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ABSTRACT: 
 Poetry in Muslim Spain admittedly occupies a distinguished 
place, even the public in general was fond of poetry. The poetry of this 
age occupies all literary forms and types. 
 Feminism was the most popular topic in each scientical field 
and particularly the Lyrical eulogy, Praise and Bravery. 
 This article also deals with the place and status of a woman as 
depicted in the poetry during the period of "Feeble Kings" and 
"Murabtean". The study in this particular field is evidence to the facts 
that women in this period excelled the men in certain specific field of 
literature as poetry. 

يف األندلس أن يكون آخر عهد املسلمني " ملوك الطوائف"أوشك عصر 
سيطرته على األندلس، " يوسف بن تاشفني"فيها، لوال أن بسط سلطان املغرب 

فأطال عمر الوجود اإلسالمي فيها مئة عام، بانتصاره الباهر على الفرجنة يف معركة 
  .الزالقة

امتد عصر ملوك الطوائف اثنتني وستني سنة، من سقوط الدولة املروانية سنة 
وامتد حكم املرابطني فيها . هـ484، إىل جميئ ابن تاشفني إىل األندلس سنة هـ422

  .هـ539مخساً و مخسني سنة، حيث انتهى على يد املوحدين سنة 
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حكامًا مستقلني يف بعض زمن اخلالفة املروانية، أما ملوك الطوائف فكانوا 
بـها عند سقوط اخلالفة و أورثوا حكمها أبناءهم  املدن، أو والة على بعضها، استبدوا

  .وأتباعهم
وأما املرابطون فقد نشأت دولتهم يف املغرب، وأصبح ابن تاشفني أول سلطان 
هلا، مث جاز العدوة ملا استنجد به نفرمن ملوك الطوائف، لينصر بعضهم على بعض، 

  .سط سلطانه عليهم، واستوىل على دويالتـهم، وقضى عليها يف عشر سننيبف
من أبرز حقب التاريخ ) هـ539-422(وتعد حقبتا ملوك الطوائف واملرابطني 

به من صفات و  األندلسي، لشدة اتصاهلما رغم تفاوتـهما واختالفهما، وملا متيزتا
لفة أحيانًا و اختافقة حينا، ومخصائص يف احلياة السياسة واالجتماعية والثقافية، متو 

  .متغايرًة أحياناً أخرى
ً

وَماج العصر باحلروب فكثرت اهلجرة الداخلية واخلارجية كثرة ظاهرة، فنتيجة 
الصراع بني ملوك الطوائف أنفسهم، والصراع بني العرب والرببر وما خلفه ذلك من 

ونتيجة . كثر أمناً آثار، جعل الناس ينتقلون من مدينة إىل أخرى حبثًا عن مالذ أ
الستعانة بعض األمراء باالسبان، أو استيالء اإلسبان على بعض املواقع واملدن، فر 

أما صورة . الناس إىل املغرب، خملفني أوطانًا تعصف بـها األحداث وتـمزقها الفنت
فقد ارتبط بـهذا العصر .  املقابلة، فهي صورة األزدهار الثقايف واختالفهاةالعصر الزاهي

ومكى ) هـ444ت (الداين  الم مشهورة ملعت يف آفاق العلوم والفنون، كأيب عمروأع
  .حبرتي األندلس وشاعرها األشهر) هـ437ت (بن أيب طالب 

تمع املرابطي برزة وهي كانت كذلك من قبل ال تتلثم كما  وكانت املرأة يف ا
تمع، واختذت لنفسها يتلثم الرجال، لذا لقب املرابطون بامللثمني فزاد تأثريها يف ا

تراجع األدب والشعر يف عصر . مكانة رفيعة، فقصدها الشعراء واألدباء و ذوواحلاجة
أن دولة املرابطني  : املرابطني عما كان عليه يف عصر الطوائف، ألسباب كثرية أبرزها

ا دولة دينية ال تنظر بعني  كانت دولة بدوية، مهها األكرب تثبت أركان الدولة، وأ
م على األندلس مل يكونوا ذوي علم بالعربية الر  ضا إىل الثقافة النظرية، وأن وال
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وملا كان عصر املرابطني امتداًدا لعصر ملوك الطوائف، وكان كثري من العلماء 
دباء والشعراء من خمضرمي العصرين، استطعنا أن نعد فيهم كوكبة المعة من واأل

يف ) هـ532ت (يف احلديث والفقه، و ابن باجة ) هـ525ت(األعالم كالقاضي عياض 
) هـ525ت (يف الكتابة و الرتسل، واألعمى التطيلي ) هـ529ت (الفلسفة، وابن عبدون

لشعر، وأمري شعراء األندلس و متنبئها ابن يف ا) هـ507ت (يف املوشحات، وابن اللبانة 
  ).هـ533ت(خفاجة 

يف هذا اخلضم املائج من األحداث والوقائع والتغريات، نتسأل عن موقع املرأة 
  منها، وموقفها إزاءها، وهل كانت فاعلة فيها، وإىل أي مدى أثرت يف مسارها؟

ية، وهي حفظ النوع املرأة معىن كبري أعدته العناية اإللـهية لوظيفة سامية للغا
وهي خملوق شفاف املشاعر، رقيق العواطف، متثيل قيمة . )1(البشري واستدامته

تمع، وترتك بشخصيتها ومبادئها، وأهدافها آثارًا واضحة لدى  حقيقية يف بنية ا
وقد تبوأت املرأة األندلسية مكاناً . اآلخر، وكثريًا ما تـمتد هذه اآلثار إىل مستقبله

لذا . ياة الرجل الينسى، حفظته ذاكرة األيام، ووعته سجالت الزمنساميًا يف ح
وجدت من الرجال إعزازا وتكرميًا حىت غدًا تقديرها واحرتامها موضع تقدير املؤرخني 
وإعجابـهم فقد خّلد األندلسيون املرأة إذ رأوا أن تأثريها على الرجل ليس مقصوراً على 

فهى الىت . ر يبدأ من والدته، ويستمر حىت وفاتهمدة حمددة من حياته بل إن هذا األث
مث متلك عليه . متأل عليه حياته بأمومتها عندما يكون طفًال ال يعرف من حوله غريها

فالقيمة اإلنسانية للمرأة لدى الشعراء األندلسيني تبدأ . قبله و وجدانه عندما مييل إليها
صورة املرأة األم الثكلى اليت . من املرأة األم حيث يصور لنا املعتمد بن عباد شعراً 

فقدت ابنيها املأمون والراضي، بعد خلع زوجها املعتمد من احلكم، فيصورها حانية 
يتمزق فؤادها أملًا وحسرًة، وتنهمر دموعها كالغيث، و تتصرب بالتقوى، واحتساب 

:يقول. األجر

ً
ِ
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َمعي األخواُت اهلالكاُت عليكما    الصَّدرِ وأثُكما  الثكلى   املَضرَّمُة 

تبكى  بدمِع  ليس  للغيث مثُلهُ  وتزُجُرها التقوىَفُتِضغي إىل  الزَّْجرِ  
.)2( .وُتصربفياألحيان ُشَحا َعَلى اَألْجر َُتذلُلَها  الذكرى  فتفزع  للبكا 

َوَلعل رِثاء املرأة أصدق تعبري عن القيمة اإلنسانية هلا، َلِكنَّ ننظُر يف الشعر 
رِثاء املرأة فيه حيتل مساحة شاسعة، فقد بكى الشعراء األندلسيون األندلسي، أن 

م وراءهن، مضمخة باآلهات احلزينة،  م، وذرفوا عليهن الدموع، وارتفعت أصوا زوجا
ولعل رثاء املرأة من أشد أنواع الرثاء صعوبة، هذا ما أشار إليه ابن . والزفرات احلارة
:رشيق بقوله

 يرثيعوبة على الشاعر أنومن أشد أنواع الرثاء ص"
ةــلــ وقطفًال أو امرأة، لضيق الكالم عليه فيهما،

)3( ".الصفات
كان الشعراء األندلسيون نظموا شعرًا يف رثائها والبكاء على فراقها، فكان 

وخري من ميثل رثاء الزوجة ثالثة شعراء أوهلم . شعرهم مفعماً بالصدق والعاطفة اجلياشة
 بقصيدته الرائية اليت يعرب فيها عن لوعته وحزنه لفراق زوجته )4(أبو اسحق اإللبريي

:ويصفها بالتقى، وطهارة العرض وأصالة العرق، وكرم املعشر يقول
ِوارَبع على َقربٍتصمَّن نَاظريُعج باملطي  على اليباب الَغاِمرِ 

َ
وَكِرِمي  أعراٍق وِعرٍض طَاِهرٍ  ًفـََلكم  َتَضّمَن  َمْن تقى وتعففٍ 

صدَعته صدًعا ماله من َجابرِ واقرء السَّالم عليه من ِذي لوعةٍ  َ
فهواَي  فيه الدهَر ليس بَداثرإن كان يدثُِر  جسَمه يف َرْمسه
ََقَطع الزَّماَن َمِعي بأْكرم ِعشرة َهلفي  عليِه  من أبّر ُمعاِشرَ

م، ابن محديس، م أو معشوقا األعمى  )6(ومن الشعراء الذين َرثوا زوجا
)8( أبوبكر عبدالعزيز بن سعيدين القبطرنة، أبو عامر التطيلي، )7( ابن الزقاق البلنسي،

)5(
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)10(  وماذا ننتظر من شاعر فقد أمه، أو زوجته، أو أخته، . و ابن احلداد)9(
  .أو ابنته غري أن يصرخ و ينتحب، وُيصاب بالذهول، وينظم شعراً حزيناً موجعاً 

ى صورها، وتشكل نصيب األسد يف " كزوَجة"رأة وتتجلى أمهية امل يف أ
إذ كانت العالقة بني الرجل واملرأة عالقة تالحم . الصورة الكلية للمرأة األندلسية

:يقول" اعتماد"ووئام، يصور ذلك ابن عباد يف حديثه عن زوجته 
)11(فماحّل ِخلُّ من فؤاد خليله حمّل اعتماد من فؤاد حممد

داع، وما حتمله يف ثناياها من صور املودة واهلوى بني ولعل حلظات الو 
الزوجني، وحرص الزوجة على تذكري زوجها بضرورة التمسك برباط احملبة، واخلفاظ 
على عهود الزوجية بينهما، كل ذلك يُؤكد أمهية و قيمة املرأة يف الشعر ما صوره ابن 

: يف هذه األبيات)12(دراج القسطل ي
ُنَُّة  وزفـبــــــــــــــــــص رُ يـــــــــــــــــــري منها     أ دهفاــــــــــــــ وقوملا  تدانت للوداع  

ويف  املهِد   َمْبغوم  النِّداِء  صغريُ  تُناِشُدين   َعَهد  املودَّة   واهلَوى
َ

رواٌح لِتدآِب السُّرى وِبكورُ َعَصْيُت َشِفْيَع النفِس فيه وقادين
)13(
ّ

يعدُّ الغزل من أكثر فنون " الغزل"خر يف الشعر هو آاك اجتاه بعد الرثاء هن
غزل . الشعر األندلسي، الذي شغف به الشعراء األندلسيون ووجدوا فيه جماًال لإلبداع

شعراء عصر الطوائف ال خيتلف يف كثري من مناحيه عن تغزل شعراء عصر املرابطني، 
تأثري يف مسار هذا املوضوع الشعري، ألن قيام الدولة املرابطية باألندلس مل يكن هلا 

فكان فن . يضاف إىل ذلك أن معظم شعراء العصر السابق أدركوا عصر املرابطني
العزل يف عصر املرابطني امتداًدا طبيعيًا لعصر الطوائف بامتداد حياة هؤالء كابن سارة 

من والغزل . وغريهم.. الشنرتيين، واألعمى التطيلي، وابن خفاجة، و ابن محديس 
فاإلنسان حيتاج دائماً . أكثر األغراض الشعرية شيوًعا التصاله الوثيق بالطبيعة اإلنسانية

لتغذية حاجاته الفطرية الىت تتفق مع جمتمعة، ويتجه بكل قدراته لتحقيق رغباته من 
 واحلب يرتكز على قاعدة أساسية تتمثل يف ميل كال )14(.خالل ما يسمى احلب

أى أن كل جنٍس حباجة لالكتمال باجلنس اآلخر . لبعضهما" الذكر واالنثى"اجلنسني 
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  ).عاملها العلوي ()15(
  .زل املادي احلسيالغ: األول  :للغزل فرعان

  الغزل املعنوى العفيف: الثاين    
)16(  إىل أن هذا االجتاه من قد أشارت الدراسات األدبية: االجتاه األول

الشعر دخيل على العرب وليس من طباعهم، هذا ما أشار إليه الدكتور أمحد احلويف 
رة إن الغزل الفاحش نبت أجنيب نقل من احلبشة إىل اليمن فساعدت حضا"بقوله 

اليمن على نـمائه وتعهده بعض الشعراء املتأثرين باليمن واألحباش، فغلظت سوقه، 
وبسقت فروعه، وكانت مثراته هذه القصائد العابثة اليت أبدع صوغها امرؤ القيس 

)17(".واألعشى، وسحيم من قبل مث عمر بن أيب ربيعة من بعد

 اجلسدية أو التعبري عن وهو الذي مييل فيه الشاعر إىل التعقل مبفاتن احملبوب
لذا فقد ظل الرجل خاضعًا لسلطان حب . العواطف تعبريًا ينطوي على رغبة صرحية

:املرأة راغباً يف وصاهلا، فهي جنة الرجل كما يصف ابن محديس بقوله
)18( ومن واصلته َجنََّة املتنعم وطيبة األنفاس حتسب َوْصَلها
: بن العطار بقولهوهي ماء احلياة وسرها كما عرب عن ذلك ا
)19( فكأمنا ماء احلياة أدميها  رقت حماسنها وراق نعيمها

 الشعراء األندلسيون من مجال املرأة ورقتها ما جعلهم ينظمون شعراً تأثروقد 
ا يف أشعارهم، ووصفوها صفات مادية و معنوية   .يُنافس املشارقة، فانعكست صور

":والدة"يقول ابن زيدون يف حمبوبته 
حمياِك  من أهل النَّوى والتفرُّق اهللا  يوًما  َلْسُت  فيه   مبلتقٍ حلى 

وأيُّ ُسروٍر للكئيِب املؤرِّقِ  )20(وكيَف يطيُب العيش دون َمسرَّةٍ  َ
      
      

 



185                                          أبوذر خليل. د و1رُحمى عمران..."عصر الطوائف والمرابطينفي "في الشعر األندلسي " صورة المرأة"

:
قليب   عليِك   يقاسي   اهلّم    والفكراياَمْن َغَدْوُت به يف الناس مشتهراً 

وإن حضرت فكل الناس قد َحَضرانسانًا  يؤنِّسِين إن غبت مل ألق  إ
:يقول. حمبوبة ابن حزم أطارت قلبه عن مستقره" نغم"وُحبُّ 

وسائر  ربَّاِت  احلجاِل  ُجنومُ مهذبة بيضاء كالشمس إْن َبَدتْ 
فبعد وقوع ظل وهو حيومُ أطار  هواها  القلب عن مستقره

م فقالوالقد كرر الشعراء الوصف يف غزل إن اخلدود مشرقة كالصباح، : يا
والقدود أو القامات كغصن األراك، وجواهر العقود على الرتائب كالنجوم، واحلدق 

وكأمنا الضفائر ليال . تسيب الضراغم واألسود، وكأمنا األعني أسنة وظبات سيوف
 الفكر حالكة السواد، فإذا هذه الصورة اجلميلة تأخذ نسقًا أندلسيًا جديدًا تُنعش

.بُعبقه
  :ومن الصور الرتاثية يف استلهام املرأة لدى الشعراء االندلسيني

)23(

)22(

)21(

أن يقفوا على األطالل ويبكو الديار، جريًا على عادة الشعراء اليت صارت 
  .تقليداً متبعاً من العصر اجلاهلي عصور متأخرة

 َرْمز وقد تفاوتت اآلراء يف هذا التقليد وتباينت، فهناك من يرى أن الطلل
ا  يف )24(.فاملرأة رمز لألمل. لليأس وذكر املرأة فيه إمنا هو بارقة أمل يتثبت الشاعر 

حني يرى بعضهم أن الطلل رمز الفناء واملوت الذى كان هاجس اإلنسان األول وال 
واملرأة الىت يرد ذكرها يف . يزال، وإن الطلل جتسيد عياين لقدرة املوت اليت ال تظهر

، غري أنا النُنكُر أن الوقوف )25(للية مصدر خلصوبة احلياة و استمرارهااملقدمات الط
على الطلل هو نوع من التفكري يف مشكالت أساسية حياور فيها الشاعر نفسه يف 

)26(.معين احلياة، وأن ذكر املرأة فيه نوع من اهلرب ال ضرب من اللهو

لوا األطالل، الشاعر ومن الشعراء األندلسيني الذين وقفوا على الديار، وساء
)27( فقد وقف ُحييِّ دار علوة اليت أثارت أبو عبداهللا حممد بن سليمان اخلياط األعمى ،
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حزقًا  ُحّييِت  من   دارِ وزدتين     يادار ُعلوَة  قد  هيَّجت  يل َشَجًنا"
ُ ثوبًا من القارِ كم ِبتُّ فيك على اللَّذاِت ُمعتكًفا والليل ُمّدِر

)28(" ع
ا مصدر فتنة وإهلام للشعراء، فقد  ومن اإلهلام أن يغدو رسم املرأة و صور

أن أحد محامات قرطبة رمست فيه لوحة المرأة على قطعة من الـمرمر، : ذكر ابن بسام
ا و تعشقوها، ونظموا فيها غزال، فقال أبو متام احلجامفافتنت ال :عوام  ً

ُتـََناهى يف التورد و البياضِ وِدمنة مرمٍر تزهى جبيد"
ت بأوجاع املَخاضِ 

ّ
وال أمل هلا ولد ومل تعرف حليالً 

تـُتَـّيُمَنا بأحلاٍظ َمراضِ 
)29(" ا َحَجٌر  ولكن ونعلم أ

بيبة مصدراً إلهلام الشاعر احملب هذا ما ومن اإلهلام أن تكون نظرات عني احل
  :قاله ابن زيدون يف والده

)30("فهمت معىن اهلوى من وحي طرفك يل إن احلوار ملفهوم من احلورٍ "

الشاعر األندلسي يصف زيارة حمبوبته له وما جرى بينهما من أحاديث 
مر، إذ ليس واملرأة احلرة أشد حرًصا من الرجل على هذا األ. العشق، وأحداث اللقاء

  .معهوًدا لدى العرب أن تصبح املرأة طالبة ال مطلوبة تتغزل بالرجال وتزور معشوقها
ال حتفظ فيه وال احتشام " وصفًا ِحسيا "الشاعر األندلسي يصف حمبوبته 

ون، وانزلقوا إىل درجة كبرية من العبث واللهو . حىت بلغ بعضهم إىل حد التهتك وا
دة يف دمه، وحل سويداء قلبه، وملكت عليه كمل حواسه، امتزج ابن زيدون حب وال
:فضًال عن تفكريه، يقول

رَاحُة    تقِدُر   الظالم    ِبِشْربِ  زارين   بعد   َهجعة     والثُّريَّا"
َوَهَصرُت القَضيَب ألَطَف َهْصرِ فـََرَشْفُت الرَُّضاَب َْعَذَب َرْشفٍ  ْأ

")31(ْسمٍ ونـَْعِمَنا   بَِلفِّ   ِجْسٍم   ِجبِ  وقـَرِع ثغٍر بِثغرِ –لِلتَِّصايف  ْ
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م إىل  ومن الشعراء الذين ذكروا أوصاف اللقاء والوصل بينهم وبني حمبوبا
درجة ختدش احلياء، أبو القاسم املنيشي ابن شهيد ، أبونواس، ابن الزقاق البلنسي، أبو 

  .الفضل بن شرف القريواين، ابن خفاجة وغريه
  :غزل املعنوي العفيفال: االجتاه الثاين

وهو أصيل قدمي أصالة العرب وقدمهم، وهو يف األندلس مستمد من الغزل 
، يف جند واحلجاز، إال أنه ال يسمى غزًال عذريا، فالغزل العذري كما )32(العذري

حدده الدارسون أوسع وأمشل من الغزل العفيف
ً

ومن . ، فالعفة عنصر من عناصره)33(
والثانية أن الغزل العذري ال . رأة واحدة يقصر غزله عليهاتعلق الشاعر بام: خصائصه

جند فيه وصًفا حسيا للمرأة يف موضع، ويف موضع آخر وصًفا معنويًا، فكثريا من 
م مل  الشعراء األندلسيني ممن نظموا يف الغزل العفيف قالوا أيضًا غزًال حسيا، كما أ

غزهلم غالبًا يف مقدمات قصائدهم يكونوا يقصرون القصيدة كلها على الغزل، بل كان 
التقليدية، مبعىن أن بعض شعراء الطوائف واملرابطني قد أخذوا يتحدثون عن العفاف 
يف شعرهم كمذهب أديب، دون أن يعرب ذلك عن حقيقة أخالقية ماثلة يف نفوسهم 

ً
ً

)34( . يقول الشاعر أبو جعفر أمحد بن األبار)33( .
ََهَصرْت يدى منه بغصن ناعمٍ " أجِن  غري  اِحللِّ من مثراتهمل 

)35(وأطعُت سلطاَن العفاِف تكرًما "واملرُ جمبوُل على عاداته ء
ويعد ابن حزم أول من قام بتقنني احلب العفيف يف األندلس، من خالل 

)37("طوق احلمامة"رسالته  ويقول الراهب .  هذا ما أشار إليه غارسيا غوس)36(
  ):م1945 – 1841" (آسني بالثيوس"اإلسباين 

ميكن اعتبار ابن حزم منوذجًا للحب الروحي العفيف الذي يسميه علماء "
)38(".النفس، احلب األفالطوين أو الرومانتيكي

  :فمظاهر العفة يف شعر ابن حزم كثرية جًدا، أسوق بعًضا منها
تصويره لعفة النفس وقناعتها، واكتفائها بالنظرة ِىل احملبوبة، ورضائها بالعذاب 

يقول. عاناةوامل
إ

:
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)39"(سأرضى بلحظ الَعِني إن مل َيُكْن َوصلُ  فإن  تنأ َعينِّ  بالوصال  فإّنىن"
ويرى أن وصل الروح ألطف ألف مرة من وصل اجلسد، وهذه قمة العفة، 

:فقد ألبسها ثوبًا مالئكياً يقول
)39(ِمن اِجلسم املَواِصل ألف ضعفِ  ووصُل   الروح   ألطف فيَك َوَقعاً 

الذين سلكوا مذهب العفة يف شعرهم الشاعر " الطوائف"ن شعراء وم
)40(:الكفيف احلصري

حيث حيكي قصة ليلة قضاها مع حمبوبته الىت ألقت بنفسها بني يديه 
ا لوال أن أدبه زجره فاستعاذ باهللا من شيطانه، وعف عن  مستسلمة فكاد أن يهم 

:الوقوع يف الفاحشة عفة املقتدر يقول
ودع الفراَش وَمن على َفخذي َتك   ُمهجيت َفُخذقالت  وهب

فأَجْبتـَُها   نعَم   األرِيَكة   ِذي إوثنت ِىل مثل  الكثيِب يدي
ا    استعذ باهللا   من    شيطا ََوَمهمت  ملن  قال  يل  أديب

ُلذِ  )41(ُمذ ِشبُت  باللذات  َمل  أ قَالت َعَفْنَت فعفَت قَلُت هلا
ني الذين اختذوا من العفة مذهبا شعريًا هلم؛ ال تعففًا طبعًيا ومن شعراء املرابط

ويقصد بالعفة عدم . من أخالقهم، الشاعر ابن خفاجة، حيث يؤكد على التزامه العفة
:ارتكاب الفاحشة يقول

)42( أويُعجبين أين َُعفُّ إزارا   فلم يك إال رشفٌة واعتناَقةٌ 
. ت البني ودنو ساعة الفراقوليس جبديد على الشعراء أن يتفجعوا للحظا

م بنريان األسى من فرط الوجد  فمنذ اجلاهلية والشعراء يبكون، وينتجون، وتتأجج قلو
م واقتفى األديب والشاعر . والصبابة، ىف اللحظة اليت يقفون فيها لتوديع حمبوبا

  :األندلسي آثار آبائه وأجداده يف ذلك هذا ما أشار إليه ابن حزم بقوله
من البنني الوداع، أعىن رحيل الـمحب، أورحيل الـمحبوب، وإنه ملن ".. 

املناظر اهلائلة واملواقف الصعبة، اليت تفتضح فيها عزمية كل ماضي العزائم، وتذهب قوة 
ولعمري لو أن ظريفا ميوت يف ساعة الوداع .. كل ذي بصرية، ويظهر مكنون اجلوى 
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ً
)43(

وكما أن ابن حزم أطر للشعر العفيف، ووضع له بعض األصول، فقد تبعه 
احلب بعض الشعراء املتصوفني الذين كانوا جيدون يف هذا اللون الشعري عوضا، عن 

  .اإلهلي، كأيب احلسن الشنرتي، وحمي الدين بن عريب وغريمها
مل يكن للمرأة حضور يف املدح إذا ما قيس مبا سبقه من شعر الغزل ، فلدى 
استعراض الشعراء الذين نظموا شعراً يف مديح املرأة يف عصر املرابطني، وذلك ملا كانت 

مرموقة، وسلطة كبرية مل تعهدها عصور تتمتع به املرأة املرابطية من نفوذ واسع ومكانة 
فالقصيدة األوىل لألعمى التطيلي، . احلكم اإلسالمي يف االندلس طوال مثانية قرون

:قاهلا يف مدح احلرة حواء زوجة سري بن أيب بكر اليت مطلعها
أما ترى َكيف نَابت دوَنِك النُّوبَ  َْلت  بِك   السُُّحبْ  )44(يا  َربع  ناجيه  ا

ا من وقد طر  ق الشاعر يف املمدوحة أول صفة وأمهها، وهي فضيلة الكرم، أل
أكرب الفضائل، بوصفها مظهرًا من مظاهر القوة والسيادة، وهي مبتغى الشاعر 

مث يذكر مناقبها ويصفها بالتدين والكرم والسخاء، والعطاء ، والقدر العايل . وقصده
لسيادة والشرف، وطيب النسب، ويذكر ما حازت عليه من ا. الذي يفوق قدر امللوك

  .واإلحسان إىل الرعية إىل درجة أن فضلها وبرها قدَعمَّ أهل األرض كلهم
:يقول

ملك   وال  َسرٌف  درٌك  وال   طلبُ  ُدنيا وال َترٌف، دين  وال َقَشفٌ 
جدٌّ   وال   نصٌب   ورٌد   وال  قربُ  َبرٌّ وال  َسَقٌم  عيٌش  وال  َهرمٌ 

كالَشمس تصُغُر عن مقدارِها الشُُّهبُ    يُوازي قدرها ملكٌ َمَليكٌة  ال
ج  فخٍر  تفخرين به ُ    النََّجبُ والَك  أ ةإذ  انتدى  للفخار  الساَد
قدعم ِبرَِّك أهل األرض قاطبةً 

)45( ِفكيَف  ُخرَج  عنه  َجارك اجلُُنبُ  َأ
وجة األمري أيب ز " مرمي بنت ابراهم"والقصيدة الثانية البن خفاجة يف مديح 

:الطاهر متيم بن يوسف بن تاشفني اليت مطلعها

 189



190 م  2011عشر قسم العربي، العدد الثامن مجلة ال   

)46(وحَلْلُت من َمَغناَك َداَر ُخميَّمِ  يـَمَّْمُت  من   علياك  خريَُمَيمَّم
ويف هذه القصيدة يتحلل الشاعر من قيود القصيدة التقليدية، فينقُض على 

ي ابن األثري الذي يفسح موضوعه يف املديح دون ذكر لألطالل أو النسيب، أخذاً برأ
ال أمام الشعراء ويبيح هلم أن حيطموا احلواجز والقيود اليت حتد من شاعريتهم  ا
وخياهلم فطالب الشاعر إذا نظم قصيدًا أن ينظر، فإن كان مدحيًا صرفًا ال خيتص 
حبادثة من احلوادث فهو خمري بني أن يفتتحها أو اليفتتحها بغزل، بل يرجتل املديح 

ا احلميدة، كاألمانة والديانة، )47(.ًال من أوهلاارجتا  مث يأخذ يف مدحها و سرد صفا
والتقى، واخللق األشرف والطريق األقوم، وهي جليلة القدر، جزلة البيان، راجحة 
العقل، زكية النسب، ربيبة جمد، ُعرف أهلها برفعة قدرهم، وهم فرسان غىن، وأعالم 

  .ندى
:يقول

أّين   َعلقُت   بذمٍة   من     َمْرمي   مكانٍة    وصيانةٍ وَكفى   احتماَء    
واخللق  األشرف و الطريق  األقْـَوم  ذاِت   األمانِة   والديانِة     والتُّقى
والبيت  األرفع  والنصاِب  األكرمذاِت  اجلاللة   واجلزالة    والنهي

ٍد       و       ُمَعظَّمـِر      ُمَسوَّ  من  بيِت  ِعزُّحيت  ال تـَْلقى بَغْيـ
َدَهمِ  والنبل    ُشْهَرَ    ُعرٍَّة  ِيف    أمشهورٌة  يف  الفضل قدماً والنُّهى ة

ْرُهمِ  ال   َتشرئبُّ   ِىل   بياِض  الدَّ ا   الَغرُّ   الكراُم  َكرِميةً  إجاءت  
ح  وُمْتِهممن   منجٍد   أرج   الرِّيا  َجْوٌد تـَُنوءُبه الرِّكاُب على السُّرى

َبَسَط    املِقلُّ    هلَا   ميَني    املْعَدِ  مَمَلَكْت  ِبه  األحراَر  أْكرُم  ُحرَّةٍ  َُ ُ
َ

َا ا   القريَض   وإمنَّ )48(َِمحَل  احلديَث رَوايًة َعْن مسلمٍ          محَل  الثَناَء  

 أسلوبه ونالحظ أن الشاعر قد حافظ على جزالة ألفاظه وقوة عباراته، وجاء
: ولعل أبرز ملمح يف هذه األبيات. يف املديح متكلفًا مصنوًعا، والعاطفة غري صادقة

التطور والتجديد يف منط قصيدة املديح اليت تأثرت بالبيئة األندلسية اجلديدة اليت يُغيُِّب 
فيها الشاعر ذكر األطالل والديار، والنسيب، ويلجأ إىل الدخول إىل موضوع املديح 
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)49(

اهلجاء فن من فنون الشعر، " صورة املرأة"وفيه " اهلجاء"نبحث " املدح"وبعد 
 و هو باب قدمي من أبواب الشعر )50(يصور عاطفة الغضب أو االحتقار واالستهزاء

فذهب ابن . رسوخ هذا الفن و ثباته يف الشعرالعريب، وقد أشار النقاد القدماء إىل 
الفخر : سالم إىل أن الشعر يتدرج يف أربعة موضوعات عد اهلجاء واحدًا منها وهي

 و رأى بعض النقاد أن اهلجاء هو نقيض املدح على )51(واملديح، والنسيب واهلجاء
ي، ُوِجَد  وكما ُوِجَد اهلجاء يف الشعر املشرق. )52(حنوما جند عند قدامة بن جعفر

كذلك يف الشعر األندلسي، وشاع هذا الصنف من الشعر على ألسنة طبقة من 
الشعراء الذين احرتفوا اهلجاء، وجعلوه َوسيلة للكسب واالرتزاق، وقد وجد هؤالء 

تمع األندلسي فقد ذكر املقري أن أهل األندلس كان " الشعراء رواجاً لبضاعتهم يف ا
ون، )53(". ومداراة الشعراء خوف اهلجاء حملٌّ وثُري املِهادهلم الرتف والنعيم وا

م، ويف هجاء املرأة عمومًا واالنتقاض  م و معشوقا ينظمون يف هجاء زوجا
ا ومما قيل يف هجاء املرأة األندلسية ، ما قاله ابن زيدون يف هجاء حمبوبته . من شأ

نغض عليه صفوة أنسه و والدة اليت استطاع حساده، ومن يناكفه يف حبه إياها أن ي
عشقه، وينافسه يف حبها؛ إىل أن استطاعوا أن يوقعوا بني عشيقني سطرا قصة حب 
على أرض األندلس ظلت خالده مع األيام، حىت انقلب هذا احلب إىل شحناء 
وتباغض بينهما انتهى بالقطيعة واجلفاء، والتهاجي بينهما، إىل حد الشتم والسباب، 

ولته، وخلعت فيه حياءها، ومل تتورع من رميه باملقذعات مماجعل فـََعَرَضْت والدة برج
ا وحاول أن يرميها يف عفتها فمن شعره يف . ابن زيدون يقابل الكيد بالكيد، فعرض 

اية الطعام، وفضالته يقول ا  :هجائها يصفها بأ
ِفيَمن ُحلِب وما يف ذاك من َعار َعْري َمتونَا بأْن قدَصار خيُلفنا"

َنا   ِمْن   أطايِِبهأكٌل  )54("بَعًضا و بعًضا َصَفْحَنا عْنُه للَغارِ    شِهيٌّ    أَصبـْ
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:ويقول فيها أيضاً 
)55("اهبطي مصر أْنِت من قوم ُموِسىِفيهأنَت والاهلَوى منَك يَس لَ "

إىل ما حكاه القرآن الكرمي " أنت من قوم موسى"يرمز ابن زيدون يف قوله 
 ويف هذا تعريض )56(".وإذا قلتم يا موسى لن نصرب على طعام واحد"عن بىن إسرائيل 

  .و إشارة إىل أن والدة ال يكفيها خليل واحد بل تريد أكثر
م ابن سارة الشنرتيين، فقد هجا زوجته بعد  ومن الشعراء الذين هجوا زوجا

بث، أن طلقها فيثين على الزمان الذي أسدى إليه هذا الصنيع، ويرميها بالنفاق واخل
:ويشبهها بالذئبة، كما يشبهها باحلية الرقطاء يقول

َكانت ُقطل ذي بَسيف نِِفاِقها أما الزمان فرق يل من طَلة
واحلّيُة الرَّقطاء عند ِعناِقها )57( الذئَبَة الطُّْلساُء عند نعاِقها

 ذلك الصنف من النساء الالئي – كما يزعم –وأما ابن خفاجة فهو يهجو 
:زينة واخللي إلخفاء أخالقهن وطباعهن الرديئة الشاذة يقوليتسرتن بال

ا  العقُد  ِشرَّما   حلَّى َحّلى   أال  بكى  الدُّرُّ فوَق جالية
ا  ما  ميُرُّ من َحلقٍ  َخمبَّأ    حتت    منَظِر   اجلُلىيرى  

اِد فلى َمثَرت ِ )58(فهل تُرى  أ َقد راق مرأى وَساء خمترباً 
ابن عمار الشاعر اعتماد الرميكية زوجة املعتمد بن عباد بأبياٍت  وقد هجا 
  .كانت سبباً يف مقتله

وقد كانت مهاجاة بني هجَّاء األندلس، أيب بكر األعمى املخزومي ونزهون 
:فمن ذلك قوله فيها. بنت القالعي الشاعرة

وإن كان قد أمسَى من الضوء عارياعلى وجه نزهوٍن من احلسن َمْسَحةٌ "
وَمن َقَصَد اْلَبْحَر استقلَّ السَّواِقيا )59(ِقواِصُد      نزهوٍن    َتوارك  غريِها     

جتدر اإلشارة ِىل أنَّ هنالك هجاًء ُمْقِذًعا، مليئًا بألفاظ العورات، و ُفحش 
أرى أنه حني ينـزل اهلجاء إىل هذا الدرك أو هذا املنحدر، . الكالم، دار على لسانيهما
إ
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ومن إهلام املرأة للشاعر األندلسي أن يذكرها يف اغرتابه، فيصف حاله وهو 
جياهد النفس بالصرب على النأي، والبعد، جهاًدا مديرًا ، يصور ابن دراج القسطلي 

:لوعته و معاناته بالبعد عن حمبوبته يقول
َر عنها َوهَي غاِفلةٌ  )60(عن َلْوعٍة يف اَحلشا منهاتُناجيينُجاِهُد الصَّبـْ أ

وأما ابن الزقاق البلنسي فقد أنطقت الغربة فيه كل عواطفه، واستثارت 
ًة بعبري الشوق، و قد غلفها ) ُسْعدى(مشاعره، فأخذ يرسل إىل حمبوبته  حتية ُمضَمخَّ

ه، وخفق فؤاده، جاعًال من رِيَاهم أجود بأنات اجلوى، ودموع النأي، وذوب حشا
  .الطيب وأعبقه، ومن حديتهم أجود العسل وأحسنه

:يقول
ركُب   ُسعدى   حتيًة  من َمشوقِ أيُّها   الراِكُب   املِحبُّ   لِتُبِلغْ 

ُ
وحشاً    ذائب   وقلِب    خفوقٍ  ذي جوىَّ ناضٍب ومِع خصيبٍ 

مذ   أنا   خوار   كابـَُهم   بالعقيقيقٍ َمرَج     الدُّر     َطزفُُه   بعق َ
هم وحسيب حديثهم من رحيقٍ  )61(  َحْسُب مستنشٍق من الطيب رَيَّا

ومن اإلهلام أن يستخضر الشاعر طيف زوجته خباصة، إذ حيل بينهما، فهذا 
فإذا ما ألـمت بالرجل . الرمادي الشاعر يستحضر طيف زوجته عندما أودع السجن

 أو ما يتذكر زوجته شريكة حياته، فبسبب بعده عنها ذرفت عينه  ضائقة، أو مصيبة،
وكذلك زوجته فقد خّدر الدمع خدها، وغاص . ونار الوجد أهلب قلبه. كل دموعها

األسى يف عينيها، و يصور لنا الرمادي حالة األسى واألمل اليت أملت به وبزوجه، من 
ماع بعد التفرق، فيجيبها لست خالل خوار جيريه بينه وبينها، وهي تسأله أمَل االجت
:يقول. أدري، مث يطلب منها أن تكف عن البكاء رفقاً بنفسها

تثّبت   َصربي   َساعًة   فتد   فَّقي َ  أَعيين   إن   كانت  لدمعي  َفْضَلةً 
َتَنقت دموعي أم من  البحر تسَتقيفلو ساعدت قالت أِمن قلَِّة األسى
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فقلُت   هلا   من   يل   بظنَّ   حمّقق     بينناوقالت  تُظنُّ  الدهَر  جيمُع 
زجرُت اجتماَع الشَّْمِل بعد التَفرُّقِ ولكنين    فيما     زجرُت   مبُْقلةٍ 

فلما  التَـَقْت  بالطَّْيِف قَاَلْت سنلَتقي فقد  كانت األشفاُر يف مثل بُعدنا
الَيوِم َدْمُعِك فَارِِفِقيسينُفُد قبَل   أباكيَة   يـَْوًما   ومل   يأِت    وقُتهُ 

)62(

وعندما أودع ابن زيدون السجن، نظم أبياتًا يدعو فيها أمه أنه ترفق بنفسها، 
ا ليست أول من تُثكل بسجن ولدها، فلها يف  وتكف عن البكاء بسبب سجنه، أل

:عربُة عندما رمت به يف اليّم يقول) عليه السالم(أم موسى 
طُوْت باألَسى ُكْشًحا َعلى مَضض الثُّكل أوَل ُحرةٍ أِقلِّي     بكاًء   َلست 

ِىل اليمِّ يف التَّابُوِت فاْعَتِربي واسِلي َرٌ إذ َرَمْت ِبه" أم ُموسى"ويف  ِعبـْ
)63( إ ة

َ صورة املرأة يف الشعر االندلسي، يف عصر الطوائف  فقد َحاَوْلَنا أْن نـََتبَـنيَّ
مل " عصر الطوائف واملرابطني"ه املرحلة  هذه الدراسة، أن هذتكشفقد واملرابطني، و 

، فقد رأينا مناذج شعرية عالية عند الشواعر والشعراء، أديب تكن مرحلة ظالم؛ أو فقر
الس ات وأديبات استطعن أن يفرضن وجودوشاعر  تمع، وأن يشاركن يف ا هن يف ا

اإلفصاح عن األدبية، وأن ينشئن هلن صالونات أدبية، وأظهر املقال جرأة املرأة يف 
نفسها وعن رغباتـها، ومشاعرها جتاه الرجل بصراحة ال مثيل هلا يف األرض  كأمِّ، 

ا، بدويـحيا نوقد صورها الرجل إنسانًة ال يستطيع أ. وأخت، وابنة، وزوجة، وحمبوبة
    .فلذا كانت حمور حديثه وإهلامه

  اهلوامش
 دار ،3ط ،595ص) امراة – مرأ (دةما/8م وجدي، فريد حممد العشرين، القرن املعارف دائرة

.القاهرة املعارف،
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 .2/818ج وآدابه، الشعر حماسن يف العمدة 3- 
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