات  م سب

   
ػػػػػػػػع ؿ  الْضػػػػػػػػئ يؿ  َوَكػػػػػػػػؼٌّ   َواَمػػػػػػػػة  الق صب

نبَصػػػػػػػػػػػػػػرَاَها ك ػػػػػػػػػػػػػػَذيبَنقا الَقْصػػػػػػػػػػػػػػار      خ 

   
يشّبو الّشاعر وجو زوجتو بالمجدار اّلذي ينصب وسط الّزرع لزجر الّطيور والوحوش، 

ويصؼ بؤسو في حياتو مع ىذه المرأة، فيو يشعر أّف نفسو بَوصميا جرحت وتقّرحت قروًحا 

ـّ يبّيف سبب شعوره البائس، وىو قبح الوجو اّلذي  يصعب عمى المسبار رصدىا لشّدة عمقيا، ث

ينظر إليو، فيو صغير الّذقف، عريض األنؼ، واسع الجبيف، ويصؼ جسميا يمسي ويصبح وىو 

                                                           
وردت ىذه األبيات منسوبة إلى دعبؿ في  . )باب مذّمة الّنساء(.٘ٚٛٔ، شرح ديواف ال ماسة، الَمْرزوِقيّ ٔ) )

 بعض المصادر المتأّخرة، ولكّنيا وردت في المتقّدمة بال نسبة.
دار  ْرِع َمْزَجَرًة لمسّْباِع والّطيور. انظر: المجب  ماّدة )جدر(.  القاموس الم يط،: ما ُيْنَصُب في الزَّ
ماّدة  ،ل ساف  العربانظر: ابف منظور، : الِمْسباُر والسّْباُر: ما ُسِبَر بو وُقدََّر بو َغْوُر الجراحات. الم سبار 
 )َسَبَر(.

: التاجر والجمع قساطرة، والمساحة الفناء. المعنى: وصفيا بصغر الذقف وغمظ األنؼ وسعة القسطار
 : مدّقة اْلَقاِصر، َوُىَو الّصباغ. انظر:والكذينؽ: الّضعيؼ، والضئيؿ: عقرب صغير، والقصعؿالجبيف. 
 .ٙٚٛٔ،شرح ديواف ال ماسة المرزوقّي،
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أيًضا، فيي قصيرة القامة وعريضة األصابع، وىذه الّصفات متنافرة، ولعّمو أراد بيذا الوصؼ أْف 

 يعّبَر عف كرىو البقاء مع ىذه المرأة القبيحة.

الجسـ بعد ذلؾ، ومف وُيالحظ أّف الوجو أّوؿ ما يباشر بو الياجي في ىجائو، ويأتي 

كما جرى الّشعراء مف يصؿ إلى األخالؽ والّسموؾ، ومنيـ مف يكتفي بإبراز قبح الوجو والجسد، 

 .لـ تعجبو أخالقيا وال خمقتياعندما أراد ىجاء زوجة لو  أعرابي مع

 :(ٔ)يقوؿ

 ]مف الّطويؿ[

ػػػػػػيؽ  َعيبن َهػػػػػػا ػػػػػػفب ض  ػػػػػػَؿ م  ي   البك  ب ػػػػػػَتط   َوًَل َتسب

ر  َفػػػػػػ  فب    َؽ البَمَ ػػػػػػاج  َ  َصػػػػػػاَر َفػػػػػػوب  َعاَلَجتبػػػػػػ

   
ػػػػػػػػػػػػػػػْزةو َكَغػػػػػػػػػػػػػػػرَاَرةس  َبيبَهػػػػػػػػػػػػػػػا     َوف ػػػػػػػػػػػػػػػي َ اج 

م َقػػػػػػػػػا َكاَنػػػػػػػػػا ثَػػػػػػػػػ َث َغرَائ ػػػػػػػػػر      َفػػػػػػػػػ  فب   

   
َودو  ػػػػػػػػػػػزب ػػػػػػػػػػػَو م  ػػػػػػػػػػػدو َفهب ياف  َأْمػػػػػػػػػػػا َوا    َوثَػػػػػػػػػػػدب

َبػػػػػػػػػػػػػةو ل مبم َسػػػػػػػػػػػػػاف ر     َ  و رب  َو َخػػػػػػػػػػػػػر  ف يػػػػػػػػػػػػػ

   
 :(ٕ)المرأة القبيحة، يقوؿ سماؾ بف فرقدويصؿ الّسخط بالّرجؿ إلى أْف يتعّوذ باهلل مف 

 ]مف البسيط[

ػػػػػػػػػَهةس  ػػػػػػػػػفب َوربَهػػػػػػػػػاَء َعاض  ػػػػػػػػػوذ  ب ػػػػػػػػػاع  م   َأع 

ػػػػػػػػػوؿ     ػػػػػػػػػيَف تَػػػػػػػػػِّبت ي َبيبَتَهػػػػػػػػػا غ   َكَِّْنَهػػػػػػػػػا   

   
َعم َهػػػػػػػا ػػػػػػػيَف َيجب نبَهػػػػػػػا    ػػػػػػػب  البَمػػػػػػػربَء م   ًَل ي عبج 

َ  َعػػػػػػػػربضو َوًَل ط ػػػػػػػػوؿ     ػػػػػػػػفب د وف  َأثبَواب ػػػػػػػػ  م 

   
ػػػػػػػػػػػػػر     ػػػػػػػػػػػػػَجبو س ػػػػػػػػػػػػػْكتب َم س  وؿ   َكَِّْنَهػػػػػػػػػػػػػا م شب ػػػػػػز  ػػػػػػفب ط يػػػػػػور  البَمػػػػػػاء  َمهب  َأوب َطػػػػػػائ رو م 

                                                           
 .ٜٙٔ، وطبائ  الّنساء، ٙٗ/ٗالعقد الفريد، د رّبو، . وابف عبٖٕٙ/ ٗ، عيوف األخبارابف قتيبة،  ٔ))

ْزة:   ماّدة )حزز(. انظر: ابف منظور، ِلساُف العربما قطع مف المحـ طواًل.  ال  
 .ٓٚٔ، طبائ  الّنساءالجوالؽ. انظر: ابف عبد رّبو،  الغرارة: 

 .ٓٗٔ/ٔ  ماسة الخالدّييبف، ٕ))
: المرأُة الَعْجزاء المفَّاُء الكثيرة المحـ الُمْضَطربة، وقيؿ: ىي العظيمة عاضهة: المرَأة الحمقاء. ورهاء 
انظر: ابف منظور، ِلساُف ِعػيداٌف ُيَضُـّ ُرُؤوسيا، وُيَفرَُّج بيف َقوائِميا، وُتوَضُع عمييا الثّْػياُب.  الم شَجب:الرَّّكب. 
 ماّدة )وره(، و)عضو(، و)شجب(. العرب
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يصؼ الّشاعر المرأة اّلتي يتعّوذ منيا، فيي حمقاء، ليا جسـ ضخـ وأطراؼ كالعيداف، 

ة وىذا الّشكؿ ال يعجب الّزوج، فيي ال تشبو الّنساء، بؿ تشبو الّطيور اّلتي تنفش ريشيا وىي واقف

في أطراؼ األنيار والبحيرات، وىذا التّباعد في وصؼ الجسـ واألطراؼ يبّيف مدى قبح ىذه 

 المرأة في نظر الّشاعر.

في زوجتو  وقد يجد الّرجؿ المرأة قبيحة لسواد بشرتيا، كقوؿ  الّشاعر أعشى ُسَمْيـ

 :(ٔ)الّسوداء

 الّرجز[ مشطور ]مف

َها ػػػػػػػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػػػػػػػفب َزنب ػػػػػػػػػػػػػػػب  َكفًّػػػػػػػػػػػػػػػا ب ت َكػػػػػػػػػػػػػػػتب م  ض   َتخب

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَودٍَّها ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفب م سب ْنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَء م  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  ال   ض   َفَتخب

   
َودٍّ  رب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  ف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي م   َهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَكَِّْنَهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َوالك  ب

   
َها مبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  َعيبَنيبَهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَبعبض  ج   َتكب  

   
يرى الّشاعر أّف ىذه المرأة ال تحتاج إلى الخضاب وال إلى الكحؿ؛ ألّنو لف يظير  

 المعنى قولو "فتخضب الحّناء مف مسوّدىا، القتراب لونيما مف لوف بشرتيا، ويدّؿ عمى ىذا 

، فيذه الجارية ال تظير عمييا زينة الّنساء، وقد يذىب الفيـ إلى "تكحؿ عينييا ببعض جمدىا

ـّ، غير أّف إشارة الّشاعر إلى خفاء ما حّقو الّظيور يعّد انتقاًصا.  الوصؼ ال الّذ

بابنيا، فيذا يزيد بف مفّرغ الحميرّي وقد يذـّ الّشاعر المرأة الّسوداء بدافع الّتعريض 
 :(ٕ)يعّرض بوالدة عباد بف زياد ساخًرا مف صفاتيا الجسدّية

                                                           
/ ٔ ،رسائمَالجاحظ، و. ٖٕٓ/ ٗ، عيوف األخبار. وابف قتيبة، ٚ٘ٛٔ،  يواف ال ماسةشرح د، الَمْرزوِقيّ ٔ) )

 .ٓٚٔ، وطبائ  الّنساء. ٙٗ/ٗ العقد الفريد،. وابف عبد رّبو، ٕٗٔ
 .ٕٕٔديوانَ،  ٕ))
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 ]مف مجزوء الكامؿ[

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْيةو  َ  َ َبش   َجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَءتب ب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

َب    َسػػػػػػػػػػػػػػػػػب َها َنَعامػػػػػػػػػػػػػػػػػ  َسػػػػػػػػػػػػػػػػػْكاء  َت ب

   
ػػػػػػػػػػػػو ج  ػػػػػػػػػػػػَوةس س ػػػػػػػػػػػػود  الو  ػػػػػػػػػػػػفب ن سب  م 

َب  هِ    ْف الْدَماَمػػػػػػػػػػػػػػػػ  تَػػػػػػػػػػػػػػػػَر  َعَمػػػػػػػػػػػػػػػػيبه 

   
اء األذف، تشبو اًدا بأّف أّمو حبشّية سوداء البشرة يبدو عمييا القبح، وىي سكّ يعّير الّشاعر عب

، وىو إْذ يذكر األـّ يريد أْف يشيَر إلى أّف ابنيا ورَث عنيا المالمح القبيحة، الّنعامة في ذلؾ

 والّسموؾ المشيف.

 العيوب الَخمقّية: -

، سواء أكاف رجاًل أـ امرأة، وروي أّف يزيد بف  ىبيرة صاحبوو  كاَف العرب قديًما يعيبوَف المثغ

أعم   ولدو ألث ؛ فواع لَ  ؾ ولدو ؛ فيجيئ  ، وًل لثغاءَ صاءَ ، وًل ووب ، وًل عمشاءَ ًل تنك ّف برشاءَ قاؿ: "

مف العيوب سيمِة اإلخفاء عند العرب القدماء؛ إْذ ال يمكف  وعيب المثغ ،(0)أ ّب مف ولد ألث "

 ، وقد يكوف رّد فعمو عنيًفا قد يصؿ إلى الّطالؽلمخاطب محادثة مخطوبتو إاّل ليمة الّدخوؿ عمييا، 

 ، ألثغ ولًدا لو تمدَ  أفْ  وخاؼَ  لثغاء، وجدىا حيف امرأتو ؽطمّ  رمادة أبا أفّ  األعرابيّ  ابف ذكر ولقد

 :(ٕ)وقاؿ

 ]مف الّرجز[

ػػػػػػػػػػػَيفبسس ألث ػػػػػػػػػػػ     َلثغػػػػػػػػػػػاء  تػػػػػػػػػػػِّتي ب   

ػػػػػػػيٍّ والم َصػػػػػػػْب      ش   َتمػػػػػػػيس  فػػػػػػػي الَموب

   

                                                           
 .ٕٕٔ/ ٚالعقد الفريد،  ابف عبد رّبو،( ٔ)
 .ٛٙ/ٔ البياف والّتبييف،. والجاحظ، ٜٙٔ/ٗ عيوف األخبار،ابف قتيبة،  ٕ))

َيفبس  ل ساف  انظر: ابف منظور، : رجٌؿ قصير سميف، وقيؿ: لئيـ الخمقة قصير ضخـ ال خير عنده.   
 )َحَفَس(. ماّدة ،العرب
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منو أّنو عاب غير لثغتيا، حّتى إّنو ليظير مف سياقو تشاؤمو مف لثغتيا لحّد  فمـ يبدُ 

و تخّوفو مف إنجابيا ابًنا ألثغ، ما جعمو يتخّيمو بصورة قبيحة إضافة إلى لثغتو بقولو "ِحَيفس" وى

الّرجؿ القصير الّسميف المئيـ، ذلؾ كّمو رغـ أّنيا "تميس بالموشّي والمصّبغ" حيث مف الّشائع أّف 

 ىذا الوصؼ إيجابّي، فيؿ دفعو إليو استكماؿ شطر الّشعر، أـ دفعو لألسباب ما عدا المثغ؟

 :(ٔ)لثغاء وقاؿ آخر يصؼ امرأةً 

 ]مف مشطور الّرجز[

نبَهػػػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػػػَم   م   فػػػػػػػػػػػػػػي الْسػػػػػػػػػػػػػػَ رب َأْوؿ  َمػػػػػػػػػػػػػػا َأسب

   
ك يَرَها األ نبثَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  َوتِّبن يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثَ تَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْذَكرب  ذب

   
ػػػػػػػػػػػػػر  الَقَمػػػػػػػػػػػػػرب  كب َءاَء فػػػػػػػػػػػػػي ذ  َءَة الْسػػػػػػػػػػػػػوب  َوالْسػػػػػػػػػػػػػوب

   
حيث يبدو أّنيا تجيؿ العربّية أو تسيء استعماليا، فيي  ؛فما يضايقو منيا ىو ما يسمعو

تذّكر المؤّنث وتؤّنث المذّكر، وقد يكوف ذلؾ في العجـ، ويشير إلى لثغيا بأحد حروؼ كممة 
القمر، معّبًرا عف موقفو مف ذلؾ بقولو "الّسوءة الّسوءاء" وىذا إمعاف في تغميظ سوء ما يسمعو، 

 ء، وقد تكوف في القاؼ.ويغمب أف تكوف المثغة في الّرا

 الّتقّدـ بالّسّف: -

المرأة ذات طبيعة خاّصة، فتكوينيا الّنفسّي والجسدّي يتأّثر بعوامؿ الّزمف، إضافة إلى ما 
تتركو آثار الواجبات اّلتي تتحّمؿ عبئيا، ما دفع الّرجاؿ إلى الّنظر في ىذه الّناحية، وذـّ المرأة 

 :(ٕ)اّلتي طاؿ لبثيا عنده يقوؿ رجؿ في زوجتو، مف قبميا

 ]مف الّطويؿ[

                                                           
 العقد الفريد،. وابف عبد رّبو، ٓٛ/ ٔ، البياف والّتبييف. والجاحظ، ٘ٚٔ/ ٕ، عيوف األخبارابف قتيبة،  ٔ))
 .٘ٙٔ وطبائ  الّنساء،. ٖٕٔ/ٚ
  .٘ٙٔ، وطبائ  الّنساء  .ٖٕٔ/ٚ العقد الفريد،ابف عبد رّبو،  ٕ))
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َجت ػػػػػي ت  َزوب ػػػػػا َ َلػػػػػ  َمػػػػػوب تَاجا  َلَقػػػػػدب ك نبػػػػػت  م  ب

َعْمػػػػػػر      َوَلك ػػػػػػفب َوػػػػػػر يف  الس ػػػػػػوء  َبػػػػػػاؽس م 

   
 َفَيػػػػػػا َليبَتَهػػػػػػا َصػػػػػػاَرتب َ َلػػػػػػ  الَقببػػػػػػر  َعػػػػػػاج  ا 

َ  َنك يػػػػػػػػػػػرو َوم نبَكػػػػػػػػػػػر      َوَعػػػػػػػػػػػْذَبَها ف يػػػػػػػػػػػ

   
 

زوجو، ويرغب في أف يفارقيا لكّنو يسمؾ إلى ذلؾ سبياًل فيذا الّرجؿ تطاوؿ عميو عمر 

غير الّطالؽ، فيدعو عمييا بالموت بعد أف يصفيا بطوؿ العيش "معّمر" الوصؼ اّلذي يؤّيد كونو 

كرىيا ألجمو، دوف أف ينفي وجود دوافع أخرى لمّدعاء عمييا، وىذا إظيار لالستياء مف صحبتيا 

 وتقادميا في عشرتو.

إلى ىجاء المرأة بيذا األمر، أْف تطمب منو ما تطمبو المرأة في مقتبؿ  ويدفع الّرجؿ

 :(1)عمرىا، دوف االكتراث بمشاعر ىذا الّرجؿ، وتقّبمو ليا وىي في ىذه الّسّف، قيؿ في ذلؾ

 ]مف الوافر[

ْيػػػػػػػػػػػػة  زَ  ر  جػػػػػػػػػػػػو الَعام  ػػػػػػػػػػػػدبؽس َأَترب  وبَج ص 

ػػػػػػػن وَها     اَئػػػػػػػةس س   َوَوػػػػػػػدب زَاَدتب َعَمػػػػػػػ  م 

   
نبَهػػػػػػا يػػػػػػد  الػػػػػػْزوبج  م   َتَطفبَطػػػػػػَؼ َمػػػػػػا ي ر 

ػػػػػػػر  ف وَهػػػػػػػا   يػػػػػػػؿ  الع مب ػػػػػػػفب َطو  ػػػػػػػَتَف م   َوَأنب

   
م َهػػػػػػػػا ف ػػػػػػػػي ك ػػػػػػػػؿٍّ َ ػػػػػػػػي    َوي نبَقػػػػػػػػؿ  َر ب

 َوَجْرَبػػػػػػػػػػػػػػػت  الرٍَّجػػػػػػػػػػػػػػػاَؿ َوَجْرب وَهػػػػػػػػػػػػػػػا  

   
 :(ٕ)وقد تبدو األسباب جمّية في ذـّ تقّدـ المرأة في الّسّف، قاؿ رجٌؿ لصديٍؽ لو

 المتقارب[]مف 

ػػػػػػػػػػػػػػػَت َنفبَسػػػػػػػػػػػػػػػَؾ َ تْػػػػػػػػػػػػػػػ  َ َذا  َأَعْنسب

يَنػػػػػػػػا   َبع  ػػػػػػػػس  َواأَلرب ػػػػػػػػَت َعَمػػػػػػػػ  البَخمب  َأَتيب

   
َمػػػػػػػػػػػػػػػػػةا  َتَهػػػػػػػػػػػػػػػػػا َشػػػػػػػػػػػػػػػػػار فاا َفخب  َتَزْوجب

 َفػػػػػػػػػػػػػػػػَ  ب الْرَفػػػػػػػػػػػػػػػػاء  َوًَل ب البَبن يَنػػػػػػػػػػػػػػػػا  

   
َتَهػػػػػػػػػػػػػػػػا َفػػػػػػػػػػػػػػػػَ  َذات    َمػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  َتَزْوجب

ػػػػػػػػػػػػػػػي َأفب َيك وَنػػػػػػػػػػػػػػػا َوًَل َوَلػػػػػػػػػػػػػػػدو    َتج   َترب

   

                                                           
 .ٙٙٗٔ  ماسة البصرّية،، البصرّي، عمّي بف الحسفال(ٔ)   

 .ٜٖٕ/ٗعيوف األخبار، ابف قتيبة،  ٕ))
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 َأَبػػػػػػػػػػػداا َفػػػػػػػػػػػالبَتم سب َغيبَرهػػػػػػػػػػػاب َهػػػػػػػػػػػا 

يَنا    َلَعمْػػػػػػػػػػػَؾ ت عبَطػػػػػػػػػػػ  ب َغػػػػػػػػػػػث  َسػػػػػػػػػػػم 

   
، وبعد يو بعد أف بمغ الخامسة واألربعيفيعّير ىذا الّرجؿ صديقو بزواج ال يراه مناسًبا، ف

"شارًفا" قد أشرفت عمى نياية عمرىا، وانقطع منيا ما يؤّمؿ في الّنساء،  طوؿ انتظار تزّوج امرأةً 
جمو، وغير قادرة عمى اإلنجاب فيقاؿ إّنو تزّوجيا ة غير ذات ماؿ يقاؿ نكحيا ألف جيوىي م

 ،ألجؿ الولد، وىذا الّزواج ينفي عنو القائؿ صفات الّسعادة واحتماالتيا "فال بالّرفاء وال بالبنينا"
ولعّؿ اختياره  ؛ويبمغ بو األمر أف يرجو لصديقو أف يستبدؿ خيًرا منيا بيا "تعطى بغّث سمينا"
تمتمئ شباًبا  فْ لمفظ "غّث" جاء مف حقيقة كوف المرأة تقّدمت في العمر ففقدت صّحتيا مقابؿ مَ 

عمى الّدارج في وعي الجماعة، وال يتناقض  ؿَ مِ ونضارة، أو قد يكوف توظيفو ىذا تصويًرا إذا حُ 
، اّلتي تجذب الّرجاؿاختفت منيا معالـ األنوثة  ىذا الفيـ مع وصفو ليا "فخمة" بمعنى ضخمة

كوف الحديث ىنا عف جسد خال مف مالمح الّشباب وصّحتو، فيي ضخمة ىرمة ليست بذات 
 صّحة وجماؿ.

 :(ٔ)فقاؿ "عمى كـ تزوجت؟"وروي أّف ابف عبدؿ تزّوج امرأًة مف ىمداف فقالوا لو: 

 ]مف الّطويؿ[

َجػػػػػػػػػػػةس  َدان َيػػػػػػػػػػػةا َذاَت َبهب ػػػػػػػػػػػَت َهمب  َتَزْوجب

ػػػػػػػػػػطس    َيػػػػػػػػػػةس َوَوَسػػػػػػػػػػائ د  َعَمػػػػػػػػػػ  ن م   َعاد 

   
  َ ػػػػػػر ج َلَقػػػػػػدب َغاَليبػػػػػػَت ب ػػػػػػالبَمهبر  َ ْنػػػػػػ  َلَعمب

ػػػػػػػػد      َكػػػػػػػػَذاَؾ ي َغػػػػػػػػاَل  ب النٍَّسػػػػػػػػاء  الَمَواج 

   
أّنو كاف يرى زواجو ذا منزلة،  –ؼ الّنظر عف قيمة ما ذكره مف ميربصر –والّظاىر 

ويتغّير حالو بعد أف يقؼ عمى  ،فتحّدث عف مغاالتو في المير، وعزا ذلؾ إلى حّبو ليا "المواجد"
 :(ٕ)فقاؿ ،ياىَ رِ حقيقتيا، قاؿ: فمما دخؿ بيا كَ 

 ]مف الوافر[

ـس َدَعػػػػػػػػػػػان ي ػػػػػػػػػػػفب َلػػػػػػػػػػػوب َلَتْي م   َأَعػػػػػػػػػػػاذ 

رَان ي   ػػػػػػػػػػػذ  ـب َتعب ـَ َ فب َلػػػػػػػػػػػ  َأو ػػػػػػػػػػػْ  البَمػػػػػػػػػػػوب

   

                                                           
 .ٕٖٗ/ٖ األغاني،األصفيانّي، أبو الفرج،  ٔ))
 .ٕٖٗ/ٖ ،نفسَ (ٕ)

 ماّدة )َأَرَف(. ،ل ساف  العربانظر: ابف منظور، الّصعب مف األّياـ.  أرَوناف: 
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ػػػػػػػوزس   َفػػػػػػػ  نٍّي َوػػػػػػػدب د ل مبػػػػػػػت  َعَمػػػػػػػ  َعج 

َوَعػػػػػػػػػػػػػػػةس م َخْضػػػػػػػػػػػػػػػػَبة  الَبَنػػػػػػػػػػػػػػػػاف      م َبرب

   
َضػػػػػػػػػػػػػْر َ ًلْ  مبػػػػػػػػػػػػػد َها َواخب  َتَغْضػػػػػػػػػػػػػَف ج 

َفرَاف     ػػػػػػػػػػػػػػرٍَّجتب ب ػػػػػػػػػػػػػػالْزعب  َ َذا َمػػػػػػػػػػػػػػا ض 

   
 َفَمْمػػػػػػػػػػػػػػا َأفب َدَخمبػػػػػػػػػػػػػػت  َوَ ػػػػػػػػػػػػػػاَدَثتبن ي

َوَنػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف     ـس َأرب  َأَظْمتبن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ب َيػػػػػػػػػػػػػػػػػػوب

   
َمػػػػػػػػػاف  َ تْػػػػػػػػػ   ت َ ػػػػػػػػػدٍّث ن ي َعػػػػػػػػػف  اأَلزب

ػػػػػػػػػػػر  ب ػػػػػػػػػػػاأَلَذاف      َسػػػػػػػػػػػم عبت  ن ػػػػػػػػػػػَداَء   

   
: َوػػػػػػدب  ػػػػػػت  اثبَنػػػػػػيبف  َشػػػػػػْت َفَقاَلػػػػػػتب  َنَك ب

 َفَمْمػػػػػػػػػػػػػػػػا َصػػػػػػػػػػػػػػػػاَ َبان ي َطْمَقػػػػػػػػػػػػػػػػان ي  

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػت هـ  َفَمػػػػػػػػػػػػػػػػػات وا َبَعػػػػػػػػػػػػػػػػػةا َنَك ب  َوَأرب

يػػػػػػػَؼ َ ػػػػػػػي  َوػػػػػػػدب َنَعػػػػػػػان ي   ػػػػػػػَت َعر   َفَميب

   
وىذه األبيات تحوي تصريًحا بالحديث عف العمر وكراىة الّرجؿ لو، ويبدي كراىتو بذكر 

 دعيعذر، ويبّرر زواجو منيا وكأّنو قد خُ  أفْ  ال يالـ أو فْ الموـ عمى زواجو منيا، وأّنو يطمب أ
"ُدلمُت" أي: دّلو غيره عمييا، كما أّنو صّرح بصدمتو األولى مف كونيا "عجوز" وىذا يبّيف بقولو: 

"مبرقعة" فمـ يظير  تصراحة سبب رفضو األّوؿ ليا، ويشير إلى الخدعة في أّف ىذه المرأة كان
لو وجييا وأسراره، وكانت يداىا مخّضبتيف فمـ يعرؼ منيما إشارات تقّدـ الّسّف، حّتى دخؿ عمييا 

 ؛في أصعب أّيامو جعمتوحّتى  ،فانكشؼ المستور، واألنكى أّنيا زادت عميو وطأة األمر بحديثيا
ّنيا مات يطيقا عشرتيا فطّمقاىا، وأ"بيـو أروناف" وتزيد فتخبره أّنيا سبؽ ليا أف تزّوجت اثنيف لـ 

 ، وىذه داللة أخرى عمى طوؿ حياتيا مع األزواج.  عندىا أربعة أزواج غيره

 :(ٔ)وىجا أعرابيّّ امرأتو لتقدـ سّنيا فقاؿ

 ]مف مشطور الّرجز[

ػػػػػػػػػػػػَف اأَلوبًَلد   ػػػػػػػػػػػػَر َ ػػػػػػػػػػػػْواَء م   َيػػػػػػػػػػػػا ب كب

   
َبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَف البع   َوأ ـْ  ًلؼس م 

   
ػػػػػػػػػػػد ودو  ػػػػػػػػػػػر ؾ  َممب  َ َلػػػػػػػػػػػ  الْتَنػػػػػػػػػػػاد ج ع مب

   
يث  َعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد    َفَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٍّث يَنا ب َ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 

   
تَػػػػػػػػاد   َف ذ ج اأَلوب ػػػػػػػػفب ف ربَعػػػػػػػػوب ػػػػػػػػد  م   َوالَعهب

   
ػػػػػػػػػيَ د   ـَ الَعػػػػػػػػػاَلـ  ف ػػػػػػػػػي الم   َيػػػػػػػػػا َأوبػػػػػػػػػَد

   
                                                           

 .ٜٙٔ، وطبائ  الّنساء. ٙٗ،٘ٗ/ٗ العقد الفريد،ابف عبد رّبو،  ٔ))
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َهػػػػػػػػاد   َ نٍّػػػػػػػػيَ  ػػػػػػػػؾ  ف ػػػػػػػػي ج  ص  ػػػػػػػػفب َشخب  م 

   
فالمبالغة ظاىرة في ؛ في الحديث عف طوؿ عمرىا والوضوح ىنا ال يحتاج إلى مزيد شرحٍ 

كوف األعرابّي جعميا أّوؿ الّناس ميالًدا، وقولو "يا بكر" ينفي شبية أف ينصرؼ الّظّف إلى كونيا 
وعمميا  ،عف العصور الغابرةحديثو و  ،"يا أقدـ"قولو بنت حّواء كناية عف كونيا امرأة، إضافة إلى 

يعّبر عف  تيا بيذا، فيوى جعمتو ينعبحاليـ لمعايشتيا ليـ، غير أّف األعرابّي يوحي بأمور أخر 
يجاىدىا  ،عميو غالبةٌ  فشخصّيتيا طاغيةٌ ؛ "مف شخصؾ في جياد" بقولو صعوبة عشرتيا

 ويبدو أّنو ال يطيؽ، فمجأ إلى وصفيا بما تكره. ،ويحاوليا

وقد يأتي ذـّ شيخوخة المرأة في مسار نصح أو إرشاد، إّما أف يكوف مبنيِّا عمى تجربة أو 
 :(ٔ)، قاؿ أحدىـعمى خبرة

 ]مف الّطويؿ[

ػػػػاػ[َفػػػػ] ػػػػَت َأيٍّما شب  ًَل تَػػػػنبك َ ْف الػػػػْدهبَر َمػػػػا ع 

نبَهػػػػػػػػا َوَممْػػػػػػػػت     ػػػػػػػػْؿ م   م َجْرَبػػػػػػػػةا َوػػػػػػػػدب م 

   
َمار َهػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػفب َورَاء  خ  ػػػػػػػػػػؾ  َوَفاَهػػػػػػػػػػا م   َت  

ْنػػػػػت     ػػػػػَف الَبيبػػػػػت  ج   َ َذا َفَقػػػػػَدتب َشػػػػػيبئاا م 

   
َنػػػػػػػػػػػػ    َميبَهػػػػػػػػػػػػا َوَتمب ػػػػػػػػػػػػود  ب ر جب  َدْرَهػػػػػػػػػػػػاَتج 

نبَهػػػػػػػا الَمَ ْبػػػػػػػة  َهػػػػػػػْرت      َوات فب ط م َبػػػػػػػتب م 

   
واج زّ التنطوي عميو، وىذا الّتوجيو لعدـ  فابتداء األبيات بالّنيي يوّجو المتمّقي إلى نصحٍ 

إضافة إلى  ،بداللة عبارة "قد ُمّؿ منيا وَمّمت" ؛المرأة اّلتي سبؽ ليا الّزواج لعّمة تقّدـ العمرب

نسيانيا وعدـ تركيزىا، فيي تحّؾ مؤّخر رأسيا لتذّكر األشياء، وىذه المرأة ضّيقة الّصدر، سريعة 

الغضب، قد تصاب بالجنوف إف فقدت شيًئا مف البيت لعجزىا عف تذّكر مكانو كما تشير حركتيا 

ل ى ذلؾ كّمو فيي ممكنة بالحّؾ، ورّبما كانت تحّكو بسبب القذارة والقمؿ اّلذي يسري في رأسيا، وا 

وىذا ما توحي بو عبارة "وتمنع  ،الّنكاح كما يظير في البيت الثّالث، لكف ال رجاء فييا لولد

تحّبب إلييا  فوصفيا بأّنيا إفْ  ،وفوؽ ذلؾ فيي سيئة الخمؽ ال تبدي ودِّا أو محّبة لزوجيا ،دّرىا"

                                                           
 . )باب مذّمة الّنساء(.ٕٚٛٔ شرح ديواف ال ماسة،، الَمْرزوِقيّ  ٔ))

 ماّدة )ىّر(. ،ل ساف  العربانظر: ابف منظور، ساَء خمقيا وأصدرت صوًتا كصوت الكمب.  هّرت: 
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 االعتداء عمييا، وىي بذلؾ تيرّ ، كالغريب اّلذي ينوي "ىّرت" أي: ساء خمقيا وصاحت في وجيو

 كما ييّر الكمب في وجو الغرباء.

 :(ٔ)الّشاعر ذلؾ قوؿُ  بوُ وشِ 

 ]مف البسيط[

يػػػػػػػػَت َلَهػػػػػػػػا ػػػػػػػػوزاا َ فب د ع   ًَل تَػػػػػػػػنبك َ ْف َعج 

َهػػػػػػػا الػػػػػػػْذَهَبا   و يج   َوات فب َ ب يػػػػػػػَت َعَمػػػػػػػ  َتزب

   
َؾ َوَوػػػػػػػػال وا َ ْنَهػػػػػػػػا َنَصػػػػػػػػؼو   َفػػػػػػػػ  فب َأتَػػػػػػػػوب

ج َذَهَبػػػػػػػا َفػػػػػػػ  ْف َأطبَيػػػػػػػبَ    ػػػػػػػَفيبَها الْػػػػػػػذ   ن صب

   
ـّ  ،فيو يصّرح بقولو "عجوًزا" ،حيث االبتداء بالّنيي، غير أّف الّشاعر ىنا أكثر وضوًحا ث

ف أُ  الّذىب، وىو يبالغ في  يَ طِ عْ يعّزز رفضو وكراىتو ليذه المرأة بأف ال يتزّوجيا الّرجؿ حّتى وا 
بزواج مف انتصؼ عمرىا، ويسمؾ إلى ذلؾ سبيؿ حتى إّنو ال يقبؿ  ،استبعاد الّزواج مف الّنساء

ٌؼ" ويرى أّف ؾ وقالوا: إّنيا نصَ وْ أتَ  الجدؿ المنطقّي والمحاكمة العقمّية، ويوّظؼ أسموب الّشرط "إفْ 
أحسف عمر المرأة قد ذىب وىو الّنصؼ األّوؿ منو، وىو بيذا يحّث عمى نكاح الفتّية اّلتي 

 ب".يَ طْ تستقبؿ عمرىا بداللة "أَ 

 :(ٕ)ا جاء بالمعنى نفسو قوؿ الّشاعروممّ 

 ]مف البسيط[

ػػػػػػػػػوزاا َ فب أ ت يػػػػػػػػػَت ب َهػػػػػػػػػا  ًَل تَػػػػػػػػػنبك َ ْف َعج 

ناػػػػػػا َهَرَبػػػػػػا   ع  نبَهػػػػػػا م مب َمػػػػػػ ب ث َياَبػػػػػػَؾ م   َواخب

   
، فيي والَمَثؿ وترديد ىذا المعنى في الّشعر جعؿ ىذه األبيات تجري مجرى الحكمة

فالّنيي عف الّزواج بامرأة عجوز متّفؽ عميو  ؛َتنبك َ ْف َعج وزاا"ًَل ": ىي ،مبدوءة بجممة واحدة

 عنَدىـ مع اختالؼ أسبابو.
                                                           

 .ٚٗٔالم اسف واألضداد، . والجاحظ، ٖٖٕ/ ٗ، عيوف األخبارابف قتيبة،  ٔ))
 انظر: ابف منظور، ِلساُف العرب: َما تكوف اَل َصِغيَرة َواَل َكِبيَرة مف الّنساء، واألمثؿ اأْلَْفَضؿ. الّنصؼ 

 ماّدة )نصؼ(.
 .ٙ٘/ ٙ، َوَفيات األعياف. )باب مذّمة الّنساء(. وابف خّمكاف، ٖٚٛٔشرح ديواف ال ماسة،، الَمْرزوِقيّ  ٕ))
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 الهجاء بالّتعّرض لمّشرؼ –ثالثاا 

، ويجري تداولو والّتعامؿ معو جياًل بعد جيؿ، وىو كّؿ ما و الّناُس ى يعرفُ معنً  الّشرؼُ 

بالقيـ،  بو مف مساوئ األخالؽ، ومساٌس  يصوف العفاؼ والمعاني الّرفيعة الّسامية، والمساُس 

وما يقدح في شرؼ الّرجؿ غير ما يقدح في  ،يرسميا المجتمع لمّرجؿ أو لممرأةلمّصورة اّلتي  حٌ رْ وجَ 

لحساسّية  ؛شرؼ المرأة، بؿ إّف ىذا المعنى أكثر لصوًقا بيا منو، ويمكف خدشو فييا بأّي شيءٍ 

ـّ ال وفؽ  –رض والّتعّرض لمّشرؼ أو العِ  ،إلسالمّي تالًياعربّي اوضعيا في المجتمع العربّي أواًّل، ث

لمّنيؿ مف اآلخريف، وقد  وسيمةً  يكوفَ  قد يكوف حقيقيِّا مبنيِّا عمى وقائع ومشاىدات، أو أفْ  –الّدارج 

 ورد ذلؾ في أشعار العرب.

 ؛الّنساءو بطبائع معرفتُ  ،الّرجؿ عمى ىجاء المرأة في ىذا الجانب تراءِ سيـ في اجْ ومّما يُ 

، وغيرىا، (ٔ)، كما جرى في قّصة ليمى بنت الحمارسيفّ عمى تصريحات مف بعض باّطالعو

 :(ٕ)كـ تعشقيف؟ فقالت :ةورّبما تكوف المرأة ذّمت نفسيا وىي ال تدري، فقد قيؿ ألعرابيّ 

 ]مف الّطويؿ[

ػػػػػػػػب   ـس أ     ـب هَثَ ث ػػػػػػػػيَف أَلبفاػػػػػػػػا ك ػػػػػػػػْؿ َيػػػػػػػػوب

ػػػػػػدو    ػػػػػػنبهـ  َيببَقػػػػػػ َوَمػػػػػػا ف ػػػػػػي ف ػػػػػػَ اد ج َوا    م 

   
فيي تعشؽ كّؿ يوـ ثالثيف  دوَف أْف تدرَي بذلؾ؛ ىذه األعرابّية تيجو نفسياويبدو أّف 

منيـ في قمبيا، فيـ عابروف  ألًفا، وىي بذلؾ تبالغ لمّتكثير، وتعّزز مثمبتيا بأّف ىؤالء ال يبقى أحدٌ 
                                                           

 روي أّف ليمى بنت الحمارس التغمبّي رأت أباىا يبري أوتاًدا في فناء البيت، فقالت:( ٔ)
 باػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػزبيػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػفب يػػػػػػػػػدؿ  عز  

 عمػػػػػػػػػ  ابنػػػػػػػػػة ال مػػػػػػػػػارس الّشػػػػػػػػػي  األزبب   

   
 ممكػػػػػػػػػػػورة الّسػػػػػػػػػػػاويف خثمػػػػػػػػػػػاء الّركػػػػػػػػػػػب

 ووػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبب  )...(َذا تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدارؾ الّرهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز  

   
أشعار . انظر: المرزبانّي، "ؿ مف يخطبؾواهلل ألزوجّنؾ أوّ  -ال بارؾ اهلل فيؾ -؟لؾ ما"فقاؿ أبوىا: 

 .ٜٜ الّنساء،
 َمْف َقُرَب سمُوه ِمْف عشقو(. -. )الحّد الثّالث عشرٜٕٔ/ ٖم اضرات األدباء، الّراغب األصبيانّي،  ٕ))
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بزواؿ أسبابو الماّدّية، ولعّميا  ال أثر ليـ، وكأّنيا تقدح في نفسيا فحّبيا ليـ غير شريؼ يزوؿ

 أرادت االنتقاص مف الّرجاؿ فرأت أّنيـ ال يستحّقوف البقاء في قمبيا.

مف قومو يقاؿ ليا الّدلماء، فأتى األخطؿ أباىا فقاؿ لو: "يا أبا الّدلماء،  وقد ىجت األخطؿ جاريةٌ 
ّف الّدلماء ىجتني، فاكفني أمرىا"، قد عرفتَ  وكاف ذاؾ مّما  ،فضحؾ أبوىا ما بيننا مف الوّد، وا 

 :(ٕ)، فرجع األخطؿ وىو يقوؿ(1)ىا، وما لي عمييا مف سمطاف"أمرَ  مالكةٌ  أعجبو، وقاؿ: "ىي امرأةٌ 

 ]مف الوافر[

م ػػػػػػػػػػػػ ب َأَبػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػْدلبَماء  َعنٍّػػػػػػػػػػػػي  َأًَل َأبب

ػػػػػػػػػير     ـب َوص  ر ك  َجػػػػػػػػػاَف َشػػػػػػػػػاع   ب ػػػػػػػػػَِّْف ع 

   
 ف ػػػػػػػ  فب َيطبَعػػػػػػػفب َفَمػػػػػػػيبَس ب ػػػػػػػذ ج انبت َصػػػػػػػارس 

ػػػػػػػػػػػػػػير     َ  َيس  َنت ػػػػػػػػػػػػػػ  َوات فب ي طبَعػػػػػػػػػػػػػػفب َفَطعب

   
ي ػػػػػػػػَ    ػػػػػػػػي س  َ  َوَمع   َمتَػػػػػػػػ  َمػػػػػػػػا أَلبَقػػػػػػػػ

يػػػػػػػػر     َ  َنخ  ػػػػػػػػر  َعَمػػػػػػػػ  الَقَفػػػػػػػػا َوَلػػػػػػػػ  َيخ 

   
، ويتابع وصؼ عجزىا، قصير" شاعركـ ىاجيتو باستعارتو "عجافر باع صَ فاألخطؿ  يشير إلى قِ 

تبمغ بيجائيا األخطؿ شيًئا، وفي فيي إف تحاوؿ صرع غيرىا ال تنتصر، فالمقصود أّنيا لـ 
المقابؿ فيي إف ُتطعف سيؿ طعنيا، وقد ألمح األخطؿ إلى عمّوه عمييا في مجاؿ غير الّشعر، 
وىو تعّرضو ليا ولشرفيا، فإف لقييا ومعو سالحو، سقطت عمى ظيرىا وليا نخير، وىذه إشارة 

بمغ ذلؾ حيث  ؛ع واسترضاء األخطؿلّتراجىا إلى اباعمو الفاحشة بيا، وىذا ما دعا أمبّطنة إلى ف
 ي أكؼُّ ا ما قمت فات، لكنّ أمّ "أبا الدلماء، فأتاه ومعو ناس مف قومو، فطمبوا إليو، فكؼ وقاؿ: 

 .(3)"فيما أستقبؿ

ويصّرح بعض الّناس بما يريدونو مف ىجاء، ومّما يبدو أّنو عمى الحقيقة وليس تيّجًما، 

 :(ٗ)ما قالو زيد بف عمير في َأَمِتوِ 

                                                           
 .ٜٚأشعار الّنساء، المرزبانّي،  (1)

 .  ٔٛٔ -ٓٛٔ، ديوانَ ٕ))
 .ٜٛأشعار الّنساء، المرزبانّي، انظر:  (3)
 .ٗٙٔ وطبائ  الّنساء،. ٖٕٔ/ٚ العقد الفريد،ابف عبد رّبو،  ٗ))
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 ]مف الّطويؿ[

  َ َذا و مبػػػػػػػػػػػت  َأوبَمَعػػػػػػػػػػػػتب  َ تْػػػػػػػػػػػ  اأ َعات ب َهػػػػػػػػػػػ
َيهػػػػػػػػػػػػػػا َفَتع ػػػػػػػػػػػػػػود     زب  َأَبػػػػػػػػػػػػػػ  اع  َ ًْل خ 

   
ثَػػػػػػتب َوػػػػػػاَدتب َوات فب َطه ػػػػػػَرتب َزَنػػػػػػتب   َفػػػػػػ  فب َطم 

ػػػػػػػػيب    َنػػػػػػػػ  ب َهػػػػػػػػا َوَتق ػػػػػػػػود   َفه   َأَبػػػػػػػػداا ي زب

   
أ فاجَ يُ ظّنو أّنيا انتيت، فَ  يا الفاحش، فيعاتبيا ويموميا، حّتى يغمب عمىمَ عْ فيو يعمـ منيا فِ 

وىو يبالغ في إظيار انغماسيا  إليو، فيدعو عمييا بالخزي استنكاًرا لذلؾ الفعؿ المشيف، أّنيا تعودب

ة عيّ ، وكأّف ىذا الفعؿ استجابة طببشيوتيا، موّظًفا أسموب الّشرط في صدر البيت الثّاني مّرتيف

ى الّزنا تارة أو تدعو اآلخريف إليو تارة أخرى، فيي في كّؿ حاالتيا بال شرؼ، فتجنح إل ؛عندىا

 وكذلؾ الفعؿ المضارع في عجز البيت الثّاني يؤّكد استمرارىا في ىذه الّرذيمة "يزنى، تقود".

 :(ٔ)وقاؿ أعرابّي في فاجرة

 ]مف الّطويؿ[

ػػػػػػػػؿ   ػػػػػػػػَعة  الَ بب  أَل ْمػػػػػػػػا َعَمػػػػػػػػ  َدارس ل َواس 

ـ  ب ػػػػػػػالر     ؿ  أَل ػػػػػػػوؼس ت َسػػػػػػػوٍّج َصػػػػػػػال َ  الَقػػػػػػػوب  ذب

   
َ تْػػػػػػ  َكَِّْنَمػػػػػػا ػػػػػػْداث    َيب يػػػػػػت  ب َهػػػػػػا ال  

ػػػػػػؿ     ػػػػػػفب َنخب ػػػػػػفب َمػػػػػػَداف َ  م   َيب يت ػػػػػػوَف ف يَهػػػػػػا م 

   
ـب  ْجػػػػػػاَج َمْكػػػػػػَة ك ْمه ػػػػػػ  َوَلػػػػػػوب َشػػػػػػه َدتب   

ػػػػػؿ     نبَهػػػػػا َعَمػػػػػ  َوصب ـ  م  ػػػػػوا َوك ػػػػػؿ  الَقػػػػػوب  َلرَا  

   
فيذه المرأة سّيئة الخمؽ إلى حّد أّنيا ال تفّرؽ بيف الّرجاؿ، وتصميـ ميما كانوا، وال تطرد 

تسأؿ عنو ومف يكوف، ولشّدة بغييا في  أحًدا مف قربيا كما ال تفعؿ الّنخمة مع مستظّميا دوف أفْ 

ردؼ الجمع ؛ إْذ يادرة عمى إغواء حّجاج مّكة كّميـىذا األمر يسخر الّشاعر منيا ويرى أّنيا ق

وبالكناية عف الّضخـ مف الحجيج بالّتوكيد المعنوّي "كّميـ"؛ ليشيَر إلى مدى انغماسيا في الّرذيمة، 

                                                           
 م اضرات األدباء،. والّراغب األصبيانّي، ٙٓٛ/ ٕ والّشعر والّشعراء،. ٜٜٕ/ٗ عيوف األخبار،ابف قتيبة، ٔ) )
ٕ /ٕٕٙ. 
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الّشرط "ولو شيدت" ىو منبع الّسخرية اّلتي تؤّدي معنى بو  صفة المجوف بعبارة "واسعة الحبؿ"،

 المبالغة في ىذا الّنّص.

 اليذليّ  اليجاء بالّشرؼ، فقد كاف أبو ذؤيب ويجمع بعض الّشعراء بيف الّرجؿ والمرأة في

يقاؿ لو: خالد بف زىير، فخانو فييا، فقاؿ أبو  ييوى امرأة مف قومو، وكاف رسولو إلييا رجؿٌ 

 :(ٔ)ذؤيب

 ]مف الّطويؿ[

ين ػػػػػػػي َوَخال ػػػػػػػداا َمع  يَف َكيبَمػػػػػػػا َتجب يػػػػػػػد   ت ر 

َمػػػ   الْسػػػيبَفاف     ػػػد    -َويبَ ػػػؾ  –َوَهػػػؿب ي جب مب  ف ػػػي غ 

   
نٍّػػػػػػػي َورَاَبػػػػػػػةا  ػػػػػػػَت م   َأَخال ػػػػػػػد  َمػػػػػػػا رَاَعيب

َفَظن ػػػػػػػي ب الغَ    ػػػػػػػَض َفَت ب ج يبػػػػػػػب  َأوب َبعب ػػػػػػػد   َمػػػػػػػا ت بب

   
لفعميا، فيي خانتو مع رسولو إلييا، ويصاحب  عمييا واستنكارٌ  فالبيت األّوؿ إنكارٌ 

االستفياـ اإلنكارّي تصوير جميؿ يرّسخ الّشاعر فيو معناه، فيو وخالد سيفاف، وىي غمد، ومف 

، وىذا الّتصوير البديع الستحالة اجتماع ع سيفاف في غمد واحد المتناع ذلؾالمنكر أف يوض

البيت الثّاني فيو لوـ مف أبي ذؤيب لرسولو، و  شيئيف في مجاؿ واحد جرى مجرى المثؿ فيما بعد،

داللة قوؿ الّشاعر فيو لـ يحفظ قرابتيما ولـ يحفظ عيده إليو، بؿ رّبما أظير الّرسوؿ خيانتو ب

 ؛ فيو يمتمس منو نفي الخيانة، ولكّف أفعالو تشير إلى الّريبة منو، والّشّؾ فيو."بعض ما تبدي"

أو في  ذيمة مف امرأة مصونة ال يتوّقع منيا ذلؾ،الّناجمُة عف صدور فعؿ الرّ  والّصدمةُ 

ومف ذلؾ أّف امرأة سألت زوجيا الحّج فأذف ليا  مقاـٍ مقّدس، مّما دفع الّشعراء إلى ىجاء نسائيـ،

 :(ٕ)وبعث معيا أخاه، فمما انصرفا عنو سألو عنيا فقاؿ

                                                           
زانة األدب. والبغدادّي، ٓٗٙ/ ٕ، والّشعر والّشعراء. ٕٖٓ/ٗ عيوف األخبار،ابف قتيبة،  ٔ))  .٘ٔ٘/ ٛ، خ 
 .ٖٖٓ، ٕٖٓ/ ٗ، عيوف األخبارابف قتيبة،  ٕ))
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 ]مف البسيط[

ػػػػػػػػت  َلَهػػػػػػػػا َعيبباػػػػػػػػا أ َخبٍّػػػػػػػػر      َوَمػػػػػػػػا َعم مب

ب ػػػػػػػؿ   اتٍَّهػػػػػػػام يَ َ ًْل    َب اإل   ف يَهػػػػػػػا َصػػػػػػػا  

   
 ك ْنػػػػػا َنَهػػػػػاراا َ َذا َمػػػػػا الْسػػػػػيبر َجػػػػػْد ب َنػػػػػا

ػػػػػػػفب م  ي َغيٍّػػػػػػػ   ػػػػػػػؿ  م   ؿ  ث ػػػػػػػرَاف  َوَمػػػػػػػا ب الْر ب
   

م    ف ػػػػػػػػػػوَف َكث يػػػػػػػػػػرَا ف ػػػػػػػػػػي َمَناز ل َنػػػػػػػػػػاَوَيخب

َتَسػػػػػػػػؿ      َفػػػػػػػػَ  َنػػػػػػػػزَاؿ  َنػػػػػػػػَر   ثَػػػػػػػػاَر م غب

   
ـ  َمػػػػػػػا َكاَنػػػػػػػتب  َمػػػػػػػ ـب َفػػػػػػػاع  َأعب  َسػػػػػػػرَائ ر ه 

ـ  ب النٍّْيػػػػػػػػػػػػػات  َوالَعَمػػػػػػػػػػػػػؿ     َمػػػػػػػػػػػػػ  َواع  َأعب

   
ليذه المرأة، فيستعمؿ الّنفي "وما  مشرؽٍ  يكشؼ الّشاعر في صدر البيت األّوؿ عف وجوٍ 

وىنا تسعد نفس زوجيا، لكّف الكالـ ال يتوّقؼ، فتحدث الّصدمة بما  ،أخّبره" بٍ يْ عَ  فْ عممت ليا مِ 

 يورده مف مثيرات لمّشّؾ وتيمة صريحة، وىذه الّنقمة الّصادمة بيف الّنفي األّوؿ واالستثناء بتيمةٍ 

يامو في الّشرؼ تعّمؽ األثر عمى الّزوج المتمّقي، وال ينتيي الّشاعر حّتى يثير الّشكوؾ ويبّرر اتّ 

ّخرىما خمؼ الّركب، ىي وصاحب اإلبؿ، ووجود آثار اغتساؿ يمي فعميما المنكر اّلذي مف تأ

توحي بو تمؾ اآلثار، ولكّف الّنياية تأتي بأف ال يشيد شيادة قطعّية، فيرّد األمر إلى اهلل وعممو 

 ويتنّصؿ مف قولو، إمعاًنا منو في إثارة الّريبة.

 :(ٔ)مطمًقا، قوؿ األخطؿالّنساء بطبائعيّف  ومّما جاء في ىجاء

 ]مف الكامؿ[

ن ْيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو  وَعَنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ج   َوَتَغْوَلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتب ل َتر 

ػػػػػػػػػػػػػػَواًَل    يَنػػػػػػػػػػػػػػَؾ اأَلهب  َوالبَغان َيػػػػػػػػػػػػػػات  ي ر 

   
ػػػػػػػػَبا ْف َ َلػػػػػػػػ  الصٍّ ػػػػػػػػفب َهَفػػػػػػػػَوات ه  َف م  ػػػػػػػػد دب  َيمب

ػػػػػػػَواًَل    َ  الغ ػػػػػػػَواَة ط  َف ب ػػػػػػػ ػػػػػػػدب  َسػػػػػػػَبباا َيص 

   
ْف َ َذا َجػػػػػػػػػػػَر  ػػػػػػػػػػػر ه  ػػػػػػػػػػػَف َكَمكب  َمػػػػػػػػػػػا َ فب رََأيب

َبػػػػػػػػػػػػػػػػاًَل    َبػػػػػػػػػػػػػػػال ه ْف     ف يَنػػػػػػػػػػػػػػػا َوًَل َك  

   
َيات  ل َمػػػػػػػػػػػػفب َهػػػػػػػػػػػػَويبَف َمَسػػػػػػػػػػػػْبةا  ػػػػػػػػػػػػد   الم هب

ػػػػػػػػَنات  ل َمػػػػػػػػفب َوَمػػػػػػػػيبَف َمَقػػػػػػػػاًَل    س   َوالم  ب

   
داا َنػػػػػػػػَؾ َشػػػػػػػػاه  ػػػػػػػػَدَؾ َمػػػػػػػػا رََأيب  َيػػػػػػػػربَعيبَف َعهب

ػػػػػػػػَذاًَل    ػػػػػػػَؾ م  َف َعنب ػػػػػػػرب لبَت َيص   َوات َذا َمػػػػػػػذ 

   

                                                           
 ، ماّدة )مِذَؿ(.، لساف العربمِذَؿ: قمؽ وضجر. انظر: ابف منظور .ٕ٘ٗديوانَ،  ٔ))
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وتغّير الميوؿ، وانعداـ الثّبات، وىّف في سبيؿ  ؿ،افالّشاعر يصؼ الّنساء بتقّمب األحو 

غير مفيومة، وأىـّ ما في األبيات داللة ثالث  ذلؾ يظيرف ما ال يسررف، ويتصّرفف بطريقةٍ 

مو، ويقدح فالمرأة تتصّيد ضحاياىا وفؽ رأيو، وشراكيا المكر وحبائ ؛كممات "يصدف، مكر، حباؿ"

في البيت األخير، فيّف ال يحفظف العيد إاّل ما أقمت معيّف وعمييّف،  ّنساءالّشاعر في وفاء ال

وىذه إشارة إلى سموكيّف غير مسمؾ الّشرؼ والوفاء. والّشاعر في ىذه األبيات ال يخّص امرأة 

 بعينيا، بؿ عموـ جنس الّنساء.

يًرا ما وتعّرض الّشعراء ألّميات غيرىـ، جامعيف المساس في الّشرؼ إلى منزلة األـّ، وكث

 :(ٔ)كاف ذلؾ في المياجاة بيف الّشعراء المتخاصميف، يقوؿ ابف مقبؿ

 ]مف الّطويؿ[

َبَنا ػػػػػػػػيٍّ َضػػػػػػػػرب َدتب أ ـ  الْنَجاش   ولػػػػػػػػوب َشػػػػػػػػه 

ػػػػػػػػػػفٍّيَف َفػػػػػػػػػػْدتبَنا ب ك ػػػػػػػػػػؿٍّ َيَمػػػػػػػػػػاني      ب ص 

   
َ  َ ْياكػػػػػػػػػػػػةو َعَركْيػػػػػػػػػػػػةو   َوَجػػػػػػػػػػػػاَءتب بػػػػػػػػػػػػ

ػػػػػػػػػَ ف     ر َهػػػػػػػػػا َرج   َتَناَزَعَهػػػػػػػػػا ف ػػػػػػػػػي ط هب

   
والّنجاشػػّي شػػاعر اإلمػػاـ عمػػّي فػػي صػػّفيف، فيياجمػػو ابػػف مقبػػؿ فػػي أّمػػو، ويصػػفيا بقولػػو 

لجسػد  والحّياكة المرأة اّلتي تمشي مشية متمايمة، وذلؾ لثقؿ أردافيا، وىػذا وصػؼٌ  ،"حّياكة عركّية"

ياًمػا أّمو يكممػو بقولػو "عركّيػة" بمعنػى المػرأة الفػاجرة، وفجورىػا مػف كونيػا اختمػؼ عمييػا رجػالف، اتّ 

 ليا في شرفيا ولمّشاعر الّنجاشّي في نسبو.

 

 

                                                           
 .ٖٙٗ،ٖ٘ٗ، ديوانَ ٔ))
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ومف ىذا القبيؿ، قوؿ  عمرو بف لجأ الّتميمّي يعّير جريًرا بأّمو ويصفيا بأبشع 

 :(ٔ)الّصفات

 ]مف الكامؿ[

ـب  ػػػػػػػػػػَؿ ن َسػػػػػػػػػػائ ك   َيػػػػػػػػػػاببَف الَمرَاَغػػػػػػػػػػة  َ ْف َ مب

ػػػػػػػػػػػؿ   مياػػػػػػػػػػػا َوَعب يػػػػػػػػػػػَدا    َمػػػػػػػػػػػاءو ي َفصٍّ

   
ْيػػػػػػػػػػػػػػةس  ب وع  ـ  ي رب َ ػػػػػػػػػػػػػػا َ  َأرب  َعم َقػػػػػػػػػػػػػػتب ب ػػػػػػػػػػػػػػ

ػػػػػػػوؿ  َعت ػػػػػػػوَدا   ػػػػػػػَف الف     َنَكَ ػػػػػػػتب َأَزْؿ م 

   
َهػػػػػػػػػػا ـب تَػػػػػػػػػػؾ  أ م  ػػػػػػػػػػَعاَء َلػػػػػػػػػػ ْيػػػػػػػػػػةو َرضب  َغَذو 

ػػػػػػػػؿ  َذل ػػػػػػػػَؾ ل مبك ػػػػػػػػرَاـ  َول ػػػػػػػػوَدا   ػػػػػػػػفب َوبب  م 

   
: األتاف، أو (ٕ)يبدأ الّشاعر ىجاءه بوصفو "يا بف المراغة" والمراغة في تفسيرىا قوالف

ـّ في األبيات الالحقة،  تاوفي كماّلتي يتمّرغ بيا الّرجاؿ،  الحاليف ىي مذمومة عنده، ويؤّكد ىذا الّذ

فيي تمد وال ترضع أوالدىا، وكأّنيا تتنّصؿ منيـ أو تعجز عنيـ، وينفي عنيا وعف أّميا في البيت 

 بأّنيا ال تمد الكراـ. ة؛األخير صفة الكرام

معرض اليجاء، ومف ذلؾ  الّشعراء نّيتيـ في الّتشيير، ويصّرحوف بذلؾ فيويعمف بعض 

 :(ٖ)بف حجر قد رمى بنسب الميجّو عندما قاؿأّف أوس 

 ]مف الّطويؿ[
                                                           

 .ٕٚشعر عمرو بف لجِّ الّتميمّي،  ٔ))
: الّرضيُع ال ُيَغذَّى بمبف َأمو، بؿ بمبف غيرىا. ويقاؿ: َغَذْوُت الصبيَّ بالمََّبِف فاْغتَذى َأي َربَّْيتو بو، الَغَذو ج   

 ماّدة )غذو(. ،ل ساف  العربانظر: ابف منظور، وال يقاؿ َغَذْيتو، بالياء. 
مير. ب أصحاب حَ ميْ عشيرتو بني كُ  لو بأفّ  معايرةً قوؿ لجرير يا ابف المراغة والفرزدؽ ي ، األتاف" المراغة:(ٕ)   

و ولدتو في مراغة اإلبؿ. وقاؿ ابف عباد: المراغة األتاف ال تمنع الفحولة؛ وبذلؾ ىجا وقاؿ الغورّي: ألّف أمّ 
جاؿ". انظر: ابف اغة لمرّ يا بو األخطؿ. يريد: أنيا كانت مر لقبّ  ؛ا. وقاؿ بعضيـ: المراغة أـ جريرالفرزدؽ جريرً 

زانة األدبحّجة الحموّي،   .ٜ٘/ ٖ، خ 
 .ٕٔٔ، ٔٔٔديوانَ،  ٖ))

َيـ:: الخبير، الحاذؽ المتعّمؽ في كّؿ عمـ. الّنطاسيّ : اسـ موضع.  رم ء  ذب مف الّرجاؿ: الحاذؽ  ال  
ماّدة )حرمؿ(، و)نطس(، و)حذـ(،  ،ل ساف  العربانظر: ابف منظور، : الحائض، أو الفاجرة. العارؾبالّشْيء. 
 و)عرؾ(.
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نٍّػػػػػػػػػػيب  َجػػػػػػػػػػاءو َف  ْنمػػػػػػػػػػا َفػػػػػػػػػػ  فب َيػػػػػػػػػػِّبت ك ـ م   ه 

نٍّػػػػػػػيب    َ  م  ـب ب ػػػػػػػ  َجميػػػػػػؿ  ببػػػػػػػف  َأرَوَمػػػػػػػا َ بػػػػػػاك 

   
َم ءَ  راا َ ػػػػػػػػػػػػرب  ْب َوَأوَمَعػػػػػػػػػػػػت َتَجمْػػػػػػػػػػػػَؿ َغػػػػػػػػػػػػدب

ػػػػػػػػػػػَؿ َممَهمػػػػػػػػػػػا   َ  َلْمػػػػػػػػػػػا رَأ  َأهب  َسػػػػػػػػػػػ ائ ب 

   
ـ  ف يَهػػػػػػػػػػػا َ َلػػػػػػػػػػػْي َفػػػػػػػػػػػ  ْنني  َفَهػػػػػػػػػػػؿب َلك ػػػػػػػػػػػ

َيما   ػػػػػػػذب ػػػػػػػْي     َطبيػػػػػػػبو ب َمػػػػػػػا َأعيػػػػػػػا الْنطاس 

   
ػػػػػػػفب ثَػػػػػػػوب  َشػػػػػػػمطاَء عػػػػػػػار ؾس   َفػػػػػػػِّ خر َجك ـ م 

َ  َدمػػػػػػػػػػػػػػا    م َشػػػػػػػػػػػػػػْهَرةس َبمْػػػػػػػػػػػػػػتب َأسػػػػػػػػػػػػػػاف َم

   
األخير، فبعد تصريحو بيجاء مخاطبيو في البيت وموضع اليجاء لممرأة في البيت 

األّوؿ، أعمف ليـ أّنو قادر عمى أف يجعميـ أبناء امرأة "شمطاء عارؾ" بداللة إخراجو ليـ مف 

وال يبدو الّدـ اّلذي عمى ثوبيا دًما عاديِّا بؿ دـ  ،ّيرة"شَ ثوبيا، وبداللة ىجائّية أخرى مف قولو "مُ 

األـّ بصورة خاّصة، لما ليا مف لممرأة في ىجاء قوميا،  اه توظيؼٌ فجور أقدمت عميو. وىذا االّتج

 عالقة ماّسة بالّنسب ذي الحساسّية العالية عند العرب.

اليجاء ليس مقصوًرا عمى األـّ، بؿ قد يكوف لمّزوجة، ومف ذلؾ أّف مثؿ ىذا الّنوع مف و 

 وىو اًل يِ مْ يَ مُ  تأتيَ  ، وأرادت أفْ (ٔ)، كانت امرأة عمروغمبيّ ؿ التّ ابنة خاؿ الميميؿ، وىي ابنة المجمّ 

 :(2)أسير، فقاؿ يذكرىا

 ]مف الخفيؼ[

َنػػػػػػػة  الم َجمٍّػػػػػػػؿ  َبيبَضػػػػػػػا فبَمػػػػػػػةو َمػػػػػػػا ابب  ط 

َنػػػػػػػػػػاؽ     يػػػػػػػػػػَذةو ف ػػػػػػػػػػي الع   ء  َلع ػػػػػػػػػػوبو َلذ 

   

                                                           
َبيبَعةَ  ( ٔ) و ببف  َمال ؾ  ببف  ض  ر  اْلَبْكِريُّ  ؛ "قيؿ: ِإفَّ ُمَيْمِياًل َعاَد ِإَلى ِدَياِر َقْوِمِو، َفَأَخَذُه َعْمُرو ْبُف َماِلِؾ ْبِف ُضَبْيَعةَ َعمب

ـَ ِبَيا ِمْف َىَجَر، َوَكافَ   َصِديًقا ِلُمَيْمِيٍؿ، َفَأْىَدى َأِسيًرا ِبَنَواِحي َىَجَر، َفَأْحَسَف ِإَساَرُه، َفَمرَّ َعَمْيِو َتاِجٌر َيِبيُع اْلَخْمَر َقِد
َحُروا ِعْنَدُه ِبْكًرا َوَشِرُبوا ِعْنَد ُمَيْمِيٍؿ ِفي َبْيِتِو الَِّذي َأْفَرَد َلُو ِإَلْيِو َوُىَو َأِسيٌر ِزقِّا ِمْف َخْمٍر، َفاْجَتَمَع ِإَلْيِو َبُنو َماِلٍؾ َفنَ 

ـُ الشََّراُب َتَغنَّى ُمَيْمِيٌؿ ِبَما َكاَف َيُقوُلُو ِمَف الشّْْعِر َوَيُنوُح ِبِو َعَمى َأخِ  ا َأَخَذ ِفيِي يِو ُكَمْيٍب، َفَسِمَع ِمْنُو َعْمٌرو َعْمٌرو. َفَممَّ
ُد ِإالَّ َخْمًسا ِفي َحَماَرِة َؾ َفَقاَؿ: ِإنَُّو َلَريَّاٌف، َوالمَِّو اَل َيْشَرُب ِعْنِدي َماًء َحتَّى َيِرَد َزِبيٌب، َوُىَو َفْحٌؿ َكاَف َلُو اَل َيرِ َذلِ 

ـْ  ـْ ُحرَّاٌص َعَمى َأْف َيْيِمَؾ ُمَيْمِيٌؿ، َفَم َيْقِدُروا َعَمْيِو َحتَّى َماَت ُمَيْمِيٌؿ َعَطًشا". انظر: اْلَقْيِظ، َفَطَمَب َبُنو َماِلٍؾ َزِبيًبا َوُى
 .ٙٛٔ/ 0الكامؿ في الّتاري ، ابف األثير، 

 .ٛ٘ ،ديوانَ (ٕ)
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يػػػػػػػػدس  ػػػػػػػػر  َبع  ػػػػػػػػؾ  َغيب َهب ي َمػػػػػػػػا َ َليب  َفػػػػػػػػاذب

ثَػػػػػاؽ     َنػػػػػاَؽ َمػػػػػفب ف ػػػػػي الو   ًَل ي ػػػػػَ اَت  الع 

   
َرَهػػػػػػػػػػا َ َلػػػػػػػػػػْي َوَواَلػػػػػػػػػػتب َضػػػػػػػػػػَرَبتب   َن ب

يًّا َلَقػػػػػػػػدب َوَوتبػػػػػػػػَؾ اأَلَواو ػػػػػػػػي    َيػػػػػػػػا َعػػػػػػػػد 

   
والّزير ىنا ال يياجـ ابنة خالو ليجائيا لذاتيا، بؿ ييجو بيا زوجيا خصمو وآسره، ولذلؾ 

ـّ يأتي لزوجيا مف  يّتيميا بأّنيا راودتو عف نفسو في األسر، فبادرت إليو طالبةً  العناؽ، والّذ

رغبتيا  ؛عجزه عف حفظيا مف أسيره حّتى تعّفؼ عنيا ىو لكونو أسيًرا، والثّاني ؛وجييف: األّوؿ

سفاؼٌ  ،مف قدره وىذا حطّّ  ،في األسير وسعييا إليو دوف أف تقيـ وزًنا لزوجيا لو  بشأنو، وازدراءٌ  وا 

 ولشخصو.

 اء بيا، والّطعف في عّفتيا، وذلؾ ما فعمو جريرٌ وتعّرض المرأة لألسر سبيٌؿ آخر لميج
بعد أْف  أسرىا عمراف بف مّرة المنقرّي يوـ الّسّيداف، قاؿ  ؛عندما ىجا الفرزدؽ بأختو جعثف

 :(ٔ)جرير
 ]ِمَف الَكاِمؿ[

َدؽ  َكيبَنَهػػػػػا ػػػػػْرَة َيػػػػػا َفػػػػػَرزب  غَمػػػػػَز اببػػػػػف  م 

ػػػػػػػػ   ػػػػػػػػذ ور   َز الْطب يػػػػػػػػب  َغمب  َنَغػػػػػػػػان َ  الَمعب

   
ػػػػػَد َووبَعػػػػػة  َسػػػػػببَعةس َخػػػػػز َج  َدؽ  َبعب  الَفػػػػػَرزب

ػػػػػػفب َوَلػػػػػػد  اأَلَشػػػػػػدٍّ ذ ك ػػػػػػور     ػػػػػػف  م   َكالب  صب

   
 :(ٕ)وقاؿ أيًضا

 ]ِمَف الطَِّويؿ[

َيػػػػػػةا  زب ػػػػػػيَداف  ًَلَويبػػػػػػَت خ   َعَمػػػػػػ  َ َفػػػػػػر  السٍّ

َب    ػػػػػػم  َبػػػػػػَؾ َغاس  ـب ي نبػػػػػػؽ  َثوب ـَ الْرَ ػػػػػػا َلػػػػػػ  َوَيػػػػػػوب

   
نبَقػػػػػػػػرو َوػػػػػػػػدب  ػػػػػػػػت ـ  َوَوػػػػػػػػدب َنْوَختبَهػػػػػػػػا م   َعم مب

َب    ػػػػػػػػػػػَتم ج  الػػػػػػػػػػػْدأبيات  ش ػػػػػػػػػػػعبرس َكَ ك م ػػػػػػػػػػػ  ل م عب

   
ػػػػػػػػػْرَة َكيبَنَهػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػف  م  ػػػػػػػػػرَاف  بب مب  ي َفػػػػػػػػػرٍّج  ع 

َب    م ػػػػػػػػَؽ َ ائ م ػػػػػػػػ يػػػػػػػػر  أ عب و ن ػػػػػػػػزَاَء الع  ػػػػػػػػز   َوَينب

   
                                                           

زانة األدبالبغدادّي، (ٔ)     .ٜٚ/ ٖ، خ 
 .ٜٚ/ ٖ، نفسَ(ٕ)   

: اّلذي والمعذور: أوراـ تحدث في الحمؽ. غان والنّ لحـ الفرج.  والكيف:فع. عف والدّ : شبو الطّ الغمز
سرت، سبعة مف ولد األشد المنقري. ويقاؿ: عمقت أصابتو العذرة، وىو وجع الحمؽ. يريد أف أختو نكحيا، حيف أُ 

ّالتي يضربيا الفحؿ فال تحمؿ. وىذا افتراء مف جرير عمى جعثف،  وال ائؿ:األنثى مف الذكر وأعمقت: إذا حممت. 
 عترؼ جريٌر بقذفو إّياىا وندـ عميو.فإنيا كانت مف الّنساء الّصالحات؛ وقد ا
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بيف العرب، ويذكر سوى  يذكر حادثة بعينيا، فييا أسرت أخت الفرزدؽ في وقعةٍ  فجريرٌ 

األسر أّنيا تعّرضت لمفعؿ الّشائف بيا مّمف أسرىا، ما يعني مضاعفة تقبيح ما جرى ليا، وذلؾ 

ليس لممساس بشرفيا، بقدر ما يريد مياجمة خصمو الفرزدؽ بالعجز وقّمة الّشرؼ، وكانت أختو 

 الوسيمة إلى ذلؾ. 

لشكؿ الخصومة مع  ـ، وذلؾ تابعٌ وقد ييجى رجاُؿ القبيمة كّميـ بتناوؿ شرؼ نسائي

 :(ٔ)عندما قاؿ فرًدا كاف أـ قبيمة، كما فعَؿ الفرزدؽ في ىجائو بني باىمةأالميجّو 

 ]ِمَف الَكاِمؿ[

ػػػػػػػرَار  َعب يػػػػػػػد  َ ّيػػػػػػػي َعػػػػػػػامرس  ػػػػػػػت ـب ش   َأنب

  
َرْكػػػػػػػػػب   َ  َسػػػػػػػػػن وَخ م  ػػػػػػػػػ َم   َ َسػػػػػػػػػباا َوَأألب

   
ـَ َ م يَمػػػػػػػػػةس  ـب َ ػػػػػػػػػرَا َنعػػػػػػػػػوَف َله ػػػػػػػػػ  ًَل َتمب

  
َطػػػػػػػػػب   ـب ت خب ـب َوات فب َلػػػػػػػػػ  َوت َنػػػػػػػػػاؿ  َأيٍّم ه ػػػػػػػػػ

   
ىؤالء الّرجاؿ كّميـ عاجزوف، ال يقوموف بالمفترض بيـ القياـ بو، وما ينبغي أف يكوف  

واجبيـ، بحفظ الحميمة وحراميا، إضافة إلى أّف الّشاعر ييجو الّنساء بقولو "وتُناؿ أّيميـ" بالخّفة 

زواج، إشارة إلى فعؿ الحراـ بيّف، وىذا قدح  إشيارطبة أو خِ  مناؿ لمف يريد دوفوأّنيّف سيالت ال

 بالّنساء مف جية، وبالّرجاؿ القّيميف عمييّف مف جية أخرى.

 

 

 

 

                                                           

 .ٖٗ، ديوانَ(ٔ)  
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 الّسموكيّ اًلجتماعّي و الهجاء  -رابعاا

 ألسبابٍ  ما يكوفُ  اليجاء كما لوحظ في المحاور الّسابقة لمبحث، فمنو أسبابُ  تختمؼُ 

أخرى ترجع  ، وثّمة أسبابٌ أو نزاعٍ  عاّمة، ومنو ما كاف لخصومةٍ  ومنو ما كاف ألسبابٍ  ،شخصّيةٍ 

كقوليـ في لممجتمع،  في العقؿ الجمعيّْ  عند الّشاعر لممرأة، أو موروثٍ  اجتماعّيةٍ  إلى رؤيةٍ 

 :(ٕ)وقاؿ طفيؿ في ىذا المعنى .(ٔ)"هيت امرأة وّط عف شيء ًَّل أتتَ"ما ن  : الّنساء

 البسيط[]مف 

ػػػػػػػػػَجارس َنَبػػػػػػػػػتبَف َمعاػػػػػػػػػا  َ ْف النٍَّسػػػػػػػػػاَء َكَِّشب

ػػػػػػرٍّ َمػػػػػػِّبك وؿ     ػػػػػػض  الم  نبَهػػػػػػا الَمػػػػػػرَار  َوَبعب  م 

   
م ػػػػػػؽس   َ ْف النٍَّسػػػػػػاَء َمتَػػػػػػ  ي نبَهػػػػػػيبَف َعػػػػػػفب خ 

َ  َواو ػػػػػػػػػػػػػ و ًَل ب ػػػػػػػػػػػػػْد َمفبع ػػػػػػػػػػػػػوؿ      َف  ْنػػػػػػػػػػػػػ

   
زرعت مًعا في  مشتركة، ويصّورىّف كأّنيّف أشجارٌ  صفاتٍ  ذواتُ  فيو يرى أّف الّنساءَ 

ْن َأْعنَاٍب وىذا المعنى يحاكي قولو تعالى: مكاف واحد،  تََجاِوَراٌت َوَجنَّاٌت مِّ َوِِف األَْرِض قَِطٌع مُّ

ُل َبْعَضَها َعََل َبعْ  ٍض ِِف األُُكِل إِنَّ ِِف َذلَِك َوَزْرٌع َوَىِخوٌل ِصنَْواٌن َوَغْْيُ ِصنَْواٍن ُيْسَقى بََِمء َواِحٍد َوُىَفضِّ

َقْوٍم َيْعِقُلونَ  ََلَياٍت لِّ
 ،؛ إْذ ليس شرًطا أْف تتّفؽ الّنساء في أخالقيف ولو اجتمعف في الجنس(3)

لدرجة أّف  الّصفات المذمومة "المرار"ودليؿ ذلؾ قولو "منيا المرار"؛ لمتّبعيض، وىّف يتفاوتف في 

يستدرؾ ويستثني ويرى أّف  فيو الّرجؿ قد يحتمؿ مف الّنساء بعض طبائعيّف اّلتي ال تعجبو،

يذّميا  أخرى، ويفصح الّشاعر عف خصمةٍ  بعض ىذا المرار يمكف أف يؤكؿ ويتجاوز عنو لغايةٍ 

ذا المعنى في عف فعمو، ويعمد الّشاعر إلى تأكيد ى في عموـ الّنساء وىي أّنيّف يرتكبف ما ينييفَ 
                                                           

 .ٖٙٓ /ٗ عيوف األخبار،ابف قتيبة،  (ٔ)
. والّنويرّي، ٕٙٔ/ ٖ البياف والّتبييف،. والجاحظ، ٗٗٗ/ ٔ، والّشعر والّشعراء. ٖٙٓ/ٗ ،نفسَابف قتيبة، ٕ) )

 .ٛٙ/ ٖ نهاية األرب،
 .ٗ/ ٖٔ الّرعد،( ٖ)
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ـّ يستعمؿ "إّف" في تقديـ الجممة إمعاًنا  العموـ بتوظيفو لفظة "الّنساء" المستوفية ليذا الجنس كّمو، ث

في التأكيد، ويأتي الّشرط اّلذي يجاب عميو "متى ينييف ... فإّنو" معّزًزا ليذا المعنى، وعبارة "ال 

ت، كّؿ ذلؾ مع الّصورة في البيت األّوؿ بّد" تحمؿ داللة القطع والجـز بحدوث األمر ميما حاول

 في الّنساء ال يستطعف تغييره كما يرى الّشاعر. يوحي أّف ىذا المعنى طبعٌ 

يكثر الحديث عنيا في الّنساء، ولعّؿ ذلؾ جرى إلى يومنا ىذا، يسمع  أخرى مشابيةٌ  أسبابٌ  وثّمةَ  
كما الحديث بو وعنو في المجالس وفي األدب وفي وسائؿ اإلعالـ، ومف تمؾ الّصفات المذمومة 

وىذاف خمقاف مذموماف، سواء أكانا في : مراقبة الّناس، والّنميمة، رآىا الّشعراء وتحّدثوا عنيا
امرأٌة ِسْمَعنٌَّة "يقاؿ:  وفي ذلؾساء، غير أّف المشيور كثرتيّف في الّنساء، الّرجاؿ أـ في النّ 

 :(ٕ)، قاؿ أعرابيّ تؤّولو تأوياًل بّصرت فمـ تَر شيًئا ، وىي اّلتي إذا تسّمعت أو ت(ٔ)"ِنْظَرنَّةٌ 

 الّرجز[ نيوؾم]مف 

َب   َ ْف َلَنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َلَكْنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

   
َب  َعْنةو ن ظبَرْنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمب  س 

   
َعْنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو  َب  م  َفْنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  م 

   
َب  َؿ الق ْنػػػػػػػػػ ي   َ ػػػػػػػػػوب  َكػػػػػػػػػالرٍّ

   
َب   َ ًْل تَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَر ب َتظ ْنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

   
فيذا الّرجؿ ييجو كّنتو بكونيا تحّب استراؽ الّسمع واختالس الّنظر، ومّما يزيد سوء 

عادتيا أّنيا ال تكتفي بما تسمع أو ترى، بؿ تؤّوؿ وتفّسر وتزيد، فيي إف عجزت عف إدراؾ ما 

حاولت االستماع إليو أو الّنظر فإّنيا تظّف كذا وكذا، وتصطنع شيًئا حوؿ طرؼ ما سمعتو أو 

                                                           
 .ٕٕٔ/ٚالعقد الفريد، ابف عبد رّبو،  (1)

 .ٕٕٔ/ٚ ،نفسَ ٕ))
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لمكذب فيما رأت وسمعت  وىي "معّنة مفّنو" كثيرة االعتراض وتمويف الكالـ، ما يجعميا مؤّىمةً  رأتو،

 كما يفيـ مف الّسياؽ.

 :(ٔ)ويقترب عبد اهلل بف أبي أوفى مف ىذا المعنى في ىجائو لزوجتو، يقوؿ

 ]مف المتقارب[

ػػػػػػػػػكَ نَ  َنػػػػػػػػػ ت   ب  ةا َ ػػػػػػػػػكب   نَ َضػػػػػػػػػتَ نب الم   ةَ ابب
 َتنبَفػػػػػػػػ    ـب َوَلػػػػػػػػ تب رْ َضػػػػػػػ    عمػػػػػػػ  الك ػػػػػػػػرب   

   
ػػػػػػػػػت   ـب َوَلػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػغب ػػػػػػػػػةس م  اَوػػػػػػػػػفَ  فب ف  م   مااد  عب

ػػػػػػػػػد  خَ  ـب َوَلػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػت جب     َمػػػػػػػػػجب تَ  ـب راا َوَلػػػػػػػػػيب
   

ػػػػػػػػػػ ب  مبػػػػػػػػػػكَ  ؿ  ثبػػػػػػػػػػم   ةو ذَ ْجػػػػػػػػػػنَ م    اش  رَ اله 

    َجػػػػػػػػػػهب تَ  ـب َلػػػػػػػػػػ الْنػػػػػػػػػػاس    َ َهَجػػػػػػػػػػا َ ذَ   
   

يرَان َهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فَ َبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيب  ةو َوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍّ فَ م    ج 

ػػػػػػػػػػػَوَمػػػػػػػػػػػا تَ    ػػػػػػػػػػػ  ب ط  تَ سب     َطػػػػػػػػػػػقب تَ  ـب ه  نَ َبيب
   

ػػػػػػػػػػت  " :ؿ  وب َقػػػػػػػػػػب     رَ ا ًَل تَػػػػػػػػػػَمػػػػػػػػػػل   "؛رََأيب
عب " :يػػػػػػػػػؿ  َوو     ػػػػػػػػػتَ  ـب َوَلػػػػػػػػػ "؛ت  َسػػػػػػػػػم      مَ سب

   
ػػػػػػػػػػتَ  َفػػػػػػػػػػ  فب   اَهػػػػػػػػػػو  رب ًَل ي   ؽْ الػػػػػػػػػػزٍّ  ب  رَ شب

ػػػػػػػػػػػػػػًَل تَ  تِّبك ػػػػػػػػػػػػػػؿ  الْشػػػػػػػػػػػػػػاةَ  َوات فب        بَ شب
   

لى أثرىا عميو بقولو  يبادر الّشاعر في البيت األّوؿ إلى إظيار كراىتو لفعؿ زوجتو، وا 

بال نفع، وبصرؼ الّنظر عف  منيا فيي في غاية الّسوء لتوقع الّضرر المحض"ضّرت ولـ تنفع" 

صفات اإلزعاج فييا في البيتيف الثّاني والثّالث؛ فإّف الّشاعر يشير إلى القضّية االجتماعّية 

الّسابقة بوضوح، بؿ ويبدأ بخطرىا وعّمة كراىتيا االجتماعّية، فيي تفّرؽ بيف الجيراف بنقميا 

 ي إلى ذلؾ مّدعية تفتري وتزعـ أّنيا سمعت ورأت.األخبار، وى

 مف ىذه العيوب أْف تكوَف شرسةً  إلى ىجائيا وطالقيا، ويدفع ما في المرأة مف عيوبٍ 

 :(2)، قاَؿ عاصـ بف خروعة الّنيشمّي ييجو زوجتوخشنةً 

                                                           
 : مجّربة.منجذة. )باب اليجاء(. ٖٛٓديواف ال ماسة، أبو تّماـ، ( ٔ)
 .ٖ٘ٗٔ -ٕ٘ٗٔ، ال ماسة البصرّية، البصرّي، عمّي بف الحسفو  .َٔٓٔ ماسة الخالدْييبف،  (ٕ)
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 ]من الّطويل[

ػػػػػػك و َأْنَهػػػػػػا َوػػػػػػدب َتَنْكػػػػػػَرتب   َ َلػػػػػػ  اع  َأشب

ػػػػػػػػَدتب ل ػػػػػػػػَي     الَبغبَضػػػػػػػػاَء أ ـ  م َ ْمػػػػػػػػد  َوَأبب

   
َس  َدلْػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػَدَها َكم  نب  َفَقػػػػػػػػػػدب َتَرَكتبن ػػػػػػػػػػي ع 

ػػػػفب َيػػػػد     ػػػػفب ل َسػػػػافس َوم  ر  َووبعاػػػػا م   ي َ ػػػػاذ 

   
ػػػػػػَت ث َياب َهػػػػػػا  َكػػػػػػَِّْف َعػػػػػػَذاَب الَقببػػػػػػر  َت ب

َمػػػػػػْدد     َبػػػػػػاء  الم  ػػػػػػَت الخ   َ َذا لصػػػػػػَقتب َت ب

   
، ًَل غػػوَؿ  ػػَي الغ ػػوؿ  َوالْشػػيبَطاف   َغيبر َهػػاه 

ػػَ ب     َمػػد   الغ ػػوؿَ وَ  الْشػػيبَطافَ  َوَمػػفب َيصب  َيكب

   
َنَهػػػػػػا ػػػػػػيَف َيَروب ػػػػػػف     نبَهػػػػػػا الج   َتَعػػػػػػْوَذ م 

ػػػػػػَود     نبَهػػػػػػا ك ػػػػػػؿ  َأفبَعػػػػػػ  َوَأسب ؽ  م   َوي طبػػػػػػر 

   
ػػػػػػػم ـس   َفػػػػػػػ  نٍّي َلَشػػػػػػػاك يَها َ َلػػػػػػػ  ك ػػػػػػػؿٍّ م سب

د     ػػػػػػج   َوَداعس َعَميبَهػػػػػػا اَع ف ػػػػػػي ك ػػػػػػؿٍّ م سب

   
فالّشاعر يشعر بالّظمـ مع ىذه الّزوجة الّسّيئة في كّؿ شيء، ويشكوىا إلى الّناس، ويدعو 

َؿ في خالصو منيا، فالمرأة الّشرسة تجعؿ الّرجؿ في عذابٍ  ، فيغدو دائـٍ  اهلل في صالتو أْف يعجّْ

ويمسي متمّنًيا فراقيا، مؤمّْاًل نفسو بحياة ىادئة رغيدة بعيًدا عنيا، ومثؿ ذلؾ ما رواه الّشيبانّي 

 :(ٔ)طّمؽ أبو موسى امرأتو وقاؿ فييا"عندما قاؿ: 

   ]مف المنسرح[

م ػػػػػػػػػػػػػػي َت    َتَجْهػػػػػػػػػػػػػػز ج ل مْطػػػػػػػػػػػػػػَ ؽ  َوارب

 َفػػػػػػػػػػػػَذا َدَواء  الم َجان ػػػػػػػػػػػػب  الْشػػػػػػػػػػػػر س    

   
ػػػػػػػػػػت    ب ال ْنػػػػػػػػػػة  الَول ػػػػػػػػػػود  َوًَل َمػػػػػػػػػػا َأنب

َجػػػػػػػػػػ  ل م مبػػػػػػػػػػَتم س     ػػػػػػػػػػَدؾ  َنفبػػػػػػػػػػ و ي رب نب  ع 

   
ػػػػػػػػػػػت  َطال َقػػػػػػػػػػػةا  ػػػػػػػػػػػيَف ب نب َمت ػػػػػػػػػػػي     َلَميب

جب    ػػػػػػػػد  نب َمػػػػػػػػة  الع ػػػػػػػػربس   أََلػػػػػػػػذ  ع  ػػػػػػػػفب َليب  م 

   
 ب ػػػػػػػػػػػػػت  َلػػػػػػػػػػػػػَديبَها ب َشػػػػػػػػػػػػػرٍّ َمنبز َلػػػػػػػػػػػػػةس 

ػػػػػػػػػػػػس      ًَل َأَنػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػي َلػػػػػػػػػػػػْذةس َوًَل أ نب

   
يالحظ أّف الّرجؿ طّمؽ امرأتو ألمور عّدة، فيي "مجانب شرس" سيئة العشرة شرسة تبتعد 

عف اآلخريف ويتجّنبونيا، وكذلؾ فإّنيا ليست ولوًدا فيسكت عف عيبيا األّوؿ، ثـّ ىي بال نفع حّتى 

                                                           
 .ٖٔٔ/ٚالعقد الفريد، وابف عبد رّبو، . 4/803عيوف األخبار، ابف قتيبة،  ٔ))

 ماّدة )َحَنَف(. انظر: ابف منظور، ِلساُف العرب: زوجة.  ّنة 
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ف التمس منيا ذلؾ، ويبالغ الّشاعر ويسخر في آف فيرى أّف فراؽ ىذه المرأة خير مف االقت راب وا 

 منيا، وأّف ليمة طالقو كانت خيًرا مف ليمة زفافو.

 :(ٔ)قاَؿ ذو الكبار عّمار اليْمدانيّ و 

 الّرمؿ[ ]ِمف مجزوء

ػػػػػػػػػػػػػػػػي ًَل َهػػػػػػػػػػػػػػػػَداها البػػػػػػػػػػػػػػػػ س  رب  ػَ ْف ع 
َ  ػػَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتو ل َرَبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاح   ػ  ب نب

   
مبػػػػػػػػػػػػػػػ ك ػػػػػػػػػػػػػػػؿْ  ـس ت فبػػػػػػػػػػػػػػػز ع  الج   ػَيػػػػػػػػػػػػػػػوب

نبَهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ب الْصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَباح      ًَلَس م 

   
ي فو َكػػػػػػػػػػػػػػَداج   ػالبػػػػػػػػػػػػػػ َوَلَهػػػػػػػػػػػػػػا َلػػػػػػػػػػػػػػوب

ػػػػػػػػػػػػػػر  َصػػػػػػػػػػػػػػَباح     ػػػػػػػػػػػػػػفب َغيب ػػػػػػػػػػػػػػؿ  م   َليب

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ـو َكالسب  ػَول َسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافو َصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار 

وذ  الْنػػػػػػػػػػػػػػػػَوا   ػػػػػػػػػػػػػػػػ    ي   َسػػػػػػػػػػػػػػػيبؼ  َمشب
   

 َعْجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَؿ اع  َخَ صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

ي   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفب َيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَديبَها َوَسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَا    م 

   
 :(ٕ)ومف أكثر ما يكره في المرأة حمقيا، يقوؿ الحطيئة في حمؽ امرأتو

 ]مف الوافر[

ؼ  َمػػػػا أ َطػػػػّوؼ   ـْ  و جأ َطػػػػوٍّ  ث ػػػػ

َ  َلَكػػػػػػػػػػػػػاع     يَدت ػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػتس َوع   َ َلػػػػػػػػػػػػػ  َبيب

   
والمرأة المكاع ىي الحمقاء، فالّشاعر يتحّدث عف تطوافو في البالد وتنّقمو وىو مف ىو 

ـّ ينتيي بو األمر إلى بيتو حيث زوجتو "قعيدتو".  بيف الّناس، ث

 :(ٖ)ومّما قيؿ في المرأة الحمقاء قوُؿ أعرابّي في ىجاء امرأتو

 البسيط[]مف 

  َ َهت ػػػػػ ػػػػَد  ل وجب َوػػػػاء  ب ػػػػالَخيبر  َمػػػػػا ت هب  َخرب

ػػؿ  َوالَجػػار     ػػَي َصػػَناع  اأَلَذ  ف ػػي اأَلهب  َوهب

   
َتَهػػػػا َهَجػػػػراا َردب  َليبَسػػػػتب ب َشػػػػببَع  َوَلػػػػوب َأوب

ج َوػػػػػػػار      َوًَل ب َرْيػػػػػػ  َوَلػػػػػػوب َ مْػػػػػػػتب ب ػػػػػػذ 

   
                                                           

 .ٚ٘ٗٔ ال ماسة البصرّية،( ٔ)
 .ٕٕٔ/ٚالعقد الفريد، ابف عبد رّبو،  ٕ))

 ماّدة )لكع(. انظر: ابف منظور، ِلساُف العربَلكاع: ُلَكع لمّرجؿ، وَلكاع لممرأة: األحمؽ والحمقاء.  
 .ٔٗ،  ماسة الخالدّييبف(ٖ)   
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ألّنيا ال تعرؼ ما يقاؿ، وما ال فالمرأة الحمقاء ال تحسف الّتصّرؼ وتوقع بيف الجيراف 

ُتخبر الّناس  يقاؿ، وال تدّبر أمر بيتيا، وال تّدخر، وال تحفظ سّر زوجيا، فإذا نقص عمييا شيءٌ 

 بذلؾ بداًل مف صبرىا عميو.

 :(ٔ)أّمو إفشاء الّسّر والّنميمة، فيجاىا بقولو في يئةالحطذَـّ و 

 ]مف الوافر[

نٍّػػػػػػػػػػي  ػػػػػػػػػػي م  م س  يػػػػػػػػػػدااَتَنْ ػػػػػػػػػػيب َفاجب  َبع 

يَنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ  الَعاَلم  نب  َأرَاَح اع  م 

   
ػػػػػػػػػػػػػرًّا ت  س  عب ػػػػػػػػػػػػػت ود  َبػػػػػػػػػػػػػاًلا َ َذا اسب رب  َأغ 

 َوَكان وناػػػػػػػػػػػػػػػا َعَمػػػػػػػػػػػػػػػ  المَتَ ػػػػػػػػػػػػػػػدٍّث يَنا  

   
ػػػػػػػت  َ َيػػػػػػػاة  س ػػػػػػػوءس   َ َيات ػػػػػػػؾ  َمػػػػػػػا َعم مب

ت ػػػػػػػػػؾ  َوػػػػػػػػػدب َيس ػػػػػػػػػر  الْصػػػػػػػػػال  يَنا    َوَموب

   
الّسّر، وال يبرزىا الّشاعر جمّية بؿ يجعميا فالّصفة الّظاىرة في اليجاء ىنا ىي إفشاء 

مصّورة، فيصؼ أّمو بالغرباؿ لعدـ حفظيا الّسّر، وىي إلى ذلؾ تتيّجـ عمى المتحّدثيف، ويتمّنى 

 عمى سوء خمقيا. داللةً  ؛موتيا اّلذي يراه مصدر سرور لمّصالحيف

في الّناس، يقوُؿ َثْعَمَبُة بُف ُصَعْيٍر في عدـ  مذموـٌ  العيودِ  محمود، ونقُض  خمؽٌ  والوفاءُ 

 :(ٕ)وفاء صاحبتو بعيدىا لو

 ]مف الكامؿ[

َمَفػػػػػػػتب َموبع وَدَهػػػػػػػا  َوَعػػػػػػػَدتبَؾ ث ْمػػػػػػػَت َأخب

 َوَلَعػػػػػػْؿ َمػػػػػػا َمَنَعتبػػػػػػَؾ َلػػػػػػيبَس ب َضػػػػػػائ ر    

   
 ًَل َيػػػػػػػػػد وـ  و َصػػػػػػػػػال َها َوَأَر  الَغػػػػػػػػػَوان يب 

ػػػػػػػػػرس َوًَل    ػػػػػػػػػر  َأَبػػػػػػػػػداا َعمػػػػػػػػػ  ع سب  ل م َياس 

   
  َ ػػػػػػم  ـب َلػػػػػػَؾ َوصب ـب َيػػػػػػد   َوات َذا َخم يم ػػػػػػَؾ َلػػػػػػ

َ   ب َ ػػػػػػػػربؼس َضػػػػػػػػام ر      َفػػػػػػػػاوبَط ب ل َباَنتَػػػػػػػػ

   

                                                           
 .ٗٗٔ، ديوانَٔ)  )
 .ٜٕٔ المفّضمّيات،الّضبّي، المفّضؿ بف محّمد، ٕ) )
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وقد وردت بعض األشعار في إخالؼ الوعد ومدحو مف باب تدّلؿ المرأة، غير أّف 

يتبعو فراؽ، فالبيت الثّاني فيو إعماـ عمى جميع مف اّتصفف  الّشاعر ىنا يتحّدث عف إخالؼ وعدٍ 

إلى التّقّمب  ال في حاؿ العسر أو اليسر، وىذه إشارةٌ  أحدٍ  ؿَ بقولو "الغواني" الالتي ال يحفظف وصْ 

ونقض العيد، وخالصة ما ذىب إليو الّشاعر أّف مثؿ ىذا الّنوع ال يؤسؼ لو، ويشار إلى قطع 

 ونقض. لما فعمو مف خمؼٍ  وذلؾ جزاءٌ  ،صمتو "فاقطع لبانتو"

عمى الّتوّقع عند الّشاعر الياجي، يقوؿ  قائمةٍ  شخصّيةٍ  وقد يكوف اليجاء مبنيِّا عمى رؤيةٍ 

 :(ٔ)األخطؿ في عدـ إخالص المرأة لبعميا بعد موتو

 ]مف الّطويؿ[

ػػػػػػَ تب َ َ ئ م ػػػػػػي  َوَوػػػػػػدب َوَسػػػػػػم وا َمػػػػػػال ي َوَأضب

ػػػػػَتببَدَلتب َغيبػػػػػر ج    ػػػػػَ  َوػػػػػد  اسب َجت َهػػػػػا َبعب  ب َبهب

   
َطػػػػػػَؿ َ ذب ثَػػػػػػَو  ػػػػػػؿس َغيبػػػػػػر  َأخب ػػػػػػَ تب ل َبعب  َوَأضب

ػػػػػػػػَ     َ  َوالك  ب  َتم ػػػػػػػػط  ب َعيبَنيبَهػػػػػػػػا اأَلَشػػػػػػػػاج 

   
 يصؼ في ىذه األبيات تفريؽ مالو، وتفّرؽ حالئمو بعد موتو، وفي ىذه األبيات نبرةٌ 

وكأّنيّف لـ يحزّف عميو  تجّممَف لغيرهتستيجف ما جرى، فحالئمو لـ يذىبف لغيره فحسب، بؿ  حزينةٌ 
 أو يحفظف وّده.

وثّمة بعض األشعار المشيورة في العصر اإلسالمّي مجيولة القائؿ تتضّمف معنى 
 :(ٕ)الّنصح واإلرشاد في الّتعامؿ مع الّنساء، والّتحذير مف غدرىّف وقّمة وفائيّف، قاَؿ الّشاعر

 ]مف الّطويؿ[

                                                           
 .ٕٓٛديوانَ،  ٔ))
. ٕٚٔ، وطبائ  الّنساء. ٖٛٔ،ٖٚٔ/ٚالعقد الفريد، . وابف عبد رّبو، ٔٔٔ/ ٗ، عيوف األخبارابف قتيبة،  ٕ))

لى )ُنِسبْت ىذه األبيات إلى عمّي بف أبي طالب رضي اهلل لى عّزةكثّير  عنو، وا  ، ولكّنيا في الكتب غيرىما، وا 
و إلى غير شاعر تالقديمة مجيولة القائؿ، وىذا الّنوع مف الّشعر الّرائج يوّظؼ في كثيٍر مف المواقؼ، ولعّؿ نسب

ما يناسبو. ومثؿ ىذا الّشعر المتداوؿ مف الّسيؿ اإلضافة عميو، وتحويره بشكؿ  بسبب قولو في موقؼٍ  تكان
، شاكر م ّمد م مود جمهرة مقاًلت األستاذ. وكتاب ٜٙٔ، ديواف عمّي بف أبي طالبانظر:  يناسب المقاـ(.

ٚٙ. 
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 َسػػػػػػػػاَعَفتبَؾ َوًَل َتك ػػػػػػػػفب َتَمتْػػػػػػػػ ب ب َهػػػػػػػػا َمػػػػػػػػا 

َؼ َتب ػػػػػػػيف     ػػػػػػػا َ َذا َباَنػػػػػػػتب َفَسػػػػػػػوب وعا  َجز 

   
ػػػػػػػػنبَها َوات فب َكاَنػػػػػػػػتب َتف ػػػػػػػػي َلػػػػػػػػَؾ َ ْنَهػػػػػػػػا  َوص 

ػػػػػػوف     َؼ َتخ   َعَمػػػػػػ  َمػػػػػػَدد  اأَلْيػػػػػػاـ  َسػػػػػػوب

   
َطتبػػػػػػػػػػػَؾ البَمَيػػػػػػػػػػػاَف َف  ْنَهػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػَي َأعب  َوات فب ه 

ػػػػػػػػػػػفب ط ْ ب َهػػػػػػػػػػػا َسػػػػػػػػػػػَتم يف     َخػػػػػػػػػػػَر م   ِل 

   
ػػػػػػػد َهاَوات فب   َ َمَفػػػػػػػتب ًَل َيػػػػػػػنبق ض  الْنػػػػػػػِّبَج َعهب

ػػػػػػػيف     ػػػػػػػوب  البَبَنػػػػػػػاف  َيم  ض   َفَمػػػػػػػيبَس ل َمخب

   
ـَ الف ػػػػػػػػػرَاؽ  د م وَعَهػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػَبَمتب َيػػػػػػػػػوب  َوات فب َأسب

ػػػػػػػػػػػػػر  اع  َذاَؾ َيق ػػػػػػػػػػػػػيف      َفَمػػػػػػػػػػػػػيبَس َلَعمب

   
مثؿ "تبيف، تخوف" سيشير إلى عمؽ إحساس الّشاعر بما يقوؿ، فيو  كمماتٍ  وتوظيؼُ 

مف سياقو وأدواتو المغوية، كما في الّشرط في  ال بّد منو، وذلؾ واضحٌ  أّف داللة الفعميف حتـٌ يرى 
إلى أّف ذلؾ  وفي البيت الثّالث إشارةٌ  ،البيتيف األخيريف، وفي القسـ في البيت األخير "لعمر اهلل"

فيي لّينة، سواء أكاف ذلؾ معؾ أّييا المخاطب أـ مع غيرؾ، والبيت  ؛إلى طبيعة المرأة راجعٌ 
 ؛"ليس لمخضوب البناف يميف" :الّرابع فيو حديث عف عموـ الّنساء بالكناية عنيّف بقولو

 فالمعروؼ أّف مف يتزّيف بالخضاب ىّف الّنساء.

صخر بف عمرو  يذافالخاّصة بيف الّزوجيف َحْسُب، والوفاء ليس مرتبًطا بالحياة الّزوجّية 
عنو في مرضو: "ال مّيٌت فينعى، وال  بعد أْف سمعيا تقوؿ لسائؿٍ زوجتو سممى ييجو بف الّشريد ا

 :(ٕ)، بينما كانت أّمو ال تفارقو، يقوؿ(1)حيّّ َفُيْرجى"

 ]مف الّطويؿ[

َيػػػػػػػػػػاَدت ي رس َمػػػػػػػػػػا َتَمػػػػػػػػػػؿ  ع   َأَر  أ ـْ َصػػػػػػػػػػخب

ي َوَمَكػػػػػػػان ي   ػػػػػػػَجع  ػػػػػػػَميبَم  َمضب  َوَممْػػػػػػػتب س 

   
َشػػػػػػػ  َأفب َأك ػػػػػػػوَف َجَنػػػػػػػاَزةا   َوَمػػػػػػػا ك نبػػػػػػػت  َأخب

تَػػػػػػػػػر  ب البَ ػػػػػػػػػػَدثَاف     ، َوَمػػػػػػػػػفب َيغب ػػػػػػػػػؾ   َعَميب

   
َس َسػػػػػػػػػاَو  ب ػػػػػػػػػِّ ـ  َ ميمػػػػػػػػػةا  ػػػػػػػػػر   َفػػػػػػػػػَِّج  امب

 َفػػػػػػػػػَ  َعػػػػػػػػػاَش َ ًْل ف ػػػػػػػػػي َأذا  َوَهػػػػػػػػػَواف    

   
فراشو، فأّمو "أـّ صخر" ال تمّؿ زيارتو في مرضو وقد أقعده جرحو، أّما زوجو فقد مّمت 

بؿ مّمت المكاف اّلذي ىو فيو، ويرى في البيت الثّالث أّف مف يساوي بيف أّمو وزوجو سيعيش في 
 ىواف، وىو يدعو بذلؾ عمى مف يفعؿ ىذا.

                                                           
 -ٜٕ٘/ ٖ، روضة الب غةىذا َمَثؿ؛ ورد برواية: "ال حيّّ فيرجى، وال مّيٌت فيسمى". انظر: ابف المعافى، ( ٔ)

ٕٜٙ. 
 (.ٚٗاألصمعّية )األصمعّيات، أخرى في  . وقد وردت روايةٌ ٖ٘ٗالّشعر والّشعراء، ابف قتيبة،  ٕ))
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 الّنفور مف الّرجؿ عند ر ية الّشيب: -

 حسفَ أْف يُ و  ،ىما عمى عشرة صاحبوأحدُ  يحافظَ  أفْ  والمرأةِ  في الّرجؿِ  الوفاءِ  إّف مف تماـِ 

معاممتو ميما صنعت بو األّياـ، وقد أكثر الّشعراء مف الحديث عف رفض الّنساء لشيب الّرجاؿ، 

دبارىّف عف قباليّف عمى الّشباب وا   :(ٔ)المشيب، فيذا الّنمر بف تولب يقوؿ الّرجؿ عند وا 

 ]مف الّطويؿ[

مبت ن ػػػي  َدَعػػػان ي البَعػػػَذاَر  َعْمه ػػػْف َوخ 

َعػػ  ب ػػ   ـو، َفػػ  أ دب ػػ ػػَو َأْوؿ  ل ػػَي اسب  َ  َوهب

   
يستنكر الّشاعر أّف العذارى يدعونو بالعـّ، رغـ أّف لو اسًما يجب أف يدعى بو، وىّف 

بأف تشعره  بذلؾ يستبعدنو مف اىتماميّف ويجعمنو بعيًدا عف أف يطمع بوصميّف، فيذه الكممة كفيمةٌ 

 ودخولو في مرحمة الكبر والّشيخوخة. ،بذىاب شبابو

ويذىب غيره مف الّشعراء مذىب الموازنة بيف حالو مع الّنساء حاؿ الّشباب وحالو معيّف  

 :(ٕ)وقد شاب، يقوؿ عمر بف أبي ربيعة

 ]مف الّطويؿ[

 الَشػػػػػػيَب ًلَح ب عار ضػػػػػػي رََأيػػػػػػَف الَغػػػػػػوانيب 

ػػػػػػر   َفَِّعَرضػػػػػػَف َعّنػػػػػػيب    ػػػػػػدود  الَنواض   ب الخ 

   
عَنني  َوك ػػػػػػػػػػْف َ ذا َأبَصػػػػػػػػػػرَنني َأو َسػػػػػػػػػػم 

ر      َسػػػػػػػػَعيَف َفػػػػػػػػَرْوعَف الك ػػػػػػػػو  ب الَم ػػػػػػػػاج 

   
الّشيب بدا في  خدودىّف لو تعالًيا وقد رأيفَ  عنو ويصّعرفَ  فَ ضْ رِ عْ تمكـ الّنساء المواتي يُ 

لرؤيتو أو االستماع إليو، حّتى كأّنيّف يرّقعف كوى الّنوافذ  ّف يجتمعفَ ف كُ عارضيو، ىّف أنفسيّف مَ 

 رؤيتو، وشتّاف بيف الموقفيف. بمحاجر عيونيّف حرًصا منيّف عمى

                                                           
 .ٔٓٔديوانَ،  ٔ))
  .ٜ٘ٔديوانَ،  ٕ))
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 :(ٔ)وقاؿ بعض الشعراء

 ]مف البسيط[

ػػػػػػَد َغان َيػػػػػػةس  نب  َكَفػػػػػػاَؾ ب الْشػػػػػػيبب  َذنبباػػػػػػا ع 

ػػػػػػػػؿ      َوب الْشػػػػػػػػَباب  َشػػػػػػػػف يعاا َأي َهػػػػػػػػا الْرج 

   
 :(ٕ)وقد يفّصؿ الّشاعر في طريقة اإلعراض، يقوؿ عبيد بف األبرص

 ]مف الوافر[

ػػػػػػػػيَأًَل َعَتَبػػػػػػػػتب َعَمػػػػػػػػْي  رس   البَيػػػػػػػػوـَ ع 

ػػػػػػػػػػػَتكيني   ػػػػػػػػػػػؿس َتشب ب َميب  َوَوػػػػػػػػػػػدب َهْبػػػػػػػػػػػت ب

   
: َ قًّػػػػػػا َت، َفق مػػػػػػت   َفقاَلػػػػػػتب ل ػػػػػػي: َكب ػػػػػػرب

ػػػػػػػػيف     ػػػػػػػػَد    يناػػػػػػػػا َبعب  َلَقػػػػػػػػدب َأخَمفبػػػػػػػػت    

   
نبَهػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػرَاض  م  عب ينػػػػػػػػػػي  َيػػػػػػػػػػَة اإل   ت ر 

ػػػػػػػَد ل ػػػػػػػيف      َوَفْظػػػػػػػتب ف ػػػػػػػي الَمقاَلػػػػػػػة  َبعب

   
َبيَهػػػػػػػػػػػػػا َأفب رََأتبن ػػػػػػػػػػػػػي  َوَمْطػػػػػػػػػػػػػتب َ اج 

 َكب ػػػػػػػػربت  َوَأفب َوػػػػػػػػد  ا بَيْضػػػػػػػػتب و رون ػػػػػػػػي  

   
ـّ  فيي تنّغص عميو ليمو بالعتب والّشكوى، وتشير إليو صراحة بالكبر والتّقّدـ في الّسّف، ث

ـّ إّنيا ترفع  ؿ القوؿ المّيف الّرقيؽ إلىتظير لو "آية اإلعراض" وتحّولت معو مف حا الغميظ، ث

  الّشاعر مبدية رفضيا لشيبو وشيخوختو.حاجبييا لتمّدىما وتمّطيما وفؽ تعبير 

ومواطف اليجاء في مثؿ ىذه األشعار ىي الموازنة بيف اإلقباؿ واإلدبار تبًعا لتغّير 

 ،في الوفاء الحاؿ، دوف أف تحتفظ بوّد زوجيا وخميميا، بؿ تنقمب عميو وتتذّمر منو، وىذا نقٌص 

 لمعشير. وكفرافٌ 

                                                           
 : األونبّي،. )دوف نسبة(. وورَد منسوًبا إلى محّمد بف حاـز الباىمّي فيٖٕٚ/ٗ عيوف األخبار،ابف قتيبة،  ٔ))

 .ٖٖٙ/ ٔ، سمط الآللي
 .ٕٕٔديوانَ،  ٕ))



988 
 

لمحديث عف حالو مع امرأتو اّلتي تريد ىجره  –في مثاؿ آخر  –ويعود عبيد بف األبرص 

لكبره وذىاب مالو، "فمف مظاىر ىجاء الّزوجة تبّدؿ أحواليا مع زوجيا، وعدـ وفائيا لو في كبره 

 :(ٕ)، يقوؿ(ٔ)وفقره، ورحيميا عنو بعد رحيؿ شبابو وقّمة مالو"

 ]مف الخفيؼ[

َيػػػػػػال ي يػػػػػػد  ز  ػػػػػػَب  ت ر  ػػػػػػي َغضب س  رب  ت مبػػػػػػَؾ ع 

ـب ل ػػػػػػػػػػػػػػػػَدًَلؿ   أَل َبػػػػػػػػػػػػػػػػيبفس    يػػػػػػػػػػػػػػػػد  َأ  ت ر 

   
ػػػػػػػػػ ب ػػػػػػػػؾ  الف ػػػػػػػػرَاؽ  َفػػػػػػػػَ  َأ ب  َ فب َيك ػػػػػػػػفب ط 

َمػػػػػػػاؿ     ػػػػػػػد وَر الج  ف ػػػػػػػي ص   ػػػػػػػػَفؿ  َأفب َتعبط 

   
ػػػػػػػػػػي يش  ػػػػػػػػػػؾ  َوع  َبيب ي َمػػػػػػػػػػْط َ اج   َفػػػػػػػػػػَدع 

 َمَعَنػػػػػػػػػػػػػػػػا ب الْرَجػػػػػػػػػػػػػػػػاء  َوالتِّبَمػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ    

   
 َزَعَمػػػػػػػػػػػػػتب َأْنن ػػػػػػػػػػػػػي َكَبػػػػػػػػػػػػػربت  َوَأنٍّػػػػػػػػػػػػػي

 َعنٍّػػػػػػي الَمػػػػػػَوال يَوػػػػػػْؿ َمػػػػػػال ي َوَضػػػػػػْف   

   
ا ت  َشػػػػػػػػػيبخا ػػػػػػػػػَب ب م ي َوَأصب  َوَصػػػػػػػػػَ ا َبػػػػػػػػػاط 

ثَػػػػػػػػػػػػػػػال ي   ثَاَلَهػػػػػػػػػػػػػػػا َأمب  ًَل ي ػػػػػػػػػػػػػػػَوات ي َأمب

   
نٍّػػػػػػػػػػػيأَ  ف  م   فب رََأتبن ػػػػػػػػػػػي َتَغْيػػػػػػػػػػػَر البَمػػػػػػػػػػػوب

 َوَعػػػػػػػػَ  الْشػػػػػػػػيبب  َمفبر و ػػػػػػػػي َوَوػػػػػػػػػَذال ي  

   
زوجو تقّدمو في ومحّؾ ىجوه ليا في ىذه األبيات يبدو في البيت الّرابع، حيث اّدعت 

الّسّف، وأضاؼ حديثًا جديًدا ىو الماؿ اّلذي قّؿ وصاحبو قّمة األىؿ والموالي، وكأّف قاعدة 

الوصاؿ كانت عندىا مادّية، فما إف ذىبت عنو قّوة الّشباب وسمطة الماؿ حّتى انصرفت ىي 

ـّ لمّزوج وقد ص رٌ نكُّ لمّذكريات، وتَ  ونكرافٌ  ،لمماضي األخرى عنو، وىذا جحودٌ  ار محتاًجا إلييا، ث

 يعود الّشاعر إلى تأكيد ىذا المعنى في البيت األخير.

ورّبما رأى بعض الّشعراء ىذا التّنّكر عامِّا في الّنساء، وأّنو طبع فييّف يالزميّف، وما 

 .ة الماؿيب وقمّ يؤّكد ذلؾ قوؿ عمقمة بف عبدة في موقؼ الّنساء مف الشَ 

                                                           
، المصدر: الّشعر العربّي  ّت  نهاية العصر األموجّ هجاء المرأة في عودة، خميؿ؛ بحث محّكـ بعنواف:  ٔ))

ة يّ كمّ -قضايا األدب والمغة والّتحديات المعاصرة،  مجّمة الجامعة اإلسالمّية -لّمغة العربّية أعماؿ المؤتمر العاـّ 
 (.ٓٛٛ. )ٜٔٛ-ٜٙٛـ، الّصفحات: ٕٓٓٓ-فمسطيف، مايو-اآلداب، غّزة

 .ٜٙ ديوانَ، ٕ))
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 :(ٔ)يقوؿ

 ]مف الّطويؿ[

ػػػػػػػػػػَِّل ون ي ب النٍَّسػػػػػػػػػػاء  َفػػػػػػػػػػ  ْنن يَفػػػػػػػػػػ  فب   َتسب

َواء  النٍَّسػػػػػػػػػاء  َطب يػػػػػػػػػب     ػػػػػػػػيرو ب ػػػػػػػػػَِّدب  َبص 

   
  َ  َ َذا َشػػػػػػػاَب رَأبس  البَمػػػػػػػربء  َأوب َوػػػػػػػْؿ َمال ػػػػػػػ

ػػػػػػػيب     ػػػػػػػّف َنص  دٍّه  َ  ف ػػػػػػػي و   َفَمػػػػػػػيبَس َلػػػػػػػ

   
  َ َنػػػػػػػػ ػػػػػػػػث  َعم مب َف ثَػػػػػػػػراَء الَمػػػػػػػػاؿ  َ يب  ي ػػػػػػػػر دب

ػػػػػػػَده ْف َعجيػػػػػػػب     نب  َوَشػػػػػػػربخ  الْشػػػػػػػَباب  ع 

   
ـّ يأتي توظيفو  امرأةٍ بحاؿ ال  ،فالّشاعر يّدعي الخبرة في أحواؿ الّنساء عاّمةً  بعينيا، ث

الّشرط لتبدو عبارتو قانوًنا صادًقا ال خبًرا قد يصدؽ أو يكذب، فالّرجؿ عندما يشيب ويخمع رداء 

الّشباب، أو عندما يفقد مالو أو يقّؿ فإّنو ال سبيؿ لو إلى رّد الّنساء إلى صحبتو، وذلؾ تفسيره في 

، ويجذبيّف الّشباب والفتّوة، فكيؼ لمف فقدىما البيت األخير، أّنيّف يقبمف عمى الماؿ والّثراء

 استعادة صمتو بيّف؟ 

 :(ٕ)عندما قاؿ وأوجز امرؤ القيس في وصؼ الّنساء

 ]ِمَف الّطويؿ[

  َ  َأراه ػػػػػػْف ًل ي  ب ػػػػػػببَف َمػػػػػػفب َوػػػػػػْؿ مال ػػػػػػ

َ  َوَوْوَسػػػػا    َوًَل َمػػػػفب رََأيبػػػػَف الَشػػػػيبَب ف يػػػػ

   
ال يحببف" عف الّنساء جميًعا، وينصّب المعنى في ينيب الّشاعر الّضمير في قولو "أراىّف 

بالّشيخوخة ىي "وقّوسا" أي: تقّوس  االّتجاه الّسابؽ، غير أّف امرأ القيس يزيد عبارة أخرى موحيةً 

 ظيره وانحنى داللة عمى الكبر. 

                                                           
 .ٕٕ، ٕٓشرح ديواف عمقمة بف عبد الّتميمّي، ، األعمـ الّشنتمريّ  ٔ))
 .ٚٓٔديوانَ،  ٕ))
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ورّبما يمجأ الّشاعر إلى ذـّ المرأة في شكميا واستفزازىا ردِّا عمى كراىتيا لشكمو وقد كبر، روى 

 :(ٔ)صاحب األغاني أّف مّية مكثت زماًنا ال ترى ذا الّرّمة، فمّما رأتو ساءىا مظيره فقاؿ

 ]مف الّطويؿ[

ػفب َمَ َ ػةس  َ ةو م  َ  َمي  َمسب  َعَم  َوجب

ػػػَت الثٍَّيػػػاب     َيػػػاَوَت ب  الشٍّػػػيف  َلػػػوب َكػػػاَف َباد 

   
ـّ لؾ؟! فقاؿ:  فكشفت ثوبيا عف جسدىا ثـ قالت: أشيًنا ترى ال أ

 ]مف الّطويؿ[

  َ ػػ ب ػػث  َطعبم  ـب تَػػَر َأْف الَمػػاَء َيخب  أََلػػ

ف  الَمػػػػاء  َأببػػػػَيَض َصػػػػاف َيا     َوات فب َكػػػػاَف َلػػػػوب

   
مظيره وأظيرت ذلؾ لو، ما دعاه إلى ذّميا بما تخفيو مف عيوب تحت  فيي قد ساءىا

ثيابيا، وقد استفّزىا األمر فكشفت عف جسدىا، غير أّف امتعاضيا مف مظيره دفعو إلى إكماؿ 

فْ  فإّف طعميا  ؛توحي بو عبارة "أبيض صافًيا" جميؿٍ  حسفٍ  كانت ذات مظيرٍ  ذّمو ليا، فيي وا 

 مشيف، ذلؾ كّمو يرجع إلى سبقيا بذـّ مظيره بعد غيابو وكبرتو. خبيث، وجوىرىا قبيحٌ 

 المـو عم  البذؿ والعطاء: -

المرأة أكثر حرًصا مف الّرجؿ عمى الماؿ كما يصّورىا الّشعراء، فيي ال ترى إنفاقو في 

 :(ٕ)غير وجيو، وما يراه الّرجاؿ كرًما قد تراه المرأة شيًئا غيره،  قاؿ معاوية بف مالؾ

 كامؿ[]مف ال

 تب أَ رَ  فب َِّ ب ػػػػػ تَ يبػػػػػوَ غَ  وػػػػدب  :ة  َواَلػػػػتب س ػػػػػميْ 
ف ػػػػػػػػػػػود   َ     قًّػػػػػػػػػػػا َتَنػػػػػػػػػػػاَوَب َماَلَنػػػػػػػػػػػا َوو 

   

                                                           
 . ٕٖ/ٛٔاألغاني، . وانظر: األصفيانّي، ٔٔٔ/ٖعيوف األخبار، ابف قتيبة،  ٔ))
 .ٖٙ٘المفّضمّيات، الّضّبّي، المفّضؿ بف محّمد،  ٕ))
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ػػػػػػػػػػػػػود     ػػػػػػػػػػػػػر َؾ ًَل َأزَاؿ  َأع   َغػػػػػػػػػػػػػيٌّ َلَعمب

ػػػػػػػػػػود     ج  ػػػػػػػػػػَدنا َموب نب ـَ َمػػػػػػػػػػاؿو ع   َمػػػػػػػػػػا َدا

   
يغّير تّتيمو بالغواية ال لشيء إاّل إلنفاقو الماؿ عمى الوفود اّلتي تقصده، وىو رغـ ذلؾ ال 

" ليزيد مف نكايتيا فيما يقوـ بو  وال يتأّثر بموميا، بؿ يستعمؿ لفظيا في تصدير البيت الثّاني "غيّّ

 مف إنفاؽ، فيو لف يتوّقؼ عنو.

 :(ٔ)وقد يتكّرر ىذا المعنى غير مّرة عند الّشاعر، يقوؿ حاتـ الطائيّ 

 ]مف الّطويؿ[

َعػػػػػػػػػػػةس  ػػػػػػػػػػػَد َهجب َلَتيبف  َهْبتَػػػػػػػػػػػا َبعب  َوَعػػػػػػػػػػػاذ 

َمْوَمػػػػػػػػػػاَتم     تبَ فاػػػػػػػػػػا، م فيػػػػػػػػػػداا، م   وَمػػػػػػػػػػاف  م 

   
ػػػػػػْمةا  ـ  ض  ، َلْمػػػػػػا َغػػػػػػْوَر الػػػػػػْنجب  َتموَمػػػػػػاف 

َرَمػػػا   ػػػد  َمغب تبػػػَ َؼ ف ػػػي الَ مب  َفتاػػػ  ًَل َيػػػَر  اإل 

   
َمػػػػػػا تَػػػػػػاب  َعَميبه   َفق مبػػػػػػت  َوَوػػػػػػدب َطػػػػػػاَؿ الع 

ػػػػػػػػػَرَما    َوَلػػػػػػػػػوب َعػػػػػػػػػَذرَان ي َأفب َتبيَنػػػػػػػػػا َوت صب

   
 َتم وَمػػػػػػػػان ي َعَمػػػػػػػػ  َمػػػػػػػػا َتَقػػػػػػػػْدَماَأًَل ًَل 

ك َمػػػػػا   وؼ  الػػػػػْدهبر  ل مبَمػػػػػربء  م  ب ػػػػػر   َكَفػػػػػ  ب ص 

   
 :(ٕ)ويقوؿ

 ]مف الّطويؿ[

ػػػػػػػػػػػؿس َتم ػػػػػػػػػػػوم ن ي َلػػػػػػػػػػػةس َهْبػػػػػػػػػػػتب ب َميب  َوَعاذ 

 َوَوػػػػػدب َغػػػػػاَب َعي ػػػػػوؽ  الث َرْيػػػػػا، َفَعػػػػػْرَدا  

   
ػػػػػػْمةا  َطػػػػػػائ َي الَمػػػػػػاَؿ، ض   َتم ػػػػػػوـ  َعَمػػػػػػ  َ عب

يػػػػػؿ  َوَصػػػػػْرَداَ َذا     َضػػػػػْف ب الَمػػػػػاؿ  الَبخ 

   
ػػػػػػػػَؾ، َفػػػػػػػػ  ْنن ي ػػػػػػػػؾب َعَميب س  : َأًَل َأمب  َتق ػػػػػػػػوؿ 

َعْبػػػػَدا   ػػػػك يَف م  س  نبػػػػَد الم مب  َأَر  الَمػػػػاَؿ ع 

   
ين ػػػػػػػػػي َوَ ػػػػػػػػػال ي، َ ْف َماَلػػػػػػػػػؾ  َواف ػػػػػػػػػرو   َذر 

َس َجػػػػارس َعَمػػػػ  َمػػػػا َتَعػػػػْوَدا   ػػػػر   َوك ػػػػؿ  امب

   
 

 

                                                           
 .ٗٗ، ديوانَ ٔ))
 .ٚٔ، نفسَ ٕ))
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 :(ٔ)ويقوؿ

 ]مف الّطويؿ[

ود  َماَلَنػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػَت ب ػػػػػػػػػالج   َوَوائ َمػػػػػػػػػةس َأهبَمكب

ود َهػػػػػػا    َوَنفبَسػػػػػػَؾ َ تْػػػػػػ  َضػػػػػػْر َنفبَسػػػػػػَؾ ج 

   
ينػػػػػي َ ْنَمػػػػػا ت مبػػػػػَؾ َعػػػػػاَدت ي : َدع   َفق مبػػػػػت 

يد ها   ػػػػػػػػػػػػَتع  يـس َعػػػػػػػػػػػػاَدةو َيسب  ل ك ػػػػػػػػػػػػؿٍّ َكػػػػػػػػػػػػر 

   
وعادتو يقّرر الّطائّي في ىذه الّنماذج الّثالثة أّف ىذا الّطبع في نسائو مقابؿ لطبعو ىو 

تالؼ الماؿ في وجوه البّر والخير، بؿ إّنيّف عاتبنو في غير أوقات العتاب  في الكـر والجود وا 

آخر الميؿ ليزدف مف تقريعو، ويظير ىو بنقمو ىذا عنيّف أّنيّف شديدات الموـ حّتى لـ يصبرف إلى 

قوليّف "ضّمة" أي: الّصباح، وال تجاوزف عف فعمو، ويعّزز ىذا أّنو ذكر عنيّف وصفيّف إلنفاقو ب

الّرجاؿ عمى  ْمفَ اني. والّنساء سوى أّنيّف يمُ ىدًرا، عمى نحو ما يظير في المثاليف األّوؿ والثّ 

وـ والعتاب، بؿ يخترف وقًتا يسعفيّف في إيصاؿ اإلنفاؽ، فالمالحظ أّنيّف ال يتخّيرف وقًتا مناسًبا لمّ 

شّدة الحرص عند ببالبخؿ أو  بيات ىجاءٌ أشّد رسائؿ المـو والعتاب. وقد يكوف في مثؿ ىذه األ

 المرأة يالحظ بمفيوـ المخالفة لما في األبيات، ورفضيّف لعادة الكـر والجود عند رجاليّف.

 المـو عم  الفقر: -

والّنوازؿ، ومنيا ما يتعّمؽ  ائبُ ومنيا المص ،والقعود منيا الكسؿُ أسباب الفقر متعّددة، 

"ومف ، والفقر قد يعاب في حاالت وال يعاب في أخرى، بطباٍع غير محمودة تدعو إلى التّبذير

مساوئ أخالؽ المرأة في عالقتيا بالّرجؿ أّنيا تفّضؿ الماؿ عميو، وال تؤثر مف قّؿ مالو؛ ألّنيا 

                                                           
 .ٜٔديوانَ،  ٔ))
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، قاَؿ ( ٔ)لقضاء حاجتيا، وترى فيو أمانيا اّلذي يقييا مف الفقر وسؤاؿ الّناس" تبتغي الماؿ وسيمةً 

 :(ٕ)الُجَمْيُح بعد أف عّيرْتُو امرأُتُو بكبِرِه َوَفْقِرهِ 

 البسيط[]مف 

 َلْمػػػػػػػػػػػا رََأتب َ ب م ػػػػػػػػػػػي َومْػػػػػػػػػػػتب َ م وَبت هػػػػػػػػػػػا

نيػػػػػػب     ـ  َتجب  َوك ػػػػػػؿ  َعػػػػػػاـس َعَميبَهػػػػػػا َعػػػػػػا

   
ػػػػػػَي َتتبَبع َهػػػػػػا نبَهػػػػػػا َوهب ث  م   َأببَقػػػػػػ  الَ ػػػػػػواد 

م ػػػػػوب     َمَة رَاعس َغيبػػػػػر  َمغب ػػػػػرب  َوالَ ػػػػػؽ  ص 

   
ػػػػػػػػػراا م  ػػػػػػػػػدو ب َهػػػػػػػػػا    َينػػػػػػػػػا َي ب  َكػػػػػػػػػَِّْف رَاع 

ػػػػفب مَ    ؽ  م  ػػػػرَاَف فػػػػالبم وب  َبػػػػيبَف اأَلَبػػػػار   كب

   
ػػػػػػػي َتف ض   َفػػػػػػػ  فب َتَقػػػػػػػرٍّج ب َنػػػػػػػا َعيبناػػػػػػػا َوَتخب

يبػػػػػػػػي   ػػػػػػػػرج َكػػػػػػػػرٍّج َوَتغبر   ف يَنػػػػػػػػا َوَتنبَتظ 

   
َتم ب ػػػػػػػػي َظػػػػػػػػيب َوَت ب  َفػػػػػػػػاوبَنيب َلَعمْػػػػػػػػؾ  َأفب َت ب

َبؿس م ف م س وؾ  الْضِّبف  م نبج وب      في َس ب

   
قره، وذلؾ بما يقع في الفيـ مف فالّشاعر في ىذه األبيات يضمر لوـ زوجو لو عمى ف

وحّثو ليا عمى الّصبر في البيت األخير، وىو يؤّمميا منو بالجّد  ،بيف الّشرط "لّما رأت" صمةٍ 

والعمؿ حّتى ترى تعاظـ مالو ورعيو بحديثو عف "كّري وتغريبي" داللة عمى الغزو لكسب الماؿ أو 

 االغتراب في الّتجارة. 

اًنا بأمور أخرى، يقوُؿ حاجب بف حبيب األَسدّي في إلحاِح ويقترف الموـ عمى الفقر أحي

 :(ٖ)زوجتو عمى بيع فرسو "ثادؽ" ورفضو لذلؾ

   ب[]مف المتقارَ 

ؽس [وَ ]  َباتَػػػػػػػػػػتب َتم ػػػػػػػػػػوـ  َعَمػػػػػػػػػػ  ثَػػػػػػػػػػاد 

ػػػػػػػػػػيان ها   صب ػػػػػػػػػػَر  َفَقػػػػػػػػػػدب َجػػػػػػػػػػْد ع   ل ي شب

   
                                                           

، المصدر: هجاء المرأة في الّشعر العربّي  ّت  نهاية العصر األموجّ عودة، خميؿ؛ بحث محّكـ بعنواف: ٔ) )
كمية -قضايا األدب والمغة والّتحديات المعاصرة،  مجّمة الجامعة اإلسالمّية -أعماؿ المؤتمر العاـ لّمغة العربّية

 (.ٔٛٛ. )ٜٔٛ-ٜٙٛـ، الّصفحات: ٕٓٓٓ-فمسطيف، مايو-اآلداب، غّزة
 .ٖٙ، ٖ٘ المفّضمّيات،الّضبّي، المفّضؿ بف محّمد،  ٕ))

َبؿ   ماّدة )َسحبؿ(. انظر: ابف منظور، ِلساُف العرب: العريض البطف. الْس ب
 . ٜٖٙ، ٖٛٙ ،نفسَٖ) )
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ؽس  ػػػػػػػػػػػػػػػَواؾ  فػػػػػػػػػػػػػػػي ثَػػػػػػػػػػػػػػػاد   َأًَل َ ْف َنجب

َ ن هػػػػػػػػػػػػػػػػػػا    َسػػػػػػػػػػػػػػػػػػَواءو َعَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػْي َوات عب

   
َ  َ ْنن ػػػػػػػػػػػػي ثبَنػػػػػػػػػػػػا ب ػػػػػػػػػػػػ : َأغ   َوَواَلػػػػػػػػػػػػتب

ػػػػػػػػػَؿ َوػػػػػػػػػدب ثَػػػػػػػػػاَب َأثبَمان َهػػػػػػػػػا    َأر  البَخيب

   
ـ يُ فَ  ؛مف داللة قوليا "أغثنا بيا" ليسّد حاجتيـ، وذلؾ واضحٌ  ؛يبيع فرسو تطالبو بأفْ  إذْ 

عندىـ إاّل الفرس لبيعيا، وىي في سبيؿ ذلؾ تواصؿ المـو وتستعمؿ  لـ يبؽَ  أصحاب حاجةٍ 

عالنيا" وىو في جميع األحواؿ لف يستجيب أساليب من ّوعة كاإلسرار واإلعالف "نجواؾ، وا 

وقد سبؽ الحديث عف رفض المرأة لمّرجؿ اّلذي قّؿ مالو، وقرف ذلؾ بالمشيب وتقّدـ  إللحاحيا.

الّسّف، ولكّف رفضيا لو قد يكوف لسبب قّمة الماؿ حصًرا، يقوؿ نبيو بف الحّجاج في تفضيؿ الماؿ 

 :(ٔ)ؿعمى الّرج

 ]مف الكامؿ[

ور َهػػػػػػػا ػػػػػػػَميبَم  َ ذب َطَروبػػػػػػػت  َأز   َواَلػػػػػػػتب س 

ػػػػػػػػػػػػػػػرَأا َذا َمػػػػػػػػػػػػػػػاؿ     ػػػػػػػػػػػػػػػي َ ًْل امب  ًَل َأببَتغ 

   
َوةس  ػػػػػػػػػػػػػػرَأا َذا ثَػػػػػػػػػػػػػػرب ػػػػػػػػػػػػػػي َ ًْل امب  ًَل َأببَتغ 

َ ل ػػػػػػػػػػي    َكيبَمػػػػػػػػػػا َيس ػػػػػػػػػػد  َمَفػػػػػػػػػػاو رج َوخ 

   
تريد إاّل الّرجؿ  حيث تفاجئو برفضيا المعمف الّصريح، ال لعّمة سوى قّمة الماؿ، فيي ال

ىي ال تريد رجاًل يعجز  ا وتمبية رغباتيا، وفي المقابؿ صاحب الماؿ، اّلذي يستطيع سّد حاجاتي

 عف ذلؾ لقّمة مالو ومتاعو.

وقد يصحب حّب المرأة الميجّوة لمماؿ قّمة الوفاء، يقوؿ نبيو بف الحجاج في زوجتيو 

 :(ٕ)المتيف طمبتا الّطالؽ

 ]مف الخفيؼ[

ػػػػػػػػػر  ت مبػػػػػػػػػَؾ  َقػػػػػػػػػاف  ب َهجب َسػػػػػػػػػاَج َتنبط  رب  ع 

ورس َوَهتبػػػػػػػػػػػػػػر     َؿ ز   َوَتق ػػػػػػػػػػػػػػوًَلف  َوػػػػػػػػػػػػػػوب

   

                                                           
 .ٕٗٛ/ٚٔ األغاني،األصفيانّي، أبو الفرج،  ٔ))
 .ٕٔٛ/ٚٔ ،نفسَ ٕ))
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ػػػػػػػػػػػًََِّلن ي الْطػػػػػػػػػػػَ َؽ؛ َأفب رََأتَػػػػػػػػػػػان ي  َتسب

ػػػػػػػر     ئبت َمػػػػػػػان ي ب ن كب  َوػػػػػػػْؿ َمػػػػػػػال ي، َوػػػػػػػدب ج 

   
ػػػػػػػػد ج نب ث ػػػػػػػػَر الَمػػػػػػػػاؿ  ع   َفَمَعمٍّػػػػػػػػي َأفب َيكب

ػػػػػػػػػػر ج َخمْػػػػػػػػػػ َوي     ػػػػػػػػػػَف الَمَغػػػػػػػػػػار ـ  َظهب  م 

   
تطمب زوجتاه الّطالؽ، وتصّرحاف بيجره واإلعراض عنو، ويعمف ىو امتعاضو  إذْ 

بموقفيما، وذلؾ ظاىر مف الكممات "زور، ىتر، نكر" ودليؿ قّمة الوفاء فييما وقّمة الّصبر عمى 

الّزوج أّنيما تطمباف فراقو وقد قّؿ مالو، ما يعني أّنيما صحبتاه عندما كاف مالو كثيًرا فمّما قّؿ 

تا عنو، وىو يؤّكد معنى قّمة الّصبر منيما عميو في البيت األخير بما يرجوه مف عودة انصرف

 ثروتو وجرياف الماؿ في يده بعد انقطاع.

 هجاء الّنساء بسبب الع رؽ: -

، يقوُؿ معّينة ركت نساؤىا في صفاتٍ اشتّنيا تنتمي إلى منطقٍة أو قبيمٍة أل ُتيجى المرأةقد 

  :(ٔ)أحدىـ

 ]مف الّطويؿ[

ػػػػػػر  َ ْف ن َسػػػػػػاَء    ت  ن َسػػػػػػاَء الم صب مب  َعػػػػػػد 

َظػػػػػػػاـو ب ط ون َهػػػػػػػػا   يَهػػػػػػػػا ع   و َصػػػػػػػارو َهَواد 

   
ػػػَؼ َدان ػػػؽس  ْيةس ن صب ػػػر  ػػػط  فػػػي م صب  َفػػػَ  ت عب

َداف َهػػػػػػػػػػػػا َوم ت ون َهػػػػػػػػػػػػا    َوات فب َثق َمػػػػػػػػػػػػتب َأرب

   
 جماعةٍ وىذا اليجاء الجمعّي متَأتٍّ مف باب الموازنة بيَف الّنساء؛ إْذ تشترؾ نساء كّؿ  

بشرّية تعيش في بيئة معّينة في صفات تتضّمف الّشكؿ والّسموؾ، تتناسب مع طبيعة الحياة في 

تمؾ المنطقة، وىذه الّصفات قد ال تعجب بعض الّرجاؿ، فيذىبوف إلى المفاضمة بيَف الّنساء، 

 : (2)فييجوف فئة ويمدحوف أخرى، كما في قوؿ الّشاعر في مدح الّرومّيات

                                                           
 .ٗٙٗٔ ،ال ماسة البصرّيةال سف،  البصرّي، عمّي بف( ٔ)

 .ٗٙٗٔ، نفسَ(ٕ) 
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 ]مف الّطويؿ[

ْيػػػػػػػػػػػػػػةا  م ز  ْيػػػػػػػػػػػػػػةا ه رب وم  ت َهػػػػػػػػػػػػػػا ر  جب وٍّ  َوز 

ؽ     زب ػَف الػرٍّ يػر  م  َطػ  اأَلم  ؿ  اْلذ ج َأعب  ب َفضب

   
  َ ػػػػػػػَي َغال َيػػػػػػػةو ب ػػػػػػػ ػػػػػػػيرس َوهب ػػػػػػػرس َيس   ب َمهب

ػػػػػدبؽ     ػػػػػَواف  ب ػػػػػالَمنبك    الصٍّ  َ َذا ذ ك ػػػػَر النٍّسب

   
جانب صفات المرأة، فالمير ُيالَحظ في الّشاىَدْيِف الّساِبَقْيف أّف الّشاعر يذكر المير إلى 

 يدخؿ في باب الموازنة بيف الّنساء أيًضا، وارتفاعو يجعؿ الّرجؿ يمتفت إلى البحث عف أسبابٍ 

مف شأنيا تخفيضو، وعندما يكوف منخفًضا تراه يمتفت إلى ذكر محاسف المرأة وتفضيميا عمى 

ما بذلو مف ميٍر في امرأٍة  غيرىا، وقد يمتفت الّرجؿ إلى ذلؾ في وقٍت متأّخر، فيظير ندمو عمى

 :(ٔ)لف ينعـ معيا بالّسعادة، ومف ذلؾ قوؿ أبي مرحب لزوجتو

 ]مف الّطويؿ[

ػػػػػػػَتَريبت َها ػػػػػػػر ج َلَقػػػػػػػدب َغاَليبت َهػػػػػػػا َفاشب  َلَعمب

ػػػػَف الْنػػػػاس  رَاب ػػػػ       َوَمػػػػا ك ػػػػؿ  م ببتَػػػػاعس م 

   
ػػػػػػػين َها ػػػػػػػا َيش   رََأيبػػػػػػػت  َلَهػػػػػػػا َأنبفاػػػػػػػا َوب ي ا

مبَبػػػػػاَء س ػػػػػوءس    َ  الَمَسػػػػػائ    َوع  ـب َتز نبػػػػػ  َلػػػػػ

   
وقد سبقت اإلشارة إلى أّف تخفيض الميور يفتح عمى األىؿ باب اليجاء، وىذا يدّؿ عمى 
أّف اليّجاء طرؽ ىذه القضّية مف غير جانب في خدمة غرضو، ففي الجانب األّوؿ وّظؼ المرأة 

 في معرض اليجاء ليجاء أىميا، وفي األخير كانت ىي الميجّوة.

القوؿ في ىذا الفصؿ: إّف مضاميف شعر ىجاء الّنساء تعكس تّياراٍت فكرّية  وخالصة
واجتماعّية سرت وما زالت تسري في الّتكويف األيديولوجي عند البشر بعاّمة، وعند العربّي 
بخاّصة؛ سواًء أكاَف الّدافُع إلى ىجائيا سخًطا أـ مزاًحا، وسواًء أكانت مقصودًة بعينيا أـ كانت 

ـْ ميجّوة، وقد غمبت نماذج ىجاء الّرجاؿ لمّنساء في جاء غيرىا، وسيمًة لي وسواًء أكانت ىاجيًة أ
ىذا الفصؿ لسبب جمّي؛ ىو أّف دوافع الّرجاؿ ليجاء  الّنساء أوسع مجااًل، فقد وصؿ المطاؼ 
فييـ إلى نظـ شعر الحكمة في طبائع الّنساء، بينما اقتصر ىجاء المرأة لممرأة أو لمّرجؿ عمى 

 اقؼ شخصّية في جّمو.مو 
                                                           

 .ٓٓٔ ب غات الّنساء،ابف طيفور، ٔ) )



 
 

 

 

 الفصُل الثّالث

 ّنساءال ىجاءِ  شعرِ  فيالّتشكيُل الفّنّي 

 لمقصيدة العام   البناءُ  -أّوًل  

 القصيدة - أ
  مقطوعةال - ب

 واألسموب المغةُ  -ثانًيا 

 المغة - أ
   األسموب - ب

 الموسيقى -ثالثًا 

 الخارجّية الموسيقى- أ  

 الّداخمّية الموسيقى- ب  

 والخيال الّصورة -رابًعا 

 مصادر الّصورة - أ
    أنماط الّصورة - ب

 المفارقة -خامًسا   
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 ّنساءىجاء ال شعر فيالّتشكيُل الفّنّي   

تعالج الّدراسة الفّنّية أىـّ القضايا الموجودة في شعر ىجاء المرأة، ىذه األىّمّية تظير في 

مف نتائج الّشيوع، ورّبما  الّشيوع وفي التّأثير، والّشيوع والتّأثير معياراف متداخبلف، فالتّأثير نتيجةٌ 

شاع استعماؿ بعض األساليب لتأثيرىا. والتّأثير في الّنّص يأتي مف وجوه عّدة، تبدأ بالموضوع 

ـّ، وال تنتيي عند أصغر تفاصيؿ الّتشكيؿ الفّنّي كاألصوات ونحوىا. بوجوٍ   عا

قد تكوف بنائّية  في أّي نّص، ىذه الجوانب مختمفةً  جوانبَ  يتناوؿُ  والّتشكيؿ الفّنّي بحثٌ  

مف حيث تكويف الّنّص وصورتو الّنيائّية، وقد تكوف جمالّية تبرز معالـ ذلؾ البناء، وتجذب 

، فإّف الخصوصّية اّلتي يمتاز بيا الّشعر عموًما تستوجب الّناظر فيو إلييا، وميما يكف مف أمرٍ 

وع وخصوصّيتو عمى دراسة االّتجاه الفّنّي فيو، واليدؼ مف ىذا الفصؿ مبلحظة أثر الموض

الّشعر المقوؿ فيو، والكشؼ عف أشكاؿ التّأثير الواقع مف الّتواصؿ مع ىذه الّنصوص، وفيما يأتي 

 أبرز القضايا اّلتي أّثرت في الّتشكيؿ الفّنّي لشعر ىجاء المرأة في الفترة المحّددة بالّدراسة.
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 البناء العام لمقصيدة -أّوًل 

يمفت االنتباه في بداية الّدراسة الفّنّية البناء اّلذي جاء فيو الّنّص، واألجزاء اّلتي تأّلؼ 

 منيا، وقد جاء شعر ىجاء المرأة في قوالب عّدة، 

 :القصيدة - أ

 بشكؿ قميٍؿ جدًّا، وكافَ  ىي الوجو األّوؿ لمّشعر عموًما، وقد جاء ىجاء المرأة في قصائد

 عمى ضربيف: 

ء، روى األصمعّي أّف أعرابيًّا يجافي ال كاممةً  مستقّمةً  ف القصيدةُ أف تكو  األّول الّنوع -

ـّ ندـ فقاؿ تزّوج اثنتيف ث
(ٔ): 

 ]مف الوافر[

ْجتتتتتتتتتُت اْثَنتَتتتتتتتتتْيِن ِلَفتتتتتتتتتْرِط َجْيِمتتتتتتتتتي  َتَزوَّ

 ِبَمتتتتتتتتتتتا َيْشتتتتتتتتتتتَقى ِبتتتتتتتتتتتِو َزْوُج اْثَنتَتتتتتتتتتتتْينِ   

   
 َفُقْمتتتتتتتتتُت  َأِصتتتتتتتتتيُر َبْيَنُيَمتتتتتتتتتا َخُروًفتتتتتتتتتا

 َأْكتتتتتتتتتتتتتتَرِم َنْعَجتَتتتتتتتتتتتتتتْينِ ُأَنعَّتتتتتتتتتتتتتتُم َبتتتتتتتتتتتتتتْيَن   

   
 َفِصتتتتتتْرُت َكَنْعَجتتتتتتٍة ُتْستتتتتتِ ي َوُتْمِستتتتتتي

 تُتتتتتتتتتتتتَداَوُل َبتتتتتتتتتتتتْيَن َأْخَبتتتتتتتتتتتتِث ِذْ َبتَتتتتتتتتتتتتْينِ   

   
 ِرستتتتتتا َىتتتتتتِذي ُيَيتتتتتتي ُ  ُستتتتتتْخَط َىتتتتتتِذي

 َفَمتتتتتتا َأْمتتتتتتَرى ِمتتتتتتِن اْ تتتتتتَدى السَّتتتتتتْخَطَتْينِ   

   
 ِلَيتتتتتتتتتتتِذي َلْيَمتتتتتتتتتتتٌة َوِلِتْمتتتتتتتتتتتَ  ُأْختتتتتتتتتتتَرى

 اْلَمْيَمتَتتتتتتتتتتتتتْينِ ِمتَتتتتتتتتتتتتتاٌب َداِ تتتتتتتتتتتتتٌم ِفتتتتتتتتتتتتتي   

   
 َفتتتتتتتتتِبْن َأْ َبْبتتتتتتتتتَت َأْن َتْبَقتتتتتتتتتى َكِريًمتتتتتتتتتا

 ِمتتتتتتتتتتتَن اْلَخْيتتتتتتتتتتترَاِت َمْممُتتتتتتتتتتتوَء الَيتتتتتتتتتتتَدْينِ   

   
 َوتُتتتتتتتتْدِرَ  ُمْمتتتتتتتتَ  ِذي َيتتتتتتتتَزٍن َوَمْمتتتتتتتتٍرو

 َوِذي َجتتتتتتتتتتتتتتَدٍن َوُمْمتتتتتتتتتتتتتتَ  الَ تتتتتتتتتتتتتتتاِرَثْينِ   

   
 َوُمْمتتتتتتتتتتتَ  الُمْنتتتتتتتتتتتِذَرْيِن َوِذي َنتتتتتتتتتتتَواسٍ 

 ُرَمتتتتتتتتتتتتتتتتتْينِ َوُتبَّتتتتتتتتتتتتتتتتتٍي الَقتتتتتتتتتتتتتتتتتِديِم َوِذي   

   
                                                           

 . ٔٗ/ٕاألمالي،  أبو عمي القالي، ٔ))
يادة كي الجحفؿ معارضة وِعراًضا إذا التقيا، يقوؿ تعّرْض لمموت والشّ : مصدر، عارض ِمراض 
 ، ماّدة )َعَرَض(.لسان العربانظر: ابف منظور،  تستريح.
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 َفِعتتتتتتْش َمَزًبتتتتتتا، َفتتتتتتِبْن َلتتتتتتْم َتْستتتتتتَتِطْعوُ 

 َفَستتتتتتتتتْرًبا ِفتتتتتتتتتي ِمتتتتتتتتترَاِض الَجْ َفَمتتتتتتتتتْينِ   

   
ما زاد -يتجاوز المشيور لحّد القصيدة  يتكّوف ىذا الّنّص مف تسعة أبيات، وىو عددٌ  

يعمد فيو والمبلحظ في ىذا البناء أّف الّشاعر دخؿ إلى الموضوع مباشرة، ولـ  -عمى سبعة أبيات

شخصّية،  عمى تجربةٍ  مبنّيةٍ  عممّيةٍ  إلى أساليب القصيدة في ذلؾ الوقت، فيو يتحّدث عف خبرةٍ 

إلى أّف ىذه القصيدة ال تحوي موضوًعا آخر غير ىجاء  واألمر ال يحتاج إلى مقّدمات، إضافةً 

 المرأة.

الموضوع والمغة، متعالقة، يجمعيا خيطا  وجاءت األبيات في ىذه القصيدة متعانقةً  

ي العطؼ والّشرط في األبيات األربعة األخيرة، والمغة وّحدت البناء بأسموبَ  ،فالموضوع واحدٌ 

فالعطؼ جاء في موضعيف، األّوؿ عطؼ الفعؿ "تدرؾ" عمى الفعؿ "أف تبقى" ثـّ عطؼ "وتدرؾ 

ـّ اّلذي جاء في و العطؼ، حيث ابتدأ ممؾ" عمى "وممؾ" في البيت التّالي، والّشرط ىو الّسياؽ العا

 ىذا الجزء مف القصيدة بقولو "فإف أحببت" وجاء جواب الّشرط في البيت األخير "فعش" وىذا ربطٌ 

 تو عمى فكرةٍ بصرؼ الّنظر عف صّحتو مف عدميا، وكوف الّشاعر بنى قصيدَ  لغوي   موضوعي  

لـ يحتج إلى تخّمص أو  اثنتيف، وخمص إلى أفضمّية حياتو عزًبا؛ فإّنوبالّزواج  ىي ذـ   واحدةٍ 

 انتقاؿ عسر، فجاء انتقالو سمًسا كما لوحظ آنًفا في الكشؼ عف ترابط البناء.

وقد ختـ الّشاعر أبياتو بالّنصح، اّلذي يعّبر عنو جواب الّشرط بفعؿ األمر "فعش عزًبا"  

مموؾ وقد مّيد ليذا الّنصح بتعظيـ قيمتو، ورفع مكانتو، بأف يجعؿ مف يطّبقو في مصاّؼ ال

تبرز بالموازنة بيف حالو وقد تزّوج باثنتيف، وحالو حاؿ كونو عزًبا، ففي  والعظماء، في مفارقةٍ 

بيف ذئبتيف،  بيف نعجتيف، وعندما تسوء الّظروؼ ىو نعجةٌ  األولى ىو في أحسف الّظروؼ خروؼٌ 
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الّزواج بامرأٍة الّنصح ب ّنو لـ يقّدـوتجدر اإلشارة إلى أّف األعرابّي انتيى إلى ذـّ الّزواج مطمًقا؛ أل

 واحدة، بؿ نصح بعدـ الّزواج والعيش عزًبا.

وقصائد ىجاء المرأة قد تأتي طويمة، مثؿ حائّية جراف العود اّلتي تجّسد مأساتو مع  

 زوجتيو وضراوتيما وضربيما لو تجسيًدا قّرب الّصورة مف مسمع القارئ ومرآه، وكأّنو مشيدٌ 

، فقد جاء في الخبر أّف جراف العود والّرّحاؿ كانا خدنيف، فتزّوج كّؿ (ٔ)يمّثؿ أماـ عينيو درامي  

يصؼ حالو مع  طويمةً  فقاؿ جراف العود قصيدةً  ، (ٕ)اواحد منيما امرأتيف، فمقيا منيما مكروىً 

زوجتيو فييا، وىذه القصيدة نموذج مثالّي متكامؿ لقصيدة ىجاء المرأة، كونيا طالت لدرجة 

مستويات مختمفة مف الّتعبير، واستطاع الّشاعر فييا أف يقّدـ صوًرا وأحداثًا مّكنتيا مف استيعاب 

أعطت إحساًسا بالواقعّية، إضافة إلى تناوليا جوانب عّدة، وتطّرقيا إلى مراحؿ مختمفة مف سير 

  (ٖ)متصاعد، يقوؿ في مقّدمة القصيدة ىجائي   الحياة الّزوجّية، كّؿ ذلؾ في نسؽٍ 

 ]مف الّطويؿ[

نَّ اْمتتتتتتتتتتتتتتتتتترًَأ َنْوَفِميَّتتتتتتتتتتتتتتتتتتةٌ   َأل ل َيُغتتتتتتتتتتتتتتتتتترَّ

تتتتت ُ     َمَمتتتتتى التتتتترَّْأِس َبْعتتتتتِدي َأْو َتراِ تتتتتُب ُوسَّ

   

                                                           
صورة المرأة في شعر صدر اإلسالم بين انظر: بمتاجّي، سوسف محّمد عبد الجّواد؛ بحث محّكـ بعنواف: ( ٔ)

 -ٛ٘ٙـ، )ٕٔٔٓ(، ٔ( الجزء )٘ٔحولّية المغة العربّية بنيف بجرجا، جامعة األزىر،  العدد ) ال ّسّية والعذرّية،
ٚٙٛ ،)ٕٚٛ. 

 لقولو المرأتيو:« جراف العود»إّنما سّمي . قاؿ ابف قتيبة: "ٛٓٚ/ ٕ، الّشعر والّشعراءابف قتيبة، ( ٕ)
 خذا  ذرا يا  ّنتّي فبّنني      رأيت جران العود قد كاد يصم ُ    

 مسّف، خّوفيما بو". ا قّده مف صدر جمؿٍ يريد سوطً 
 .ٔ، ديوانو (ٖ)

بطٌف  األبط  يرفعيا.  . يزىاىا : الّشعر األسود. أساود: حّيات سودالفا مضرٌب مف المشط.  نوفمّية  
 .تْ يَ فِ خَ لَ  فيو رمٌؿ وحجارة، وأراد أّنيا في األبطح ال تخفى، ولو كانت في رمٍؿ أو بيف حجارةٍ  في وادٍ 

يضطرب  يتطّوح ما يجمع مف الّشعر عمى شكؿ كّبة.  العقيصة : يقصد بيا الّذوائب. أذناب الخيل 
 .ٔ، نفسو انظر: ألّنيا طويمة العنؽ، ولو كانت وقصاء لـ يضطرب.



943 
 

 َوَل َفتتتتتتتتتتاِ ٌم ُيستتتتتتتتتتَقى التتتتتتتتتتد ىاَن َكَ نَّتتتتتتتتتتوُ 

 َأَستتتتتتتتتتتاِوُد َيْزَىاَىتتتتتتتتتتتا ِلَعْيَنْيتتتتتتتتتتتَ  َأْبطتتتتتتتتتتت ُ   

   
 َوَأْذَنتتتتتتاُب َخْيتتتتتتٍل ُمم َقتتتتتتْت ِفتتتتتتي َمقيَصتتتتتتةٍ 

 َيَتَطتتتتتتتتوَّحُ تَتتتتتتتترى ُقْرَطَيتتتتتتتتا ِمتتتتتتتتْن َتْ ِتَيتتتتتتتتا   

   
مطمع القصيدة مباشر، ينيى فيو الّشاعر عف االغترار بالمرأة، وكذلؾ المقّدمة الّناصحة  

المعطوفة عمى المطمع، اّلتي يحّذر فييا الّشاعر مف مظير المرأة الخارجّي، بحديثو عف بعض 

عقيصة" وأدوات  صفاتيا الجسدّية، مثؿ أعمى الّصدر "ترائب وّضُح" والّشعر "فاحـ، أذناب خيؿ،

ف كانت سريعةً  ؛الّزينة مثؿ "قرطيا" عابرة؛ ألّف الّشاعر  ىذه التّفاصيؿ تدّؿ عمى المرأة الجميمة وا 

في األساس ينيى عف االغترار بيا، فبل يمـز أف يبالغ في وصفيا. فيو ما يمبث أف يقوؿ معّمبًل 

 :(ٔ)سبب نصيحتو تمؾ

 هُ َفتتتتتتتِبنَّ الَفتتتتتتتتى المغتتتتتتتروَر ُيْعِطتتتتتتتي ِتتتتتتتتاَلدَ 
 َوُيْعَطتتتتتى الثََّنتتتتتا ِمتتتتتْن َماِلتتتتتِو ثُتتتتتمَّ ُيْفَستتتتت ُ   

   
 َوَيْغتتتتتتتتتتدو ِبِمْستتتتتتتتتتَ اٍح َكتتتتتتتتتتَ نَّ ِمَظاَمَيتتتتتتتتتتا

 َمَ تتتتتتتتاِجُن َأْمرَاَىتتتتتتتتا اْلِمَ تتتتتتتتاُء المَشتتتتتتتتبَّ ُ   

   
 ِإَذا اْبتُتتتتتتتزَّ َمْنَيتتتتتتتا التتتتتتتد ْرُع ِقيتتتتتتتَل  ُمّطتتتتتتترَّدٌ 

 َأَ تتتتتتتتص  التتتتتتتتذ َناَبى َوالتتتتتتتتذ رَاَمْيِن َأْرَستتتتتتتت ُ   

   
 الَّتتتتتتي َ كَّمتتتتتُت فتتتتتي المتتتتتاِل َأىَميتتتتتاَفِتمتتتتتَ  

 َومتتتتتتا ُكتتتتتتل  ُمبتتتتتتتاٍع ِمتتتتتتَن النَّتتتتتتاِس َيتتتتتترَب ُ   

   
 َتكتتتتتتتتتوُن ِبَمتتتتتتتتتوِذ الِقتتتتتتتتترِن ثُتتتتتتتتتمَّ ِشتتتتتتتتتماُليا

 َأ تتتتتتتتث  َكثيتتتتتتتترًا ِمتتتتتتتتن َيمينتتتتتتتتي َوَأستتتتتتتتَرحُ   

   
تأتي الفاء في بداية ىذا المقطع معّممة لما جاء قبمو، حيث إّف الّشاعر قّدـ ميًرا أغرتو بو  

ـّ ما لبث أف ندـ بعد أف عايف امرأتو بالّزواج، فما خفي منيا ليس كما ظير،  تمؾ المظاىر، ث

ولذلؾ سّمى نفسو "المغرور" أي: المخدوع، ويبدأ عمى سبيؿ تفسير موقفو وصؼ تمؾ المرأة، 
                                                           

 .ٖ -ٕ ديوانو،( ٔ)
الّصوالجة، وكّؿ معطوؼ محجف.  الم اجن الّسريعة في المشي، وىو عيب في الّنساء.  المس اح 

 المقشور، شّبو عظاميا العوجاجيا وىزاليا بالمحاجف. المشّب   الم اء
ال ريَش عميو.  أ ّص الّظميـ؛ طرده الّناس فنفر، وىو أسمج ما يكوف عندما ينفر.  مطرَّد ُنِزَع.  ابُتزَّ  

 : أمسح المؤّخر خفيفو.أرس  : أراد الّساقيف.الّذرامين : الّذنب.الّذنابى
انظر:  أسيؿ. . أسرح الّصاحب. أي تكوف بجانبو فيرى شماليا أسرع مف يمينو الِقرن الجانب.  الموذ  

 .ٖ -ٕ، نفسو
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فيي جاّفة الجسد ىزيمة بارزة العظاـ تضايقو عند اقترابو منيا. وال يخرج الّشاعر مف ذلؾ 

 :(ٔ)الوصؼ إاّل ليبّيف مزيًدا مف معاناتو اّلتي بدأت مف المحظة األولى، يقوؿ

 َجتتتتتتَرت َيتتتتتتوَم ُرْ نتتتتتتا ِبالر كتتتتتتاِب َنُزف يتتتتتتا

 ُمقتتتتتاٌب َوَشتتتتتّ اٌج ِمتتتتتَن الطَّْيتتتتتِر ِمْتتتتتتَي ُ   

   
 الُعقتتتتتاُب َفْيتتتتتَي ِمْنَيتتتتتا ُمقوَبتتتتتةٌ َفَ ّمتتتتتا 

 َوَأّمتتتتتتتتا الُغتتتتتتتتراُب َفالَغريتتتتتتتتُب الُمَطتتتتتتتتوَّحُ   

   
 ُمقتتتتتاٌب َمَقْنَبتتتتتاٌة تَتتتتترى ِمتتتتتن ِ تتتتتذارِىا

 َثعاِلتتتتتتتَب َأىتتتتتتتوى َأو َأشتتتتتتتاِقَر َتْستتتتتتتَب ُ   

   
 ُمقتتتتتتتتتاٌب َمَقْنَبتتتتتتتتتاٌة َكتتتتتتتتتَ نَّ َوظيَفيتتتتتتتتتا

 َوُخْرطوَمَيتتتتتتتا اأَلْممتتتتتتتى ِبنتتتتتتتاٍر ُمَمتتتتتتتوَّحُ   

   
مف زوجو وقد جرى موكب الّزفاؼ؛ فقد رأى غراًبا وعقاًبا يطيراف حوليـ،  يتشاءـ الّشاعر 

عند العرب في ذلؾ الوقت، وال يكتفي الّشاعر بذكر ذلؾ ذكًرا عابًرا، فيو يشتّؽ  والّتشاؤـ ظاىرةٌ 

ومثمو "الغراب، الغريب" إذ انتقؿ الّشاعر لنقؿ  ،مف ىذيف الّطيريف "العقاب، عقوبة" نفسّيةً  داللةً 

وغربة، بعد أف تذّكر ما جرى يـو  ساسو بما عاينو مف زواج، فتحّوؿ زواجو إلى عقوبةٍ إح

 :(ٕ)الّزفاؼ، وقابمو مع ما يعيشو مف واقع، ويؤّيد صّحة شعوره بالّتشاؤـ بقولو

 َلَقتتتتتد كتتتتتاَن لتتتتتي َمتتتتتن َستتتتترََّتْيِن، َمتتتتتِدْمُتِني،

 َوَمّمتتتتتتتتتا ُألقتتتتتتتتتي ِمنُيمتتتتتتتتتا ُمَتَزْ تتتتتتتتتَزحُ   

   
تتتتتتتْعاَلُة َ ْمِقتتتتتتتَي ِمْنُيمتتتتتتتاُىَمتتتتتتتا الُغتتتتتتتوُل   َوالس 

 ُمَختتتتتتدَُّش متتتتتتا َبتتتتتتيَن التَّراقتتتتتتي ُمَجتتتتتترَّحُ   

   
 َلَقتتتتتتتتتتتتْد َمتتتتتتتتتتتتاَلَجْتني ِبالن َصتتتتتتتتتتتتاِء َوَبْيُتيتتتتتتتتتتتتا

 َجديتتتتتٌد َوِمتتتتتْن َأْثواِبيتتتتتا الِمستتتتتُ  َيتتتتتْنَف ُ   

   
 ِإذا متتتتتتتتتتا اْنَتَصتتتتتتتتتتْيَنا َفاْنَتَزْمتتتتتتتتتتُت ِخماَرىتتتتتتتتتتا

 َبتتتتتتَدا كاِىتتتتتتٌل ِمْنَيتتتتتتا َورَْأٌس َصتتتتتتَمْ َم ُ   

   
وىذا الوصؼ فيو وضوح، فبعد أف يعمف أّنو يعاني مع ضّرتيف؛ يصفيما أبشع وصؼ  

"الغوؿ والّسعبلة" ويتحّدث عف أثرىما عميو "مجّرح، مخّدش" وما إلى ذلؾ مف أوصاؼ وآثار عمى 
                                                           

 .ٗ -ٖ ديوانو،( ٔ)
: يأخذ في كّؿ وجو، ويقصد أّنو يطير ِمْتَي الغراب المسّف غميظ الّصوت.  الّشّ اج : اإلبؿ. لر كابا

: تصيح. تسب : اسـ موضع. أشاقر ماء لغنّي. أىوى الّسريعة الخِطفة.  العقنباة البعيد.  المطّوح منو. 
 محترؽ بالّنار. ممّوح أراد المنسر.  الخرطوم : عظـ الّساؽ. الوظيف

 .ٗ ،َنفُسو (ٕ)
 .ٗ -ٖ، نفسو انظر: : صمب شديد.صم م  : األخذ بالّناصية.الّنصاء
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خطير، ىو تعّرضو لمّضرب  حدثٍ  رِ كْ نفسّية الّشاعر وجسده، فينتقؿ في األبيات التّالية إلى ذِ 

 :(ٔ)واألذى الجسدّي، يقوؿ

 تُتتتتتداِوُرني فتتتتتي الَبْيتتتتتِت َ تّتتتتتى َتُكبَّنتتتتتي

 َوَمْينتتتتتتَي ِمتتتتتتْن َن تتتتتتِو الِيتتتتتتراَوِة َتْمَمتتتتتت ُ   

   
 َوَقتتتتتتد َممََّمْتِنتتتتتتي الَوْقتتتتتتَذ ثُتتتتتتمَّ َتُجر نتتتتتتي

 ِإلتتتتتتتى المتتتتتتتاِء َمغِشتتتتتتتي ا َمَمتتتتتتتيَّ ُأَرنَّتتتتتتت ُ   

   
 ُترَجتتتتتتتى َ ياتُتتتتتتتوُ  َوَلتتتتتتتم َأَر َكتتتتتتتالَموقوذِ 

 ِإذا َلتتتتم َيُرْمتتتتُو المتتتتتاُء ستتتتاَمَة َيْنَستتتتت ُ   

   
صرار عمى الوصوؿ إليو، وذكره "اليراوة"  كممة "تداورني" تدّؿ عمى حركةٍ  منيا خمفو، وا 

عنيفة، ونتيجة ذلؾ أّنو تعّرض إلى "الوقذ" ثـّ جّرتو إلى الماء لتوقظو  إلى الّضرب بأدواتٍ  إشارةً 

 :(ٕ)وقد أغمي عميو. ومف كانت ىذه حالو فإّف حياتو ال تطاؽ، يقوؿ

 َأقتتتتتتتتوُل ِلَنفستتتتتتتتي َأيتتتتتتتتَن ُكنتتتتتتتتِت َوَقتتتتتتتتد َأرى

 ِرجتتتتتتتتتتتتتاًل ِقياًمتتتتتتتتتتتتتا َوالن ستتتتتتتتتتتتتاُء ُتَستتتتتتتتتتتتتب  ُ   

   
 َأم ِبتتتتتتتتالَجمِس َأم َ يتتتتتتتتُث َتمَتقتتتتتتتتي َأِبتتتتتتتتالَغْورِ 

 َأمتتتتتتتتتتتاِمُز ِمتتتتتتتتتتتن وادي ُبَرْيتتتتتتتتتتتٍ  َوَأْبَطتتتتتتتتتتت ُ   

   
 ُختتتتتتَذا ِنصتتتتتتَف متتتتتتالي َواْتُركتتتتتتا لتتتتتتَي ِنْصتتتتتتَفوُ 

 َوِبيَنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ِبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَذم  َفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالتََّعز ُب َأرَوحُ   

   
 َفيتتتتتتتتا َرب  َقتتتتتتتتد صتتتتتتتتاَنْعُت ماًمتتتتتتتتا ُمَجرًَّمتتتتتتتتا

 َوخاَدمتتتتتتُت َ تّتتتتتتى كتتتتتتاَدِت الَعتتتتتتْيُن ُتمَصتتتتتت ُ   

   
 ْيُت َ تّتتتتتتتتى َلتتتتتتتتو َتَكمَّتتتتتتتتَف ِرشتتتتتتتتَوتيَوراَشتتتتتتتت

 َخمتتتتتتتتيٌ  ِمتتتتتتتتن الُمتتتتتتتترّاِن َقتتتتتتتتد كتتتتتتتتاَد ُيْنتتتتتتتتَزحُ   

   
 َأقتتتتتتتتتتتتتوُل أِلَصتتتتتتتتتتتتت ابي ُأِستتتتتتتتتتتتتر  ِإَلتتتتتتتتتتتتتْيِيمُ 

 ِلتتتتتَي الَوْيتتتتتُل ِإْن َلتتتتتْم َتْجَمَ تتتتتا َكْيتتتتتَف َأجَمتتتتت ُ   

   
 أََأْتتتتتتتتتتتتتُرُ  ِصتتتتتتتتتتتتْبياني َوَأىمتتتتتتتتتتتتي َوَأبَتِغتتتتتتتتتتتتي

 َمعاًشتتتتتتتتتتتتتا ِستتتتتتتتتتتتتَواىم َأم َأِقتتتتتتتتتتتتتر  َفتتتتتتتتتتتتتُ ْذَب ُ   

   
بمغ بو األمر أف يتحّدث عف فراقيما، ولتحقيؽ ذلؾ ال يبالي لو أخذتا نصؼ مالو، وسعًيا  

منو إلظيار مأساتو تجده يشكو إلى رّبو، ويحاور أصحابو، ويطرح الّتساؤالت المّرة، ويشير إلى 

                                                           
 .٘ -ٗ ديوانو،( ٔ)

أْف تضربو  الوقذ : ألمح العصا مخافة أف تضربني. . ميني من ت ت اليراوة تمم تصرعني تكّبني  
 .٘ -ٗ، نفسو انظر: المائؿ كالمغشّي عميو. المرنَّ   حّتى تتركو وقيًذا، أي مشرًفا عمى الموت.

 .٘ ،َنفُسو (ٕ)
 .٘، نفسو انظر: اسـ ماء. المّران : يذىب ماؤىا. ُتمَص نجد.  الجمس : ِتيامة. الغور 
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ؿ بيف اإلقامة وسطيـ وتحمّ  أّف ما يصّبره عمى ىذا العيش "صبياني وأىمي" فيو في موازنة مّرةٍ 

واالغتراب والّرحيؿ عنيـ لمّنجاة مف زوجتيو. ويدفع الّريبة في أمر فراقو ليما  ،مصيره "فأذبح"

 :(ٔ)بالعودة إلى وصؼ ما يبلقي منيما، وما يقاسيو بصحبتيما، وذلؾ في قولو

 ُألقتتتتتتتتي الَخَنتتتتتتتتا َوالَبتتتتتتتترَح ِمتتتتتتتتن َأم   تتتتتتتتاِزمٍ 

 َومتتتتتتا ُكْنتتتتتتُت أَْلَقتتتتتتى ِمتتتتتتْن ُرَزْيَنتتتتتتَة َأْبتتتتتتَرحُ   

   
 ُتَصتتتتتتتتتتتب ُر َمْيَنْيَيتتتتتتتتتتتا َوَتْعِصتتتتتتتتتتتُب رَْأَستتتتتتتتتتتَيا

 َوَتْغتتتتتتتدو ُاتتتتتتتُدوَّ التتتتتتتذ ْ ِب َوالُبتتتتتتتوُم َيْستتتتتتتَب ُ   

   
 َوَمْ َستتتتترٍ  ىتَتتتتتَرى رَْأَستتتتتيا فتتتتتي ُكتتتتتل  َمبتتتتتدً 

 َشتتتتتتتعاِليَل َلتتتتتتتم ُيْمَشتتتتتتتْط َوَل ُىتتتتتتتَو ُيْستتتتتتتَرحُ   

   
ْن َستتتتتتتتتتترََّ ْتُو َكتتتتتتتتتتتاَن ِمْثتتتتتتتتتتتَل َمَقتتتتتتتتتتتاِربٍ   َواِ 

 َوتَتتتتتتتتتتتْرَم ُ  َتشتتتتتتتتتتتوُل ِبَ ْذَنتتتتتتتتتتتاٍب ِقَصتتتتتتتتتتتارٍ   

   
 َتَخّطتتتتتتتتتتتتى ِإَلتتتتتتتتتتتتيَّ ال تتتتتتتتتتتتاِجزيَن ُمِدلَّتتتتتتتتتتتتةً 

تتتتتتت ُ     َيكتتتتتتتاُد الَ صتتتتتتتى ِمتتتتتتتْن َوْطِ يتتتتتتتا َيَتَرسَّ

   
 ِكَنتتتتتتتتتتتتتاٌز ِمِفْرَنتتتتتتتتتتتتتاٌة ِإذا َلِ َقتتتتتتتتتتتتتْت ِبتتتتتتتتتتتتتوِ 

 َىتتتتتتتَوى َ ْيتتتتتتتُث ُتْيويتتتتتتتِو الَعَصتتتتتتتا َيَتَطتتتتتتتوَّحُ   

   
 َليتتتتتتتتا ِمْثتتتتتتتتُل َأظفتتتتتتتتاِر الُعقتتتتتتتتاِب َوَمنِستتتتتتتتمٌ 

 النَّعاَمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتِة َأْرَوحُ  َأُزج  َكُظنبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوبِ   

   
 ِإَذا اْنَفَمتَتتتتتتتتْت ِمتتتتتتتتْن  تتتتتتتتاِجٍز َلِ َقتتتتتتتتت ِبتتتتتتتتوِ 

 َوَجبَيُتيتتتتتتتا ِمتتتتتتتْن ِشتتتتتتتدَِّة الَغتتتتتتتْيِظ َتْرَشتتتتتتت ُ   

   
تتتتتتتْر ِبالَعصتتتتتتتا َأصتتتتتتتَل ُأذِنتتتتتتتوِ   َوقاَلتتتتتتتْت َتَبصَّ

 َلَقتتتتتد ُكنتتتتتُت َأمفتتتتتو َمتتتتتْن ِجتتتتتراٍن َوَأْصتتتتتَف ُ   

   
 َفَختتتتتتتتتتتتتترَّ َوقيتتتتتتتتتتتتتتًذا ُمْستتتتتتتتتتتتتتَمِ ب ا َكَ نَّتتتتتتتتتتتتتتوُ 

 الِكستتتتتتتِر ِستتتتتتتبعاٌن َتَقعَّتتتتتتتَر َأْمَمتتتتتتت ُ َممتتتتتتتى   

   
 َوَلّمتتتتتتتتتا الَتَقْينتتتتتتتتتتا ُاتتتتتتتتتتدَوًة طتتتتتتتتتتاَل َبيَننتتتتتتتتتتا

 ِستتتتتتتتتتباٌب َوَقتتتتتتتتتتذٌف ِبالِ جتتتتتتتتتتاَرِة ِمطتتتتتتتتتتَرحُ   

   
 أَجمّتتتتتتتتتتي ِإَلييتتتتتتتتتتا ِمتتتتتتتتتتن َبعيتتتتتتتتتتٍد َوَأتَّقتتتتتتتتتتي

 ِ جاَرَتيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا َ ق تتتتتتتتتتتتتتتتتتتا َول َأَتَمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتزَّحُ   

   
 َتُشتتتتتتتتتتت   َظنتتتتتتتتتتتابيبي ِإذا متتتتتتتتتتتا اتَّقْيُتيتتتتتتتتتتتا

 الذ َؤاَبتتتتتتتتتِة تَتتتتتتتتتْنَف ُ ِبِيتتتتتتتتنَّ َوُأختتتتتتتتترى فتتتتتتتتي   

   

                                                           
 .ٚ -٘ ديوانو،( ٔ)

: تعصب رأسيا: تجعؿ حوالييما الّصِبر. تصّبر مينيياشّدة األذى.  البرح  الفاحش مف الكبلـ.الخنا  
: أراد "بي". ِإذا َلِ َقْت ِبوِ جريئة.  ِمِفْرَناٌة صمبة.  ِكَناٌز : يتكّسر. يترّس تباكره بالّشّر.  تغدو تخابث عميو. 

 مسم ب ا : مغشيًّا عميو. خّر وقيًذا: أنؼ عظـ الّساؽ. الّظنبوب: المقّوس. األزجّ  : طرؼ خّؼ الّنعامة.المْنِسم
بعان : الّشّقة اّلتي تمي األرض مف البيت.الِكْسرممتدًّا.  اشتدت  أمم  : انقمع وسقط. تقّعر: ذكر الّضبع. الس 
 .ٚ -٘، نفسو انظر: : تصيب.تنف : ال أقوؿ إاّل حقًّا. ل أتمّزحمبعد.  مطَرح زرقتو. 
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لى جانب ذلؾّزوجتيف مًعاسوء المعاممة مف ال  ّناجـ عف افتقارىما جد سوء العشرة الت ، وا 

، ويعود الّشاعر في ىذه األبيات لمحديث عف الّضرب اّلذي يتعّرض إليو بالعصا لؤلخبلؽ الحميدة

إلى الّسباب وغيره، وما توظيفو العقارب المتحّركة في توصيؼ كامؿ  وبالقذؼ بالحجارة، إضافةً 

شعرىا إاّل تقبيح تصويرّي داّؿ؛ ذلؾ أّف العقرب لو وقع نفسّي سّيئ عمى اإلنساف بما يحممو مف 

سـّ وغدر وشّر، فيو ال يريد إظيار القبح وحده، بؿ معو الّسوء والّشّر، ذلؾ األمر اّلذي يتخّطاه 

 :(ٔ)إلى غيره

 َأتانتتتتتتا ِابتتتتتتُن َرْوٍل َيبَتغتتتتتتتي الَميتتتتتتَو ِمنتتتتتتتَدنا

 َفكتتتتتتتاَد اْبتتتتتتتُن َرْوٍل َبتتتتتتتْيَن َثوَبْيتتتتتتتِو َيْستتتتتتتَم ُ   

   
 َوَأْنَقتتتتتتتتتَذني ِمنيتتتتتتتتتا اْبتتتتتتتتتُن َرْوٍل َوَصتتتتتتتتتوُتيا

 َكَصتتتتتوِت متتتتتالِة الَقتتتتتيِن ُصتتتتتمٌب َصتتتتتَميَدحُ   

   
 َوَولّتتتتتتتتتتتتى ِبتتتتتتتتتتتتِو راُد الَيتتتتتتتتتتتتَدْيِن ِمظاُمتتتتتتتتتتتتوُ 

 ُجتتتتتتتتتنَّ ُ َممتتتتتتتتتى َدَفتتتتتتتتتٍل ِمنيتتتتتتتتتا َمتتتتتتتتتواِ ُر   

   
ليس الّشاعر وحده مف يعاني مف إساءتيّف، فمعو ضيوفو اّلذيف يذكر منيـ ابف روؽ،  

وقد تحّدث الّشاعر عف شّدة خوؼ ضيفو مف زوجو بداللة قولو "بيف ثوبيو يسمح" مبالغة في 

إظيار حضورىا المخيؼ، فيي تجمع بيف الّشكؿ اّلذي طاؿ حديثو عنو سابًقا، والّصوت المزعج 

الثّقيؿ اّلذي في قولو "عبلة القيف" وىي الّسنداف اّلذي يطرؽ عميو الحديد. وفي ختاـ القصيدة 

ّنما يخّص زوجتيو  يستدرؾ الّشاعر عمى نفسو، فيو ال يرى كّؿ الّنساء عمى ىذا الّنحو، وا 

 :(ٕ)باليجاء، فيقوؿ

                                                           
 .ٚ، ديوانو (ٔ)

: سريع اليديف، يعني بعيًرا. راد اليدينسندياف الحّداد، أي صوتيا كالمطرقة عمى العبلة.  مالة القين 
: موائؿ؛ أي ىي فْتؿ متنّحية اآلباط عف المرافؽ ليست جّن طربة ليست صمبة. : مضموا رالّسرعة.  الّدفل 

 .ٚ، نفسو انظر: ببلصقة.
 .ٛ -ٚ ،َنفُسو (ٕ)

: يقاؿ دّل تنزؿ منو الماء.  تدّليو منع.  أ مى في جمادى.  : مطرٌ جمادّية: ال ييبس نباتيا. ل تصّوح
 .ٛ -ٚ، نفسو انظر:الّشديد.  الّصرنق  : الماضي في األمور. الّش ش انلكثرة الماء. 
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 َوَلْستتتتتتتَن ِبَ ستتتتتتتواٍء َفِمتتتتتتتنُينَّ َروَستتتتتتتةٌ 

يتتتتتتتتتتاض َايرىتتتتتتتتتتا ل    َتَصتتتتتتتتتتوَّحُ  َتيتتتتتتتتتتيُ  الر 

   
 ُجماِديَّتتتتتتتة َأ متتتتتتتى َ تتتتتتتداِ َقيا النَّتتتتتتتدى

 َوُمتتتتتتتتتتتتتتْزٌن ُتَدّليتتتتتتتتتتتتتتِو الَجناِ تتتتتتتتتتتتتتُب ُدلَّتتتتتتتتتتتتتت ُ   

   
 َوِمتتتتتتتتتنُينَّ ُاتتتتتتتتتل  مقِمتتتتتتتتتٌل ل َيُفك تتتتتتتتتتوُ 

تتتتتتتِمتتتتتتتَن الَقتتتتتتتوِم ِإّل الشَّ     َرنَق ُ  َشتتتتتتت اُن الصَّ

   
فالّشاعر في ىذه األبيات ينفي كوف كّؿ الّنسوة سواء في الخمؽ والّشكؿ، ويشّبو بعضيّف  

بالّرياض اّلتي أصابيا الّندى، يفيـ مف ذلؾ الجماؿ والمطؼ، ومف الّنساء مف قست وغمظ طبعيا 

ما يبدو وىذا عمى  ،مورهنقح" أي الّرجؿ الّصاـر الباّت ألحّتى ال يقدر عمييا إاّل "الّشحشحاف الّصر 

 :(ٔ)مدخؿ لما ختـ بو قصيدتو إذ يقوؿ

 َتَ يتتتتتتتتتتُت ِجراَنتتتتتتتتتتوُ لْ َمَمتتتتتتتتتتدُت ِلَعتتتتتتتتتتوٍد َفا

 َوَلمَكتتتتتيُس َأمستتتتتى فتتتتتي اأُلمتتتتتوِر َوَأنَجتتتتت ُ   

   
 َوَصتتتتتتتمُت ِبتتتتتتتِو ِمتتتتتتتن َخشتتتتتتتَيٍة َأْن تَتتتتتتتَذكَّال

 َيمينتتتتتتتتي َستتتتتتتتريًعا َكر ىتتتتتتتتا  تتتتتتتتيَن َتمتتتتتتتتَرحُ   

   
 ُختتتتتتتتتتَذا َ تتتتتتتتتتَذرًا يتتتتتتتتتتا ُخمَّتَتتتتتتتتتتيَّ َفتتتتتتتتتتِبنَّني

 ِجتتتتتتراَن الَعتتتتتتْوِد َقتتتتتتْد كتتتتتتاَن َيصتتتتتتُم ُ رََأيتتتتتتُت   

   
إذ يتيّدد الّشاعر زوجتيو بالعقاب، اّلذي أعّد لو أدواتو "جراف العود" وتيديده صريح بقولو 

"خذا حذًرا" ويبدو أّف ىذا الخيار ىو ما انتيت إليو حيرتو بيف الفراؽ بالّرحيؿ واإلقامة عمى 

وشّدة، ذلؾ يظير أّف الّشاعر كاف في  شأف بيتو بحزـٍ الّضيـ، فيو اختار أمًرا ثالثًا ىو أف يقيـ 

ف عانى مف شكمي زوجتيو؛ فإّنو سيحاوؿ تقويـ سموكيما  معظـ أبيات القصيدة ىاجًيا، فيو وا 

بتيديدىما بالعقاب، ورّبما يدعوىما إلى تيذيب مظيرييما بيذا الّتيديد، األمر اّلذي قد يفسح لو 

 مجااًل لتقّبؿ العيش معيما. 

والبناء، فيي طويمة كثيرة الموارد،  تأليؼيدة يطوؿ الوقوؼ عمى تفاصيؿ الذه القصفي ى

مف البيئة ترسـ أبعاًدا نفسّية،  عةٌ منتزَ  يحشد فييا كمًّا مف الّصور القبيحة المستنكرة؛ وىي صورٌ 

                                                           
 .ٛ ديوانو،( ٔ)

مجمع الحمقـو والمريء.  . الجران أخذت الت يت : البعير المسّف. العود: الّتأّني في األمور. الَكْيس
 .ٛ، نفسو انظر:
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، غير أّف الموضوع يدور حوؿ قّصة جراف العود مع زوجتيو، (ٔ)وتشؼ  عف ضيٍؽ وتذّمٍر وتمممؿ

 ومعاناتو معيما.

والمبلحظ أّف الّشاعر أعمـ قارئ قصيدتو بموقفو االجتماعّي مبّكًرا في ىذه القصيدة،  

ـّ مف الجماؿ  موّجًيا لو الّنصح بعدـ االغترار بالمظير الخارجّي، وقد خّرج بيذا الموقؼ العا

الخارجّي لمّنساء قّصتو بتفاصيميا، وجعؿ موعظتو أو نصيحتو مدخبًل لعرض القّصة ومواقفيا 

 المتتالية.

 مركزّيةٍ  فكرةٍ  فيفي َوحدة الموضوع اّلذي ترّكز وتتجّمى َوحدة البناء في ىذه القصيدة  

؛ صورة واحدة كانت مفّككة جمع أجزاءَ  تكّونيا، وكأّف الّشاعرَ  دقيقةٌ  صيؿُ وتفا واحدة، ليا صورٌ 

فالحياة الّزوجية مع الّضّرتيف ىي مدار الحديث، ومصير الّشاعر ىو محور األحداث، ووصؼ 

 المرأتيف ىو المحّرؾ لتمؾ األحداث في قّصتو، والمدخؿ لتبرير مواقفو.

 ىجائّيةٍ  ىو ورود اليجاء قطعة في متف قصيدةٍ ، ىجاء الّنساءلقصائد  الثّاني والّنوع

ـّ يغمب في  طويمة، وفي ىذه الحاؿ ال يكوف ىجاء المرأة مقصوًدا لذاتيا، ألّف الموضوع العا

 :(ٕ)توجيو اليجاء إلى المقصود األّوؿ في الّنّص، مثؿ قوؿ جرير في ىجاء بني نمير

 ]مف الوافر[

 َوَخْستتتتتتتتتراِء الَمغتتتتتتتتتاِبِن ِمتتتتتتتتتْن ُنَمْيتتتتتتتتترٍ 

 شتتتتتتتتتيُن َستتتتتتتتتواُد َمْ ِجرَِىتتتتتتتتتا الن قاَبتتتتتتتتتايَ   

   
 ِإَذا َقاَمتتتتتتتتتتْت ِلَغْيتتتتتتتتتتِر َصتتتتتتتتتتالِة ِوْتتتتتتتتتتترٍ 

 ُبَعْيتتتتتتتتتتَد النَّتتتتتتتتتتْوِم َأْنَبَ تتتتتتتتتتِت الِكالَبتتتتتتتتتتا  

   
 َوَقتتتتتتتتْد َجمَّتتتتتتتتْت ِنَستتتتتتتتاُء َبِنتتتتتتتتي ُنَمْيتتتتتتتترٍ 

 َوَمتتتتتتتتا َمَرَفتتتتتتتتتْت َأَناِمُمَيتتتتتتتتتا الِخَستتتتتتتتتاَبا  

   
                                                           

مجّمة جامعة تشريف لمبحوث والّدراسات  المرأة في شعر جران العود الّنميرّي،طو، نزيية؛ بحث محّكـ بعنواف: ( ٔ)
 .ٓٚ (،ٓٛ -ٖٙـ، )ٕٛٔٓ(، ٘(، العدد )ٓٗالعممّية، سمسمة اآلداب والعمـو اإلنسانّية، المجّمد )

 .ٕٙديوانو،  ٕ))
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 ِإَذا َ مَّتتتتتتتتتتْت ِنَستتتتتتتتتتاُء َبِنتتتتتتتتتتي ُنَمْيتتتتتتتتتترٍ 

 َمَمتتتتتتتتتتتى ِتبتتتتتتتتتتترَاَ  َخبَّثَتتتتتتتتتتتِت الُتراَبتتتتتتتتتتتا  

   
 :(ٔ)مطمعيا ،لجرير طويمةٍ  مف قصيدةٍ  فيذه األبيات جزءٌ 

 َأِقم تتتتتتتتتتتي اْلَمتتتتتتتتتتتْوَم َمتتتتتتتتتتتاِذَل َوالِعتَاَبتتتتتتتتتتتا

 َوقُتتتتتتتتوِلي ِإْن َأَصتتتتتتتتْبُت َلَقتتتتتتتتْد َأَصتتتتتتتتاَبا  

   
 :(ٕ)وفييا بيتو المشيور

 َفُغتتتتتتتضَّ الطَّتتتتتتتْرَف ِإنَّتتتتتتتَ  ِمتتتتتتتْن ُنَمْيتتتتتتترٍ 

 َبَمْغتتتتتتتتتتتَت َوَل ِكاَلَبتتتتتتتتتتتاَفتتتتتتتتتتتاَل َكْعًبتتتتتتتتتتتا   

   
ـّ انتقؿ إلى اليجاء وذكر مآثره وقومو فخًرا بنفسو ليوّسع  بدأ الّشاعر قصيدتو بالّنسيب، ث

اليّوة بينو وبيف ميجّويو بذكر مثالبيـ، وسعى إلى ىجاء بني نمير وفي سبيؿ ذلؾ وّظؼ الّنساء 

في نفوس العرب، وحاوؿ أف يصميـ بالخيانة بحديثو عف  ْيفِ بالغَ  وأثرٍ  لما ليـ مف خصوصّيةٍ 

اّل لما نبحت الكبلب اّلتي  نيوضيّف ليبًل لغير الّصبلة، ممّمًحا إلى فعؿ يتسّترف بالميؿ ألجمو، وا 

خفيف عمييا، ثـّ وصفيّف باالنشغاؿ في عمؿ المواشي بإشارة مف قولو "وقد جّمت نساء بني نمير" 

ـّ تحّدث عف تخبيثيّف لمّتراب، المعروؼ أّنو أي تمّطخت أيدييّف بروث ا لحيوانات بدؿ الخضاب، ث

 يتطّير بو، وذلؾ بمجّرد جموسيّف عميو.

ـّ، وال يرّكز الّشاعر فييا عمى حاؿٍ  وىذه األبيات األربعة تأتي في سياؽ ىجائي     عا

 كّمو، فمثالبُ  الّنص  ليجاء الّرجؿ، لذلؾ كانت جزًءا مف الّنّص وليست  فردّية، فالمرأة ىنا وسيمةٌ 

 أخرى يمكف استقراؤىا مف عموـِ  الميجّويف ال تنحصر في زاوية الّنساء، بؿ في مجاالتٍ 

 القصيدة.

 

                                                           
 .ٛ٘ ديوانو،( ٔ)
 .ٖٙ ،َنفُسو (ٕ)



959 
 

 :مة الّشعرّيةو قطمال - ب

مف الّشعر ال تصؿ إلى حّد القصيدة،  عةٍ و قطممف ىجاء المرأة عمى شكؿ  جاء كثيرٌ 

 ؛والمقّطعات ىي ما نقص عف سبعة أبيات، وجاءت مف عموـ الّشعر أو مف الّرجز ومشطوره

حيث وّفر الّرجز لحركّيتو مجااًل لممحاورة بيف المتياجيف، فيو يشبو الّنشيد الّسيؿ البناء الّسريع 

و، والمرأة خصيمة الّرجؿ في ىذا المبحث، يحتاجو اليّجاء لئليقاع بخصم الّتداوؿ، وىذا أمرٌ 

 :(ٔ)ونحو ذلؾ ما ورد أّف أعرابيًّا رّد عمى مغّنية عّيرتو بالِقَصر

 ]مف مشطور الّرجز[

 َيتتتتتتا َجْعَفتتتتتتٌر َيتتتتتتا َجْعَفتتتتتتٌر َيتتتتتتا َجْعَفتتتتتترُ 

   
 ِإْن َأُ  َرْبَعتتتتتتتتتتتتتًة َفَ ْنتتتتتتتتتتتتتِت َأْقَصتتتتتتتتتتتتترُ 

   
 َأْو َأُ  َذا َشتتتتتتتتتتتتْيٍب َفَ ْنتتتتتتتتتتتتِت َأْكَبتتتتتتتتتتتترُ 

   
 ِستتتتتتتتتتْرَباٌل َمَمْيتتتتتتتتتتِ  َأْ َمتتتتتتتتتترُ  َاتتتتتتتتتترَّ ِ 

   
 َوِمْقَنتتتتتتتتتٌي ِمتتتتتتتتتتَن الَ ريتتتتتتتتتتِر َأْصتتتتتتتتتتَفرُ 

   
 َوَتْ تتتتتتتتَت َذاَ  َستتتتتتتتتْوَءٌة َلتتتتتتتتْو تُتتتتتتتتتْذَكرُ 

   
لمف ىاجمتو وىي امرأة، فخاطبيا  رسالةً  مف مشطور الّرجز جعميا الّشاعرُ  بياتٍ سّتة أ

ـّ ذّكرىا أّنيا أقّؿ منو فيما عيّ  ذكوري   ـٍ باسْ  ـّ يّتيميا يوحي بالخشونة، ث رتو فيو فيو يتفّوؽ عمييا، ث

بسوءة يخفييا حسف ثيابيا، وما ييـّ في ىذا الّنّص ىو بناؤه المحكـ الموجز القوّي، فقّوتو جاءت 

يقاعيا المت سارع بصدى القافية في كّؿ شطر مف موسيقى الّرجز وتجاوبيا في نفس المتمّقي، وا 

 الّراء المضمومة. يوى

                                                           
د،  ٔ))  .ٚٚ/ٔالكامل في المغة واألدب، المبرِّ
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دور المغة بالّشرط المكّرر مّرتيف "إف أؾ" في سياؽ الّرّد عمييا  يضاؼ إلى ىذه القضّية

واستعمالو اسـ التّفضيؿ الّسمبّي بمعناه "أقصر، أكبر" وبالّنظر إلى قصر الّنّص يبلحظ أّنو جاء 

عف االّتجاه، ولـ يفقد الّشاعر مساره اّلذي  أو خروجٌ  متماسًكا بالفكرة والّرسالة، فمـ يحدث تشّتتٌ 

 ف ذـّ المغّنّية والّرّد عمييا بما يسقط رأييا فيو. أراده م

، فغير الّرجز استعمؿ البحر الوافر، أحاييَف كثيرةموسيقى الخفيفة المقّطعات في تمّيز ال

 :(ٔ)ا في مالياطمعً  ومنو قاؿ رجؿ تزوج امرأةً 

 ]مف الوافر[

 رََأْيتتتتتتتتتتتَت َأثاَثَيتتتتتتتتتتتا َفَطِمْعتتتتتتتتتتتَت ِفيتتتتتتتتتتتوِ 

 ِمتتتتتتتْن َأثَتتتتتتتاثِ َوَكتتتتتتتْم َنَصتتتتتتتَبْت لَغْيتتتتتتتِرَ    

   
 َفَصتتتتتتتتتتتي ْر َأْمَرَىتتتتتتتتتتتا ِبَيتتتتتتتتتتتَدْي َأِبيَيتتتتتتتتتتتا

 َوَستتتتتتتتتتر ْح ِمتتتتتتتتتتْن ِ َباِلتتتتتتتتتتَ  بتتتتتتتتتتالثَّاَلثِ   

   
لَّ َفالسَّتتتتتتتتتتتتتتتاَلُم َمَمْيتتتتتتتتتتتتتتتَ  ِمن تتتتتتتتتتتتتتتي  َواِ 

 ستتتتتتتتَ ْبَدُأ ِمتتتتتتتتْن َاتتتتتتتتٍد َلتتتتتتتتَ  ِبتتتتتتتتالَمرَاِثي  

   
 كافيةً  داللةً  إليصاؿ الّرسالة، وتوّفر األفعاؿُ  الموجزةَ  العبارةَ  تعتمدُ  الّشعرّيةُ  ىذه القطعةُ 

لمفعؿ "نصبت" في حّؽ تمؾ المرأة، وىو مف مكامف  إضافةً  ،طمعت" ،لبناء صورة الحدث "رأيت

لآلخريف، وقائؿ ىذه األبيات ينصح مف وقع في مثؿ  أو خداعٍ  اليجاء، فداللتو تشير إلى احتياؿٍ 

ىذا األمر بأف يفارؽ تمؾ المرأة فراًقا ال رجعة بعده بطبلقيا ثبلثًا، ويستعمؿ أفعاؿ األمر "فصّير، 

اّل" صارًخا في وجو  ـّ يأتي التّنبيو "وا  وسّرح" والعطؼ أداة تخدمو وتوّصؿ رسالتو بسبلسة، ث

أو  آخر أو إلصبلحٍ  لّتعبير الموجز، حيث ال تترؾ مساحة لخيارٍ المخاطب وخاتمة صادمة ليذا ا

 فيو وال استثناءات ألّي مف الّنساء.  ال قيودَ  في تغيير الحاؿ، وىذا الحكـ مطمؽٌ  ألمؿٍ 

                                                           
 .ٕٙٔ الم اسن واألسداد،. والجاحظ، ٘ٙٛ/ ٕ، الّشعر والّشعراءابف قتيبة،  ٔ))
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والمبلحظ أّف ىذه القطع ونحوىا تخمو مف التّفاصيؿ، وتحمؿ عبارة قصيرة داّلة ونصًحا   

بإيجاٍز ّبما جاء ىجاء المرأة ور ، الّتجربة وترؾ الخيار لممتمّقيقع أو إرشاًدا مباشًرا أو بتصوير وا

 :(ٔ)أحدىـ كقوؿ، شديد

 الّرجز[ مشطور ]مف

 َيتتتتتتتا َمَجًبتتتتتتتتا، َوالتتتتتتتدَّْىُر ُذو َتَعاِجيتتتتتتتتبْ 

 َىتتتتْل َيْصتتتتُمُ  الَخْمَختتتتاُل ِفتتتتي ِرْجتتتتِل التتتتذ يْب    

   
معنى واحد، يصوّر الّشاعر فيو المرأة بالّذئب، ويستيجف  مامف الّرجز، وفيي افالبيت

، جؿ ىذا الّصنؼ مف الّنساء، والخمخاؿ ىو زينة المرأة في المعتادمخاؿ في رِ ألجؿ ذلؾ وجود الخَ 

ّنو استعارة لممرأة الّشديدة القوّية العنيفة، اّلتي فييا مبلمح القبح ألذلؾ انصرؼ فيـ الّذيب إلى 

ؾ يأتي مف صورة الّذئب، حيث سيستدعي كّؿ مف يقرأ ىذا البيت المعاني والّشراسة، كّؿ ذل

ـّ يستنكرىا ويستنكر معيا المرأة المّتصفة بيا.  المخزونة في وعيو حوؿ الّذئب ث

َوجديٌر بالّذكر أّف الغاية مف اليجاء حكمت عمى بناء الّنّص في ىجاء المرأة، فاليجاء  

الّنابع عف تجربة ومعاناة جاء بقصيدة قصيرة أو طويمة، ورّبما بقطعة موجزة محكمة، وأّما اليجاء 

 ألسباب غير اجتماعّية كيجاء قبيمتيا ولخصومة مع أىميا فقد جاء جزًءا مف قصيدة وىذا عمى

ـّ إّف القطعة وردت كثيًرا في مجاؿ المياجاة والّردود، حيث ينصّب  الّتغميب ال عمى العموـ، ث

ـّ الّرّد عميو بمثمو أو  الخطاب الّشعرّي في ىذه الحاؿ عمى نقطة معّينة يدور اليجاء حوليا، ويت

لقطعة الّشعرّية بأشّد منو، فالّرّد القصير الموجز فيو سرعة وبديية وذكاء،  وىذه ميزة توّفرىا ا

 أكثر مف القصيدة الكاممة.

 

                                                           
 . ٖٕٕ/ٗ ميون األخبار،ابف قتيبة، ٔ) )
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 المغة واألسموب –ثانًيا 

 :المغة - أ

تّتصؿ  لغوّيةً  المرأة مف العصر الجاىمّي إلى نياية العصر األموّي صبغةً  يّتخذ ىجاءُ 

ويعكس الحياة المغوّية في تمكـ الفترة، فيي لغة جزلة قوّية، تضـّ ألفاًظا  بيذه الفترة الّزمنّية،

صعبة في كثير مف األحياف، غير أّف ذلؾ ال يّطرد في نسؽ واحد، فقد تكوف بسيطة وواضحة 

ما ترتبط مًعا في الّذاكرة، ويتأّلؼ  المعنى، وينبغي اإلشارة إلى أّف "الكممات اّلتي تشترؾ في أمرٍ 

 العاطفة أو الموقؼ ليس شرًطا أفْ  ، ما يعني أفّ (ٔ)متنّوعة" تتمّيز بعبلقاتٍ  وعاتٌ منيا مجم

مف المفردات مترابطة الّداللة في العموـ، تجتمع كّميا في  معّينة، بؿ مجموعةً  مفردةً  تستدعيَ 

والّتجاوب توّصؿ إلييا ال شعوريًّا باالنفعاؿ بالموقؼ، ويُ  وتتعالؽ مًعا موّحدةً  ،خبايا الّذاكرة

الّنفسّي، وىذا واضٌح في نماذج الّدراسة، ومف األمثمة عمى توظيؼ األلفاظ الّسيمة واضحة 

 :(ٕ)في تقريع امرأتو المتذّمرة وتيديدىا بالعقاب أبي الّنجـ العجميّ  قوؿُ  ،المعنى

 ]مف مشطور الّرجز[

تتتتتتتتا، َل َتمُتتتتتتتتوِمي، َواْىَجِعتتتتتتتتي  َياْبَنتتتتتتتتَة َممَّ

   
 اْلَمتتتتتتتتْوُم ِ َجتتتتتتتتاَب َمْستتتتتتتتَمِعيَل َيْختتتتتتتتِرِل 

   
 َل ُتْستتتتتتتتِمِعيني ِمْنتتتتتتتتِ  َلْوًمتتتتتتتتا َواْستتتتتتتتَمِعي

   
 َأْيَيتتتتتتتتتتتتتتتاَت، َأْيَيتتتتتتتتتتتتتتتاَت، َوَل َتَطمَِّعتتتتتتتتتتتتتتتي

   
 ِىتتتتتتتتتَي الَمَقتتتتتتتتتاِديُر َفمُتتتتتتتتتوِمي َأْو َدِمتتتتتتتتتي

   
 َل َتْطَمِعتتتتتتتتي ِفتتتتتتتتي ُفْرَقِتتتتتتتتتي َل َتْطَمِعتتتتتتتتي

   
                                                           

 .ٕٓٔ، ممم المغة العامّ دي سوسور، فرديناف، ( ٔ)
 .ٕٓٙ، ٜٕ٘ديوانو،  ٕ))
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 َوَل ُتَرو ِميِنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي، َل ُتَرو ِمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي

   
ِعتتتتتتتتتتتتي  َواْسَتْشتتتتتتتتتتتتِعري الَيتتتتتتتتتتتتْ َس َوَل َتَفجَّ

   
 ِمتتتتتتتْن َأْن َتْجَزِمتتتتتتتي َلتتتتتتت ِ  َفتتتتتتتَذاَ  َخْيتتتتتتترٌ 

   
 َفُتْ َبِستتتتتتتتتتتتتتي َوُتْشتتتتتتتتتتتتتتَتِمي َوتُتتتتتتتتتتتتتتوَجِعي

   
يبلحظ أّنيا سيمة الكممات، ومعيار الّصعوبة والّسيولة في تقدير  األبياتالقارئ ليذه 

األلفاظ نسبّي، فيو متفاوت مف شخص آلخر، إاّل أّف ىذا المعيار يمكف تحديده باستعماؿ ألفاظ 

تشيع في استعمالنا اليوـ مف عدمو، فالمفظة الغريبة تحتاج مف القارئ أف يتأّمؿ ويفّكر ويقّدر وأف 

المغة، وىذا ما ال يوجد في القطعة الّسابقة، فيي ذات كممات واضحة المعنى، يستعيف بمعاجـ 

تستعمؿ في لغة الّناس اليوـ، وفييا تكرار يوحي بدوراف الّشاعر حوؿ فكرة واحدة يريد إيصاليا 

قناعيا بيا بوساطة الّتكرار المؤّثر؛ "فكّمما تشابيت البنية المغوّية فإّنيا تمّثؿ بنية نفس ّية لزوجو، وا 

، فمثبًل كّرر "تمومي، (ٔ)متشابية منسجمة تيدؼ إلى تبميغ الّرسالة عف طريؽ الّتكرار واإلعادة"

الموـ، لوًما، لومي" عمى الّترتيب في الّنّص، وكّرر مثؿ ذلؾ "مسمعي، تسمعيني، واسمعي" وجاء 

رسالتو أسيؿ، فالكممات ىذا الّتكرار في إطار مف الحركة المغوّية الّدائرّية اّلتي تجعؿ استقباؿ 

، والّشاعر في معرض التّأنيب (ٕ)المكّررة إّما أف تكوف مقصودة بأثر عميؽ أو غير مقصودة

يحتاج إلى مباشرة ومكاشفة، فعمد إلييا بيذه األلفاظ البّينة المعاني، ودّورىا في كبلمو لتكوف 

 مؤّدية لما يريده دوف تشويشات صعوبة المغة وتداخؿ تراكيبيا. 

ستعماؿ عبارات مثؿ "يابنة عـّ، المقادير" يجعؿ الّنّص مألوًفا، فيذه العبارات ما تزاؿ وا

دائرة عمى األلسف إلى اليوـ، وىجاء المرأة بكثرة الموـ وحّثيا عمى االنصراؼ عنو جزء مّما يسّمى 

عنى، فقولو في حياتنا اليوـ )الّنّؽ(، إضافة إلى أّف الّشاعر استعمؿ تكرار المغة ألغراض غير الم
                                                           

 .ٜٖ ت ميل الخطاب الّشعرّي"استراتيجّية الّتناّص"،مفتاح، محّمد،  (ٔ)
 .ٖ٘ٓ، الّنّص والخطاب واإلجراءدي بوجراند، روبرت،  انظر: (ٕ)
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"ال تطمعي في فرقتي ال تطمعي" وقولو "ال ترّوعيني ال ترّوعي" يؤّدي وظيفة صوتّية موسيقّية، 

، وىذه مف (ٔ)"فالكممات والحروؼ ىي ببل شّؾ وقبؿ كّؿ شْيء سيميا لممعاني اّلتي في الّنفس"

اظ بموسيقاىا الّصوتّية الوظائؼ المغوّية المؤّثرة، فعندما تستمع األذف إلى ىذه الّدائرة مف األلف

يقاعيا المتكّرر تألؼ المعنى وتنغمس في تمّقي الّنّص عبارة عبارة.   وا 

ونصوص ىجاء المرأة قد تكوف وعرة المداخؿ والمخارج مف ناحية المفظ، فالوصؼ يمجئ 

الّشاعر إلى خبلؼ ما يحتاجو الخطاب الّناصح المؤّنب الواعظ، فرّبما ال يشّخص حاؿ المرأة في 

 .صعب غريبٌ  اف إاّل لفظٌ ض األحيبع

 :(ٕ)أبو الَغَطم شقاؿ  

 ]مف المتقارب[

 َمِنيتتتتتتتتتتتتتتتتُت ِبِزْنَمتتتتتتتتتتتتتتتتْرَدٍة َكالَعَصتتتتتتتتتتتتتتتتا

 شِ أََلتتتتتتتتتتتصَّ َوَأْخَبتتتتتتتتتتتَث ِمتتتتتتتتتتتْن َكْنتتتتتتتتتتتدُ   
   

 ُتِ تتتتتتتتب  الن َستتتتتتتتاَء، َوتَتتتتتتتتْ َبى الر َجتتتتتتتتالَ 

 َوَتْمِشتتتتتتتتي َمتتتتتتتتَي اأَلْخَبتتتتتتتتِث اأَلْطتتتتتتتتَيشِ   

   

                                                           
 .ٔٚ، غةالّسيميا ّية وفمسفة المإيكو، أمبرتو،  (ٔ)
ال ماسة  الحسف،البصرّي، عمّي بف و . )باب مذّمة الّنساء(. ٔٛٛٔ، شرح ديوان ال ماسة، الَمْرزوِقيّ  ٕ))

 .ٛ٘ٗٔ البصرّية،
: الغميظ الّشديد، والمراد بيا المرأة التي خمقيا وُخُمقيا كما يكوف لمرجاؿ. وشبييا بالعصا لقمة زنمردة

ائفة مف الفرقة والطّ  والّثّمة : لقب لٍص كاف معروًفا عندىـ. وكندشلحميا وىزاليا، واستواء صدرىا وظيرىا. 
أصؿ الفخذ اّلذي عميو لحـ الفرج مف المرأة ومعمؽ  والّركب الّراعي الذي قد عطشت رعيتو.  والمعطش الضأف. 

ّنما أنِّث  وال مشة والخمش والكدح نظائر.  الخدش: الميواة ببيف الجبميف. وفنفوالنّ الّذكر مف الّرجؿ.  الّدقيقة. وا 
يء إذا أطمؽ عميو اسـ الكّؿ أجري في الشّ والمخمخؿ مذّكر؛ ألّف المخمخؿ مف الّساؽ، والّساؽ مؤّنثة، وبعض 

 ىجمع بدٍة، وىي القطعة المتفّرقة. وتباد والبدد األحواؿ مجراه إاّل أف يمنع مانع، فالمخمخؿ يقاؿ لو الّساؽ. 
: تباعدوا. : الحماـ األبيض. والمرمشالكثيرة األصوؿ.  والجثمة وؿ. عر: دوف الممة في الطّ مف الشّ  والجّمة القـو

 .ٔٛٛٔ، شرح ديوان ال ماسة، الَمْرزوِقيّ انظر:  ما دوف الّريشات العشر. ي والخواف
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يََّنتتتتتتتتتتتتْ َلَيتتتتتتتتتتتا َشتتتتتتتتتتتْعُر ِقتتتتتتتتتتتْرٍد ِإَذا   ازَّ

 َوَوْجتتتتتتتتٌو َكَبتتتتتتتتْيِض الَقَطتتتتتتتتا اأَلْبتتتتتتتتتَرشِ   

   
 َوثَتتتتتتتتتتتْدٌي َيُجتتتتتتتتتتتوُل َمَمتتتتتتتتتتتى َنْ رَِىتتتتتتتتتتتا

 َكِقْرَبتتتتتتتتتتتتتِة ِذي الث مَّتتتتتتتتتتتتتِة الِمْعَطتتتتتتتتتتتتتشِ   

   
 َكتتتتتتتتٌب ِمْثتتتتتتتتُل ِظْمتتتتتتتتِف الَغتتتتتتتتزَالِ َلَيتتتتتتتتا ر 

 َأَشتتتتتتتتتد  اْصتتتتتتتتتِفرارًا ِمتتتتتتتتتَن الُمْشتتتتتتتتتُمشِ   

   
 َوَفْختتتتتتتتتتتتتتتتتَذاِن َبْيَنُيَمتتتتتتتتتتتتتتتتتا َنْفَنتتتتتتتتتتتتتتتتتفٌ 

 الَمَ اِمتتتتتتتتتتتتتتَل َل َتْختتتتتتتتتتتتتتِدشِ ُتِجيتتتتتتتتتتتتتتُز   

   
 َوَستتتتتتتتتتتتتتتاٌل ُمَخْمَخُمَيتتتتتتتتتتتتتتتا َ ْمَشتتتتتتتتتتتتتتتةٌ 

 َكَستتتتتتتتتتتتتاِل الَجتتتتتتتتتتتتتترَاَدِة َأْو َأْ َمتتتتتتتتتتتتتتشِ   

   
ِليتتتتتتتتتتتتَل ِفتتتتتتتتتتتتي َوْجِيَيتتتتتتتتتتتتا  َكتتتتتتتتتتتتَ نَّ الثََّ

 ْشتتتتتتتتتتتتتتِمشِ قِ ِإَذا َستتتتتتتتتتتتتتَفَرْت ُبتتتتتتتتتتتتتتَدُد ال  

   
تتتتتتتتتتتتتٌة َفْرُمَيتتتتتتتتتتتتتا َجْثَمتتتتتتتتتتتتتةٌ   َلَيتتتتتتتتتتتتتا ُجمَّ

 َكِمْثتتتتتتتتتِل الَختتتتتتتتتَواِفي ِمتتتتتتتتتَن الُمتتتتتتتتتْرِمشِ   

   
في المفظ كما في األبيات الّسابقة تأتي مف وجييف، مف توظيؼ الّشاعر لبيئتو،  والغرابة

حوؿ الكممات المعّبرة عنيا، ومف توظيؼ أوصاؼ لـ تعد  استفياـٍ  واختبلؼ البيئات يضع عبلمةَ 

 تمّثُؿ صًدىألبرش ..." وىذه الكممات اليوـ، فمف توظيؼ البيئة "كندش، ظمؼ، الّثّمة، ا متداولةً 

ة البدوّية وحياة البّرّية، والّتصوير ىو أكثر ما دعا الّشاعر إلى استعماليا، حيث جاءت ىذه مبيئل

الكممات في سياؽ تصوير فّنّي لحاؿ تمؾ المرأة، ضارًبا ليا المثؿ في بشاعة الّصورة بكندش، 

مثمو "ظمؼ الغزاؿ" في الجفاؼ والقسوة، أو الفأر عمى اختبلؼ التّفسير، و المّص المحترؼ 

سوداء جاء مف بيض القطا المبلـز ىو والغزاؿ لمحياة البّرّية، وقولو  و"األبرش" اّلذي فيو نقطٌ 

 "الّثّمة" تعبير مف حياة البداوة واّتصاليا باألغناـ ورعييا.

يتمّثؿ في أصوات  ة تركيبٌ والّتركيب ال ينحصر في الجممة الواحدة ضمف الّنص، فثمّ 

، وغرض اليجاء يتفّرد بمغتو (ٔ)الكممة، وآخر في مجموع الجمؿ اّلتي تشّكؿ بنية الّنص الكاممة

سواًء أكانت ، (ٕ)اّلتي تمّيزه مف غيره مف األغراض األخرى لخصوصّية معانيو، وألفاظو، ودالالتو

                                                           
، مجّمة جسور المعرفة جامعة حسيبة بف بو غةاح الّدللّي وأثره في تطّور المالنزيبخولة، ابف الّديف،  انظر:( ٔ)

 .ٛٛ، ٕٜ-ٓٛالّشمؼ)الجزائر(، المجّمد الثّاني، العدد الّسابع، -عمي
اليجاء بالمرأة في نقا ض العّزاوّي، ىادي سدخ زغير، والّزىيرّي، جميؿ بدوي حمد؛ بحث محّكـ بعنواف:  (ٕ)

 .ٔٓٔ ـ،ٜٕٓٓ(، ٛ(، المجّمد )ٔمجّمة القادسّية في اآلداب والعمـو الّتربوّية، العدد ) جرير والفرزدل،
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ارات اليّجاء أللفاظو، وميما سيمة أـ معّقدة، متقاربة األصوات أـ متباعدة، فميما اختمفت اختي

تبّدلت أساليبو، تجده يسعى إلى تحقيؽ ىدفو المتمّثؿ في الّسخرية مف الميجّو، والوصوؿ إلى 

 :(ٔ)االرتياح الّنفسّي، قاَؿ أعرابيّ 

 ]مف مشطور الرجز[ 

 َقتتتتتتتتْد َقَرُنتتتتتتتتوِني ِبَعُجتتتتتتتتوٍز َجْ َمتتتتتتتتِرْش 

   
 َناِتَيتتتتتتتتتتِة النَّتتتتتتتتتتاِب َكتتتتتتتتتتُزوٍم َقْنَفتتتتتتتتتتِرْش 

   
 َكَ نَّمتتتتتتتتتتا َدَلُلَيتتتتتتتتتتا َمَمتتتتتتتتتتى الفُتتتتتتتتتتُرْش 

   
 ِمتتتتتتْن اِختتتتتتِر اْلَمْيتتتتتتِل ِكتتتتتتاَلٌب َتْيتَتتتتتتِرْش 

   
 َوِجْمتتتتتُدَىا ِمتتتتتْن َ ك َيتتتتتتا الَقْمتتتتتَل َبتتتتتتِرْش 

   
 َكتتتتتتتتَ نَّ َطتتتتتتتتيَّ َبْطِنَيتتتتتتتتا َطتتتتتتتتي  َكتتتتتتتتِرْش 

   
تتتِجيِي َتْيتتتَتِمْش   َفْقَمتتتاُء فتتتي ِ ْستتتِن السَّ

   
تتتتتتب  َدَنتتتتتتا   ِلْمُمْ تَتتتتتتِرْش َتَخْشتتتتتتُخَش السَّ

   
 غريبٍ  األعرابّي قائؿ ىذه األرجوزة يبدأ بيجاء امرأتو بعمرىا، ويعّبر عف ذلؾ بوصؼٍ 

ـّ يستعمؿ ألفاًظا غريبة أخرى في توصيؼ حاليا "كزوـ قنفرش" ثـّ  عمى لغة اليوـ "جحمرش" ث

قولو "تخشخش تظير لغة البيئة في الّتصوير تارة أخرى في قولو "مف آخر الميؿ كبلب تيترش" و 

الّضّب دنا لممحترش" فالكبلب جزء مف الحياة البدوّية، واىتراشيا ىو تناوشيا عمى أمر ما، 

وتكتمؿ صورة البيئة البدوّية الّصحراوية بذكر حيواف صحراوّي "الّضّب" فحركتيا المرتابة المريبة 

 مثؿ حركتو لمف يحاوؿ إخراجو مف جحره "المحترش".

                                                           
 .ٔٙٔ/ٚ، ال يوانٔ) )
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ورّي اّلذي يبدأ حركتو منذ تخطيط الّصورة حّتى اإلنجاز البنائّي وبمبلحظة "الفعؿ الصّ   

فيما سبؽ، يتبّيف أّف صورة المغة بألفاظيا ومعانييا تدور حوؿ ىذه المبادئ،  (ٔ)الّصورّي التّاـ"

ّما أف تكوف صعبة غريبة، غير أّنيا تّتصؼ بالجزالة  فيي إّما أف تكوف واضحة جمّية مباشرة، وا 

واإلحكاـ في كبل الحاليف، وتتأّثر في طبيعتيا بسياؽ اليجاء واّتجاىو، فثّمة فرؽ بيف اليجاء مع 

 صح واإلرشاد أو التّأنيب والّتيديد، واليجاء لموصؼ وبياف العيوب بتفاصيميا ومفاصميا.النّ 

 :األسموب - ب

نشائيا،  الجوانب المغوّية اّلتي تدرس في الّشعر كثيرة، فمف ذلؾ دراسة األساليب خبرىا وا 

ّنّي اّلذي "وكّؿ نظرّية نقدّية في األدب تقتضي االحتكاـ إلى مقياس األسموب باعتباره المظير الف

بو قواـ اإلبداع األدبّي، وىذا المعطى ىو صورة لحتمّية حضور الّظاىرة المسانّية في الحدث 

، والخبر درست بعض تفاصيمو في الّتعّرؼ عمى األلفاظ الموّظفة، وعمى الّصور (ٕ)األدبّي"

رى المستدعاة، بصرؼ الّنظر عف صّحتيا مف عدميا، ويمكف أف تبلحظ بعض المبلحظات األخ

 :(ٖ)في األساليب الخبرّية حاؿ خروجيا عف أصؿ الوضع الّنحوّي، كقوؿ جرير لؤلخطؿ

 ]مف الّطويؿ[

 َاِميَظتتتتتتتُة ِجْمتتتتتتتتِد الِمْنَختتتتتتتتَرْيِن ُمِصتتتتتتتتنَّةٌ 

 َمَمتتتتتتى َأْنتتتتتتِف ِخْنِزيتتتتتتٍر ُيَشتتتتتتد  ِنَقاُبَيتتتتتتا  

   
بو، والتّقديـ فقولو "عمى أنؼ خنزير يشّد نقابيا" تقّدـ فيو الجاّر والمجرور عمى ما يتعّمؽ 

، الّشاعر ال يريد أف يصؼ المرأة بوضع (ٗ)أىّمّية ولفت لبلنتباه، "فاألقرب أولى، والقرب اىتماـ"

                                                           
 .ٓٛ، الّشعريّ  الّصورة في الّتشكيلالّدليمي، سمير عمي،  (ٔ)
 .ٓٔٔ، األسموبّية واألسموبالمسّدي، عبد الّسبلـ،  (ٕ)
 .ٓ٘ديوانو، ٖ))
 .ٗٚ، ت ميل الخطاب الّشعريّ مفتاح، محّمد، ( ٗ)
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الّنقاب، بؿ يريد أف يسخر مف أنفيا، وييجوىا بشكمو ودناستو، وىذا ما يحصؿ مف تصويره بأنؼ 

الّنحوّي "يشّد نقابيا عمى أنؼ الخنزير، والعبارة في ىذا الّترتيب أبمغ منيا لو كانت عمى وضعيا 

ـّ  خنزير" فيذه العبارة تفقد بيت الّشعر صدمتو، بأف يكشؼ الّشاعر عف الحقيقة "أنؼ خنزير" ث

 يجعؿ ما ال يمزميا فوقيا "نقابيا" ما يجعؿ الّصورة تشتعؿ سخرية وتيّكًما بتمؾ المرأة.

دور ببلغّي أدائّي، فيي تحمؿ  أّما األساليب اإلنشائّية فيوقؼ عمييا تفصيبًل لما ليا مف 

تعبيريًّا مختمًفا عف معناىا الّنحوّي وتركيبيا المغوّي، ومف األساليب  في معناىا الببلغّي أداءً 

 المستعممة في شعر ىجاء المرأة:

  الستفيام -

 :(ٔ)يقوؿ جرير لؤلخطؿ يعّيره بأّمو

 ]مف الّطويؿ[

تتتتتتتتتتتتُو َتْغِمِبيَّتتتتتتتتتتتتةٌ   َأَيْفَختتتتتتتتتتتتُر َمْبتتتتتتتتتتتتٌد ُأم 

 اْخَستترَّ ِمتتْن َأْكتتِل الَخَنتتاِنيِص َناُبَيتتا  َقتتدِ   

   
حيث يبتدئ الّشاعر البيت بحرؼ االستفياـ اليمزة، ومفاد ىذا االستفياـ اإلنكار عمى 

الّشاعر الميجّو، وىو في سبيؿ ذلؾ يجعؿ األـّ موضوع اليجاء، واالستفياـ في ىذا البيت يحمؿ 

اّلذي وقع عميو االستفياـ،  والفاعؿ "عبد" "يفخر"معنى المفارقة، اّلتي تقع بيف مدلوؿ الفعؿ 

والّشاعر بيذا  ، وقبيمة تغمب مسيحّية،..." تغمبّيةلحؽ فاعؿ ىذا الفعؿ "أّمو وداللة الوصؼ اّلذي 

 األسموب ينفي الفخر باإلنكار اّلذي أّداه االستفياـ مع المفارقة اّلتي أحدثيا بما تبعو مف وصؼ.

 :(ٕ)ار والّنفي شائع في شعر ىجاء المرأة، يقوُؿ الّشاعرواستعماؿ االستفياـ لئلنك

                                                           
 .ٓ٘ديوانو، ٔ))
 .ٜٜ، بالاات الّنساءابف طيفور، ٕ) )
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   ]مف الّطويؿ[

تتتتتتتتي َأْن َتُكتتتتتتتتوَن َفِتيَّتتتتتتتتةً   َمُجتتتتتتتتوٌز ُتَرج 

 َوَقتتتْد َلِ تتتَب الَجْنَبتتتاِن َواْ تتتَدْوَدَب الظَّْيتتترُ   

   
 تَتتتتتتُدس  ِإَلتتتتتتى الَعطَّتتتتتتار  ميتتتتتتَرَة َأْىِمَيتتتتتتا

 التتدَّْىُر  َوَىتتْل ُيْصتتِمُ  الَعطَّتتاُر َمتتا َأْفَستتَد   

   
ليس الغرض مف استعماؿ االستفياـ اإلنكار والّنفي فحسب، فقد كاف بإمكاف الّشاعر أف 

يقوؿ "وال يصمح، ولف يصمح..." ويستقيـ المعنى والوزف، غير أّف ىذا الّنفي الّصريح لف يؤّدي 

ى إضافّي يبالغ في معنً  الّداللة اّلتي يريدىا الّشاعر، وىي الّسخرية وازدراء تمؾ العجوز، والّسخرية

 اليجاء ويمعف في اإلنكار عمى المرأة الميجّوة ومثيبلتيا مف الّنساء مّمف يقمف بمثؿ صنيعيا.

وتزوجت حميدة بنت النعماف روَح بف زنباٍع الجذامي قائد اليمانية بالشاـ فقالت ألخييا 

 :(ٔ)أباف بف النعماف

 ]مف الوافر[

 ِمتتتتتتتتتتْن ُاتتتتتتتتتتاَلمٍ  َن َ َأَطتتتتتتتتتتاَل اُ  َشتتتتتتتتتت ْ 

 َمتَتتتتتتتتتتى َكاَنتتتتتتتتتتْت َمَناِكَ َنتتتتتتتتتتا ُجتتتتتتتتتتَذامُ   

   
 َوالتتتتتتتتتتتتذ َناَبى الَفرَاِستتتتتتتتتتتتِن َأَتْرَستتتتتتتتتتتتى ب

 َنتتتتتتتتتا السَّتتتتتتتتتتنامُ لَ  َوَقتتتتتتتتتْد ُكنَّتتتتتتتتتا َيِقتتتتتتتتتتر    

   
حضر االستفياـ في المثاؿ الّسابؽ مّرتيف، األولى قوليا "متى كانت مناكحنا جذاـ" 

رؽ في المؤّدى الّداللّي مف االستفياميف، ففي اوثّمة ف ،والّذنابى" لفراسفوالثّانية قوليا "أترضى با

األّوؿ ىي تموـ أخاىا وتعاتبو فتحّمؿ االستفياـ ىذه الّصبغة، إضافة إلى أّف استفياميا فيو 

تصغير لشأف جذاـ؛ ألّف اإلنكار الواقع مع الموـ باالستفياـ الكائف بمعنى زمنّي، يشير إلى الّترّفع 

 طوؿ الّزماف. والّتعالي المطمؽ عمى

                                                           
 .ٜٙ بالاات الّنساء،ابف طيفور، ٔ) )

 ماّدة )فرسف(، و)ذنب(. ،لساُن الَعَربِ انظر: ابف منظور، : الذ َنب. الّذنابى: قوائـ الّناقة. الفراسن 
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الّتصوير إلظيار  وحمؿ االستفياـ الثّاني تابًعا لؤلّوؿ صدى توبيخ لؤلخ، مستعممةً  

والّذنابى" ورضي بما ىو دوف مستواىـ، فاستيجنت  لفراسفالمفارقة، فيي ترى أّف أخاىا قبؿ "با

ـّ اختارت لنفسيا مكاًنا سامًيا يدّؿ عميو  فراسفه واصفة جذاـ بيذا الوصؼ "الرضا والّذنابى" ث

"الّسناـ" فيو يقّر بيا، وىذه الّداللة تعّبر عف معنى خفّي مف االعتزاز لدرجة خضوع الّسناـ وقراره 

ليّف، والمفارقة الحاصمة بيف صورة جذاـ وما وصفتيا بو، وصورة منزلة ىذه المرأة وما يميؽ بيا 

العتاب لوًما أقرب إلى الّتوبيخ مبالغة في إنكار قبوؿ أخييا ليذا الّزواج،  مف مكانة، تضيؼ إلى

رغـ أّف مف تزّوجيا رجٌؿ مف عمية القوـ وسادتيـ، فيي تممؾ موقًفا شخصيًّا مف جذاـ ناتج عف 

عبلقتيا بذلؾ الّزوج اّلذي يبدو أّنيا لـ تسّر بصحبتو، ورّبما كاف دافعيا عصبّية لقوميا أو شعوًرا 

 الغربة بيف قـو جدد، لـ تكف تعرؼ عف ثقافتيـ الكثير.ب

يتكّرر االستفياـ بصورة شبيية في شواىد أخرى، ما يؤّكد الوظائؼ المتعّددة اّلتي يؤّدييا 

ىذا األسموب المغوّي، ومنو قوؿ الخنساء بنت عمرو عندما خطبيا دريُد بف الّصّمة ورفضتو؛ 

 :(ٔ)قالت ألخييا

 [لوافر]مف ا

 نتتتتتتتتتتي ُىِبمتتتتتتتتتتَت َممتتتتتتتتتتى ُدَريتتتتتتتتتتدٍ َأُتكرِىُ 

 َوَقتتتتتتتتتد ُأ ِرمتتتتتتتتتُت َستتتتتتتتتي َد اِل َبتتتتتتتتتدِر    

   
االستفياـ في مثؿ ىذه األحواؿ ىو الحامؿ الّداللّي لميجاء المبطّف، ففيو مع لوـ األخ  

واإلنكار عميو ازدراء لمخاطب أو الّزوج عند موازنتو مع غيره، والقريب المموـ يتعّرض ليجاء 

 مبّطف آخر، فاإلنكار عميو يعني ضعؼ رأيو في زواجيّف، إضافة لما يفيـ مف ترّفعيّف أماـ قبوؿ

                                                           
 .٘ٙديوانيا،  ٔ))
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األخ اّلذي ينزلف بمكانتو ويحططف مف قدره، فيو رضي ليّف األدنى اّلذي تعاليف عميو، وىذا 

 انتقاص مزدوج لمقريب األخ في ىذه الحاؿ، ولمف وافؽ عميو زوًجا ليّف.

  الّنداء -

ولمبعيد، ويأتي بأداة ظاىرة يأتي الّنداء بغير صورة في الّتركيب الّنحوّي، مف نداء لمقريب 

مضمرة، والّنداء لو غاية لغوّية بمعناه األصمّي، ولو دور ببلغّي يبرز باستنطاؽ سياقو،  داةأأو ب

 :(ٔ)يقوؿ جرير

 ]مف الوافر[

 َأِميَجتتتتتتتتتتاَس الَخَباِ تتتتتتتتتتِث َمتتتتتتتتتتد  َمنَّتتتتتتتتتتا

 ِبَستتتتتتتتتتْ ِنَ  َيتتتتتتتتتتاْبَن اِكَمتتتتتتتتتتٍة َستتتتتتتتتتاَلَىا  

   
والثّاني مجازّي استعمؿ الّشاعر في البيت الّسابؽ الّنداء مّرتيف، األّوؿ نداء حقيقّي، 

لموصؼ، "ووجود داّؿ في موقع أعمى مف داّؿ آخر، ليس مجّرد عبلقة مكانّية، لكّنو أيًضا عبلقة 

، ففي األّوؿ أراد الخطاب فوّظؼ أداة نداء (ٕ)تقييمّية تخّص المدلولْيف الّمذْيف ينوب الّداّؿ عنيما"

بو عنو بأداة نداء البعيد "يا" وفي ىذا القريب اليمزة، وفي الثّاني أراد الوصؼ القبيح فأبعد مخاط

الّتوظيؼ لمّنداء بأداتيو ىّزة معنوّية، فبينما يقّربو لمخطاب ليسمع ويتمّقى رسالتو، يجعؿ خصمو 

بعيًدا عند ىجائو بأّمو، لئبّل يشترؾ معيا في المنزلة، أو تدانيو فينالو بعض سوء المعنى اّلذي 

 قذفيا بو.

                                                           
 . )ورد اسـ ميجاش بالّسيف المعجمة وغير المعجمة(.ٜ٘ٗ ديوانو، ٔ))
 .ٜٚٔ-ٜٙٔ، أسس الّسيميا ّيةتشاندلر، دانياؿ،  (ٕ)
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الّنداء األشير في المثاؿ الّسابؽ، يحذؼ غيره أداة الّنداء  وبينما وّظؼ الّشاعر أداتي

 :(ٔ)فتقّدر تقديًرا، قالت أسماء

  ]مف الّرمؿ[

 أختتتتتتتتَت َجّستتتتتتتتاٍس تَتتتتتتتتواَرْي َوِارَ متتتتتتتتي

 َمتتتتتتتتن ِفنانتتتتتتتتا الَيتتتتتتتتوَم ثُتتتتتتتتمَّ ِانَتِقمتتتتتتتتي  

   
معنوّية ىذا البيت يبدأ بنداء المرأة المخاطبة، ولكّف إلحاح الخطاب واإلسراع فيو حاجة 

وّفرىا حذؼ الّنداء، والحذؼ إيجاز، واإليجاز مطموب في ىذا المقاـ، مف حضور لمقتؿ والثّأر 

 :(ٕ)وتبعاتيما. واستعمؿ الّنداء في الّرّد عمى ىذا البيت، فقالت جميمُة تجيبيا

 ]مف الّرمؿ[

 ياْبَنتتتتتتتتتتَة اأَلْقتتتتتتتتتتَواِم إْن ُلْمتتتتتتتتتتِت َفتتتتتتتتتتاَل 

 َتْستتتتتتتتت َِليَتْعَجِمتتتتتتتتتي ِبتتتتتتتتتالموِم َ تَّتتتتتتتتتى   

   
فالخطاب يبدأ بحرؼ الّنداء لمبعيد "يا" وىو داللة عمى حاؿ االنكسار اّلتي تشعر بيا 

جميمة أماـ أسماء وأىميا، فيي مطرودة مف مأتـ زوجيا القتيؿ ألّف أخاىا ىو القاتؿ، وىي ال تجد 

نفس الموتوريف ما تدافع بو عف نفسيا غير موقفيا الّشخصّي، وميما يكف فإّنيا لف تبمغ مف 

بمقتؿ أخييـ، لذلؾ أعطاىا الّنداء نفًسا منكسًرا أماـ صوت طردىا العالي أبعدىا عنيـ في لحظة 

 الغضب وذروة الغمياف.

وقد يكوف الّنداء باستعماؿ أداة نداء القريب موّطًئا لعتاب المنادى، وسبيبًل ليجاء شخص 

 :(ٖ)مّتصؿ بو،  قالت ىند بنت عاصـ الّسدوسّية

                                                           
 . ٚ، رياض األدب في مراثي شوامر العربشيخو، لويس،  (ٔ)
.  وأبػو تّمػػاـ، ٙ٘ٚ/ ٔ وستمط الللتي، واألونبػػي،  .ٙٓٔ، الّتنبيتو ممتى أوىتام أبتتي ممتّي فتي أماليتوالبكػرّي،  ٕ))

 .  ٕٚٔ/ ٘، نياية األرب. والّنويرّي، 1ٕٔ -1ٕٔالو شّيات )ال ماسة الّصغرى(، 
 .ٓٓٔ بالاات الّنساء،ابف طيفور، ٖ) )
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 الكامؿ[ ]ِمفَ 

 َأَيِزيتتتتتتتتتتتتتُد َقتتتتتتتتتتتتتْد َلَقْيتتتتتتتتتتتتتَت ُمْنَكتتتتتتتتتتتتتَرةً 

تتتتتتتتتتَ  ُمتتتتتتتتتتْدَخَل اْلَقْبتتتتتتتتتترِ     َمِجَمتتتتتتتتتتْت ِبُ م 

   
يبدو الخطاب موّجًيا في ىذا البيت إلى االبف عمى الّظاىر، ولكّنو في مضمونو موّجو 

ـّ بياف حاؿ األـّ الّساخطة عمى كّنتيا، ورّبما  لزوجة االبف، فقد عمؿ الّنداء عمى إثارة االنتباه ث

ساء، فتبدأ تمجأ األـّ الياجية لمّتعريض ترّفًعا عف االنحطاط في مخاطبة َمْف تجدىا دوَنيا مف النّ 

 خطابيا بمناداة ابنيا، وتوجيو الخطاب عبَره باستعماؿ الّضمائر العائدة عميو.

  القسم -

القسـ أسموب يتحّدث عف نفسو، فيو يؤّكد ما يقسـ عميو، غير أّف طريقة القسـ أو ما 

  :(ٔ)يقسـ بو ىو الفارؽ الّداللّي، فمثبًل، قالت سعدة أـ الكميت

 ]مف الّطويؿ[

 َلَقتتتتْد رَاَش اْبتتتتُن ُستتتتْعَدَة َنْفَستتتتوُ َلَعْمتتتتِري 

 ِبتتتتتتِريِش التتتتتتذ َناَبى َل ِبتتتتتتِريِش اْلَقتتتتتتواِدمِ   

   
استعماليا "لعمري" قسـ واضح، والغرض منو تأكيد الفكرة اّلتي تقسـ عمييا، وتعزيز 

صّحة الخبر اّلذي تنقمو، وفي صيغة القسـ ىذه تنفيس عف الّذات وترويح عف الّنفس، لما يكشفو 

مف دواخميا ويبوح بو مف مشاعر، والّتحّسر نبرة خافتة تبلحظ في مثؿ ىذا القسـ، فابنيا تزّوج 

مرأة دوف ما تطمح إليو، مصّورة لمّزوجة بأّنيا مف ريش الّذيؿ ال مف ريش المقّدمة ازدراء ليا مف ا

 واحتقاًرا، وىي تحترز لمّسؤاؿ عف حقيقة قوليا فتقسـ عميو وتؤّكده. 

 

                                                           
 .. )أخبار الكميت بف معروؼ(ٖٛٙ، ٖٚٙ/ ٕٕ، األاانياألصفياني، أبو الفرج،   (ٔ)
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 : (ٔ)ومثؿ ىذا موجود في قوؿ األقرع بف معاذ القشيريّ 

 ]مف الطويؿ[

 اِلتتتتتتتدٍ َلَعْمتتتتتتتُرَ  ِإنَّ الَمتتتتتتتسَّ ِمتتتتتتتْن ُأم  خَ 

ْن َستتتتتتتتتتتتاَجْعُتَيا َلَبِغتتتتتتتتتتتتيُض     ِإَلتتتتتتتتتتتتيَّ َواِ 

   
 زَّ َمْنَيتتتتتتتتتتا َثْوُبَيتتتتتتتتتتا َفَكَ نََّمتتتتتتتتتتاِإَذا ُبتتتتتتتتتت

 َمَمتتتتتى الثَّتتتتتْوِب َنْمتتتتتٌل َمتتتتتاِذٌم َوَبُعتتتتتوُض   

   
ففي الوقت اّلذي ، ييجو في ىذيف البيتيف امرأتو، وىو في مقاـ يحتاج فيو إلى القسـ

تناقض ظاىرّي، ما قد يوقع الّشّؾ أو الّريبة في نفس يضاجعيا فيو يقوـ بذّميا وىجائيا، وىذا 

متمّقي الخبر، ويحوؿ دوف ذلؾ بقسـ مؤّكد، يحسـ األمر قبؿ أف يذىب إلى التّفسير في البيت 

  البلحؽ لموقفو منيا.

وقد استعممت حبيبة بنت عبد العزى القسـ الّصريح ولفظة "الّراقصات" اّلتي تكثر في 

 :(ٕ)ء ولدىا البخيؿ فقالتالّشعر الجاىمّي في ىجا

 ]مف الكامؿ[

 ِإن تتتتتتتتتتتي َوَرب  الرَّاِقَصتتتتتتتتتتتاِت ِإَلتتتتتتتتتتتى ِمًنتتتتتتتتتتتى

 ِبَجُنتتتتتتتتتتوِب َمكَّتتتتتتتتتتَة َىتتتتتتتتتتْدُيُينَّ ُمَقمَّتتتتتتتتتتدُ   

   
والقسـ ىنا يؤّكد انحبلؿ الّشاعرة مف أفعاؿ ولدىا المشينة، وبراءتيا مف صفة البخؿ، 

 محتاٍج وال عف سائؿ.فيي تقسـ أّنيا تطعـ الّطعاـ حبًّا، وال تخفيو عف 

والقسـ الّصريح يعّمؽ المعاني المقصودة مف الخطاب الّشعرّي، كما ىو واضح مف تأكيد 

 :(ٖ)أبي مرحب عمى زوجتو عندما ىجتو معنى الّندـ في ردِّ 

                                                           
 .ٓٙٔ/ٚ، ال يوان، الجاحظٔ) )

 . ٖٓٔ، أشعار الّنساءوالمرزبانّي،  )باب المديح واألضياؼ(. ٖٖٙ، ديوان ال ماسةأبو تّماـ،  (ٕ)
 .ٓٓٔ بالاات الّنساء،ابف طيفور، ٖ) )
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 ]مف الّطويؿ[

 َلَعْمتتتتتتتِري َلَقتتتتتتتْد َااَلْيُتَيتتتتتتتا َفاْشتتتتتتتَتَرْيُتَيا

 رَاِبتتتت ُ َوَمتتتتا ُكتتتتل  ُمْبتَتتتتاٍع ِمتتتتَن النَّتتتتاِس   

   
 رََأْيتتتتتتتُت َلَيتتتتتتتا َأْنًفتتتتتتتا َقِبيً تتتتتتتا َيِشتتتتتتتيُنَيا

 َوِمْمَبتتتتتاَء ُستتتتتوٍء َلتتتتتْم َتِزْنتتتتتُو الَمَستتتتتاِ  ُ   

   
وقد يأتي القسـ بصيغ أخرى، فيذا الّشاعر حميد بف ثور وصَؿ إلى درجة اليأس مف 

ثقٌؿ بالّديوف، الحياة مع ىذه المرأة القبيحة، لكّنو غير قادر عمى الخبلص منيا لسوء حالو، فيو م

وال يستطيع أْف ينيي حياة العذاب مع ىذه المرأة؛ لذا ال يجُد مخرًجا مف ضيقو إاّل بالّشعر، 

 ويظير ذلؾ في قولو

(ٔ): 

 ]مف الّطويؿ[

 َفُ ْقِستتتتتتتتتُم َلتتتتتتتتتْوَل َأنَّ ُ تتتتتتتتتْدًبا َتتَاَبعتتتتتتتتتتْ 

 َمَمتتتتتتتيَّ َوَلتتتتتتتْم َأْبتتتتتتتَرْح ِبتتتتتتتَدْيٍن ُمَطتتتتتتترََّدا  

   
 َكتتتتتتتتتَ نَّ ِثَياَبَيتتتتتتتتتاَلزَاَ ْمتتتتتتتتتُت ِمْكَستتتتتتتتتاًل 

 ُتِجتتتتتتتتتن  َاتتتتتتتتتزَاًل ِباْلَخِميَمتتتتتتتتتِة َأْاَيتتتتتتتتتتَدا  

   
تبدو الّصراحة والوضوح في ىذه الّصيغة "أقسـ" فالّشاعر ىنا ال يريد أف يوّري أو يؤّكد، 

لكّنو يحتاج إلى الّشكوى، فمصاحبتو لزوجو ليس أمًرا يرضاه، إّنما فرضو عميو خوفو مف تبعات 

لّزواج بأخرى، وىو بذلؾ واقع في مأزؽ بيف أمريف كبلىما مّر، ال يستطيع الفراؽ أو تكاليؼ ا

 الخروج مف أّي منيما، الّزوجة اّلتي ال يريد صحبتيا، وضعؼ الحاؿ اّلذي يمنعو مّما يريد.

 :(ٕ)وقد يكوف القسـ لغرض آخر مثؿ االستعطاؼ، مف ذلؾ قوؿ العوراء اليربوعّية

 ]مف الوافر[

 َيِزيتتتتتتتتتُد َأَبتتتتتتتتتا ُقَبتتتتتتتتتْيسٍ َقِعيتتتتتتتتتَدَ  َيتتتتتتتتتا 

  
 َأُتْنتتتتتتتتتِذُر َكتتتتتتتتتتي ُتالقيَنتتتتتتتتتا الن تتتتتتتتتتذورَا  

   
                                                           

 .ٓٛ،ديوانو (ٔ)
  .ٕٗ/ٙ، العقد الفريدابف عبد رّبو،  ٕ))
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فمفظة "قعيدؾ" مستعممة في الّشعر العربّي وتفيد القسـ السؤالّي، فيكوف جوابيا فيو الطمب 

يميف لمعرب، استعممت  كأّنيانى قعيدؾ: حفيظؾ ورقيبؾ، و كاألمر والنيي واالستفياـ، ومع

 .(ٔ)نجوى لتصدقفّ  ذي ىو صاحب كؿّ منصوبة بفعؿ مضمر، والمعنى بصاحبؾ الّ 

 :األمر -

يستعمؿ األمر لمعاٍف كثيرة، منيا األمر الحقيقّي اّلذي يجري في درج الخطاب العادّي، 

  :(ٕ)ويكثر استعماؿ الغايات الببلغّية في شعر ىجاء المرأة، قالت سعدة أـ الكميت

 ]مف الّطويؿ[

 َمَمْيتتتتتَ  ِبَ ْنَقتتتتتاِض اْلِعتتتتترَاِل َفَقتتتتتْد َمَمتتتتتتْ 

 َمَمْيتتتتتتتتَ  ِبَتْختتتتتتتتِديِن الن َستتتتتتتتاِء اْلَكتتتتتتتترَاِ مِ   

   
تستعمؿ األـّ اسـ فعؿ األمر "عميؾ" لتعّبر البنيا عف يأسيا منو وتحّسرىا لخبلفو إّياىا، 

سيا منو بيذا األمر اّلذي قد يكوف أحزنيا وي فيي تأمره بما ال تريد "عميؾ بأنقاض العراؽ" مظيرةً 

أسموبيا األخير لثنيو عّما ىـّ بو، وكأّنيا تقوؿ لو افعؿ ما أنت فاعؿ لكّنني غير موافقة، فيقع ىو 

 بيف جواب أّمو الّنيائّي بالّرفض وتركيا لو، وبيف إنفاذ رغبتو.  ةٍ رَ يْ في حَ 

موسى امرأتو  اأب رجٌؿ ُيْكَنى ، فقد طّمؽاؼ إلى األمر الحقيقّي في آفٍ ولؤلمر معاٍف تنض

 :(ٖ)وقاؿ فييا

   ]مف المنسرح[
                                                           

 االستفياـ معو جاءَ  اهلل َقِعيَدُكما قمت ِإذا": وقاؿ"، اهللَ  َنَشْدُتؾَ " :َأي "،اهللَ  َقِعيَدؾَ قاؿ ثعمب: "ِقعُدَؾ اهلل أو  (ٔ)
 يا"َعمْ : عبيد َأبو وقاؿ ."أُلْكِرَمن ؾَ  اهللَ  َقِعيَدؾَ : والَقَسـُ  ،وكذا كذا يكف َألـ اهللَ  كما َقِعيدَ ": كقولو فاالستفياـ واليميف،
 ، ماّدة )قعد(.لسان العرب ابف منظور، انظر:". كذا لتفعمف َقِعيَدؾ :تقوؿ ُمَضر

 .. )أخبار الكميت بف معروؼ(ٖٛٙ، ٖٚٙ /ٕٕ، األااني، أبو الفرج، األصفيانيّ   (ٕ)
 .ٖٔٔ/ٚالعقد الفريد، عبد رّبو،  وابف .1ٖٔ/ٗميون األخبار، ابف قتيبة،  ٖ))
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 َتَجيَّتتتتتتتتتتتتتتِزي ِلمطَّتتتتتتتتتتتتتتاَلِل َواْرَتِ ِمتتتتتتتتتتتتتتي

 َفتتتتتتتتتتتتَذا َدَواُء الُمَجاِنتتتتتتتتتتتتِب الشَّتتتتتتتتتتتتِرسِ   

   
فيو حقًّا قد طّمقيا، ولكّنو يوّظؼ األمر "تجّيزي، ارتحمي" في معنييف: األّوؿ حقيقة ىذيف 

والّتشّفي، فيو يكمؿ في الّشطر الثّاني "فذا دواء" والّدواء يكوف األمريف، والثّاني إظيار الّشماتة 

 لممرض، وىكذا يتحّقؽ في نفس المتمّقي معنى صرؼ الّشاعر لزوجو، ومعنى شماتتو فييا،

إضافة إلى ما يتسّرب في الّنفس مف رغبتو في سرعة الخبلص منيا، المعنى اّلذي يوحي بو 

 واحد. تٍ ورود األمريف المباشريف مًعا في بي

 :(ٔ)وقاؿ الحطيئة في ىجاء أّمو

 ]مف الوافر[

تتتتتتتتتتْي َفاْجِمِستتتتتتتتتتي ِمن تتتتتتتتتتي َبِعيتتتتتتتتتتًدا  َتَن َّ

 َأرَاَح اُ  ِمْنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتِ  الَعاَلِميَنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  

   
وقد اسُتعِمَؿ األمر المسند إلى ألؼ االثنيف في اليجاء عمى عادة الّشعراء الجاىمّييف في 

 :(ٕ)الغزؿ، قاؿ أعرابيّ 

 ]مف الّطويؿ[

تتتتتتتتا َمَمتتتتتتتتى َداٍر ِلَواِستتتتتتتتَعِة الَ ْبتتتتتتتتلِ   أَِلمَّ

 أَلُتتتتتتتوٍف ُتَستتتتتتتو ي َصتتتتتتتاِلَ  الَقتتتتتتتْوِم ِبتتتتتتتالر ْذلِ   

   
ىذا األمر غرضو الّسخرية وليس أمًرا حقيقيًّا؛ إْذ ال يحّب الّرجؿ أْف يزور مكاًنا يتساوى 

 فيو مع أراذؿ الّناس.

 

                                                           
 . ٗٗٔ، ديوانؤ)  )
 م اسرات األدباء،. والّراغب األصبيانّي، ٙٓٛ/ ٕ والّشعر والّشعراء،. ٜٜٕ/ٗ ميون األخبار،ابف قتيبة، ٕ) )
ٕ /ٕٕٙ. 
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الّنعوت، فيستعمؿ األمر ألداء معنى ويتمّنى الّشاعر فراؽ المرأة القبيحة، وينعتيا بأشنع 

 :(ٔ)أمنيتو، يقوؿ الّشاعر

 ]مف الخفيؼ[

 اْصتتتتتتتتتِرِميِني َيتتتتتتتتتا ِخْمَقتتتتتتتتتَة الِمْجتتتتتتتتتَدارِ 

 َوِصتتتتتتتتتِميني ِبُطتتتتتتتتتوِل ُبْعتتتتتتتتتِد الَمتتتتتتتتتتزَارِ   

   
بتمؾ األوصاؼ يدّلؿ عمى معاناة القائؿ، فيو في كرب  األمر بقولو "اصرميني" مصحوًبا

وجروح وقروح ال يمكف سبرىا أو معرفة مداىا، والّداّؿ عمى أّنو يرجو منيا ويتمّنى عمييا ىو 

داللة فعؿ األمر "اصرميني" ففعؿ مثؿ ىذا يكوف فاعمو مقّدًما عمى مف يقع عميو الفعؿ، فالّصاـر 

، والياجر أعمى  ا عمى مف الميجور، ويمنع مف كوف الّشاعر أدنى منيأعمى مف المصرـو

مبلزمتيا ليا: لِ ا وقد مّؿ مف صحبتيا وضاؽ ذرًعا ، وكأّنو يقوؿ ليّصفاتالحقيقة وصفيا بتمؾ ال

عميؾ؛ لما فيؾ مف صفات كذا وكذا، وىذا المعنى يوحي بو األمر  اتركيني وال تقمقي، لف آسؼَ 

ارحمي، ابتعدي، اتركيني، الختمؼ المنحى الّداللّي،  مع داللة الفعؿ، فمو وّظؼ فعبًل نحو:

  وصارت ىذه األفعاؿ أمًرا حقيقيًّا.

وداللة الفعؿ المستعمؿ في األمر ليا دور في أمثمة أخرى، ويكوف دورىا مف الّداللة 

المباشرة لمفعؿ، ومف ذلؾ  أّف البعث ُضِرَب عمى رجؿ مف أىؿ الكوفة فخرج إلى أذربيجاف، فأفاد 

 :(ٕ)ا بابنة عّمو، فكتب إلييا يبمغيا ليغيرىاوفرًسا، وكاف مممكً  ةً جاري

                                                           
 . )باب مذّمة الّنساء(.٘ٚٛٔ، شرح ديوان ال ماسة، الَمْرزوِقيّ ٔ) )
 .ٗٔٔ/ٚ العقد الفريد،ابف عبد رّبو،  ٕ))

 ـ الجارية جمانة، واسـ الفرس ورد، وروى البيت:روى الجاحظ أّف اسـ ابنة عـّ الّشاعر ىند، وأّف اس
 إذا بقيْت مندي الجمانُة والوردُ  أل ل أبالي اليوم ما فعمْت ىندُ 

 .ٗ٘ٔ، الم اسن واألسدادانظر: 
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 ]مف الّطويؿ[

 َأَل َأْبِمُغتتتتتتتتتتتتتتوا ُأمَّ الَبِنتتتتتتتتتتتتتتيِن ِبَ نََّنتتتتتتتتتتتتتتا

  َاِنيَنتتتتتتتتا َوَأْاَنْتَنتتتتتتتتا الَغَطاِرَفتتتتتتتتُة الُمتتتتتتتتْردُ   

   
 َبِعيتتتتتتتتُد َمَنتتتتتتتتاِط الِمْنَكَبتتتتتتتتْيِن ِإَذا َجتتتتتتتتَرى

 َزيََّنَيتتتتتتتا الِعْقتتتتتتتدُ َوَبْيَستتتتتتتاُء َكالت ْمثَتتتتتتتاِل   

   
 َفَيتتتتتتتتتتتتَذا أِلَيَّتتتتتتتتتتتتاِم الَعتتتتتتتتتتتتُدو  َوىتتتتتتتتتتتتِذهِ 

 ِلَ اَجتتتِة َنْفِستتتي ِ تتتيَن َيْنَصتتتِرُف الُجْنتتتدُ   

   
األمر المستعمؿ في ىذه األبيات يأتي لغرض التّبميغ، وىذا واضح مف الّداللة الّظاىرّية 

ستشّؼ بقراءة اإليحاءات لعمـو لمفعؿ "أبمغوا" غير أّف الّشاعر قد يحّمؿ ىذا األمر معاني أخرى ت

المعنى، فالخبر أّنو أبمغ ابنة عّمو ليجعميا تغار، ما يجعؿ فعؿ األمر الحامؿ لغرض التّبميغ 

مؤّدًيا لغرض آخر ىو الّنكاية لممخاطب واستثارتو، وىذا كائف بمحتوى الّرسالة المبّمغة اّلتي أرادىا 

 .الّشاعر أف تصؿ فحمميا بفعؿ األمر "أبمغوا"

  (ٔ)ومف األمر اّلذي يأتي لغرض التّبميغ قوؿ األخطؿ

 ]مف الوافر[

 َأَل َأْبِمتتتتتتتتتتتتَّْ َأَبتتتتتتتتتتتتا التتتتتتتتتتتتدَّْلَماِء َمن تتتتتتتتتتتتي

 ِبتتتتتتتتتَ نَّ ِمَجتتتتتتتتتاَن َشتتتتتتتتتاِمِرُكْم َقِصتتتتتتتتتيرُ   

   
 ِفتتتتتتتِبْن َيْطَعتتتتتتتْن َفَمتتتتتتتْيَس ِبتتتتتتتِذي اْنِتَصتتتتتتتارٍ 

ْن ُيْطَعتتتتتتتتتتتتتتْن َفَطْعَنتُتتتتتتتتتتتتتتُو َيِستتتتتتتتتتتتتتيرُ     َواِ 

   
 ِستتتتتتتتاَلِ ي َمتَتتتتتتتتى َمتتتتتتتتا أَْلَقتتتتتتتتُو َوَمِعتتتتتتتتي

 َيِختتتتتتتتر  َمَمتتتتتتتتى الَقَفتتتتتتتتا َوَلتتتتتتتتُو َنِخيتتتتتتتترُ   

   
استعمؿ الّشاعر أسموب التّبميغ عندما شعر بأّنو دخؿ في مواجية حقيقّية مع ىاجيتو بعد 

أْف تنّصؿ أبوىا مف محاسبتيا، وبدا لؤلخطؿ أّنو راٍض عّما قالتو ابنتو الّدلماء، فجاء ىذا 

وجسًرا يعبر منو إلى الّطرؼ اآلخر، فالتّبميغ أسعفو في الّرّد  األسموب قاعدًة ينطمُؽ منيا لمّرّد،

الّسريع قبؿ انخماد االنفعاؿ عنده، وأسيـَ في استحضار الجانب اآلخر لوجود موصؿ لتمؾ 

 الّرسالة.
                                                           

 .ٜٚأشعار الّنساء، .  والمرزبانّي، ٔٛٔ -ٓٛٔ، ديوانو ٔ))
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  الّنيي -

الّنيي عكس األمر، لكّنو يشاركو في ميزة األداء الّداللّي المضاؼ إلى المعنى الحقيقّي، غير 
 أضيؽ وفؽ مطالعة كثير مف شعر ىجاء المرأة، ومف ذلؾ الّشعر ما رواه المبّرد:أّف ذلؾ 

 :(ٔ)"وقالت امرأة أحسبيا مف بني عامر بف صعصة ُزوِّجت في طّيئ 

 ]مف الّطويؿ[

 َل َتْ َمتتتَدنَّ التتتدَّْىَر ُأْختتتٌت َأًختتتا َلَيتتتات[َفتتت]

 َوَل تَتتتتتتتتتْرِثَينَّ التتتتتتتتتتدَّْىَر ِبْنتتتتتتتتتٌت ِلَواِلتتتتتتتتتتدِ   

   
 َجَعُموَىتتتتتتا َ ْيتتتتتتُث َلْيَستتتتتتْت ِبُ تتتتتترَّةٍ ُىتتتتتتُم 

 َوُىتتتْم َطَرُ وَىتتتا فتتتي اأَلَقاِصتتتي اأَلَباِمتتتدِ   

   
ـّ، فقد نيت المرأة نفسيا أواًّل، ومثيبلتيا مف الّنساء  والّنيي في مثؿ ىذا المعرض يأتي لمّذ

الّشنيعة، أّما أف ثانًيا، عف حمد األخ ورثاء األب، واألصؿ أف ُينيى عف الفعؿ القبيح والّصفة 

تنيى الّشاعرة عف ىذه الّصبلت الحميدة فإّنيا تريد إظيار غضبيا منيـ، وتعّبر عف امتعاضيا 

مف فعميـ، اّلذي يحضر في البيت الثّاني حيف تتحّدث عف تزويجيا في مكاف فقدت فيو كرامتيا، 

قافة "األقاصي األباعد" بداللة مف تعبيرىا المستعمؿ "ليست بحّرة" وابتعدت عف أىميا مكاًنا وث

ومّما يشير إلى المبالغة منيا في الغضب وذـّ أبييا وأخييا بأّنيـ لـ يحسنوا إلييا، أّنيا جعمت 

نيييا مؤّبًدا "الّدىر" ويفيد تنكير الفاعؿ "أخت، بنت" تعميميا الحكـ عمى كّؿ أخ وأب لـ يحسنا 

القاعدة العاّمة اّلتي تنطبؽ عمى كّؿ تزويج ابنتيـ. ويقوـ الّدور في ىذه الحاؿ بدور أشبو ب

 األحواؿ المشابية.

  (ٕ)ومثؿ ذلؾ الّتوجيو الّداللّي يكوف في ىجاء الّرجؿ لممرأة، مثؿ قوؿ أحدىـ

 ]مف الّطويؿ[

                                                           
 .ٖٗٗ/ٔ، الكامل في المغة واألدبالمبّرد، ٔ) )
 . )باب مذّمة الّنساء(.ٕٚٛٔ شرح ديوان ال ماسة،، الَمْرزوِقيّ  ٕ))



913 
 

 َفتتتتتاَل تَتتتتتْنِكَ نَّ التتتتتدَّْىَر َمتتتتتا ِمْشتتتتتَت َأي ًمتتتتتا

َبتتتتتتتتًة َقتتتتتتتتْد ُمتتتتتتتتلَّ ِمْنَيتتتتتتتتا َوَممَّتتتتتتتتتِ     ُمَجرَّ

   
 :(ٔ)وكذلؾ قوؿ الّشاعر

 ]مف البسيط[

 َل تَتتتتتتتتْنِكَ نَّ َمُجتتتتتتتتوزًا ِإْن ُدِميتتتتتتتتَت َلَيتتتتتتتتا

ْن َ ِبيتتتتتتتَت َمَمتتتتتتتى َتْزِويِجَيتتتتتتتا التتتتتتتذََّىَبا    َواِ 

   
ّيًما" ما يجعؿ األمر فيو أعف فعؿ يقع عمى صنؼ مف الّنساء "فالمثاؿ األّوؿ فيو نيي 

نييو، ليقنع المتمّقي بقبولو، نوع مف العنصرّية أو ازدواج في المعايير، لكّف الّشاعر يحترز ويبّرر 

فالّشطر الثّاني فيو وصؼ ليا بأّنيا "مجّربة" صفة قد تكوف في غير أمور الّزواج والّزوج 

محمودة، لكّنيا مذمومة عند شاعر ىذه األبيات ألّنيا "ُمّؿ منيا" أي لـ يعد فييا ما يسّر الّنفس 

الّزواج، وما ذلؾ إاّل لطوؿ العيد بو،  إلمبلليا، وىي "مّمت" لـ تعد نفسيا تسّر بشيء مف أمور

 وىذا ما يستفاد مف داللة "مجّربة".

والمثاؿ الثّاني مثؿ األّوؿ في البناء وفي الّنيي عف نكاح صنؼ معّيف مف الّنساء ىو  

ف دفع لمّرجؿ الّذىب مقابؿ زواجو  العجائز، غير أّف الّشاعر ىنا يشّدد بأف ينيى عف ذلؾ حّتى وا 

لعّمة في المنع تبرزىا داللة "عجوًزا" بما تحممو مف صفات ترؾ الّشاعر لمخّيمة مف العجوز، وا

المتمّقي رسميا وتكويف مبلمحيا، إضافة إلى داللة ىذه المفظة عمى العجز والّضعؼ وقّمة الحيمة، 

 حّتى عمدوا إلى دفع الّذىب تشجيًعا عمى ىذا الّزواج.

 المرأة راضية عف أبييا وأخييا، وال الّرجؿ والّنيي عموًما أظير االستياء والغضب، فبل 

راٍض عف المرأة اّلتي سبؽ ليا الّزواج، وال عف العجوز، كّؿ ذلؾ دفعيـ لمّنيي عّما ال ينيى عنو 

 في األصؿ، مبّرريف نيييـ في كّؿ مّرة سعًيا لصبغ فعميـ بصفة العقبلنّية واالّتزاف.

                                                           
 .ٚٗٔالم اسن واألسداد، . والجاحظ، ٗٗ/ ٗ، ميون األخبارابف قتيبة،  ٔ))



914 
 

  الّدماء -

أو لدفع ما يرغبوف عنو، يدعوف لمف يحّبوف،  يدعو الّناس لتحقيؽ ما يرغبوف فيو،

ويدعوف عمى مف يكرىوف، والّدعاء خطاب طمبّي لو صيغ متعّددة، قد تكوف مباشرة، وقد تكوف 

غير مباشرة، وقد ظير أسموب الّدعاء جميًّا في شعر ىجاء المرأة، ومنو قوؿ حميدة بنت النعماف 

 :(ٔ)ألخييا

 ]مف الوافر[

 ِمتتتتتتتتتتْن ُاتتتتتتتتتتاَلمٍ   َ نَ َأَطتتتتتتتتتتاَل اُ  َشتتتتتتتتتت ْ 

 َمتَتتتتتتتتتتى َكاَنتتتتتتتتتتْت َمَناِكَ َنتتتتتتتتتتا ُجتتتتتتتتتتَذامُ   

   
ؿ لو: أنت ورفعة المقاـ، وكأّنيا تغمز بو في ىذا الّدعاء، وتقو  فتدعو ألخييا بطوؿ الّشأ

، ودليؿ ذلؾ إنكارىا عميو في عجز البيت، وفي البيت الثّاني، فالّدعاء فقصير الباع خفيض الّشأ

وقدح، فتكوف قد استعممتو لئلخبار، وما الّدعاء بتغيير حالو إاّل لكرىيا ىنا ظاىره لو وباطنو ذـّ 

 ما ىو عميو ويستفاد بمفيوـ المخالفة لما في الّدعاء.

وقد يستعمؿ أسموب الّدعاء ألغراض أخرى، كالّسخرية، ومف ذلؾ ما قيؿ في ىجاء 

 :(ٕ)الّرجؿ اّلذي يأتي شيًئا تبغضو الّنساء، كما في قوليـ

 فر[]مف الوا

 َجتتتتتتتتتتتزَاَ  اُ  َشتتتتتتتتتتتر ا ِمتتتتتتتتتتتْن َرِفيتتتتتتتتتتتلٍ 

 ِإَذا ُبم ْغتتتتتتتتتتَت ِمتتتتتتتتتتْن َرْكتتتتتتتتتتِب الن َستتتتتتتتتتاءِ   

   
 َرَمتتتتتتتتتاَ  اُ  ِمتتتتتتتتتْن ِمتتتتتتتتتْرٍل ِبتتتتتتتتتَ ْفَعى

 َوَل َماَفتتتتتتتتتاَ  ِمتتتتتتتتتتْن َجْيتتتتتتتتتتِد التتتتتتتتتتَباَلءِ   

   

                                                           
 . ٜٙ بالاات الّنساء،ابف طيفور، ٔ) )
 .ٖٖٕالم اسن واألسداد، الجاحظ،  ٕ))
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، بحيث يجد فيو مجااًل لمّتعبير عف الغيظ وقْد يكوُف داعًما لمحركة الّشعورّية عند الياجي

ـّ قرفة وَلدىا بعد  ـَ بو الميجّو، وكاَف سبًبا في ىجائو، كما جاء في رثاء أ واالستياء مف تصّرٍؼ قا

 :(ٔ)َقبوؿ أبيو بالّدّية، إْذ قالت

 ]مف الوافر[

 ُ َذْيَفتتتتتتُة، َل َستتتتتتِمْمَت ِمتتتتتتَن اأَلَمتتتتتتاِدي

 تِ َوَل ُوق يتتتتتتتتتتتتتتتتَت َشتتتتتتتتتتتتتتتترَّ النَّاِ َبتتتتتتتتتتتتتتتتا  
   

 َأَيْقتُتتتتتتتتتتُل ِقْرَفتتتتتتتتتتًة َقتتتتتتتتتتْيٌس َوَتْرَستتتتتتتتتتى

 ِبَ ْنَعتتتتتتتتتتتتتتاٍم َوُنتتتتتتتتتتتتتتوٍل َستتتتتتتتتتتتتتاِرَ اِت    

   
ذا كاف الّدعاء في المثاؿ الّسابؽ إلظيار مشاعر الغيظ والحزف، فإّنو قد يكوف إلظيار  وا 

ـّ فيو ِفراؽ الّزوجة، كما في قوؿ ىذا  الّرجؿ مشاعر الفرح والحبور، كالّدعاء بالّسقيا لممكاف اّلذي ت

 :(ٕ)بعد طبلؽ زوجتو

 ]مف الّطويؿ[

َل التتتتتتدَّْىُر َبْيَنَنتتتتتتا  َستتتتتتَقى اُ  َدارًا َفتتتتتترَّ

 َوَبْيَنتتتتتتِ  ِفيَيتتتتتتا َواِبتتتتتتاًل َستتتتتتاِ َل اْلَقْطتتتتتترِ   

   
 َوَل َذَكتتتتتتتتتَر التتتتتتتتترَّْ مُن َيْوًمتتتتتتتتتا َوَلْيَمتتتتتتتتتةً 

 َمَمْكَنتتتتاِ  ِفيَيتتتتا َلتتتتْم َتُكتتتتْن َلْيَمتتتتَة اْلَقتتتتْدرِ   

   
الّدعاء لديار المحبوبة ولمعاىد المقاء بيا في الّسقيا، أّما أف يدعو اعتاد الّشعراء عمى 

لدار الفراؽ فيذا بحّد ذاتو أمر مستجّد يستحّؽ الوقوؼ، وما ذلؾ إاّل ألّف الّشاعر أطمؽ فرًحا كاف 

طوت عميو نفسو فعّبر عنو وكأّنو يذكر مكاف الخبلص ويدعو لو، والّدليؿ أّنو نينتظره، فرح ا

كّؿ أّيامو معيا ولياليو بصحبتيا إاّل ليمة القدر، اّلتي مف المفترض أف يكوف بعيًدا يدعو عمى 

                                                           
ريتتاض . )ورد اسػػميا أـ ندبػػة(. وشػػيخو، لػػويس، ٓٔٔ ، التتّدّر المنثتتور فتتي طبقتتات رّبتتات الختتدور،فػػّواز، زينػػب( ٔ)

 .ٜٖ األدب في مراثي شوامر العرب،
 . )باب مذّمة الّنساء(.ٛٙٛٔ، شرح ديوان ال ماسة، الَمْرزوِقيّ ٕ) )
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عنيا فييا كذلؾ، والّدعاء ىنا ليس مقصوًدا بقدر ما المقصود إيصاؿ مشاعر الفرحة والبيجة 

 بالخبلص الكائف في الفراؽ.

ناد األمر إلى وقد يكوف الّدعاء وسيمة لموصؼ مف جية، وتفريًغا عف شعور بالعجز، بإس

 :(ٔ)مف يستطيعو، كما في قوؿ زوجة أبي العاج

 ]مف المتقارب[

 َفَقتتتتتتتتتتتتتتْدُت الش تتتتتتتتتتتتتتيوَخ َوَأْشتتتتتتتتتتتتتتَياَمُيمْ 

 َوَذِلتتتتتتتتتتتَ  ِمتتتتتتتتتتتْن َبْعتتتتتتتتتتتِض َأْقَواِلَيتتتتتتتتتتتوْ   

   
 تَتتتتتتتتتَرى َزْوَجتتتتتتتتتَة الشَّتتتتتتتتتْيِ  َمْغُموَمتتتتتتتتتةً 

 َوُتْمِستتتتتتتتتتتتتتتي ِلُصتتتتتتتتتتتتتتتْ َبِتِو َقاِلَيتتتتتتتتتتتتتتتتوْ   

   
 َفتتتتتتتتتتتتاَل َبتتتتتتتتتتتتاَرَ  اُ  ِفتتتتتتتتتتتتي ِمتتتتتتتتتتتتْرِدهِ 

 اْستتتتتتتتِتِو الَباِلَيتتتتتتتتوْ  استتتتتتتتونِ َوَل ِفتتتتتتتتي   

   
الّدعاء في البيت األّوؿ جاء عمى صيغة الخبر، وأرادت بو أّنيا ال ترغب بالّشيوخ 

لعجزىـ، بؿ كّؿ الّرجاؿ العاجزيف "فقدُت الّشيوخ وأشياعيـ"، والّدعاء في البيت األخير يحمؿ في 

وجاءت في معرض وصؼ لحاليا معو، إضافة إلى ثنيو وصًفا لزوجيا الّشيخ ذي العظاـ البالية، 

أّنيا تعجز عف أف تصنع بو شيًئا، فتسند ذلؾ إلى القادر عميو وىو اهلل، فتدعو اهلل عميو بنزع 

 البركة لضعفيا أمامو، وما ذلؾ إاّل لسخط أظيرتو دعاء واصًفا منّفًسا عّما في داخميا.

 :(ٕ)ماؾ بف فرقدوقد يكوف الّدعاء باالستعاذة مف الّشيء، يقوؿ س

 ]مف البسيط[

 َأُمتتتتتتتتتوُذ ِبتتتتتتتتتاِ  ِمتتتتتتتتتْن َوْرَىتتتتتتتتتاَء َماِستتتتتتتتتَيةٍ 

 َكَ نََّيتتتتتتتتتا ِ تتتتتتتتتيَن تَتتتتتتتتتْ ِتي َبْيَتَيتتتتتتتتتا ُاتتتتتتتتتولُ   

   

                                                           
 ورد األخير:  .ٜٜ، بالاات الّنساء. )باب الُمَمح(. وابف طيفور، ٓٗٛٔ،  شرح ديوان ال ماسة، الَمْرزوِقيّ  ٔ))

  ".الَباِلَيوْ  اْسِتوِ  مظام ِفي َواَل "
 .ٓٗٔ/ٔ  ماسة الخالدّيْين، ٕ))
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مف الّدعاء باإلبعاد، فيو يحتمي باهلل مف أف يجتمع بمثؿ ىذه المرأة، وىذا  فالّتعّوذ ضربٌ 

ـّ مطمؽ إاّل إذا كاف الّشاعر يقصد امرأة بعينيا في ىذا الخطاب، األمر اّلذي ال يمكف  ذـّ عا

الجـز بو، تمؾ المرأة استدعت دفعيا لما فييا مف حمؽ وخمقة غير قويمة في نظر الّشاعر، حّتى 

 لغوؿ، فيكوف الّدعاء اّلذي جاء بصيغة االستعاذة سبيبًل لموصؼ كما سبقت اإلشارة.شّبييا با

قد  أعرابي   مف ألداء معنى الّتيديد، ومف ذلؾ ما كاف –أحياًنا  –ويقترف الّدعاء بالّشرط 

 :(ٔ)فحمميا إلى دمشؽ، وأنشأ يقوؿ تقتؿ الّنساء،ى دمشؽ حمّ  : إفّ زوج امرأة فمـ توافقو، فقيؿ لوت

 ]مف الّطويؿ[

 ِدَمْشتتتتتتُل ُختتتتتتِذيَيا َواْمَمِمتتتتتتي َأنَّ َلْيَمتتتتتتةً 

 َتُمتتتتتتر  ِبَعتتتتتتْوَدْي َنْعِشتتتتتتَيا َلْيَمتتتتتتُة اْلَقتتتتتتْدرِ   

   
 َأَكْمتتتتتتتُت َدًمتتتتتتتا ِإْن َلتتتتتتتْم ُأرِْمتتتتتتتِ  ِبَستتتتتتترَّةٍ 

 َبِعيتتتتتَدِة َمْيتتتتتَوى اْلقُتتتتتْرِط َطي َبتتتتتِة النَّْشتتتتترِ   

   
"أكمت دًما"، ويتبعو بالّشرط "إْف لـ إذ يستعمؿ األسموب الخبرّي المضّمف معنى الّدعاء 

 أرعؾ بضّرة"، وىذا االقتراف بيف األسموبيف يحقؽ معنى جديًدا ىو الّتيديد.

  الّتمّني -

يتمّنى اإلنساف لنفسو ما يحّب عادة، لكّنو قد يمّر بمواقؼ تجعمو يتمّنى المكروه، وقد 

وذلؾ بنمط واضح وصريح، ومنو استعممت األمنيات لمّداللة عمى المشاعر في معرض اليجاء، 

  (ٕ)ما قالو أبو زياد الكبلبيّ 

 ]مف الّطويؿ[

 َأَل َ بَّتتتتَذا َستتتتْيِفي َوَرْ ِمتتتتي َوَنْمَرِقتتتتي

 َوَل َ بَّتتتتَذا ِمْنَيتتتتا الِوَشتتتتاَ اِن َوالشَّتتتتْذرُ   

   

                                                           
 . )باب مذّمة الّنساء(.ٚٙٛٔ، شرح ديوان ال ماسة، الَمْرزوِقيّ ٔ)  )
 .ٕٕٕ/ٗ ميون األخبار،ابف قتيبة، ٕ) )
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الّشاعر يفّضؿ سيفو وراحمتو عمى امرأتو، ويستعمؿ لذلؾ الفعؿ مثبًتا ومنفيًّا، لتكوف  

المقابمة بيف األمريف جمّية، وذلؾ إظيار لمشاعر الكره، فمف اّلذي يفّضؿ القسوة في الّسبلح 

 والّركوب عمى الّدعة مع الّزوجة؟ ما لـ يكف ىنالؾ حافز مف ديف، لكّف اختيار القسوة ورجاءىا

يعني بقراءة الّداللة أّنيا أقسى مّما اختاره، لما فييا مف طباع أو صفات دفعتو إلى العزوؼ عنيا 

 وتفضيؿ غيرىا عمييا. 

والّتمّني فيو تفّجع وندب، فقد روَي أف  جمرَة األزدّية عانت مف أمٍر مع زوجيا أبي وائؿ، 

 :(ٔ)فقالت تيجوه

 ]مف المتقارب[

 َواِ تتتتتتتتتتتتلِ  َلَعْمتتتتتتتتتتتتُرَ  َمتتتتتتتتتتتتا ِإْن َأُبتتتتتتتتتتتتو

 ِإَذا ُذِكتتتتتتتتتتتتتتتتتَر الَقتتتتتتتتتتتتتتتتتْوُم ِبالطَّاِ تتتتتتتتتتتتتتتتتلِ   

   
 َفَيتتتتتتتتتا َلْيَتِنتتتتتتتتتي َلتتتتتتتتتْم َأُكتتتتتتتتتْن ِمْرَستتتتتتتتتوُ 

 َوُموِجْمتتتتتتتتتتتتتتُت ِبالَ تتتتتتتتتتتتتتَدِث الَعاِجتتتتتتتتتتتتتتلِ   

   
فبعد وصفيا لزوجيا بأّنو ليس "بالّطائؿ" تتمّنى لو أّنيا لـ تقترف بو، وىذا تعبير عف 

كرىو ورفض العيش معو، وتعطؼ أمنية أخرى مبالغة منيا في تقبيح زوجيا بأف تدعو عمى 

ـّ،  نفسيا "بالحدث العاجؿ" مفّضمة ذلؾ عمى أف تكوف زوًجا لو، والّندب يستوحى مف الّسياؽ العا

ـّ تدعو عمى نفسيا وكأّنيا تتحّسر فيي تذك ر أبا وائؿ وتذكر القوـ اّلذيف ليس لو شأف بينيـ، ث

 عمى نفسيا عنده، وتندب حّظيا معو. 

والمبالغة في إظيار الكره جزء مف وظيفة الّتمّني، ومف ذلؾ ما قالتو عصيمة 

 :(ٕ)الحنظمّية

 

                                                           
 .ٖٙٔ/ٚال يوان،  ٔ))
، فتي الجاىمّيتة واإلستتالم شتامرات العتترب . )دوف البيػت الثّالػث(. ويّمػػوت، بشػير،ٕٙٔ/ٚال يتوان،  الجػػاحظ،ٕ) )

 . )منسوًبا ألـ صريع الكندّية(.ٜٛ
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 ]مف الوافر[

 َكتتتتتتتَ نَّ التتتتتتتدَّاَر ِ تتتتتتتيَن َتُكتتتتتتتوُن ِفيَيتتتتتتتا

 َمَمْيَنتتتتتتتتتتتا ُ ْفتتتتتتتتتتتَرٌة ُمِمَ تتتتتتتتتتتْت ُدَخاَنتتتتتتتتتتتا  

   
 َفَمْيتَتتتتتتتَ  فتتتتتتتي َستتتتتتتِفيِن َبِنتتتتتتتي ُمَبتتتتتتتادٍ 

 َفُتْصتتتتتتتتتتتتتتتِبَ  َل َنتتتتتتتتتتتتتتترَاَ  َوَل َترَاَنتتتتتتتتتتتتتتتا  

   
 اْلِيْنتتتتتتتتتتِد َمنَّتتتتتتتتتتابِ  "َوَلْيتَتتتتتتتتتتَ  َااِ تتتتتتتتتتٌب 

 ًقا َفاْقَتَناَنتتتتتتتتتتا"يَوَلْيتتتتتتتتتتَت َلَنتتتتتتتتتتا َصتتتتتتتتتتدِ   

   
 َفَمتتتتتتتتتتْو َأنَّ الُبتتتتتتتتتتُدوَر َقتتتتتتتتتتِبْمَن َيْوًمتتتتتتتتتتا

 ْمَطْيُتَيتتتتتتتتتتتا ِماَ تتتتتتتتتتتًة ِىَجاَنتتتتتتتتتتتاَلَقتتتتتتتتتتتْد أَ   

   
ىذه األبيات تحوي ثبلث أماٍف، كّميا تطمح إلى إبعاد الّزوج والخبلص منو، فتارة تضرب 

لو المثؿ "سفيف بني عباد" في أف يذىب وال يرجع، وتارة تحّدد مكاف إبعاده "في اليند" وما ذلؾ 

د مشاعر الكره، فموال حضور الّتمّني بمحتواه إاّل لمنع االّتصاؿ بينيـ، وتوالي األمنيات ىو ما يؤكّ 

ومضمونو ولوال تكراره لما وّصمت إلى القارئ ىذا الّشعور بأّنيا تكره قرب زوجيا، وأمنيتيا الثّالثة 

 تبّيف فييا رغبتيا عنو ورغبتيا في غيره، ما يجعؿ الكراىة لمّشخص ال لعموـ الّزوج أو القريف.

سياؽ واحد، فيعّزز أحدىما داللة اآلخر، قاؿ إسحؽ  والّتمّني والّدعاء يقترناف في

   :(ٔ)الموصمّي: "أنشدني بعض األعراب المرأة تذـ زوجيا

 ]ِمَف الَبِسيِط[

 ِإن تتي َنتتِدْمُت َمَمتتى َمتتا َكتتاَن ِمتتْن َمَجِبتتي

 َوَأْقَصتتتتتتتَر التتتتتتتدَّْىُر َمن تتتتتتتي َأيَّ ِإْقَصتتتتتتتارِ   

   
 َزْوَجتُتتتتتتوُ َفَمْيَتِنتتتتتتي َيتتتتتتْوَم َقتتتتتتاُلوا َأْنتتتتتتِت 

 َأَصتتتتتتاَبِني ُذو ُنُيتتتتتتوٍب ُستتتتتتم ُو َستتتتتتاِري  

   
 َيتتتا َرب  ِإْن ُكْنتتتَت ِفتتتي اْلَجنَّتتتاِت ُمْدِخَمتتتوُ 

 َفاْجَعتتتْل ُأَمْيَمتتتَة َربَّ النَّتتتاِس ِفتتتي النَّتتتارِ   

   
ـّ تنتقؿ  ـّ تتحّدث عف الخذالف اّلذي تحّس بو بإقصار الّدىر عنيا، ث تبدأ بإظيار الّندـ، ث

في البيت الثّاني إلى لتتمّنى لو أّنيا ماتت قبؿ أف تزّوج منو، وتستدعي ميتة قاسية بأف يمدغيا 

ـّ فيردييا، والبيت الثّالث جاء وصواًل لقّمتيا الّشعورّية بالكره، فيي تد عو اهلل أف يدخميا ثعباف سا

                                                           
 .ٛٓٔبالاات الّنساء، ابف طيفور،  ٔ))



911 
 

الّنار إف كاف مصير زوجيا الجّنة، مبالغة منيا في إظيار رغبة الفراؽ، والّتمّني مع الّدعاء رغبة 

في تغيير الواقع، وىذا الّتوظيؼ يحمؿ داللة الّشعور بالقير وسوء الحّظ ورثاء الحاؿ، دالالت 

ا يجعؿ األثر عمى الّنفس أعمؽ، يمكف الّتعبير عنيا بوصفيا، غير أّف توظيؼ األمنية في سياقي

إضافة إلى ما يوّفره الّتمّني مف بكائّية في توصيمو الّداللّي، وتحّسر وتفّجع يدفعاف إلى تمّني 

 الّسوء لمّنفس.

وميما يكف مف أمر؛ فإّف المغة بأساليبيا ىي المؤّدي الّداللّي األّوؿ لمّشاعر، وقد 

ف تكوف فّعالة، فمف جية كانت مناسبة لممقاـ اّلذي استطاعت لغة ىجاء المرأة في تمؾ الفترة أ

تقاؿ فيو، ومف جية أخرى جاءت بطاقة داللّية إضافّية في أغمب األحياف، فاألسموب عبارة واحد 

 لكّنو حمؿ دالالت ببلغّية متنّوعة.

ولوحظ في دراسة شعر ىجاء المرأة أّنو كاف يحمؿ الكثير مف اإليحاءات، اّلتي تفيـ مف  

ـّ، وتدرؾ باستقراء الّدالالت الفرعّية واستنتاج مدلوليا الّنيائّي، ىذه اإليحائّية شّكمت الّسيا ؽ العا

رافًدا ميمًّا لمّشعرّية، رغـ أّف موضوع ىذا الّشعر ىو اليجاء، األمر اّلذي يعّزز القيمة الفّنّية ليذا 

 الّشعر بصرؼ الّنظر عف القبوؿ بموضوعو أـ ال.
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 الموسيقى –ثالثًا

  الموسيقى الخارجّية - أ

 :الوزن -ٔ

ىذا  استعمؿ الّشعراء العديد مف األوزاف الخميمّية في ىجائيـ، وقد نّوعوا فييا بما يغني

الّضرب مف الّشعر، ويمكف القوؿ: إّف الوزف يحمؿ داللة شعرّية عاّمة مبيمة، ويترؾ لمكممات بعد 

ذلؾ تحديد ىذه الّداللة، ولو دور رّبما ال يؤّديو شيء أكثر منو في القصيدة، فالّشعراء يوّظفونو 

، وقد دارت (ٔ)لّنوع""مف أجؿ أف يحّقؽ في القصيدة تماسًكا نسيجيًّا يصؿ بيا إلى تشكيؿ صفات ا

عمى عّدة أبحر ىي: الّطويؿ، والبسيط،  اّلذيف ىَجوا الّنساء األوزاف اّلتي استعمميا الّشعراء

والكامؿ، والوافر، والمتقارب، والمنسرح، والّرمؿ، والّرجز، والّسريع، ذلؾ في حدود ما وقفت عميو 

 ىذه الّدراسة.

بع تفعيبلت مرّكبة، مثؿ الّطويؿ والبسيط، وىذه األبحر منيا ما ىو ممتّد يتكّوف مف أر 

وىذاف البحراف يوّفراف نفًسا طويبًل ومساحة واسعة، ويستوعباف عدًدا أكبر مف الكممات، يستطيع 

الّشاعر أف يبني فييا صوره ومعانيو بسيولة ويسر. والبحر الكامؿ لو خصوصّية تمنحو إّياىا 

اب في االنتقاؿ بيف المقاطع كونو بحًرا صافًيا، تفعيمتو، حيث يسيؿ الّنظـ عميو، ويشعر بانسي

وقد استعممو الّشعراء بكثرة خاّصة في نقائض الّرجؿ والمرأة، وقد استعمموه تامًّا ومجزوًءا. ووّظفت 

أبحر مثؿ الوافر والمتقارب تطغى موسيقّيتيما عمى مساحة الّتعبير، إاّل أّف عبقرّية الّشعراء 

جز بما أعانتيـ عميو المغة مف معجـ وما ابتكروه مف صور. والّرجز مّكنتيـ مف اختراؽ ىذا الحا

يتمّيز باستيعابو الكبير لتنّوع أشكالو وتمّوف تفعيمتو "مستْفِعُمْف" بصور متعّددة، ما يسمح بأداء 

                                                           
 .ٕٙ، القصيدة العربّية ال ديثة بين البنية الّدللّية والبنية اإليقامّيةعبيد، محّمد صابر،  (ٔ)
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موسيقّي متنّوع، فيو ينتقؿ مف فكرة إلى أخرى مباشرة، ولو وقع قوّي عمى األذف، يشعر بو تقارب 

مشطوره وىو األكثر شيوًعا، فذلؾ يستدعي حضور الّذىف لموقوؼ عمى الفواصؿ  القوافي في

بخّفة واالنتقاؿ مع المعاني بسبلسة. واستعممت أربعة أبحر استعمااًل محدوًدا، ىي المتقارب 

والخفيؼ والّرمؿ والمنسرح، وىي أبحر سريعة الحركة واالنتقاؿ، فجاءت لتكوف خطفة إبداعّية في 

تحّرؾ المتمّقي بخّفتيا وتستميمو بموسيقاىا؛ ليكوف ذلؾ بداية لتجاوبو الّنفسّي مع  سياؽ اليجاء،

 المعنى.

ومعظـ ما وقفت عميو ىذه الّدراسة ىو مف األبحر التّاّمة غير المجزوءة، ما يعني أّف 

الّشعراء أرادوا كامؿ فرصتيـ في ىجاء الخصوـ، فالبحور المجزوءة إلى الغناء أقرب وىي بو 

 ، واليجاء ليس موضوًعا يحسف الغناء بو، مع ورود عدد محدود مف توظيؼ المجزوء.ألصؽ

والوزف وعاء موسيقّي يحمؿ المعنى المتشّكؿ مف أفراد المغة، فالموسيقى وسيمة تساعد 

المعنى وتؤّديو بوجودىا معو، لكّنيا ال تقدر عمى ىذه القيمة وحدىا، إاّل بما تحممو مف صفات 

و بطء في االنتقاؿ بيف المقاطع، يتأّثر ذلؾ بعدد التّفعيبلت وأنواعيا، وطوؿ عاّمة مف سرعة أ

كّؿ تفعيمة ومقاطعيا، وما إلى ذلؾ مف أمور تؤّثر بطريقة مباشرة عمى اإلحساس بتدّفؽ الكبلـ 

 وتعانقو، وغير مباشرة في توصيؿ المعنى.

يحتاج إلى عبارة واليجاء، كما ظير مف قراءة مجموعة الّنصوص في ىذه الّدراسة، 

طويمة؛ لما يقتضيو مقامو مف وصؼ وتصوير وحسف تعبير، حيث أثبت في ىذه الّدراسة ما يزيد 

 عمى مئة وخمسيف شاىًدا، استعمؿ الّشعراء فييا البحر الّطويؿ أكثر مف اثنتيف وستّيف مّرة، يميو

ـّ الب  الكامؿ سيط اّلذي استعمؿ في في االستعماؿ بثبلثيف مّرة منيا ثبلث مّرات لمجزوئو، ث

خمس وعشريف قطعة، وبعده الوافر اّلذي وّظؼ تسع عشرة مّرة، يميو الّرجز في اثنتي عشرة مّرة، 
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ـّ المتقارب فالخفيؼ فالّرمؿ فالمنسرح اّلتي استعممت مف مّرتيف إلى خمس مّرات. وىذه اآلالت  ث

ار إلييا في بداية الفقرة، فأغمب الموسيقّية الخاّصة بالّشعر تؤّكد كّؿ واحدة منيا الفكرة المش

الّنصوص جاء عمى ثبلثة أبحر ىي الّطويؿ والكامؿ والبسيط، وىي قادرة عمى توفير المحتوى 

 الّداللّي لمّشعراء بأريحّية وتدّفؽ واكتماؿ.

 :القافية -ٕ

 :أشكال القافية -

تعّددت القوافي اّلتي جاءت في شعر اليجاء بيف الّرجؿ والمرأة، والقافية جزء ظاىر مف 

موسيقى القصيدة، يشبو خيط العقد اّلذي يحفظيا ويجمع معانييا في إطار واحد، وىي آخر ما 

يصؿ إلى أذف المتمّقي ووعيو، فيظّؿ صداىا في نفسو يترّدد متمّوًنا بالمعنى، فالمعنى ىو ما يترؾ 

أثره عمى القافية، فقافية مثؿ  الّداؿ المفتوحة مثبًل، لف تكوف ذات معنى إاّل بحضورىا في سياؽ؛ 

ألّف صوت الّداؿ مثؿ سائر األصوات ال معنى لو خارج البنية والّتركيب، غير أّف لكّؿ صوت 

اىا لغوّي يستعمؿ في القافية صفات، ىذه الّصفات قد تكوف مساعًدا في إيصاؿ المعنى بموسيق

يقاعيا الممّيز.   الخاّصة وا 

 :(ٔ)قوؿ أعرابيّ  موصولة دة ومطمقة وموصولة، ومف الوقد تنّوعت القوافي بيف مقيّ 

 الّرجز[ نيوؾ]مف م

 ِإنَّ َلَنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا َلَكنَّتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوْ 

   
 ِستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتْمَعنٌَّة ِنْظَرنَّتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوْ 

   
 ِمَعنَّتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتٌة ِمَفنَّتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوْ 

   
                                                           

 .ٕٕٔ/ٚالعقد الفريد، ابف عبد رّبو،  ٔ))
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يِ  َ تتتتتتتتتْوَل الُقنَّتتتتتتتتتوْ   َكتتتتتتتتتالر 

   
 َتُظنَّتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوْ ِإلَّ تَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَرْه 

   
فيذه األرجوزة جاءت بروّي الّنوف المفتوحة، غير أّنيا منعت مف االنطبلؽ بوصؿ الياء، 

والياء ىنا صمة بصوتيا ال بحقيقتيا، فبعض الكممات مثؿ "لكّنْو، نظرّنو، القّنو" أصؿ آخرىا تاء 

داللة خفّية ىي  أصبحت ىاء بالوقؼ، وىذا الوقؼ ىو الممّيز في ىذه القافية، حيث يبرز صوتيا

ف يفضحيا، فتراه ال يمّد صوتو ويختار موسيقى القافية أّمر، لكّنو ال يوّد أّف الّشاعر يشكو ويتذ

 مناسبة لذلؾ التّقييد. 

وتقييد القافية ال يّطرد فيو معنى الخفوت، فقد تكوف الحاجة منو إحداث حركة صوتّية 

ة منو أو تفاعبًل ال شعوريًّا مع الّنّص، كقوؿ موضعّية تيّز المتمّقي أو تستدعي استجابة شعوريّ 

 :(ٔ)أحدىـ

 ]مف مشطور الرجز[ 

 َقتتتتتتتْد َقَرُنتتتتتتتوِني ِبَعُجتتتتتتتوٍز َجْ َمتتتتتتتِرْش 

   
 َناِتَيتتتتتتتتتِة النَّتتتتتتتتتاِب َكتتتتتتتتتُزوٍم َقْنَفتتتتتتتتتِرْش 

   
 َكَ نَّمتتتتتتتتتا َدَلُلَيتتتتتتتتتا َمَمتتتتتتتتتى الفُتتتتتتتتتُرْش 

   
 ِمتتتتتْن اِختتتتتِر اْلَمْيتتتتتِل ِكتتتتتاَلٌب َتْيتَتتتتتِرْش 

   
 َ ك َيتتتتتا الَقْمتتتتتَل َبتتتتتِرْش  َوِجْمتتتتتُدَىا ِمتتتتتنْ 

   
 َكتتتتتتتَ نَّ َطتتتتتتتيَّ َبْطِنَيتتتتتتتا َطتتتتتتتي  َكتتتتتتتِرْش 

   
تتِجيِي َتْيتتَتِمْش   َفْقَمتتاُء فتتي ِ ْستتِن السَّ

   
تتتتتب  َدَنتتتتتا ِلْمُمْ تَتتتتتِرْش   َتَخْشتتتتتُخَش السَّ

   

                                                           
 .ٔٙٔ/ٚ، ال يوانٔ) )
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قّيدت القافية بتسكيف اآلخر، والّروّي ىو صوت الّشيف، والّشيف عند تسكينيا ومنع انطبلقيا 

حركة تأخذ صفة التّفّشي، والوقؼ ىو قطع الّنفس عف الّصوت، وذلؾ مقابؿ لما توّفره الّشيف بأّي 

الّساكنة مف انتشار، حيث تطوؿ الّشيف بالوقؼ عمييا وتزداد مساحتيا الّصوتّية، وكأّف الّشاعر 

الّداللة  مختنؽ بواقعو اّلذي يعيشو، لكّنو ينّفس عف نفسو بيذه القافية، فالقافية تعّد جزًءا مف

، ووجودىا ييّيئ المتمّقي لنسؽ (ٔ)بتحقيقيا اّتساؽ الّنّص إيقاًعيًّا ما ينعكس عمى االّتساؽ الّدالليّ 

واضح مف المعاني يجعمو أكثر انفعااًل معو، ويساعده عمى االستجابة الفورّية قبؿ أف تصبح 

 قراءتو لمّنّص واعية.

 :(ٕ)، كما في قوؿ زوجة أبي العاجوتوّثؽ الموسيقى أحياًنا بتعّدد حروؼ القافية

 ]مف المتقارب[

 َفَقتتتتتتتتتتتتتتْدُت الش تتتتتتتتتتتتتتيوَخ َوَأْشتتتتتتتتتتتتتتَياَمُيمْ 

 َوَذِلتتتتتتتتتتتَ  ِمتتتتتتتتتتتْن َبْعتتتتتتتتتتتِض َأْقَواِلَيتتتتتتتتتتتوْ   

   
 تَتتتتتتتتتَرى َزْوَجتتتتتتتتتَة الشَّتتتتتتتتتْيِ  َمْغُموَمتتتتتتتتتةً 

 َوُتْمِستتتتتتتتتتتتتتتي ِلُصتتتتتتتتتتتتتتتْ َبِتِو َقاِلَيتتتتتتتتتتتتتتتتوْ   

   
 َفتتتتتتتتتتتتاَل َبتتتتتتتتتتتتاَرَ  اُ  ِفتتتتتتتتتتتتي ِمتتتتتتتتتتتتْرِدهِ 

 اْستتتتتتتتِتِو الَباِلَيتتتتتتتتوْ  استتتتتتتتونِ َوَل ِفتتتتتتتتي   

   
قاليْو، أقواليْو، ت الّسابقة "تكّرر مقطع مف ثبلثة أصوات في ختاـ كّؿ بيت مف األبيا

الباليْو" فتكرار البلـ المكسورة مع الياء المّينة المفتوحة والياء الّساكنة أعطى انطباًعا صوتيًّا 

 اّلتي تعّد روافع لعموـ معنى األبيات. عميًقا وّثؽ صمة القارئ بالّنّص، وخاّصة بكممات القافية،

وتّتسع رقعة الّصوت بازدياد أصوات القافية مع وجود األلؼ في ذيميا، مف ذلؾ ما قالتو 

 :(ٔ)أـ األسود الكبلبّية في ىجاء زوجيا

                                                           
 .ٕٜٔ، القصيدة العربّية ال ديثة بين البنية الّدللّية والبنية اإليقامّيةعبيد، محّمد صابر،  انظر: (ٔ)
 ورد األخير:  .ٜٜ، بالاات الّنساء. )باب الُمَمح(. وابف طيفور، ٓٗٛٔ،  شرح ديوان ال ماسة، الَمْرزوِقيّ  ٕ))

  ".الَباِلَيوْ  اْسِتوِ  مظام ِفي َواَل "
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 ]مف الّطويؿ[

 َستتتتتتُ ْنِذُر َبْعتتتتتتِدي ُكتتتتتتلَّ َبْيَستتتتتتاَء ُ تتتتتترَّةٍ 

 ُمَنعََّمتتتتتتتتتتتٍة َختتتتتتتتتتتْوٍد َكتتتتتتتتتتتريٍم ِنَجاُرَىتتتتتتتتتتتا  

   
تتتتوُ  َقِصتتتتيرَ   ِقَبتتتتاِل النَّْعتتتتِل، ُيْستتتتِ ي َوَىم 

 َقِريتتتتٌب َوُيْمِستتتتي َ ْيتتتتُث ُيْعِشتتتتيِو َناُرَىتتتتا  

   
 ِإَذا َقتتتتتاَل َقتتتتتْد َأْشتتتتتَبْعِتِني َبتتتتتاَت رَاِستتتتتًيا

 َلتتتتتُو َشتتتتتْمَمٌة َبْيَستتتتتاُء َختتتتتاٍف ِخَماُرَىتتتتتا  

   
 َيتتتتتَرى الط يتتتتتَب َمتتتتتارًا َأْن َيَمتتتتتسَّ ِثياَبتتتتتوُ 

 ِإْن َمتتتتتاَلُه ُصتتتتتَواُرَىا َأِو اْلِمْستتتتتَ  َيْوًمتتتتتا  

   
 َوَلِكنَّتتتتتتُو ِمتتتتتتْن َرْطتتتتتتِب "َأْخثتتتتتتا" ُصتتتتتتَناُنوُ 

 ِإَذا ُأْمرَِمتتتتتتتْت ِبتتتتتتتاْلَكف  ِمْنتتتتتتتُو ِدَياُرَىتتتتتتتا  

   
تأثير القافية ىنا في امتدادىا مف ألؼ الّردؼ إلى ألؼ الخروج، فاأللفاف مثؿ عموديف 

وذلؾ كّمو يضيؼ عمى الموسيقى  صوتّييف يحمبلف صوتي الّراء المضمومة الموصولة بالياء،

 موسيقى أخرى، ما يجتذب ويقّرب المتمّقي، ويزيد مف انغماسو في الّنّص ومغزاه.

وتشبع القافية أو تطمؽ فتفتح المجاؿ لمّصوت بالّتدّفؽ، ما يجعؿ صداىا رّناًنا مؤّثًرا في 

اليزانّية البنيا العاّؽ،  ثواب اّتجاه مختمؼ عف الكتـ الحاصؿ بالوقؼ والّتسكيف، كما في ىجاء أـّ 

 :(ٕ)حيث تقوؿ

 ]ِمَف الَبِسيِط[

 َربَّْيتُتتتتتتُو َوْىتتتتتتَو ِمْثتتتتتتُل اْلَفتتتتتتْرِخ َأْمُظُمتتتتتتوُ 

 َزَاَبتتتتتتا ِجْمتتتتتتِدهِ م  الطََّعتتتتتتاِم تَتتتتتتَرى فتتتتتتي أُ   

   
تتتتتتتتتتاِل َشتتتتتتتتتتذََّبوُ   َ تَّتتتتتتتتتتى ِإَذا اَض َكالُف َّ

 َأبَّتتتتتتتاُرُه َوَنَفتتتتتتتى َمتتتتتتتْن َمْتِنتتتتتتتِو الَكَرَبتتتتتتتا  

   
ُل َأثْتتتتتتتتتَوابي ُيتتتتتتتتتَؤد ُبِني اَأْنَشتتتتتتتتت  ُيَختتتتتتتتتر 

 ِمْنتتتتتِدي َيْبَتِغتتتتتي اأَلَدَبتتتتتا َشتتتتتْيِبيَأَبْعتتتتتَد   

   
ِتتتتتتتتوِ   ِإن تتتتتتتي أَلُْبِصتتتتتتتُر فتتتتتتتي َتْرِجيتتتتتتتِل ِلمَّ

 َمَجَبتتتتتتتا َختتتتتتتد هِ َوَختتتتتتتط  ِلْ َيِتتتتتتتتِو فتتتتتتتي   

   
 َقاَلتتتتتْت َلتتتتتُو ِمْرُستتتتتُو َيْوًمتتتتتا ِلُتْستتتتتِمَعِني

َنتتتتتتا َأَرَبتتتتتتا َمْيتتتتتتاًل     َفتتتتتتِبنَّ َلَنتتتتتتا فتتتتتتي ُأم 

   

                                                                                                                                                                      
 .ٓٓٔ الّنساء،بالاات ابف طيفور، ٔ) )
. والمبػػّرد، ٕٕٓ بالاتتات الّنستتاء،)بػػاب الحماسػػة(. وابػػف طيفػػور،  ٖٚٔ -ٖٙٔ، ديتتوان ال ماستتةأبػػو تّمػػاـ،  ٕ))

 .ٖٛٔ/ٔالكامل في المغة واألدب، 
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 َوَلتتتتتتتتْو رََأْتِنتتتتتتتتَي فتتتتتتتتي َنتتتتتتتتاٍر ُمَستتتتتتتتعََّرةٍ 

 ِمتتتتتَن الَجِ تتتتتيِم َلتتتتتزَاَدْت َفْوَقَيتتتتتا َ َطَبتتتتتا  

   
األلؼ امتداد صوتّي في ختاـ األبيات يوّسع مساحة الّصوت في األذف، ما يزيد قدرة 

فيو مف اىتزاز وقمقمة كالّصوت الحّر  صداه عمى التّفاعؿ والتّأثير، فميس الّصوت الّساكف بما

 المطمؽ لتكوينو تّياًرا إيقاعيًّا إضافيًّا يجذب األذف، فيستجيب صاحبيا بحسف االستماع والتّأثير.

وذلؾ ينطبؽ عمى عموـ القوافي المحّركة، ما فارؽ قد يضيفو صوت الّروّي المختمؼ 

 :(ٔ)قول جران العودبصفة خاّصة فيو، كما في 

 الّطويؿ[]مف 

 َلَقتتتتتد كتتتتتاَن لتتتتتي َمتتتتتن َستتتتترََّتْيِن، َمتتتتتِدْمُتِني،

 َوَمّمتتتتتتتتتا ُألقتتتتتتتتتي ِمنُيمتتتتتتتتتا ُمَتَزْ تتتتتتتتتَزحُ   

   
تتتتتتتْعاَلُة َ ْمِقتتتتتتتَي ِمْنُيمتتتتتتتا  ُىَمتتتتتتتا الُغتتتتتتتوُل َوالس 

 ُمَختتتتتتدَُّش متتتتتتا َبتتتتتتيَن التَّراقتتتتتتي ُمَجتتتتتترَّحُ   

   
 َلَقتتتتتتتتتتتتْد َمتتتتتتتتتتتتاَلَجْتني ِبالن َصتتتتتتتتتتتتاِء َوَبْيُتيتتتتتتتتتتتتا

 الِمستتتتتُ  َيتتتتتْنَف ُ  َجديتتتتتٌد َوِمتتتتتْن َأْثواِبيتتتتتا  

   
 ِإذا متتتتتتتتتتا اْنَتَصتتتتتتتتتتْيَنا َفاْنَتَزْمتتتتتتتتتتُت ِخماَرىتتتتتتتتتتا

 َبتتتتتتَدا كاِىتتتتتتٌل ِمْنَيتتتتتتا َورَْأٌس َصتتتتتتَمْ َم ُ   

   
شباعو بالّضّمة يعطيو  الحاء صوت حمقّي حاّد جارح، فسامعو يمتفت إليو لرىافتو، وا 

 صفة زائدة ىي االختراؽ، وذلؾ بوساطة ىذا الّتصويت لنفس الّسامع. 

 :(ٕ)يكوف ثّمة تأثير لحركة الّروّي مرتبط بما قبمو، يقوؿ الّشاعر وقد

 ]مف الكامؿ[

  ِ َيتتتتتا َرْمتتتتتُل َأْنتتتتتِت الُغتتتتتوُل َبتتتتتْيَن ِرَمتتتتتال
 َلتتتتتتتتتْم َتْظَفتتتتتتتتتِري ِبُتًقتتتتتتتتتى َوَل ِبَجَمتتتتتتتتتالِ   

   
 َيتتتتتتا َرْمتتتتتتُل َلتتتتتتْو َ تتتتتتدَّْثُت َأنَّتتتتتتِ  َستتتتتتْمَفيٌ 

تتتتتتتْعاَلِة َبتتتتتتتْيَن َستتتتتتتتَعاِلي    َشتتتتتتتْوَىاُء َكالس 

   

                                                           
 .ٗ، ديوانو (ٔ)
 .ٖٕٔ/ٗٔاألااني، األصفيانّي، أبو الفرج،  ٕ))



911 
 

 َجتتتتتاَء َيْطُمُبتتتتتِ  الرَُّستتتتتوُل ِبُخْطَبتتتتتةٍ  َمتتتتتا

 ِمن تتتتتتتتي َوَل ُستتتتتتتتمَّْت َمَمْيتتتتتتتتِ  ِ َبتتتتتتتتاِلي  

   
 َوَلَقتتتْد َنَيتتتى َمْنتتتِ  النَِّصتتتيُ  َوَقتتتاَل ِلتتتي

 َل َتْقتتتتتتتتتتتتتتتتتتِرَننَّ َبِذيَّتتتتتتتتتتتتتتتتتتًة ِبِعَيتتتتتتتتتتتتتتتتتتالِ   

   
ىذه القافية البلمّية المكسورة سبقت بردؼ األلؼ، واأللؼ أو الفتحة الّطويمة صوت 

والكسرة المشبعة صوت سفمّي، وبيف الحركة الّرأسّية لؤللؼ والعرضّية لمكسرة المشبعة عموّي، 

تأتي البلـ اّلتي ىي صوت متوّسط، ما يشعر بانحدار صوتّي متدّرج، يمنح القافية قدرة تأثيرّية ال 

 شعورّية عمى سامعيا.

 :ميوب القافية -

ىنا ينحصر في عيب اإلقواء، وقد شعر ىجاء المرأة لـ يخؿ مف عيوب القافية، والحديث 

وقع ىذا العيب في شعر ىجاء الّنساء كما وقع في غيره مف أشعار العرب، فقد "كاَف الّشعراء 

األوائؿ يتحاَشوَف اإلقواء بالفتح بالكّمّية مع أحرؼ الّروّي المكسورة أو المضمومة، كما كانوا 

، ولكّنيـ وقعوا فيو بالكسر مع (ٔ)مفتوح"يتحاشوف اإلقواء بالكسر أو الّضـّ مع حرؼ الّروّي ال

ـّ الكميت بف معروؼ   :(ٕ)الّضـّ، والّضـّ مع الكسر، ومثؿ ذلؾ قوؿ أ

 ]مف الّطويؿ[

 َمَمْيتتتتتَ  ِبَ ْنَقتتتتتاِض اْلِعتتتتترَاِل َفَقتتتتتْد َمَمتتتتتتْ 

 َمَمْيتتتتتتتتَ  ِبَتْختتتتتتتتِديِن الن َستتتتتتتتاِء اْلَكتتتتتتتترَاِ مِ   

   
 َنْفَستتتتوُ َلَعْمتتتتِري َلَقتتتتْد رَاَش اْبتتتتُن ُستتتتْعَدَة 

 ِبتتتتتتِريِش التتتتتتذ َناَبى َل ِبتتتتتتِريِش اْلَقتتتتتتواِدمِ   

   
 َبَنتتتتتتى َلتتتتتتَ  "َمْعتتتتتتُروٌف" بنتتتتتتاًء َىَدْمتَتتتتتتوُ 

 َوِلمشَّتتتتتتتتتَرِف اْلَعتتتتتتتتتاِدي  َبتتتتتتتتتاٍن َوَىتتتتتتتتتاِدمُ   

   
" نعت  فقد وقعت في عيب اإلقواء، فقافية البيتيف األّوليف مكسورة، البيت األّوؿ آخره "الكرائـِ

لمضاؼ إليو "تخديِف الّنساِء"، وفي البيت الثّاني "القوادـ" مجرورة لكونيا مضاًفا إليو، أّما البيت 

                                                           
 .ٖٗ/ ٔ، وصنامتياالمرشد إلى فيم أشعار العرب الّطّيب، عبد اهلل، ( ٔ)

 . )أخبار الكميت بف معروؼ(ٖٛٙ،ٖٚٙ/ ٕٕ، األااني، أبو الفرج، األصفيانيّ  (ٕ)
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ة رفعو الّضّمة األخير فقولو "وىادـُ" معطوؼ عمى مبتدأ مؤّخر مرفوع ىو قولو "باٍف" وعبلم

 المقّدرة عمى الياء المحذوفة فيذا اسـ منقوص.

 :(ٔ)ومف اإلقواء ما جاء عف أعرابّي حمؼ بطبلؽ امرأتيو عمى شيء فحِنث ثـ ىرب فقاؿ

 ]مف الكامؿ[ 

 َلتتتتتتتتتْو َيْعَمتتتتتتتتتُم الُغَرَمتتتتتتتتتاُء َمْنِزَلَتْيِيَمتتتتتتتتتا

فُتتتتتتوِني ِبتتتتتتالطَّاَلِل الَعاِجتتتتتتلِ     َمتتتتتتا َخوَّ

   
 َوَمِمْمتتتتتتُت ِمتتتتتتْن َوْجَيْيِيَمتتتتتتاَقتتتتتتْد َممَّتَتتتتتتا 

 َمْجَفتتتتتاُء ُمْرِستتتتتَعٌة َوُأْختتتتتَرى َ اِمتتتتتلُ   

   
أقوى ىذا الّشاعر بيف صفة مجرورة في البيت األّوؿ، وخبر مرفوع في ختاـ البيت 

 الثّاني، واإلقواء في ىذا المثاؿ والمثاؿ الّسابؽ ظاىر األثر لكوف القطعة مف بيتيف.

ي مف كونو يفقد الّنّص اكتماؿ اّتصالو الّصوتّي، فيحدث وعيب اإلقواء في الّشعر يأت

نفور وعدـ انسجاـ مع الّنّص، يقّمؿ مف صمة المتمّقي بو، دوف أف يفقد قدرتو التّأثيرّية مطمًقا، 

ف كاف جزًءا ميمًّا بالغ األىّمّية.  فالقافية جزء مف الموسيقى وا 

 الموسيقى الّداخمّية  - ب

والقافية في إحداث األثر الموسيقّي لمّنّص الّشعرّي، ىذه العوامؿ ثّمة عوامؿ تساعد الوزف 

ذلؾ الحدث الّصوتّي اّلذي  أو المؤّثرات جزء مف المغة المكّونة لمّنّص، والموسيقى الّداخمّية ىي

ثره عمى استقباؿ الّنّص، ولو فاعمّية ما في أداء الّداللة، قد تكوف مباشرة أو غير مباشرة، أيترؾ 

القوؿ إّف الموسيقى الّداخمّية مّتصمة بالّصوت المغوّي سواء أكاف مؤتمًفا في بنية أو مفرًدا ويمكف 

 مفّرًقا. وأىـّ المظاىر الموسيقّية في شعر ىجاء المرأة:

                                                           
 . ىكذا وردا في األصؿ بالكسر والّضـ.ٓٙٔ/ٚال يوان، الجاحظ،  ٔ))
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 الجناس  -

الجناس ىو اشتراؾ المفظتيف في األصوات المكّونة ليما مع اختبلؼ الّداللة، ولو أوجو 

تتّبعيا، وقد حضر الجناس في شعر ىجاء المرأة، تقوؿ حميدة بنت  وأصناؼ كثيرة ليس ىذا مقاـ

 :(ٔ)الّنعماف في ىجاء زوجيا الفيض عندما قاَء في حجرىا

 ]ِمَف الَبِسيِط[

 َوَلتتتتْيَس َفتتتتتْيٌض ِبَفيَّتتتتتاِض الَعَطتتتتتاِء َلَنتتتتتا

 َلِكتتتتتتنَّ َفْيًستتتتتتا َلَنتتتتتتا ِبالّستتتتتتْمِ  َفيَّتتتتتتاُض   

   
 َشتتتتتِرٌس  َلْيتتتتتُث اْلُمُيتتتتتوِث َمَمْيَنتتتتتا َباِستتتتتلٌ 

تتْدِر َ يَّتتاُض     َوِفتتي الَ تتروب َىُيتتوُب الصَّ

   
حيث جاء في ىذيف البيتيف الجناس مكّرًرا في البيت األّوؿ مّرتيف، وىو جناس اشتقاقّي، 

وقد أضفى تكرار ىذه األصوات في الّنّص عبلمة موسيقّية مؤّثرة، فاألذف تعتادىا وتألفيا ما 

ىنا يأتي تأثيرىا، والجناس االشتقاقّي كثير الحضور، عفوّي يجعميا تميؿ إلييا وتستسيغيا، ومف 

ّنما دعا إليو المعنى، فالّشاعر يشتّؽ مف كممة أساس ما يساعده في  الورود في ىذا الّشعر، وا 

توصيؿ المراد، وىذا ما حصؿ باستعماؿ جذر االسـ الشتقاؽ المعنى اّلذي ييجى بو، بنفيو إذ 

 ى إيجابّي.االسـ اّلذي تحّدثت عنو ذو معن

وقد يستثمر الّشاعر حضور شيء غير اسـ الّشخص لييجو بو، ويكوف ذلؾ جزًءا مف  

 :(ٕ)البيئة، يقوؿ جراف العود

 ]مف الّطويؿ[

 َجتتتتتتَرت َيتتتتتتوَم ُرْ نتتتتتتا ِبالر كتتتتتتاِب َنُزف يتتتتتتا

 ُمقتتتتتاٌب َوَشتتتتتّ اٌج ِمتتتتتَن الطَّْيتتتتتِر ِمْتتتتتتَي ُ   

   
                                                           

 .ٜٛ بالاات الّنساء،ابف طيفور، ٔ) )
 .ٗ -ٖ ديوانو،( ٕ)
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 َفَ ّمتتتتتا الُعقتتتتتاُب َفْيتتتتتَي ِمْنَيتتتتتا ُمقوَبتتتتتةٌ 

 َوَأّمتتتتتتتتا الُغتتتتتتتتراُب َفالَغريتتتتتتتتُب الُمَطتتتتتتتتوَّحُ   

   
فكممات "الُعقاب، عقوبة، الغراب، غريب" تعود الثّانية منيما إلى أصؿ األولى، وقد جاء 

الّشاعر بيذه الّصورة ليظير تشاؤمو بيذا الّزواج، ووّظؼ الّطيور لترسيخ فكرة الّتشاؤـ، ولـ يكتؼ 

ر كممات تبالغ في القدح والّنظر بعيف سوداوّية، وىذا بذلؾ حّتى اشتّؽ مف ألفاظ أسماء الّطيو 

التّأثير المعنوّي يصاحبو تأثير صوتّي، فالكممات في الّنّص أصبحت ذات صمة بالقارئ، وكّوف 

 عنيا معرفة مسبقة، فيي ليست غريبة عمى أذنو، وتقع منو موقع االستقباؿ الحسف.

 :(ٔ)ّشاعروجاء الجناس تامًّا في بعض األحياف، مثؿ قوؿ ال

 ]مف البسيط[

 َل تَتتتتتتتتْنِكَ نَّ َمُجتتتتتتتتوزًا ِإْن ُدِميتتتتتتتتَت َلَيتتتتتتتتا

ْن َ ِبيتتتتتتتَت َمَمتتتتتتتى َتْزِويِجَيتتتتتتتا التتتتتتتذََّىَبا    َواِ 

   
 َفتتتتتتتتِبْن َأتَتتتتتتتتْوَ  َوَقتتتتتتتتاُلوا ِإنََّيتتتتتتتتا َنَصتتتتتتتتفٌ 

 َفتتتتتتتِبنَّ َأْطَيتتتتتتتَب ِنْصتتتتتتتَفْيَيا الَّتتتتتتتِذي َذَىَبتتتتتتتا  

   
األّوؿ "الّذىبا" ىو المعدف الّنفيس تأتي لفظة الجناس في قافية البيتيف، ففي ختاـ 

المعروؼ، وفي البيت الثّاني "ذىبا" فعؿ ماٍض بمعنى زاؿ وانتيى وجوده، وفي ىذه الحاؿ فإّف 

األثر الّصوتّي لمجناس يتضاعؼ؛ فمف جية الّتشابو الّصوتّي أكبر ويصؿ حّد الّتماثؿ، ومف جية 

ف العاّمة، زيادة عمى ما في الّتكرار الّصوتي أخرى فإّف داللة لفظتي الجناس توحي بداللة البيتي

 المصاحب لتجّدد المعنى مف جمالّية ورونؽ. 

 

 

 
                                                           

 . ٚٗٔالم اسن واألسداد، . والجاحظ، ٗٗ/ ٗ، ميون األخبارابف قتيبة،  ٔ))
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  الّتكرار -

الّتكرار لو فائدتاف، األولى معنوّية، واألخرى صوتّية؛ حيُث "يوحي بشكؿ أّولّي بسيطرة 

لحاحو عمى فكر الّشاعر أو شعوره أو ال شعوره" ، ومثالو ما جاء في ما (ٔ)ىذا العنصر المكّرر وا 

 :(ٕ)قالتو عصيمة الحنظمّية

 ]مف الوافر[

 َكتتتتتتتَ نَّ التتتتتتتدَّاَر ِ تتتتتتتيَن َتُكتتتتتتتوُن ِفيَيتتتتتتتا

 َمَمْيَنتتتتتتتتتتتا ُ ْفتتتتتتتتتتتَرٌة ُمِمَ تتتتتتتتتتتْت ُدَخاَنتتتتتتتتتتتا  

   
 َفَمْيتَتتتتتتتَ  فتتتتتتتي َستتتتتتتِفيِن َبِنتتتتتتتي ُمَبتتتتتتتادٍ 

 َفُتْصتتتتتتتتتتتتتتتِبَ  َل َنتتتتتتتتتتتتتتترَاَ  َوَل َترَاَنتتتتتتتتتتتتتتتا  

   
 َمنَّتتتتتتتتتتااْلِيْنتتتتتتتتتتِد بِ  "َوَلْيتَتتتتتتتتتتَ  َااِ تتتتتتتتتتٌب 

 ًقا َفاْقَتَناَنتتتتتتتتتتا"يَوَلْيتتتتتتتتتتَت َلَنتتتتتتتتتتا َصتتتتتتتتتتدِ   

   
 َفَمتتتتتتتتتتْو َأنَّ الُبتتتتتتتتتتُدوَر َقتتتتتتتتتتِبْمَن َيْوًمتتتتتتتتتتا

 َلَقتتتتتتتتتتتْد َأْمَطْيُتَيتتتتتتتتتتتا ِماَ تتتتتتتتتتتًة ِىَجاَنتتتتتتتتتتتا  

   
فقد تكّرر لفظ الّتمّني مّرات عّدة، مع إسناده إلى أمنيات مختمفة، وىذا الّتكرار لو معنى 

 يأّما فائدتو الّصوتّية فينيات وىو االبتعاد عف ذلؾ الّرجؿ، اإللحاح عمى ما يفيده عمـو تمؾ األم

ما أضافو إلى الّنّص مف وقع موسيقّي، ىذا اإليقاع جاء ضمف سياؽ وعمى مسافات ثابتة، في 

بداية البيتيف الثّاني والثّالث وفي بداية شطري البيت الثّالث، ما يعني أّف ىذه المسافة جاءت في 

لبيت الثّاني نسؽ معّيف يضيؼ إلى موسيقّية الّنّص قيمة جديدة. وقد تكّرر فعؿ الّرؤية في نياية ا

خرى أسند إلى الّرجؿ، وىنا ال فرؽ عف الحاؿ الّسابقة، فالغاية أفيًّا، فتارة أسند إلى المرأة، و من

 عدـ الّرؤية واالجتماع. 

                                                           
 .ٛ٘، من بناء القصيدة العربّية ال ديثةزايد، عمّي عشري،  (ٔ)
، فتي الجاىمّيتة واإلستتالم شتامرات العتترب . )دوف البيػت الثّالػث(. ويّمػػوت، بشػير،ٕٙٔ/ٚال يتوان،  الجػػاحظ،ٕ) )

 صريع الكندّية(. . )منسوًبا ألـّ ٜٛ
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والّتكرار في بداية األبيات شائع، إذ تتحّوؿ العبارة المكّررة إلى الزمة يرتكز عمييا الّشاعر في 

 :(ٔ)لوصؼ، يقوؿ جراف العود

 الّطويؿ[]مف 

 ُمقتتتتتاٌب َمَقْنَبتتتتتاٌة تَتتتتترى ِمتتتتتن ِ تتتتتذارِىا

 َثعاِلتتتتتتتَب َأىتتتتتتتوى َأو َأشتتتتتتتاِقَر َتْستتتتتتتَب ُ   

   
 ُمقتتتتتتتتتاٌب َمَقْنَبتتتتتتتتتاٌة َكتتتتتتتتتَ نَّ َوظيَفيتتتتتتتتتا

 َوُخْرطوَمَيتتتتتتتا اأَلْممتتتتتتتى ِبنتتتتتتتاٍر ُمَمتتتتتتتوَّحُ   

   
ناحية،  ف غيرِ اًكا مع زوجو الميجّوة ميرى الّشاعر أّف "عقاب عقنباة" وصؼ يحمؿ اشتر 

فيكّرر العبارة ليبني عمييا، ولكّف المعنى ليس وحده ما يؤّدي النفعاؿ المتمّقي مع الّنّص، بؿ 

الّصوت واالنسجاـ معو، وأثر األصوات المؤّلفة لمعبارة المكّررة كما في المثاؿ الّسابؽ، فالّتشاكؿ 

ينتج عنو الّتماثؿ اإليقاعّي اّلذي  ؛ إذْ (ٕ)الّصوتّي ال يؤّدي وظيفة كاممة إاّل إذا تجّمى في الّتركيب

يوّجو حركّية الّداللة والتّأثير الّنفسّي في آف، فيذا المثاؿ فيو تكرار لصوتي العيف والقاؼ مّرتيف 

ّنيما إالعربّي كما قاؿ الخميؿ بف أحمد لكّؿ منيما، وىذاف الّصوتاف ليما أثر في استقباؿ الكبلـ 

ـّ توظيفيما مًعا أو منفرديف وذلؾ لجرسيما ووضوحيما في ال تأتياف في كبلـ إاّل حّسنتاه  سواء أت

، وىذا الّتكرار موسيقّي إضافة إلى كّؿ ما سبؽ، فقد تّمت (ٖ)الّسمع أكثر مف بقّية األصوات

اإلشارة في المثاؿ قبؿ ىذا إلى أثر الثّبات في مسافة الّتكرار، وتحّوؿ العبارة المكّررة إلى نسؽ 

 إيقاعّي واضح.

 :(ٗ)قوؿ أوس بف حجرفي ذلؾ  مفيقاعّي لمعبارة المكّررة أوضح ويظير األثر اإل

                                                           
 .ٗ -ٖ ديوانو،( ٔ)
 .ٙ٘ ت ميل الخطاب الّشعرّي"استراتيجّية الّتناّص"،مفتاح، محّمد،  (ٕ)
 .ٖ٘/ٔ، كتاب العينالفراىيدّي، الخميؿ بف أحمد،  انظر: (ٖ)
 .ٕٔ ديوانو، ٗ))
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 ]مف الكامؿ[

 َأَبنتتتتتتتتتتتي ُلَبْينتتتتتتتتتتتى َلستتتتتتتتتتتُت ُمعَتِرًفتتتتتتتتتتتا

 ِلَيكتتتتتتتتتتتتتتتتتوَن َأأَلَم ِمتتتتتتتتتتتتتتتتتنُكُم َأَ تتتتتتتتتتتتتتتتتدُ   

   
ُكتتتتتتتتتتتتتتتتتتمُ   َأَبنتتتتتتتتتتتتتتتتتتي ُلَبْينتتتتتتتتتتتتتتتتتتى ِإنَّ ُأمَّ

نَّ َأبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاُكُم َمْبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدُ     َأَمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتٌة َواِ 

   
ُكتتتتتتتتتتتتتتتتتتمُ   َأَبنتتتتتتتتتتتتتتتتتتي ُلَبْينتتتتتتتتتتتتتتتتتتى ِإنَّ ُأمَّ

ْنتتتتتتتتتتدُ    َل َثفَرىتتتتتتتتتتا الزَّ  َدَ َقتتتتتتتتتتْت َفَختتتتتتتتتترَّ

   
اعتمد الّشاعر مرتكًزا خطابيًّا ثابًتا وواضًحا، وأثره واضح في المعنى، فيو يخبر المتمّقي مبّكًرا 

بنّيتو ىجاءىـ باألـّ فخاطبيـ باسميا مصّغًرا، ولو افترضنا أّف الّشاعر سيكمؿ فمعّمو سيكمؿ 

ـّ إّنو زاد في الّتكرار في البيتيف الثّاني والثّالث ليكوف  بالعبارة نفسيا أو بتحّوؿ يبنى عمييا، ث

كماؿ ما جاء في أّوؿ األبيات، فإّنو كما  الّصدر ذاتو لمبيتيف، وذلؾ غير داللتو والبناء عمييا وا 

 سبقت اإلشارة يصنع ألفة مع الّنّص تجعمو أقرب لمفيـ ولبلستقباؿ.

مع تغّير فيما يمكف وصفو بالّتوزيع اإليقاعّي ، إف  ويترؾ الّتكرار األثر المعنوّي ذاتو،

 :(ٔ)غالب بف صعصعة صّح الّتعبير، كما قاؿ جرير في ىجاء جّدة الفرزدؽ ليمى أـّ 

 ]مف الوافر[

 َفتتتتتتتتِديُنَ  َيتتتتتتتتا َفتتتتتتتتَرْزَدُل ِديتتتتتتتتُن َلْيَمتتتتتتتتى

تتتتتتتتتتا َواْمِتَمتتتتتتتتتتارَا    تَتتتتتتتتتتُزوُر الَقتتتتتتتتتتْيَن َ ج 

   
 َلْيَمتتتتتتتتىَفَظتتتتتتتتلَّ الَقتتتتتتتتْيُن َبْعتتتتتتتتَد ِنَكتتتتتتتتاِح 

 ُيِطيتتتتتتتتتتُر َمَمتتتتتتتتتتى ِستتتتتتتتتتباِلُكُم الشَّتتتتتتتتتترَارَا  

   
، ليمى، القيف،  مّرتيف، ىي:ديف منيفّ  كّؿ واحدةف تثبلث كممات تكّرر  ىذا المثاؿ في 

وتكرار األولى مضاًفا إلى ما بعده ربط لميجاء، أّما تكرار الثّانية والثّالثة فمتسميط اليجاء عمييما، 

بؿ لميجاء بيما، فالمسافة الثّابتة بيف ليمى األولى والثّانية وكونيما في آخر صدري البيتيف تعطي 

ة ديف في تصدير البيت مضافة، وفي ذيمو مثؿ نغمة لمبيتيف وقبواًل صوتيًّا ليما، أّما تكرار كمم

                                                           
 .ٕٚٔ، ديوانو (ٔ)
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ا أمّ يكمؿ حمقة المعنى، ذلؾ، فيمنح اإليقاع حركة دائرّية محّببة، ويجعؿ القارئ يعود إلى البداية ل

 كرار القيف فيو بالمعنى ألصؽ منو بالّصوت لما عرؼ عف جرير كثرة اليجاء بو.تَ 

 :رّد العجز ممى الّصدر -

في الجناس والّتكرار مًعا، غير أّف لو ميزة تحديد موضع يشترؾ ىذا الموف البديعّي 

 :(ٔ)قاؿ زيد بف عمير في َأَمِتوِ الّتكرار، 

 ]مف الّطويؿ[

 ِإَذا ُقْمتتتتتتتتتتتُت َأْقَمَعتتتتتتتتتتتتْت  َ تَّتتتتتتتتتتتى ُأَماِتُبَيتتتتتتتتتتتا

 َأَبتتتتتتتتتتتتتتى اُ  ِإلَّ ِخْزَييتتتتتتتتتتتتتتا َفَتُعتتتتتتتتتتتتتتودُ   

   
ْن َطُيتتتتتتَرْت َزَنتتتتتتتْ   َفتتتتتتِبْن َطِمثَتتتتتتْت َقتتتتتتاَدْت َواِ 

 َأَبتتتتتتتتًدا ُيْزَنتتتتتتتتى ِبَيتتتتتتتتا َوَتقُتتتتتتتتودُ  َفِيتتتتتتتتيْ   

   
 

يستوقؼ البيت الثّاني القارئ بتكرار جميؿ اإليقاع، يؤّدي المعنى بجودة عالية، فالّشاعر 

يستعمؿ تصريؼ األفعاؿ ذاتيا ليبني معناه، مع إيرادىا في الّصدر تارة، وفي العجزة تارة أخرى، 

 والّتحّوؿ الّصرفّي لمفعؿ جاء خدمة لممعنى، دوف أف يؤّثر ذلؾ عمى حقيقة الواقع الّصوتيّ 

الخاّص، فاألفعاؿ في الّصدر تعطي المتمّقي انطباًعا تصّوريًّا جميبًل يجعمو يتنّبأ بما في عجز 

البيت، خاّصة الجزء األخير منو، ما يجعؿ القارئ يشعر بنشوة الكشؼ، األمر اّلذي يؤّثر عمى 

 تفاعمو مع الّنّص. 

   :(ٕ)ـوقد يكوف الّتكرار بيف الّصدر والعجز ركيزة المعنى، قاؿ أحدى

 ]مف الّطويؿ[ 

                                                           
 .ٗٙٔ وطبا ي الّنساء،. ٖٕٔ/ٚ العقد الفريد،ابف عبد رّبو،  ٔ))
 .ٕٕٕ/ٗ ميون األخبار،ابف قتيبة، ٕ) )
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 َأتَتتتتتتْوِني ِبَيتتتتتتا َقْبتتتتتتَل الُمَ تتتتتتاِل ِبَمْيَمتتتتتتةٍ 

 َفَكتتتتتتتاَن ُمَ اًقتتتتتتتا ُكم تتتتتتتُو َذِلتتتتتتتَ  الشَّتتتتتتتْيرُ   

   
ـّ استغؿّ  الّداّؿ عمى الوقت لداللة أخرى  فالّشاعر أراد تحديد زماف اجتماعو بتمؾ المرأة، ث

ىي الّظممة والّسواد، وبإزاء ذلؾ تظير الفائدة الموسيقّية بتعّرؼ األذف عمى المفظة المكّررة 

 وتجاوبيا مع وقعيا مع تحديدىا لبلنزياح الّداللّي. 

 :( ٔ)وكقوؿ عمرو بف لجأ

 ]مف الكامؿ[

 ُستتتتتتتِبَي الن َستتتتتتتاُء َمَمتتتتتتتى ِإرَاَب َوُكْنتتتتتتتُتمُ 

 ِبتتتتتتتِبرَاَب ِإْذ ُتْستتتتتتتَبى الن َستتتتتتتاُء ُشتتتتتتتُيوَدا  

   
فركيزة اليجاء في ىذا البيت ىي المعايرة بسبي الّنساء، وقد تكّرر المفظ في الّصدر 

والعجز فعّمّؽ الّداللة وأضاؼ إلى المعايرة شيًئا مف الّسخرية والّتشّفي عندما قفؿ البيت بشيادتيـ 

لّصوتّي في مثؿ ىذا الّنوع واضًحا عمى البناء وأداء المعنى، عمى عممّية الّسبي. وقد يكوف األثر ا

 :(ٕ)قاؿ روح بف زنباع في ىجاء زوجتو حميدة

 ]مف الّطويؿ[

 َفَمتتتتتا َبتتتتتاُل ُمْيتتتتتٍر رَاِ تتتتتٍي َمَرَستتتتتْت َلتتتتتوُ 

 َأتَتتتتتتاٌن َفَباَلتتتتتتْت ِمْنتتتتتتَد َجْ َفَمتتتتتتِة الَبْغتتتتتتلِ   

   
 ِإَذا ُىتتتتتتتَو َولَّتتتتتتتى َجاِنًبتتتتتتتا َرَبَختتتتتتتْت َلتتتتتتتوُ 

 َرَبَختتتْت َقْمتتترَاُء فتتتي َدَمتتتٍس َستتتْيلِ َكَمتتتا   

   
يبدأ الّشاعر عجز البيت الثّاني مف حيث ختـ صدره، ما يعطي انطباًعا بوحدة البناء، 

وانسجاـ أجزاء البيت، وذلؾ بتكرار األصوات وترتيبيا في البنية الّصرفّية، ينضاؼ إلى ىذا 

 اء المعنى.التّأثير كّؿ تمؾ المؤّثرات الّسابقة بتكويف منطمؽ لبن

                                                           
 .ٕٚ الّتميمّي،شعر ممرو بن لج  ٔ) )
 .ٜٙ بالاات الّنساء،ابف طيفور، ٕ) )
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، وىذا الّترديد ال يخدـُ اإليقاع (ٔ)وترديد الحروؼ داخؿ الجمؿ وغيرىا مف أشكاؿ الّتجانس

حْسب، بؿ يضيُؼ عبلقة جديدًة بيَف الّداؿ والمدلوؿ، وبيَف المتمّقي والّنّص، ىذه العبلقة تعتمد 

لفاظ، فكّؿ لفظة ترتبط عمى الّرابطة اإليقاعّية بيَف األصوات، والّداللة الّناشئة مف تجاور األ

 معنويًّا باألخرى، وال تستقصى حروؼ المعاني مف ىذه العبلقات.

يمكف القوؿ إّف المغة بعناصرىا وّفرت مجااًل موسيقيًّا وواقًعا صوتيًّا اجتذب إليو و 

المتمّقيف، وذلؾ باّتصاؿ متواٍز بيف األثريف المعنوّي والّصوتّي، يتداخؿ أحدىما في إنضاج اآلخر 

ـّ و  تشكيمو في صورتو الّنيائّية، ويتعالقاف في سبيؿ توصيؿ مثالّي لرسالة الّشاعر ومعناه العا

 المراد مف الّنّص.

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 – ٕٙٔ، البنية اإليقامّية في شعر مّز الّدين المناصرةابف أحمد، محّمد، وعميطي، بشرى، وآخر،  انظر: (ٔ)
ٕٔٛ. 
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 والخيال الّصورة –رابًعا

 :الّصورة مصادر - أ

ثقافة الّشاعر  إلىعر، ويمكف بتتّبعيا الّتعّرؼ تتنّوع المؤّثرات اّلتي تترؾ بصمتيا في الشّ 

وميولو، فاإلنساف بطبيعتو يتشّرب الثّقافات تمقائيًّا بمعايشتيا، ويستجيب لمبيئة اّلتي يعيش فييا، 

فيأخذ منيا ويختزف تجاربو ليكّوف حافظة يعود إلييا عند الحاجة، وىذه الحاجة قد تكوف الّتعبير 

راه اصطبغ شعره بالمعاني الموحية، عف نفسّية الّشاعر أو رسالة يريد إيصاليا بأقرب الّسبؿ، فت

وزخر بالّصور الّداّلة، كّؿ ذلؾ يحتاج إلى مراجع مف مشاىداتو ومدركاتو الحّسّية وتصّوراتو 

العقمّية وتأّمبلتو الّذىنّية، األمر اّلذي تيدؼ لموقوؼ عميو ىذه الجزئّية مف الّدراسة، لمكشؼ عف 

 اء المرأة.تمؾ المصادر والمرجعّيات اّلتي كّونت شعر ىج

 الّطبيعة الّساكنة  -

، وىي أساس ميـّ نيؿ جمعاء موجوداتيابِ تتمّثؿ في مظاىر الّطبيعة الجامدة غير الحّية 

صورىـ، واغترفوا مف معيف الّطبيعة الّساكنة بمختمؼ  تمنو الّشعراء وأدخموه في تشكيبل

اّلتي عاش فييا الّشاعر أو ماؿ وىذه الّطبيعة بعناصرىا تشير إلى البيئة الجغرافّية ، (ٔ)أنواعيا

 :(ٕ)إلييا، والّتصوير الفّنّي المشتّؽ منيا حاضر في شعر ىجاء المرأة، قاؿ طفيؿ

 ]مف البسيط[

 ِإنَّ الن َستتتتتتتتتاَء َكَ ْشتتتتتتتتتَجاٍر َنَبتتتتتتتتتْتَن َمًعتتتتتتتتتا

 ِمْنَيتتتتتتا الَمتتتتتترَاُر َوَبْعتتتتتتُض الُمتتتتتتر  َمتتتتتتْ ُكولُ   

   
                                                           

 .ٖٚٗ الغربة وال نين إلى الّديار في شعر صدر اإلسالم والّدولة األموّية،انظر: الّرجبّي، عبد المنعـ، ( ٔ)
. ٕٙٔ/ ٖ البيان والّتبيين،. والجاحظ، ٗٗٗ/ ٔ، والّشعر والّشعراء. ٖٙٓ/ٗ ميون األخبار،ابف قتيبة، ٕ) )

 .ٛٙ/ ٖ نياية األرب،والّنويرّي، 
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 ُخمُتتتتتتلٍ ِإنَّ الن َستتتتتتاَء َمتَتتتتتتى ُيْنَيتتتتتتْيَن َمتتتتتتْن 

 َفِبنَّتتتتتتتتتتتتتُو َواِقتتتتتتتتتتتتتٌي َل ُبتتتتتتتتتتتتتدَّ َمْفُعتتتتتتتتتتتتتولُ   

   
ف كّف بنكيات مختمفة منيا  يرى الّشاعر أّف الّنساء يشتركف في صفات عاّمة، فيّف وا 

ف كاف الّشاعر يتقّبؿ المرار بقولو "وبعض المّر مأكوؿ" فإّنو يمجأ إلى تصوير  المرّ  ومنيا غيره، وا 

في مكاف واحد، ما يعني أّنيّف يتطّبعف بصفة عاّمة، وقد وّضح الّنساء باألشجار اّلتي تنبت مًعا 

الّصفة اّلتي يقصدىا بعصيانيّف أولياءىّف فيما ينييف عف فعمو، وىذه الّصورة استعممت األشجار 

 وىي جزء مف الّطبيعة الّساكنة.

عّي منتمًيا إلى بيئة خاّصة، قاؿ رجؿ مف بني نمير ويمكف أف يكوف الّتصوير الّطب

 :(ٔ)رأتو، وكانت حضرّيةالم

 ]مف الطويؿ[ 

 أَلَْمرَاِبيَّتتتتتتتتتتتتتتتتٌة َبَدِويَّتتتتتتتتتتتتتتتتةٌ  َلَعْمتتتتتتتتتتتتتتتتِريْ 

يُ  َتْخِفتتتتتلُ     َتَظتتتتتل  ِبَرْوَقتتتتتْي َبْيِتَيتتتتتا التتتتتر 

   
 َأَ تتتتتتتب  ِإَلْيَنتتتتتتتا ِمتتتتتتتْن ِستتتتتتتَناٍ  ِستتتتتتتِفنَّةٍ 

 ِإَذا ُرِفَعتتتتتتْت َمْنَيتتتتتتا الَمتتتتتترَاِويُ  َتْعتتتتتتَرلُ   

   
 ِجْمتتتتتتتِدَىاَكِبط يَختتتتتتتِة الُبْستتتتتتتتَاِن َظتتتتتتتاِىُر 

 َصتتتتتِ يٌ  َوَيْبتتتتتُدو َداُؤَىتتتتتا ِ تتتتتيَن ُتْفتَتتتتتلُ   

   
فالبيت األّوؿ فيو كممات لصيقة بالبداوة بؿ تعبير صريح عنيا، وثّمة كممات موحية بيا 

في الّشطر الثّاني، فذكر األعرابّية البدوّية ييّيئ المتمّقي لصورة امرأة بصفات خاّصة، وصورة 

ـّ ينتقؿ إلى وصؼ المرأة إضافّية لبيتيا اّلذي تخفؽ ف يو الّرياح فبل يحوؿ دونيا سور أو جدار، ث

ـّ يستحضر بعض عناصر الحياة ضفيستعمؿ ليا أوصاؼ القبح "ضناؾ، الحضرّية  فّنة" ث

الحضرّية مثؿ "المراويح" وىذه موازنة بيف حياة البادية اّلتي تتعّرض فييا المرأة في بيتيا المفتوح 

ـّ يكمؿ لتيوية دائمة مف الّريا ح، وحياة الحضر اّلتي يحتاج فييا إلى المراويح لمّتيوية والتّبريد، ث
                                                           

 .ٔٙٔ/ ٚال يوان،  (ٔ)
خمة. ِسنا  مػاّدة )َضػَنَؾ(،  ،لستاُن الَعتَربِ انظػر: ابػف منظػور، امػرأة ضػخمٌة رخػوة.  ِسِفنَّة : المرأة الض 

 َو)َضَفَف(.
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الّشاعر صورتو بصورة حضرّية أخرى، فيضرب مثبًل لممرأة الحضرّية بالبّطيخة في البستاف، 

والبّطيخ وزراعتو في بساتيف لوف مف الحياة الحضرّية، فيجعؿ الّشاعر المرأة الحضرّية بّطيخة، 

ح، وباطنيا يحمؿ الّسّر فبل تعمـ ما في داخميا حّتى تفتقيا، وجدير بالّذكر أّف ظاىرىا صحي

أساس الّتوصيؿ الّداللّي في ىذه األبيات ىو االنتقاؿ بالّصور حسب البيئة اّلتي يتحّدث عنيا 

 الّشاعر، والمعاني اّلتي يتحّدث عنيا.

 الّطبيعة المت ّركة  -

الحياة البّرّية في شعر ىجاء المرأة، وجاء ذلؾ تستدعى الّطبيعة المتحّركة مف مظاىر 

 :(ٔ)بتصوير المرأة في ىيئتيا وتشبيييا بيا، مثؿ قوؿ الّشاعر

 ]مف البسيط[

 ْبتتتتتتَد َمْستتتتتتَ ُكَياكِ ْقَطتتتتتتاُء َ تتتتتتْدَباُء ُيْبتتتتتتِدي الْ رَ 

 َقْنتتتتتتتتَواُء ِبتتتتتتتتاْلَعْرِض َوالَعْيَنتتتتتتتتاِن ِبتتتتتتتتالط ولِ   

   
 ْقَرُتَيتتتتتتتتتتاَيتتتتتتتتتتا َفتتتتتتتتتتٌم ُمْمَتَقتتتتتتتتتتى ِشتتتتتتتتتتْدَقْيِو نُ لَ 

 َكتتتتتتتَ نَّ ِمْشتتتتتتتَفَرَىا َقتتتتتتتْد ُطتتتتتتترَّ ِمتتتتتتتْن ِفيتتتتتتتلِ   

   
 َأْستتتتتتتَناُنَيا ُأْستتتتتتتِعَفْت ِفتتتتتتتي َخْمِقَيتتتتتتتا َمتتتتتتتَدًدا

َواِويتتتتتتتتتتتتتتتتتلِ     ُمَظيَّتتتتتتتتتتتتتتتترَاٌت َجميًعتتتتتتتتتتتتتتتتتا ِبالرَّ

   
يشّبو المرأة بالحّية الّرقطاء، رّبما لصفة حقيقّية في وجييا، ورّبما تشبيًيا ليا بالحّية داللة 

ف كاف األقرب ىو تشبييو  عمى الخبث والخطر، ورّبما يكوف الّشاعر قصد إلى األمريف مًعا، وا 

ّية األخرى اّلتي لممرأة بالحّية الّرقطاء في شكؿ الّنقط اّلتي تغّطييا، لعموـ داللة األلفاظ الحسّ 

 تضّميا األبيات. 

                                                           
 . )باب مذّمة الّنساء(.ٗٚٛٔ، شرح ديوان ال ماسة، الَمْرزوِقيّ  ٔ))

الَقنا في األنؼ:  قنواء : َحي ٌة َعَمْييا ُنَقُط َسواٍد َوَبياٍض، والمرأة الّرقطاء منقطة الوجو بالبرش.  َرْقطاءُ  
: جانب الفـّ. . الش دلرجؿ َأْقَنى وامرَأة َقْنواءطولو وِدق ة َأْرنبتو مع حَدب في وسطو، والِعْرنيُف اأَلنؼ، ويقاؿ: 

لساُن انظر: ابف منظور، . )يقصد الّزيادة في عدد األسناف( زوائد رواويل الّشفتاف.  المشفر القفا.  الّنقر 
 )رقط(، و)قنو(، و)شدؽ(، و)نقر(، و)شفر(، و)روؿ(.  الَعَرِب،
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وقد تكوف الّطبيعة المتحّركة المستدعاة جزًءا مف الواقع أو خيااًل موروثًا، كقوؿ جراف الَعود في 

 :(ٔ)زوجتَْيو

 ]مف الّطويؿ[

تتتتتتتْعاَلُة َ ْمِقتتتتتتتَي ِمْنُيمتتتتتتتا  ُىَمتتتتتتتا الُغتتتتتتتوُل َوالس 

 ُمَختتتتتتدَُّش متتتتتتا َبتتتتتتيَن التَّراقتتتتتتي ُمَجتتتتتترَّحُ   

   
نظره تشبياِف "الغوؿ والّسعبلة" وىي كائنات خرافّية غير حقيقّية، لكّنيا في فيما في 

الوقت نفسو جزء مف الّطبيعة المرسومة في الخياؿ الجمعّي، دوف أف يكوف ىناؾ اتّفاؽ حوؿ 

تفاصيؿ شكميا، إاّل ما قد يقع في بعض الّصفات العاّمة، إذ يضيؼ كّؿ واحد مف أفراد المجتمع 

ره لمدلوؿ ىاتيف الكممتيف، وقد يتأّثر شكؿ وجودىما في الخياؿ بمعرض عناصر عمى تصوّ 

ذكرىما، فتشبيو امرأة بيما لف يكوف قطًعا في استقبالو كالحديث عنيما في غابة ضمف حكاية أو 

 قّصة.

وال تستعمؿ الّطبيعة لمجّرد الّتصوير، بؿ قد تكوف مظيًرا مف مظاىر البيئة اّلتي يرسميا 

 :(ٕ)فّية الّصورة، يقوؿ جراف العودالّشاعر في خم

 ]مف الّطويؿ[

 ُتَصتتتتتتتتتتتب ُر َمْيَنْيَيتتتتتتتتتتتا َوَتْعِصتتتتتتتتتتتُب رَْأَستتتتتتتتتتتَيا

 َوَتْغتتتتتتتدو ُاتتتتتتتُدوَّ التتتتتتتذ ْ ِب َوالُبتتتتتتتوُم َيْستتتتتتتَب ُ   

   
 َوَمْ َستتتتترٍ  ىتَتتتتتَرى رَْأَستتتتتيا فتتتتتي ُكتتتتتل  َمبتتتتتدً 

 َشتتتتتتتعاِليَل َلتتتتتتتم ُيْمَشتتتتتتتْط َوَل ُىتتتتتتتَو ُيْستتتتتتتَرحُ   

   
ْن َستتتتتتتتتتترََّ ْتُو   َكتتتتتتتتتتتاَن ِمْثتتتتتتتتتتتَل َمَقتتتتتتتتتتتاِربٍ َواِ 

 َتشتتتتتتتتتتتوُل ِبَ ْذَنتتتتتتتتتتتاٍب ِقَصتتتتتتتتتتتاٍر َوتَتتتتتتتتتتتْرَم ُ   

   

                                                           
 . ٗ، ديوانو (ٔ)
 .ٚ -٘ ،َنفُسو (ٕ)
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فبينما يشّبييا بالّذئب في البيت األّوؿ، ويشّبو شعرىا بالعقارب كثيرة الحركة في البيت 

األخير، وكبلىما تصويراف مأخوذاف مف الّطبيعة والحياة البّرّية، فإّنو يستدعي البـو ليحّدد لمف 

لوقت، فمف المعروؼ أّف البوـ يظير ليبًل، إضافة لما في ىذا االستدعاء الّطبيعّي يتمّقى شعره ا

 مف داللة جانبّية، فالبوـ نذير شؤـ في كثير مف الثّقافات.

األقرع   ويوّظؼ بعض الّشعراء الّطبيعة لمكشؼ عف إحساسيـ ومشاعرىـ، ومف ذلؾ قوؿ 

 : (ٔ)بف معاذ القشيريّ ا

 ]مف الطويؿ[

 ِإنَّ الَمتتتتتتتسَّ ِمتتتتتتتْن ُأم  َخاِلتتتتتتتدٍ َلَعْمتتتتتتتُرَ  

ْن َستتتتتتتتتتتتاَجْعُتَيا َلَبِغتتتتتتتتتتتتيُض     ِإَلتتتتتتتتتتتتيَّ َواِ 

   
 زَّ َمْنَيتتتتتتتتتتا َثْوُبَيتتتتتتتتتتا َفَكَ نََّمتتتتتتتتتتاِإَذا ُبتتتتتتتتتت

 َمَمتتتتتى الثَّتتتتتْوِب َنْمتتتتتٌل َمتتتتتاِذٌم َوَبُعتتتتتوُض   

   
 فقولو "فكأّنما" يؤّكد أّنو يحّس بأثر مثؿ أثر الّنمؿ والبعوض، لكّنو ال يدركو قطًعا وال يبتّ 

بوجودىما عمى ثوبيا وجسدىا عمى الحقيقة، لكّنو شعر بذلؾ فنقؿ إحساسو بيذا الّتصوير المنتزع 

 مف الّطبيعة.

وتساعد الّصور الحّية في إقامة الموازنات لمّشخصّية البشرّية المتمّثمة بالمرأة أو بالّرجؿ، 

 :(ٕ)يقوؿ 

 ]ِمَف الَبِسيِط[

تتتتتتتا إذا َ تتتتتتتَرَدْت َ تتتتتتتْرِديْ   َفُمْجِرَيتتتتتتتةٌ  َأمَّ

 َجتتتتتْرَداُء َتْمَنتتتتتُي ِاتتتتتياًل َاْيتتتتتَر َمْقتتتتتُروبِ   

   
ن َيُكتتتتْن َ تتتتادٌث ُيْخَشتتتتى َفتتتتُذو ِمَمتتتتلٍ   َواِ 

 َتَظتتتتتتتل  َتْزُبتتتتتتتُرُه ِمتتتتتتتْن َخْشتتتتتتتَيِة التتتتتتتذ يبِ   

   
                                                           

 .ٓٙٔ/ٚ، ال يوان، الجاحظٔ) )
 .ٖ٘، ٖٗالمفّسمّيات، الّضبّي، المفّضؿ بف محّمد،  ٕ))
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فالجميح يصّور تقّمب زوجتو في أمنيا وجزعيا باستعارة مشاىد حّية مف بيئتو؛ إْذ تكوف 

ذا جزعت كالّصبّي األخرؽ الّضعيؼ اّلذي ال كالمبؤة ذات الجراء في ق ّوتيا ومضّرتيا إذا أمنت، وا 

 يدرؾ خطورة الّذئب ويحتاج إلى مف يزجره عنو.

وال تنفصؿ الّطبيعتاف المتحّركة والّساكنة عف بعضيما في الواقع، فحياة الكائنات تكوف 

اتاف الّطبيعتاف في الواقع في المكاف اّلذي يمّثؿ الّطبيعة الّساكنة بمحتوياتو، وكما تجتمع ى

 :(ٔ)ثواب اليزانّية تصؼ عقوؽ ابنيا اجتمعتا في الّشعر مًعا، تقوؿ أـّ 

 ]ِمَف الَبِسيِط[

 َربَّْيتُتتتتتتُو َوْىتتتتتتَو ِمْثتتتتتتُل اْلَفتتتتتتْرِخ َأْمُظُمتتتتتتوُ 

 َزَاَبتتتتتتا ِجْمتتتتتتِدهِ م  الطََّعتتتتتتاِم تَتتتتتتَرى فتتتتتتي أُ   

   
تتتتتتتتتتاِل َشتتتتتتتتتتذََّبوُ   َ تَّتتتتتتتتتتى ِإَذا اَض َكالُف َّ

 َأبَّتتتتتتتاُرُه َوَنَفتتتتتتتى َمتتتتتتتْن َمْتِنتتتتتتتِو الَكَرَبتتتتتتتا  

   
ـّ فاجأىا ولدىا بانصرافو عنيا، فرجعت إلى ذاكرتيا، وصّورت طريقة تربيتيا لو،  ىذه أ

وتحّدثت عّما صار إليو، فيو "مثؿ الفرخ" عندما كاف صغيًرا، تقوـ ىي بتغذيتو والعناية بو، وىو 

نتاج، "كالفّحاؿ" عندما كبر، والّتصوير األّوؿ  فيو ضعؼ وحاجة لؤلـّ، والثّاني فيو قّوة واكتماؿ وا 

وما احتاجو ىو الّتيذيب والّترتيب، والّصورتاف مأخوذتاف مف الّطبيعة لكّف ليما اّتصااًل بالبشر، 

فالفرخ داجف، والّنخمة تزرع ويعتنى بيا، ذلؾ يظير براعة تمؾ المرأة اّلتي أرادت تأكيد فكرة أّنيا 

 ييا في مراحؿ حياتو المختمفة.كاف معتمًدا عم

 

                                                           
. والمبػػّرد، ٕٕٓ بالاتتات الّنستتاء،)بػػاب الحماسػػة(. وابػػف طيفػػور،  ٖٚٔ -ٖٙٔ، ديتتوان ال ماستتةأبػػو تّمػػاـ،  ٔ))

 .ٖٛٔ/ٔالكامل في المغة واألدب، 
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والّصورة الّطبيعّية تأتي مرّكبة أو مزدوجة، يتداخؿ فييا الّساكف بالمتحّرؾ، أو يتعّمؽ 

 :(ٔ)أحدىما باآلخر، تقوؿ الِخْرِنؽ

 ]مف الوافر[

 َفَيوُمتتتتتتتتتَ  ِمنتتتتتتتتتَد موَمَستتتتتتتتتٍة َىمتتتتتتتتتو ٍ 

 َكِصتتتتتتتتل  الرَّجتتتتتتتتي ِمزَىُرىتتتتتتتتا َستتتتتتتت وكا  

   
حاؿ كونو عند "مومسة" وليس اليوـ مطمًقا؛ لذلؾ جاء الّتشبيو حيث المراد تشبيو اليوـ  

بشيء لو طرفاف، األّوؿ ىو الغدير "الّرجع" وىو جانب قد يكوف إيجابيًّا، لكف بإضافتو إلى 

"كصّؿ" يتحّوؿ المعنى، ويشترؾ غدير الماء واألفعى الكبيرة باالنسياب، لكّف انسياب أحدىما 

ّشاعرة تريد تحذير الّرجؿ مف ذلؾ الّتصّرؼ الخادع، وثنيو عف محّبب واآلخر مخيؼ، وكأّف ال

 مواصمتو، فجاءت لو بصورة القبيح اّلذي يفاجئو مف مكاف جميؿ حيث ال يتوّقع.

وتقؼ الّدراسة في قراءة رموز الّنباتات والّطيور والحيوانات عند معطى ميـّ، ىو أّف       

، فالّطبيعة تدعـ رؤيتو وشعوره (ٕ)والّتراث بوعي أو بغير وعيالّشاعر ينطمؽ في تعبيره مف الواقع 

بشكٍؿ عفوّي غير متكّمؼ، فمفردات بيئتو اّلتي يعيش فييا مختزلة في البلوعي، ومف الّطبعّي أْف 

 يغترَؼ منيا ما يسعفو في بناء صوره.

 المصادر البشرّية  -

                                                           
 .ٜٗ، جميرة أشعار العربالقرشّي، أبو زيد،  (ٔ)

حّيػة الغػدير، وىػي مػف أخبػث الحي ػات تتمي ػز  صتّل الّرجتي : العود اّلذي تنقره. المزىرالفاجرة.   المومسة 
 ، ماّدة)ومس(، و)رجع(.لسان العربانظر: ابف منظور، بعنقيا المَبط ط العريض الذي ينتفخ عند الغضب. 

 .ٕٙ-ٔٙ، جمالّيات القصيدة المعاصرةوادي، طو،  انظر: (ٕ)
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دواتيـ ومتعّمقاتيـ اّلتي الّطبيعة البشرّية ىي كّؿ ما أنتجو البشر وصّنعوه، وكّؿ أ

يستعممونيا، وبما أّف ىجاء المرأة لو طرفاف بشرّياف، فمف المفترض استعماليما لبعض المظاىر 

 :(ٔ)عماف تيجو روح بف زنباعالبشرّية، قالت  حميدة بنت النّ 

 [ّطويؿ]مف ال

 َبَكتتتتتتى الَختتتتتتز  ِمتتتتتتْن َرْوٍح َوَأْنَكتتتتتتَر ِجْمتتتتتتَدهُ 

تتتتتْت َمِجيًجتتتتتا ِمتتتتتْن     ُجتتتتتذاَم الَمَطتتتتتاِرفُ َوَمجَّ

   
 َوَقتتتتتاَل ِاْلَعَبتتتتتا َقتتتتتْد ُكْنتتتتتُت ِ يًنتتتتتا ِلَباَستتتتتُكمْ 

 وأكستتتتتتتتتتتتتتتتتتتيٌة ُكْرِديَّتتتتتتتتتتتتتتتتتتتٌة وَقطتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا فُ   

   
تذكر في ىذيف البيتيف أصناًفا مف القماش والثّياب "الخّز، المطارؼ، أكسية كردّية، 

قطائؼ" وىذه الثّياب رّبما كانت طبيعّية وأصميا عنصر مف الّطبيعة لكّف اإلنساف صّنعيا 

فصارت مف آثاره، وال تكتفي ىذه المرأة باستحضار الثّياب، بؿ توّظفيا لتكوف شريكتيا في اليجاء 

سيمتيا إليو، فحرير الخّز مثبًل يبكي مف زوجيا، وينكر جمده، وكأّنيا تقوؿ إّف ىذا الّنوع مف أو و 

 القماش ال يميؽ بو وليس مف مقامو ازدراء لشأنو وتفّضبًل عميو. 

 :(ٕ)وجزء مف متعّمقات المرأة شعرىا وما تصنع بو، قاؿ جراف العود

 ]مف الّطويؿ[

نَّ اْمتتتتتتتتتتتتتتتتتترًَأ   َنْوَفِميَّتتتتتتتتتتتتتتتتتتةٌ َأل ل َيُغتتتتتتتتتتتتتتتتتترَّ

تتتتت ُ     َمَمتتتتتى التتتتترَّْأِس َبْعتتتتتِدي َأْو َتراِ تتتتتُب ُوسَّ

   
 َوَل َفتتتتتتتتتتاِ ٌم ُيستتتتتتتتتتَقى التتتتتتتتتتد ىاَن َكَ نَّتتتتتتتتتتوُ 

 َأَستتتتتتتتتتتاِوُد َيْزَىاَىتتتتتتتتتتتا ِلَعْيَنْيتتتتتتتتتتتَ  َأْبطتتتتتتتتتتت ُ   

   
 َوَأْذَنتتتتتتاُب َخْيتتتتتتٍل ُمم َقتتتتتتْت ِفتتتتتتي َمقيَصتتتتتتةٍ 

 تَتتتتتتتترى ُقْرَطَيتتتتتتتتا ِمتتتتتتتتْن َتْ ِتَيتتتتتتتتا َيَتَطتتتتتتتتوَّحُ   

   
 

                                                           
 .ٜٙ، ٜ٘ بالاات الّنساء،ابف طيفور، ٔ) )
 .ٔ، ديوانو (ٕ)
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 :(ٔ)وقاؿ

 ]مف الّطويؿ[

 َأتانتتتتتتا ِابتتتتتتُن َرْوٍل َيبَتغتتتتتتتي الَميتتتتتتَو ِمنتتتتتتتَدنا

 َفكتتتتتتتاَد اْبتتتتتتتُن َرْوٍل َبتتتتتتتْيَن َثوَبْيتتتتتتتِو َيْستتتتتتتَم ُ   

   
 َوَأْنَقتتتتتتتتتَذني ِمنيتتتتتتتتتا اْبتتتتتتتتتُن َرْوٍل َوَصتتتتتتتتتوُتيا

 َكَصتتتتتوِت متتتتتالِة الَقتتتتتيِن ُصتتتتتمٌب َصتتتتتَميَدحُ   

   
مف متعّمقات الّنساء جاء في المثاؿ األّوؿ "نوفمّية، أذناب خيؿ، عقيصة، قرطيا" وىي 

الخاّصة، يمكف أف يقاؿ إّنيا طبيعة بشرّية خاّصة بالّنساء، والمقصود بأذناب الخيؿ تشبيو شعر 

المرأة بيا. والمثاؿ الثّاني فيو ذكر ألداة بشرّية "عبلة القيف" وىي الّسنداف اّلذي يستعممو الحّداد 

 الّصوت. ويطرؽ عميو الحديد بالمطارؽ، والّنتيجة ضوضاء مرتفعة

روي أّف امرأة كاف زوجيا  ة في الّتصوير الّشعرّي، فقدوتجتمع الّطبيعة والبيئة البشريّ 

، فأجابتو يخبرىا بما ىو فيو مف الخصب، وأّنو قد َسِمف اج فكتب إلييايحضر طعاـ الحجّ 

 :(ٕ)معّنفة

 ]مف الّطويؿ[

 َأُتْيتتِدي ِلتتَي اْلِقْرَطتتاَس َواْلُخْبتتُز َ تتتاَجِتي

 َمَمتتتتتتى َبتتتتتتاِب اأْلَِميتتتتتتِر َبِطتتتتتتينُ  َوَأْنتتتتتتتَ   

   
نْ َت َلتتتتْم تَتتتتْذُكْر َصتتتتِديًقا وَ ِإَذا ِاْبتتتت  ُتِقتتتتمْ  ا 

 َفَ ْنتتتتَت َمَمتتتتى َمتتتتا ِفتتتتي َيتتتتَدْيَ  َستتتتِنينُ   

   
 فتتتي جتتتوِع َأْىِمتتتوِ  َكْمتتتِب الّستتتوءِ َفَ ْنتتتَت كَ 

 َوْىتتتتتَو َستتتتتِمينُ  َكْمتتتتتبِ َفَيْيتتتتتَزُل َأْىتتتتتُل الْ   

   
البيت األّوؿ فيو "القرطاس، الخبز" والقرطاس ما يكتب عميو، وىذا مظير حضارّي 

بشرّي، والخبز طعاـ يصنعو البشر، وىي بيذا تشّخص الحاؿ، وتغمز بزوجيا اّلذي ال يصميا بما 

ينفعيا، وال يقضي حاجتيا، في المقابؿ فإّنيا تستعيف بالّطبيعة المتحّركة لتصويره "ككمب الّسوء" 
                                                           

 .ٚ، ديوانو( ٔ)
 .ٕٜٔ/ٔ ال يوان،الجاحظ،  ٕ))
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ظيار الحاؿ،  وىذا ا، فالبشرّية ىنا لموصؼ وا  الّتوظيؼ يعطي كّؿ مؤّثر في الّصورة دوًرا خاصًّ

والّطبيعة لمّتشبيو ولتصوير الميجّو، أو لتحمؿ الّصورة رسالة ضمنّية تتمّثؿ في الّتحذير مف واقع 

 مشابو، أو التّنفير مف موقؼ معّيف.

 مصادر تراثّية  -

القدـ أّف الّشعراء البلحقيف يوّلوف وجوىيـ نحو نصوص مف المعروؼ عند العرب منذ  

، فالّشاعر اإلسبلمّي مثبًل ـالمتقّدميف، ونحو الّروافد الثّقافّية واألدياف واألعراؼ المنتشرة في بيئتي

"كاَف ينظـ أشعاره بعينيف بصيرتيف: عيٌف تحّمؽ في اآلفاؽ وتنظر نحو الماضي الجاىمّي الّتراثّي، 

، فالمصادر الّتراثّية ال تقؿ قيمتيا عف مصادر الّطبيعة في (ٔ)الحياة مف حوليا"وأخرى تستميـ 

تكويف الّصورة الفّنّية في الّشعر العربّي، وأكثر ىذه المصادر ظيوًرا في شعر ىجاء الّنساء الّديف 

 واألمثاؿ واألعراؼ.

 مصادر دينّية  -ٔ

ر بسمطتو العموّية عمى الّناس، يعّد الّديف بمعتقداتو ونصوصو مصدًرا ثقافيًّا، فيو يؤثّ 

وينصير في شخصّياتيـ، فيصبح تعبيرىـ ومنطقيـ مبنيًّا عمى تفاصيمو في كثير مف األحياف، 

وذلؾ بالّتواصؿ مع نصوص أو حوادث دينّية تعّبر في سياقيا لدى الّشاعر عف حاجتو إلى أداء 

ردات وكممات بؿ يتعّداه إلى داللّي عميؽ، وحضور الّديف عند الّشاعر قد ال يكوف مجّرد مف

، وجاء شعر ىجاء المرأة متماىًيا مع ىذا القوؿ، ففيو آثار دينّية واضحة، (ٕ)دالالت ونواتج فكرّية

                                                           
 .ٖٙٗ الغربة وال نين إلى الّديار في شعر صدر اإلسالم والّدولة األموّية،الّرجبّي، عبد المنعـ، ( ٔ)
 .ٗ٘ٔ، إلى الّدرس الّثقافيّ  الّرمز والفّن مداخل األسموبّية والّسيموطيقياإبراىيـ، الّسّيد،  انظر: (ٕ)
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ومف ذلؾ أّف أعرابيًّا رأى امرأة في شارة وىيئة، فظّف بيا جماال، فمما سفرت فإذا ىي غوؿ؛ 

 : (ٔ)فقاؿ

 ]مف الّطويؿ[

 ِبَمتتتتتتتتتتتن  َوقُتتتتتتتتتتتْدَرةٍ  َفَ ْظَيَرَىتتتتتتتتتتتا َرب تتتتتتتتتتتيْ 

 َمَمتتتتتيَّ َوَلتتتتتْوَل َذاَ  ِمتتتتتت  ِمتتتتتَن اْلَكتتتتتْربِ   

   
تتتا َبتتتَدْت َستتتبَّْ ُت ِمتتتْن قُتتتْبِ  َوْجِيِيتتتا  َفَممَّ

 َوُقْمتتُت َلَيتتا السَّتتاُجوُر َخْيتتٌر ِمتتَن اْلَكْمتتبِ   

   
يظير بمبلحظة سريعة أثر الّديف في ىذيف البيتيف، وذلؾ في ثبلثة دواّؿ "مّف، قدرة، 

ف كاف الّشاعر  سّبحت" فمدلوؿ مّف اهلل وقدرتو عمى العباد مستفاد مف الّديف، وكذلؾ الّتسبيح، وا 

في ىذيف البيتيف وّظؼ المعجـ الّدينّي لمّسخرية، فيو يريد المفارقة بيف حقيقة المرأة وما ظيرت 

لّتسبيح وكأّنو رأى شيًئا إلى ا دعاهُ  عميو، فمـ يجد إاّل قدرة اهلل سبيبًل إلخفاء كّؿ ذلؾ القبح، قبحٌ 

شديد الكراىة منكًرا، فاجأه فاستنطقو مسّبًحا، وقد أدت المفاىيـ الّدينّية الّدور الّداللّي األّوؿ في 

إبراز تمؾ المفارقة وتعميؽ الّسخرية. ويّتضح األثر الّدينّي في أمثمة أخرى؛ الّتصالو بنصوص 

 :(ٕ)دـ سّنيا فقاؿومعمومات دينّية، فقد ىجا أعرابي  امرأتو لتق

 ]مف مشطور الّرجز[

 َيتتتتتتتتتتتتا ِبْكتتتتتتتتتتتتَر َ تتتتتتتتتتتتوَّاَء ِمتتتتتتتتتتتتَن اأَلْوَلدِ 

   
 َوُأمَّ الٍف ِمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَن اْلِعَبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادِ 

   
 ُمْمتتتتتتتتتتتُرِ  َمْمتتتتتتتتتتتُدوٌد ِإَلتتتتتتتتتتتى التََّنتتتتتتتتتتتاِدي

   
 َفَ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد ِثيَنا ِبَ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتِديِث َمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادِ 

   
 َوالَعْيتتتتتتتتِد ِمتتتتتتتتْن ِفْرَمتتتتتتتتْوَن ِذي اأَلْوتَتتتتتتتتادِ 

   
                                                           

 .ٕٕٗ/ٗ ميون األخبار،ابف قتيبة، ٔ) )
 ماّدة )َسَجَر(. ،، لساُن الَعَربِ انظر: ابف منظورالقبلدة تعّمؽ في عنؽ الكمب.  الّساجور  

 .ٜٙٔ، وطبا ي الّنساء. ٙٗ،٘ٗ/ٗ العقد الفريد،ابف عبد رّبو،  ٕ))
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 ِفتتتتتتتتتي الِمتتتتتتتتتياَلدِ َيتتتتتتتتتا َأْقتتتتتتتتتَدَم الَعتتتتتتتتتاَلِم 

   
 ِمتتتتتتتتْن َشْخِصتتتتتتتتِ  ِفتتتتتتتتي ِجَيتتتتتتتتادِ  ِإن تتتتتتتتيَ 

   
يحضر الّديف في ىذا الّنّص جميًّا، وحضوره متعّدد األبعاد، فقولو "حّواء" معمومة مرتبطة 

بنّص دينّي واضح في بالّديف ومصدرىا األدياف، وقولو "حديث عاد، فرعوف ذي األوتاد" مّتصؿ 
تِي ََلْ ُُيَْلْق ِمثُْلَها ِِف اْلبََِلِد ﴿7﴾ إَِرَم َذاِت اْلِعََمِد ﴿6َكوَْف َفَعَل َربَُّك بَِعاٍد ﴿َأََلْ َتَر قولو تعالى:  ﴾ 8﴾ الَّ

ْخَر بِاْلَواِد ﴿ ِذيَن َجاُبوا الصَّ ﴾ َوفِْرَعْوَن ِذي اْْلَْوَتادِ 9َوَثُموَد الَّ
شعر وّظفو توظيًفا إيحائيًّا ال يُ  ، فقد(1)

الّداللة الّدينّية والّداللة المقصودة في ىذا الّنّص، ما يمكف وصفو بعممّية  القارئ بالفجوة بيف
عادة إنتاجو"  .(ٕ)"تشعير التّاريخ وا 

والبعد الثّالث لمحضور الّدينّي ىو المفيـو في قولو "التّنادي، جياد" فيـو التّنادي ىو يـو   

َقْوِم إِِّني َأَخاُف َعَلوُْكْم َيْوَم التَّنَادِ  َوَيا: القيامة، جاء في قولو تعالى
(ٖ). 

وجياد مفيـو دينّي مرتبط بالّصراع الّداخمّي فيما يعرؼ بجياد الّنفس، والجياد المعروؼ 
في القتاؿ، واألقرب ىنا جياد الّنفس. وتوظيؼ الّديف يشمؿ بعًدا آخر ىو الّشعائر والّطقوس 

 :(ٗ)فاجرةقاؿ أعرابّي في الّدينّية، 

 ]مف الّطويؿ[

تتتتتتتتا َمَمتتتتتتتتى َداٍر ِلَواِستتتتتتتتَعِة الَ ْبتتتتتتتتلِ   أَِلمَّ

 أَلُتتتتتتتوٍف ُتَستتتتتتتو ي َصتتتتتتتاِلَ  الَقتتتتتتتْوِم ِبتتتتتتتالر ْذلِ   

   
 َيِبيتتتتتتُت ِبَيتتتتتتا الُ تتتتتتدَّاثُ َ تَّتتتتتتى َكَ نََّمتتتتتتا

 َيِبيتُتتتتتتوَن ِفيَيتتتتتتا ِمتتتتتتْن َمتتتتتتَداِفَي ِمتتتتتتْن َنْختتتتتتلِ   

   
تتتتتتاَج َمكَّتتتتتتَة ُكمَُّيتتتتتتمْ   َوَلتتتتتتْو َشتتتتتتِيَدْت ُ جَّ

 َلرَاُ تتتتتوا َوُكتتتتتل  الَقتتتتتْوِم ِمْنَيتتتتتا َمَمتتتتتى َوْصتتتتتلِ   

   

                                                           
 .ٓٔ -ٙ /ٜٛ، الفجر( ٔ)
 .ٕٔٓ، الّنّص الغا ب في القصيدة العربّية ال ديثة، عبد الّسبلـ عبد الخالؽ، الّربيديّ  (ٕ)
 .ٕٖ/ ٓٗ، اافر( ٖ)
 م اسرات األدباء،. والّراغب األصبيانّي، ٙٓٛ/ ٕ والّشعر والّشعراء،. ٜٜٕ/ٗ ميون األخبار،ابف قتيبة، ٗ) )
ٕ /ٕٕٙ. 



191 
 

شغوفة بالّرجاؿ ال تقؼ عند  فالّشاعر في ىذه األبيات يقؼ عمى صفة امرأة خائنة، ليا نفٌس 

حّد، ويستعمؿ إليصاؿ ىذه الّرسالة شعيرة الحّج بذكر القائميف بيا مباشرة في قولو "الحّجاج" 

في  توف" فالمبيت جزء مف شعائر الحجّ لماًحا في قولو "يبيوباإلشارة إلى بعض ما يقوموف بو إ

مزدلفة وفي منى، والغاية مف ىذا الّتوظيؼ استعماؿ ما يشير إليو مفيوـ الحّجاج مف كثرة 

وطيارة، فيـ خمؽ كثر مف المفترض أّنيـ طاىرو الّنفوس طّيبو الخواطر، ومف سوء تمؾ المرأة 

 نوًعا.أّنيا قدرت عمى إغواء ىؤالء كمًّا و 

 العادات واألمراف  -ٕ

العادة األكثر اّتصااًل باليجاء ىي الكـر ونقيضو البخؿ، فقد كاف مف عادة العرب إكراـ 
ذا وقع أحد في مخالفة الكـر صار مثمة، قالت حبيبة بنت عبد العزى  طعاـ الّطعاـ، وا  الّضيؼ وا 

 :(ٔ)تيجو ولَدىا البخيؿ وتتّغّنى بعادات الكـر عند قوميا

 الكامؿ[]مف 

 َتَمكَّتتتتتتتتتتتُ  َنتتتتتتتتتتتاَقِتي "َبتتتتتتتتتتتز  "أَِإَلتتتتتتتتتتتى اْلَفتَتتتتتتتتتتتى 

 َمَناِستتتتتتتَميا النَِّجيتتتتتتتُي اأَلْستتتتتتتَودُ  َفَكَستتتتتتتا  

   
 ِإن تتتتتتتتتتتي َوَرب  الرَّاِقَصتتتتتتتتتتتاِت ِإَلتتتتتتتتتتتى ِمًنتتتتتتتتتتتى

 ِبَجُنتتتتتتتتتتوِب َمكَّتتتتتتتتتتَة َىتتتتتتتتتتْدُيُينَّ ُمَقمَّتتتتتتتتتتدُ   

   
 ُأْوِلتتتتتتتتتتي َمَمتتتتتتتتتتى ُىْمتتتتتتتتتتِ  الطََّعتتتتتتتتتتاِم أَِليَّتتتتتتتتتتةً 

 َوَأْنُشتتتتتتتتتتتدُ   َأَبتتتتتتتتتتتًدا َوَلِكن تتتتتتتتتتتي ُأِبتتتتتتتتتتتينُ   

   
 َوَمَستتتتتتتتى ِبَيتتتتتتتتا َجتتتتتتتتد ي َوَممََّمِنتتتتتتتتي َأِبتتتتتتتتي

 َنْفتتتتتتتتتَض الِوَمتتتتتتتتتاِء َوُكتتتتتتتتتل  زَاٍد َيْنفُتتتتتتتتتدُ   

   
 َفتتتتتتتاْ َفْظ َ ِميتَتتتتتتتَ  َل َأَبتتتتتتتا َلتتتتتتتَ  َواْ تَتتتتتتتِرْس 

 َل َتْخِرَقْنتتتتتتتتتتتتتتُو َفتتتتتتتتتتتتتتْ َرٌة َأْو ُجْدُجتتتتتتتتتتتتتتدُ   

   
تموـ ىذه المرأة ناقتيا عمى الّتمّكؤ والحنيف، وال تموميا حّتى تقرف ذلؾ بابنيا بّز، فيي 

ترى أّنو مف العجيب أف تحّف الّناقة إلى مثؿ ذلؾ الولد، فتدعو عمى راحمتيا "غّشى مناسميا 
                                                           

. ٗٓٔ -ٖٓٔ، أشتعار الّنستاءوالمرزبػانّي،  "بػّز". )بػاب المػديح واألضػياؼ( ٖٖٙ، ديتوان ال ماستةأبو تّمػاـ،  (ٔ)
 "بّر".

: حشػػرة الجدجتتد: الّطعػػاـ، وال ميتتتدـ جػػوؼ الػػّذبيح مائػػؿ إلػػى الّسػػواد.  الّنجيتتي األستتود : تتبّطػػأ. تتمّكتت  
 .ٖٙٙٔ-ٖ٘ٙٔ شرح ديوان ال ماسة، ،الَمْرزوِقيّ مشِيرة، ال أخّبئ ما لدّي عف الّناس.  . ألّية تشبو الجراد



199 
 

جدادىا الّنجيع األسود" لمخالفتيا إّياىا، وتعّمؿ بعد ذلؾ ىذا الموقؼ بأّنيا ورثت عف آبائيا وأ

ـّ تأمر ابنيا  طعاـ الّطعاـ وأف ال تبقي منو شيًئا فكّمو إلى نفاد، ث وصّية إتبلؼ الماؿ في الكـر وا 

أمًرا فيو سخرية يائسة مف بخمو "فاحفظ، واحترس" وتبالغ في تصويرىا الّساخر بتحذيره مف "فأرة 

بو إذف أف ينفقو ويطعمو أو جدجد" قد يكوف الخطر الّداىـ عمى الّطعاـ اّلذي يخّزنو، فاألولى 

 لمف يحتاجو. 

وقد ذكر األخطؿ األـّ في معرض اليجاء وحّط مف قدرىا  بمعنى مبتَكر؛ حيث أراَد أْف 

يصّوَر شّدة البخؿ، فرأى أّف نار القوـ ضعيفة ال تصمح لمقرى لدرجة أّف بولَة عجوز قادرة عمى 

 :(ٔ)إخمادىا عندما قاؿ

 ]ِمَف الَبِسيِط[

 اْستتتتتتَتْنَبَ  اأَلْستتتتتتَياُف َكْمتتتتتتَبُيمُ َقتتتتتتْوٌم ِإَذا 

ُيتتتتتتتُم ُبتتتتتتتوِلي َمَمتتتتتتتى النَّتتتتتتتارِ     َقتتتتتتاُلوا أِلُم 

   
فأّي قـو أشّد بخبًل مف قـو يسّخروف أّميـ في إطفاء الّنار لكيبل يطرقيـ طارؽ الّضيفاف؟ 

نار ىي في األصؿ ضنينة ال تصمح لشيء، وما ىذا الّتعيير إاّل لمكانة الكـر مف نفوس العرب 

ى ذّموا بعضيـ بخبلفو، ولمكانة األـّ في الّنفس اإلنسانّية، وكأّف الّشاعر يضعيـ في حضيض حتّ 

المؤـ، مستعيًنا بما جرى عميو الّناس لينفيو عف ميجّويو، فيـ أشّحة بخبلء يمنعوف القرى، وال 

 كرامة ألّميـ بينيـ فيسّخرونيا فيما ال يميؽ بيا.

 

 

                                                           
طبقات ف ول الّشعراء، . )دوف نسبة(. والجمحّي، ابف سػبّلـ، ٘ٙٚ/ٔ، ، م اسرات األدباءالّراغب األصبيانيّ  ٔ))
 ..ٙٙٔ، وديوان األخطل. ٜٙٗ/ٕ
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 األمثال   -ٖ

الّناس وتتناقميا األجياؿ، ومف األمثاؿ القديمة ما ظّؿ حاضًرا إلى يومنا تسري األمثاؿ في 

ىذا، ومنو ما اّتصؿ ببيئة معّينة وزماف محدود غير أّف الكتب حفظتو، واألمثاؿ في شعر ىجاء 

 ، مف ذلؾ:؛ األّول موروث تّم توظيفو في سيال اليجاءالمرأة صنفاف

  (ٔ)"قد ت مب الّسجور العمبة" -

المثؿ أْف يأتي الّشيء مف غير مأتاه، وقد تضّمف بيت زوجة أبي العاج  ومعنى ىذا

 :(ٕ)الكمبّي ىذا المعنى

 ]مف الّطويؿ[

 أََلتتتتتتْم تَتتتتتتَر َأنَّ النَّتتتتتتاَب َتْ ِمتتتتتتُب ُمْمَبتتتتتتةً 

 َوُيْتتتتتتَرُ  ِثْمتتتتتٌب َل ِستتتتترَاٌب َوَل َظْيتتتتتتُر    

   
الحميب، فجاءت المرأة بيذا  والّضجور والّناب صفتاف لمّناقة المسّنة، اّلتي ال يرجى منيا

المثؿ لتري زوجيا أّنيا قد تضـّ ما ال يتوّقع منيا، وتصّور نفسيا بالّناقة المسّنة "الّناب" لكّنيا 

قادرة عمى عطاء يفوؽ عطاء الّشباب فتمؤل العمبة، وفي الجانب اآلخر تسخر مف زوجيا، 

وال لمّركوب، فبل نفع منو في فيو "ثمب" مسّف كبير ذىبت أسنانو، ال يصمح لضراب الّنوؽ 

 المحّصمة.

 

 

 
                                                           

ُجور: الناقة الكثيرة الر َغاء فيي َتْرُغو وَتْحمب. يضرب (ٔ) ُجوُر الُعْمَبَة" َمثؿ. الض    قاؿ المبّرد: "َقْد َتْحمُب الض 
 .ٖٕٙ/ ٔالكامل في المغة واألدب، يء القميؿ. انظر: البخيؿ الذي ال يزاؿ يناؿ منو الشّ  جؿلمرّ 
 .ٜٜ، بالاات الّنساءابف طيفور، ٕ) )
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  (ٔ)من الَعناء رياسُة الَيِرم"" -

معنى ىذا المثؿ أّف الّنصح والحديث مع المسّف عناء ببل جدوى؛ ألّنو صاحب تجربة وال  

يجد نفسو بحاجة الّنصح، وقد ورد معنى ىذا المثؿ في موضعيف في ىذه الّدراسة، األّوؿ قوؿ أـ 

 :(ٕ)ثواب اليزانّية

 ]مف البسيط[

ُل َأثْتتتتتتتَوابي َوَيْستتتتتتتِرُبِني  َأْنَشتتتتتتتا ُيَختتتتتتتر 

 َأَبْعتتتتتَد شتتتتتيِبَي ِمْنتتتتتِدي َيْبَتِغتتتتتي اأَلَدَبتتتتتا  

   
فيذا ِإْنَكار ِمْنَيا َعَمْيِو، حيث تَقوؿ ِإنِّي: ربيتو َوُىَو َضِعيؼ مثؿ الفرخ َحت ى ِإذا بمغ مبمغ 

 .(ٖ)اَل يجدي َواَل ُيِفيد تأديبي ِفيَما يْزعـ، وتأديب المسفّ الرَِّجاؿ َأخذ يضربني وييينني، ُيِريد بذلؾ 

 :(ٗ)وقوؿ الجميح

 ]مف البسيط[

 َوَلتتتتتتتتْو َأَصتتتتتتتتاَبْت َلقاَلتتتتتتتتْت َوْىتتتتتتتتَي َصتتتتتتتتاِدَقةٌ 

  
تتتتتتتتتيبِ  ياَستتتتتتتتتَة ل ُتْنِصتتتتتتتتتْبَ  ِلمش   ِإنَّ الر 

   
يتعب أي لو أتت زوجتو بصواب الكبلـ ألجابت محّرضيا عمى زوجيا بيذا الكبلـ؛ كي ال 

 نفسو في تأليبيا عميو.

 

                                                           
. ٕٛٔ، فصل المقال، والبكرّي، ٜٕٚ/ٕ جميرة األمثال،. والعسكرّي، ٕٔٔ، أمثال أبي مبيدانظر: ( ٔ)

/ ٔ، شرح اختيارات المفّسل.  والّتبريزّي، ٜٖٗ/ٕ، المستقصى. والّزمخشرّي، ٖٔٓ/ٕ، مجمي األمثالوالميدانّي، 
ٖٔ٘. 

 .ٖٛٔ/ٔالكامل في المغة واألدب، المبّرد،  ٕ))
 .ٖٙٔ/ ٔ، شرح ديوان ال ماسةالّتبريزّي، ( ٖ)
 .ٖ٘، ٖٗالمفّسمّيات، الّضبّي، المفّضؿ بف محّمد،  ٗ))
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 :(1)في جوِع أىمو" "ِسَمُن كمبٍ  -

 إذا الكمب أف   وأصمو اّلذي يقتاُت مّما عند غيره فيسمف،  جؿالرّ  في المثؿ ىذا يضرب

يأكؿ الِجَيؼ دوف أىمو فيسمف، وقد ورَد في رّد زوجة خادـ الحّجاج عندما بعث إلييا  اليبلؾ وقع

 خصب اّلذي يعيش فيو بجوار األمير.برسالة يخبرىا فييا عف ال

 :(ٕ)حيث قالت 

 ]مف الّطويؿ[

 َأُتْيتتِدي ِلتتَي اْلِقْرَطتتاَس َواْلُخْبتتُز َ تتتاَجِتي

 َوَأْنتتتتتتَت َمَمتتتتتتى َبتتتتتتاِب اأْلَِميتتتتتتِر َبِطتتتتتتينُ   

   
نْ َت َلتتتتْم تَتتتتْذُكْر َصتتتتِديًقا وَ ِإَذا ِاْبتتتت  ُتِقتتتتمْ  ا 

 َفَ ْنتتتتَت َمَمتتتتى َمتتتتا ِفتتتتي َيتتتتَدْيَ  َستتتتِنينُ   

   
 فتتتي جتتتوِع َأْىِمتتتوِ  َكْمتتتِب الّستتتوءِ َفَ ْنتتتَت كَ 

 َوْىتتتتتَو َستتتتتِمينُ  َكْمتتتتتبِ َفَيْيتتتتتَزُل َأْىتتتتتُل الْ   

   
فقد وّظفت الّزوجة ىذا المثؿ لتقريع زوجيا اّلذي تنّعـ بالخيرات حّتى أصابتو الّتخمة، 

ا وعندما ذكر أىمو بعث بكتاٍب يصؼ فيو الّسعة اّلتي يعيش فييا، ولـ يرسؿ مع كتابو شيئً 

يعينيـ عمى فقرىـ وجوعيـ، فيو يشبو الكمب اّلذي يتغّذى عمى الجيؼ اّلتي يجدىا في 

 طريقو، وال يصطحب شيًئا ألىمو عند العودة إلييـ.

 :(ٖ)"كالفاخرِة ب ْدِج رّبتيا" -

 .بو، ويضرب لممفتخر بغير ما عنده فتفتخر ىودجيقاؿ في األمة يكوف لموالتيا 

 
                                                           

 .ٕٕٚ/ ٔ، مجمي األمثالالميدانّي،  (ٔ)
 .ٕٜٔ/ٔ ال يوان،الجاحظ،  ٕ))
. ٔٓٗ، فصل المقال، والبكرّي، ٓٓٔ/ٕ، جميرة األمثال. والعسكرّي، ٕ٘ٛ أمثال أبي مبيد،انظر: ( ٖ)

 .ٕٛٓ/ٕ، المستقصى . والّزمخشرّي،ٜٖٔ/ٕ، مجمي األمثالوالميدانّي، 
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 :(ٔ)دختنوس في ىجاء ابف قيوسوورد ىذا المثؿ في قوؿ  

 ]مف مجزوء الكامؿ[

 َوأَلَْنتتتتتتتتتتتتتتَت ِمتتتتتتتتتتتتتتْن تَتتتتتتتتتتتتتتْيٍم َفتتتتتتتتتتتتتتَدعْ 

 َاَطَفتتتتتتتتتتتتتتاَن ِإْن َستتتتتتتتتتتتتتاُروا َوَ م تتتتتتتتتتتتتتوا  

   
 َل ِمْنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَ  َمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد ُىُم َوَل 

 ابتتتتتتتتتتتتتتتتتتاَ  ِإْن َىَمُكتتتتتتتتتتتتتتتتتتوا َوُذل تتتتتتتتتتتتتتتتتتوا  

   
 َفْختتتتتتتتتتتتتَر اْلَبِغتتتتتتتتتتتتتي  ِبِ تتتتتتتتتتتتتْدِج َرْبتتتتتتتتتتتتتت

 َبِتَيتتتتتتتتتتتتتتتا ِإَذا النَّتتتتتتتتتتتتتتتاُس اْستتتتتتتتتتتتتتتَتَقم وا  

   
 ِ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتْدَجَيا َرِكَبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتْت َوَل  َل 

 ِلُرَمتتتتتتتتتتتتتتتتتتاَ  ِفيَيتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ُمْستتتتتتتتتتتتتتتتتتَتَظل    

   
  :(ٕ)"تجود برجمييا وتمني دّرىا" -

أي تسرع بشّرىا وتمنع خيرىا، والّشاة تفسح رجمييا لمّضراب وال تفسحيا لمحمب، والمرأة 

  (ٗ)، وقد ورد ىذا المثؿ في قوؿ أحدىـ في عجوز(ٖ)تتأّتى لمف يغشاىا وال تصمح لموالدة

 ]مف الّطويؿ[

 َتُجتتتتتتتتتتتتوُد ِبِرْجَمْيَيتتتتتتتتتتتتا َوَتْمَنتتتتتتتتتتتتُي َدرََّىتتتتتتتتتتتتا

ْن ُطِمَبتتتتتتتْت ِمْنَيتتتتتتتا الَمَ بَّتتتتتتتُة َىتتتتتتترَّتِ     َواِ 

   
إّف وجود عبلقة ترابطّية تواصمّية بيف نّصيف أحدىما متقّدـ عمى اآلخر عبلقة تستند إلى 

ـْ نثًرا،(٘)الّتوظيؼ الّدالليّ  والمبلَحُظ أّف ىذه األمثاؿ ترتبط  ، سواًء أكاَف الّنّص المتقّدـ شعًرا أ

 دالليًّا بشكٍؿ وثيٍؽ مع داللة أشعار اليجاء اّلتي تضّمنتيا.

                                                           
. ٖ٘ٛ/ٔ، ستتمط الللتتي. واألونبػػي، ٕٗٔ/ٕاألمتتالي، . وأبػػو عمػػي القػػالي، ٓٛ/ٔجميتترة المغتتة، ابػػف دريػػد،  ٔ))

  .ٖٖٚالعباب الّزاخر، والّصغانّي، 
 .ٖٓٔٔشرح ديوان ال ماسة، ، الَمْرزوِقيّ  (ٕ)
 .ٖٚ٘/ ٔ زىر األكم في األمثال وال كم،انظر: اليوسّي، ( ٖ)
 . )باب مذّمة الّنساء(.ٕٚٛٔ شرح ديوان ال ماسة،، الَمْرزوِقيّ  ٗ))
مفتاح،  انظر:، و ٔٓٔ، لسانّيات الّنّص وت ميل الخطابالمصطم ات األساسّية في نظر: بو قّرة، نعماف، ا (٘)

 .ٕٔٔ، ستراتيجّية الّتناّص ات ميل الخطاب الّشعرّي محّمد، 



196 
 

مف األمثاؿ ىو عبارة موجزة محكمة تضّمنيا شعر ىجاء المرأة فتداوليا  والّصنف الثّاني

 :(ٔ)الّناس حّتى ذىبت مثبًل، وذلؾ مثؿ قوؿ الّشاعر

   ]مف الّطويؿ[

تتتتتتتتي   َأْن َتُكتتتتتتتتوَن َفِتيَّتتتتتتتتةً َمُجتتتتتتتتوٌز ُتَرج 

 َوَقتتتْد َلِ تتتَب الَجْنَبتتتاِن َواْ تتتَدْوَدَب الظَّْيتتترُ   

   
 تَتتتتتتُدس  ِإَلتتتتتتى الَعطَّتتتتتتار  ميتتتتتتَرَة َأْىِمَيتتتتتتا

 َوَىتتْل ُيْصتتِمُ  الَعطَّتتاُر َمتتا َأْفَستتَد التتدَّْىُر    

   
ألسنة  سبقت دراسة ىذا البيت، لكّف الجديد ىنا أّف عجزه صار مثبًل وما زاؿ متداواًل عمى

الّناس، ورّبما ال يعرؼ معظـ مف يتحّدثوف بو أو يوّظفونو أصمو وحكايتو، أو أّنو في معرض 

 ىجاء المرأة، ويضرب ىذا المثؿ لمف يحاوؿ أمًرا ال يمكنو إصبلحو أو تداركو لفوات األواف.

المثؿ ُأخَذ ومعناه عدـ الموافقة، وىذا ، (ٕ)"ل يجمُي سيفاِن في ِاْمد" ومف ذلؾ أيًضا قوُليـ:

 :(ٖ)مف قوؿ أبي ذؤيب

 ]مف الّطويؿ[

 ُتِريتتتتتتتِديَن َكْيَمتتتتتتتا َتْجَمِعيِنتتتتتتتي َوَخاِلتتتتتتتًدا

 ِفتتتي ِاْمتتتِد   -َوْيَ تتت ِ –َوَىتتتْل ُيْجَمتتتُي السَّتتتْيَفاِن   

   
 َأَخاِلتتتتتتتُد َمتتتتتتتا رَاَمْيتتتتتتتَت ِمن تتتتتتتي َقرَاَبتتتتتتتةً 

 َفَتْ َفَظِنتتتتتتتي ِبالَغْيتتتتتتتِب َأْو َبْعتتتتتتتِض َمتتتتتتتا ُتْبتتتتتتتِدي  

   
وىذه المعطيات الّتراثّية اّلتي تعيش في وجدانات الّناس وأعماقيـ تحّؼ بيا ىالة القداسة 

، وتأتي جمالّية ىذا (ٗ)ألّنيا تمّثؿ الجذور األساسّية لتكوينيـ الفكرّي والوجدانّي والّنفسّي"" ؛واإلكبار

ثّقافة والفكر في إناء الّتوظيؼ مف مصادر مختمفة ىي مًعا منبع لّذة الّنّص بانصيار لغة الفّف وال

                                                           
 .ٜٜ، بالاات الّنساءابف طيفور، ٔ) )
 .ٖٕٓ/ ٕ مجمي األمثال،. والميدانّي، ٕٜٖ/ ٕ، جميرة األمثال. والعسكرّي، ٜٕٚ، أمثال أبي مبيد( ٕ)
 .٘ٔ٘/ ٛ، ِخزانة األدب. والبغدادّي، ٓٗٙ/ ٕ، والّشعر والّشعراء. ٕٖٓ/ٗ األخبار،ميون ابف قتيبة،  ٖ))
 .ٕٔٔ، من بناء القصيدة العربّية ال ديثةزايد، عمي عشري،  (ٗ)
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، وتوحي بداللة واسعة مفتوحة، ينطمؽ فييا المتمّقي باّتجاىات مختمفة ضمف عوامؿ (ٔ)واحد

شارّية داخؿ الّنّص وخارجو.  تأثيرّية وا 

 أنماط الّصورة   - ب

مكّونات تتنّوع وتتعّدد مصادرىا كما تقّدـ، فثّمة يختمؼ نمط الّصورة باختبلؼ مكّوناتيا، 

 (ٕ)طريقة تأليؼ تمؾ المكّونات، ويمكف القوؿ: إّف "القصيدة الكاممة ىي صورة مرّكبة"إضافة إلى 

تتّفؽ إلى حّد بعيد مع الواقع الّشعرّي، وتمّخص البنية الكّمّية لمّسياؽ األدبّي، والّرؤية الّشعرّية ىي 

، وانتزاع جانب (ٖ)األفؽ اّلذي يطّؿ منو الّشاعر عمى المحيط، وتتمّيز بالّتوّحد واالنسجاـ معيا

معّيف مف الواقع أو توظيؼ جوانب مختمفة يؤّدياف في الّنياية إلى نتيجة واحدة ىي التّناغـ 

 واالنسجاـ بيف المغة والمعنى، وفيما يأتي بياف أىـّ ىذه األنماط:

 الّصورة ال ّسّية  -

الّشاعر تحّفز  الّصورة الحّسّية ىي ما جاء مبنيًّا عمى حواّس اإلنساف، كممات داّلة يوّظفيا

حواّسو وتثير مخّيمتو، ومّيزة ىذا الّنمط مف الّتصوير أّنو ال يفّرؽ بيف المغة في حقيقتيا ومجازىا، 

؛ فاألفعاؿ: رأى، سمع، (ٗ)فالعبارة الحقيقّية تؤّدي الّصور الّداّلة وليس العبارات المجازّية حْسبُ 

لمس، شـّ... تقـو بوظيفة تصويرّية رّبما تتفّوؽ عمى الّصور الببلغّية التّقميدّية مف تشبييات 

ّنما تعمؿ  وغيرىا، لكّف ىذا ال يعني أّف ىذه األفعاؿ توّفر داللة تصويرّية مجّردة عف الّسياؽ، وا 

تّتصؿ بيا أو بما يماثميا في األداء عمى اإلشارة وتييئة المتمّقي لما ستوحي بو مف مدركات 

                                                           
 .ٕ٘ٔ، ت ميل الّنّص الّشعرّي بنية القصيدةلوتماف، يوري،  انظر: (ٔ)
 .ٖٚ، الّصورة الّشعرّيةدي لويس، سيسؿ،  (ٕ)
 .ٚٚٔ، الّصورة والبناء الّشعريّ عبد اهلل، محّمد حسف،  انظر: (ٖ)
 .ٕٖٗ، الّنقد األدبّي ال ديثىبلؿ، محّمد غنيمي،  انظر: (ٗ)
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الحاّسّي مف الكممات؛ فالّتعبير المباشر المرتكز عمى المغة وحدىا يقتؿ الحيوّية الّنفسّية، ويمنع 

؛ إْذ ال بّد مف البناء المزدوج القائـ عمى تطعيـ الحقيقة بالخياؿ (ٔ)مساس الكممات الحركّي لمّذات

 عناصر عالـ الحقيقة بعد نقميا إلى عالـ المجاز. أو العكس، وبناء عبلقات جديدة بيفَ 

والّصورة الحّسّية تحتاج مكّونات إضافّية لتخرج عف المباشرة، وىي مثميا مثؿ أّي صورة 

، والكّمّية تعني أّف (ٕ)تحتاج إلى أف "تتأّلؼ مف الّتكويف الكّمّي لعوامؿ البناء الّساكف والمتحّرؾ"

فردات المغة في عبارة ما ىو ما يؤّدي صورًة جمالّية، وىو ما العمؿ الجماعّي اّلذي تقوـ بو م

يحكـ عميو بالفّنّية أو ال؛ لذلؾ ال بّد مف "العدوؿ عف صيغ إحالّية مف القوؿ إلى صيغ 

، والتّأثير اّلذي تقـو بو الّصورة الحّسّية ىو نفسّي شعورّي، رغـ ارتباطو بالّظواىر (ٖ)إيحائّية"

واّس، فتتحّوؿ الحواّس مف قارئات مادّية لمموجودات، إلى قنوات تنقؿ ماّدة المادّية المرتبطة بالح

 انفعالّية.

وينبغي في دراسة ىذا الّنمط التّفريؽ بيف مفيوـ الّتخّيؿ والّتخييؿ؛ فالّتخّيؿ "خمؽ صور  

حّسّية أو فكرّية جديدة في الوعي اإلنسانّي عمى أساس تحويؿ االنطباعات المجّمعة مف 

، فالمبدع لو بصمتو الممّيزة لو في ىذه العممّية، وتتمّثؿ في الجّدة واالبتكار الّصادرْيف (ٗ)الواقع"

عف وعيو في الّتعبير عف انطباعاتو الواقعّية اّلتي تجمعو بالّنّص وبالمتمّقي في آف، لكّف الّتخييؿ 

أو معانيو أو لو خصوصّية صمتو بالمتمّقي، فيو "أف تتمّثؿ لمسامع مف لفظ الّشاعر المخّيؿ 

أسموبو ونظامو، وتقوـ في خيالو صورة أو صوٌر ينفعؿ لتخّيميا أو لتصّورىا، أو تصّور شيء 

                                                           
 .ٚٗٔ، الّصورة الّشعرّية في الّنقد العربّي ال ديثصالح، بشرى موسى،  انظر:( ٔ)
 .ٛٚ، ، الّصورة في الّتشكيل الّشعريّ الّدليمي، سمير عميّ ( ٕ)
 .ٖ، الّصورة الّشعرّية في الّنقد العربّي ال ديثشرى موسى، صالح، ب (ٖ)
 .ٜٕ٘، في نقد الّشعر العربّي المعاصرالّصّباغ، رمضاف، ( ٗ)
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؛ أي إّف تمّقي الّنّص (ٔ)آخر بيا، انفعااًل مف غير رؤية، إلى جية مف االنبساط أو االنقباض"

نيا عند تمّقيو الّنّص، يكوف بإحداث ىّزة انفعالّية في خياؿ المتمّقي، فتحضر في ذىنو أمور ال يعاي

 بينما يظير تأثيرىا في داخمو مف العبلمات اّلتي تظير عميو.

أّما التّناغـ الحاصؿ بيف أجزاء الّصورة فمصدره الّتجربة الّشعرّية والحالة الّشعورّية لممبدع 

داخمّي ال ، وىذا التّناغـ ال(ٕ)األمر اّلذي ال يتأّتى لو دائًما ويكوف ىذا التّناغـ بوساطة الخياؿ

يمكف الوقوؼ عمى حقيقتو إاّل عند استشفاؼ الّداللة الّنيائّية لممبلمح البصرّية، فمرّبما بدأت 

الّصورة مبعثرة األجزاء غير متناسقة إلى أف تجتمع كّميا وتنصير مًعا في أداء داللة واحدة تنفي 

 :(ٖ)عنيا سمة العشوائّية، ويظير ذلؾ في قوؿ أعرابيّ 

 ]مف الّطويؿ[

 ْرُاتتتتوٍث َوَستتتتاَقا َبُعوَستتتتةٍ َلَيتتتتا ِجْستتتتُم بُ 

  ُ ْقتتتتبَ ْجتتتتِو اْلِقتتتتْرِد َبتتتتْل ُىتتتتَو أَ َوَوْجتتتتٌو َكوَ   
   

 َوَتْبتتتتتتتتُرُل َمْيناَىتتتتتتتتتا ِإَذا َمتتتتتتتتا رََأْيَتَيتتتتتتتتتا

تتتتِجيِي َوَتْكَمتتتت ُ     َوَتْعتتتتِبُس ِفتتتتي َوْجتتتتِو السَّ

   
 َفًمتتتتتا َلتتتتتْو رََأْيتَتتتتتوُ  -َل َكاَنتتتتتتْ -َوَتْفتتتتتَت ُ 

 َباًبتتتتتتتا ِمتتتتتتتَن النَّتتتتتتتاِر ُيْفتتتتتتتَت ُ  َتَوىَّْمتَتتتتتتتوُ   

   
معجـ ىذه األبيات الّثبلثة مغرؽ في الحّسّية، فعبارات "جسـ برغوث، ساقا بعوضة، وجو 

القرد" كّميا ألواف مشّكمة بصور كائنات حّية، فما إف يسمعيا المتمّقي أو يقرأىا حّتى يبدأ برسـ 

ة تحّرؾ الجانب البصرّي في ذىف المتمّقي، الّصورة المتكّونة منيا في الّنياية، وىذه صور بصريّ 

وتستدعي خيالو لتركيب أجزائيا. وفي البيت الثّاني يكمؿ الّشاعر تصويره البصرّي، ولكّنو يذىب 

إلى جانب آخر مف حاّسة البصر ىو التّأثير الّضوئّي، فقولو "تبرؽ، تكمح" مفارقة معنوّية تعتمد 

ا وكأّف فييما البرؽ عندما يراىا الّناس، أّما عندما تخمو عمى الّضوء، فتمؾ المرأة تتيّمؿ عيناى
                                                           

(ٔ)  ،  .ٜٚمنياج البمغاء وسراج األدباء، القرطاجّنّي، حاـز
 .ٚ٘، جدلّية الخفاء والّتجّمي دراسات بنيوّية في الّشعرأبو ديب، كماؿ،  انظر: (ٕ)
 .7ٓٔ، وطبا ي الّنساء، 4ٗ/ ٗ، العقد الفريد، وابف عبد رّبو .ٕٕٗ، ٖٕٕ /ٗميون األخبار، ابف قتيبة،  ٖ))
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بضجيعيا فيي "تكمح" فيذىب توّىجيا وضوؤىا، وىذه المفارقة فييا انتقاؿ حاّد بيف توظيؼ البرؽ 

ذي اإلضاءة الكبيرة، والكمح القاتـ، تعبير ذكّي عف تنّقؿ حاّد لتمؾ المرأة بيف حاليف أحدىما 

 لمّناس واآلخر لمّضجيع. 

وال ينصرؼ الّشاعر حّتى يأتي بتصوير حّسي آخر في البيت األخير، حيث يصّور 

ضحكة تمؾ المرأة، والّضحؾ أداء صوتّي إلظيار الفرح، يستقبؿ بحاّسة الّسمع، والّصورة الّسمعّية 

تنتزع مف األلفاظ والّتعابير الّداّلة عمى حاّسة الّسمع أو عمى صوت مسموع، فكّؿ إدراؾ مسترجع 

، وما (ٔ)ى ماصورة، ورغـ حّسّية الكممات اّلتي تعّبر عف ىذا اإلدراؾ إاّل أّنيا ترمز إلى معنً ىو 

يؤّكد أّف الّشاعر إّنما يريد صوت ضحكتيا؛ ىو كونو شّبيو بصوت ىرير الكمب ونباحو، فيصبح 

تحاوؿ المتمّقي أماـ صورة امرأة قبيحة في غاية القبح كما في البيت األّوؿ، تضحؾ بطريقة 

المخّيمة الّسمعّية تركيب صوت خاّص ليا، صوت يجمع بيف اآلدمّية ونباح الكمب وىريره، وبذلؾ 

تكوف حاّستا البصر والّسمع ىما منبع الّتصوير في ىذا المقطع، فما تريده الّصورة الحّسّية إذف 

منعزلة عنو،  غيرة داخمّية في الّنّص وتنمو معو ىو اإليحاء بوساطة المغة؛ حيث تتحّرؾ حرك

، وبيذا تكوف البنية الّتصويرّية لغوّية (ٕ)يوّفرىا لمّشاعر "الّسمّو بالمغة، وتفتيؽ طاقات الكممة"

حممت طاقات داللّية جديدة، وارتقت عف مستوى المغة الخطابّية المباشرة، وذلؾ يؤّدي إلى 

، وىذه ىي (ٖ)أف يعّبر عنيا" "تجسيد الحقائؽ الّنفسّية والّشعورّية والّذىنّية اّلتي يريد الّشاعر

 الوظيفة األىـّ اّلتي تقوـ بيا الّصورة الحّسّية.

                                                           
 .ٔٚ، مقّدمة لدراسة الّصورة الفّنّيةاليافي، نعيـ،  انظر: (ٔ)
، مجّمة أنموذًجابنية الّصورة الفّنّية في الّنّص الّشعرّي ال ديث )ال ّر( ناز  المال كة جرادات، رائد وليد، ( ٕ)

 .ٕ٘٘ـ، ٖٕٔٓ، ٕؤ، العدد ٜٕجامعة دمشؽ، المجّمد 
 .ٔٚ، من بناء القصيدة العربّية ال ديثةزايد، عمي عشري،  (ٖ)
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والموف مف المثيرات البصرّية اّلتي وّظفت في معرض اليجاء؛ "فالّشاعر يستعيف في 

صناعتو بوسائؿ تصويرّية تقّدـ المعنى تقديًما حّسيًّا، مف خبلؿ اإللحاح عمى لغة المشيد 

، والموف مّما يّتصؿ بحاّسة البصر، والكممات الّدالة عميو (ٔ)نظير الّرساـ" والمنظور، مّما يجعمو

ليا مقاببلت شعورّية تتّفؽ في عمقيا مع دالالتو ودرجاتو وتأثيره في الّنفس، والّصورة البصرّية 

المرتكزة عمى عنصر الموف  تعمؿ عمى تحويؿ مشاىداتو مف الواقع المادّي إلى محسوسات 

 :(ٕ)في زوجتو الّسوداء واقعي الّشعرّي، مثؿ قوؿ أعشى ُسَمْيـمتخّيمة في ال

 الّرجز[ مشطور ]مف

 َىتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاَكَ نََّيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا َوالُكْ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتُل ِفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي ِمْرَود  

   
 َتْكُ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتُل َمْيَنْيَيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ِبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَبْعِض ِجْمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتِدَىا

   
يريد أف يصفيا بالّسواد الّشديد، فيوقفيا أماـ الّناظر إلييا في شعره تتكّحؿ، لكّنيا 

الكحؿ الموجود في مرودىا بأف تكحؿ عينييا ببعض جمدىا، األمر اّلذي يفيد أّف تستعيض عف 

جمدىا أسود مثؿ لوف الكحؿ ما جعميا تستغني عف الكحؿ في المرود، وىذه الّصورة مدارىا الموف 

األسود، والموف يدرؾ بحاّسة البصر أو بالمخّيمة البصرّية، والّتعبير الّشعرّي في البيت الّسابؽ 

ببلغتو مف الّصورة البصرّية، ومثؿ ىذه المكّونات التّفصيمّية الّدقيقة لمّصورة البصرّية تحّوؿ  يأخذ

الحالة الّشعرّية إلى لوحة تناوليا الّشاعر بكمماتو، وتعمؿ عمى استمالة المتمّقي إلييا، وغمسو في 

سّي يحدث باستدراج ، فاألثر الّنف(ٖ)جزئّياتيا، دوف أف يعمؿ الفكر في ىذه األشياء المتخّيمة

خراجيا في ىيئة فكرة ؛ فيحتاج إلى نظرة تأّمؿ واٍع،  التّفاصيؿ لممتمّقي، أّما الوقوؼ عمى الّداللة وا 

                                                           
 .ٕٓٙ، الّصورة الفّنّية في الّتراث الّنقدّي والبالاّي مند العربعصفور، جابر،  (ٔ)
/ ٔ ورسا ل الجا ظ،. ٖٕٓ/ ٗ، ميون األخبار . وابف قتيبة،ٚ٘ٛٔ،  شرح ديوان ال ماسة، الَمْرزوِقيّ ٕ) )

 .ٓٚٔ، وطبا ي الّنساء. ٙٗ/ٗ العقد الفريد،. وابف عبد رّبو، ٕٗٔ
 .ٕٙٙ، في نقد الّشعر العربّي المعاصرالّصباغ، رمضاف،  انظر: (ٖ)
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يقوـ فيو المتمّقي بإنتاج الّداللة؛ فميس قولو: ىي سوداء، مثؿ تصوير المرأة والكحؿ في المرود، 

اًنا مف الّشاعر في الحديث عف وتصوير حركتيا وىي تكحؿ عينييا باألخذ مف جمدىا، إمع

 سوادىا.

والّرائحة ليا حضور في العبلقة بيف الّرجؿ والمرأة خاّصة بيف األزواج، فبل يكاد متحّدث 

يتحّدث عف حسف المعاشرة إاّل ويتعّرض لمّرائحة الّطّيبة؛ لذلؾ فقد حضرت الّصور الّشّمّية في 

 :(ٔ)كبلبّية في ىجاء زوجياشعر ىجاء المرأة، ومف ذلؾ ما قالتو أـ األسود ال

 ]مف الّطويؿ[

 ِإَذا َقتتتتتاَل َقتتتتتْد َأْشتتتتتَبْعِتِني َبتتتتتاَت رَاِستتتتتًيا

 َلتتتتتُو َشتتتتتْمَمٌة َبْيَستتتتتاُء َختتتتتاٍف ِخَماُرَىتتتتتا  

   
 َيتتتتتَرى الط يتتتتتَب َمتتتتتارًا َأْن َيَمتتتتتسَّ ِثياَبتتتتتوُ 

 َأِو اْلِمْستتتتتَ  َيْوًمتتتتتا ِإْن َمتتتتتاَلُه ُصتتتتتَواُرَىا  

   
 َأْخثتتتتتتا" ُصتتتتتتَناُنوُ َوَلِكنَّتتتتتتُو ِمتتتتتتْن َرْطتتتتتتِب "

 ِإَذا ُأْمرَِمتتتتتتتْت ِبتتتتتتتاْلَكف  ِمْنتتتتتتتُو ِدَياُرَىتتتتتتتا  

   
ىذه األبيات فييا معجـ شّمّي واضح "الّطيب، المسؾ، صوارىا، صنانيا" فيذا الّرجؿ بيف 

حاليف األّوؿ: رفض الّتطّيب لدرجة أّنو يراه عاًرا، مبالغة منيا في تقبيح رائحتو، وتستعمؿ صورة 

ر رفضو ىذا، فيو يستفّز ويشعر بالعار إف عبله وعاء المسؾ وىو الّصوار جميمة في إظيا

المذكور. وحالو الثّاني أّنو يقبؿ عمى الّروائح الكريية بداللة إقبالو عمى "صنانو، أخثاء" بما تحممو 

 معانييما مف دالالت شّمّية متعّمقة بمخّمفات حيوانّية رطبة ذات رائحة مكروىة. 

ـّ قد يكوف حاضًرا بتداخؿ بيف الّرائحة الّطّيبة والكريية، وىنا تظير واستفزاز حاّسة ا لّش

ضفاء سحر الجّدة عميو  .(ٕ)عبقرّية بناء الّصورة عبر الّتوّجو إلى المألوؼ المحسوس وا 

                                                           
 .ٓٓٔ بالاات الّنساء،ابف طيفور، ٔ) )
 .ٓٛٔ ،الّصورة والبناء الّشعريّ عبد اهلل، محّمد حسف،  انظر: (ٕ)
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 :(ٔ) تقوؿ حميدة بنت الّنعماف في زوجيا الحارث

 ]مف المتقارب[

 َنَكْ تتتتتتتتتتتتتُت الَمتتتتتتتتتتتتتِديِنيَّ ِإْذ َجتتتتتتتتتتتتتاَءِني

 َلتتتتتتتتتِ  ِمتتتتتتتتتْن َنْكَ تتتتتتتتتٍة َااِوَيتتتتتتتتتوْ َفَيتتتتتتتتتا   

   
 َلتتتتتتتتتتتتتُو َذَفتتتتتتتتتتتتتٌر َكُصتتتتتتتتتتتتتَناِن الت ُيتتتتتتتتتتتتتو

 ِس َأْمَيتتتتتتتا َمَمتتتتتتتى الِمْستتتتتتتِ  َوالَغاِلَيتتتتتتتوْ   

   
 ُكُيتتتتتتتتتتتتتتتتوُل ِدَمْشتتتتتتتتتتتتتتتتَل َوُشتتتتتتتتتتتتتتتتبَّاُنَيا

 َأَ تتتتتتتتتتتتب  ِإَلْيَنتتتتتتتتتتتتا ِمتتتتتتتتتتتتَن الَجاِلَيتتتتتتتتتتتتوْ   

   
زوجيا لو رائحة تشّبييا بقوليا "كصناف التّيوس" وتصطرع ىذه الّرائحة الكريية مع 

المسؾ ذي الّرائحة الّطّيبة فتتغّمب الكريية، وتوظيؼ الّرائحتيف مًعا ىو ما يحدث الفارؽ الّداللّي، 

ّد األبواب أماـ فقد يكوف لو رائحة كريية إاّل أّنيا ممكنة الّتغيير بالّتطّيب، ولكّف الّشاعرة أرادت س

اإلصبلح فأخبرت أّف كراىة رائحتو تتغّمب عمى أقوى الّروائح الّطّيبة كالمسؾ. ورّبما استدعى 

قارئ األبيات في ذىنو ىذه الّروائح ومصادرىا، فخّيؿ إليو التّيوس برائحتيا الكريية، واستحضر 

 ا كما أرادت الّشاعرة. صورة قوالب المسؾ فاختمطت عنده الّرائحة حّتى رجحت الكريية لشّدتي

والعبلقة بيف الّرجؿ والمرأة فييا مباشرة والتصاؽ؛ فحضرت الّصور الممسّية في شعر 

 :(ٕ)اليجاء بيف الّرجؿ والمرأة، قاؿ بعض األعراب

 ]مف البسيط[

ُبِنتتتتتتتي  َل َبتتتتتتتاَرَ  المّتتتتتتتُو ِفتتتتتتتي َلْيتتتتتتتٍل ُيَقر 

 ِإَلتتتتتتتتتتتتتى ُمَستتتتتتتتتتتتتاَجَعٍة َكالتتتتتتتتتتتتتدَّْلِ  ِبالَمَستتتتتتتتتتتتتدِ   

   
 َفَمتتتتتتا َوَقَعتتتتتتتْ  َعرَّاَىتتتتتتاَلَمْستتتتتتُت مُ  َلَقتتتتتتدْ 

 ِفيَمتتتتتتتتتتا َلَمْستتتتتتتتتتُت َيتتتتتتتتتتِدي ِإلَّ َمَمتتتتتتتتتتى َوتَتتتتتتتتتتدِ   

   
 ل  ِبتتتتتوِ ُصتتتتتَوُكتتتتتل  ُمْستتتتتٍو َلَيتتتتتا قتتتتترٌن تَ 

تتتتتتِجيِي َفُيْستتتتتتِ ي َواِىتتتتتتَي الَجَستتتتتتدِ     ِجْستتتتتتَم السَّ

   

                                                           
 .ٜٛبالاات الّنساء، ابف طيفور،  ٔ))
 .ٖٕٗ/ٗميون األخبار، ابف قتيبة،  ٕ))
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ظيرت حاّسة الممس في البيت الثّاني جمّية بذكر فعميا مّرتيف "لمست" وظيرت في البيت 

ألّوؿ بتشبييو مبلمستيا "كالّدلؾ بالمسد" والمسد ىو الحبؿ الغميظ، والّدلؾ بو قاٍس شديد، وفي ا

البيت الثّالث "قرف تصّؿ بو" فمبلمسة أعضائيا مثؿ مبلمسة القرف اّلذي تنطح بو، وىذا تقبيح 

 لمممس جسدىا اّلذي يبدو أّنو ىزيؿ، االّتصاؿ بعظامو كاالّتصاؿ بالقرف القاسي.

ّرد قراءة ىذه الكممات مف معجـ الممس وفيميا تسري إلى جمد القارئ وجسده ومج 

أحاسيس الّشاعر اّلتي وّظؼ معجـ الممس لتوصيميا، لكّف ذلؾ يحتاج إلى مخّيمة يقظة تستقبؿ 

المعنى وتعيد إنتاجو، فالمغة ميّمة في القراءة الّنّصّية ألّنيا تفتح المجاؿ لمّتحوالت مف الماّدّية 

، وىذا يعني أّف الّذىف يشترؾ اشتراًكا فّعااًل في تمّقي الفّف وتذّوقو (ٔ)ّسّية إلى الّنفسّية والّروحّيةوالح

، ويدخؿ المتمّقي بعد االستقباؿ الحّسّي والوعي الّذىنّي في استجابة (ٕ)وذلؾ بما تنقمو إليو الحواس

 الّشعورّي.ال شعورّية تقود إلى قرار فكرّي، يحمؿ الّتعاطؼ واالنسجاـ 

وقد تشترؾ الحواّس وتتداخؿ؛ فالّصورة تصعب الّسيطرة عمييا وتحديد مجاليا مف المبدع 

، وىذا ليس عيًبا ال في الّنّص وال في مبدعو، بؿ (ٖ)بسبب الّسموؾ غير المنضبط لمممكة الخالقة

الحواّس في تشكيؿ  إثراء مرّكب لمماّدة الفّنّية، وتضعيؼ لمّطاقة اإليحائّية، وىذا ما يعرؼ بتراسؿ

، األمر اّلذي يعني أف (ٗ)الّصورة الحّسّية، وىو إعطاء مدركات حاّسة ما صفات حاّسة أخرى

تتحّوؿ المحسوسات إلى موائع تعبيرّية تحت تصّرؼ الّشعراء يوّجيونيا بالّطريقة اّلتي يجدونيا 

ؼ بأّنو كيمياء الكممة يعمؿ فييا مناسبة، وأتاحت ىذه التّقنّية لمّشعراء منفًذا تعبيريًّا جديًدا، وص

                                                           
 .ٖٖٙ، جاستون باشالر جمالّيات الّصورةاإلماـ، عبادة،  انظر:( ٔ)
 .٘ٚ، جمالّية الّصورة في جدلّية العالقة بين الفّن الّتشكيمّي والّشعرعبيد، كمود،  انظر: (ٕ)
 .ٓٛ، الّصورة الّشعرّيةدي لويس، سيسؿ،  انظر: (ٖ)
من بناء القصيدة العربّية . وزايد، عمي عشري، ٜٖ٘، الّنقد األدبّي ال ديثىبلؿ، محّمد غنيمي،  انظر: (ٗ)

 .ٛٚ، ال ديثة
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، وىذا العمؿ المزجّي يحّوؿ الكممات (ٔ)المزج والخمط الّشعرّي لتنتج مرّكبات تعبيرّية زاخرة بالّداللة

إلى تشّعب في الّداللة بيف الحاّستيف المتيف وقع بينيما الّتراسؿ، كما فعؿ ذلؾ الّشاعر عندما 

 :(ٕ)قاؿ

 ]مف الّطويؿ[

ْن َ تتتتتدََّثتْ   َكاَنتتتتتْت َجِميتتتتتَي َمَصتتتتتاِ بٍ  َواِ 

 ُمتتتتتتتتتَوفََّرًة تَتتتتتتتتتْ ِتي ِبَقاِصتتتتتتتتتَمِة الظَّْيتتتتتتتتترِ   

   
تتْرِس َأْو َنْتتتِف َشتتاِربٍ   َ تتِديٌث َكَقْمتتِي الس 

ْنتتِف ِميتتَل ِبتتِو َصتتْبِري ْن ٌ َوُاتت    َكَ ْطتتِم اأَل

   
يصؼ الّشاعر حديث المرأة وىو رسالة صوتّية ولكّف أثره عميو يتحّوؿ إلى وجع ساٍر 

قمع الّضرس أو نتؼ الّشارب، والوجع في ىذيف الموضعيف لمسّي، فتتحّوؿ كممات حديثيا  كوجع

إلى آثار عمى حاّسة الممس، وكذلؾ في البيت الثّاني، فالغنج صوت الّدالؿ عند المرأة، لكّف 

ة الّشاعر يستقبمو بحاّسة الممس وجًعا في أنفو، وىذا االنتقاؿ بيف الحواّس يضاعؼ الحاؿ الّشعوريّ 

اّلتي يعّبر عنيا الّشاعر، فميس قولو حديث مزعج أو فيو ضجيج، أو غنج منّفر كوصفو لحالة 

ألمو وتوّجعو وغاية انزعاجو عندما نقؿ الحاّسة إلى الممس في وجع قمع الّضرس ونتؼ الّشارب 

 وحطـ األنؼ.

عند قراءة والحواّس ىي المستقببلت أو المستشعرات اّلتي يدرؾ بيا اإلنساف ما حولو، و  

الّشعر يدخؿ اإلنساف في الّنّص فتصبح كمماتو ومعجمو ىي المرسبلت الحّسّية اّلتي يستقبميا 

القارئ الّذكّي ويتفاعؿ معيا بوساطة مخّيمتو، وىذا ما كاف في شعر اليجاء بيف الّرجؿ والمرأة، 

 فيـ لـ يتركوا سبيبًل لمّتصوير إاّل اتّبعوه لتوصيؿ معانييـ ومشاعرىـ.

 
                                                           

 .٘ٚ، من بناء القصيدة العربّية ال ديثةزايد، عمي عشري،  انظر:( ٔ)
 الّنساء(..  )باب مذّمة ٙٚٛٔ، شرح ديوان ال ماسة، الَمْرزوِقيّ ٕ) )
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 لّصورة المعنوّية ا -

ـّ،  يقصد بيا تمؾ الّصورة اّلتي تتكّوف مف اجتماع المعاني ومف تأليؼ أجزاء الّسياؽ العا

فيي صورة تدرؾ جمالّيتيا بكامؿ الخياؿ ال بجزء منو، ويعالجيا الّذىف، وعادة ما تكوف مكتممة 

َأتو َفَرَفعتو ِإَلى اْلَواِلي ناضجة، ومثميا ما جاء أّف منظور بف سحيـ األسدي عندما حمؽ  شعر اْمرَ 

 :(ٔ)فجمده واعتقمو َوَكاَف َلُو حَمار وجبة فدفعيما ِإَلْيِو فسرحو، فقاَؿ ييجوىا

 ]مف الّطويؿ[

 َذَىْبتتتتُت ِإَلتتتتى الشَّتتتتْيَطاِن َأْخِطتتتتُب ِبْنتَتتتتوُ 

 َفَ ْوَقَعَيتتتتتا ِمتتتتتْن َشتتتتتْقَوِتي ِفتتتتتي ِ َباِلَيتتتتتا  

   
 َوُجبَِّتتتتتتتتتيْ  َفَ ْنَقتتتتتتتتَذِني ِمْنَيتتتتتتتتا ِ َمتتتتتتتتاِريْ 

 َوِ َماِرَيتتتتتتتا َجتتتتتتتَزى اُ  َخْيتتتتتتترًا ُجبَِّتتتتتتتتيْ   

   
يشّبو والد زوجو بالّشيطاف، والّشيطاف معنى في الّنفس مف األثر الّدينّي، وال تكتمؿ ىذه 

الّصورة إاّل في البيت الثّاني، حيث يؤّدي الفعؿ "أوقعيا" والّداّؿ "حباليا" دوًرا في تشكيؿ تمؾ 

جتو، وكاف ىذا ىو المراد، غير أّف الّشاعر يستدرؾ ويقؼ لحظة ليخبر القارئ الّصورة، فيي تزوّ 

أّنو كاف سيئ الحّظ في قبوليا بو بقولو "مف شقوتي" وذلؾ لندمو بعدما ما وجده منيا، وعناصر 

الّصورة تتألّؼ ىنا مف األب الّشيطاف ومف حدث الخطبة وحدث الوقوع في الحبائؿ، صورة 

جزت مجريات سيرة الّشاعر مع الّزوج اّلتي رغب عنيا بعد قرانو بيا، متحّركة لّخصت وأو 

 وانكشاؼ صورتيا أمامو. 

وتحضر صورة الّشيطاف في تقبيح المرأة إضافة إلى مؤّثرات دينّية أخرى مرتبطة بالممارسات 

 :(ٕ)والّنصوص، ومثؿ ذلؾ قوؿ أعرابيّ 

                                                           
 . ٚٛٔ، المقاصد الّن وّيةالعينّي، ٔ) )
 .7ٓٔ، وطبا ي الّنساء، 4ٗ/ ٗ، العقد الفريد، وابف عبد رّبو .ٕٕٗ،ٖٕٕ/ٗميون األخبار، ابف قتيبة،  ٕ))
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 ]مف الّطويؿ[

 رََأْيتَتتتتتوُ َفًمتتتتتا َلتتتتتْو  -َل َكاَنتتتتتتْ -َوَتْفتتتتتَت ُ 

 َتَوىَّْمتَتتتتتتتُو َباًبتتتتتتتا ِمتتتتتتتَن النَّتتتتتتتاِر ُيْفتتتتتتتَت ُ   

   
 ِإَذا َمتتتتتاَيَن الشَّتتتتتْيَطاُن ُصتتتتتوَرَة َوْجِيَيتتتتتا

َذ ِمْنَيتتتتتا ِ تتتتتيَن ُيْمِستتتتتي َوُيْصتتتتتِب ُ     َتَعتتتتتوَّ

   
مدار الّصورة في ىذيف البيتيف يتشّكؿ مف ثبلثة أفعاؿ "تفتح، عايف، تعّوذ" فيذه األفعاؿ 

بالمشيد المصّور مف حاؿ إلى أخرى، فالمرأة أمامؾ تفتح فميا، ويجبرؾ الّشاعر حركة تنتقؿ 

ـّ إّنو ينتقؿ  عمى تخّيمو باًبا مف أبواب الّنار بقولو "توّىمتو" وىذا تصريؼ لممعنى حيث يشاء، ث

إلى صورة أخرى فييا مبالغة قصوى، بفعؿ المعاينة اّلذي يقوـ بو الّشيطاف لوجو المرأة، ما يدفعو 

إلى الّتعّوذ، ما يجعميا شيطاًنا لمّشيطاف، والموقفاف بيف فتحيا فميا أماـ القارئ ورؤية الّشيطاف 

 ليا ىما تعميؽ لمعنى القبح الّشديد اّلذي أراده الّشاعر وبالغ في وصفو. 

وقد يحتاج اإلنساف إلى الموروث ليترجـ الّصورة الواردة في ىجاء المرأة، كما عند أبي 

 :(ٔ)ّشاعر، فقد قاؿ في زوجو األنصارّية اّلتي طاؿ لبثيا عندهالّزوائد ال

 ]مف الكامؿ[

  ِ َيتتتتتا َرْمتتتتتُل َأْنتتتتتِت الُغتتتتتوُل َبتتتتتْيَن ِرَمتتتتتال
 َلتتتتتتتتتْم َتْظَفتتتتتتتتتتِري ِبُتًقتتتتتتتتتتى َوَل ِبَجَمتتتتتتتتتتالِ   

   
 َيتتتتتتا َرْمتتتتتتُل َلتتتتتتْو َ تتتتتتدَّْثُت َأنَّتتتتتتِ  َستتتتتتْمَفيٌ 

تتتتتتتتْعاَلِة َبتتتتتتتتْيَن َستتتتتتتتَعاِلي    َشتتتتتتتتْوَىاُء َكالس 

   
حيث يصفيا بأّنيا "الغوؿ، سمفع، كالّسعبلة" وىذه الكائنات الخيالّية تضع المتمّقي أماـ 

أمريف: أحدىما أف يستدعي تراثو لرسـ صورة ىذه الكائنات، والثّانية أف يسّخر كّؿ طاقتو الحّسّية 

اليف أّف مف والّذىنّية لممممة صورة تكوف مدلواًل ليذه الكممات، غير أّف ما ال يفترؽ في كبل الح

 يطالع ىذه األبيات ستصؿ إليو معاني شّدة القبح والّدمامة مع الّتوّحش في صفات تمؾ المرأة.

                                                           
 .ٖٕٔ/ٗٔاألااني، األصفيانّي، أبو الفرج،  ٔ))

 ، ماّدة )سمفع(.لساُن الَعَربِ انظر: ابف منظور، الجريئة عمى الّرجاؿ وال تستحي منيـ.  الّسمفي  
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ومف الّصور الجميمة اّلتي وردت في معرض ىجاء المرأة صورة ابتكرىا أبو ذؤيب 

يقاؿ لو: خالد بف زىير، فخانو  ة مف قومو، وكاف رسولو إلييا رجؿٌ اليذلّي، حيث كاف ييوى امرأ

 :(ٔ)فييا، فقاؿ أبو ذؤيب

 ]مف الّطويؿ[

 ُتِريتتتتتتتِديَن َكْيَمتتتتتتتا َتْجَمِعيِنتتتتتتتي َوَخاِلتتتتتتتًدا

 َوَىتتتْل ُيْجَمتتتُي السَّتتتْيَفاِن _َوْيَ تتتِ _ ِفتتتي ِاْمتتتِد    

   
فالّسيفاف ىما الّرجبلف، والغمد ىي المرأة، والّشاعر ينكر ىذا عمييا ويوّظؼ في سبيؿ 

االستفياـ اإلنكارّي الّتوبيخّي، والمعنى أّف الّشاعر يرفض أف تشرؾ معو غيره، ويأبى فعميما ذلؾ 

 وخيانتيما، فيو سيؼ ال يشاركو أحد في غمده.

ومف ىجاء المرأة لقبح شكميا ما قالو أحدىـ في امرأة اسميا أسماء  قصدىا ذات يوـٍ مع 

 :(ٕ)أصحابو، فكاف أّوؿ المفارقيف

 ]مف الّطويؿ[

 أِلَْستتتتتتتَماَء َوْجتتتتتتتتٌو ِبْدَمتتتتتتتتٌة ِمتتتتتتتتْن َستتتتتتتتَماَجةٍ 

ُبِنتتتتتتتتتتتي ِفتتتتتتتتتتتي     ُكتتتتتتتتتتتل  َأتَتتتتتتتتتتتانِ  )...(ُيَرا 

   
 َبتتتتتتتتَدا َفَبتتتتتتتتَدْت ِلتتتتتتتتي ُشتتتتتتتتقًَّة ِمتتتتتتتتْن َجَيتتتتتتتتنَّمِ 

 َفُقْمتتتتتتتتتتتُت َوَمتتتتتتتتتتتاِلي ِبتتتتتتتتتتتاْلَجِ يِم َيتتتتتتتتتتتَدانِ   

   
 َوَاتتتتتتتتتتاَدْرُت َأْصتتتتتتتتتتَ اِبي الَّتتتتتتتتتتِذيَن َتَخمَّفُتتتتتتتتتتوا

 َىتتتتتَوانِ ِبَمتتتتتا ِشتتتتتْ َت ِمتتتتتْن ِختتتتتْزٍي َوُطتتتتتوِل   

   
 َوَمتتتتتتا ُكْنتتتتتتُت َأْدِري َقْبَمَيتتتتتتا َأنَّ ِفتتتتتتي الن َستتتتتتا

 َجِ يًمتتتتتتتتتتتتا َأرَاَىتتتتتتتتتتتتا َجْيتتتتتتتتتتتتَرًة َوَترَاِنتتتتتتتتتتتتي  

   
ؾ كاف يريد المتعة ففوجئ وصدـ، لدرجة أّنو يفّضؿ معاشرة الحمارة عمى رؤيتيا، وذل

ّف الّصورة تتأّلؼ مف عدد مف الّدواّؿ "يرّغبني، بدا، جيّنـ، أإمعاًنا في تقبيح صورتيا، غير 

                                                           
 .٘ٔ٘/ ٛ، ِخزانة األدب. والبغدادّي، ٓٗٙ/ ٕ، والّشعر والّشعراء. ٕٖٓ/ٗ ميون األخبار،ابف قتيبة،  ٔ))
 )باب مذّمة الّنساء(. .ٖٚٛٔ، شرح ديوان ال ماسة، الَمْرزوِقيّ ٕ) )
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فقمت، الجحيـ، وغادرت" وىذه الكممات ذات معاٍف إيحائّية، فاألفعاؿ تقوـ بالحركة البلزمة لنقؿ 

المسرحّي،  لمشيدتكّوف مشيًدا قصيًرا، يشبو االمشيد، ويصبح المتمّقي وكأّنو أـ مسمسمة صورّية 

ـّ بظيور الوجو، إلى أف يغادر ويفّر بنفسو ففيو شخصّيتاف، وف يو أحداث وأفعاؿ، تبدأ بالقدوـ ث

مف ىوؿ ما رأى، وفي سبيؿ تبرير خروجو ومغادرتو يعمـ القارئ أّف صورة وجييا مثؿ صورة 

ّف وجييا قبيح كريو منّفر مؤٍذ مرىوب، وغير أيـ، والمعنى مف ىذيف الّتصويريف جيّنـ أو الجح

 ّلتي يستحضرىا الّذىف في تكوينو لتمؾ الّصورة.ذلؾ مف الّصفات ا

وقد يكوف الّتصوير في اليجاء صورة مقابؿ أخرى، لوحة إزاء لوحة، يقوؿ حميد بف ثور 

 :(ٔ)اليبللّي في أسناف زوجتو المتباعدة

 ]مف الّطويؿ[

 ٍء َشاِخَصتتتتتتتتتاٍت َكَ نََّيتتتتتتتتتاوْ َوَأْستتتتتتتتتَناَن َستتتتتتتتت

 َستتتتتتتتتَواُم ُأَنتتتتتتتتتاٍس َستتتتتتتتتاِرٌح َقتتتتتتتتتْد َتَبتتتتتتتتتدََّدا  

   
يريد الّشاعر وصؼ أسنانيا المتفّرقة البارزة، وىذه صورة كاممة، فيأخذ ليا مف بيئتو 

صورة تجمع التّفّرؽ والّظيور، فيشّبييا بالماشية اّلتي ترعى وتسرح في البّرّية، ويحترز مف كونيا 

لجمالّية جماعة بقولو "قد تبّددا" وىاتاف صورتاف تقابؿ إحداىما األخرى، وىذا محّؿ القيمة ا

لمّنّص، فيو بعد أف تحّدث حديثًا عابًرا عف وصؼ أسنانيا الّشاخصة، أظير شعرّيتو بالّتمثيؿ 

ليذا الوصؼ بصورة أخرى، فوصؿ المعنى مّرتيف، األولى بخبره، والثّانية برسمو لوحة تصويرّية 

 معّبرة عّما يدور في خاطره.

كّمّية  قراءةً  فبل بّد مف قراءتيالقد تنّوعت الّصور في شعر ىجاء المرأة وتداخمت، 

ـّ آنًفا، غير أّف كّؿ ذلؾ الّتصوير يصّب في  لمحصوؿ عمى نتائج حقيقّية لما يريده الّشعراء كما ت

                                                           
 .ٜٚديوانو،  ٔ))
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حقيقة واحدة ىي أّف ىذا الّشعر لـ يكف مجّرد سباب أو شتائـ وانتقاًصا مف اآلخريف، بؿ ضـّ 

ييا مثؿ تمؾ الّصور اّلتي تقّدمت دراستيا، ظواىر فّنّية وقيمة أدبّية واضحة، وأبرز ما يجمّ 

فالّشعراء راوحوا بيف المباشرة في الخطاب، واإليحاء والّتصوير والوصؼ المعّبر المؤّثر؛ لذا فإّف 

الّصورة الفّنّية عمى اختبلؼ أنماطيا ومصادرىا كانت رافعة عظمى ليذا الّضرب مف الّشعر، 

ديب كاف سيشغؿ نفسو بحفظ سباب الّناس نساء ورجااًل وحارسة لو مف الّضياع، فأّي راوية أو أ

عمى بعضيـ؟ لوال أّنو وجد في ىذا الّشعر ماء يمكف لممتأّدبيف الوقوؼ عميو والّتعّرؼ عمى 

 جمالّياتو رغـ ما يؤّديو مف رسائؿ قبيحة.
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 المفارقة - خامًسا

ولمجمؿ الّتصويرّية، فييا حاؿ المفارقة ضرب مف المحاكمة العقمّية لممواقؼ اإلنسانّية، 

مف الّصدمة ينتج عف تناقض جمّي أو خفّي بيف موقفيف أو واقع الحاؿ والمأموؿ، ىذا التّناقض 

اّلذي يحدث خمخمة شعورّية عندما يصدـ القارئ بو، فيعّمؽ تفاعمو مع الّنّص، وىي "صيغة مف 

رقات كثيرة في شعر ىجاء المرأة، ، والمفا(ٔ)الّتعبير تفترض مف المخاطب ازدواجّية االستماع"

سبقت اإلشارة إلى بعضيا غير مّرة في ثني الّدراسة لمفصوؿ الّسابقة، ومف المفارقات ما كاف بيف 

 :(ٕ)األزواج بعد الفراؽ، قاؿ روح لحميدة

 ]مف الكامؿ[

 َأْثِنتتتتتتتي َمَمتتتتتتتيَّ ِبَمتتتتتتتا َمِمْمتتتتتتتِت فتتتتتتتبنَّني

 ُمتتتتتتْثٍن َمَمْيتتتتتتِ  َلِبتتتتتتْ َس َ ْشتتتتتتُو الِمْنَطتتتتتتلِ   

   
في ىذا البيت مفارقتاف، األولى مبنّية عمى أصؿ تراثّي، فالّشاعر أخذ صدر بيتو مف 

 :(ٖ)عنترة بف شّداد في معّمقتو إذ يقوؿ

 َأْثِنتتتتتتتي َمَمتتتتتتتيَّ ِبَمتتتتتتتا َمِمْمتتتتتتتِت َفتتتتتتتِبنَِّني

 َستتتتتتتتتْمٌ  ُمَختتتتتتتتتاَلَقِتي ِإَذا َلتتتتتتتتتْم ُأْظَمتتتتتتتتتمِ   

   
القارئ لبيت روح يأخذه الخياؿ إلى بيت عنترة أواًّل، ثـّ يصدمو بما يتّمو مف تحويؿ ىذا 

البيت مف الفخر إلى اليجاء، بؿ ليجاء امرأة وقد كاف عنترة يحّب المرأة كما يظير مف شعره، 

ممتي وميما يكف فإّف الّنقمة وحدىا تيّز المشاعر. وثّمة مفارقة ثانية في الّصدمة الواقعة بيف ك

"مثٍف، لبئس" فالثّناء عادة ما يكوف في المحامد وفي المديح، غير أّنو فاجأنا بقولو: لبئس، وىذا 

ذـّ صريح ال ثناء، وكأّف الّرجؿ أراد نكايتيا بما قالو فييا، وبخطابو ليا بيذا األسموب الّصادـ.
 

                                                           
 .٘ٔ، المفارقة القرانّيةالعبد، محّمد،  (ٔ)
 .ٜ٘ بالاات الّنساء،ابف طيفور، ٕ) )
 .٘ٓٗ، ديوانو (ٖ)
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 :(ٔ)وقد رّدت عميو فقالت لو

 ]مف الكامؿ[

 اَمتتتتتتتَ  َستتتتتتتي لٌ ُأْثِنتتتتتتتي َمَمْيتتتتتتتَ  َبتتتتتتتَ نَّ بَ 

 َوِبتتتتتتَ نَّ َأْصتتتتتتَمَ  فتتتتتتي ُجتتتتتتَذاٍم ُمْمَصتتتتتتلُ   

   
ـّ، ووصفتو  ىي األخرى استعممت مفارقتو ذاتيا، فوّظفت فعؿ الثّناء في معرض الّذ

 :(ٕ)بضيؽ الباع، وعّيرتو بأصمو. وقالت في موضع آخر

 ]مف البسيط[

 ُستتتتتم يَت َرْوً تتتتتا َوَأْنتتتتتَت الَغتتتتتم  َقتتتتتْد َمِمُمتتتتتوا

 َل َروََّح اُ  َمتتتتتتتتْن َرْوِح ْبتتتتتتتتِن ِزْنَبتتتتتتتتاعِ   

   
حيث استعممت الّشاعرة اسـ زوجيا ليجائو، ومدلوؿ اسمو ىو االرتياح واالنشراح، فأتت 

بعكسو وجعمتو صفتو، فأحدثت شرًخا بيف اسمو وبيف صفتو وواقعو، فقد أسعفتيا المفارقة 

اّتجاه الواقع، وىذا ىو أحد دوافع انبثاؽ بتوظيفيا بكممة واحدة في تكويف موقفيا الّشخصّي 

، وىذا التّناقض ىو ما يترؾ األثر عمى نفس المتمّقي فيشعر بشعور (ٖ)المفارقة عف قريحة الّشاعر

 بذلؾ تعاطؼ الّناس معيا.  حتكرةترؾ اسـ زوجيا يجّره نحوىف مىذه المرأة وال ي

إظيار الّزوج الفرح والحبور بفراؽ ومف المفارقات اّلتي بنيت عمى الموروث، ما كاف مف 

ـّ فيو الفراؽ كما فعؿ ىذا الّزوج عندما قاؿ زوجتو، بأْف يدعَو لممكاف اّلذي ت
(ٗ): 

 ]مف الّطويؿ[

                                                           
 .ٜٙ بالاات الّنساء،ابف طيفور، ٔ) )
 .ٜٙ ،بالاات الّنساءابف طيفور، ٕ) )
 .ٖٗٓ، الّنّص والخطاب واإلجراءدي بوجراند، روبرت،  انظر: (ٖ)
 . )باب مذّمة الّنساء(.ٛٙٛٔ، شرح ديوان ال ماسة، الَمْرزوِقيّ ٗ) )
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َل التتتتتتدَّْىُر َبْيَنَنتتتتتتا  َستتتتتتَقى اُ  َدارًا َفتتتتتترَّ

 َوَبْيَنتتتتتتِ  ِفيَيتتتتتتا َواِبتتتتتتاًل َستتتتتتاِ َل اْلَقْطتتتتتترِ   

   
 َوَلْيَمتتتتتتتتتةً َوَل َذَكتتتتتتتتتَر التتتتتتتتترَّْ مُن َيْوًمتتتتتتتتتا 

 َمَمْكَنتتتتاِ  ِفيَيتتتتا َلتتتتْم َتُكتتتتْن َلْيَمتتتتَة اْلَقتتتتْدرِ   

   
يدعو لديار الفراؽ عمى خبلؼ ما جرت عميو العادة، وما تقبمو الّنفس اإلنسانّية في 

األحواؿ العادّية، ما يظير لمقارئ الخمؿ الواقعّي اّلذي يعيشو ذلؾ الّرجؿ ما جعمو يخّؿ في العرؼ 

الّتعبير عف المكاف يكشؼ عف مشاعر الّنفس وانطباعيا الّداخمّي تجاه يره، ففيقمبو ويصير إلى غ

 المواقؼ واألشخاص وكّؿ ما يرتبط بوجداف الّشاعر.

وينبغي التّفريؽ بيف صاحب المفارقة، وبيف متمّقييا؛ إْذ "إف الحّس بالمفارقة    

، فقيمة المفارقة تكمُف في نظرة (ٔ)يستند في ماّدتو عمى افتقار الحّس بالمفارقة لدى اآلخريف"

المبدع إلى األشياء، وىي نظرة مختمفة ليا خصوصّية فّنّية؛ فيو ال يمتفُت إلى األشياء اّلتي 

تجذُب الجميع، بؿ يمتفُت إلى ما يجعمو ينفعؿ ويفّكر ويتخّيؿ، ويعود إلى الوعيو فيتخّير ويحذؼ 

يميا لدى المتمّقي، لكّنيا ال تخطُر لو إاّل ويبني ويصوغ، وىذه الّصياغة مف الممكف فيميا وتحم

بعد قراءتيا واإلحساس بيا، فاإلبداع في المفارقة المغوّية ىو مصدر إحساس المتمّقي العميؽ بيا، 

ودافعو إلى التّأّثر واالستجابة، لكّنو لـ يكف ليدركيا  إاّل بوجودىا في سياؽ ميما كاف نوعو، 

، أو سياؽ شعرّي تشاكمت (ٕ)تاريخّي أو واقعّي خارج عف الّنّص سياؽ لغوّي أو مقامّي تبميغّي أو 

 :(ٖ)يقوؿ أعرابيّ فيو األساليب المعروفة كالمطمع الغزلّي اّلذي يبدأ بأسموب األمر وذكر الّديار، 

 ]مف الّطويؿ[

تتتتتتتتا َمَمتتتتتتتتى َداٍر ِلَواِستتتتتتتتَعِة الَ ْبتتتتتتتتلِ   أَِلمَّ

 أَلُتتتتتتتوٍف ُتَستتتتتتتو ي َصتتتتتتتاِلَ  الَقتتتتتتتْوِم ِبتتتتتتتالر ْذلِ   

   
                                                           

 .ٓٔ/ٗ، موسومة المصطم  الّنقديّ ميويؾ، دي. سي. ( ٔ)
 .ٖٚ، المفارقة القرانّيةالعبد، محّمد،  انظر: (ٕ)
 م اسرات األدباء،. والّراغب األصبيانّي، ٙٓٛ/ ٕ والّشعر والّشعراء،. ٜٜٕ/ٗ ميون األخبار،ابف قتيبة، ٖ) )
ٕ /ٕٕٙ. 
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 َيِبيتتتتتتُت ِبَيتتتتتتا الُ تتتتتتدَّاثُ َ تَّتتتتتتى َكَ نََّمتتتتتتا

 َيِبيتُتتتتتتوَن ِفيَيتتتتتتا ِمتتتتتتْن َمتتتتتتَداِفَي ِمتتتتتتْن َنْختتتتتتلِ   

   
تتتتتتاَج َمكَّتتتتتتَة ُكمَُّيتتتتتتمْ   َوَلتتتتتتْو َشتتتتتتِيَدْت ُ جَّ

 َلرَاُ تتتتتوا َوُكتتتتتل  الَقتتتتتْوِم ِمْنَيتتتتتا َمَمتتتتتى َوْصتتتتتلِ   

   
األمر وتوجيو المخاطبيف توىـ بداية المطمع بأّف الّنّص غزلّي؛ لما عيد مف ابتداء بفعؿ 

ـّ القراءة تحدث الفجوة بيف ما كاف متوّقًعا وما ظيرت حقيقتو، فالقصد ىنا  إلى الّديار، وعندما تت

 ىجاء ىذه المرأة اّلتي ال تقؼ عند حّد في غّييا.

ـّ، ييجو حميد  وقد تقع المفارقة مف توظيؼ مظاىر الحياة اليومّية وجعميا سبًبا في الّذ

 :(ٔ)بللّي  زوجتو  ويرى أّنيا تحّمؿ المرآة وزر قبحيابف ثور اليا

 ]مف الّطويؿ[

 َلَقتتتتتتتتتتتتْد َظَمَمتتتتتتتتتتتتْت ِمْراَتَيتتتتتتتتتتتتا ُأم  َماِلتتتتتتتتتتتت ٍ 

 ِبَمتتتتتتتتتا َلَقتتتتتتتتتِت اْلِمتتتتتتتتتْراُة َكتتتتتتتتتاَن ُمَ تتتتتتتتترََّدا  

   
 َأَرْتَيتتتتتتتتتتتا ِبَختتتتتتتتتتتدَّْيَيا ُاُستتتتتتتتتتتوًنا َكَ نََّيتتتتتتتتتتتا

 َمَجتتتتر  ُاُصتتتتوِن الطَّْمتتتتِ  َمتتتتا ُذْقتتتتَن َفْدَفتتتتَدا  

   
 رًا َتْبِغتتتتتتتي الَغَطتتتتتتتاِريُف َاْيتتتتتتتَرهُ ِجتتتتتتت ْ مَ  رََأتْ 

 َوَفْرًمتتتتتتتتتتتا َأَبتتتتتتتتتتتى ِإلَّ اْنِ تتتتتتتتتتتَدارًا َفَ ْبَعتتتتتتتتتتتَدا  

   
 َوَأْستتتتتتتتتَناَن ُستتتتتتتتتوٍء َشاِخَصتتتتتتتتتاٍت َكَ نََّيتتتتتتتتتا

 َستتتتتتتتتَواُم ُأَنتتتتتتتتتاٍس َستتتتتتتتتاِرٌح َقتتتتتتتتتْد َتَبتتتتتتتتتدََّدا  

   
ذلؾ، جعؿ العادة أف تستعمؿ المرأة مرآتيا لمّتزّيف، وبدؿ مف أف يأتي الّشاعر عمى ذكر 

المرآة أداتو لميجاء، فيي اّلتي وقع عمييا ظمـ الّزوجة، وىي اّلتي أبرزت قبائحيا، فتحّولت المرآة 

ف تقوـ بو، وىذه الّنقمة مؤّثر معنوّي كبير، يجعؿ ألواقع إلى دور أراد ليا الّشاعر عف دورىا في ا

 المتأّمؿ يتوّقؼ عند الّنّص ويحّس بعمؽ ما يحّس بو الّشاعر.

 

 

                                                           
 .ٜٚديوانو،  ٔ))
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عماف بف قيوس التميمّي عندما عايرتو لفراره مف ويدخؿ نطاؽ المفارقة قوؿ دختنوس لمنّ 

 :(ٔ)القتاؿ وىو يحمؿ لواء قومو

 ]مف مجزوء الكامؿ[

 َفتتتتتتتتتتتترَّ اْبتتتتتتتتتتتتتُن َقْيتتتتتتتتتتتتتَوٍس الش تتتتتتتتتتتتتَجا

 ُع ِبَكف تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتِو ُرْمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتٌ  ِمَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل    

   
 َيْعتتتتتتتتتتتتُدو ِبتتتتتتتتتتتتِو َختتتتتتتتتتتتاِظي اْلَبِسيتتتتتتتتتتتتت

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتِي َكَ نَّتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتُو ِستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتْمٌي َأَزل    

   
تيجو الّشاعرة ابف قيوس بمفارقة تصويرّية، فيي تصّوره وقد فّر مف األرض المعركة مع 

وصفو بالّشجاع، وذلؾ تقريع واضح وسخرية معمنة، فمو كاف شجاًعا حقًّا لما فّر مف أرض 

المعركة، ومف المفارقات في ىذا المقطع قوليا "يعدو بو" فاألصؿ أف يعدو الفارس بحصانو ال 

و الحصاف، لكّنيا نفت عنو الفاعمّية عندما ترؾ ىو دوره وفّر، فمف جية ىي تفارؽ أف يعدو ب

 الوظائؼ الّطبيعّية واألصؿ في الّتعبير، ولكّنيا تظير حقيقة ما جرى وتصفو بما يستحّقو ليروبو.

 

 

 

 

 

                                                           
. ٖ٘ٛ/ٔ، ستتمط الللتتي. واألونبػػي، ٕٗٔ/ٕاألمتتالي، . وأبػػو عمػػي القػػالي، ٓٛ/ٔجميتترة المغتتة، ابػػف دريػػد،  ٔ))

. ٘٘-ٗ٘، ريتاض األدب فتي مراثتي شتوامر العتربوشػيخو، لػويس اليسػوعّي،  .ٖٖٚالعباب الّزاخر، والّصػغانّي، 
 .ٕ٘، شامرات العرب في الجاىمّية واإلسالمويم وت، بشير، 

ػُبِع والػّذئب.. الس تْمُي األزل  كثيػر المحػـ.  خاظي البستيي : قوّي مستقيـ. ِمَتلّ   : ذئػٌب أْرَسػُح َيَتول ػد بػيف الض 
 ، ماّدة )متؿ(، و)بضع(، و)سمع(.لساُن الَعَربِ انظر: ابف منظور، 
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 خاتمةال

وحصر  انتيى البحث في شعر ىجاء المرأة إلى ىذه الخاتمة، وفييا إجماؿ ألىـّ الّنتائج، 

ـّ  ألبرز القضايا، اّلتي جاءت مف اإلحاطة بموضوع الّدراسة، والحرص عمى جمع أطرافو، ول

شتات نصوصو وأفكاره مف بطوف المصادر، عمى ضوء نظرة الباحثة ورؤيتيا، وفيما يأتي 

 خبلصات األفكار المستنتجة مف الموضوع:

ىاجية حيًنا وميجّوة أو ميجوًّا أثبتت ىذه الّدراسة إسياـ المرأة في شعر اليجاء، بكونيا  -

أخرى؛ األمر اّلذي ينفي ما جاءت بو دراسات سابقة مف اختفاء صوتيا  بيا في أحاييفَ 

في إنتاج اليجاء تحديًدا،  أسيمت–كما ثبت بالّنصوص  –مف ىذا الميداف، حيث إّنيا 

 وذلؾ عمى مستويات عّدة اجتماعّية وسياسّية وفكرّية.

المرأة كانت أقّؿ مف الّنصوص اّلتي جاءت عمى لساف  نصوص اليجاء عمى لساف -

ـْ تمجأ إلى ذلؾ يعوُد  الّرجؿ، ورّبما  ألحد أمَرْيف؛ أّوليما: أّف المرأة في تمؾ العصور ل

الّشعر في المنافحة عف مواقفيا، والّرّد عمى غيرىا، وثانييما: أّف الّرواة لـ ييتّموا برواية 

 ّرواية عميو.ىذا الّنوع لعدـ انطباؽ شروط ال

جاء شعر اليجاء الّنسائّي مواكًبا لحياتيا ضمف األسرة والمجتمع، فقد ىجت بناء عمى  -

 خصومتيا مع أقاربيا رجااًل ونساء، وبناء عمى خصومات بيف القبائؿ وغيرىا.

ىجيت المرأة لذاتيا، فكاف ىجاؤىا انعكاًسا لسموكيا االجتماعّي وأخبلقيا وصفاتيا، أو  -

 ماعّي اّلذي أنشأ ليا عداوة مع غيرىا.لموقعيا االجت

ىجاء المرأة ليجاء غيرىا كاف نكاية بأىميا أو بأحد أقاربيا، وقريب مف ىذا الّنوع  -

 توظيؼ المرأة في معرض اليجاء.
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فّف اليجاء اّلذي تداخمت فيو المرأة إنتاًجا وتعّرًضا كاف ىجاء تصويريًّا، المقصود منو  -

إنكار أّف بعض الّنصوص كاف فييا وصؼ واقعي  لمّسموؾ كيد الخصـ والّنكاية بو، دوف 

 والّشكؿ وّظفت الّتصوير الفّنّي.

تعّددت دوافع اليجاء لكّف معظميا يتمحور حوؿ الّدوافع الّشخصّية، تحّركيا الخصومات  -

 أو العداوات، وجاءت بعض الّنصوص فييا نوع مف المرح والّسخرية.

أو أبياًتا ضمف قصائد، ثـّ جاءت القصيدة  غمب عمى اليجاء كونو قطًعا شعرّية، -

 القصيرة ثانًيا، ولـ تغب القصيدة اليجائّية الّطويمة رغـ ندرتيا.

لغة شعر ىجاء المرأة جاءت عمى مستوييف: فمنيا الجزلة الّرصينة، ومنيا البسيطة  -

الّسيمة، ومعجميا اّتصؿ بشكؿ مباشر بحساسّية وضع المرأة، فحضر معجـ الّشرؼ وما 

 عّمؽ بو مف ألفاظ الّسّب والقذؼ والوصؼ الجسدّي الجارح الفاضح.يت

تنّوعت األساليب في اليجاء، لكّف الممّيز ليا أّف ذلؾ كاف خدمة لرسالتو، وأّف تغيير  -

 األسموب أو توظيؼ أداة أسموبّية معّينة جاء رافعة معنوّية مؤّدية لميجاء وممعنة فيو.

اليجاء المتعّمؽ بالمرأة، وقد تعّددت مصادرىا وأشكاليا، وقد الّصورة الفّنّية أحد أركاف  -

ساىمت في تعويض الجانب المخفّي في كثير مف األحياف، أو إنطاؽ الموقؼ وكشؼ 

 المستور، ونقمو مف الخطابّية الفّجة إلى الفّنّية المتقّبمة رغـ قباحة المحتوى.

تنطوي عميو مف تناقض ييّز الوجداف أدت المفارقة دوًرا ميمًّا وفّعااًل في اليجاء، بما  -

 ويسترعي االنتباه ويشّد الّذىف.

موسيقى شعر اليجاء تضّمنت الموسيقى الخارجّية والّداخمّية، وكانت الّداخمّية خاّصة  -

 عامبًل مساعًدا في إيقاع معنى اليجاء وزيادة تأثيره.
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في ىذا العمؿ، اّلتي ىذا اإلجماؿ ال يغني عف كثير مف التّفاصيؿ والجزئّيات المدروسة 

يحسف الّرجوع إلييا الستكماؿ محتوى الّدراسة، غير أّنيا تعطي تصّوًرا حوؿ الّناحيتيف 

الموضوعّية والفّنّية المتعّمقتيف بشعر ىجاء المرأة مف الجاىمّية إلى نياية العصر األموّي، فما 

 .كاف فييا مف إصابة فباهلل وتوفيقو، وما كاف غيره فيذا جيد المقؿّ 

وال بّد قبؿ الختاـ مف توصية الّدارسيف والباحثيف بأف يعمموا عمى جمع ديواف لشعر  

اليجاء، وزيادة االىتماـ بو، فيو رغـ ما فيو مف بذاءة وقساوة في الّصورة والمعنى؛ إاّل أّنو 

 شّكؿ بنية فّنّية ممّيزة تستحّؽ دراستيا والوقوؼ عمييا.
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 المصادر والمراجي

 المطبومات العربّية والمترجمة  -أّوًل 

 القران الكريم. -
مركز  الّرمز والفّن مداخل األسموبّية والّسيموطيقيا إلى الّدرس الثّقافّي،إبراىيـ، الّسّيد؛  .ٔ

 ـ.ٕٚٓٓمصر، الّطبعة الثّانية،  -الحضارة العربّية، القاىرة
ابف األثير، أبو الحسف: عّز الّديف عمّي بف محّمد بف عبد الكريـ بف األثير الجزرّي  .ٕ

تحقيؽ: أبي الفداء عبد اهلل القاضي، دار الكتب  الكامل في التّاري ،ىػ(؛ ٖٓٙالمػَُتَوّفى )
 ـ.ٜٚٛٔلبناف، الّطبعة األولى،  -العممّية، بيروت

مصر،  -، دار المعارؼ، القاىرةّشعر المعاصرالّرمز والّرمزّية في الأحمد، محّمد فّتوح؛  .ٖ
 ـ.ٜٚٚٔدوف طبعة، 

البنية اإليقامّية في شعر مّز الّدين ابف أحمد، محّمد، وعميطي، بشرى، وآخر؛  .ٗ
 ـ.ٜٜٛٔ، منشورات اّتحاد الكتّاب الفمسطينّييف، القدس، الّطبعة األولى، المناصرة

ؼ، الجزائر، الّطبعة األولى، منشورات االختبل معجم الّسيميا ّيات،األحمر، فيصؿ؛  .٘
 ـ.ٕٓٔٓ

ديوانو، ىػ(؛ ٕٜاألخطؿ، أبو مالؾ: غياث بف غوث بف الّصمت الّتغمبّي المػَُتَوّفى ) .ٙ
لبناف، الّطبعة الثّانية، -دار الكتب العممّية، بيروت تحقيؽ: ميدي محّمد ناصر الّديف،

 ـ.ٜٜٗٔ
 ـ.ٜٛٚٔاألولى، ، دار العودة، بيروت، الّطبعة زمن الشعرأدونيس،  .ٚ
أسامة بف منقذ، أبو المظّفر: أسامُة بُف مرِشد بف عمّي بف مقم د بف نصر بف ُمنِقذ الِكنانّي  .ٛ

تحقيؽ: مصطفى حجازي، دار المنازل والّديار، ىػ(؛ ٗٛ٘الكمبّي الش ْيَزِرّي المػَُتَوّفى )
 ـ.ٕٜٜٔسعاد الّصباح، القاىرة، الّطبعة الثّانية، 

الّسيرة ىػ(؛  ٔ٘ٔ) المػَُتَوّفىف إسحؽ بف يسار المطمبّي المدنّي ابف إسحؽ، محّمد ب .ٜ
لبناف، الّطبعة األولى،  -، تحقيؽ: أحمد فريد المزيدّي، دار الكتب العممّية، بيروتالّنبوّية
 ـ.ٕٗٓٓ
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إعداد:  األااني،ىػ(؛ ٖٙ٘األصفيانّي، أبو الفرج: عمي بف الحسيف بف محّمد المػَُتَوّفى ) .ٓٔ
 ـ.ٜٜٗٔلبناف، الّطبعة األولى، -مكتب تحقيؽ دار إحياء الّتراث العربّي، بيروت

ىػ(؛ ٕٙٔاألصمعّي، أبو سعيد: عبد الممؾ بف ُقريب بف عبد الممؾ المػَُتَوّفى ) .ٔٔ
تحقيؽ: أحمد محّمد شاكر، وعبد الّسبلـ ىاروف، سمسمة ديواف العرب، األصمعّيات، 

 مسة، )د.ت(.لبناف، الّطبعة الخا-بيروت
شرح ديوان ىػ(؛ ٙٚٗاألعمـ الّشنتمرّي، أبو الحّجاج: يوسؼ بف سميماف المػَُتَوّفى ) .ٕٔ

ؽ.ىػ(، اعتنى بتصحيحو: الّشيخ أبو شنب  ٕٓالمػَُتَوّفى )ممقمة بن مبدة الّتميمّي 
ب بالجزائر، خزانة الكتب العربّية، مطبعة جوؿ كربويؿ بالجزائر، ااألستاذ بكمّية األد

 )د.ت(.
لبناف،  -،  دار التّنوير، بيروتجاستون باشالر جمالّيات الّصورةاإلماـ، عبادة؛  .ٖٔ

 ـ.ٕٓٔٓالّطبعة األولى، 
المؤتمف والمختمف في ىػ(؛  ٖٓٚاآلمدّي، أبو القاسـ: الحسف بف بشر المػَُتَوّفى ) .ٗٔ

، صّححو وعّمؽ عميو، ؼ. أسماء الّشعراء وكناىم وألقابيم وأنسابيم وبعض شعرىم
 ـ.ٜٜٔٔلبناف، الّطبعة األولى،  -دار الجيؿ، بيروت كرتكو،

ديوانو، ـ(؛ ٓٗ٘امرؤ القيس، جندح بف ُحجر بف الحارث الكندّي المػَُتَوّفى نحو ) .٘ٔ
 ـ.ٜٗٛٔتحقيؽ: محّمد أبو الفضؿ إبراىيـ، دار المعارؼ بمصر، الّطبعة الّرابعة، 

تحقيؽ: محمد ديوانو، ؽ.ىػ(؛  ٕأوس بف حجر، أبو شريح األسيدّي الّتميمّي المػَُتَوّفى ) .ٙٔ
 ـ.ٜٓٛٔلبناف، -يوسؼ نجـ، دار بيروت لمّطباعة والّنشر، بيروت

سمط الللي في شرح ىػ(؛ ٚٛٗاألونبي، أبو عبيد: عبد اهلل بف عبد العزيز المػَُتَوّفى ) .ٚٔ
 دار الكتب العممّية، )د.ت(. تحقيؽ: عبد العزيز الميمنّي،أمالي القالي، 

 إيكو، أمبرتو:  .ٛٔ
، ترجمة: أحمد الّصمعي، مركز دراسات الوحدة غةميا ّية وفمسفة المالّسي -أ

 ـ.ٕ٘ٓٓالعربّية، الّطبعة األولى، بيروت، 
ترجمة: سعيد بنكراد، الّطبعة الثّانية،  التّ ويل بين الّسيميا ّيات والّتفكيكّية،-ب

 ـ.ٕٗٓٓبيروت، المركز الثّقافّي العربّي، 
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 -، مكتبة زىراء الّشرؽ، القاىرةوالّتناّصّيةدراسات في الّنّص بحيرّي، سعيد حسف؛  .ٜٔ
 ـ.ٕٚٓٓمصر، الّطبعة األولى، 

ال ماسة البصرّية، ىػ(؛  ٙ٘ٙالبصرّي، عمّي بف أبي الفرج بف الحسف المػَُتَوّفى ) .ٕٓ
 ـ.ٜٜٜٔتحقيؽ: عادؿ سميماف جماؿ، مكتبة الخانجي، الّطبعة األولى، 

ِخزانة األدب ولّب لباب لسان ػ(؛ ى ٖٜٓٔالبغدادّي، عبد القادر بف عمر المتوّفى ) .ٕٔ
 مصر، )د. ت(. -، تحقيؽ: عبد الّسبلـ ىاروف، مكتبة الخانجي، القاىرةالعرب

، عالـ المصطم ات األساسّية في لسانّيات الّنّص وت ميل الخطاببو قّرة، نعماف؛  .ٕٕ
 ـ.ٜٕٓٓاألردف، الّطبعة األولى،  -الكتب الحديث، عّماف

ى بف عمّي بف محّمد بف حسف بف بسطاـ الّشيبانّي الُمَتوّفى التّبريزّي، أبو زكرّيا: يحي .ٖٕ
 ىػ(؛  ٕٓ٘)

 -، تحقيؽ: فخر الّديف قباوة، دار الكتب العممّية، بيروتشرح اختيارات المفّسل -أ
 ـ.ٜٚٛٔلبناف، الّطبعة الثّانية، 

، كتب حواشيو: غريد الّشيخ، وضع فيارسو: أحمد شمس شرح ديوان ال ماسة-ب
 ـ.ٕٓٓٓلبناف، الّطبعة األولى،  -العممّية، بيروت الّديف، دار الكتب

، ترجمة: طبلؿ وىبة، الّطبعة األولى، بيروت، أسس الّسيميا ّيةتشاندلر، دانياؿ؛  .ٕٗ
 ـ.ٕٛٓٓالمنّظمة العربّية لمّترجمة، 

 ىػ(؛ ٖٕٔأبو تّماـ، حبيب بف أوس الّطائّي المػَُتَوّفى ) .ٕ٘
ىػ(، تحقيؽ: أحمد ٓٗ٘المػَُتَوّفى ) برواية أبي منصور الجواليقيّ ديوان ال ماسة،  -أ

 ـ.ٜٜٛٔلبناف، الّطبعة األولى، -حسف بسج، دار الكتب العممّية، بيروت
تحقيؽ: محمود محّمد شاكر، دار المعارؼ الو شّيات )ال ماسة الّصغرى(، -ب

 ـ.ٜٚٛٔبمصر، الّطبعة الثّالثة، 
 ىػ(؛ ٕ٘٘الجاحظ، أبو عثماف: عمرو بف بحر المػَُتَوّفى   ) .ٕٙ

القاىرة،  -تحقيؽ: عبد الّسبلـ ىاروف، مكتبة الخانجييان والّتبيين، الب -أ
 ـ.ٜٜٛٔالّطبعة الّسابعة، 

تحقيؽ: عبد الّسبلـ ىاروف، مطبعة مصطفى البابي الحمبي ال يوان، -ب
 ـ.ٜٛٙٔوأوالده بمصر، الّطبعة الثّانية، 
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دار الّنيضة العربّية،  ، تحقيؽ: محّمد طو الحاجريّ رسا ل الجا ظ،  -ج
 ـ.ٖٜٛٔلبناف، )د. ط(،  -بيروت

، ُعِنَي بتصحيحو محّمد أميف الخانجي الكتبي الم اسن واألسداد -د
بقراءتو عمى الّشيخ أحمد بف األميف الّشنقيطّي في القاىرة، مطبعة 

 ىػ.ٕٖٗٔالّسعادة، مصر، الّطبعة األولى، 
برواية أبي سعيد ديوانو، ىػ(؛ َٛوّفى )قرابة جراف العود، عامر بف الحارث الّنميرّي المػُتَ  .ٕٚ

 ـ.ٕٓٓٓىػ(، دار الكتب المصرّية، الّطبعة الثّالثة، ٕ٘ٚالّسّكرّي المػَُتَوّفى )
دار بيروت لمّطباعة  ديوانو،ىػ(؛ ٓٔٔجرير بف عطّية الكمبّي اليربوعّي المػَُتَوّفى ) .ٕٛ

 ـ.ٜٙٛٔلبناف، -والّنشر، بيروت
مكتبة الخانجي  مقالت األستاذ م مود م ّمد شاكر،جميرة جماؿ، عادؿ سميماف؛  .ٜٕ

 بالقاىرة، )د.ت(.
تحقيؽ: محمود طبقات ف ول الّشعراء، ىػ(؛ ٖٕٔالجمحّي، محّمد بف سبّلـ المػَُتَوّفى ) .ٖٓ

 محمد شاكر، دار المدنّي بجّدة، )د.ت(.
الكتب  شرحو وقّدـ لو: أحمد رشاد، دارديوانو، ؽ.ىػ(؛  ٙٗحاتـ الّطائّي المػَُتَوّفى ) .ٖٔ

 ـ.ٕٕٓٓلبناف، الّطبعة الثّالثة، -العممّية، بيروت
ابف حجر العسقبلنّي، أحمد بف عمي بف حجر أبو الفضؿ العسقبلنّي الّشافعّي الُمَتوّفى  .ٕٖ

، رّقـ كتبو وأبوابو وأحاديثو: محمد فؤاد عبد فت  الباري شرح ص ي  البخاريّ ىػ(؛  ٕ٘ٛ)
طبعو: محب الديف الخطيب عميو تعميقات الباقي قاـ بإخراجو وصححو وأشرؼ عمى 

 ىػ.ٜٖٚٔلبناف،  -العبلمة: عبد العزيز بف عبد اهلل بف باز، دار المعرفة، بيروت
، الّدار الجماىيرّية لمّنشر الّسخرية في أدب الجا ظحسيف، الّسّيد عبد الحميـ محّمد،  .ٖٖ

 ـٜٛٛٔى، والّتوزيع واإلعبلف، الجميورّية العربّية الميبّية، الّطبعة األول
مكتبة اآلداب بالجماميز، اليجاء واليّجاءون في الجاىمّية، محّمد محّمد؛  حسيف، .ٖٗ

 مطبعة أحمد مخيمر، )د.ت(.
ِخزانة ىػ(؛ ٖٚٛالحموّي، أبو بكر بف عمّي بف عبد اهلل المعروؼ بابف حّجة الُمَتَوف ى ) .ٖ٘

 ـ.ٕ٘ٓٓألولى، ، تحقيؽ: كوكب دياب، دار صادر، بيروت، الّطبعة ااألدب وااية األرب
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ىػ(، وأبو عثماف سعيد بف ىاشـ ٖٓٛالخالدّياف، أبو بكر: محّمد بف ىاشـ المػَُتَوّفى  ) .ٖٙ
 األشباه والّنظا ر من أشعار المتقّدمين والجاىمّيين والمخسرمينىػ(؛ ٜٖٓالمػَُتَوّفى  )

لجميورّية )حماسة الخالدي ْيف(، تحقيؽ: الّسّيد محّمد يوسؼ، منشورات وزارة الثّقافة في ا
 ـ.ٜٜ٘ٔالعربّية الّسورّية، 

َمِمي ة المػَُتَوّفاة ) .ٖٚ شرح: ديوانيا، ىػ(؛ ٕٗالخنساء، تماضر بنت عمرو بف الحارث الس 
 ـ.ٕٗٓٓلبناف، الّطبعة الثّانية، -حمدو طّماس، دار المعرفة، بيروت

ف خّمكاف ابف خّمكاف، أبو العّباس: شمس الّديف أحمد بف محمد بف إبراىيـ بف أبي بكر ب .1ٖ
تحقيؽ: إحساف وفيات األميان وأنباء أبناء الّزمان، ىػ(؛  ٔٛٙالبرمكّي اإلربمّي المػَُتَوّفى )
 ـ.ٜٜٗٔلبناف، الّطبعة األولى،  -عّباس، دار صادر، بيروت

تحقيؽ: رمزي جميرة المغة، ىػ(؛ ٕٖٔابف دريد، أبو بكر: محّمد بف الحسف المػَُتَوّفى ) .ٜٖ
 ـ.ٜٚٛٔلبناف، الّطبعة األولى، -لممبلييف، بيروت منير بعمبكي، دار العمـ

تحقيؽ: عمر عبد الّرسوؿ، دار المعارؼ، ديوانو، ىػ(؛ ٛدريد بف الّصّمة المػَُتَوّفى ) .ٓٗ
 ـ.ٜ٘ٛٔمصر، -القاىرة

 -دار شؤوف الثّقافة العاّمة، بغداد الّصورة في الّتشكيل الّشعرّي،الّدليمي، سمير عمّي؛  .ٔٗ
 ـ.ٜٜٓٔ العراؽ، الّطبعة األولى،

دار العمـ لممبلييف،  جدلّية الخفاء والّتجّمي دراسات بنيوّية في الّشعر،أبو ديب، كماؿ؛  .ٕٗ
 ـ.ٜٗٛٔلبناف، الّطبعة الثّالثة،  -بيروت

ترجمة تّماـ حّساف، دار عالـ الكتب،  الّنّص والخطاب واإلجراء،دي بوجراند، روبرت؛  .ٖٗ
 ـ.ٜٜٛٔمصر، الّطبعة األولى،  -القاىرة

ترجمة: يوئيؿ يوسؼ عزيز، دار آفاؽ عربّية،  ممم المغة العاّم،، فرديناف؛ دي سوسور .ٗٗ
 ـ.ٜ٘ٛٔالعراؽ، الّطبعة الثّالثة،  -بغداد

، ترجمة: عبد الواحد لؤلؤة، المؤّسسة موسومة المصطم  الّنقديّ دي. سي. ميويؾ؛  .٘ٗ
 ـ.ٖٜٜٔالعربّية لمّدراسات والّنشر، بيروت، الّطبعة األولى، 

ترجمة: أحمد نصيؼ الجنابّي وآخريف، مؤّسسة  الّصورة الّشعرّية، دي لويس، سيسؿ؛ .ٙٗ
 ـ.ٕٛٓٔالخميج لمّطباعة والّنشر، الكويت، دوف طبعة، 

 ىػ(؛ ٕٙٚالدِّيَنَورّي، أبو محّمد: عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة المػَُتَوّفى ) .ٚٗ
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عيسى ، تحقيؽ: عبد المنعـ عامر، دار إحياء الكتب العربّية، األخبار الّطوال -أ
 ـ.ٜٓٙٔمصر، الّطبعة األولى،  -الحمبّي، القاىرة

 ـ.ٕٜٛٔ، تحقيؽ: أحمد محّمد شاكر، دار المعارؼ بمصر، الّشعر والّشعراء-ب
تحقيؽ: منذر محّمد سعيد أبو شعر، المكتب اإلسبلمّي، ميون األخبار،  -ج

 ـ.ٕٛٓٓلبناف، الّطبعة األولى، -بيروت
 ؼ بمصر، الّطبعة الّرابعة، )د.ت(.تحقيؽ: ثروت عكاشة، دار المعار  المعارف، -د

مكتبة ُمختار الّص اح، ىػ(،  ٓٙٙالّرازي، محّمد بف أبي بكر بف عبد القادر المتَوف ى ) .ٛٗ
 ـ.ٜٙٛٔلبناف،  -لبناف، بيروت

ىػ(؛ ٕ٘ٓالّراغب األصبيانّي، أبو القاسـ: الحسيف بف محمد بف المفّضؿ المػَُتوف ى ) .ٜٗ
)المجّمد األّوؿ( ىّذبو: إبراىيـ زيداف، ء والبمغاء، م اسرات األدباء وم اورات الّشعرا

ـ. )المجّمد الثّاني( منشورات دار مكتبة الحياة، ٕٜٓٔمصر، -مطبعة اليبلؿ بالفّجالة
 لبناف، )د. ت(. -بيروت

، دار الّنّص الغا ب في القصيدة العربّية ال ديثةالّربيدّي، عبد الّسبلـ عبد الخالؽ؛  .ٓ٘
 ـ.ٕٕٔٓاألردف، الّطبعة األولى،  -والّتوزيع، عّماف غيداء لمّطباعة والّنشر

الغربة وال نين إلى الّديار في شعر صدر اإلسالم والّدولة الّرجبّي، عبد المنعـ؛  .ٔ٘
إصدارات كرسّي الّدكتور عبد العزيز المانع لدراسات المغة العربّية وآدابيا، األموّية، 

 ـ.ٕٙٔٓالّرياض، الّطبعة األولى،  -جامعة الممؾ سعود
 -، مكتبة ابف سينا، القاىرةمن بناء القصيدة العربّية ال ديثةزايد، عمي عشرّي؛  .ٕ٘

 ـ.ٕٕٓٓمصر، الّطبعة الّرابعة، 
شعر ممرو بن ىػ(؛ ٕٔالّزبيدّي، أبو ثور: عمرو بف معدي كرب المذِحجّي المػَُتوّفى ) .ٖ٘

-بدمشؽ جمع وتنسيؽ: مطاع الّطرابيشّي، مطبوعات مجمع المغة العربّيةمعدي كرب، 
 ـ.ٜ٘ٛٔسورّية، الّطبعة الثّانية، 

تاج العروس من جواىر ىػ(؛ ٕ٘ٓٔالّزبيدّي، الّسّيد محّمد مرتضى الحسينّي المػَُتوّفى ) .ٗ٘
 ـ.ٕٗٓٓتحقيؽ: عمي ىبللي، مطبعة حكومة الكويت، الّطبعة الثّانية، القاموس، 

االّزّناد، األزىر؛  .٘٘ المركز الثّقافّي  ،نسي  الّنّص ب ث في ما يكون بو الممفوظ نص 
 ـ.ٖٜٜٔالعربّي، بيروت/ الّدار البيضاء، الّطبعة األولى، 
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تحقيؽ: عبد  الكتاب،ىػ(؛  ٓٛٔسيبويو، أبو بشر: عمرو بف عثماف بف قنبر المتوّفى ) .ٙ٘
 ـ.ٜٛٛٔمصر، الّطبعة الثّالثة،  -الّسبلـ ىاروف، مكتبة الخانجي، القاىرة

القاىرة،  -مكتبة الّنيضة المصرّيةعر العربّي، تاري  الّنقا ض في الشّ الّشايب، أحمد؛  .ٚ٘
 ـ.ٜٗ٘ٔالّطبعة الثّانية، 

، المطبعة الكاثوليكّية رياض األدب في مراثي شوامر العربشيخو، لويس اليسوعّي،  .ٛ٘
 ـ.ٜٚٛٔلآلباء اليسوعّييف، بيروت، الّطبعة األولى، 

المركز الثّقافّي ، الّصورة الّشعرّية في الّنقد العربّي ال ديثصالح، بشرى موسى؛  .ٜ٘
 ـ.ٜٜٗٔالعربّي، بيروت/ الّدار البيضاء، الّطبعة األولى، 

، دار الوفاء لدنيا الّطباعة والّنشر، ؛ في نقد الّشعر العربّي المعاصرالّصباغ، رمضاف .ٓٙ
 ـ.ٕٕٓٓمصر، الّطبعة األولى،  -اإلسكندرّية

تحقيؽ: العباب الزّاخر والمباب الفاخر، ىػ(؛ ٓ٘ٙالّصغانّي، الحسف بف محّمد المػَُتَوّفى ) .ٔٙ
العراؽ، الّطبعة األولى، -محّمد حسف آؿ ياسيف، دار الّشؤوف الثّقافّية العاّمة، بغداد

 ـ.ٜٚٛٔ
الوافي ىػ(؛  ٗٙٚالّصفدّي، أبو الّصفاء: صبلح الّديف خميؿ بف أيبؾ المػَُتَوّفى ) .ٕٙ

 -حياء الّتراث العربّي، بيروتتحقيؽ: أحمد األرناؤوط، وتركي مصطفى، دار إ بالوفيات،
 ـ.ٕٓٓٓلبناف، الّطبعة األولى، 

تحقيؽ المتُفّسمّيات، ىػ(؛ ٛٙٔالّضّبّي، أبو العّباس: المفّضؿ بف محّمد المػَُتَوّفى  ) .ٖٙ
 وشرح: أحمد محّمد شاكر، وعبد الّسبلـ ىاروف، دار المعارؼ، مصر، الّطبعة الّسادسة.

األدب العربّي حّتى نياية القرف الّرابع اليجرّي، طو، نعماف محّمد أميف، الّسخرية في  .ٗٙ
 ـ.ٜٛٚٔدار الّتوفيقّية لمّطباعة باألزىر، مصر، الّطبعة األولى، 

وزارة اإلعبلـ، مطبعة  المرشد إلى فيم أشعار العرب وصنامتيا،الّطّيب، عبد اهلل،  .٘ٙ
 حكومة الكويت، )د. ت(.

، دار اآلثار اإلسبلمّية، وصنامتيا الُمرِشد إلى فيم أشعار العربالّطّيب، عبد اهلل،  .ٙٙ
 ـ.ٜٜٛٔالكويت، الّطبعة الثّانية، 

بالاات الّنساء ىػ(؛ ٕٓٛابف طيفور، أبو الفضؿ: أحمد بف أبي طاىر المػَُتَوّفى ) .ٚٙ
وطرا ف كالميّن ومم  نوادرىّن وأخبار ذوات الرّأي منيّن وأشعارىّن في الجاىمّية وصدر 
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بعة مدرسة والدة عّباس األّوؿ بالّطرقة الّشرقّية بشارع تحقيؽ: أحمد األلفي، مطاإلسالم، 
 ـ.ٜٛٓٔمصر، الّطبعة األولى، -خيرت بالقاىرة

 ىػ(؛ ٕٖٛابف عبد رّبو، أبو عمر: أحمد بف محّمد األندلسّي المػَُتَوّفى  ) .ٛٙ
تحقيؽ: محّمد طبا ي الّنساء وما جاء فييا من مجا ب وارا ب وأخبار وأسرار،  -أ

 مصر، )د. ت(. -ة القرآف، القاىرةإبراىيـ سميـ، مكتب
لبناف، -تحقيؽ: عبد المجيد الّترحيني، دار الكتب العممّية، بيروتالعقد الفريد، -ب

 ـ.ٖٜٛٔالّطبعة األولى، 
مصر، دوف  -، دار المعارؼ، القاىرةالّصورة والبناء الشعريعبد اهلل، محّمد حسف؛  .ٜٙ

 ـ.ٜٔٛٔطبعة، 
دار الفكر العربّي، الّطبعة اسة في بنية الّدللة، در  -المفارقة القرانّيةالعبد، محّمد؛  .ٓٚ

 ـ.ٜٜٗٔاألولى، 
شرح: أشرؼ أحمد عدرة، دار الكتاب ديوانو، ؽ.ىػ(؛  ٕ٘عبيد بف األبرص المػَُتَوّفى  ) .ٔٚ

 ـ.ٜٜٗٔلبناف، الّطبعة األولى، -العربّي، بيروت
المؤّسسة  والّشعر،جمالّية الّصورة في جدلّية العالقة بين الفّن الّتشكيمّي عبيد، كمود؛  .ٕٚ

 ـ.ٕٓٔٓلبناف، الّطبعة األولى،  -الجامعّية لمّدراسات والّنشر والّتوزيع، بيروت
 القصيدة العربّية ال ديثة بين البنية الّدللّية والبنية اإليقامّية،عبيد، محّمد صابر؛  .ٖٚ

 ـ.ٕٔٓٓسورّية، دوف طبعة،  -منشورات اّتحاد الكتّاب العرب، دمشؽ
تحقيؽ: محّمد أديب ديوانو، ىػ(؛ ٖٓٔجـ: الفضؿ بف قدامة المػَُتَوّفى )العجمّي، أبو النّ  .ٗٚ

 ـ.ٕٙٓٓسورّية، -عبد الواحد، مطبوعات مجمع المغة العربّية بدمشؽ
تحقيؽ: ديوانو، ؽ.ىػ(؛  ٕ٘-ٕٕالعدوانّي، ذو اإلصبع : ُحرثاف بف محّرث المػَُتَوّفى ) .٘ٚ

-الّدليمّي، مطبعة الجميور، الموصؿعبد الوّىاب محّمد عمي العدوانّي، ومحّمد نائؼ 
 ـ.ٖٜٚٔالعراؽ، 

 ىػ(؛ٜٖ٘العسكرّي، أبو ىبلؿ: الحسف بف عبد اهلل بف سيؿ المػَُتوف ى ) .ٙٚ
، تحقيؽ: محّمد أبو الفضؿ إبراىيـ، وعبد المجيد قطامش، دار َجميرة األمثال  -أ

 ـ.ٜٛٛٔلبناف، الّطبعة الثّانية،  -الجيؿ، بيروت
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-، مطبعة األزىار البارونّية بشارع محّمد عميوشر و ديوان أبي م جن الثّقفيّ -ب
 مصر، )د.ت(.

شرحو وضبط نّصو: أحمد حسف بسج، دار الكتب العممّية،  ديوان المعاني، -ج
 ـ.ٜٜٗٔلبناف، الّطبعة األولى، -بيروت

تحقيؽ: عمي محّمد البجاوّي، ومحّمد أبو كتاب الّصنامَتْين )الكتابة والّشعر(،  -د
إحياء الّتراث العربّي، عيسى البابي الحمبّي وشركاه، الّطبعة الفضؿ إبراىيـ، دار 

 ـ.ٕٜ٘ٔاألولى، 
المركز الثّقافّي  الّصورة الفّنّية في الّتراث الّنقدّي والبالاّي مند العرب،عصفور، جابر؛  .ٚٚ

 ـ.ٕٜٜٔالعربّي، بيروت/ الّدار البيضاء، الّطبعة الثّالثة، 
ىػ(؛  ٜٙٚقيمّي اليمدانّي المصرّي المػَُتَوّفى )ابف عقيؿ، عبد اهلل بف عبد الّرحمف الع .ٛٚ

، تحقيؽ: محمد محيي الّديف عبد الحميد، دار شرح ابن مقيل ممى ألفّية بن مال 
مصر، دار مصر لمّطباعة ، سعيد جودة الّسحار وشركاه،  الّطبعة  -الّتراث، القاىرة

 ـ.ٜٓٛٔالعشروف، 
جمع وتحقيؽ وشرح: ديوانو، ىػ(؛ ّٓٔفى  )بعَد الُعْكمّي، أبو قيس: الّنمر بف تولب المػَُتوَ  .ٜٚ

 ـ.ٕٓٓٓلبناف، الّطبعة األولى، -محّمد نبيؿ طريفّي، دار صادر، بيروت
، الّطبعة ؛ ديوانوىػ( ٓٗ) المػَُتَوّفىعمّي بف أبي طالب  .ٓٛ ، جمع وترتيب: عبد العزيز الكـر

 ـ.ٜٛٛٔاألولى، 
قّدـ لو ووضع ىوامشو ديوانو، ىػ(؛ ُٖٜعَمر بف أبي ربيعة المخزومّي المػَُتوف ى ) .ٔٛ

 ـ.ٜٜٙٔلبناف، الّطبعة الثّانية، -وفيارسو: فايز محّمد، دار الكتاب العربّي، بيروت
تحقيؽ: إميؿ بديع ديوانو، ؽ.ىػ(؛  ٜٖعمرو بف كمثوـ، أبو األسود الّتغمبّي المػَُتوف ى ) .ٕٛ

 ـ.ٜٜٔٔلبناف، الّطبعة األولى، -تاب العربّي، بيروتيعقوب، دار الك
تحقيؽ: يحيى شعر ممرو بن لج  الّتيمّي، ىػ(؛ َ٘ٓٔعمرو بف لجأ التّيمّي المػَُتوف ى ) .ٖٛ

 ـ.ٖٜٛٔالكويت، الّطبعة الثّالثة، -الجبوري، دار القمـ
تحقيؽ: محّمد سعيد مولوّي، منشورات المكتب ديوانو، عنترة بف شّداد العبسّي؛  .ٗٛ

 ـ.ٜٗٙٔمصر، )د. ط(،  -اإلسبلمّي في القاىرة
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المقاصد الّن وّية ىػ(؛  ٘٘ٛالعينّي، بدر الّديف محمود بف أحمد بف موسى المػَُتَوّفى ) .٘ٛ
، تحقيؽ: عمي فاخر وآخريف، دار الّسبلـ لمّطباعة والّنشر في شرح شواىد شروح األلفّية

 ـ.ٕٕٔٓوالّتوزيع، مصر، الّطبعة األولى، 
 ـ.ٜٚٚٔدار الفكر، دمشؽ، الّطبعة األولى، الفرزدل، كر، الفّحاـ، شا .ٙٛ
، تحقيؽ: ميدي المخزومّي، كتاب العينىػ(؛ ٘ٚٔالفراىيدّي، الخميؿ بف أحمد الُمَتوف ى ) .ٚٛ

براىيـ السامرائي، دار اليبلؿ، الّطبعة األولى، )د. ت(.  وا 
ىػ(؛ ٓٔٔمػَُتَوّفى )الفرزدؽ، أبو فراس: ىّماـ بف غالب بف صعصعة الّدارمّي الّتميمّي ال .ٛٛ

لبناف، الّطبعة -شرحو وضبطو وقّدـ لو: عمي فاعور، دار الكتب العممّية، بيروتديوانو، 
 ـ.ٜٚٛٔاألولى، 

الفيروز آبادي، أبو طاىر: مجد الّديف محّمد بف يعقوب بف محّمد بف إبراىيـ الشِّيرازّي  .ٜٛ
الّتراث في مؤّسسة الّرسالة، تحقيؽ: مكتبة تحقيؽ القاموس الم يط، ىػ(؛ ٚٔٛالمػَُتوف ى )

 ـ.ٕ٘ٓٓلبناف، الّطبعة الثّامنة،  -بيروت
مؤّسسة ىنداوي لمّتعميـ والثّقافة،  الّدر  المنثور في طبقات رّبات الُخدور،فّواز، زينب،  .ٜٓ

 ـ.ٕٕٔٓمصر، )د. ط(،  -القاىرة
الييئة لي، األماىػ(؛ ٖٙ٘القالي، أبو عمّي: إسماعيؿ بف القاسـ البغدادّي المػَُتوف ى ) .ٜٔ

 ـ.ٜ٘ٚٔالمصرّية العاّمة لمكتاب، 
جميرة أشعار العرب في (؛ ىػٓٚٔ) المػَُتوف ىمحّمد بف أبي الخّطاب  القرشّي، أبو زيد: .ٕٜ

، تحقيؽ: عمّي محّمد البجاوّي، دار نيضة مصر لمّطباعة والّنشر، الجاىمّية واإلسالم
 ـ.ٜٔٛٔ

منياج البمغاء وسراج ىػ(؛  ٗٛٙ، أبو الحسف: حاـز بف محّمد المػَُتوف ى )القرطاجّنيّ  .ٖٜ
تحقيؽ: محّمد الحبيب بف الخوجة، الّدار العربّية لمكتاب، تونس، الّطبعة الثّالثة،  األدباء،
 ـ.ٕٛٓٓ

، دار الّنيضة العربّية لمّطباعة والّنشر، في الّشعر اإلسالمّي واألمويّ القّط، عبد القادر،  .ٜٗ
 ـ.ٜٚٛٔوت، لبناف، )د. ط(، بير 

البداية والّنياية، ىػ(؛ ٗٚٚابف كثير، أبو الفداء: إسماعيؿ بف عمر الّدمشقّي المػَُتوف ى ) .ٜ٘
 ـ.ٕٗٓٓلبناف،  -اعتنى بو: حّساف عبد المّناف، بيت األفكار الّدولّية
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مؤّسسة الّرسالة، أمالم الّنساء في ماَلَمي العرب واإلسالم، كّحالة، عمر رضا؛  .ٜٙ
 ـ.ٜٜ٘ٔلبناف، -بيروت

، ترجمة: محّمد فّتوح أحمد، دار ت ميل الّنّص الّشعرّي بنية القصيدةلوتماف، يوري؛  .ٜٚ
 ـ.ٜٜ٘ٔمصر، دوف طبعة،  -المعارؼ، القاىرة

تحقيؽ: الكامل في المغة واألدب، ىػ(؛ ٕ٘ٛالمبّرد، أبو العّباس: محّمد بف يزيد المَتَوّفى) .ٜٛ
 ـ.ٕٗٔٓلبناف، -بيروت-ة العصرّية، صيدامحّمد أبو الفضؿ إبراىيـ، المكتب

تحقيؽ: حسف ديوانو، ؽ.ىػ(؛  ٖٙالمثّقب العبدّي، العائذ بف محصف بف ثعمبة المَتَوّفى ) .ٜٜ
 ـ.ٜٔٚٔمعيد المخطوطات العربّية، -كامؿ الّصيرفّي، جامعة الّدوؿ العربّية

تونس، الّدار العربّية لمكتاب،  األسموبّية واألسموب،المسّدي، عبد الّسبلـ؛  .ٓٓٔ
 الّطبعة الثّالثة، )د. ت(.

 ىػ(؛ٖٗٛالمرزبانّي، أبو عبيد اهلل: محّمد بف عمراف المػَُتَوف ى ) .ٔٓٔ
تحقيؽ: سامي مّكي العاني، وىبلؿ ناجي، عالـ الكتب، أشعار الّنساء،   -أ

 )د.ت(.
، تحقيؽ: فاروؽ اسميـ، دار صادر، بيروت، الّطبعة األولى، معجم الّشعراء-ب

 ـ.ٕ٘ٓٓ
َشْرُح ديواِن ىػ(؛ ٕٔٗبو عمّي: أحمد بف محّمد بف الحسف المػَُتَوّفى )المرزوقّي، أ .ٕٓٔ

لبناف، -نشره: أحمد أميف، وعبد الّسبلـ ىاروف، دار الجيؿ، بيروتال ماَسة أِلبي تّمام، 
 ـ.ٜٜٔٔالّطبعة األولى، 

ىيئة أبو ظبي لمثّقافة المنافرات في أدب ما قبل اإلسالم، المزروعّي، فاطمة حمد؛  .ٖٓٔ
 ـ.ٜٕٓٓاإلمارات العربّية المّتحدة، الّطبعة األولى،  -راثوالتّ 
برواية  شرح نقا ض جرير والفرزدلىػ(؛ ٜٕٓمعمر بف المثّنى، أبو عبيدة المَتّوف ى ) .ٗٓٔ

، تحقيؽ: محمد إبراىيـ حور، ووليد محمود دّي عف الّسكرّي عف ابف حبيب عنواليزي
 ـ.ٜٜٛٔبعة الثّانية، اإلمارات، الطّ  -خالص، المجمع الثّقافّي، أبو ظبي

"، المركز الثّقافّي العربّي، ت ميل الخطاب الّشعرّي "استراتيجّية الّتناّص مفتاح، محّمد؛  .٘ٓٔ
 ـ.ٕٜٜٔبيروت، الّطبعة الثّالثة، 
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، تحقيؽ: عبد روسة البالاةىػ(؛  ٖ٘ٗ) المػَُتَوّفىالمعافى، عبد الممؾ بف عبد اهلل  .ٙٓٔ
 ـ.ٕٓٔٓالّطبعة األولى، لبناف،  -المنعـ حافظ الّرجبّي، المكتبة العصرّية، صيدا

تحقيؽ: عّزة ديوانو، ىػ(؛ ٖٚابف مقبؿ، تميـ بف ُأَبّي بف مقبؿ العامرّي المػَُتَوّفى ) .ٚٓٔ
 ـ.ٕٜٙٔدمشؽ، -حسف، مطبوعات مديرّية إحياء الّتراث القديـ

لسان ىػ(؛ ّٔٔٚديف محّمد بف مكـر المػَُتَوّفى )ابف منظور، أبو الفضؿ: جماؿ ال .ٛٓٔ
 ىػ.ٖٓٓٔبيروت، الّطبعة األولى،  -دار صادر العرب، 

 ديوانو،ؽ.ىػ(؛  ُٜٗمَيْمِيؿ بف ربيعة، عدّي بف ربيعة بف الحارث الّتغمبّي المػَُتَوّفى ) .ٜٓٔ
 شرح وتقديـ: طبلؿ حرب، الّدار العالمّية، )د.ت(.

، الييئة العاّمة في الّشعر العربّي المعاصر في سورّية الّيات القراءةالموسى، خميؿ؛  .ٓٔٔ
 ـ.ٕٕٔٓسورّية، دوف طبعة،  -الّسورّية لمكتاب، وزارة الثّقافة، دمشؽ

ديوانو، ىػ(؛  ٓ٘الّنجاشّي الحارثّي، أبو الحارث: قيس بف عمرو المػَُتَوّفى في حدود ) .ٔٔٔ
لّطبعة األولى، بيروت، ا  -جمع وتحقيؽ وشرح: د.عدناف محّمد أحمد، دار صادر

 ـ.ٜٕٓٓ
نياية األرب في ىػ(؛  ٖٖٚالّنويرّي، شياب الّديف أحمد بف عبد الوّىاب المتوف ى ) .ٕٔٔ

لبناف، الّطبعة األولى،  -، تحقيؽ: مفيد قميحة، دار الكتب العممّية، بيروتفنون األدب
 ـ.ٕٗٓٓ

، مصر -، دار نيضة مصر، القاىرةالّنقد األدبّي ال ديثىبلؿ، محّمد غنيمي؛  .ٖٔٔ
 ـ.ٕ٘ٓٓالّطبعة الّسادسة، 

صنعة: عبد العزيز الميمنّي، دار  ديوانو،ىػ(؛ ٖ٘اليبللّي، ُحَمْيُد بف ثوٍر المػَُتَوَفى ) .ٗٔٔ
 ـ.ٜٔ٘ٔالكتب المصرّية، الّطبعة األولى، 

 -، الّشركة المصرّية العالمّية لمّنشر، القاىرةجمالّيات القصيدة المعاصرةوادي، طو؛  .٘ٔٔ
 ـ.ٕٓٓٓمصر، الّطبعة األولى، 

-مكتبة اآلداب، القاىرةالّنقا ض في الّشعر الجاىمّي، الوصيفّي، عبد الّرحمف محّمد،  .ٙٔٔ
 ـ.ٖٕٓٓمصر، الّطبعة األولى، 
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الوطواط، أبو إسحؽ: جماؿ الّديف محّمد بف إبراىيـ بف يحيى الكتبّي المػَُتَوّفى  .ٚٔٔ
إبراىيـ شمس ، تحقيؽ: ارر الخصا ص الواس ة ومرر الّنقا ض الفاس ةىػ(؛ ٛٔٚ)

 ـ.ٕٛٓٓلبناف، الّطبعة األولى،  -الّديف، دار الكتب العممّية، بيروت
 –، منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومّي مقّدمة لدراسة الّصورة الفّنّيةاليافّي، نعيـ؛  .ٛٔٔ

 ـ.ٕٜٛٔدمشؽ، دوف طبعة، 
المطبعة المكتبة األىمّية، شامرات العرب في الجاىمّية واإلسالم، يم وت، بشير؛  .ٜٔٔ

 ـ.ٖٜٗٔلبناف، الّطبعة األولى، -الوطنّية ببيروت
زىر األكم في ىػ(؛  ٕٓٔٔاليوسّي، أبو عمّي، الحسف بف مسعود بف محّمد الُمَتَوف ى ) .ٕٓٔ

 -، تحقيؽ: محّمد حّجي، ومحّمد األخضر، دار الثّقافة، الّدار البيضاءاألمثال وال كم
 ـ.ٜٔٛٔالمغرب، الّطبعة األولى، 

 لّرسا ل واألطرو ات ا -ثَاِنًيا

، ماجستير، كّمّية اآلداب في صورة الفخر واليجاء في شعر الّنقا ضعّباس، رشا عبيد،  .ٔ
 ـ.ٕٛٓٓ -ٕٚٓٓالّسوداف،  -جامعة الخرطـو

، ماجستير، كّمّية اآلداب في شعر الثّار مند شامرات العصر الجاىميّ قميؿ، إيماف،  .ٕ
 ـ.ٕ٘ٔٓ -ٕٗٔٓالجزائر،  -جامعة العربّي بف مييديّ 

 الّدورّيات  -ثَاِلثًا

صورة المرأة في شعر صدر بمتاجّي، سوسف محّمد عبد الجّواد؛ بحث محّكـ بعنواف:  .ٔ
حولّية المغة العربّية بنيف بجرجا، جامعة األزىر،  العدد اإلسالم بين ال ّسّية والعذرّية، 

 (.ٛٙٚ -ٛ٘ٙـ، )ٕٔٔٓ(، ٔ( الجزء )٘ٔ)
، مجّمة جسور المعرفة جامعة الّدللّي وأثره في تطّور الّمغةالنزياح بخولة، ابف الّديف؛  .ٕ

 (.ٕٜ -ٓٛالّشمؼ)الجزائر(، المجّمد الثّاني، العدد الّسابع، )-حسيبة بف بو عمي
يث )ال ّر( ناز  بنية الّصورة الفّنّية في الّنّص الّشعرّي ال دجرادات، رائد وليد؛  .ٖ

 ـ.ٖٕٔٓ(، ٕ، ٔ(، العدد )ٜٕد )، مجّمة جامعة دمشؽ، المجمّ االمال كة أنموذجً 
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ىجاء الّزوجة في العصر العّباسّي األّول، حسف، عبد الفتّاح كماؿ؛ بحث محّكـ بعنواف:  .ٗ
(، الّسنة الثّالثة، ٛ(، العدد )ٖسامّراء، المجّمد ) -مجّمة جامعة تكريت، كّمّية الّتربية

 (.ٖٛ -ٕٙـ، )ٕٚٓٓ
اليجاء من الجاىمّية  ّتى نياية ، عبد العزيز بف محّمد؛ بحث محّكـ بعنواف: الخويطر .٘

حولّية نظرة في طبيعة الفّن وتراو و بيَن القبمّية واإلسالم والّسياسة، -العصر األمويّ 
 -ٕٛٔـ، )ٖٕٔٓ(، ٔ(، العدد )ٖٖمصر، المجّمد ) -كّمّية المغة العربّية بالّزقازيؽ

ٕٕٓ.) 
مجّمة جامعة  المرأة في شعر جران العود الّنميرّي،ـ بعنواف: طو، نزيية؛ بحث محكّ  .ٙ

(، العدد ٓٗتشريف لمبحوث والّدراسات العممّية، سمسمة اآلداب والعموـ اإلنسانّية، المجّمد )
 (.ٓٛ -ٖٙـ، )ٕٛٔٓ(، ٘)

اليجاء العّزاوّي، ىادي سدخ زغير، والّزىيرّي، جميؿ بدوي حمد؛ بحث محّكـ بعنواف:  .ٚ
مجّمة القادسّية في اآلداب والعموـ الّتربوّية، العدد  نقا ض جرير والفرزدل، بالمرأة في

 (.ٙٓٔ -ٜٗـ، )ٜٕٓٓ(، ٛ(، المجّمد )ٔ)
ىجاء المرأة في الّشعر العربّي  ّتى نياية العصر عودة، خميؿ؛ بحث محّكـ بعنواف:  .ٛ

غة والّتحديات قضايا األدب والم -، المصدر: أعماؿ المؤتمر العاـ لّمغة العربّيةاألمويّ 
ـ، ٕٓٓٓ-فمسطيف، مايو-كمية اآلداب، غّزة-المعاصرة،  مجّمة الجامعة اإلسبلمّية

(ٜٛٙ- ٜٛٔ.) 

 مراجي إلكترونّية  -رابًعا

 معجـ الّشعراء العرب، مجموعة مف المؤّلفيف، الّرابط: -
https://shamela.ws/book/2114 
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Summary: 

 

This study takes its way through poetry in the period of its first renaissance, 

from the pre-Islamic era to the end of the Umayyad era, and reads in it images from 

the literary, social, cultural and intellectual life of that period, and specializes in 

studying an aspect of that period related to women who often consider women in 

that period. However, their involvement in the subject of satire, which this study 

proves, makes them actors in various aspects of life and society. 

The study aimed to monitor the presence of women in this field, by being 

productive or interfering in it due to the occurrence of spelling on them, in addition 

to clarifying the artistic value of poetry in this direction. Sub-sections, revealing the 

tools used in the composition of the purpose, then identifying the technical 

phenomena that shape the texture of that poetry. 

The thesis concluded that the participation of women is definitely proven, as 

evidenced by the large number of texts that were collected and studied, then it was 

found that women attended in all the joints of this section of poetry, so they were 

satirists, and they developed and developed, as they did so. The satire that was 

issued to the woman or about her revolved around satire with honor, sarcasm and 

sarcasm, or satire with appearance and ugliness, and some social behaviors such as 

miserliness and cowardice and others. 

These data were poured into a beautiful poetic entity despite the negativity 

of the subject it seeks. It was noted that the poets and poets did not leave an artistic 

direction without entering it to increase the impact of their satire, so they employed 

the different structures of the poem, and the use of all the stylistic tools of the 

language. The poetic music of the seas shares it with the interior music, which 

combines with image, imagination and paradox, as these phenomena were moral 

levers, and expressive pillars, upon which the poets relied in communicating their 

goals. 
 


