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٩٩  

  الرجل يف الشعر النسائي العريب القدمي
*أمينة حممود

  :مقدمة
إذا "    يروي امليداين يف جممع األمثال مثالً هـو       

ـياح الـديك فلتـذبح        " صاحت الدجاجة ص
قاله الفرزدق يف امرأة قالـت      "ويعلق عليه قائالً    

، ومن الصعب اجلزم بـصحة نـسب        ١"شعراً  
اد واضـح،   العبارة إىل الفرزدق، إال أن املعىن املر      

الرجـل،  " طبيعة"فن يتفق مع    " الشعر"وهو أن   
  .بينما يتناقض مع طبيعة األنثى

    يف املقابل توجد قصة أخـرى ذات مغـزى         
ـان           خمتلف وعميق، و هي أن النابغة الـذبياين ك
جيلس يف سوق عكاظ ليحكِّم بـني الـشعراء،         
فأتته اخلنساء يف إحـدى املواسـم وأنـشدته         

ـا     قصيدا الرائيـة يف ر     ـاء أخيه ، "صـخر "ث
فأعجب ا وقال هلا اذهيب فأنت أشـعر مـن          
كانت ذات ثـديني، ولـوال هـذا األعمـى          

 لفـضلتك علـى     -يعين األعشى -أنشدين قبلك 
شعراء هذا املوسـم، فإنـك أشـعر اإلنـس          

  . ٢واجلـن
ـاً،             التراث الشعري للمرأة العربية غزيـر كم
ـبري مـن           وممتد تارخيياً، كما اشتهر عن عدد ك

عراته اجلودة واإلبداع، وهو يكتسب أمهيـة       شا
خاصة بسبب أنه أكثر وجـوه إبـداع املـرأة          
ـا ينـدر           العربية يف جمال األدب والفكـر، فبينم
وجود نـصوص للمـرأة العربيـة يف األدب أو          
التاريخ أو علوم القرآن أو احلديث أو الفقـه أو          
التصوف أو الفلسفة، توجد غـزارة يف املقابـل         

ري هلا، وهـذا مـن األمـور        يف اإلبداع الشع  
ـاذا  : املثرية للتساؤل واليت تطرح إشكالية هامة      مل

الغزارة يف اإلبداع يف جمالٍ واحـد، والنـدرة يف          

باقي ااالت؟ البحث عن اإلجابـة أو التفـسري     
ـتنباط كتـب            ال جيب أن يقتـصر علـى اس
التاريخ، إن التراث الشعري للمرأة العربيـة ذاتـه    

ـات تفـسري تلـك      ميكن اختاذه آلية مـن       آلي
ـته   ــك بدراسـ ــكالية، وذل ــة اإلش دراس

تعـىن  " أدبيـة نقديـة   "وليست   "موضوعية"
باملستوى الفين و املعايري الشكلية، فـألن شـعر         
ـا،           املرأة العربية هو أغلب ما لدينا مـن إنتاجه
فإنه ميكن أن يجلي لنا الكثري عن تلـك املـرأة           
وتكوينــها الــذهين والنفــسي والشخــصي، 

حياا، وعالقتـها مـع الرجـل،       وقضاياها و 
  .وأوضاعها اتمعية والتارخيية

ـا مـن      هذه الدراسة املوضوعية تتخـذ ماد   
ـا مـن          مجيع الشواهد الشعرية اليت وصلت إلين
إبداع املرأة العربية على مـدى العـصور منـذ          
اجلاهلية، وبغض النظر عن القيمة الفنيـة لتلـك         
ـا           الشواهد، وبغض النظـر أيـضاً عـن كو

  .لشاعرات شهريات، أو نساء جمهوالت
    وبنظــرة ســريعة مستقــصية للخطــوط 
ـا وقفـة علـى هـذا            العريضة جداً، كانت لن
ـاولني          التراث الـشعري العـريب النـسائي، حم

ـياء بعينـها     وعـي تلـك املـرأة      : تلمس أش
ـا مـن     -عالقتـها بالرجـل    -بنفسها موقعه

  .التقاليد االجتماعية
ـات  معجـم   "     وقد اعتمدنا علـى      األدبي

، تأليف مجال الدين حممـد احلـسن        "الشواعر
 وحتقيق أمحـد    -٣بك السمان احلموي احلسيين   

يوسف الدقاق؛ وذلك ألنـه معجـم ضـخم،     

   .باحثة يف النقد األديب*
  .٢٠٠١هـ، يونيه١٤٢٢، ربيع أول ٢اسات املرأة واحلضارة، عددمجعية در©
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١٠٠  

ـاعرات العـرب         مجعت مادته الغزيرة أغلب ش
  .إن مل يكن كلهن

    وقد اشتهر عن شعر املرأة العربيـة أن أغلبـه          
ـ          ـاً للرج ل، كان يف الرثاء، والرثاء يكون دائم

فهي ترثي األب أو الـزوج أو األخ أو االبـن،           
وختلط يف شعر الرثاء املشاعر احلزينة يف صـورة         

  .املدح والفخر ذا الرجل وقومه أيضاً
    لكن املرأة العربية أبدعت بغـزارة أيـضاً يف         
ـال        الغزل واحلب وهجاء األزواج، ومـدح رج
الدولة والكرباء، والرجل هنا هو حمـور تلـك         

ـاء،     األغراض م  ـان يف الرث يف " الرجـل "ثلما ك
إبداع املرأة العربية شعراً ميكـن أن يكـون أداة          
ـا،           الة يف معرفة الكثري عن تلك املـرأة وحيافع

املـرأة  "كما يفتح الباب لدراسات مقارنة بـني      
الرجـل يف شـعر     "، و   "يف شعر الرجل العريب   

ة   ".املرأة العربـي
  :   شعر الغزل و احلب

ـايل            صورة املرأة يف    الـشعر العـريب الرج
كانت من التقاليد الشعرية املوروثـة، أي هـي         –

من التقاليد الفنية اليت توارثها الـشعراء العـرب         
ـال       ٤منذ اجلاهلية  ، وصورة املرأة الشعرية هي مث

وليست واقع، مثال خطَـه الـشعراء األوائـل،         
ـام بـه            وهنا قام الشعر العريب بالدور الـذي ق

  .٥لقدماءالنحت عند اليونان ا
   والشعر العريب النـسائي يف الغـزل واحلـب         
جدير بالوقوف عليه وطرح أسئلة حمددة عليـه،        
أمهها هل ذلك الشعر خضع لتقاليد فنية معينـة         
موروثة، أم أنه كان على العكس مـن الـشعر          
الرجايل أكثر حترراً من تلك التقاليـد، وأكثـر         

ـالواقع؟    ارتباطاً ب

يف شعر املرأة العربيـة     " الرجل"   مبعىن آخر هل  
الغزيل هو مثال وليس واقعاً؟، أم كانـت املـرأة          
أكثر واقعية يف شعرها مـن الرجـل، حبيـث          
كانت رؤيتها للرجل، ورؤيتها كذلك لنفـسها       

  أشد ارتباطاً بالواقع أم احلقيقة؟
ـاش،          تلك تساؤالت مطروحة للبحث والنق
ـات           فلسنا هنا يف حمل طرح تفـسريات أو إجاب

والتراث الشعري النـسائي العـريب يف       . .حمددة
ـثري الـشواهد،         احلب والغزل، ضخم املادة وك
ونصوصه تتراوح بني درجات متناقـضة مـن        
ـاء والرضـوخ للتقاليـد واجلـرأة          العفة واحلي
والتحرر واون، معربة بذلك عن مدى قـدرة        

الـذات  : الشاعرة العربيـة يف حـل معادلـة       
  واتمـع؟

 التـراث الـشعري        وقصص احلب شائعة يف   
ـادل بـني          العريب، وتقوم على احلب والوفاء املتب
الرجل واملرأة، وتلك القصص تشهد بالفاعليـة       
للمرأة احملبة؛ فهي تعلن حبها للـشاعر العاشـق         
حىت لو كانت متزوجـة مـن رجـل آخـر،           
وتنتهي حياا كمداً وحزناً على العاشق الـذي        
ـا بـسبب           مات من شدة حبه ووجـده عليه

 وغالباً ما ميـوت العاشـقان يف نفـس          الفراق،
ـا يف            اللحظة، أو بفارق أيام قليلة، حىت لـو كان

ـاعدين   .بلدين متب
شيوع تلـك القـصص ال ينبغـي أن يكـون         
مسوغاً لنا للجزم بأن العرب كانت تقـر حبـق          
املرأة يف احلب وإعالنه، فلدينا شواهد متناقـضة        
ـيس          مع ذلك، ولنسمع ليلى العامرية حمبوبـة ق

  :ون تقـولان
  مل يكن انون يف حالة              إال و قد كنت كما كانا
ماناً د ذبت كـت ه باح بسر اهلـوى         وإنين ـق   لكـن
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١٠١  

ـاً   :   وتقول أيض
  باح جمنون عامر واه          وكتمت اهلوى فمت بوجدي
  فإذا كان يف القيامة نودي     من قتيل اهلوى تقدمت وحدي

ـا ليلـى            ليلى العا  مرية قتيلة كتمان اهلوى، أم
األخيلية أكرب شاعرة عربيـة بعـد اخلنـساء،         
وكانت تتميز باجلرأة واجلسارة، فقـد أعلنـت        
ـا،            عن حبها بطريقـة بارعـة ال تؤاخـذ فيه

اللـص والـشاعر    " توبة بين احلمري  "عشقت ليلى 
الشهري، وكان عاشقاً هلا مولعاً ا، لكـن ليلـى          

ـاه     تزوجت رجالً غريه، وهاجت    ـا جت  عواطفه
بعد أن قتل يف إحدى الغـزوات، فلـم         " توبة"

فيه، وقـد   " الرثاء"جتد سبيالً إلعالا إال بقول      
ـا لـصوصيته          قالت فيه مراث طويلة تتأول فيه
ـاً يف             ـيس مـذنباً أو غريب مبا جيعله بطـالً ول

  .٦سلوكه
    وجعلــت الرثــاء قناعــاً لإلعــالن عــن 

تلـك  مشاعرها اجلياشة جتاهه، وخلعت علـى       
ــد  ــة مراعــاة للتقالي ــشاعر مــسحة ديني امل

ة   .االجتماعـي
وملا هرمت ليلى حرصت على إعـالن أنـه مل          

  :يكن بينهما أية ريبة فقالت
  وذي حاجة قلنا له ال تبح ا     فليس إليها ما حييت سبيل 

  لنا صاحب ال ينبغي أن خنونه وأنت ألخرى صاحب وخليل
ـتالف مـع              وختتلف األمـور جـد االخ

لشاعرات اجلواري الـاليت عـشن يف قـصور         ا
اخللفاء واألمراء، وعشن يف ظل مظاهر التـرف        
والثراء، وأحطن بالعناية واالهتمام من الكـرباء،       
ـاء         ـادة الغن وكن يتمتعن باجلمال والذكاء وإج
والشعر، تلك القصور كانت راعيـة للـشعراء        
ـبه          واألدباء، وكانـت هـؤالء اجلـواري أش

ـات      بسيدات الصالونات الث   قافيـة، فهـن حماط

ـاء           ـاورين هلـن مـن العلم باملعجبني ن واحمل
واألدباء والشعراء، وقد أجدن يف قـول الـشعر         
ــدخلن يف   ــن ي ــوى، وك ــب واهل يف احل
ـال، ومتيـزن          مساجالت مـع الـشعراء الرج
باجلرأة يف استخدام املفردات والصور احلـسية،       

  :يقول القاسم بن عيسى
  ي املطي إيلَّ ما مل يركبقالوا عشقت صغرية فأجبتهم   أشه

  كم بني حبة لؤلؤ مثقوبة         نظمت وحبة لؤلؤ مل تثقب
  :    وجتيبه فضل الشاعرة اجلارية

  إن املطية ال يلذ ركوا            ما مل تذل بالزمام وتركب
     والدر ليس بنافع أصحابه          حىت يؤلف للنظام مبثقب

ـات       االختالفات بينة بني الـشا     عرات العربي
احلرائر الالئى عشن حتت ضغط جتارب حـب        
حقيقية ووطأة ضغوط اجتماعيـة، وتراوحـت       
ـان، وتلـك          أشعارهن بـني البـوح والكتم
ـاة خمتلفـة،         الشاعرات اجلواري الاليت عشن حي
فاختلفت شخـصيان، واختلفـت رؤيتـهن       

  .ألنفسهم وللرجل وللحب
ـاالً             مع الشاعرات األندلـسيات نـشهد مث

ـاً  "يداً للمرأة العربية الشاعرة، نـشهد       جد وعي
، اعتداداً بالنفس، فخـراً باألنوثـة،       "أنثوية حاداً 

ـان جـل    . إكباراً للذات، ندية مع الرجـل      ك
شاعرات األنـدلس مـن احلرائـر مـن ذوي          
ـالعلم         ـتهرن ب احلسب والنسب والالئـي اش
واألدب والفصاحة، وكان لبعـضهن قـصص       

الـشعراء  حب شهرية مع أعالم الدولـة مـن         
ـارهن الـشعرية      ـتكن آث والوزراء و اخللفاء، ول
ـا            يف احلب والعالقة مع الرجل خـري خمـرب لن

  .عنهن ورؤيتهن ألنفسهن وللرجل
    كان الوزير أبو بكر بـن سـعيد عاشـقاً          

  :للشاعرة الغرناطية نزهون وأرسل إليها مرة
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  يا من له ألف خل                 من عاشق وصديق
                     س مرتالً يف الطريقأراك خليت للنا

ه   :فأجابـت
  حللت أبا بكر حمالً منعته سواك 

                          وهل غري احلبيـب لـه صـدري        
  وإن كان يل كم من حبيب فإمنا     

                              يقدم أهل احلق حب أيب بكر
  :و قد خطبها رجل قبيح فأجابته

   أنوك              سفيه اإلشارة و املرتععذيري من عاشق
  أتى            يروم به الصفع مل يصفع) قد(يدوم الوصال مبا 

  برأس فقري إىل كية                         ووجه فقري إىل برقع
   وكانت عائشة القرطبية من أشـهر حرائـر        
األندلس علماً وفـصاحة وشـعراً، وكانـت        

اء مل تتـزوج،    تكتب املصاحف، وماتت عـذر    
وقد خطبها أحد الشعراء، فلم ترضـه وكتبـت         

  :له
  أنا لبوة لكنين ال أرتضي   

  نفسي مناخاً طول دهرى من أحد
  و لو أنين أختار ذلك مل أجب

                      كلباً و كم أغلقت مسعي عن أسد
-حفصة الركونية يف نفـسها      " غزل"   ولنقرأ  

ـارة   و قـد ذهبـت       -إن جاز ذلك التعبري    لزي
عاشقها أيب جعفر بن سعيد، فـدفعت برقعـة         
ـيدها             ـتعلن س ـا إىل اجلاريـة ل فيها شـعر هل

  :بقدومها، تقـول
  زائر قد أتى جبيد الغزال            مطلع حتت جنحه للهالل
  بلحاظ من سحر بابل صيغت   ورضاب يفوق بنت الدوايل
  يفضح الورد ما خوى منه خد       وكذا الثغر فاضح لآليل

     
ـا   "    أما والدة بنت املستكفي    وحيـدة زما "

ـيخربنا          ودرة عصرها فإن شعرها هو الـذي س

عن تلك املرأة الفريدة اليت ماتـت ومل تتـزوج،          
  .بينما كانت معشوقة لكثري من أهل زماا

  :   تقول
  أنا واهللا أصلح للمعايل         و أمشي وأتيه تيهاً

   من يشتهيهاوأمكن عاشقي من صحن خدي  وأعطي قبليت
ـا،             وقد عشقت ابن زيدون وكان عاشـقاً هل
ومثلما أوقف عليها كثرياً من شعره، قالت فيـه         

  :هي أيضاً شعراً كثرياً، منه قوهلا
  حلاظكم جترحنا يف احلشا         وحلظنا جيرحكم يف اخلدود
  جرح جبرح فاجعلوا ذا بذا    فلما الذي أوجب هذا الصدود

ارن والدة بني عمق حبـها         يف البيت األول تق   
  .البن زيدون وسطحية حبه هلا

ليلـى  "و" والدة"     لكن ما أبعد الفرق بـني       
، ليلى خلعت مـن صـفات البطولـة         "األخيلية
الذي كان لصاً بدافع من حبها لـه،        " توبة"على

ـا مـن            أما والدة فإن حبها البن زيدون مل مينعه
ظع أن تنتقده أشد االنتقاد لعيوبه بل وتصفه بـأف        

النعوت يف شعرها، وحبها له ال يتجاوز حبـها         
  .لنفسها واعتدادها بذاا

     تقول له بعد أن طلـب مـن جاريتـها أن           
  :تعيد الغناء بغري أن تأمرها والدة بذلك

  لو كنت تنصف يف اهلوى ما بيننا  
    مل و جارييت ومل تتخري

     وتركت غصناً مثمراً جبماله 
            وجنحت للغصن الذي مل يثمر                      

  ولدت وعلمت بأنين بدر السما          
  لكن وقعت لشقويت باملشترى

  :    وكتبت إليه وهي غضىب
  إن ابن زيدون على فضله         يلهج يب شتماً وال ذنب يل

  "علي"يلحظين شذراً إذا جئته            كأمنا جئت ألخصي
  .يدونهو غالم البن ز" علي"    و
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  :    وقالت فيه أيضاً بعد مقاطعة بينهما
  ولقبت املسدس وهو نعت         تفارقك احلياة وال يفارق
وطي ومأبون وزان             وديوث وقرنان وسارق   فـل

    كما هجت والدة حبيبها، كـذلك انتـشر        
هجاء األزواج شعراً بني نساء العـرب، وهـو         

ـا باملزيـد    مثله مثل الغزل ميكن استنطاقه ليخ      ربن
ـا بنفـسها وعالقتـها          عن املرأة العربية ووعيه

رجـل ـاـل   .ب
  :   هجاء األزواج

ـات الـاليت            هناك بعض الشاعرات املعروف
هجون أزواجهن، مثل امرأة قتادة بن املغـرب،        

  :وكانت شاعرة جميدة، وقد قالت
  حلفت ومل أكذب وإال فكل ما

      ملكت لبيت اهللا أهديه حافية
  ملنايا أغرضت القتحمتها             لو أن ا

      خمافة فيه إن فيه لداهية
    لكــن باستقــصاء األمثلــة املوجــودة يف 

للنـساء الـاليت    " معجم األديبات الـشواعر   "
هجون أزواجهن وجـدنا أن معظمهـن كـن         
نساء عاديات ومل يعرفن بقول الشعر، بـل ومل         
يذكر سوى أمسائهن اُألول فقط، أو مل يـذكر         

، ويبدوا أن كـن بعيـدات       "امرأة"لمةسوى ك 
مـع الـزوج    " املعاناة"عن الشعر واألدب، لكن     

دفعت ن للشعر تنفيساً عن مـشاعر الغـضب         
  :تقول امرأة امسها أميمة. والكراهية

  إين ندمت على ما كان من عجيب          
     وأقصر الدهر علي أي إقصار

  فليتين يوم ما قالوا أنيت زوجته    
   ذو نيوب مسه ضار أصابين

  يا رب إن كنت يف اجلنان مدخله          
    فاجعل أميمة رب الناس يف النار

محيدة ابنـة   "    وأشهر من هجت األزواج هي    
ـيالت       "النعمان بن البشري   ، وكانـت مـن مج

ـنفس           نساء العرب ونـشأت علـى عـزة ال
ـا مـن          واالعتداد بالذات، وصارت ال ترى هل

 ثالثـة أزواج    قرين يوافقها، وقـد تزوجـت     
  .هجتهم مجيعاً، حىت خافت من لساا العرب

  :      قالت يف زوجها األول
  نكحت املديين إذا جاءين             فيا لك من نكحة غاوية
    له دفر كصنان التيوس               أعيا على املسك والغالية
    ودخلت يف مساجالت شعرية ساخرة مـع       

  :و مما قالته فيه" عروح بن زنبا"زوجها الثاين
  مسيت روحاً وأنت الفم قد علموا        

    ال روح اهللا عن روح بن زنباع
ـا  " الفيض بن حممد  "    أما زوجها الثالث     فمم

ه   :قالته فـي
  أال يا فيض كنت أراك فيضاً        فال فيضاً أصبت وال فراتا

ـاً   :و قالت أيض
  لنا بالقيء فياضوليس فيض بفياض العطاء لنا      لكن فيضاً 

  :و تقول عن نفسها
  وهل أنا إال مهرة عربية               سليلة أفراس حتللها بغل

  فإن انتحت مهراً كرمياً فالبحر   
     إن مل يكن إقرافاً فما أجنت الفحل
    وغري الغزل واهلجاء أنشدت املـرأة العربيـة        

به علي الرجل يف املواقـف الـيت        " حتتال"شعراً  
  .يها تعنتاً معهايظهر ف

ـلة   :احلـي
ـا               يف بعض املواقف اليت تكـون املـرأة فيه
هي الطرف األضعف، جلأت املرأة العربيـة إيل        

  .لتسترد حقها من الرجل" الشعر"
ـا    " أبو محـزة الـضيب    "    هجر   امرأتـه، أل

  :ولدت له بنتاً، فأنشدت تقول
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   الذي يليناما أليب محزة ال يأتينا               يظل يف البيت
  غضبان أن ال نلد البنينا            تا اهللا ما ذلك يف أيدينا
  و إمنا نأخذ ما أعطينا              و حنن كاألرض لزارعينا

  ننبت ما قد زرعوه فينا
    فلما مسعها رق هلا وصاحلها، وهـذه املـرأة         
ـاً مـن مـسئولية            اهتدت إيل ما أثبته العلم حالي

  . ذكر أو أنثيالرجل عن نوع اجلنني
علـى  " هنـد "   كذلك احتالت امرأة تـدعى      

زوجها الذي هجرها ورفـض أن يرجـع مـع       
ـاك          ـترى هن اجلند من بعث أذربيجان، وقد اش
ـاك مـع           ـتقرار هن فرساً وجارية، وأراد االس
ـثري           جاريته اليت أحبها، فكتبت إليـه زوجتـه ت

ـالت   :غريته فيها فق
   غنينا بفتيان غطارفة مردأال فأقره مين السالم و قل له         

  إذا شاء منهم ناشئ مد كفه     إىل كفل ريان أو كعثب د
   حبمد أمري املؤمنني أقرهم   

  شباباً و أغزاكم خوالف يف اجلند
  فما كنتم تقضون حاجة أهلكم     

   قريباً فيقضوها على النأي و البعد
ـافر          ـاع اجلاريـة وس      فلما وصله كتاا ب

زوجته، فوجـدها معتكفـة علـى       مسارعاً إىل   
ـا    : السجود والصالة، فقال يا هنـد      أفعلـت م

اهللا أجل عيين، وأعظـم مـن أن        : قلت؟ قالت 
أركب مأمثاً، ولكن كيـف وجـدت طعـم         

  .الغرية؟ فإنك غظتين فغظتك
ـام             وكان بعض األباء العرب يعـضلون بن
ـان          عن الزواج غرية عليهن، وقد احتالـت بن

   وقد شاعت يف ذلك على ذلك بالشعــر، 
  
  
  

قصص كثرية منها قصة رجل كان لـه ثـالث          
وكان يـدخل علـى كـل       .. بنات وعضلهن 

ـا أن أراد          واحدة منهن يوماً يتحدث معها، فلم
  :االنصراف عن الكربى أنشدت

  أيزجر الهينا ونلحي على الصبا  و ما حنن والفتيان إال شقائق
  ق أحياناً ن البوائقيؤبن حبيبات مراراً كثرية             وتنبا

  :مث أنشدت الوسطى
  أال أيها الفتيان إن فتاتكم        دهاها مساع العاشقني فحنت

  فدونكم أبغوها فىت غري زمل 
   و إال صبت تلك الفتاة وجنت

  :و أنشدت الصغرى
  أما كان يف ثنتني ما يزرع الفىت          

    و يعقل هذا الشيخ إن كان يعقل
  أو طلب الصبا          فما هو إال احلل 

       وال بد منه فأمتر كيف تفعل
  .    فلما رأى تواطئهن على ذلك زوجهن
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