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ÖZ

Araştırma, Endülüs'teki feminist duygunun, sosyal, politik ve dini örüntünün arkasında 
gizlenmek ile zevk ve özgürlüklerle dolu Endülüs ortamına uygun duygusal ifade akışı 
arasındaki çalışmayı ele almaktadır. Özellikle Endülüs şiirindeki feminizm varoşlarda 
kalmayarak, ahlâkî ve sanatsal icraatlarla gazel ve anlatım alanlarını kasıp kavurarak, duygu 
iletim mekanizmalarındaki farklılaşmaya katkıda bulunmuştur. Bir yanda geçerliliği olan 
egemen tarza paralel iletim, diğer tarafta ise buna isyan eden başka bir yöntem. Araştırma 
ayrıca, başlangıçta açığa çıkma veya toplumdan kaçıp tek başına yaşama arasındaki Endülüs 
feminizminin duygusal farklılaşmasının yönlerini ve yeni bir kadın pozisyonu yoluyla Endülüs 
feminist kimliğinin oluşumuna kadarki süreci ele aldı.

Anahtar Kelimeler: Endülüs Feminizmi, Şair Kadınlar, Gazel, Endülüs Toplumu, Feminist 
Duygu.

Feminist Emotions in Andalusia: Between Excess and Absenteeism

ABSTRACT

This research discusses the feminist empathy in Andalusia as hiding back of social, religious 
and political rhythm, as emotional expression to be suitable to Andalusia environment that full 
of free modes and interest, especially the feminism of Andalusia poets do not stay in suburbs 
but it is in flatters, descriptions and expressions by artistic and spiritual that contributes in 
different ways for emotional export as the common and other rebelled. It also treats Andalusia 
emotional feminist in details or isolation and floating as a result to have Andalusia feminist 
identity by new position of the woman.

Keywords: Andalusia feminism, poets, flattering, Andalusia society, the feminist empathy.
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والتواريق في األندلس بین التدفُّ ةُ یَّ وِ سْ النِّ العاطفةُ 
د. أحمد عمر

ملخص البحث:
تن���اول البح���ث دراس���ة العاطف���ة النس���ویة ف���ي األن���دلس، ب���ین الت���واري خل���ف النس���ق 
االجتماعي والسیاسي والدیني، وبین التدفق في التعبیر العاطفي مالءمةً للبیئة األندلس�یة 

عند الشواعر األندلس�یات ل�م تب�ق ، والسیما أن النسویةَ بألوان الملذات والحریاتالحافلة 
ف�ي األط��راف، ب��ل اقتحم��ت می��ادین الغ�زل والوص��ف والتعبی��ر، عب��ر إج��راءات معنوی��ة 
وفنی��ة، أس��ھمت ف��ي اخ��تالف آلی��ات التص��دیر الع��اطفي، ب��ین تص��دیر یح��ذو ح��ذو ال��نمط 

ج البح�ث جوان�ب التم�ایز الع�اطفي للنس�ویة الممكن السائد، وآخ�ر یتم�رد علی�ھ، كم�ا ع�ال
ح بین التدفق واالن�زواء، اوِ رَ مُ ـالمغرق في المباشرة، أو الالتدفقاألندلسیة، والسیما في 

إلى أن تشكلت الھویة النسویة األندلسیة عبر تموضع جدید للمرأة.
العاطف�ة النسویة األندلسیة، الشواعر، الغزل، المجتمع األندلسي،الكلمات المفتاحیة:

النسویة.
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م��ع اإلط��ار الجدی��د بس��مات وخص��ائص ذات بنی��ة منس��جمةاألندلس��یةةتمی��زت األدبیَّ��
والسیاس��یة والدینی��ة، ول��م تك��ن الم��رأة األندلس��یة بمع��زل ع��ن ھ��ذا لتش��كالت االجتماعی��ةل

ذل��ك أن فق��د أعی��د تش��كل س��كان األن��دلس تش��كالً جدی��داً بع��د الف��تح اإلس��المي، الت��أثر،
الجدیدة تألفت من العرب والبربر واإلسبان، والقسم األخیر ك�ان عل�ى ن�وعین، العناصر 

ف�دخل ف�ي دی�ن الجماع�ة الواف�دة، وقس�م بق�ي عل�ى ،النوع الذي اندمج من البواب�ة الدینی�ة
أدبھ الممیز في األندلس، مثل الیھود، لغةَ ةَ دینھ، إال أن النوعین قد تعّرب، واتخذ العربی

عت تلك البالد أن تص�ھر ھ�ذه العناص�ر كلھ�ا لتك�ّون منھ�ا ص�یغة والصقالبة، وقد استطا
.1أندلسیة أسھمت في بناء الدولة األندلسیة وإظھار وجوھھا الحضاریة للعالم

م�ا ی�رتبط بالفاعلی�ة الحیوی�ة النور فیھا على كل تبسط خیوطَ ،إن الحضارة حین تشع
ق��د ، وبم��ا أن األن��دلس أرض الحض��ارة وب��الد اإلب��داع، نج��د الم��رأة األندلس��یة للمجتم��ع

شاركت الرجل في نظم الشعر، كم�ا ش�اركتھ ف�ي الت�أقلم الفاع�ل إذبحریة كبیرة، تمتعت
فك�ان لھ�ا ظ�ل یمش�ي ف�ي ركابھ�ا، یمی�ز مع معطیات الحیاة العلمیة والسیاس�یة والدینی�ة، 

فالش�واھد كلھ�ا ت�دل عل�ى أن ي م�ن الدول�ة الكب�رى، ھویتھا عن أقرانھا في الجزء الش�رق
قرینتھ��ا ف��ي مجتم��ع الم��رأة ف��ي المجتم��ع ال��دیني كان��ت أكث��ر ق��درة عل��ى الحرك��ة م��ن

حركة لم تبق في األطراف، بل تغلغلت إلى الداخل، فصدرت عنھا ف�ي أدبھ�ا ،2المشرق
ھا، بی�د أن عاطفة، إن شئت قل إنھا عاطفتھا، وإن شئت قل إنھا عاطفة الرجل ف�ي ص�وت

ھذه العواط�ف النس�ویة ل�م تك�ن ف�ي تش�كالتھا عل�ى س�ویة واح�دة ف�ي الح�رارة واالتس�اع 
ف�ي زال�ت قائم�ةً م�ا،والتدفق، فبعض�ھا ك�ذلك، وغیرھ�ا كثی�ر مم�ا ت�وارى خل�ف أس�ورة

المجتمع الجدید.
ھ ف�يالفق�د ولوع�ة الح�ب، إال أن�لوع�ةِ العاطف�ة البش�ریة ح�الَ أجلى ما تكون علی�ھ إن 

ال تنزوي النسویة األدبیة فیھ، ذاك أنھ واض�ح المع�الم واالتج�اه واللبن�ات اللغوی�ة، ،الفقد
ھا عل�ى نفَس�فال مجال فیھ لدورات الفك�ر واللغ�ة، ال أس�باب ھن�اك ق�اھرة، لتحم�ل الم�رأةُ 

بََّع.االنزواء في المعیاریة الثابتة ألنساق المجتمع فیما یقال ویُت
العاطفة عند البشر، والسیما عند النساء، النس�اء األندلس�یات أما اللوعة الثانیة فمیدان 

على وجھ الدقة، فعلى الرغم من نزول المرأة إلى ھ�ذا المی�دان بك�ل ثق�ة، وأنھ�ا فرض�ت 
كان�ت شعرھا وأدبھا على واقع اجتماعي فی�ھ م�ن الجدی�د ش�يء، وفی�ھ م�ن الق�دیم أش�یاء،

ا م�ن الت�واري أو الت�دفق، س�ك بعص�محب�ل دقی�ق، تُ ، التي مشت عل�ى تھا األندلسیةعبقری
ل إل�ى ع�الم الرج�ل تتفحص�ھ وت�درس مك�امن الممك�ن، خُ ك�ي ال تق�ع، فق�د ت�دْ بھ�ا،توازن 

ومواطن اإلثارة فیھ لتنطلق بلس�انھا من�ھ، ف�المرأة تس�تطیع أن ترس�م للرج�ل ص�ورة ف�ي 
ش��عرھا، وھ��ذه الص��ورة تخض��ع ھ��ي األخ��رى إلرادتھ��ا ورغبتھ��ا، وتتعل��ق بمش��اعرھا 

ھا، ولم تتجس�د فیھ�ا تل�ك المثالی�ة الت�ي رس�مھا الرج�ل للم�رأة، ب�ل كان�ت أغل�ب وأحاسیس

                                                            
21، ص2000، 1الدایة، محمد رضوان، في األدب األندلسي، دار الفكر، دمشق، ط1
، 10الشكعة، مصطفى، األدب األندلسي موضوعاتھ وفنونھ، دار العلم للمالیین، بیروت، ط2

46، ص2000
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صورھا تنحو نحو الواقعیة، إال أن بعضھا یخضع لعواطف المرأة ومش�اعرھا المتغی�رة 
.1التي ال تقف عند حدود معینة

العاطف��ة النس��ویة عن��د الم��رأة األندلس��یة، أنھ��ا عاطف��ة ذكی��ة، ت��درك األبع��اد، وم��ا میّ��ز
حظ السیاق، وترسم الخطوط، حتى في تدفقھا، وتجاوزھا الخطوط المرسومة، إنھ�ا وتال

تعل��م أن��ھ ت��دفق یرض��ي الرج��ل، ویرض��یھا ك��ذلك، لتحق��ق غ��ایتین ف��ي آٍن م��ن عاطف��ة 
"فالمرأة حین تنظر إلى الرجل فإنھا تدرك ما یرید، وتعرف ما یخف�ي وم�ا یعل�ن، وذل�ك 

لھ المختلفة، وتعي أسلوب تعاملھ معھا، ب�ل من خالل إحساسھا بمكنون ذاتھ، وتعدد أحوا
تملك القدرة على التمییز بین الرجال، الرجل الجاد في حیاتھ، والرجل غی�ر الج�اد فیھ�ا، 

.2وحین یطلب منھا االختیار، فإنھا تحرص على أن تختار ما ترید
العاطف��ة النس��ویة مبك��راً إل��ى األن��دلس، م��ع دخ��ول الم��رأة، ذاك أنھ��ا عاطف��ة دخل��ت 
قبل أن تكون فكراً، وبما أنھ�ا ك�ذلك، وبم�ا أنھ�ا ،قبل أن تكون عقالً، إنھا قلب،وإحساس

حل��ت ف��ي مجتم��ع یعینھ��ا عل��ى تط��ویر ذل��ك، إنن��ا س��نرى اختالف��اً ب��ین منس��وب الت��دفق 
والت��واري، وك��ل ذل��ك ف��ي س��یرورة التط��ور االجتم��اعي ال��ذي س��یتجھ نح��و مزی��د م��ن 

التط��ور ال��ذي یمس��ك بالب��دایات، بالوجدانی��ة الت��ي واالمت��زاج م��ع الم��رأة، لكن��ھ االنفت��اح
تخاط��ب العاطف��ة وتلھ��ب المش��اعر، تل��ك الت��ي وج��دنا طالئعھ��ا م��ع الش��اعرة العجف��اء، إذ 
كان��ت أول ش��اعرة باألن��دلس م��ن الج��واري الواف��دات م��ن المش��رق، وكان��ت ت��تقن م��ا ق��د 

ذ بنیة نس�ویة العاطفة التي ستتخ،3علیھ القیان من شعر وجداني یخاطب العاطفةتعودت
لھا طابعھا الخاص في ھذا الصقع األندلسي.

وإن ش�ئت ،ال�ذي تس�ارع ف�ي جوان�ب الحی�اة األخ�رىالتجدی�دُ لعاطفة النسویةِ لح تَ لم یُ 
عاشت في إش�بیلیة، ف�ي التيجاریةالمتاحة في أكثرھا للجواري، كقمر، الدقة فقد كانت

قصر سیدھا إبراھیم بن الحجاج، وقد جمعت أدباً وظرفاً وروایة وحفظاً، وكذلك عائش�ة 
ة فَّ�بنت أحمد القرطبیة، ومن یتابع ص�فاتھا ال یمل�ك إال اإلعج�اب بھ�ا، ش�اعرة ق�دیرة، عَ 

جریئ��ة أدیب��ة، كان��ت تم��دح المل��وك ف��ي غی��ر م��ا خن��وع أو مذل��ة، وكان��ت ترتج��ل الش��عر 
س�یرورة لمحاوالت مكثفة، إال أننا ما نلبث أن نشاھد4االً، وماتت عذراء لم تتزوجارتج

ال�زواج، یأنفن، من اللواتيبعض الشخصیات ذات المالمح القویةعند ، التطور النسوي
الص�فات تل�كم�ن منھ�ا،تلك الرغبة عند إحداھن، إنما ھي رغبة نابع�ة ولعلّي أرّجح أن

في الق�وة، مم�ا یجع�ل الب�اب أوس�ع للول�وج إل�ى فأرادت أن توفّیھا حقھا التي اتصفت بھا 
بوضوح تختلف درجاتھ بحسب قربھ من مركز التواري أو التدفق.،العواطف

التمایز العاطفي للنسویة األندلسیة:.1
الت�ي نج�دھا ع�د الرج�ل، ف�ي ب�ث عواطفھ�ا طریق�اً غی�َر وع�رة، تل�ك شقَّ النس�ویةُ لم تَ 
التي ترید أن تتشكل في قوال�ب غی�ر أدبی�ة، ال یمشي فیھا ما شاء لھ، فالعاطفةأن تخّولھ 

                                                            
الربیعي، أحمد حاجم، صورة الرجل في شعر المرأة األندلسیة، دار غیداء للنشر والتوزیع، 1

7، ص2013
7المصدر نفسھ، ص2
120-119األدب األندلسي موضوعاتھ وفنونھ، ص3
132األدب األندلسي موضوعاتھ وفنونھ، ص4
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س�فینة األدب، بتعلقیحتفظ بتلك العواطف التي إنھیضمن لھا التاریخ مقعداً في رحلتھ، 
س�یما بل كانت لھم، واللھن، ولم تكن تلك السفینة عادلة في المقاعد المخصصة للنساء، 

دان الرج���ال، یجی���دون فی���ھ ص���والتھم وج���والتھم األدبی���ة، می���"س���فینة الش���عر، فالش���عر 
، 1"ویتحاورون فی�ھ ویتس�اجلون، ویتب�ارون بنقائض�ھم ومعارض�اتھم ف�ي می�ادین الش�عر

رج�ل نفس�ھ، لوالمرأة حین تدخل ھ�ذا المی�دان فإنھ�ا أم�ام خی�ارین، إم�ا أن تحم�ل س�الح ا
س�ر لن�ا س�بب اختی�ار وإما أن تحمل سالحھا الخاص بھ�ا، المص�نوع ألجلھ�ا، وھ�ذا م�ا یف

النقاد لبعض أشعار النساء في المراثي، ذلك أنھم ك�انوا یرون�ھ ألص�ق األس�لحة بھ�ا، أم�ا 
الحلبیة:حكراً على الرجال، وھو ما عبّرت عنھ الشاعرة سارة غیر ذلك فیكاد یكون

2ألن تج���������اري ذك���������راً م���������اھراً م�������ا تص�������ل األنث�������ى بتقص�������یرھا

تقب��ل بھ��ذا، س��اعدھن عل��ى ذل��ك عوام��ل التح��رر الت��ي إال أن النس��ویة األندلس��یة، ل��م 
مكان�اً رحیب�اً وفرض�ن وج�ودھن بص�ورة ل�م تح�دث للقل�ة أتیحت لھن، فأفسحن لشعرھن

، 3من زمیالتھن في المشرق، عل�ى أنھ�ن ل�م یس�ھمن ف�ي ك�ل فن�ون الش�عر وموض�وعاتھ
ع�انیھم ف�ي ولم یقتصر ھذا التأثیر في نسوة األندلس وحدھن، بل امتد إلى األدب كل�ھ، فم

األدب عامة واضحة جلیة، بعیدة عن "تعمق الفالسفة وت�دقیق الحكم�اء، لقل�ة المش�تغلین 
وكثی��راً م��ا ك��ان ش��عر األن��دلس یط��رق ، م��نھم بالفلس��فة، واض��طھاد علومھ��ا ف��ي األن��دلس

جعل النقاد في 4"المعاني المعروفة، ولكنھ بما یولد ویركب ویغرب ویبدع في الصناعة
اتجاھین، اتج�اه أق�ر بالھوی�ة األندلس�یة لھ�م، واتج�اه رآھ�ا تجدیدی�ة أس�لوبیة، إال أنھ�ا ف�ي 

ش�رق، تھا قد اختلف�ت ع�ن مثیالتھ�ا ف�ي ال، الشك أنھا على قلةالعواطف النسویة األندلسی
ذكرھ�اومنھن والدة بنت المستكفي، فابن بسام حین یورد ذكرھا إنم�ا ی�ذكرھا بأنھ�ا َم�نْ 

ابن زیدون، فالمجتمع مازال یرى في العاطفة النسویة تبعیة للرجل، وإنھ لوال أبو الولید
ابن زیدون لم تذكر والدة.

منھم، وكان�ت م�ن الل�واتي اً إن والدة اختطت عاطفتھا في میدان الرجال، وبّزت كثیر
اق��ف ت��دفقت عواطفھ��ا، أو أرادت لھ��ا أن تظھ��ر ب��ذلك، للعوام��ل الكیدی��ة الت��ي تطلب��ت مو

نسویة عالیة الحبك واإلتقان.
تمایز التدفق الملتھب:1. 1

لم تكن العوامل االجتماعیة بمنأى عن المسببات التي تقتضي بزوغ الت�دفق، والس�یما 
وح��ب إظھ��ار جمالھ��ا، وغیرتھ��ا، وش��دة ،ح��ین تتعل��ق األم��ور بكینون��ة األنث��ى، ف��ي حبھ��ا

س��خطھا م��ن الالمب��االة الس��لوكیة تجاھھ��ا، س��واء أكان��ت ظ��اھرة أو حقیقی��ة، ف��وّالدة وإن 
حاول ابن بسام أن یشیر إلیھا بأنھ�ا الت�ي ذكرھ�ا أب�و الولی�د اب�ن زی�دون، إال أن عاطفتھ�ا 

اللھ�ا األدبی�ة د مس�عف لحم�ل ظالنسویة وقدرتھا األدبیة ال تخف�ى، وال تحت�اج إل�ى معّض�
على محمل التاریخ، فقد كانت في نساء زمانھا "واحدة أقرانھا، حض�ور ش�اھد وح�رارة 

                                                            
11صورة الرجل في شعر المرأة األندلسیة، ص1
ھـ)، اإلحاطة في أخبار غرناطة، تحقیق 776محمد بن عبد هللا (ت ،ینابن الخطیب، لسان الد2

403، ص3ج، 1976محمد عبد هللا عنان، الشركة المصریة للطباعة والنشر، القاھرة، 
116األدب األندلسي، ص3
312السویفي، مصطفى، تاریخ األدب األندلسي، دار البیان للطباعة والنشر والتوزیع، ص4
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وح��الوة م��ورد ومص��در، وك��ان مجلس��ھا بقرطب��ة منت��دى ، ومخب��رأواب��د، وحس��ن منظ��ر 
ألحرار المصر، وفناؤھا ملعباً لجیاد النظم والنثر، یعشو أھل األدب إلى ض�وء غرتھ�ا، 

وبعد أن یورد ابن بسام صفاتھا ،1ء والكتاب على حالوة عشرتھا"ویتھالك أفراد الشعرا
النظ�ام االجتم�اعي رض�يالمسببة للتدفق الع�اطفي، ی�ورد لن�ا م�ن جدی�د أنھ�ا ت�دفقات ال تُ 

اطرح�ت التحص�یل، وأوج�دت إل�ى -سمح هللا لھا وتغمد زللھا-"على أنھا السائد آنذاك
على أح�د ع�اتقي -زعموا–القول فیھا السبیل، بقلة مباالتھا، ومجاھرتھا بلذاتھا، كتبت 

ثوبھا:
وأمش����ي مش����یتي وأتی����ھ تیھ����اً هللا أص�������لح للمع�������الي وأن�������ا

وكتبت على اآلخر:
2وأعط���ي قبلت���ي م���ن یش���تھیھان عاش����قي م����ن ص����حن وأمّك����

في النسویة، وال یُخرجھا من منسوب التدفق الصریح قول زعم�وا، إن والدة منھمكة 
وال ،ت��دل عل��ى ام��رأة ت��زاحم الرج��ل، ف��إن م��ا ورد إلین��ا م��ن ص��فاٍت نقلتْھ��ا كت��ُب الت��راث

في أي میدان، إنھا عواطف ال یعنین�ا منھ�ا أن تك�ون ص�ادقة أو غی�ر اً ترضى منھ انفراد
تفاص�یلھا لیجیب�وا ع�ن ھ�ذه ثون ف�ي تتب�عصادقة، حقیقیة كانت أو فنیة، مما أسھب الب�اح

األسئلة، إنما وجھ الدقة في أنھا قالت ذلك، في أنھا كانت تبث عواطف نسویة ال حج�اب 
لھا یقیھا من نظرات المجتمع وفتكاتھ، فقد كتبت إلى ابن زیدون:

ف���إني رأی���ت اللی���ل أك���تم للس���ر ترق��ب إذا ج��ن الظ��الم زی��ارتي
م�ا وبي منك ما لو ك�ان بالب�در

ا
وباللی��ل م��ا أدج��ى وب��النجم ل��م 
ب�ل ،ولم تكن ھذه العواطف النسویة المتدفقة مح�َض اقت�دار بی�اني، أو اض�طرار فن�ي3

كانت عواطف متجلیة عن وقائع، ومتمخضة عن أح�داث، وھ�و م�ا أثبت�ھ اب�ن زی�دون إذ 
، وردف ق��ال: فلم��ا ط��وى النھ��ار ك��افوره، ونش��ر اللی��ل عنب��ره، أقبل��ْت بق��د كالقض��یب

كالكثیب، وقد أطبقت نرجس المقل على ورد الخجل، فملنا إلى روض مدبج...فلما شببنا 
نارھ��ا، وأدرك��ت فین��ا ثارھ��ا، ب��اح ك��ل من��ا بحب��ھ، وش��كا أل��یم م��ا بقلب��ھ، وبتن��ا بلیل��ة نجن��ي 

، فالت�دفق الملتھ�ب ل�م یك�ن ركی�زة فنی�ة لب�ث 4أقحوان الثغ�ور، ونقط�ف رم�ان الص�دور"
ً قسم منھ راشحاللواعج، بل كان في عن واقع، ال یجدون حرجاً من البوح بھ.ا

اقتضاء التدفق:2. 1
أسھمت،لم تكن العوامل التطوریة للتدفق العاطفي النسوي بمعزل عن عوامل عدیدة

ااشتجرت النسویة عندھإذ؛ة األندلسیةأفي اقتضاء التدفق العاطفي عند المرفي مجملھا
المفاھیم المعاص�رة، ف�ي كثی�ر منھ�ا، مم�ا یجع�ل البح�ث ع�ن عوام�ل اقتض�اء الت�دفق عم

مح��ل اھتم��ام، فال��دكتور عب��د المجی��د عاب��دین ی��رى أن الم��رأة ف��ي المجتم��ع األندلس��ي ق��د 
                                                            

ھـ)، الذخیرة في محاسن أھل الجزیرة، تحقیق: د. إحسان 542الشنتریني، علي بن بسام، (ت 1
429، ص 1، مج1997بیروت، ،عباس، دار الثقافة

430-429المصدر نفسھ، ص2
430المصدر نفسھ، ص3
430، ص1الذخیرة في محاسن أھل الجزیرة، مج4
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وفی��ر م��ن الحری��ة والنف��وذ ل��م تعرفھ��ا بغ��داد ف��ي أوج ازدھارھ��ا، وأن ذل��ك تمتع��ت بقس��ط
إل��ى احتك��اك الم��رأة ھن��اك یع��ود األولفالق��ة: یرج��ع إل��ى س��ببین كم��ا نق��ل ذل��ك س��عد بو

بالش��عوب األوربی��ة الت��ي أث��رت ف��ي ذل��ك المجتم��ع العرب��ي الناش��ئ ب��بعض خصائص��ھا، 
وذلك عندما قویت الصالت بین العرب ونصارى األندلس بحكم المصاھرة أو المجاورة 

أو التحالف أو غیر ذلك.
األندلس�ي ب�البربر، وھ�م س�كان ش�مال في اختالط العرب ف�ي المجتم�ع والسبب الثاني

تختل��ف ع�ن مكانتھ��ا ف�ي المجتم��ع إذ ك�ان للم��رأة ف�ي مجتمع��اتھم مكان�ةٌ ؛أفریقی�ا الق��دامى
إلیھ�ا، ول�یس ونفالحامیون اتخذوا األم رأس األسرة، فكان أف�راد األس�رة ینتس�بالعربي، 

.1إلى األب، ومثل ھذا النظام بقیت آثاره في تلك الشعوب
المستشرقین أن ذلك راجع إلى رقي الحضارة التي عرفتھا األن�دلس، وقد رأى بعض 

فوضع المرأة ھناك كان أكثر تحرراً عما كان علیھ في بقیة الشعوب اإلسالمیة األخ�رى 
فأس��ھمت الم��رأة بجھ��دھا ف��ي ك��ل أل��وان الثقاف��ة المعروف��ة عل��ى أیامھ��ا، ول��یس قلی��ل ع��دد 

قی�ة ل�م تعرفھ�ا الم�رأة ف�ي المش�رق أولئك الذین بلغ�ن ش�ھرة واس�عة ف�ي ظ�ل حض�ارة را
2اإلسالمي

أن تك���ون العوام���ل السیاس���یة وتقلباتھ���ا وس���رعة -إل���ى م���ا تق���دمإض���افةً -وال یمن���ع 
آثارھا بنف�وس المجتم�ع ذات عالق�ة واض�حة ف�ي ظھ�ور التم�رد فیھتبدالتھا، وما ترتبط

ل�ى االنقض�اض النسوي المتدفق، والسیما مع والدة التي قت�ل وال�دھا، ف�إن ك�ان الس�بیل إ
 ً فال أقل من إحراجھ�ا أم�ام الرعی�ة بم�ا ی�وحي انح�داراً ف�ي الس�لوك ،على السلطة منعدما

یت بالدالل وبساطة المعیشة، حت�ى ص�ارت كأنھ�ا والقول، كما أن المرأة في األندلس حبُ 
غیر متكلفة، فالخص�ومات السیاس�یة واالعت�راك الفك�ري بق�ي للرج�ال، ی�ؤثر ف�ي طب�ائع 

البیوت فشأن آخر.القرائح، أما 
اھ��ا المش��ھور فتو، فق�د عش��قت خادمھ�ا ومث�ال ذل��ك م�ا عب��رت عن�ھ الش��اعرة أم الك��رم

:بالسمار
مم������ا جنت������ھ لوع������ة الح������ب ی���ا معش���ر الن���اس أال ف���اعجبوا
م������ن أفق������ھ العل������وي للت������رب ل���واله ل���م ین���زل بب���در ال���دجى
ف�����������ارقني تابع�����������ھ قلب�����������ي حس����بي بم����ن أھ����واه ل����و أن����ھ

وقولھا:
لی����ت ش����عري ھ����ل س����بیل أال 

ل ل
ه عنھ��ا س��مُع ك��ّلِ مراق��ب  یُنَ��زَّ

ومث�������واه م�������ا ب�������ین الحش�������ا ویا عجباً أشتاق خلوةَ م�ن غ�دا
ائ 3الت

                                                            
اذج من الشعر األندلسي، دار الكتاب العربي، عابدین، عبد المجید، دراسة تحلیلیة نقدیة لنم1

104بیروت، ص
، 1981مكي، الطاھر أحمد، دراسات عن ابن حزم وكتابھ طوق الحمامة، دار المعارف، مصر، 2

سعد بوفالقة، جامعة ،، نقالً عن رسالة الشعر النسوي األندلسي في القرن الخامس الھجري248ص
14، ص1986عنابة، 

130، ص1970في األدب األندلسي، دار المعارف، مصر، الركابي، جودت، 3



130

Endülüs’te Açığa Çıkma ve Gizlenme Arasında Feminizm Araştırma Makalesi

8 
 

عل�ى أفی�اء بظاللھ�ازال�ت تلق�يمنطقیة، فآثار الحی�اة م�اقتضیاتٌ مالتدفقِ فمقتضیاتُ 
م��ن االنفت��اح والت��دفق المحظ��ور ش��ّع فیھ��ا أج��واءً تل��ك المن��ازل، وأدراج تل��ك الم��دن، تُ 

لتھتزَّ تھزه عنیفاً، ،زالت تحرك المجتمعالعوامل السیاسیة ماكما أن بدرجاتھ المختلفة، 
الوج��دانات والعواط��ف م��ع تل��ك األج��واء، یض��اف إل��ى ذل��ك بواع��ث نفس��یة، وبحملھ��ا 

ش��اعر یس��تطیع الناق��د أن یل��تقط دق��ائق اإلش��ارات الباعث��ة عل��ى تل��ك الت��دفقات، فتجرب��ة ال
لیست بمعزل عن تأثیر طبیع�ة بیئت�ھ الت�ي یع�یش فیھ�ا، والس�یما طبیع�ة أرض األن�دلس، 

ر في التجربة الشعریة للمرأة األندلس�یة، وق�د ت�رددت الص�ور أثّ قدفإن طبیعتھا وجمالھا
وب�ذلك نج�د أن ،1واألخیلة المنتزعة من الطبیعة ومظاھرھا في أش�عار الم�رأة األندلس�یة

كت في تغذیة العواطف النسویة ذات االتجاه المخالف للسائد النمطي عوامل عدیدة اشتر
وتباینات���ھ وظالل���ھ، إال أنھ���ا ظ���الل نس���ویة، آلی���ات ف���ي المجتم���ع، وإن اختلف���ت ح���دوده

المحاكمة فیھا أدق وأعمق منھا عند الرجل.
االنزواء العاطفي في النسق المألوف:.2

لھ�ا، إنم�ا كان�ت مس�احة قیمیةال حدودلم یكن المجتمع األندلسي من المجتمعات التي 
زال��ت آلی��ات ض��من اإلط��ار ال��ذي م��اإن��ھأوس��ع منھ��ا ف��ي الش��رق، فی��ھ الحری��ة الفردی��ة 

في كثیر ع تتبالمحاسبة فیھ قائمة، والسیما أن معاییر الحریة النسویة في انبثاق عاطفتھا 
ذل��ك ال یجع��ل إال أن، م��ن فض��اءاتھا إل��ى النس��ق ال��ذاتي للجماع��ات األندلس��یة وعوائلھ��ا

مم��ا رأین��اه عن��د والدة م��ن عوام��ل ت��رك االن��زواء،النس��ق الباع��ث ف��ي احترامھ��ا ع��امالً 
وغیرھا، والالفت للنظر أن معظم تجلیات العواطف النسویة إنما اشتقت طریقھ�ا ض�من 
ال��نمط الس��ائد، وال��نمط الس��ائد مح��ض ان��زواء ع��اطفي للت��دفق المباش��ر، وكان��ت تجلی��ات 

التدفق واالنزواء، بحسب الموقع االجتماعي للمرأة األندلسیة.الغزل منزاحة بین 
ك��ان الغ��زل الس��ائد أول��ى تجلی��ات العواط��ف النس��ویة األندلس��یة، ب��ل إن��ھ م��ن أكث��ر 

م�ن ،ھ�اعواطفَ األندلس�یة األغراض الحاملة للعاطفة النسویة الخجولة، فوصفت النسویةُ 
قتض�یات الحوام�ل العاطفی�ة ، وغی�ر ذل�ك م�ن موالف�راقع�ج واللوع�ة والالشعور الح�ب 

.للغزل
كم�ا ھ�و الح�ال ف�ي المش�رق ،والمالحظ كذلك أن ھذا الش�عر ل�م یقتص�ر عل�ى اإلم�اء

إض�افة إل�ى -عن تیشمل الحرائر، ذلك أن الحرائ�ر تم�العربي في اتجاھھ العام، بل امتد ل
،اكتس��ابھا العل��م ف��ي المس��اجدم��ن خ��الل ب��احترام الرج��ل، -الس��یاق االجتم��اعي الع��ام
 ً مختلفة من التفكیر فیما لو بقیت ف�ي منزلھ�ا، إض�افة إل�ى ت�أثیرومخالطتھا بذلك ضروبا

وة عادات المشرقیة، كل ذلك أكسبھا خط�البیئة األوربیة التي عاشت فیھا على الطباع وال
النسویة تم�تح م�ن مع�اني ةن الطریق المشرقي، لكنھا بقیت في استمرار العاطفعممیزة 

ي على مقیاس األنوثة والعفة والدین، بل إنھا واعیة تم�ام ال�وعي لھ�ذه ا یُبقمم،العواطف

                                                            
د. شوقي ضیف، دار المعارف، :ابن سعید، علي بن موسى، المغرب في حلى المغرب، تحقیق1

203، 202مصر، ص
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،عن�د بع�ض النس�ویات األندلس�یاتةالتي شذت في بعض األنماط المحظ�ور1المتطلبات
وبین الرجال.نجدران التمایز بینھعندھن ممن انفرطت 

االنزواء المغرق:1. 2
تبع�اً ،واحدة، ب�ل انم�ازت وانزاح�تلم تكن االنزواءات عن التدفق المباشر في سویة 

ال�ذي ،وسیاقات المرأة وظروفھ�ا وارتباطاتھ�ا ب�المركز ال�دیني الم�ؤثر،ألنماط المجتمع
، بن�اء زال یستقطب مختلف النصوص ویوجھھ�ا ف�ي إط�ار الفض�یلة وخدم�ة المجتم�عما

والسیاسیة للدین.ت بھا المنظومة األخالقیة على القیم الوظیفیة التي أت
العاطف�ة ولیات التجلي لالنزواء العمیق في اختبائھ عن المباش�رة، م�ا ن�راه ف�يولعل أ

النس��ویة المش��وبة بالح��ب، لكن��ھ الح��ب ال��ذي یكلل��ھ االحتش��ام، وف��ي التعبی��ر ع��ن االتج��اه 
مم��ا ی��ذكرنا ،التعبی��ر المح��اط بأس��ورة الوق��ار والحی��اء والعف��ةإن��ھاإلیج��ابي ف��یمن تح��ب، 

لین الع�ذریین، فك�أنھم ف�ي رق�تھم وحی�ائھم ق�د ترك�وا زِ لغَ�بالذكوریة الشعریة في أش�عار ا
ف�ي االرتك�از اانطباعات للمثل العلیا التي ینبغي على العواطف النسویة أن تنحو اتجاھھ

على قوائم األدب في التعبی�ر، وض�من ھ�ذا اإلط�ار المغ�رق ف�ي انزوائ�ھ ع�ن المباش�رة، 
:2تقول أم العالء بنت یوسف الحجاریة البربریة

وبُعْلی��������اكم یُحلّ��������ى ال��������زمُن م���ا یص���در ع���نكم حس���نُ ك���ل 
وب��������������ذكراكم تل��������������ذ األذُن تعُك���ف الع���ین عل���ى منظ���ركم
فَْھ���و ف���ي نی���ل األم���اني یُْغ���بَنُ م���ن یع���ش دونك���م ف���ي عم���ره

ل��م تك��ن المع��اني خالص��ة للم��دح، ول��م تك��ن محص��ورة ف��ي الغ��زل، ب��ل إنھ��ا م��ن ف��یض 
النس�ویة أن تظھ�ر، لكن�ھ الظھ�ور ال�ذي یتك�ئ عل�ى العاطفة المنزویة، التي ترید للعاطفة 

س�واء، ب�ل عن�ھوالحیاء األنثوي یجعل قول الحب واإلع�راض.األنماط السائدة المقبولة
م��ن ش��وائب االم��دح، یخلص��ھخل��ف مع��انيالقابع��ةإن الرج��ل لیق��رأ العواط��ف النس��ویة 

القیود االجتماعیة واألنماط المؤثرة في ضخ العواطف نحو الداخل.
ارة ال تأب��ھ ، فلوالھ��ا النبثق��ت العواط��ف م��وَّ ل��والة ب��ین ض��العواط��ف النس��ویة رابإن

مھم من بواع�ث التص�دیر إل�ى ال�داخل، لكنھ�ا باعثٌ لوالما بعد لعرف أو مجتمع، ولكنَّ 
تصدیرات ال تنصاع كلھا، بل ترسخ في الداللة السیاقیة م�ا ن�تلمس فی�ھ عواط�ف نس�ویة 

سھا تؤكد ھذه الفكرة:خجولة، فالشاعرة أم العالء نف
م�����������ة للص�����������بابة والغن�����������ا ل������������وال من������������افرة الم������������دا

3وجمع�������ت أس�������باب المن�������ىكؤوس���������ھانلعكف���������ت ب���������ی

إن التموض��ع االجتم��اعي للم��رأة األندلس��یة عام��ل مھ��م م��ن عوام��ل االنبع��اث نح��و 
االنزواء أو التدفق، والسیما في جوانب الحریة والعبودیة، فالجواري ح�ین یط�رقن ھ�ذه 
المعاني إنما یتحلقن حول حوامل أبعد عن االتجاه االنزوائي الذي نراه عند الحرائ�ر ف�ي 

                                                            
العقیلي، فوزیة عبد هللا، الرؤیة الذاتیة في شعر المرأة األندلسیة، رسالة ماجستیر، جامعة أم 1

93، ص2000القرى، 
38، ص2جالمغرب في حلى المغرب، 2
38، ص2المغرب في حلى المغرب، ج3
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وض��ع یس��مح بمعطی��ات یتطلبھ��ا النس��ق ال��ذي ھ��ي فی��ھ، ب��ث ع��واطفھن النس��ویة، ألن التم
یضاف إلى ذلك تموض�ع آخ�ر غی�ر ذات�ي، ویتمث�ل ف�ي المرَس�ل إلی�ھ، ال�ذي تبث�ھ لوعتھ�ا 

س�تنزاح فال ش�ك أن ال�دالالتوسلطةً وعواطفھا النسویة، فإن كان من علیة القوم مكانةً 
ك�ان الباع�ث إل�ى ذل�ك عن االن�زواء قل�یالً لتح�ل مع�اني الح�ب ف�ي دالالت التھال�ك، وإن 

رض��ا المحب��وب والخ��وف م��ن س��طوتھ، فق��د ك��ان لزری��اب جاری��ة اس��مھا ُمتْعَ��ة، أدّبھ��ا 
وعلمھا أحسن أغانیھ حتى شبّت، وكانت رائعة الجمال، وفي یوم غنت بین ی�دي األمی�ر
عبد الرحمن األوسط، ابن الحكم بن ھشام بن عبد الرحمن الداخل، وصارت تغنّی�ھ م�رة 

رى، فلم�ا فطن�ت إلعجاب��ھ بھ�ا أب��دت ل�ھ دالئ�ل الرغب��ة، ف�أبى األمی��ر إال وتس�قیھ م�رة أخ��
التستر، فغنّتھ:

م���������ن ذا یغط���������ي النھ���������ارا ی��������ا م��������ن یغّط��������ي ھ��������واه
حت�����������ى علق�����������ُت فط�����������ارا ق��������د كن��������ُت أمل��������ك قلب��������ي
ل���������ي ك���������ان، أو مس���������تعاراً ی���������������ا ویلت���������������ا أت���������������راهُ 
1خلع����������ُت فی����������ھ الع����������ذارای��������������ا ب��������������أبي قرش��������������يّ 

حفظ عواطفھا من المباشرة، ألن عوامل ال�دفع ھن�ا تش�ترك فی�ھ یفاالنزواء بقي قائماً، 
والطم�ع، ولربم�ا ك�ان الح�ب، إال أن الحوام�ل الت�ي اتجاھات عدی�دة، الحی�اء، والخ�وف،

، المحمول على ق�وائم حملت عواطفھا بقیت في إطار المدح المشوب بالتشوق المصطنع
ورفعة الدالالت في تمثیل المدلوالت العاطفیة النسویة.من أدب الخطاب ،النمط السائد

المزاوجة بین التدفق واالنزواء:2. 2
العواط�ف النس�ویة ف��ي تجلیاتھ�ا عل�ى نس�ق واح��د عن�د ش�اعرة واح�دة، ب��ل تقتص�رل�م 

تناوب��ت أنم��اط التص��دیر تبع��اً الخ��تالف عوام��ل االنبع��اث، إال أن ھ��ذا قلی��ل قیاس��اً إل��ى 
االتجاه الشائع عند كل شاعرة أندلس�یة، مم�ا ی�دلنا عل�ى معط�ى نس�وي معاص�ر، تختل�ف 

فھ��ا م��ن الشخص��یة ال الفك��رة، فالحبی��ب فی��ھ المع��اییر عن��د النس��ویة تبع��اً الخ��تالف موق
المتھالك عل�ى حب�ھ وب�ث ل�واعج األش�واق إلی�ھ، لربم�ا یغ�دو مح�ل ھج�اء مق�ذع، أو ك�ره 

ب��ع للعواط��ف وع��راً ف��ي التم��اح آلی��ات الص��دق م��ن عدم��ھ، ف��إن توإن ك��ان الت،مستأص��ل
ال��دالالت ال تتعبن��ا ف��ي ذل��ك، إذ س��رعان م��ا یعط��ي انطباع��ات معكوس��ة لعاطف��ة الح��ب 

عث��ر تحدی��د اتجاھھ��ا المختل��ف ع��ن تل��ن یعلین��ا تحدی��د مص��داقیتھا فتعث��رف��إن ویة،النس��
ضروب الرقة والشجن.

تع��د المراوح��ة ب��ین الت��دفق واالن��زواء م��ن المؤش��رات الحقیقی��ة ألح��وال العواط��ف 
النسویة، ذلك أن اإلنسان ال تستقیم أحوال�ھ عل�ى اتج�اه واح�د یس�تمر فی�ھ، إن ھ�ذا متعث�ر 

اتجاھات العقل، والشك أنھ ف�ي العواط�ف والش�عور الوج�داني أدع�ى في جوانب الفكر و
ن الم�رأة وعواطفھ�ا وأحوالھ�ا المتقلب�ة، م�إلى التعثر، والسیما حین تكون األحوال نابعة 

فالمراوحة انعكاس حقیقي للعواطف، ألن االتجاه الواحد یدل على كب�ت ف�ي أح�ایین م�ا، 
ق أن ل�ن نص�دّ ،ف�ي ت�دفق ع�اطفي ملتھ�بوانبثاق صادق في أحایین أخرى، فالتي تسیر 

                                                            
المقري، أحمد بن محمد، نفح الطیب من غصن األندلس الرطیب، تحقیق: د. إحسان عباس، دار 1

131، ص3صادر، بیروت، ج
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بع�ض األح�ایین، ل�والحیاتھا كلھا كذلك، واألمر نفسھ في المنزویة، تود أال تكون ھناك 
.أما المراوحة فشيء آخر

تعد عوامل االنبعاث مقترنة ب�أحوال الش�اعرة نفس�ھا وأنس�اقھا االجتماعی�ة المحیط�ة، 
أش�عار والدة ف�ي اب�ن ، فم�ن ی�رَ فھي التي تحدد لھ�ا درج�ات العواط�ف وط�رق إظھارھ�ا

م��ن الت��دفق بال��ذھول وھ��ي تم��تحیَُص��بْ زی��دون ف��ي اتجاھھ��ا االنزوائ��ي غی��ر المباش��ر 
المباشر لعواطفھا، ففي االتجاه العاطفي المألوف قالت:

ذائ���ع م���ن س���ره م���ا اس���تودعك ودّع الص�����بر مح�����بٌّ ودّع�����ك
زاد ف��ي تل��ك الخط��ا إذ ش���یعك یق��رع الس��ن عل��ى أن ل��م یك��ن
حف��������ظ هللا زمان��������اً أطلع��������ك ی����ا أخ����ا الب����در س����ناء وس����نا

1ب��ت أش��كو قص��ر اللی��ل مع��كدك لیل�����ي فلك�����مع�����إن یط�����ل ب

حرارة وھ ذفالعواطف ھادئة ممتزجة بمعاني اللیل، وقد تتأجج في محور عفیف، لكنّ 
ھا النسویة خیرَ عواطفَ صادقة، سبب ذلك الباعث، إذ كان عن فراق وھجرة، فھنا تمثلتْ 

تمثیل، وأوفت لھا حق اإلیفاء من التعبیر:
ب بما لق�ي صسبیل فیشكو كل أال ھ���ل لن���ا بع���د ھ���ذا التف���رق
وق��د كن��ت أوق��ات الت��زاور ف��ي 
تا الش

أبی��ت عل��ى جم��ر م��ن الش��وق 
ق  فكی���ف وق���د أمس���یت ف���ي ح���ال 

ة قط
لقد عّجل المقدور ما كنت أتقي

تم������ر اللی������الي ال أرى الب������ین 
ق

وال الص���بر م���ن رق التش���وق 
تق س��قى هللا أرض��اً ق��د غ��دت ل��ك 

الً 
س����كوب ھاط����ل الوب����ل بك����ل

2ق ف��ي نس��ق من��زٍو ع��ن المباش��رة الص��ریحة ف��ي تجدی��د العواط��ف تفك��ل الحوام��ل ج��اء
وآثارھا فیھا، إنھا تمتح من المعجم الداللي ذي النمط الم�ألوف، لكنھ�ا س�تغایر، وس�تتجھ 

إلى التدفق القاسي حین تكون العواطف محل تسلیة وإساءة من الرجل:
تفارق������ك الحی������اة وال یف������ارْق ولقب���ت المس���دس وھ���و نع���ت

3ودی�����وث وقرن�����ان وس�����ارقوم�����������أبون وزانفل�����������وطي 

عند المرأة، والسیما إن تتراوح العواطف النسویة،فعوامل االنبعاث تتراوح، وعلیھا
كان النسق االجتماعي والسیاسي مساعداً على ھذا، فالسیدة األندلسیة تعامل حبیبھ�ا كم�ا 

ةھذا ما جعلھ�ا مؤسس�، و4یعاملھا، إذ إن الحب عندھا ال یعرف الطبقیة، وال تعترف بھا
مبكرة للحركة النسویة الت�ي ش�قت قواع�د التم�ایز القاتم�ة، إن ك�ان ف�ي ش�قاء المح�ب، أو 

كان ذلك في نزق المحبة.

                                                            
206، ص4نفح الطیب، ج1
207-206، ص4نفح الطیب، ج2
205، ص4نفح الطیب، ج3
، جامعة التراثي، مجلة حولیات سفي الشعر األندلسي والبروفناآلخرعباسة، محمد، حب 4

وما بعد.9، ص2005مستغانم، الجزائر، العدد الرابع، 
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التموضع التبادلي:.3
درج��ت س��نة الش��عر والحی��اة أن یتھال��ك الرج��ل عل��ى ح��ب الم��رأة وأن یبثھ��ا أش��واقھ 

وش�دة التعل�ق وأث�ر الھج�ر، ةالص�بابولواعجھ وأشجانھ، وأن یكثر م�ن حدیث�ھ ع�ن ف�رط 
التعبی��ُر األول ع��ن أث��ر الجم��ال األنث��وي ف��ي ال��نفس، بأس��لوب فن��ي ب��دیع، ،ألن الغ��زلَ 

م�ا أن یص�ور المح�ب مش�اعره أو م�ا یعانی�ھ إیضاف إلیھ شيء من نسج خیال الشعراء، 
م��ن مواج��د وأش��واق تج��اه الحبی��ب وم��ا یالقی��ھ م��ن آالم ج��راء البع��د والص��د، بم��ا یس��مى 

لغ���زل العفی���ف، وإم���ا أن یك���ون وص���فاً دقیق���اً لمف���اتن أعض���اء جس���د الم���رأة وحركتھ���ا ا
ولئن احتفظت المصادر ببعض األش�عار الت�ي تعب�ر ع�ن ،1وحدیثھا، وھو الغزل الحسي

عواطف المرأة تجاه الحب، فإنھا لم تبرح حدود الرغبة في المشاركة في میدان الش�عر، 
أم��ا الم��رأة ف��ي ،ی��ة، ف��ي قلی��ل منھ��ا محظ��ورةأو ح��دود تجس��ید العواط��ف ف��ي قوال��ب نمط

األندلس، فشيء آخر.
حلت المرأة األندلسیة محالً س�مح لھ�ا ب�أن توج�ھ األنظ�ار إلیھ�ا، ف�ي أنھ�ا قل�ب، وأنھ�ا 
تح��ب، وأنھ��ا ك��ذلك ال ینبغ��ي أن تك��ون مح��ل التلق��ي ف��ي الح��ب والغ��زل دائم��اً، أي أن 

ع إلى حین، تبع�اً للمعطی�ات الس�یاقیة بدل فیھ المواقتمعادالت الحب ستتخذ منحى جدیداً ت
المرأة األندلسیة على وجھ الدقة والعم�وم، فلكل امرأة، وما یحیط بھا من قیود أو موانع، 

امرأة تنعم بالحریة الواسعة، وتش�ارك ف�ي ش�تى النش�اطات االجتماعی�ة والفكری�ة، وھ�ذا 
ع��د ف��ي ھ��ذا للم��رأة الح��رة، رب��ة البی��وت والقص��ور، أم��ا الج��واري فك��ن عل��ى درج��ة أب

.2التموضع الجدید، الندماجھن بحیاة الرجل وقربھن منھ
ق�د أقبل�ت عل�ى می�دان الرج�ل ف�ي -نظ�راً لتض�افر العوام�ل-من ھن�ا نج�د أن الم�رأة 

الضرب الشعري، والغزلي منھ تحدیداً، فأبلت فیھ بالء حسناً، وما یمیزھا عن ،ضربین
العواط����ف المش����رقیة أو المعاص����رة أو الس����ابقة، أنھ����ا كان����ت عواط����ف نس����ویة أش����بھ 
ب��األغراض الت��ي الب��د للش��اعرة أن تطرقھ��ا ف��ي بع��ض األش��عار، أو أنھ��ا كان��ت ال تب��رح 

أة األندلسیة فقد حلت محل الرج�ل ف�ي التعبی�ر الحدود المألوفة للنفثات العاطفیة، أما المر
عن مكنونات ال�نفس، واس�تلھمت إجراءات�ھ الفنی�ة، إذ إنھ�ا ال تمس�ك بش�يء إمس�اكھا بم�ا 
یصدّر عواطفھا وأحوالھ�ا ح�ین تت�اح الظ�روف، إن ش�واعر األن�دلس عل�ى وج�ھ العم�وم 

.3یفصحن عن حبھن وعشقھن لمن أحببن دون خوف أو خجل
ني في التموضع الجدید: االرتكاز الف1. 3

أقبلت األندلسیات على مواقع الرجل الغِزل، وأنھ�ین احتك�اره لھ�ذا الموض�ع الم�رتبط 
ال فرق فیھ بین رجل وام�رأة، ول�ئن ك�ان المجتم�ع ف�ي ارتك�ازه عل�ى مع�اییر فباإلنسان، 

اس�تطاعت أن تنھ�ي الم�رأة األندلس�یةالمسموح والممن�وع أكث�ر ص�رامة م�ع الم�رأة، إن
                                                            

الربیعي، أحمد حاجم، القصص القرآني في الشعر األندلسي، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، 1
164، ص2001

، 1980والموحدین، مطابع الرسالة، الكویت، السعید، محمد مجید، الشعر في عھد المرابطین2
152ص

شلبي، سعد إسماعیل، دراسات أدبیة في الشعر األندلسي، دار نھضة مصر للطبع والنشر، 3
122، ص1973القاھرة، 
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ره بفنیات غیر اصطدامیة، وذلك بأخذ إج�راءات الرج�ل الفنی�ة والس�بك م�ن خ�الل احتكا
مع المحافظة على الوفاء للعاطفة النسویة.،أركانھا وطرائقھا

،فحس�بوإقام�ةً الدةً وقد یك�ون للبیئ�ة األندلس�یة األث�ر الكبی�ر، ل�یس ف�ي األندلس�یات وِ 
، والس��یما الش��رق، إذ إن ك��ذلكولك��ن ف��ي األندلس��یات الل��واتي وف��دن م��ن أص��قاع أخ��رى

البیئة األندلسیة سرعان ما تضع حمل المجتمع عن ظھور الشواعر، لتبدأ بالتموضع في 
زال الرج��ل فی��ھ ممس��كاً بالقی��اد، وم��ن ذل��ك م��ا وص��ل إلین��ا م��ن الجدی��د، ال��ذي م��االحیّ��ز

نس��ویات ش��عریة عاطفی��ة للش��اعرة العجف��اء، إذ كان��ت م��ن الج��واري الل��واتي وف��دن م��ن 
مشرق على األندلس، فقد بدأت تتحلل من أسوار الكلمة، والمجتمع، لتنطل�ق ف�ي می�دان ال

وم��ا یص��نعھ ف��ي ،ب��ث العواط��ف عب��ر اس��تعارة اإلج��راء الم��وروث ف��ي الغ��زل وأحوال��ھ
اإلنسان، مما عھدناه في الرج�ل، إذ إن�ھ ال�ذي ی�ذكر ف�ي مقدمات�ھ الغزلی�ة م�ا ھ�و مخف�ي، 

المثقل بالحب والبعد، وھو ما استعارتھ العجف�اء وینشر ما ھو مطوي في تجاویف القلب
لدى وصولھا إلى األندلس إذ قالت:

ولس��وف یظھ��ر م��ا تس��ر ف��یعلمالخف���اء فأیم���ا ب���ك تك���تم رحب���
ی��ا قل��ب إن��ك بالحس��ان لمغ��رممم���ا تض���من م���ن عزی���ز قلب���ھ 
تلق���ي المراس���ي طائع���اً وتخ���یّمی��ا لی��ت أن��ك ی��ا حس��ام بأرض��نا 
1ونك����ون إخوان����اً فم����اذا ت����نقمفت����ذوق ل����ذة عیش����نا ونعیم����ھ 

، حبیبھ�ا ال�ذي خلَّفتْ�ھ وراءھ�الم تس�تطع ھ�ذه البیئ�ة الجدی�دة أن تخف�ي مش�اعرھا تج�اه
تتمنى أن یكون بأرضھا التي صارت فیھا، وھي مشاعر صادقة، ف�أنى للم�رأة عام�ة أن 

قرارھ��ا ف��ي تنق��ل أو اس��تقرار أو تن��ال رغبتھ��ا مم��ن تح��ب، وأن��ى ذل��ك لجاری��ة، ال تمل��ك 
ف��راش، كم��ا أنن��ا نستش��ف م��ن اس��تعارة اإلج��راءات الفنی��ة ف��ي ش��عرھا ع��امالً آخ��ر م��ن 

( فتذوق لذة عیشنا ونعیم�ھ)، وألن الحبی�ب العوامل التي تدل على الحریات في األندلس
، مم��ا درج الش��عراء س��ماعھاال یس��معھا، فإنھ��ا تفت��رض س��ماعھ، وتفت��رض إجابت��ھ ع��ن 

تباع�ھ ف�ي اإلج�راءات الفنی�ة الت�ي اس�تعارتھا األندلس�یة ف�ي التموض�ع الجدی�د، فل�م على ا
ذل�ك م�ن مجری�ات ألص�ق یتب�ع تكتف ببث لواعجھ�ا، ب�ل تتح�دث عن�ھ أن�ھ عل�ق بھ�ا وم�ا 

بالرجل، لكنھا ھنا ملصقات ذكوریة على لسان شاعرة:
تف�����ریج م�����ا ألق�����ى م�����ن الھ�����مبی���د ال���ذي ش���غف الف���ؤاد بك���م 
ث���م افعل���ي م���ا ش���ئت ع���ن عل���مِ فاس����تیقني أن ق����د كلف����ت بك����م 
فعجل���ت قب���ل الم���وت بالص���رمق��د ك��ان ص��رم ف��ي المم��ات لن��ا 

بل إن المرأة األندلسیة اس�تعارت إج�راءات الع�ذریین ف�ي التموض�ع الجدی�د، فكم�ا أن 
نسویات، ب�ل الحال نفسھ مع األندلسیات الإن بلیلى، فذكَّرتْھلھ الظباء تمجنون لیلى تبد

إن مظاھر الطبیع�ة الت�ي اعت�اد الش�عراء أن یوظفوھ�ا ف�ي حم�ل مش�اعرھم، نراھ�ا ترف�د 

                                                            
ھـ)، األغاني، تحقیق: سمیر جابر، دار الفكر، 356(األصفھاني، أبو الفرج، علي بن الحسین1

113، ص4بیروت، ج
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المشاعر العاطفیة النسویة في فنیات االستعارة لإلجراءات الغزلی�ة، فابن�ة زی�اد الم�ؤدب 
استعارت اإلجراءات الفنیة من العذریین:

ب������ھ للحس������ن آث������ار ب������واديأب���اح ال���دمع أس���راري ب���وادي 
تب���دت ل���ي وق���د ملك���ت قی���اديوم���ن ب���ین الظب���اء مھ���اة ُرم���ٍل 

رأیت الصبح أسرة ف�ي ال�دآديعلیھ������ا ذوائبھ������اإذا أس������دلت 
فم����ن ح����زن تس����ربل بالح����دادتخ���ال الب���در م���ات ل���ھ خلی���ل 
1وذاك األم���ر یمنعن���ي رق���اديلھ�������ا لح�������ظ ترقّ�������ده ألم�������ر 

كما أن الفنیات المستعارة من اإلجراءات الشعریة عند ال�ذكور ل�م تقتص�ر عل�ى حم�ل 
إس��قاطات الطبیع��ة والظب��اء، ب��ل إن الم��رأة األندلس��یة اس��تعارت أوص��اف ف��ي مش��اعرھم 

فاالختی��ال والتمن��ع والتكب��ر ،الم��رأة لتس��قطھا عل��ى الرج��ل ف��ي ب��ث عاطفتھ��ا النس��ویة
أن النس�ویة األندلس�یة عب�ر إج�راءات التموض�ع والغرور صفات محبوبة في المرأة، إال 

الجدی��د، اس��تعارتھا لھ��ا لتك��ون عل��ى الرج��ل، وھ��و م��ا ص��نعتھ الش��اعرة حفص��ة بن��ت 
ةحم��دون، فق��د اس��تظھرت عاطفتھ��ا النس��ویة ف��ي التموض��ع الجدی��د، م��ن خ��الل ص��ور

المتكبر المزھو:
وإذا م�������ا تركت�������ھ زاد تیھ�������اً ل����ي حبی����ب ال ینثن����ي لعت����اب 
قل���ت: أیض���اً وھ���ل ت���رى ل���ي قال لي ھل رأیت لي من ش�بیھ 

 ً ا 2ش ل ش�ك س�یقابَ فالتموضع الجدید لم یخ�ل م�ن بص�مات أندلس�یة للنس�ویة، إذ إن تكب�ره ال
بتكبر، في حین أننا كنا نراه من الرجل مقابَالً بالرضا فطلب المزید من التكبر.

في التموضع الجدید:األندلسي االرتكاز 2. 3
استعارت المرأة األندلس�یة ف�ي ب�ث لواعجھ�ا وعواطفھ�ا النس�ویة إج�راءات الع�ذریین 
من الرجال، وحذت حذوھم في التماھي مع الطبیع�ة والتب�رم م�ن آالم الح�ب، وإن كان�ت 
لھ��ا بع��ض البص��مات الت��ي تمی��ز نس��ویة األدب ف��ي تجلیات��ھ اإلجرائی��ة، غی��ر أن البص��مة 

التموضع الجدید للعاطفة النسویة.ھذافي بقوةحضورھا األندلسیة أثبتت 
األط�راف لمھم�ات بلغت العاطفة النسویة في التموضع الجدید درجة عالیة ف�ي تب�ادل 

أت باتب�اع مقتض�یات االس�تعارات اإلجرائی�ة ث�م ع�ززت ب�داإلرسال والتلقي ف�ي الح�ب، 
ھذه االستعارات بالفیض الجامع إلى أن یكون الرجل غایة المرأة في قضاء وطرھ�ا م�ن

ھواه:
كیف مما جنتھ عیني اعت�ذاري نظ���ري ق���د جن���ى عل���ّي ذنوب���اً 
ج��ائر ف��ي محبت��ي وھ��و ج��اري ی���ا لق���وم تعجب���وا م���ن غ���زال 
1فأقض��ي م��ن الھ��وى أوط��اريلیت لو كان ل�ي إلی�ھ م�ن س�بیل 

                                                            
إبراھیم :ھـ)، المطرب من أشعار أھل المغرب، تحقیق633(دحیة، عمر بن الحسنابن 1

11األبیاري، دار العلم للجمیع، بیروت، ص
38، ص2المغرب في حلى المغرب، ج2
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إن األندلسیة الشعریة في ارتكازھا على التص�عید االنفت�احي للتموض�ع الجدی�د، جع�ل 
البص��مة األندلس��یة ممی��زة ف��ي التحل��ل م��ن قی��ود كثی��رة، فلوع��ة الح��ب م��ا تلب��ث أن تزی��د، 
وبراح الشوق ما یبرح أن یفتك، عندھا تتمنى الش�اعرة األندلس�یة ل�و أنھ�ا تحظ�ى بخل�وة 

لتش��كو ل��ھ، ویش��كو لھ��ا، ل��یس الش��كوى الت��ي جعل��تھم بعی��دین، ب��ل فیھ��ا بالِح��ب،تجتم��ع 
الشكوى من ألم الداخل الناتج عن فرط الحب وشاھق المعاناة:

أال لی����ت ش����عري ھ����ل س����بیل 
ل ل

ه عنھ��ا س��مُع ك��ّلِ مراق��ب یُنَ��زَّ
ومث�������واه م�������ا ب�������ین الحش�������ا ویا عجباً أشتاق خلوةَ م�ن غ�دا

ائ 2الت تشتاق إلى من ھو مستقر في أحشائھا ال یفارقھا!فالعجب كل العجب كیف
وكذلك نرى البصمة األندلسیة الواض�حة ف�ي التموض�ع الجدی�د، عن�د والدة، فالزی�ارة 

ا، ینتظ�ر مإنما تكون من الرجل لمضارب المحبوبة، یسعى إلیھا، ویخشى افتضاح أمرھ
إنھ��ا تس��تبدل ، ینزلِ رق��اد الس��مار لیص��ل، أم��ا والدة ف��ي اس��تعاراتھا الفنی��ة إلج��راءات الغ��

بالمرسل متلقیاً، لتبادل المواقع:
ف���إني رأی���ت اللی���ل أك���تم للس���رترق��ب إذا ج��ن الظ��الم زی��ارتي
وبي من�ك م�ا ل�و ك�ان بالش�مس 

ل تل
وبالب���در ل���م یطل���ع وب���النجم ل���م 
كما أن شعور الغیرة مطبوع في كل ام�رأة، إال أن�ھ عن�د النس�ویة األندلس�یة ل�ھ مزیت�ھ 3

الخاص��ة، وھویت��ھ المح��ددة، فح��ین تغ��ار األندلس��یة ال ینف��ع م��ع غیرتھ��ا الس��كوت، وح��ین 
رت عن�ھ والدة عن�دما لعب�ت ن�ار س�رح جمالھ�ا، وھ�و م�ا عبَّ�متتجمل، ال یفید اإلعراض 

یدون في بع�ض اھتمام�ھ إل�ى جاریتھ�ا، فتش�عر والدة وھ�ي التفت ابن زإذ؛الغیرة بقلبھا
تلع��ب الغی��رة ف��ي قلبھ��ا، ل،أنھ��ا ق��د أھین��ت-الم��رأة األندلس��یة عل��ى وج��ھ الدق��ة-الم��رأةُ 

وتحدث عندھا ردة فعل، ال تأبھ معھ أن ینقلب الحب إلى جفاء، وأن یص�یر الوص�ل إل�ى 
:4ا بالماضي الجمیلانقطاع، وال ینفع ابن زیدون كذلك أي اعتذار منھ یذكرھ

لو كنت تنص�ف ف�ي الھ�وى م�ا 
ا 

ل���م تھ���و ج���اریتي ول���م تتخی���ر 
وجنحت للغصن الذي ل�م یثم�ر وترك��ت غص��ناً مثم��راً بجمال��ھ 
لك����������ن ولع����������َت لش����������قوتي ولق��د علم��ت ب��أنني ب��در الس��ما 

ت ش 5ال لتتخ��ذ اإلج��راءات ھویتھ��ا الخاص��ة المختلف��ة ع��ن ،ا زاد أوار الغی��رة عن��د والدةمم��و
غی��رة المش��رقیة ف��ي عواطفھ��ا، أن عتب��ة، الجاری��ة الت��ي التف��ت إلیھ��ا اب��ن زی��دون، لیس��ت 
بالجاری��ة الت��ي ش��اع نمطھ��ن الفك��ري، ب��ل إنھ��ا ش��اعرة، إنھ��ا ف��ي لف��ت انتب��اه اب��ن زی��دون 

نسویة متحررة من القیود االجتماعیة:محض

                                                                                                                                                                              
617، ص1نفح الطیب، ج1
203، ص2المغرب في حلى المغرب، ج2
206، ص4نفح الطیب، ج3
، 2013لسي، الدار العربیة للموسوعات، بیروت، الربیعي، أحمد حاجم، غسق الشعر األند4

102ص
205، ص4نفح الطیب، ج5
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وس���اعدني دھ���ري وواص���لني أحبتن�����ا إن�����ي بلغ�����ت م�����ؤملي 
فأعطیت�����ھ نفس�����ي وزدت ل�����ھ وج��اء یھنین��ي البش��یر بوص��لھ 

ب��ل إن الھوی��ة األندلس��یة للنس��ویة ل��م تمن��ع الم��رأة ھن��اك م��ن التص��ریح بتع��دد الحبی��ب، 1قل
وھذا ما فعلتھ نزھون بنت أبي بكر الغرناطیة، إذ قالت في وزیر شغفھا حباً:

س��واك وھ��ل غی��ر الحبی��ب ل��ھ حلل���ت أب���ا بك���ر مح���الً منعت���ھ 
وإن ك���ان ل���ي ك���م م���ن حبی���ب 
ا  فإ

یقدم أھ�ل الح�ق ح�ب أب�ي بك�ر 
ون فلھ الصدارة!فصدرھا ال یحل فیھ غیره، وإن تعدد الحالُّ 

واسعاً لشعر الشواعر األندلسیات في بث عواطفھن النسویة، یكش�ف ع�ن إن استقراءً 
الت��ي كان��ت علیھ��ا الم��رأة ،جوان��ب كثی��رة م��ن األنس��اق االجتماعی��ة، واألح��وال النفس��یة

عك�س ق�دراً كبی�راً م�ن فق�د تلك العواط�ف ش�عراً، األندلسیة عموماً، والسیما في تجلیات
ختلف القرون.أنماط التحرر التي شھدتھا األندلس عبر م

الخاتمة:
ع�ن االزدواجی�ة النفس�یة عن�د الش�واعر األندلس�یات، ف�ي التص�دیر اللث�امَ أماط البح�ثُ 

والعام�ل االجتم�اعي، ،ي صدر ع�ن عوام�ل عدی�دة، والس�یما العام�ل البیئ�يذالعاطفي ال
والعامل الذاتي للشواعر، إذ لم تعد المشاعر تنشطر نحو الغیاب أو الدموع، بل ص�ارت 

نابعة من الطبیعة النسائیة في التعبیر المتحرر من القی�ود، أو ، تفیض على محمل الشعر
المتخفف منھا.

ة الم�رأة لسیاق االجتم�اعي للنس�ویة األندلس�یة ع�ن عبقری�اكشف البحث في معالجات 
إذ زاوج���ت ب���ین الت���واري والت���دفق، وفرض���ت ش���عرھا وأدبھ���ا عل���ى واق���ع ؛األندلس���یة

اجتم��اعي، م��تح م��ن الماض��ي ش��یئاً، وم��ن الحاض��ر ش��یئاً، وم��ن ذكائھ��ا أش��یاء، إذ إنھ��ا 
ولربما تج�اوزت ،أدركت األبعاد والحظت السیاق ورسمت الحدود وجسدت األحاسیس

السیاق االجتماعي أو الدیني.أو رسمھا لھا ،الخطوط التي رسمتھا
ف���ي تص���دیر كم���ا أن التم���ایز الع���اطفي للنس���ویة األندلس���یة ل���م تش���ق طریق���اً س���ھالً 

بل عمل�ت الم�رأة عل�ى ص�نع س�الحھا الخ�اص ف�ي بع�ض جوان�ب التص�دیر ،األحاسیس
فانھال��ت عل��ى ،فك��ان مص��نوعاً لھ��ا، وحاول��ت أن تش��ذبھ،ال��واعي للعواط��ف األنثوی��ة

وتضیف لمسات نسویة خاصة.،تختط طریقھم،غزلین من الرجالاإلجراءات الفنیة لل
وقد خلص البحث إلى أن العوامل االجتماعیة التي تمنع الت�دفق، ل�م تك�ن إال محف�زات 
قصوى إلظھار الرغبات النسویة والتدفق العاطفي، في تعبیر واض�ح ع�ن س�خط الم�رأة 

صص��ة لعب��ور المش��اعر الش��اعرة م��ن الالمب��االة تجاھھ��ا، أو م��ن ض��یق البواب��ات المخ
النسویة.

كم�ا أظھ��ر البح�ث العوام��ل التطوری��ة للت�دفق المتن��وع، ف��أغنى الرؤی�ة الش��مولیة لتل��ك 
، والس��یما ف��ي اش��تجار النس��ویة األندلس��یة م��ع حریتھ��ااقتنص��تالعوام��ل التقلیدی��ة الت��ي 

                                                            
431، ص1. م1الذخیرة، ق1
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وع�دم التم�ایز، والتص�ریح ب��الغیرة، ،المف�اھیم المعاص�رة ف�ي كثی�ر منھ�ا، مث�ل التس�اوي
وانقالب الموازین ألجلھا.

،بیّن البحث أدوات النسویة األندلسیة في اعتماد السائد لیحمل روافد التشكل الع�اطفي
حوامل أخرى، قد یعف عنھا الرجل.وكیفیة اصطناع

لقد كسرت النسویة األندلسیة عقدة لوال، فصارت التجلي األول لكل ام�رأة محص�ورة
بلوال، انطالقاً من التموضع الجدید للمجتمع، والتموضع المش�ابھ للم�رأة فی�ھ، إال أنھ�ا ل�م 

ب��ل تناوب��ت أنم��اط التص��دیر تبع��اً الخ��تالف عوام��ل االنبع��اث، ،تص��در ع��ن نس��ق واح��د
األمر الذي أح�ال إل�ى معطی�ات نس�ویة معاص�رة، ف�ي اخ�تالف مع�اییر الرؤی�ا الخ�تالف 

مواقف الشخص نفسھ.
تل�ك المقارب�ات الت�ي اس�توحاھا م�ن المراوح�ة ب�ین ،م�ا توص�ل إلی�ھ البح�ثومن أھ�م 

الحقیقی�ةَ التدفق واالنزواء الذي یتوارى عن أعین المجتمع، كیف أنھا كان�ت المؤش�راتِ 
،ألح��وال العواط��ف النس��ائیة، ألن العث��ور عل��ى اتج��اه واح��د ف��ي إنس��ان واح��د أم��ر ش��اق

بتراوحھ��ا وض��عتْ ویة األندلس��یة فق��د والبح��ث ع��ن ح��ال واح��دة فی��ھ أص��عب، أم��ا النس��
دالة على اإلنسان والمرأة، قبل كل شيء.صادقةً مؤشراتٍ 

زال ینتظ��ر كثی��راً م��ن الجھ��ود الت��ي ستكش��ف ع��ن وإن البح��ث ف��ي ھ��ذا المض��مار م��ا
وم�ا زال�ت تنتظ�ر إج�راءات ،العل�وم المعاص�رةنا فیھ�ا م�نجوانب نسویة بإجراءات أفد

.أخرى
المصادر والمراجع:

ھ�ـ)، اإلحاط�ة ف�ي أخب�ار 776ابن الخطی�ب، لس�ان ال�دین محم�د ب�ن عب�د هللا (ت −
محم��د عب��د هللا عن��ان، الش��ركة المص��ریة للطباع��ة والنش��ر، الق��اھرة، :غرناط��ة، تحقی��ق

1976
ھ�ـ). المط�رب م�ن أش�عار أھ�ل 633ابن دحیة، أب�و الخط�اب عم�ر ب�ن حس�ن (ت−

.1955م للجمیع، المغرب. تح: إبراھیم األبیاري. بیروت: دار العل
ھ�ـ). المغ�رب ف�ي حل�ى 685ابن سعید، أبو الحسن علي ب�ن موس�ى المغرب�ي (ت−

.1955المغرب. تحقیق: شوقي ضیف. القاھرة: دار المعارف، 
ھ��ـ)، األغ��اني، تحقی��ق: س��میر 356(األص��فھاني، أب��و الف��رج، عل��ي ب��ن الحس��ین−

.جابر، دار الفكر، بیروت
رس��الة الش��عر النس��وي األندلس��ي ف��ي الق��رن الخ��امس الھج��ري، ،س��عد،بوفالق��ة−

1986جامعة عنابة، 
2000، 1الدایة، محمد رضوان، في األدب األندلسي، دار الفكر، دمشق، ط−
الربیع��ي، أحم��د ح��اجم، القص��ص القرآن��ي ف��ي الش��عر األندلس��ي، دار الش��ؤون −

2001الثقافیة العامة، بغداد، 
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