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 في الشعر الجاهمي دور المرأة
 م.م رائدة مهدي جابر

 /جامعة بابلكمية التربية األساسية
 المقدمة

سائمه وال يخيب أممه وصمى اهلل عمى الخاتـ لمػا سػبؽ والتػات   دالحمد هلل الذي ال يهتؾ حجابه وال يغمؽ بابه وال ير 
 ابه الخمص المنتجبيف.لما استقبؿ. ابي القاسـ محمد وعمى اله وأصح

بامتػداد  مكانػا دوف اف  ـال يمكف ألي باحث اف يستعرض مساحة اإلبداع الشعري التي شممت الشعر العربي القػدي
 المرأة العربية في الشعر العربي القديـ . رتمثمها دو  ييقؼ عند االنعطافة الكبيرة الت

عينيػػه بػػػذلؾ الظهػػور السػػاط  لعػػػدد مػػف التصػػػورات  كمػػا ال يمكػػف ألي  ػػػارص اف يتصػػت  دواويػػف الشػػػعرا  وال يمػػأ
تشكؿ بنيػة رمزيػة ترسػـ الحػدود العامػة التػي يػدور عػمنها شػعر شػعرا  العػرب  بػؿ اإلسػ ـ  يالمنتشرة في اشعارهـ كمها والت

 وهي دالالت متنوعة ومختمتة يرج  بععها إلى األعراؼ االجتماعية السائدة اف ذاؾ منها واد البنات.
األمور مكانه المرأة العربية التي تغنى بها الشعرا  طيمة حياتهـ مػثثثيف ذكريػاتهـ بهػا وبصػورها التػي  ومف بيف هذ 

تظهر في اشعارهـ بصورة جمية والمتدفقة كالشػرياف فػي صػورهـ الشػعرية. وايرهػا مػف الصػور التػي اكتسػبت ابعػادا  ودالالت 
ختا ػاتهـ فػي بمػورة تجػاربهالتنيػة وطا اتػه اإلبدا رعميقة األثر تابعة لقػدرة الشػاع واعػيف  ةالتكريػة والشػعوري ـعيػة ونجاحػاتهـ واف

بػيف أيػدينا بعػػض المتػاتي  بوسػاطتها اإلحاطػػة بمػا يمكػف اإلحاطػػة بػه مػف اإلبػػداعات الشػعرية لػدخ شػػعرا  المعمقػات وخاصػػة 
مػػرأة فػػي الشػعر العربػػي  بػػؿ هػذ  ال ةلػدخ الشػػاعر أمػػرو القػيس ولغػػرض اإلبانػػة عػف الحقيقػػة التنيػػة الكامنػة ورا  وصػػؼ مكانػػ

 اإلس ـ.
اما بحثنا هذا فانه محاولة لمعرفة الدور الحقيقي لهذا الكائف المهـ ودراسته دراسة كميه مستقصيه االشكاؿ واالبعاد 
التي اتخذتها هذ  المرأة في الشعر مهتديف إلى سبيؿ ذلؾ بما تنطبؽ به  النصوص مف اشارات ودالالت موجهة ، والمسعى 

لي الذي يدور في فمكه مستتيديف مف كؿ ما أفاد منػه الػنص فػي خمػؽ بنيػة التاويػؿ التػي وظتػت مختمػؼ األمػور المػثثرة الدال
في الصورة التنية لمنص، وتنب  أهمية الموعوع مف كونه يتناوؿ دور المرأة ومكانتها المهمة في الشػعر الجػاهمي  وذلػؾ مػف 

تمتمػػػؾ مػػػف أدوات اإلبػػػداع والعمػػػؽ التنػػػي والػػػداللي لمنصػػػوص الشػػػعرية.   خػػػ ؿ النصػػػوص الشػػػعرية لشػػػعرا  المعمقػػػات التػػػي 
    

مػف أ ػدـ العصػور كانػػت هنػاؾ عقائػد صػػورتها األسػاطير والخرافػات النابعػػة مػف مصػادر متعػػددة ولهػا تػاثير عميػػؽ 
مػى اسػػتبداد الرجػػؿ بػػالمرأة لحيػاة المػػرأة ومكانتهػػا االجتماعيػة ، وكػػذلؾ التػػاريخ حافػؿ باإلخبػػار التػػي تحػدثنا عػػف واد البنػػات وع

وتسػػمطه عميهػػا، وذلػػؾ لكػػوف العػػرب ونػػذاؾ يتعػػموف الػػذكور عمػػى اإلنػػاث شػػانهـ فػػي ذلػػؾ شػػاف الشػػعوب القديمػػة ، م ئمػػة 
 .(ٔ)لطبيعة مجتمعهـ وظروؼ حياتهـ

وال شػػؾ اف هػػذا وايػػر  يػػثدي الػػى تخمػػؼ المػػرأة فػػي النشػػو  والتطػػور الطبيعػػي فعػػعتها و مػػة حيمتهػػا حتػػى أصػػبحت 
نمػػا يمكػػف إخعػػاعه بػػالعودة إلػػى وا ػػ  الحػػاؿ فػػي البيئػػة العربيػػة والحيػػاة البدويػػة التػػي حكمتهػػا العصػػبية ا لمخمػػوؽ العػػاجز .واف

م  محامد األخ ؽ العربيػة  فترعػت الحيػاة العربيػة عمػى أبنائهػا اف يصػيغوا نظامػا يعيشػوا عمػى  ابسمبياتها وايجابياته ةالقبمي
يجابػا سػارية أحكامهػا عمػى الجميػ  ولعػؿ حػوفقه، فكانػت القبيمػة تحكػـ بمػا ف ب الشػاعر لقبيمتػه يهػا مػف عػرؼ وتقاليػد، سػمبا واف

التي تمثؿ الجانب االجتماعي الذي طغى عمػى المجتمػ  القبمػي . ولممجتمػ  القبمػي فػي ، (ٕ)، والتغني باألمجادوالمتاخرة بذلؾ
 العار أو  مة الرزؽ وايرها مف تؾ األمور. مثؿ واد البنات خشية (ٖ)نواحيه األخرخ الكثير مف الجوانب السمبية
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عميػػه ومػػا عرفتػػه فػػي تكوينهػػا وطبيعتهػػا ومارسػػته فػػي تقاليػػدها  اوتمػػؾ الحيػػاة فرعػػت عمػػى ابائهػػا االلتػػزاـ بمػػا تعػػودو 
وارتعت به في كؿ مو ؼ مف موا تها في اطار المعاني التي عرفتها والتي شكمت الخصػائص العامػة التػي تميػزت بهػا عػف 

 .(ٗ)مـبقية األ
 بػػؿ اإلسػػ ـ لػػـ تكػػف تسػػتقبؿ البنػػت بالحماسػػة نتسػػها التػػي تسػػتقبؿ بهػػا الصػػبي  ةيعػػاؼ إلػػى ذلػػؾ اف األسػػر العربيػػ
شػػانهـ فػػي ذلػػؾ شػػاف الشػػعوب  (٘)وظػػروؼ حيػػاتهـ فػػالمر  عنػػدهـ ينتػػر مػػف األنثػػى ـعنػػد الػػوالدة وهػػذا م ئػػـ لطبيعػػة مجػػتمعه

عمػى ارتكػاب تمػؾ الجريمػة البشػعة  السػبباف عػارا، وكػ اهـ ا ترفػوا ذنبػا وارتكبػو أي اذا ولدت لهـ بنات في القـو كان (ٙ)القديمة
ولكػّف  وكاف المر  منهـ يعيؽ صدر  ويشعر بالحزف اذا اخبػر بػوالدة زوجتػه بنتػا  ، يزعموف واالعار فيما كانمف خوؼ الهو 

 . القروف العظيـ فع  أولئؾ المئاـ
أي اخبػػر  (ٚ)يرا نتسػػيا رائعػػا  ػػاؿ تعػػالى  ) واذا بشػػر احػػدهـ بػػاألنثى(، حػػالتهـ تصػػو الحزينػػة  الحالػػة تمػػؾ و ػػد صػػّور

( يستختي مػف  ومػه )( أي مممو  ايظا )وهو كظيـ( مف الكآبة )ظؿ وجهه مسودا بوالتها )مػف سػو  مػا بشػر يتوارخ مف القـو
( أي يختيػه )اـ يدسػه( أي ذؿ ف)عمػى هػو ( وهي األنثى ويبقى متواريا أياما يدبر فيها ما يصن  ) ايمسكه ( ايتركه ويربيػه به

 .(ٛ)) في التراب ( والمراد يئد 
، ولكنػه فحسػب  العاربهـ  يمحقوا أف  يخشوفألنهـ كانوا  بناتهـ يقتموف يكف أهؿ الجاهمّيةوأرجعت طائتة أخرخ لـ 

ـ واياكـ اف  تمهـ كػاف  اؿ تعالى  )وال تقتمو اوالدكـ خشية ام ؽ نحف نرز هكاف خشية الو وع تحت عائقة التقر واإلم ؽ. 
اإلنتػػاؽ عمػػيهـ ولهػػذا  ػػدـ اهلل تعػػالى رزؽ االبػػا  عمػػى رزؽ  فاي اف بععػػهـ كػػانوا يئػػدوف النهػػـ عػػاجزوف عػػ (ٜ)خطئػػا كبيػػرا(

 األبنا  في مقاـ تو   التقر والخشية منه في المستقبؿ ، و دـ األبنا  عمى رزؽ االبا  في مقاـ أفقر الوا   الحادث.
إلػى وأدهػا بعػض االخػر  هـبععػ وفيسػارع واذلؾ المنظور الجاهمي الّمئيـ عالة عمى أسرتها فكان في فكانت المرأة 

عممػػا اف  سػػما مػػف الػػػذيف كػػانوا يئػػدوف بنػػاتهـ ليقولػػوف اف الم ئكػػة بنػػػات اهلل فػػالحقوا البنػػات بػػه فهػػو أحػػػؽ  مجػػّرد مي ِدهػػا.
 .(ٔٔ) البنات سبحانه ولهـ ما يشتهوف(والى هوال  يشير سبحانه وتعالى بقوله   ) ويجعموف هلل (ٓٔ)بهف

و ػػ  الحػػب اؼ والصػػيانة حتػى أدخ حرصػػهـ اذا )حريصػػيف عمػى العتػػ كػػانوا هػـفػي هػػذا األمػػر أنّ أيعػػا مػف الغريػػب 
وهػذا مػف القػيـ والمثػؿ العربيػة األصػيمة  (ٕٔ)بيف اثنيف يحعروف عمى العاشقيف الخمػوة خطػرا شػديدا ويمنعونهمػا مػف الػزواج (

كرامهػاوكػذلؾ ايعػا  (ٖٔ)لشرؼ وحمايػة المػرأة والحػرص عمػى عرعػها وصػيانتهاالدفاع عف ا كمػا  ويحرصػوف عمػى مودتهػا واف
خطػػب رجػػؿ مػػف بنػػي كػػ ب امػػراة  -اف اـ التتػػاة كانػػت ذات راي فػػي تػػزويف ابنتػػا فيػػذكر ابػػف  تيبػػة روايػػة عػػف المػػدائف  ػػاؿ 

 .(ٗٔ)حتى اساؿ عنؾ -فقالت له امها  
كاـ التعؿ زوجة العباس بػف عبػد المطمػب عػـ النبػي محمػد  (٘ٔ)كريـ االـ كنوها باسـ بنيهاوكاف العرب اذا ارادوا ت

 -)ص( وفيها يقوؿ عبد اهلل بف يزيد اله لي 
 ما ولدت نجيبة مف فحؿ        كسته مف بطف اـ التعؿ

 (ٙٔ)اكـر بها مف كهمة وكهؿ
، كمػا يثكػد ذلػؾ تهاعشػير  بيمتهػا و  ديػار متار تهػالجزعػت وحزنػت ربمػا  لغربػةفػي ا تزوجػتوكانت المػرأة العربيػة إذا 

فاستوحشػت المقػاـ بػيف أهػؿ   مػف  بيمػة طػي جػت و ز تبيتاف مػف الشػعر ينسػباف إلػى امػرأة مػف بنػي عػامر بػف صعصػعة و ػد 
   زوجها اذ تقوؿ

 لوالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد تالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدهر بنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فوال تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرثي  أخا  َلها الدهَر ُأْختف ال َتْحَمد
 

ـُ جعموها حْيُث  ـْ طرَحوها في األ اصو   ليست بحرةُه  األباعدي ػػػػػػُه
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إْذ كػاف ه يعػود إلػى انغػ ؽ المجتمػ ، وبدائّيػة وسػائمالزواج مف اير  بيمتهػا وجَزعها مف  المرأة العربّية ؼولعؿ تخو 
ـ تحػت أف يقػ  نسػاثهكػانوا ال يرابػوف فقػد  أألمػف.يتطّمب أّياما ِطواال مف الستر الشػاؽ مػ  انعػداـ  أخرإلى  مكاف  التنقؿ مف 

ر، ولذلؾ كاف العرب يثثروف البنيف عمى البنات الف و ػوع النسػا  فػي االسػر يعػد مػف السبي أو تق  تحت وطاة الَمهانة والعا
ومثمػػه يشػػهر بهػػا الشػػعرا  ويشػػمت بهػػا الخصػػـو و يػػؿ اف اسػػر الرجػػاؿ فػػي الحػػروب ال يعػػد شػػائنا مثػػؿ ، (ٚٔ)المعايػػب الشػػديدة

 .أثنا  الحروب والغزوات، ويحموَنُهف هفون، كما كانوا ُيحبّ (ٛٔ)اسر النسا 
يصػػػبرف . كمػػػا فػػػي الو ػػػت ذاتػػػه، الجرحػػػى عمػػػى تمػػػريضيشػػػرفف  لغػػػرض اففكانػػػت مشػػػاركة النسػػػا  فػػػي الحػػػروب 

 كقوؿ الشاعر عمر بف كمثـو تعرعف لمسبي والغصب  ي ال، و الواىعمى الثبات في ساحة  أزواجهف
 يقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتف جيادنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ويقمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف لسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتـ

 
 ونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابعولتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اذا لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ تمنع 

 
 ظعػػػػػػػػػػػائف مػػػػػػػػػػػف بنػػػػػػػػػػػي جشػػػػػػػػػػػـ بػػػػػػػػػػػف بكػػػػػػػػػػػر

 
 بميَسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ حسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبا ودينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمخ 

 ومػػػػػػػػػػػػػػا منػػػػػػػػػػػػػػ  الظعػػػػػػػػػػػػػػائف مثػػػػػػػػػػػػػػؿ عػػػػػػػػػػػػػػرب 
 

  (ٜٔ)تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرخ منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواعد كالقينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
  

هذ  الصورة الرا ية لدور المرأة فػي ذلػؾ المجتمػ   أصحاب المعمقات بتوعي مف بيف كّؿ  لقد تتّرد عمرو بف كمثـو
جميمػػة  تصػػم  امػػرأة  الشػػعرا ليسػػت المػػرأة لػػدخ معظػػـ  فأجػػؿ االسػػتع  ، إذبػػؿ مػػف   طالبقػػا  فقػػمػػف أجػػؿ لػػيس المتحػػارب 
عمى حيف أنها لػدخ عمػرو بػف كمثػـو ععػو مػثثر فػي المجتمػ  لهػا حقػوؽ،  ،ثـّ الشي  مف ورا  ذلؾراباته فحسب  إلشباع

 خ.في بقّية مظاهر الحياة األخر  الدور التاعؿ ايكوف لهو شارؾ في الحرب ت ووعميها واجباِت 
كانت المرأة لدخ  اف و كشؼ لنا الشعر الجاهمي عف الكثير مف الصور التي لـ يكف العصر الجاهمي يخمو منها وي

، ، و وعنتػػرة ، وطرفػػة  ،ألقػػيسامػػرص  فػػي  تشػػارؾولكنهػػا كانػػت  ،أمػػر طبيعػػي هػػذاو مػػا هػػي أال صػػورة ازليػػة عمػػرو بػػف كمثػػـو
فيهػا،  بػالهػا، وح حمايػةذلػؾ  الػواى ةسػاح سػف الػب   فػيولطتهػا الشػجاعة وح الحروب م  الرجػؿ، ويسػتمهموف مػف جمالهػا 

 ذلؾ  اذ يقوؿ  بف كمثـو وفيصور عمر باطتالها،  مقاوتع
 عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى وثاِرنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيض ِحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف

 

 

 تهونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أو تقسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـُنحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِذر أف  
 
 اخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذف عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػولتهف عهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا 

 
 اذا ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا كتائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب معممينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 
 

 ليسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتمبف افراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا وبيعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 (ٕٓ)واسػػػػػػػػػػػػػرخ فػػػػػػػػػػػػػي الحديػػػػػػػػػػػػػد مقػػػػػػػػػػػػػر نينػػػػػػػػػػػػػا  
 
 

اف الػػواد لػػـ يكػػف وبػػا  عامػػا عنػػد العػػرب جميعػػا و ػػد أثبتػػت المعمومػػات التاريخيػػة اف هنالػػؾ عػػددا  مػػي  مػػف بطػػوف 
ولو كاف العرب جميعا ينتذونه لما وصمت الينػا اخبػار عػف نسػا  عظيمػات فػي المجتمػ   (ٕٔ)القبائؿ هي التي يسود فيها الواد

 العربي فقد
أـ هػػي  صػػة ) امػػرص ألقػػيس( مػػ  زوجتػػه )ف يحػػتكـ اليهػػا فػػي األمػػور األدبيػػة وهػػا عرفػػت المػػرأة العربيػػة نا ػػدة وكػػا

 .(ٕٕ)جندب( التي حكمها بينه وبيف ) عمقمه التحؿ ( أيهما اشعر فحكمت ) لعمقمة ( فطمقها امرث ألقيس(
، رديئػةمػف  د وتمييػز جيػالمرأة عمى عهد الجاهمية شاعرة تْتهـ الشعر، ونا ػدة تسػتطي  التعميػؽ عميػه، كما اشتهرت 

خبػر وخػر يػزعـ أّف ،مّمػا يثّيػد هػذ  الحكايػة، فػي معػمونها  لعػؿ ،ةيوال يعني ذلؾ أنها بمغت مقدارا  صالحا  مف الثقافػة الشػعر 
فحكػػـ حّسػػاَف ْبػػَف ثابػػت  ( بػػارت فػػي سػػوؽ عكػػاظ، أمػػاـ النابغػػة الػػذبياني تماعػػر بنػػت عمػػرو بػػف الشػػريد السػػممية الخنسػػا  )
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كمػا انػه اذا مػا  (ٖٕ)ألعشى مث  كاف  د عمـ ابنتػه وثقتهػا حتػى وصػمت الػى مسػتوخ التحكػيـ فػي الشػعر، وكذلؾ االنابغة لها 
  اؿ  صيدة عرعها عميها  ائ  لها )عدي المخزيات( فعدت  وله 

 أاػػػػػػػػػػػػػػػػػر أروع يستشػػػػػػػػػػػػػػػػػتى الغمػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بػػػػػػػػػػػػػػػػػه
 

 (ٕٗ)لػػػػػػػو  ػػػػػػػارع النػػػػػػػاس عػػػػػػػف أحسػػػػػػػابهـ  رعػػػػػػػا 
 

الصػػعبة فػ ذا مػػا ذكروهػػا او جػػا وا بشػػبيه لهػػا فػػانهـ يعجػػزوف عػػف فانػه يسػػاؿ ابنتػػه اف توعػػ  لػػه األلتػػاظ والكممػػات 
يػدؿ عمػى انػه نشػا ابنتػه وأهمهػا لتكػوف لهػا  يمجاراته او اف يصموا الى مػا وصػؿ اليػه مػف  ػدرة فػي الصػيااة والتعبيػر وبالتػال

نا ػػد  أيعػا  بػػؿرة فحسػب، شػػاع تػؾ فػػ ف صػحت هػػذ  الحكايػة فػػ ف ذلػؾ يعنػػي أّف المػرأة لػػـالقػدرة الكبيػػرة فػي النقػػد األدبػي .  
 بشكؿ مدهش .األحكاـ، وُتجرخ التعميقات،  رتصد

يحمػػيف مػػف يسػػتجير بهػػف فقػػد اجػػار  وكمػػا اشػػتهرت بتطنتهػػا وذكائهػػا وشػػجاعتها  و ػػد بمػػا عمػػو منػػزلتهف انهػػف كػػف
( وذكر  فػي السميؾ)طرفة بف العبد( السميؾ بف سمكة وحمته مف بكر بف وائؿ و د اثنى عمى فعمها )فكيهة بنت  تادة( خالة )

 .(ٕ٘)شعر 
ّف و  ّف التبػػاري بػػيف عامػػة الشػػعرا  فػػي وصػػؼ جمالهػػا، وفػػي ذكػػر  رانتشػػااف األشػػعار الجاهميػػة بػػذكر هػػذ  المػػرأة، واف

 كما يمثؿ بعض ذلؾ في شعر عمرو بف كمثـو  ،ةيداللها، وربما التغّني بصتاتها الروح
 يقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتف جيادنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ويقمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف لسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتـ

 
 

 بعولتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اذا لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ تمنعونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 
 ظعػػػػػػػػػػػائف مػػػػػػػػػػػف بنػػػػػػػػػػػي جشػػػػػػػػػػػـ بػػػػػػػػػػػف بكػػػػػػػػػػػر 

 

 

 بميَسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ حسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبا ودينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمخ 
 

 ومػػػػػػػػػػػػػػا منػػػػػػػػػػػػػػ  الظعػػػػػػػػػػػػػػائف مثػػػػػػػػػػػػػػؿ عػػػػػػػػػػػػػػرب 
 

  (ٕٙ)تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرخ منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواعد كالقينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 
الشػػعرا  بخاصػػة.  لَػػدليؿ وُبْرهػػاف سػػاط ، عمػػى ُسػػُمو مكانػػة المػػرأة العربيػػة فػػي المجتمػػ  الجػػاهمي بعاّمػػة، وفػػي َأْنتُػػس 

ع  ػػة ه ، وأّف الػػرواة لػػـ يكػػادوا يحتظػػوف لنػػا منػػه إاّل ماكػػاف لػػوالشػػعر ذا األدبأف هنػػاؾ َطرفػػا عػػائعا مػػف هػػوالشػػؾ فػػي ذلػػؾ 
 عمى الوجه األعـ. ، لمكانتها االجتماعّية، وحياتها اليومّيةوتوعيحاكاف وْصتا  لروحها،  ما وزهدوا في بعضوالمرأة، ؿ بالرج

داللػػة العاطتيػػة ايػػر واعػػحة فمػػث  كممػػة بهػػا ، امػػا ال ضاف الداللػػة العقميػػة لمكممػػات واعػػحة أللػػبس فيهػػا وال امػػو 
)الحػػػب( اذا مػػػا انزلػػػؽ عمػػػى لسػػػاف األديػػػب وسػػػمعهـ كثيػػػروف معػػػا اختمتػػػت داللتهػػػا عنػػػد كػػػؿ مػػػنهـ بحسػػػب حالتػػػه الوجدانيػػػة 

 .وأصدائها في نتسه
اذ اف لممػػرأة الحعػػور المتميػػز الػػذي يجعمهػػا  ػػادرة عمػػى تشػػخيص  ػػيـ االسػػتقرار واألمػػاف بمػػا يمنحػػه الشػػاعر مػػف 

   بف حجر حيف يقوؿ ألقيسفامرث   المشاعر واألحاسيس في وسط البيئة الصحراوية ، دؼ
 بسػػػػػػػػػػػػػػػػػقط المػػػػػػػػػػػػػػػػػوخ بػػػػػػػػػػػػػػػػػيف الػػػػػػػػػػػػػػػػػدخوؿ فحومػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  تا نبِؾ مف ذكرخ حبيب  ومنزؿِ  

 
 (ٕٚ)لمػػػػػػػػػػػػػػػػا نسػػػػػػػػػػػػػػػػجتها مػػػػػػػػػػػػػػػػف جنػػػػػػػػػػػػػػػػوب وشػػػػػػػػػػػػػػػػماؿ  فتوع  فالمقرأة لـ يعؼ رسمها

 
        

احمػػة  ػػد رحمػػت بعيػػدا عػػف الشػػاعر ولػػـ يبػػؽ اال اثػػار و ػػؼ الشػػاعر عمػػى اطػػ ؿ حبيبتػػه فالطمػػؿ هنػػا رمػػز لحبيبػػة ر 
 يالديار وهنا يتمسؾ الشاعر باألرض ويحف اليها شو ا ومحبة وهو يطمػب مػف صػاحبيه اف يبكيػا معػه عمػى هػذا الطمػؿ والػذ

عيف همػا و ػد مػر ومػرو ألقػيس بموعػ (ٕٛ)له مكانته عند الشاعر مف خ ؿ منزله الحبيبة الراحمة فاستو تهما عمى اثار الديار
 .(ٜٕ)الدخوؿ وحومؿ
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وتخبرنا به هػذ  األبيػات عػف صػدؽ تتاعػؿ الشػاعر مػ  أحاسيسػه لينػتف مو تػا ثابتػا يعتمػد  الشػاعر فػي حيمتػه فهػذا 
االلتػػزاـ خمػػؽ مػػاثرة أدبيػػة تتصػػ  عػػف خمجػػات الشػػاعر فػػي لحظػػات صػػاد ة مػػف حبػػه فيجعػػؿ منػػه هدفػػه األوؿ. و صػػة حيػػاة 

 ها  صائدهـ مف الدروس والعبر فع  عف الحالة الب اية لمشعر العربي العذب .الشعرا  وما فيها مف أحداث خمدت
رمزيػة المػرأة، ب اهتمػواالتصػوؼ الػذيف و  الزهػد ولعّؿ المرأة لـ ُتْرمَّز إاّل لػدخ الشػعرا  الغػِزلييف، وخصوصػا  لػدخ أهػؿ

 يمػة معنوّيػة نبيمػة، وعمػى كػّؿ اايػة كػانوا  ، وعمػى كػؿّ  موعػوع اسـَ ليمى عمػى كػؿيطمقوف  فاصبحواووّظتوا  يمتها الجمالّية 
اّف فػ باسػمها الشخصػي يحبهػا، فقد كػاف كػّؿ شػاعر عمػى األامػب، يػذكر صػاحبته التػي كػاف   بؿ ذلؾ ، وأّما مابها يتعّمقوف 

. وحتّػى المعمقاتشعرا  وال يقاؿ إاّل نحو ذلؾ في نسا  ، ية المتواترة واألخبار المتطابقةبالروا ألقيسعنيزة هي ابنة عـّ امرِص 
 .، والمعّمقات السب  بخاّصة باّف هذ  األسما  التي تمتمئ بها األشعار الجاهمّية بعاّمة عممناإذا 

عمى الوصػؼ العػاـّ المػرأة بػدوِف ِذْكػِر  او اال تصارالبكا  عمى الديار؟  فهؿ الرمزية هي الو وؼ عمى االط ؿ او
ْوالِ  النسػػا  مجػػّرد رمػػوز لقػػػيـ لهػػ، فنجعػػَؿ مػػػف األسػػما  المختمتػػة الكثيػػرة رمػػز لأف نعّمػػـ ا امػػا ،لجسػػدها السػػمها، وال َوْصػػؼ

 نحسب ذلؾ يجّسد حقيقة، وال يمّثؿ تقريرا  لوجه مف التاريخ الصحي ، والخبر الصري . ،  ف ؿومبادص ووما
 صػيدته، تقميػدا  شػعرّيا      فذلؾ االبا ، لـ يكػف يعنػي حبيبػة  بعينهػا، وال امػرأة  بػذاتها، بمقػدار مػا كػاف يكػّرس، مطمػ َ 

 .(ٖٓ)  وخروفاستخدمه شعرا و د  كاف كّرسه  بمه
 وأّما حيف يقوؿ، مث   

 ويػػػػػػػػػػػػػػػػػـو دخمػػػػػػػػػػػػػػػػػت الِخػػػػػػػػػػػػػػػػػْدَر  ِخػػػػػػػػػػػػػػػػػْدَر ُعَنْيػػػػػػػػػػػػػػػػػَزة  
 

 ُمْرِجِمػػػػػػػػػػي فقالػػػػػػػػػػت  لػػػػػػػػػػؾ الػػػػػػػػػػوي ُت، إنػػػػػػػػػػؾّ  
 

ف يتمتّػ  بَسػواِئها َاْيػَر ُمْعَجػؿ  امرأة بعينها، امرأة  عاش معها الشاعر وأحبَّهػا، فػاراد أف يتمتّػ  بهػا، كمػا كػاهذا يعني 
، فيما يزعـ   وال خاِئؼ 

 وبيعػػػػػػػػػػػػػػػػػػة خػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر ال يػػػػػػػػػػػػػػػػػػراـ خباثهػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 تمّتعػػػػػػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػػػػػػف لهػػػػػػػػػػػػػػػو  بهػػػػػػػػػػػػػػػا َاْيػػػػػػػػػػػػػػػِر ُمْعِجػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
 

 تجػػػػػػػػػػػػػػػػػاوزت أحراسػػػػػػػػػػػػػػػػػا اليهػػػػػػػػػػػػػػػػػا ومعشػػػػػػػػػػػػػػػػػر
 

 عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي حراصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو يسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروف مقتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
 

 َسها.ولـ تُؾ هذ  المرأة، فيما أجم  عميه مثّرخو األدب العربّي القديـ، إاّل عنيَزَة َنتْ 
هػػؿ كػػاف هػػذا التمتّػػُ  تسػػاِبيَ  روحيَّػػة ، وابتهػػاالت  م ئكيَّػػة ، َنَسػػَجَها الشػػاعر َنْسػػَجا ؟ أـ هػػؿ كػػاف مجػػّرد عػػيش وهمػػي  و 

أّي َأثَػر  لهػذ  الرمزّيػة فػي مثػؿ هػذ   فأنجػد  بهػاياتيه م  َطْيتها ، وُحعورها ؟ أـ كاف ذلؾ المهُو مجّرد صػورة رمّزيػة لع  ػة 
فيهػػا حعػورا  وا عّيػػا  لهػػثال  النسػا ، مثػػؿ الوجػػود الػوا عّي ألولئػػؾ الشػػعرا   نشػػاهداستشػهْدنا ببععػػها، بمقػػدار مػا  األبيػات التػػي

ال.  أنتسهـ حػدود الممكنػة، والمشػروعة الف ّف بالغنا في الذهاب إلػى أ صػى الحػدود فػي اسػتعماؿ التاويػؿ ف ننػا سػْنُخرج مػف  واف
مػاال يقػوؿ، وُنَحُممُػه، مػاال يحتمػؿ ، بحيػث سػنَثُوُؿ، فػي هػذ  الحػاؿ،  سػنقوؿة، أي أّننػا حدود اير الممكنالفي  ندخؿ، و  أدبّيا  

كػػؿش شػػي  فػػي حيػػاة الجاهمّيػػة الروحّيػػات  فنسػػميكػػّؿ شػػي   عمػػى ايػػر مػػاهو عميػػه، أو عمػػى ايػػر مػػا يجػػب أف يكػػوف عميػػه 
 ات.، بمقدار ماكاف أْ َرَبها، بؿ ألصقها بالماُديَّاِت والوا عيّ والرمزيات

 إنّنا نعتقد، أسما  النسا  التي وردت في المعّمقات لـ ترد بمعاني الرمز ولكنها وردت بمعاني الحقيقة والوا  .اذ 
ّمػا عمػى سػبيؿ النسػبّية، أّننػا ال ننكػر،  إذا  منا، حقيقّية المرأة، فكاّنما  منا  عػدـ رمزّيتهػا  إّمػا عمػى وجػه اإلطػ ؽ، واف

يػذكر فػي  مػا -وربمػا أهّمهػا-، ومنهػا حػدود المعقػوؿجػاوز بهػا تفي الشعر الجػاهمي، ولكننػا ال ن جممة وتتصي  ، رمزّية المرأة
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تُنا في ذلؾالطمؿ المثّرخيف يزعموف أّف المرأة لـ تكف لها مكانة عمػى  اامبأّف و  ، وما تدّؿ عميه ظواهُر األحواؿ. وكانت حجَّ
 لـ يكف لديها... لها ماعهد الجاهمية، وأف اإلس ـ وحد  هو الذي أنصتها فحّقؽ 

 بما أعطى اإلس ـُ المرأَة، وبما حّقؽ لها مف كرامة  ناعتناونحف م  
مف خ ؿ ويات  رونّية كثيرة ، ومف خ ؿ -الع  َة بيف الرجؿ والمرأة، واْجَعَؿ لها حدودا  صارمة   اإلس ـ جعؿو د 
.. ذلػؾ بػػاّف المػرأة بػيف التقػػه والقػانوف ٖ(سػا  شػقائؽ الرجػػاؿريؼ )انمػػا النشػػريتة وذلػؾ ماجػا  فػػي الحػديث الشػ أحاديػث نبوّيػة

أّف الرجػؿ هػػو الػذي كػاف ُيْرِكػػُب و المػرأة كانػت تتػدّلؿ عمػػى الرجػؿ أكثػر مّمػا نتصػػّور مػف سػطحّية الموا ػػؼ واسػتعجالّية الػرأي، 
"اْحِمػْؿ  وثو ػا  مػف منزلتهػا لػدخ بعمهػا حميَمَته لدخ اإلزماع عمى التَّظعاف، حتى  الػت إحػدخ النسػا  العربّيػات إْدالال  بنتسػها، و 

 !.(ٖٔ)ِحَرَؾ َأْو َدْع"
قولػػة التػػي صػػارت َمػػَث  ، بػػاّف ذلػػؾ لػػـ يػػُؾ منهػػا إاّل إدالال ، وحػػّث بعمهػػا "عمػػى مو ػػد عمػػؽ ابػػف منظػػور عمػػى هػػذ  ال

" ْْ َحْمِمَها" ولو شا ت لَرِكَبْت
(ٖٕ). 

، وأّنػػه يػػدّؿ عمػػى المنزلػػة شػػافة واجتماعّيػػة وعاطتّيػػة ذاَت ومػف الواعػػ  أّف لهػػذا المثػػؿ العربػػّي القػػديـ داللػػة  حعػاريّ 
التػػي كانػػت لممػػرأة فػػي المجتمػػ  الجػػاهمّي، فعػػدـ ركػػوب المػػرأة، بػػدوف مسػػاعدة الرجػػؿ لػػـ يكػػف عػػف عجػػز منهػػا عػػف  الرفيعػػة

 كما أّف  وؿ امرص القيس  ، الركوب، بمقدار ما كاف إدالال  منها
 أاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؾ منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي اف حبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتمي

 
 

 تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامري القمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب يتعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿوانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ مهمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  
 
 واف تػػػػػػػػػػػػػؾ  ػػػػػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػػػػػا تؾ منػػػػػػػػػػػػػي خميقػػػػػػػػػػػػػة 

 
 

 فسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي ثيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ثيابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ تنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
 
 ومػػػػػػػػػػػػػػػػا ذرفػػػػػػػػػػػػػػػػْت عينػػػػػػػػػػػػػػػػاِؾ إاّل لتعػػػػػػػػػػػػػػػػِربي 

 
 بسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَهمْيِؾ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أعشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِر  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  ُمقتَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿِ  

 
هػذا التػيض التػائض، مػف و إحساسػه، إزا  المػرأة هػذا الكػاِئف المطيػِؼ ،  ولطافتعمى ر ة  مب الرجؿ العربّي،  دليؿ

 ......الخ . مشيهاشعار التي  يمت َوْصَتا  لممرأة، وصوتها و جميؿ األ
، في جممة مف المعّمقات، لدليؿ عمى أّف هثال  الشػعرا  كػانوا يحّبػوف، حقػا ، نسػا  معنيات  ّف التغني بجماِؿ نسا   ف

 ة.باعيانهّف، ولـ يكف ذلؾ مجّرد رمز مف الرموز، وال مجّرد  يمة مف القيـ التّنّية، أو الجماليّ 
ـُ ِخباُثهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  وبيعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِة ِخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْدر  ال ُيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا

 
، بهػػػػػػػػػػا   ايػػػػػػػػػػَر ُمْعِجػػػػػػػػػػؿِ    تمّتْعػػػػػػػػػػُت، مػػػػػػػػػػف لهػػػػػػػػػػو 

 
 تجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاوزت أحراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ومعشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا

 
 

 عمػػػػػػػػػػػػػػػػػي حراصػػػػػػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػػػػػػو يسػػػػػػػػػػػػػػػػػروف مقتمػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
 

  اذا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الثريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػما 
 

 تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرض اثنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  الوشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاح المتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
 

أسػما    هنػاؾ إفّ  ايت  فػي صػور عاّمػة بِذْكِر جممػة مػف أسػما  النسػا  كمػا ذكػر نسػا   أخريػا ألقيسامرث  كمؼفقد 
، وخولػػػهوهنػػػد، وأسػػػما  ،  ، ، وعبمػػػة  مّمػػػا يطمػػػؽ عمػػػى النسػػػا  مثػػػؿ  فاطمػػػة، وعنيػػػز ة ومػػػرو ألقػػػيس كثيػػػرة  تصػػػادفنا فػػػي معّمقػػػ

 ... باإلعافة إلى األّمهات  أـّ الحويرث، وأـّ الرباب، وأـّ الهيثـ، وأـّ أوفى
المجتمػ  اف نتصػؿ المػرأة الحػرة والمػرأة االمػة الف لكػؿ منهمػا مكانػة معينػة  والبد لنا اذا ما تكممنا عف مكانتهف فػي

.فالمرة الحرة لدخ الجاهمييف محترمة محصنة يعترؼ الرجؿ باوالدها اما المرأة السبية فهي ا ؿ منزلة وا ؿ  درا وولدها هجيف 
. 
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صػتا  جسػديا ، فحسػب، فػذلؾ أمػر ال ال في وصؼ المػرأة، و اشعر شعرا  المعمقات ون حظ أف امرأ القيس  د يكوف 
ممرأَة، واحترامه إّياها في موا ؼ معّينة وذلؾ عمى الراـ مف أّنه كاف أميرا  وفارسػا  ومػف ذلػؾ لفي تقدير   ينازع فيه أحٌد، ولكف

  وُله، و د كانت اإليما ة سبقت إليه  

 ذرفػػػػػػػػػػػػػػػت عينػػػػػػػػػػػػػػػاِؾ إال لَتْعػػػػػػػػػػػػػػػِربي ومػػػػػػػػػػػػػػػا

  

  ِبَسػػػػػػهَمْيِؾ فػػػػػػي أعشػػػػػػاِر  مػػػػػػب  ُمقتّػػػػػػؿ 
 

في هػذا البيػت وفػّي، ومقػّدِر لجمػاؿ هػذ  المػرأة وِسػْحرها إّيػا ، وتعػذيبها لقمبػه ، ولػو كػاف امػرث  ألقيسفامرث        
القيس زانيا ، كما تصّور  بعض األخبار المدسوسة لَما وصَؼ حّبه هذ  المرأَة وأبػدخ تػاّجف عاطتتِػِه نحَوهػا بهػذا التقػدير الػذي 

ـُ  مَبه.  ؿيتدلَّ جعمه يتهالؾ عمى حّبها، و   بَجمالها، ويتعّذب بْسِحْرها، ف ذا بكاُثها و دموُعها تتُطُر َكبَد ، وتكم
 ويقوؿ  ومف ذلؾ أيعا   وُله في بعض وصؼ يـو دارة ُجْمُجؿ العجيِب، 

 ويػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو عقػػػػػػػػػػػػػػػػػػرت لمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػذارخ مطيتػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
 

 فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عجبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف كورهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا المتحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
 

 فظػػػػػػػػػػػػػػػػػّؿ العػػػػػػػػػػػػػػػػػذاَرخ يػػػػػػػػػػػػػػػػػْرتِميَف ِبَمْحِمهػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

  (ٖٖ)ب الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدمقس المتتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿوشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحـ كهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا 
 

وال ِسواٌ  شاِعٌر يذكر عذاَرخ، وشاعٌر وخر يػذكر إمػاٌ . فاإلمػا  لمخدمػة واالمتهػاف، والعػذارخ لمعػّزة والػّدالؿ. فِحػسش 
. فكاّنػػه أراد بمتػظ "العػػذارخ" أف ُيمغػي التػػوارؽ الطّبقيػة بػػيف الرا ػي وذو ُػػه امػرِص القػيس، هنػػا، الشػعري ، ومو تػػه مػف المػػرأة أكػـر
ب عميهػا التي كتػنهاية األمر، تمتمؾ خصائص العذرا ، بصرؼ النظر عف طبقتها االجتماعية  فيامرأة وامرأة، فكؿش عذرا ، 

َابَّى أف يصػػؼ أولئػػؾ التتيػػاِت الجمػػي ِت باإلمػػػا ،  َيػػكانَّػػه  اإلنسػػػافإاّل أّف هػػذا الشػػاعر المرَهػػَؼ اإلحسػػاِس، ، فيهػػاتنشػػئ أف 
،وهناؾ مػف يػرج  وَوْصَتُهف تكريما  لهف بالعذارخ، كمػا َوَصػَؼ نسػاَ  َصػَنـِ دوار  بالعػذارخ أيعػا  فيناؿ مف كرامتهف وجمالهف

اف الػػدوار بوصػػته شػػعيرة مقدسػػة ، هػػو تعبيػػر عػػف الع  ػػة الختيػػة بػػيف دوار العػػذارخ بالموعػػ  المقػػدس مػػف الصػػنـ والحػػب 
  ونذور ،  وؿ امرخ  القيس 

 هفعػػػػػػػػػػػػػػػػف لنػػػػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػػػرب كػػػػػػػػػػػػػػػػػاف نعاجػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 ار  فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ُمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    ُمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَذيَّؿِ َعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذاَرخ َدوَ  
 

 فادبرنػػػػػػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػػػػػػػالجزع المتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ بينػػػػػػػػػػػػػػػػػػه
 

 (ٖٗ)بجيػػػػػػػػػػػػػػػػػد معػػػػػػػػػػػػػػػػػـ فػػػػػػػػػػػػػػػػػي العشػػػػػػػػػػػػػػػػػيرة مخػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ 
 

نمتمس هذا األمر فػي  ػوؿ الحػادرة اذ يترصػد الشػاعر المحػب لقػا  حبيبتػه يػـو دوارهػا بالػه الحػب اذ كػاف يحمػـ فػي 
 امكاف التوز بمقائها، كما يحمـ اف يدور القمر له 

 أمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمية صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرمت حبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
 

 ونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات وخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالؼ شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكمها شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكمي 
 

 ورجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهـ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدثار كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

  (ٖ٘)ؿيرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو المقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامر نيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ الخصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

إننا لنحسب ذلؾ الّتطواَؼ مف حوؿ صنـ دوار كاف عاّما  في النسا  والرجػاؿ وكػاف عاّمػا  فػي العػذارخ والمتزّوجػات 
ـْ وال ، ولكف لّما كاف لقب العذرا  أكـر لممرأة بدليؿ  وله تعالى -أو الثيّبات- لدخ وْصؼ نسا  الجّنة  )لـ َيْطَمثُهفَّ إْنػٌس  َػْبَمُه

الُعذرّية ِإارا ا  في التصوير الجماِلّي لهّف. فهي صورة تمّثؿ شيئا  مػف جمػاؿ الحركػة ا ف ّنه وصؼ أولئؾ النساَ  بهذ (ٖٙ)َجاٌف(
. 

ف لػػػى ماد واف ال نػػػرخ أّي ُمبػػػّرر  ،الوصػػػؼ عاّمػػػة  ةيػػػذهبنػػػا إلػػػى ماُديَّػػػِة الوصػػػؼ النِسػػػوُي فػػػي المعّمقػػػات بخاّصػػػة، واف
 الرمز، وعمى  عمى التممي  دوف التصري  أصحاب المعمقات ف يحمؿ أولئؾاك ، وال اجتماعي ،وال نتسي، أخ  ّي، وال ديني
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عمػى  دلػي التػي نتّخػذ منهػا  الدلػهالمػرأِة بهػا أف تكػوف مػف بػيف ا وصػؼ وا، ولعّؿ األوصػاؼ الد يقػة التػي حػاولالوعوح دوف 
 في المعّمقات.   عاد رمزية المرأةبا

 أنوثتهاقات بخاصة تتمّثؿ في مفي الشعر الجاهمي بعامة، وفي المع فالصورة العاّمة التي ينهض عميها وجود المرأة
لديهـ، كما يبدو ذلؾ مف كثير مف النصوص الشعرّية، دوف أف تكوف شػيئا  وخػر نعتقػد أّف المػرأة رّبمػا كانػت أر ػى منزلػة  مػف 

ولكػػػّف ، ليػػػة القػػػدر، ذات شخصػػػية ورأي وحريػػػةوهػػػذا مثشػػػر عمػػػى اف المػػػرأة كانػػػت فػػػي الحيػػػاة االجتماعيػػػة عزيػػػزة عا ، ذلػػػؾ
وهذ  المحاور ليست جديد  عمى الشعرا   ،النصوص التي تتحّدث عف منزلتها الشريتة في المجتم  الجاهمّي هي التي ُتعوزنا

 .وتكاد تكوف الزمه مف لوازمهـ
وم بسػػها،  خ امػػرص القػػيس، فػػي معّمقتػػه خصوصػػا ، إلػػى َشػػَعر المػػرأة، و امتهػػا، وسػػا يهاو ػػد انصػػرؼ الوصػػؼ لػػد

ويتمثّػؿ وصػػؼ المػرأة لػدخ زهيػر فػي وشػـ ِمْعَصػػْمْيها، َوَمْمَهاهػا، ولػيس أكثػر مػف ذلػؾ.. عمػػى الػخ ،  ... وتمايُمِهػا فػي مشػيتها
وروِداِفهػػا، ورنػػيف َحْمِيهػػا. ولكػػف دوف التصػػري  بػػذلؾ  حػيف أّف عمػػرو بػػف كمثػػـو تتػػّرد بوصػػؼ ، وذراعيهػػا، وعػخامة ماكَمِتهػػا،

 عمرو بف كمثـو يعالف به وصؼ المرأة  نشاهد  عمى النحو الذي
 وثػػػػػػػػػػػػػػديا  مثػػػػػػػػػػػػػػػَؿ ُحػػػػػػػػػػػػػػُؽ العػػػػػػػػػػػػػػػاَج َرْخصػػػػػػػػػػػػػػػا  

 
 َحصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانا  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف أكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُؼ الّ مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػينا 

  

 
 

 ومتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي لدنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمقت وطالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت
 

 روادهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  بمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ولينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 ومػػػػػػػػػػػػػػػا كمػػػػػػػػػػػػػػػة يعػػػػػػػػػػػػػػػيؽ البػػػػػػػػػػػػػػػاب عنهػػػػػػػػػػػػػػػا
 

  (ٖٚ)ا   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ُجِنْنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُت بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه ُجنوَنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاوَكْشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح 
 

بؿ إّنا نجد  في الحاؿ الثانية ال يصؼ في الحقيقة، حيػث يػذكر الكشػ  مجػّرَدا  مػف كػّؿ وصػؼ، وأّف الجنػوف الػذي 
إلػى أدنػى مسػتوخ  ممكػف مػف  ذهػبهنػا،  الػنصَألَـّ عميه منه هو الداّؿ عمػى جمالػه واّتصػافه بكػّؿ مواصػتات الرشػا ة، وكػاّف 

،  أو لػـ يسػتط  فهػو لػـ يصػته لنػا، لػـ يػرد ، وصؼ هذا الكش  الذي حممه عمى الجنوف، وأفعى به إلى الداَلةالقصور في 
امػػرأ القػػيس يصػػؼ كشػػ  صػػاحبته فػػي معّمقتػػه مػػرتيف  نشػػاهدولكّنػػه وصػػؼ لنػػا مو تػػه منػػه، وتػػاثير جمالػػه فػػي نتسػػه... بينمػػا 

 اثنتيف 
 هصػػػػػػػػػػػػػػػػرت بتػػػػػػػػػػػػػػػػودي رأسػػػػػػػػػػػػػػػػها فتمايمػػػػػػػػػػػػػػػػت

 
ـَ الَكْشػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ِ  َريَّػػػػػػػػػػػػػػػػػا الُمخمخػػػػػػػػػػػػػػػػػؿِ عمػػػػػػػػػػػػػػػػػيَّ َهِعػػػػػػػػػػػػػػػػػي

  

 مهتهتػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بيعػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ايػػػػػػػػػػػػػػػػػػر متاعػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 

 ترائبهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقولة كالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجنجؿ 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػر    وكشػػػػػػػػػػػػػػػ   لطيػػػػػػػػػػػػػػػؼ  كالَجػػػػػػػػػػػػػػػديِؿ ُمَخعَّ
 

  (ٖٛ)وسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽ كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانبوب السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقي الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذلؿ 
 

 يمتقي في وصؼ متاتف المرأة مف حوؿ الجيد الذي يشبه جيَد الرئـ م  امرص القيس.عنترة  هون حظ
. ذلػػؾ بػػاّف ُكػػ  منهمػػا َشػػبََّه ِجْيػػَد صػػاحبته بجيػػد الػػرئـ، أو  اآلخػػروف اب المعمقػػاتأصػػحأمػػا جيػػد المػػرأة سػػكت عنػػه 

 يقوؿ ومرو ألقيس الجداية  
 وجيػػػػػػػػػػػػػد  كجيػػػػػػػػػػػػػِد الػػػػػػػػػػػػػرْئـِ لػػػػػػػػػػػػػيس بتػػػػػػػػػػػػػاحش  

  
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػْته وال ِبُمَعطَّػػػػػػػػػػػػػػػػػؿِ     إذا هػػػػػػػػػػػػػػػػػي نصَّ
 
   ويقوؿ عنترة  

  ػػػػػػػػػػػػػػػػد رأيػػػػػػػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػػػػػػػف األعػػػػػػػػػػػػػػػػادي اػػػػػػػػػػػػػػػػرة
 

 والشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاة ممكنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة لمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرتـ 
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 تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت بجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِد ِجدايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  وكاّنمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا التت
 

  (ٜٖ)مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الِغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْزالِف ُجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  َأْرثَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـِ  رشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

مقبػػوؿ. فكػػاّف طػػوؿ هػػذا الجيػػِد  يصػػب الػػذوؽ لكػػي فػػي إلػػى تكمّػػؼ  صػػورة هػػذا الِجيػػد، لػػدخ عنتػػرة ُمحتػػاجاف بػػدو يو 
مػاِؿ المػرأة كيػؼ يجػوُز تسػويُة ج يَظػؿش مجػّرد حيػوافو الػذي عمػى جمالػه ا ِجيػد الرَشػ مسرؼ فاحش فقد ظّؿ متوحشا  عف صتة

ولعّؿ صورة جيد امرأة امرص القيس أجمػؿ، وطولػه أمثػؿ، ألّنػه حػيف شػبَّه ؟ البدي  التاتف بجماؿ حيواف متوّحش في الصحرا  
 الرئـ، كاّنه أحس باّنه طويؿ، وكاّنه جاوز حّد المقبوؿ مف الطوؿ لهذا الععو مف المرأة، فاستدرؾ  ائ    جيدها بجيد

 تػػػػػػػػػػػػػاحش  لػػػػػػػػػػػػػيس بوجيػػػػػػػػػػػػػد كجيػػػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػػػرئـ 
 

ػػػػػػػػػػػػػػْته  -   وال ِبُمَعطَّػػػػػػػػػػػػػػؿِ  -إذا هػػػػػػػػػػػػػػي نصَّ
 

اّف هػذ  المػرأة، حتّػى فػي َحػاؿ َنصػها ِجيػدها، نحػو العػ   ال يبػدو هػذا الجيػُد فػاحش الطػوؿ، وال فاعػؿ االمتْػداد. فػ
 .أفَّ هذا الجيد لـ يكف معطَّ  مف ُحمي، بؿ كاف محّمى بعْقد  و  دة تتدلَّى عمى النحر منه خواألخر 

وتشبيه المػرأة بػالحيواف،  ي لبيد م  امرص القيس في وصؼ عيني المرأة بالسواد، وتشبيهها  بعيوف أروـ َوْجرةيمتق كما
فكمػػا أّف جيػػد الحبيبػػة   اف متعارفػػا  بػػيف الشػػعرا  ا  ، سػػيرُة وسػػموك ، وفػػي المعمقػػات بخاصػػة فػػي الشػػعر العربػػّي القػػديـ بعامػػة

فػػ ّف عينيهػا تشػػبهاف عيَنػػي البقػػرة ، جػػا ْت تعػػابيُرهـ فبهػذا  –الشػػاِدف  أو ا _الرشػػ ، أو ، أو الِجدايػػة الجميػؿ يػػذّكر بجيػػد الػرئـ
إلى وجرَة حيث كانوا يروف باّف عيونهػا َأَشػد َسػوادا ، و ػد تكػّررت  يعزوهاهذ  األبقار ب أمرأ القيس يختصوجدنا ، بؿ  الوحشّية

   لقيس حيف يقوؿوهو يمتقي م  امرث ا هذ  الصورة، فيما بعد، لدخ لبيد بف ربيعة
 ُزَجػػػػػػػػػػػػػ   َكػػػػػػػػػػػػػافَّ ِنَعػػػػػػػػػػػػػاَج ُتوَعػػػػػػػػػػػػػَ  َفْو هػػػػػػػػػػػػػا

 
 وِظَبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَ  َوْجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَرَة ُعطَّتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  أنعاُمهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 
مو ػؼ امػػرص القػيس مػػف المػرأة، وأّنػػه كػاف يعاممهػػا فػي شػػعر  معاممػة مزدوجػػة مػف حيػػث هػػي   منػػاوكمػا سػػبؽ لنػا أف 

... َفَمَعػؿ شػْيَئا  مػف بعػض ذلػؾ خ، فػي حػاؿ أخػر مجّرد أنثى في حاؿ، ومف حيث هي كائف إنسانّي ر يػؽ لطيػؼ، كػريـ جميػؿ
 أف يتمّثؿ في  وله  

 ُتِعػػػػػػػػػػػػػػػػػيُ  الظػػػػػػػػػػػػػػػػػ ـَ بالِعشػػػػػػػػػػػػػػػػػاِ  كَانَّهػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 َمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارُة ُمْمَسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى راِهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِب متَبتُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿِ  
 

 فهذ  الصورة لهذ  المرأة كريمة، وّهاجة، تِعفش بالَعطا  اإلنسانّي الثرثار. 
وص المعّمقػات، فػػي الجانػػب المنصػػرؼ إلػى وصػػؼ المػػرأة منهػػا، هػػذ  المتابعػػات الوصػػتّية التػي تابعنػػا بهػػا نصػػ فػاف

 جممَة استنتاجات، لعّؿ أهّمها  
، وأ دُرهـ عمى م حظة الجماؿ فيها، ومظػاهر التتنػة منهػا. و ػد يكػوف  شعرا  المعمقاتأف امرأ القيس هو أوصؼ 

ّما لقدرته العجيبة عمى تصوير عواطتػه إزا هػ الوحيػد  وانػها، ولبراعتػه فػي تصػوير عواطتهػا،. ذلؾ إّما لطوؿ عشرته إّياها، واف
الػذي  ، وهػو اآلخريف كانما يتحػّدثوف عػف كػائف ميػت اف الشعرا الذي يحاور المرأة، وُيسِمُعنا ِحَواَرها، هي أيعا ، عمى حيف 

 .يجعمنا نشهد مصاَحَبِته إّياها  ُيراِكُبها في هودجها عمى بعيرها، وُيماشيها لي   إلى نحو الخموة 
إلى اصطناع المغة اإليحائّية بحيث وصؼ الَخدَّ باأَلَسالة، والعينيف بالسَّػواد، والِجْيػَد  س لجى ون حظ َأفَّ امرأ القي 

بالطوؿ اير التاِحش، والنْحر بالصػتا  والبيػاض والمََّمعػاف. فهػذ  الصػورة لهػذ  المػرأة كريمػة، وّهاجػة، تِعػفش بالَعطػا  اإلنسػانّي 
لحبيبػاتهـ  ولكنػه يصػؼ منهػا صػورة تكػاد تكػوف مثاليَّػة   بحيػث تشػّكؿ مػف حولهػا المعمقػات َته في أوصػاؼ الثرثار مّما صادف

لػػـ تكػػف هػػذ  المػػرأة التاتنػػة  مجػػّرَد نجمػػة  ناريَّػػة  يػػاتي عػػوُثها الخاِفػػُت الخجػػوُؿ مػػف أ اصػػي  هالَػػة  مػػف الجمػػاؿ العبقػػرّي البػػدي 
ْينػػاَ ، ونػػثوـَ ُعػػحى  حسػػناَ   لػػـ يبػػرح الجمػػاؿ يطتػػ  منهػػا، والنػػوُر يتعػػوَُّع مػػف الكػػوف السػػحيؽ، ولكنَّهػػا كانػػت بيعػػَة ِخػػْدر  عَ 

.وا ف مػػا بػػيف ايػػدينا مػػف ادب وتجاوزهػػا  مػػه مػػف أععػػا  جسػػدها، حتّػػى باتػػت َفْمقَػػة  مػػف النػػور العظػػيـ الػػذي يعػػي  الظػػ ـ
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ر بػػف ربيعػػة ومػػف شػػاكمهما وكػػاف ذلػػؾ اثػػر  الشػػعرا  الػػذيف جػػاهروا بػػالتحش وانسػػا وا ورا  الحيػػاة ال هيػػة كػػامرخ  القػػيس وعمػػ
البيف عمى مكانة المرأة ومركزها االجتماعي في الجاهمية. وهكذا ناتي الى النهاية عف المرأة في األدب و د وعحنا صػورتها 
ية فيػػه والموا ػػؼ المتباينػػه والنظػػرات المختمتػػه اليهػػا ، بػػيف مػػف يقدسػػها ويحترمهػػا وبػػيف مػػف يتحمػػؿ منهػػا ، وال شػػؾ اف شخصػػ

 الرجؿ وظروفه االجتماعية هي التي توجه النظر  العامة ويتعيف المو ؼ منها....
 

 النتائج:
سػػنحاوؿ فػػي هػػذا المحػػيط األخيػػر اإللمػػاـ بػػاهـ مػػا تمخػػض عنػػه هػػذا الجهػػد مػػف نتػػائف ومنطمقػػات مػػف الممكػػف اف 

 في مكانة المرأة في الشعر العربي  بؿ اإلس ـ . بتعي  بعض الجوان
خ ؿ البحث اف المرأة  د أخذت ظهورا مشػتركا فػي اامػب مراحػؿ الشػعر العربػي مػف خػ ؿ دالالت اتع  لنا مف 

 متماثمة ومتقاربة جعمت منه نموذجا أصميا يعاؼ إلى النماذج المرسخة في أعماؽ ال وعي اإلنساني.
حعػورا لأشػيا  فػي  التنوع تبعا لمعمؽ النتسػي لكػؿ شػاعر فػاف الشػعر يمثػؿ فاف ما اتسمت به الصورة الشعرية م

نتس الشػاعر وذلػؾ مػف خػ ؿ توظيتػه لػدالالت ، وفػي الكشػؼ عػف معانيػه ومدلوالتػه  أي اف هػذ  الػدالالت أصػبحت نتسػية 
 لذلؾ اتصؼ الشعر بالتحوؿ والتنوع المستمر. 

توظيؼ مف الممكف اف تتخذ صورة المرأة في الشعر العربي عنصر واحد ودالالت عديدة تبعا لمقدرة الشاعر عمى 
هػػذا العنصػػر وتوظيتػػه توظيتػػا ناجحػػا ومتميػػزا .وهػػذ مػػا ظهػػر لنػػا فػػي صػػورة المػػرأة لػػدخ شػػعرا  المعمقػػات مانحػػا إياهػػا ابعػػادا 

 متنوعة اجتماعية أو أسطورية أو جنسية أو تطهريه أو اير ذلؾ مف اإلبعاد.
ه اف يعبػػر عنهػػا ب اراعػػه كػػاف الشػػاعر العربػػي يختػػزف فػػي فكػػر  االحػػداث الجسػػيمة التػػي مػػر بهػػا  ومػػه ممػػا أهمػػ

الشعرية لينتف  صائد ال تتكرر مف اآلخريف و ػد منحتػه هػذا االحػداث تطػورات إنسػانية مكنتػه مػف اعطػا  وصػؼ د يػؽ كانػه 
ينقػؿ صػػور حيػػة عػػف متػردات حيػػاتهـ اذ يػػربط الشػػاعر بػيف األشػػيا  فتثيػػر العواطػػؼ األخ  يػة والمعػػاني التكريػػة التػػي تشػػمؿ 

 اعية ومتردات الحياة العربية .معظـ الجوانب االجتم
اإلنساني له دور في الشعر العربي  بؿ اإلس ـ تجا  الذود عف الحرمات الف اإلنسػاف العربػي كػريـ األصػؿ   الداف

ف  يكوف عبدا وهذا ما يطمبه العربي األبي مف جهة  ومف جهة أخرخ يوع  اإلنسانية بحتظ النسب ويعػمف نقػاوة انتسػاب 
يوعػػحه حتػػػظ العػػػرض) النسػػػا  واالهػػػؿ( ومػػف جهػػػة أخػػػرخ حػػػاوؿ الشػػاعر العربػػػي التزامػػػه المثػػػالي تجػػػا   ذريتػػه لػػػه وهػػػذا مػػػا

 األخ ؽ الحميدة واشاعتها في الحياة اليومية وليترؾ عبؽ السيرة الطيبة ألبنائه.
خراجػه بمػا هػو ال مرجػو لػه مػف وهنا _ اذا يبما البحث منتها  _ باذليف الوس  واإلمكاف في ايتا  هذا البحث حقػه واف

الد ػػة واإلحاطػػة ممتمسػػيف مػػف القػػارص الكػػريـ العػػذر عػػف الهنػػات  والهتػػوات التػػي  ػػد تػػرد هنػػا وهنػػاؾ مشػػتوعة بطبيعػػة التكػػويف 
البشري الذي ال يخمو مف النقص  وحب الجدؿ . طاويف كشحا عف األمؿ في بموغ الكماؿ األتـ الذي استاثر به الحؽ_ جؿ 

ورا  ذلؾ كمه وجهه الكريـ وأخر دعوانا اف الحمد هلل رب العالميف وصمى اهلل عمى رسوله  شانه وتقدست أسماث  _راجيف مف
 محمد وعمى اله الطيبيف الطاهريف.
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