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Abstract: 

This study seeks to reveal the remarkable presence of women in love poetry in the pre-Islamic era and the 

beginning of Islam, especially platonic love poetry, because women in this aspect are beloved and lovers, while they 

were only adored and beloved; as she revealed her emotions, and expressed her feelings with boldness and clarity, 

as well the nature of her emotional experience and philosophy, and her vision of the surrounding environment. 

The study is divided into an introduction, which dealt with the importance of the study, its objectives, 

methodology, limits, and previous relevant studies. It includes a preface presenting the rights of woman to express 

her emotions and feelings, and what she feels within herself of obsessions of love and passion, and from here she 

sang her emotions, and she healed der feelings, without any embarrassment or hesitation. This is with two sections, 

the first: tackles the models of women love poetry, in both thematic and psychological terms. The second section 

addresses the most important artistic and thematic characteristics that were available in these models. The conclusion 

gives the most important results of the study in conclusive statements. Finally, a list of the sources and references 

that are used in the study follows. 
Keywords: Women, Frank Spinning, Virginal Spinning, Pre-Islamic Era, Early Islam, Technical and Objective 

Characteristics 
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 19/10/2020البحث قبول  19/08/2020البحث  استالم

 الملخص
المرأة في العذري، ففي العصر الجاهلي وصدر اإلسالم، ال سيما الغزل  غزلالتسعى هذه الدراسة إلى الكشف عن الحضور الالفت للمرأة في شعر 

هذا الجانب عاشقة ومحبة، في حين كانت معشوقة ومحبوبة؛ إذ كشفت عن عواطفها، وأبانت عن مشاعرها بكل جرأة ووضوح، كما أفصحت عن طبيعة 
الدراسات السابقة. يتها، وحدودها، و وقد جاءت الدراسة في: مقدمة، تناولت: أهمية الدراسة، وأهدافها، ومنهج تجربتها العاطفية وفلسفتها، ورؤيتها لما حولها.

، اوتمهيد، عرض: لحق المرأة في التعبير عن عواطفها ومشاعرها، وما تحس به داخل نفسها من هواجس العشق والهوى، ومن هنا فقد تغنت بعواطفه
م تين الموضوعية والنفسية. والثاني: عالج أهوباحت بمشاعرها، دون حرج أو تردد. ومبحثين، األول: توقف عند نماذج من غزل المرأة العذري من الناحي

وخاتمة َخُلصت إلى أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة. ثم تبعتها قائمة بالمصادر  ،الخصائص الفنية والموضوعية التي توافرت في هذه النماذج
 والمراجع التي أفادت منها.

 الخصائص الفنية والموضوعية ي، العصر الجاهلي، صدر اإلسالم،المرأة، الغزل الصريح، الغزل العذر  :المفتاحّيةالكلمات 

 :المقدمة

ظر في للن لي، والمرأة الشاعرة حاضرة حضوًرا الفًتامنذ العصر الجاه
المشهد الشعري الغزلي، فالذاكرة الجمعية مختزنة بأسماء كثير من 

ه(، وليلى األخيلية )ت 24الشاعرات العربيات، مثل: الخنساء )ت 
ه(، ورابعة العدوية )ت 117ه(، وسكينة بنت الحسين )ت 85
دة بنت 589ه(، وحفصة الركونية )ت 135 المستكفي )ت ه(، ووالا
ه(، وغيرهن من النساء المبدعات 488ميكياة )ت ه(، واعتماد الرا 484

 اللواتي خلدهن التاريخ في أدبنا العربي القديم والحديث على حدا سواء. 
ما أوتيت من وسائل اإلبداع ب–وقد استطاعت المرأة المبدعة 

أن تتحدى الواقع االجتماعي والسياسي والثقافي، بل تجرأت  –الفني
-األهميةعلى قدر كبير من –رات وخرجت عليه، ومن هنا قامت شاع

 فوسهن،نالتعبير عماا يمور في قلوبهن، واإلفصاح عماا يعتمل في  في
فالمرأة "تقدر على بيان ما يخطر في أفكارها من معان، وما يجول في 
دماغها من نظريات، وما تضطرب به روحها من حاالت نفسانية 

 ."(38)]نفسية[...
قلا جرأة من الرجل في إظهار أ –في بداية األمر–كانت المرأة 

مع تطور الزمن، وتقدم المدنية، وانفتاح  عالقاتها الغرامية، إالا أنها

ت أن استطاعبالحرية، قنوات الحضارة، والتواصل مع اآلخر، والتمتع 
-تعبر عن مشاعرها بصراحة ووضوح، ولكنها مع كل ذلك لم تتجاوز

 حدا الحشمة والعفاف.   –في الغالب
الم سفي الجاهلية وصدر اإل –ولدى استعراض أشعار الشاعرات 

تدور في هذا الفلك، أو ما  –في معظمها–تبين أن أشعارهن كانت –
يسمى ـبـ "الشعر العذري"، أو "الشعر العفيف"، وهو ما التفتت إليه 
الدراسة، وحاولت التوقف عنده. وقد جاءت في: مقدمة، وتمهيد، 

 ة بالمصادر والمراجع.ومبحثين، وخاتمة، وقائم
تناولت المقدمة: أهمية الدراسة، وأهدافها، وحدودها، ومنهجيتها، 

 والدراسات السابقة.

 أهمية الدراسة:
تأتي أهمية الدراسة في محاولة إبراز صورة المحبوب في أشعار 

ي ، وبيان التزامهن فيالجاهلي واإلسالم ينشاعرات العرب في العصر 
إظهار هذه الصورة، والتعبير عن تجاربهن الشعرية والشعورية في إطار 

 العفة والحشمة والعفاف. 
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 أهداف الدراسة:
تتمثل في محاولة اإلجابة عن اأَلسئلة اآلتية التي ُأثيرت في و 
 الذهن:

 –في الجاهلية وصدر اإلسالم–كيف عبرت شاعرات العرب  -
 والنفسية التي مررن بها؟ عن التجارب الشعرية

 هل نجحن في التعبير عن هذه التجارب؟ -

 هل واءمن بين هذه التجارب واللغة الفنية التي جسدتها؟ -

 منهجية الدراسة:
وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي؛ لرصد 
مقطعات الغزل العذري لشواعر العرب في الجاهلية واإلسالم، والكشف 

 وجمالياتها الفنية.عن موضوعاتها، 

 حدود الدراسة:
وتتمثل في استنطاق أشعار المرأة في الجاهلية واإلسالم التي 

ه(: "بالغات النساء"، وكتاب بشير 280تضمنها كتاب ابن طيفور )ت 
 يموت: "شاعرات العرب في الجاهلية واإلسالم". 

 الدراسات السابقة:
لية الجاه بعض الدراسات التي تناولت أشعار النساء في تثم

 واإلسالم، وتقاطعت مع دراسة الباحث، في بعض الجوانب، ومنها:
: "شواعر الجاهلية دراسة نقدية"، إعداد: رغداء مارديني، األولى

 م. 2002، 1منشورات دار الفكر، دمشق، بيروت، ط
: بعنوان "أساليب البيان في الشعر الناسوي القديم من الثانية

العباسي"، إعداد: فاطمة صغير، رسالة دكتوراه الجاهلية إلى العصر 
 م.2012غير منشورة، جامعة أبي بكر بلقايد، تلسمان، 

: بعنوان "اآلخر في شعر النساء في العصرين الجاهلي الثالثة
واإلسالمي"، إعداد: أحمد سلمان عبد هللا مهنا، رسالة دكتوراه غير 

 م. 2017منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة، 
ميز دراسة الباحث عماا سواها من الدراسات التي تما وما ي

رصدها، أنها ركزت بصورة مباشرة على فن الغزل العذري أو العفيف 
الذي تبدى في أشعار الشاعرات في الجاهلية واإلسالم، وتبيان أهم 
خصائصه الفنية، ولم تلتفت إلى غير ذلك من األغراض الشعرية 

 ون. األخرى التي تناولها باحثون آخر 

 التمهيد:
أحبت المرأة كما أحب الرجل، وتعراضت لتباريح الهوى، فأخذت 
تبوح بما يعتلج في نفسها؛ برمز وإيحاء تارة، ومباشرة وتصريح تارة 
أخرى، وبدت عليها مظاهر الحب، والحت عليها أعراضه جلية، من: 
نحول وشحوب، وذهول ...، وعبرت عن معاناتها النفسية والجسدية، 

تحب إنما تكتم عن محبوبها، وعن الناس، وحتى  والمرأة العربية؛ "إذ

عن نفسها، حقيقة ما يعتمل في سريرتها؛ حتى بعد ممات أحالمها، 
فيكثر النواح والمراثي، ويبدو ما كان يعتلج في النفوس من حب ماله 

من شذوذ جنسي، فلم  ذا ما جعل الحضارة الجاهلية خلًوامن مثيل. وه
ي انحدرت إليه حفيدتها مدينة بغداد تنحدر قط إلى الدرك المشين الذ

 ." (31)على يد األعاجم بما انتشر فيها من الشذوذ الجنسي
 كانت المرأة أشدا حياًء، وأدعى إلى كتم هواها، وإخفاء مشاعرها،

ومن ثما فإنا "ما تثيره في نفوس الرجال من عاطفة قوية تجيش في 
 . "(4)ا ممتًعاى ألسنتهم شعًرا رقيًقا، وأدبً صدروهم ...، تخرج عل

وقد تغنات المرأة بعواطفها، وباحت بمشاعرها، وتغزلت بمن تحب 
ق، وإن والشو وتهوى، وكان غزلها يبدو في مظاهر: فهي تبوح بالحب 

، وتصور شوقها ولهفتها إلى الحبيب. لقيت جراء ذلك نكااًل وعذاًبا
اتها . فتظهر معان(12)وتستر حبها فتتجه بغزلها إلى الحنين إلى الوطن

من آالم الجوى، وتشكو انقطاع الرجاء، وبتا حبال المودة واللقاء،  
وتبقى "هذه التجارب الغزلية عالمة مؤكدة الصدق االجتماعي، والفني 

 –في كل األحوال–لدى الشاعرات من النساء، فما كانت المرأة لتخفي 
ما فاضت مشاعرها، وسيطر على وجدانها، فإذا بعض الشواهد تنم عن 

وز مرحلة الحياء التي اعتدنا معرفتها عن المرأة العربية، ربما لكثرة تجا
ارة النفتاح الحض صور الحضارة، وربما كانت انعكاًساالجواري في ع

على عناصر أجنبية نقلت عنها المرأة العربية ما نقلته من سلوك في 
 ." (13)بساطة ويسر، وراحت تصوغ منها في شعرها بال حرج

المحبوب من الناحيتين المادية والمعنوية،  فراحت تصور جمال
وذكرت في أشعارها صفات هذا المحبوب، والدواعي التي جعلتها تفضله 
ات، وكشفت عن كل ذلك بلغة صادقة،  على غيره من األقران واللادا
وعواطف حاراة. ويبدو أن صدق الشاعرة مع ذاتها، وانطالقها في 

يق لجوهري وراء حريتها، وتحقعواطفها الحقيقية الراسخة، هو السبب ا
 . (1)أنوثتها

 المبحث األول: الغزل العذري 
زل للغ مجااًل رحًبا –في الجاهلية واإلسالم–أفردت الشاعرات 

ما ك–العذري، وعبرت بكل جرأة وصراحة عن هذه التجارب، فالغزل 
بالطبيعة  اتصااًل ، و أكثر األغراض الشعرية شيوًعا –هو معروف

"قريب من النفوس، الئط بالقلوب؛ لما قد جعل هللا في اإلنسانية، فهو: 
و من يكاد أحد يخلتركيب العباد من محبة الغزل، وإلف النساء، فليس 

وتعكس األشعار   ." (27)فيه بسهم أن يكون متعلًقا منه بسبب، وضارًبا
الغزلية الناسوية رؤية المرأة لطبيعة الحياة االجتماعية، وما يتخللها من 

 حاسيس. مشاعر وأ
هلية واإلسالم، وجدناه إماا وإذا تأملنا غرض الغزل لدى شاعرات الجا

لتحفظ اتار الحياء والعفة، دون حرج في "، يهتك أسغزاًل صريًحا ماجًنا
 ."(37)في البوح
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وما  .(25)ويمتاز بالجرأة، والمباشرة، والتغني بالمفاتن الجسدية
 قليل، ومن ذلك –المفي الجاهلية واإلس–وجدناه لدى شاعرات العرب 

حاك المحاربيَّة  :(38)من ]الوافر[ (10) قول أم الضَّ

 

 وَجر  بالُبطوِن َعلَى الُبُطونِ  ِشَفاُء الُحبِّ َتقبيٌل وَضم  
 وَأْخٌذ بالذَّوائِب والُقرونِ  َوَرهٌز َتْذِرُف الَعْيناِن ِمْنهُ 

؛ حيث تصور العالقات –في هذا النص–فالتجربة الماجنة جلية 
حاك تعد مثااًل للشواعر  الحسية، من: تقبيل، وضما، ورهز...، فأما الضا

 قليل من لم يصله إال لشعر الناسوي العربي، بلغت مبلًغاالماجنات في ا
 شعراء المجون والتهتك.

للسمو والعذاب الجسدي  وإماا غزاًل عذريًّا عفيًفا، يجسد رمًزا
، ورهافة ، مع رقة العواطفوالنفسي؛ حيث "تحتفظ الفتاة بجاللها ووقارها

المشاعر، ومع البر والحنان واإلشفاق، ومع العشق والصبابة 
. ومدار هذا الغزل: " (29)وتعبيرًا عن "احترام مفرط للجمال ،"(20)والهيام

"شعور الحب نفسه، وتأثيره في نفس المحب، ومدى ارتباطه به 
رض التي ال تتعواندماجه معه... إلى ما سوى ذلك من النواحي المعنوية 

"، وما يفضي إلى الصدا والهجر تارة، والوصال (34) لمواضع حسية...
والودا النادر تارة أخرى، وتصوير اآلالم النفسية الشديدة، تحمل في 

. والحضور " (33)طياتها "إشارات رمزية إلى الدفء، والحنين، والتمني
 الدائم لطرفي الحب؛ الحبيب والمحبوبة. 

بين جوانحها عاطفة متأججة،  –في الغالب–لقد أخفت المرأة 
ومشاعر جياشة، فباحت بما تكنه نفسها، وكشفت ما اعتلج في ذاتها 
من حرارة الوجد، وصدرت عن معاناة صادقة، وشوق مبرح مفعم 

الحب وتوقده طيلة عن حرارة  العطف والحنان، فجاء شعرها معبًراب
عاناة، واآلالم النفسية والجسدية، وانتظار كل ألوان الم حياتها، ومصوًرا
 قضاء هللا تعالى.
رت عن ، وعبشوقها لحبيبها، سواء أكان عشيًقا أم زوًجا فصورت

لهفتها إليه، بمشاعر رقيقة، وعاطفة جامحة، ومحبة صادقة، ومن ذلك 
، تتشوق إلى َجْحوش الخفاجي من (28)قول الخنساء بنت التَّياِّحان

 :(38) ]الطويل[
 َسَنا َبارٍق بالَغْوِر َغْوِر ِتهامِ  ْنتَذٌر َقْتلي إِن الَعيُن آنَستْ َأمُ 

 ُيقاُد إلى َأهِل الَقضاِء ِبِزمامِ  َفاَل زاَل ُمنَهٌل ِمَن الَغْيِث َراِئحٌ 
 (16)ِبَعيني َقطاميٍّ َأغرَّ شآمي ِلَيشَرَب ِمْنُه َجْحَوٌش ويُشمُّهُ 

ِئي َجال ِبَبشامِ  ِبَنفسي َوَأهلي َجْحَوٌش وَكالُمهُ   (16)َوَأنياُبُه الالَّ
 َبَرى الِجسَم ِمنِّي َفهو ِنضُو سقامِ  َأال إنَّ َوْجدي بالَخَفاجيِّ َجْحَوٌش 
 كما َوجدْت َعفراُء باْبِن ِحزامِ  وُأقِسُم إنِّي َقْد َوجدُت ِبَجحْوشٍ 

 ُمؤجَلٌة َنْفسي ِلوقِت ِحمامِ  وما َأنا إالَّ ِمثُلها َغيَر أنَّني

قد البوح بمشاعرها، فونلحظ هنا أن الخنساء لم يمنعها شيء من 
م، ا، وولهت به كما ولهت عفراء بعروة بن حز أحبت َجحوًشا حبًّا عذريًّا

 تهاللسقام والعلل. وأباحت له دخول بي فبرى جسمها هواه، وتركه نهًبا
 (38)له، تقول من ]الطويل[: والناس نيام، وأحبت قومه إكراًما

 إذا جاَء والمستأذنوَن ِنيامُ  لوَج الَبيِت ِحل  ِلَجْحوشٍ وإنَّ وُ 
 (16)وَأهُل الَغَضا َقوٌم عليَّ ِكرامُ  فَأهُل الِحجاِز َمعَشٌر َقْد َكرْهُتهم

وكانت تأرق لذكراه، وتسهر الليالي تمني النفس بعودته من أرض الشام، 
تقرا عينها قلبها، و ، فيبرد اوتنتظر المطايا وهي مقفلة لعل فيها جحوشً 

 :(38)برؤيته، تقول من ]الطويل[

اِم لو َنسَتطيُعهُ   َخلياًل لنا يا ّتيِّجاُن ُمَصافيا وإنَّ َلنا بالشَّ
 وُنحصي َلُه يا تّيجاُن اللََّياليا َنعدُّ َلُه األَيَّاَم ِمن ُحبِّ ِذْكرِهِ 

 (16)االُحزوَن الَفياِفيَتجوُب بأيديها  َفليَت الَمَطايا َقْد َرَفْعَنَك ُمصِعداً 
ومن هنا "راحت الشاعرة تشكل موقفها من الكون من خالل هذه الرؤية 
الغزلية التي تنتهي بها على المستوى النفسي واالجتماعي إلى تفضيل 

 . "(13)قوم على اآلخرين من موطن اعتزازها بموطن هواها هناك في نجد
حاك   المحاربية، وقد أحبتوفي هذا اإلطار تستوقفنا تجربة أم الضا

 :(38) ولكنه طلقها، فقالت من ]الطويل[ بابي حبًّا شديًدازوجها الضَّ 
بابي َخالياً  َفا ُمتحرِّجُ  َهِل الَقلُب ِإْن الَقى الضَّ كِن أو ِعنَد الصَّ  َلَدى الرُّ

 (16)َحديٌث َكَتنشيِج الَمريَضيِن ُمْزعجُ  وَأعَجَلنا ُقرُب الَمَحلِّ َوَبْيَننا
ال تتحرج من ذكره في قلبها وعلى لسانها، وإن كانت في أقرب فهي 

األماكن إلى هللا تعالى، لدى الركن اليماني في الكعبة المشرفة، أو عند 
السعي بين الصفا والمروة، َفُقرب الفراق حال دون لذة هذا اللقاء، ولم 
يلذ كل منهما بحديث صاحبه، فكان حديثهما يحاكي الصوت المتردد 

 در، ال يسمع إال بمشقة وجهد كبيرين.في الص
في ابن عم لها يقال  ،(26)قول زينب بنت َفروة الُمراِّية ومن ذلك أيًضا

وى، ال يوازيه وجد، أو يعادله ه لمغيرة، فقد كلفت، ووجدت به وجًداله ا
 :(26) من ]البسيط[

 َأِجدُ  الَّذيَعرِّْج ُأْنِبيَك عْن َبعِض  يا أيُّها الرَّاكُب الَغادي ِلِطيَّتهِ 
 إاّل َووْجدي ِبِه َفوَق الَّذي َوَجُدوا ما َعالَج النَّاُس ِمْن َوْجٍد َتضمََّنُهم

ِتهِ  ِه آخَر األيَّاِم أْجَتِهدُ  َحسِبي ِرَضاُه وأنِّي في َمَسرَّ  َوُودِّ
 

جد في في حياتها، وال ت فهي تتمنى أن تنال رضاه، وتسعده آلخر يوم
فحسبها أن تكون في كنفه، وتحت ظله. ومن ذلك ، ذلك حرًجا أو ضيًقا

 :(38) من ]الطويل[ (28)قول شقراء بنت الحباب
 بالدًا َهوى َنْفسي ِبها َفاْذُكراِنيا خليليَّ إْن َأْصَعدُتما أو َهبطُتما

 َعلَى َسَخِط الَواِشيَن أْن َتْعُذرانيا َوال َتدَعا إْن الَمني َثمَّ الِئمٌ 
 عيسى ُتشيُب النَّواِصياَعن أحاديُث  َبعَد ُطوِل َتجلُّديفقد َشفَّ ِجسمي 

با  وإْن َقطُعوا في ذاَك َعْمدًا ِلساِنيا َسأرعى ِلعيسى الودَّ َما هّبِت الصَّ
فالشاعرة تؤكد وفاءها لحبيبها، مهما قال الوشاة، وسخط الحساد 

 والعذَّال، بل وإن قطع قومها لسانها. 
وتحدثت الشاعرة عن اآلالم الجسدية التي يتركها الحب في المحبوب، 

، ويكاد يشرق بها، وربما أفضت تكالبكاء والعبرات التي  غص المحبا



 2021,  الثانيالعدد  – الواحد و العشرون المجلد  –مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية 

307 

 

، وقد أحبها (32)شدة الوجد إلى الموت، وفي ذلك تقول: سعدى اأَلسدية
ابن عمها، فمنعه أبوه من الزواج بها، وزواجها أبوها من رجل آخر، 

جد ابن عمها، فأرسل لها بيتين يشكو فيهما حبه، فأجابته من فاشتد و 
 :(38) ]الطويل[

تي  َكفانَي َما بي ِمن بالٍء وِمن َجْهدِ  َحبيبَي ال َتْعجْل لتفَهَم ُحجَّ
 َتكاُد َلها َنْفسي َتسيل ِمن الَوْجدِ  وِمن َعَبراٍت َتْعتريني َوَزْفرةٍ 
ْْ أُ ُغِلَبْت على َنفسي َجهارًا َوَلْم   ِخالفًا على َأهلي ِبَهْزٍل وال ِجدّ  ِط

 َغدًا َخوَف هذا الَعاِر في َجَدٍث َوْحدي وَلْن َيمنُعوني َأْن أموَت ِبَزعِمهم
 َمكاني َفَتشُكو ما َتحّملُت ِمن َجْهدِ  فال َتْنَس َأْن تأتي ُهناَك َفَتلَتمس

وصبرت  ،قاسًياا لهوى بين جوانحها، وبكت بكاًء مرًّ فقد تحملت نار ا
على البالء، والجهد، وخضعت إلرادة أبيها وما خالفته في هزل وال جد، 

روحها  إنوما باحت بالحب؛ حتى أوشكت روحها أن تزهق، ويقال 
لى إ ، فجاءها ابن عمها في الموعد، فوجدها ميتة، فاحتملهازهقت فعاًل 

لها فمات، ثم إن بعضهم وجدهما،  شعب بذرى جبل، وضمها ملتزًما
فأخبر عنهما، فدفنوهما. فالبكاء من عالمات المحب، ولكن المحبين 
"يتفاضلون فيه، فمنهم غزير الدمع هامل الشؤون تجيبه عينه، وتحضره 

فكادت تموت وجًدا  ."(9)عبرته إذ شاء، ومنهم َجمود العين عديم الدمع
بابة،وحها من ، وتذهب نفسها حسرات، وتذهب ر وكتماًنا كما  شدة الصا

 زفرة(. عبرات/ وجد/ )بالء/ :تاالتشير بعض الدا 
 :(21)من ]الطويل[ (11)وفي ذلك تقول أم خالد النميرية

رُ  بابِة ُمْسِعرُ  أال َمْن ِلعيٍن َدْمُعَها َيتحدَّ  وَقْلٍب ُمعنًى بالصَّ
هرِ  وَنْفٍس ِبها ِغل  َبعيٌد ِشفاُؤهُ   َأْقَدرُ  ولسُت َعليِه آخَر الدَّ

 إلى النَّاِس َيومًا ِذْكُرُه ِحيَن ُيذَكرُ  َيرى َحّقًا وإْن َلْم َأِفْه بهِ 
 ًقاشديدة؛ حتى كاد دمعها يكون دًما، ويتفطر قلبها شو فهي تبكيه بحرقة 

إليه، حتى كادت ال تجد عنه سلوى، وبلغ بها الوجد الشديد أن تبدي 
سها ن الناس. وتصور نفبه لوال أن ربطت على قلبها، وكتمت هواه ع

كأنه األسير الذي ُقيدت يداه، ووضعت في رجليه القيود واألصفاد، فال 
لحزن، األسى وايقوى على الحركة والسير. فهي تعيش في أشد حاالت 

وحرقة فكلما خطر ذكره على فؤادها ذابت حسرة  وبتفطر قلبها كمًدا
لحب، من لواعج اوجوًى، فآثار الهوى بادية، وغير خافية عليها، فيها 

ونوازع الشوق ما فيها. فاألبيات عميقة العاطفة، رقيقة الشعور، مرهفة 
رها للمحبوب وتأس ال معشوقة تضطرم شوًقا الحس. والمرأة هنا عاشقة

 اللهفة إليه.
عن  يوصورت كذلك اآلالم النفسية التي أفضى إليها الهجر، والنأ

من الشعر العذري، أو أحد خصائصه،  المحبوب، ويعد الهجر موضوًعا
 :(2)، من ]الطويل[(26)ومن ذلك قول حليمة الُحضريَّة
تًا ِتلَك ا لُعيوُن الَكواِشحُ  َهَجرُت َفلمَّا أْن َهجرُتَك َأْصبحْت   ِبنا ُشمَّ
 َأطاَل الُمحبُّ الَهْجَر والَحبيُب َناِصحُ  َفال َيفرِح الواُشوَن بالَهجِر ُربَّما

 َمَع الَقْلِب َمْطوٌي َعليِه الَجواِنحُ  ى النَّوى َبيَن الُمحبِّيَن والَهوَ وَتغُدو 

فقد شكت لوعة الفراق، وآالم الهجر والوجد، وما زاد ذلك العيون 
الشامتة المتربصة بها، فكم يفرح الواشون بالهجر، حينما يسود بين 

 تالمحبين؟! إذن، نلحظ في األبيات السابقة ما يشير إلى بعض سما
الغزل العذري، ويتجلى ذلك في مفردتي الهجر والنأي، والوشاية. 
فالهجر والنأي يجسدان: الحرمان واألرق والعذاب، وحرارة العاطفة، 

والشكوى، واإلذعان لقوة الحب، والخضوع  اآلالموخلجات النفس، و 
لسلطته، والمراوحة بين طغيان اليأس، واألمل في الوصال. فأكثر ما 

، ويبعث على الحنين، حينما يرحل المحب، وينأى عن يثير األشواق
محبوبه، أو حينما يصدا عنه ويهحره، ويتمناع عن وصاله ألي سبب 
من األسباب. وأماا الوشاية، فتفعل األفاعيل بين المحبين، فتفرق بينهم، 
وتعرضهم للحرمان والبعد والهجر، وتشعل نار البغضاء عليهم، بل 

ا فقد كثر الحديث عن الوشاة والوشاية في تحول بين زواجهم. ومن هن
أشعار الحب، وتصوير ما ينجم عنها من: معاناة، وآالم، وإساءة 

 . ل لألكاذيب، وافتراء بغير حقا  للعالقة، وتقوا
، فقد وجدت مصيبتها في فراق حبيبها، (28)وأما ضاحية الهاللية

 :(38)ونأيه عنها؛ حيث تقول من ]الطويل[
نيوإنِّي أَلنوي القَ   َعن الَقصِد َمْيالُت الَهوى فَأِمْيلُ  صَد ُثمَّ يردُّ

 ٍْ  ِبساقْيِه ِمن َحْبس اأَلميِر ُكُبولُ  َوَما َوْجُد َمسجوٍن ِبصنعا ُموثَّ
 َلُه َبعَد ما ناَم الُعيوُن َعويلُ  َوَما َليُل َمولًى ُمْسلٍم ِبجزيَرةٍ 
 إليِه ُوصولُ ِفراُق َحبيٍب ما  بأكثَر ِمّني لوعَة َيوَم َراَعني

ن م فراق حبيبها أشد وطأة، وأجل خطًرافهي ترى أن مصيبتها في 
مصيبة سجين موثق بصنعاء أو مسلم بجزيرة نائية، يبكي بحرقة 

قاٍس. فمن خالل الصورة التي رسمتها  شديدة، وحزن ممض، وهما 
ة بعاطف لهذا السجين، أو ذاك الموثق بالقيود، استطاعت أن تعبر

مكابدتها من لوعة الفراق وشدة الشوق صادقة، وعبارة دقيقة عن 
 لحبيبها.

وصورت الشاعرة الوشاية والوشاة والرقباء، الذين ال هم لهم إال تتبع 
ون لقائهم، م، والحيلولة دالعشاق وبذر بذور الوشاية بينهم، لتفريق شمله

 ل ُأميمة امرأة ابن، وزخرفة أباطيل، وفي هذا اإلطار قو بهتاًنا وزوًرا
مينة  :(38)، من ]الطويل[(32)الدُّ

 وأشَمتَّ ِبي َمن كاَن فيَك َيلومُ  وَأنَت الَّذي َأْخلفَتني َما َوعدَتني
 َلُهْم َغرضًا ُأرَمى وأنَت َسليمُ  وَأبرزَتِني للنَّاِس ُثمَّ َترْكَتِني

 َقوِل الُوشاِة ُكُلومُ ِبِجسمَي ِمن  َفَلو كاَن َقوٌل َيْكُلُم الِجسَم َقْد َبَدا
فأميمة تلوم زوجها؛ ألنه هجرها، وجعلها عرضة لشماتة الوشاة 

سن وكلومها عد سهام األلوالحساد، وأباطيل العذَّال؛ ليفرقوا بينهما، فهي ت
 من كلوم أسنة الرماح. أشد فتًكا

، بعدها عن الحبيبوقد شكت الشاعرة طول الليل، وآالم السهر، جراء 
للهموم والقلق واألحزان، ومما يصور ذلك قول خولة  عًثافكان هذا با

 :(38)من ]المديد[ (7)بنت ثابت أخت حسان
 َلْم َتنْم َعيني وَلْم َتَكدِ  يا َخِليِلْي َناَبني ُسْهدي
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 َأْشتكي َما بي إلى َأَحدِ  َفَشرابي َما ُأسيُغ َوَما
ُه َكِبدي َكيَف َتْلُحوني على َرجلٍ   ُمؤنٍس َتلتذُّ
ِكدِ  ِمثُل َضوِء الَبدِر ُصورُتهُ   (16)ليَس بالزُّمَّيَلة النَّ
 خامٍل َنْكٍس وال َمِجدِ  ِمن َبني آل الُمغيرِة ال
 َبعَدُه َعيٌن إلى َأَحدِ  َنَظرْت َعيني فال َنظرْت 

 األرق الذي انتابها، والسهد الذي –في المقطع المتقدم–تصور الشاعرة 
لعذاب الذكريات، وآهات الحنين،  مصدًرا مها لذة النوم، فبات الليلحر 

جسدية تمثلت في عدم استساغة  وأوجاع الشوق، وبات النهار آالًما
 طعم الشراب والزاد، ومعاناة نفسية جسدتها العزلة عن الناس.

 :(21)، من ]الطويل[(21)من ذلك قول أم خيرة الطماحية وقريًبا
ْكِب النَّهشلّييَن َليَلُهم  َوَلوال َهواُه ما َعَدْدُت اللَّياليا ُأعدُّ ِلرَّ
 فقولي لها قواًل ِشفاًء ِلَما ِبَيا فَأخبْرُه إْن كلمتُه أو لقيتهُ 

 ؛يل العاشقين من أشد الليالي طواًل، وكثيًرا ما يضيق به العاشق ذرًعافل
صدر  قيل يجثم علىالهم والحزن والقلق، فهو كابوس ث لما يعانيه من

 بوب، فهو ليلإال أن يكحل عينه برؤية المحالمحب، ال شفاء منه 
رهبة، ثقيل متباطئ، مفعم بالخوف والفهو ، ازمنيًّ  نفسي أكثر منه وقًتا

 والغربة والحنين، وانثيال الذكريات المشوبة بالمعاناة والعذاب.
ويتضح مما تقدم أن المرأة قد اكتوت بنار العشق، وعبرت عن تجربتها 

العفة والحياء والحشمة، وتحملت نتائجها  العشقية بما يتساوق مع قيم
القاسية، ولم يكن في مقدورها غير ذلك، فلم تملك سوى كتمان حبها، 
والوفاء لحبيبها، وإن حاولت لغة العيون كشف ما تخفيه، وتحملت على 
مضض الرقباء والوشاة والحساد، وصبرت كذلك على ألم الفراق والنأي 

، وكمنت في مهب الرياح همجيئمحبوبها، ورعت النجوم تترقب  عن
 علاها تحمل من لدنه التحايا، وتجد في ريَّاها السالم. 

المبحث الثاني: الخصائص الفنية الموضوعية في أشعار 
 :شواعر العرب الجاهلية واإلسالم

ا على االقتصاد والتكثيف واإليجاز؛  تتكئ المقطعات السابقة وما شابههَّ
صفتها والقيمية بصورة واضحة وجلية؛ برغبة في توصيل رسالتها الفنية 

ارجية(، )الداخلية والخ :ا، لها صورها، ولغتها، وإيقاعاتهاتشكيال لغويًّ 
االتي تحمل د ي بها... ف الالت وإيحاءات خصبة "تأخذ طريًقا خاصًّ

تتمة المعنى والعرض في ابتكار عنصر النهاية المستقلة، والبداية 
القريبة من الذروة التي تقوم على فكرة أساسية، عبر سلسلة عميقة من 
المواد تنتقى بوعي؛ أي بما يتيح لها سلوك الطريق القصير إلى هدفها؛ 

 ."(21)لمواداحيث ال مجال للزخرفة، وال مكان إال لتوثيق الصلة بين تلك 
وسيتوقف هذا المبحث عند أبرز الخصائص الفنية الجمالية 
والموضوعية التي تتوافر في النصوص الشعرية الغزلية، الضامنة 
النسجام الرسالة، وإيصالها إلى المتلقي جلية ال لبس أو تشويش فيها، 

في –ومعبرة عن فكرة واحدة متماسكة في الوقت نفسه. فهذه النصوص 
تم فيها معالجة فكرة ما "معالجة موضوعية، مقطعات، ت –أغلبها

وأسلوبية، وصورية، وموسيقية، معالجة يشعر معها القارئ أو المستمع 
أن الشاعر في المقطعة قد استفرغ جهده، ووضع كل ما تمليه عليه 

. وتمتاز هذه المقطعات بسمات فنية وموضوعية "(36)آلته الشعرية
 عديدة، منها: 

 الِقَصر:
السمة األولى في المقطعات، وما يمنعها االختالط بالقصيدة، وهي  وهو

سمة بارزة عند الشعراء، فقلما يخلو ديوان شاعر منها؛ ألنها "في األذن 
أولج، وباألفواه أعلق...، ]و[ بالقلوب أوقع، وإلى الحفظ أسرع ...، 

ختلف في تحديد عدد وقد اُ  ."(35)وللمعاني أجمع، وصاحبها أبلغ وأوجز
أبياتها، فمن رأى أنها ثالثة أبيات فأكثر إلى ما دون العشرة، فإن 

. ولو أعدنا النظر في النصوص (15)تجاوزت عشرة أبيات فهي قصيدة
لك يعود ولعل ذ كر لوجدناها لم تتجاوز ستة أبيات؛الشعرية السابقة الذ

إلى أن الحالة النفسية التي تمر بها الشاعرة لحظية ال تستدعي الشعر 
طول، فاآلهات والتنهدات التي تعتلج في صدرها تتطلب القصير من الم

تجابات وليد اس –في الغالب–القصائد، أو المقطعات فشعر النساء "كان 
سريعة تتأثر بأحداث طارئة تحتاج الشاعرة إلى التعبير عنها مباشرة؛ 

ولم يكن ذلك  ."(30)قليلة للتعبير عن هذا الحدث أبياًتا وهذا جعلها تقول
على شعر المرأة، بل عمد كثير من الشعراء إلى المقطعات للتعبير  حكًرا

 عن حالة شعورية طارئة.

 حدة الّنفسّية:الو 
أي أنها تمثل تجربة شعرية وشعورية مستقلة، مما يجعلها أكثر تأثيًرا 
في المتلقي، وشيوًعا بين الناس، وسرعة حفظ، وذلك "الستقاللها بتجربة 

. فالمقطعة خاطرة سريعة، "(23)، والمكان، والمؤثرفردية محدودة الزمان
ذات عاطفة جياشة، ومشاعر مكثفة، ذات زمان ومكان محددين، ال 
تحتمل المشاعر المستطردة. فالمقطعات السابقة، يدور كل منها حول 
فكرة واحدة، تعبر عن تجربة شعورية واحدة منسجمة متناغمة، مترابطة 

حالة نفسية عاشها المبدع، ومن يتأمل  األجزاء، متصلة األبيات، تصور
هذه النصوص، يجد أنها تجمع بين وحدة الموضوع ووحدة الجو 
النفسي، كما تترابط فيها الصور واألفكار التي يثيرها الموضوع. فوحدة 
التجربة والموضوع، ووحدة المكان والزمان، تجعل من المقطعة بنية 

 ر؛ ولهذا لم نَر الشواعرمترابطة من حيث الفكرة واألحاسيس والمشاع
"يقدمن لقصائدهن بمقدمات كما فعل الشعراء، من بكاء أطالل، وغزل 
ووصف للرحلة...، ولم يجتمع في شعرهن أفانين عدة من وصف، 
ومدح، وفخر...، ولعل سبب ذلك استغراقهن في الموضوع الواحد ال 

عمد إليه ي و أن التعدد في القصيدة كان عماًل فنيًّايشفعن إليه سواه، أ
ونه، ولكن النساء لم يبلغن هذه المكانة الفنية  ."(12)الشعراء، ويتوخا
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 ن التعبير وسهولة األلفاظ وبساطة الّتراكيب:لي
، وهذا ينطبق على كل غرض من فشعرهن ألين من شعر الرجال كثيًرا

األغراض الشعرية، دون استثناء، وبطبيعة الحال يتساوق هذا األمر 
المرأة، وشعورها المرهف، فتعبيرها صورة من طبعها؛ ألن مع رقة طبع 

 .(12)الجزالة والفحولة والقوة في التعبير ال يتواءم ونفسيتها

عرّية:  الّصورة الشِّ
"أكبر عون على تقدير أهم مرتكزات بناء النص الشعري، ووهي من 

الوحدة الشعرية، أو على كشف المعاني العميقة التي ترمز إليها 
باعتبارها  ."(22).. إن الشعر قائم على الصور منذ أن وجدالقصيدة.

. "(14)من عناصر التكوين النفسي للتجربة الشعرية "عنصًرا حيويًّا
ويتجلى ذلك في نماذج متعددة من الشعر الناسوي، ومن ذلك، قول أم 

 الضحاك المحاربية المتقدم الذكر:

بابي َخالياً  َفا ُمتحرِّجُ  َلَدى َهِل الَقلُب ِإْن الَقى الضَّ كِن أو ِعنَد الصَّ  الرُّ
 َحديٌث َكَتنشيِج الَمريَضيِن ُمْزعجُ  وَأعَجَلنا ُقرُب الَمَحلِّ َوَبْيَننا

فقد نهضت الصورة في البيت الثاني على تقنية التشبيه؛ إذ شبهت 
الحديث الذي دار بينها وبين محبوبها ساعة اللقاء بنشيج المريضين، 

)المزعج( دالالت األسى والحزن، واأللم والشكوى، وقد حمل الدال 
من عيون الرقباء  خوف، فهو حديث يكاد اليسمع؛ خوًفاوالقلق وال

شبيه النفسية. وهذا الت والوشاة والحساد، فهي صورة زاخرة باالنفعاالت
ا "لحالة العشاق، فهم مرضى بعشقهم، ولكن لحظة الحديث  قريب جدًّ

لة من أمره، ولم يهتم بحالة الشوق وحرارة تلك يغتالها الفراق على عج
 ."(17)الحديث

 وكذلك قول خولة بنت ثابت السالف الذكر: 
ِكدِ  ِمثُل َضوِء الَبدِر ُصورُتهُ  يَلِة النَّ  ليَس بالزُّمَّ
 خامٍل َنْكٍس وال َمِجدِ  ِمن َبني آل الُمغيرِة ال
 َبعَدُه َعيٌن إلى َأَحدِ  َنَظرْت َعيني فال َنظرْت 

 كما يتبدى ذلك في البيت–ينطوي هذا النص على صورة تشبيهية 
حيث شبهت الشاعرة وجه المحبوب بالبدر، بجامع اإلشراق  –األول

والوضاءة والنور والخير. وقد عللت خيريَّته مجيؤها بالدوال: )ليس/ 
ميلة افرت صفات تو  –بالطبع–ال/ خامل/ نكد/ جحد(، وهي  النكد// بالزا

 ، جعلتها تهيم به، وتقصر محبتها عليه: في هذا المحبوب
 َبعَدُه َعيٌن إلى َأَحدِ  َنَظرْت َعيني فال َنظرْت 

ياة تزوجها رجل من تهامة، التي ، (18)وفي هذا اإلطار قول أسماء المرا
ونقلها إليها. فقالت له: ما فعلت ريح من نجد كانت تأتينا، يقال لها: 

با، ما رأيناها ه حجزها عنا هذان الجبالن، من اهنا؟ فقال: يالصَّ
 :(38)]الطويل[

 َنأْت َعن َنوى َقوٍم وحمَّ ُقُدوُمها َأيا َجبَلْي َواِدي ُعَرْيِعَرة الَّتي
 ُيداوي ُفؤادي ِمن َجواُه ُنسيُمها َأال َخلَّيا َمجرى الَجُنوِب َلعلَّهُ 

م َوكيَف ُتداوي الّريُح َشْوقًا ُمَماِطالً   اوِع ُسُجوُمهَوَعينًا َطوياًل بالدُّ

ى حذف القائمة عل-توظيف تقنية االستعارة المكنية عمدت الشاعرة إلى 
ن ؛ للتعبير ع-المشبه به/ مع ذكر شيء من لوازمهالمستعار منه 

مشاعرها الجياشة، وعواطفها الملتهبة تجاه أرض قومها، ولمن تركها 
اة و عرضة لجوى الهوى، وتباريح الشوق. فهل تستطيع ريح الجنوب مدا

جوى قلبها؟ وهل في مقدور هذه الريح شفاء شوقها، وتخفيف وطأته، 
 وكفكفة، دموعها؟ فهي كالثكلى التي ال ينقطع عويلها.

 الواقعّية:
تعبر عن تجربة شعورية وفنية مرا بها  –في الغالب–والمقطعات 

المبدع، ومستمدة من الواقع، وصورة مباشرة لموقف حياتي معيش، 
يات التجربة الشاعرية؛ الفكرية والمضمونية، فهي "معطى من معط

. وتتجلى واقعية هذه المقطعات َعْبر صدق "(23)والداللية والشعورية
 به و عن موقف مرَّ التجربة؛ بمعنى أنها تعبر عماا في نفس المبدع، أ

عن المبالغة المفرطة، فهي تجارب ذاتية، وإن مزج فيها  المبدع، بعيًدا
ي مقطعة ف –مثاًل –الواقع بالخيال، والحقيقة باألسطورة. ويتجلى ذلك 

الخنساء بنت التيحان وقصتها مع جحوش الخفاجي، وأم الضحاك 
بابي، ونلحظ واقعية هذه التجارب من  المحاربية، وقد أحبت زوجها الضَّ

 جم اللغوي الذي وظفته الشاعرات، فهي تشبيهاتخالل التشبيهات والمع
مستمدة من البيئة الصحراوية، وكذا الحال في األلفاظ والمفردات التي 
تمتح من الواقع البدوي المشاهد. أما األلفاظ والمفردات، فحدث وال 
حرج، فهي مما ألفه العرب في صحاريهم، وما شاهدوه في بواديهم، 

مة/ نجد/ الحجاز، الغضا، الصفا....إلخ، مثل: سنا البرق/ الغور/ تها
الهتمام ا -إلى حدا كبير-على واقعية هذه التجارب وصدقها ومما يشهد 

ور م صبالجوانب المادية والحسية؛ حتى ليخيل إلى المتلقي أنه أما
 على أرض الواقع. حقيقية ومشاهد موجودة فعاًل 

 موذج الذُُّكورّي:نُمحاكاة األ 
"سجينة النظرة الذكورية المادية أثناء تصويرها فقد ظلت الشاعرة 

. ومن ذلك حين تصف المحبوب، أو تتغزل فيه، كقول خولة "(19)الفني
 بنت ثابت السابق الذكر:

 َعرِّْج فُأْنِبيَك عْن َبعِض الَّذي َأِجدُ  يا أيُّها الرَّاكُب الَغادي ِلِطيَّتهِ 
َنُهم  اّل َووْجدي ِبِه َفوَق الَّذي َوَجُدواإ ما َعالَج النَّاُس ِمْن َوْجٍد َتضمَّ

ِتهِ  اِم أْجَتِهدُ  َحسِبي ِرَضاُه وأنِّي في َمَسرَّ ِه آخَر األيَّ  َوُودِّ
ل بين غزل الرجل وغز  ثل هذه األشعار، ال يجد ثمة فرًقافمن يتأمل م

المرأة، إذا لم يقف على أخبار هذه األشعار وقائليها، وهذا يعني "أن 
. ولم "(24)لسانها الخاص، وهي تبدع نصها األنثوي  المرأة لم تمتلك

 تستطع النجاة من هذه اللغة الذكورية وسلطتها السائدة.
ويتضح مما تقدم أن المقطعات الشعرية التي جاءت على لسان المرأة 
الشاعرة في العصر الجاهلي وصدر اإلسالم قد تميزت ببعض الميزات 

قطعات الشعرية التي جاءت الفنية والموضوعية التي ميزتها عن الم
على ألسنة الشعراء، ال سيما ما يتعلق بسهولة األلفاظ والتراكيب، بغية 
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إيصال الفكرة أو الرسالة، دون غموض أو تشويش. كما وشت هذه 
النماذج بالتمرد األنثوي ضد القيم السلبية التي جعلت من المرأة كينونة 

 مهمشة ومستلبة. 

 الخاتمة:
رض الغزل العذري في شعر شواعر الجاهلية وصدر تناولت الدراسة غ

اإلسالم، فعرضت في المبحث األول: لألشعار التي أفردتها المرأة للغزل 
العذري، من الناحيتين: الموضوعية والنفسية، والحظت الدراسة أن هذه 
األشعار جاءت معبرة بصورة جلية عن مشاعر األنثى، وعواطفها 

والحشمة والوقار. وسجلت حالة من التمرد  وأحاسيسها بما يتواءم والعفة
 على الواقع االجتماعي، الذي كان ينظر إليها على أنها كينونة مهمشة

ًسا على الوعي بذاتها، ورافًضا بعض ل ومستلبة، فجاء هذا التمرد مؤسا
ديدة تأسيس ثقافة ج اعية المجحفة بحقها، ومعلنة أيًضااألنساق االجتم

 مبنية على المصارحة والمكاشفة.
وأما المبحث الثاني الذي توقف عند بعض الخصائص الفنية 
والموضوعية في شعر شواعر الجاهلية واإلسالم، فقد خلص إلى أن 

–كان محاكاة لشعر الرجل؛ إذ كانت الشواعر  –في الغالب–شعرهن 
من حيث األلفاظ  لنظرة الذكورية،سجينات ا –في معظم نتاجهن

والتراكيب والمعاني والصور، فهن لم يتمكن بعد من النجاة من هذه 
 السلطة، وتكوين لغة خاصة بهن.
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