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 فخر الشواعر بین االغتراب واأللفة 

 

 

 الملخص: 

يتعاورها   و��ن معان  املوسومة جنسيا  الذوات االجتماعّية  ب�ن  �عالق ممكن   �� التفك��  كث��ا ما شغلنا 

عن   فبحثنا  و�سالميات.  جاهليات  لشواعر  ُحفظ  فخر  ع��  ذلك  تجر�ب  اخ��نا  وقد  والشواعر.  الشعراء 

�� صورة تأنيث. ثّم نظرنا  نصيب املرأة/ الشاعرة من الدال اللغوّي للفخر. واستنطقنا نماذج للفارس البطل  

ألفة  � االغ��اب �سبا و�طولة وقيما. دون أن ُيخرس 
ّ

ليتج� ث" 
ّ
إ�� نصوص الفخر وقد تحّقق بصوت "مؤن

 �عتد با�جسد املؤنث وتتمّرد ع�� سلطة الذكر.  

  التعالق ب�ن الّنّص الفخرّي وصاحبتھ تأنيثا ينغرز �� جسد الّنّص شاهدا ع�� تأنيث املنشدة لھ.  فيبدو

ذلك أّن األنوثة والذ�ورة وسم جن��ّي يتحّقق موقعا اجتماعيا منھ تنطق الشواعر و�نطق الشعراء كذلك،  

�� سياق ثقا�ّ� مخصوص. والّنّص الشعرّي مجال تفاوض مع معاي�� إبداعّية ولكّنھ نّص منفتح ع�� معاي��  

 ثقافّية مختلفة متغّ��ة من بي��ا معيار الغ��ّية ا�جنسّية. 

 األلفة.-االغ��اب -الذ�ورة-األنوثة-فخر الشواعر :اتيح �لمات مف

 

Abstract: 

Can we talk about possible interactions between sexed social subjects and meanings that 

poets and poetesses convey in their poems? 

We chose to study these interactions in the theme of pride expressed by poetesses of both 

pagan and Islamic periods. So, we searched for women’s share in the linguistic root related to 

pride. Then, we dissected prototypes of the knight in a female version. After that, we read up 

the texts about pride to make alienation show up in the form of family ties, heroicism and 

norms, without silencing the intimacy that is proud of the female body and rebels against male 

authority. It seems that the interactions between the pride poetry and its creator is feminity 

embedded in the body of the text as a witness of the poet’s presence. As a matter of fact, 

feminity and masculinity form a sexual mark that defines the social status from which poets 

and poetesses have been pronounced. 

Keywords: Poetesses Pride-Femininity- Masculinity- Alienation- Intimacy. 
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 : مقّدمة  -1

اءة �� مراث��ا، ُحكم غلب ع�� الدرس النقدّي  
ّ
 لت�ون جزعة لفقد ذو��ا ب�

ّ
القول إّن املرأة لم تخلق إال

ّن هذا التقر�ب ب�ن الشواعر والرثاء  والالفت لالنتباه أ  1القديم وتواصل مع العديد من الدراسات ا�حديثة.

مة تقّوم عل��ا الدرس النقدّي العر�ّي القديم منذ بداياتھ.
ّ
وا�حال أّن النواة املؤّسسة    2ُيقّدم باعتباره مسل

مة أوغل قدما �� الزمن وأك�� ارتدادا �� الو�� ا�جم�ّ� العر�ّي القديم. 
ّ
إذ �عود �جملة من األسباب    3لهذه املسل

ثان��ما موصول    4ة. نقتصر ع�� اثن�ن م��ا: أّولهما مشدود إ�� اضطالع قديم للمرأة بوظيفة النواح.املوضوعيّ 

ا  
ّ
. ومل

ُ
بآلّية اشتغال الذاكرة ا�جماعّية حفظا وتدو�نا. وهذا بذاك موصول. فذاكرة ا�جماعة ذاكرة تصّنف

القبيلة، أسيادها وفرسا��ا، أدخل ��  �ان التصنيف تراتبا و�ّل تراتب تفاضل، ألفينا الشعر امل��ّم بذ�ور  

ھ �� هذه املساحة  
ّ
بناء الذاكرة الرسمّية ل�جماعة من الشعر املهتّم بنسا��ا وأطفالها وعبيدها مثال. و�بدو أن

املعتمة سقطت العديد من النصوص الشعرّ�ة. ولم �سلم تدو�ن الشعر النسائّي من عنف فرز جعل جزءا  

 
ّ
ق بأذيال  منھ ال يتجاوز ا�َحَرَم ألن

ّ
ھ هدهدة طفل أو �جاء زوج أو ش�وى آناء ليل. وسلم من شعر النساء ما �عل

 رمزّ�ة للذ�ور وتقاطع مع حيوا��م.

و�ذا نظرنا إ�� الشعر من زاو�ة الذوات االجتماعّية املنتجة لھ والذوات االجتماعّية الدائر عل��ا، بدا لنا  

كھ الذوا
ّ
كھ، و��ن معان متعاورة  ضرب من التوا�ج ب�ن رصيد رمزّي، تتمل

ّ
ت االجتماعّية أو �سمح لها بتمل

ثة    5ب�ن الشعراء والشواعر.
ّ
نا نروم تجر�ب البحث عن توا�ج مزعوم ب�ن رصيد رمزّي للذات املؤن

ّ
لذلك فإن

و��ن معان أتت عل��ا الشواعر �� غرض الفخر. فالفخر الغرض الذي ُ�شرع علنا باب القول ع�� مصراعيھ  

الشاعر ذا��ا.-أمام  عن  مة 
ّ
مت�ل ذاتا  ارتبط    6الشاعرة  ا�جاهلّية.  عرب  عند  رواجا  األغراض  أك��  والفخر 

ا�جميع   مرآى  ع��  وهنا  اآلن  متحّققة  ببطولة  آمن  وث�ّي  مجتمع  و�ممّ��ات  البدوّ�ة  البيئة  بخصائص 

الشاعر ب�ن  التعالق  تّد�� مراعاة  أّن قراءة  باعتباره-ومسمعهم. عالوة ع��  ذاتا، و��ن  اعت-الشاعرة،  بارها 

 
دابه، تحقيق محمد قرقزان، لبنان، دار المعرفة،  -1

ٓ
 . 2/817، 1988القيرواني (ابن رشيق)، العمدة في محاسن الشعر وا

دبنا القديم، مصر، مكـتبة غريب، دت، ص - 
ٔ
 . 100خليف (مي يوسف)، الشعر النسائي في ا

حمد محّمد شاكر وعبد السالم محّمد ه -2
ٔ
. 274-273، دار المعارف، لبنان، ص6ارون، طالضّبي (المفّضل)، المفضليات، تحقيق ا

حمد محّمد شاكر وعبد السالم محّمد هارون، ط
ٔ
صمعيات، تحقيق ا

ٔ
بو سعيد)، اال

ٔ
صمعّي (ا

ٔ
. الجمحي 104-101، لبنان، دت، ص5اال

م)، طبقات الشعراء، دار الكـتب العلمّية، لبنان، 
ّ
اعظ والوصايا، . المبّرد (محّمد)، التعازي والمراثي والمو82، ص 2001(ابن سال

 . 117تحقيق محّمد حسن الجمل، مراجعة محمود سالم، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، دت، ص
بو الحسن)، مروج الذهب ومعادن الجوهر، المكـتبة العصرّية، صيدا، بيروت،  -3

ٔ
 . 126-125/ 2، 2005المسعودي (ا

مبروك المّناعي، مراجعة حّمادي صّمود، معهد تونس للترجمة، تونس،  عبد السالم (محّمد)، الموت في الشعر العربي، ترجمة  -4
 . 107-106، ص2017

ة، لضيق الكالم 2/819، سابقالقيرواني (ابن رشيق)، العمدة، مرجع  -5
ٔ
و امرا

ٔ
ن يرثي طفال ا

ٔ
شّد الرثاء صعوبة على الشاعر ا

ٔ
:" من ا

ة الصفات". 
ّ
 عليه فيهما، وقل

ّن الشاعر يخّص به نفسه وقومه، فكّل ما حسن في المدح حسن في  798-2/797المرجع نفسه،  -6
ٔ
 ا

ّ
:" االفتخار هو المدح بعينه، إال

 االفتخار، وكّل ما قبح فيه قبح في االفتخار".
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الشاعرة �� نصيب  بالتفك��  تنشغل  القدامى،  العرب  تخيي�ّ� عند  أهّم �شاط  باعتباره  امرأة، من  -الشعر 

 شاعرة، من الفحولة. - الفخر، ونصيب املرأة

كها املرأة، بحكم انتما��ا إ�� ا�جماعة، و��ن رصيد ُهِوّيٍ 
ّ
و�� نطاق النبش عن ترا�ح ب�ن هوّ�ة ثقافّية تتمل

ال وِمثاال، رأينا الوقوف عند:فخر 
َ
 ّي �عاقدت عليھ ا�جماعة، وجعلتھ َمث

مثل  أخبار   �� وا�حفر  منھ.  الشاعرة  املرأة  نصيب  تطو�ق  إ��  سعيا  الفخر  لدال  الداللّية  ال�حنة 

    است��امّية
ّ
حة للفخر. ثّم استقراء نصوص فخر الشواعر ومحاصرة وجوه الذاتّية ف��ا، إن ُوجدت. و�ال

ّ
مر�

 فهو االغ��اب.

 الفخر بین لسان العرب وفرسانها اإلناث:  -2

 ذكورة الفخر: -2-1
غة

ّ
"الل أّن  القوم قبل أن يجري شعرا ع�� لسان الشاعرة. ذلك  �� لسان  وخصوصا  -الفخر دال لغوّي 

غة جزء من  - م��ااملستوى امل�ج�يّ 
ّ
لتبدو بمثابة الواقعة الثقافّية املتمّ��ة، وذلك لعّدة أسباب، أّوال: ألّن الل

غة �� األداة األساسّية    تاالستعداداالثقافة، ف�ي إحدى  
ّ
قاها من ال��اث ا�حيط ��ا، وثانيا: ألّن الل

ّ
ال�ي نتل

ل بواسط��ا ا�جموعة ال�ي تنت�
ّ
غة �� أك�� مظاهر النظام  والوسيلة املمتازة ال�ي تتمث

ّ
ي إل��ا...وثالثا: ألّن الل

و�حاصر    2منحصرة �� مع�ى "ا�جّيد من �ّل ��يء".  تبدو النواة الداللّية للّدال [ف،خ،ر]  1ا�حضارّي اكتماال".

مع�ى ا�جودة �� عالم اإل�سان. و�ضبط �� عاملّي ا�حيوان والنبات. وال �عدم تلو�نا فيھ من بالغة إ�شاء العالم  

��يء كث��، قبل أن ي�ون بالغة إ�شاء لغة العالم. فمن بالغة تصّور العالم ترتيبھ. ومن عالمات ذلك تصّدر  

ق باإل�سان
ّ
ر املاّدة امل�ج-املع�ى املتعل

َ
ك

َ
مّية، ووقوف املرأة ع�� تخوم الّدال. و�ن تركت لها �عض املسالك  الذ

 إ�� الفخر. م��ا �ستمّد فخر النساء معقولّيتھ.  

ث. يحييان صلة ا�جسد با�جسد. أّولهما �ستحضر ا�جسد املنتج  
ّ
فنلفي مسلك�ن مرتبط�ن با�جسد املؤن

ر للمتعة.  3لألجساد.
ّ
ث بّوابة الفخر املتاحة ليفتخر بذاتھ  إّن ا�جس   4وثان��ما �ستد�� ا�جسد املوف

ّ
د املؤن

د ع��ا أيضا.
ّ
دة عنھ. ولم ال باألجساد املتول

ّ
  5جسدا جميال، أو ليفتخر باألجساد املتول

 
د: النزعة الذكورّية في المعجم العربّي، في تحليل الخطاب المعجمّي، مصر، إيتراك ل -1

ٔ
لطباعة  الجّزار(محّمد فكري)، معجم الوا

 . 28، ص2002والّنشر والتوزيع، 
 ، مادة [ف،خ، ر]. 11/139ابن منظور، اللسان، دار صادر، دت،  -2
 فاخرا".  -3

ّ
ة إذا لم تلد إال

ٔ
فخرت المرا

ٔ
 المرجع نفسه، نفس الصفحة:" ا

خ تكدحُ  فناخرهالمرجع نفسه، نفس الصفحة:" ما حضر في قول الراجز:" إّن لنا جارة  -4
ٓ
ره" وحّده الشارح بقوله:" هي  للدنيا وتنسى اال

ة التي تتدحرج في مشيتها".
ٔ
 المرا

، مادة [ف،خ،ر]: الفخر" التمّدح بالخصال وعّد القديم...الفخر اّدعاء الِعظم والكِبر والّشرف...الفخار 139-11/138المرجع نفسه،  -5
ثرة وما فخر به". 

ٔ
 نشر المناقب وذكر الكرام بالكرم...المفَخرة والمفُخرة الما
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ومادامت قيم ا�جماعة �� قيم �ّل ا�جماعة كسبا أو خرقا، فقد احتاجت هذه القيم املأثورة واملناقب  

و�ل��ا. عل��ا  التنازع  يقتضيھ  في  1املشهورة  وما  السلو�ّي،  إ��  القي�ّي  من  االنتقال  السلوك–�ون  من    -ذاك 

ب. فاألفعال املرتبطة  
ّ
تدافع وتصارع، وما �ستدعيانھ من ركح اجتما�ّ� فيھ يتحّقق االع��اف بالغالب واملغل

[ذ،ك،ر]. �� دال  املعا�ي صدى  لهذه  الذ�ور.  بل �عض  أفعال ذ�ور،  وا�جلد واملنطق  رف 
ّ

  و"يفرض  2بالش

ھ  
ّ
الواجب ع�� �ّل رجل تأكيد رجولتھ �� �ّل الظروف...فإّن الرجل "حقيقة رجال"، هو ذاك الذي �شعر بأن

ا�جال    �� والتمّ��  ا�جد  عن  البحث   �� شرفھ  لز�ادة  لھ  أتيحت  ال�ي  اإلم�انّية  مستوى   �� ي�ون  بأن  ملزم 

ح الشعراء للفخر  3العام".
ّ

 بالطارف والتليد. هكذا يحمل دال الفخر �حنة جندرّ�ة تر�

 أَنَُث الفرسان: -2-2
�� ا�حروب. بالهراوة ورمي    4تواتر القول بمشاركة املرأة منذ ا�جاهلّية  وتبدو مشارك��ا أوسع من ضرب 

ث حاضرا �� ا�جتمع العر�ّي القديم، و�ْن �سمات مخصوصة، نحاول    5با�حجارة.
ّ
و�بدو نموذج الفارس املؤن

 7ومثال خولة بنت األزور. 6ا�جار�ة �� زّي الفارس، استجالءها من خالل مثال�ن: مثال

 
، مادة [ف،خ،ر]:" تفاخر القوم: فخر بعضهم على بعض [و] فاخره مفاخرة وِفخارا: عارضه  139-11،138المرجع نفسه،  -1

ي فضل  
ٔ
ّما...فخر فالن اليوم على فالن في الّشرف والجلد والمنطق ا

ٔ
با وا

ٔ
كرم ا

ٔ
فخر منه وا

ٔ
بالفخر...فاخره ففخره يفخر فخرا: كان ا

ي فخر". عليه...[و] الفخير: المغلوب بال
ٔ
 فخر...ويقال: إّنه لذوا فخرة عليهم ا

".  37-5/36المرجع نفسه،  -2
ٌ

بّيا" و"قول ذكر: ُصلٌب متيٌن، وِشعر ذكر: فحل
ٔ
نفا ا

ٔ
، مادة [ذ،ك،ر]: رجل ذَكر إذا كان قوّيا شجاعا ا

كر: الصيت والثناء". 
�

ْكر: الّشرف والّصيت...والذ ِ
ّ

 و"الذ
مة العربّية للترجمة،  بورديو (بيار)، الهيمنة الذكورّية، -3

ّ
، 2009ترجمة سلمان قعفراني، مراجعة ماهر تريمش، لبنان، المنظ

 . 84-83ص
ة في الشعر الجاهلّي، ط -4

ٔ
حمد)، المرا

ٔ
ة المحاربة"، ص2الحوفي (ا

ٔ
 . 444، مصر، دار الفكر العربّي، دت، "فصل المرا

تقول عفرة بنت غّفار   1/47،  1997بنان، دار الكـتب العلمّية، الواقدي (محمد)، فتوح الّشام، تحقيق عبد اللطيف عبد الرحمن، ل -5
 الحمرّية:" لنا المشاهد العظام والمواقف الجسام، ووهللا لقد اعتدنا ركوب الخيل وهجوم الليل". 

غاني، تحقيق إحسان عّباس، إبراهيم السعافين، بكر عّباس، ط -6
ٔ
بو الفرج)، اال

ٔ
صفهاني (ا

ٔ
 ،2008، لبنان، دار صادر، 3اال

تانا.  11/119-120
ٔ
نا كذلك إذ سطع غبار من ناحية الحّي وٌرفعت لي شخوص ثالثة. ثّم تبّينت فإذا فارس يطرد ِمْسحال وا

ٔ
:" فبينا ا

ة الّصيد فترك 
ّ

عجلته لذ
ٔ
صفر وعمامة خّز سوداء، وإذا شعره تضرب خصريه. فقلت: غالم حديث عهد بعرس ا

ٔ
ّملته فإذا عليه درع ا

ٔ
فتا

ت
ٔ
قبل راجعا نحوي وهو يقول: نطعنهم ُسلكى ثوبه ولبس ثوب امرا

ٔ
تان فصرعهما. وا

ٔ
ه. فما جاز علّي حّتى طعن المسحل وثّنى طعنة لال

َمْيِن على نابــل ومخجولة َك ال� مره ثّم رجع. قال: فبرقت لي بارقة تحت الدرع، فإذا ثدي  .[الرجز]      َكر�
ٔ
صلح من ا

ٔ
..ثّم قام إلى فرسه فا

ّنه ُحق� عاٍج. فقلت: نش 
ٔ
فقد  كا

ٔ
حّب الغزَل. ثّم جلست وجعلت تشرب معي ما ا

ٔ
كره العشير وا

ٔ
ّني ا

ٔ
 ا

ّ
ة؟ قالت: إي وهللا، إال

ٔ
دتك ّ� امرا

سها، وجالت في متن فرسها، وقالت: جزاك هللا عن  
ٔ
 يسيرا حّتى انتبهت فزعة، فالثت عمامتها برا

ّ
نسها شيائ...فما لبثت إال

ٔ
من ا

ما تزّودينني منك زاد
ٔ
ين الموعد؟  الصحبة خيرا. قلت: ا

ٔ
ا؟ فناولتني يدها، فقّبلتها فشممت وهللا منها ريح المسك المفتوت. قلت: وا

ضّرك، ثّم انصرفت".
ٔ
ن ا

ٔ
حّب إلّي من ا

ٔ
سّرك ا

ٔ
ن ا

ٔ
با غيورا. ووهللا ال

ٔ
    قالت: إّن لي إخوة شرسا وا

على فرس طويل وبيده رمح طويل   :" إذ نظر [خالد بن الوليد] إلى فارس41-1/40، سابقالواقدي (محمد)، فتوح الّشام، مرجع  -7
 الحدق والفروسّية تلوح من شمائله وعليه ثياب سود وقد تظاهر بها فوق المته وقد خّرم وسطه بعمامة خضراء 

ّ
وهو ال يبين منه إال

يم هللا إنّ 
ٔ
ّنه نار، فلّما نظر خالد قال: ليت شعري من هذا الفارس وا

ٔ
ه لفارس وسحبها على صدره ومن ورائه وقد سبق الّناس كا

م مواكبهم، ثّم غاب في  
ّ
ّنه الّنار المحرقة فزعزع كـتائبهم وحط

ٔ
شجاع...ونظر إلى الفارس الذي وصفناه وقد حمل على عساكر الّروم كا

بطاال وعّرض نفسه 
ٔ
خ بالّدماء من الّروم. وقد قتل رجاال وجندل ا

ّ
 جولة الجائل حّتى خرج وسنانه ملط

ّ
وسطهم فما كانت إال

وه قد تخّضب بالّدماء فصاح خالد والمسلمون: � دّرك من فارس...اكشف لنا عن لثامك. قال: فمال عنهم  للهالك...قال فت
ٔ
ّملوه فرا

ٔ
ا
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ٔ
 2202)  ا
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سمات   الكشف عن   �� واش���ا  حر�ّي.  ضمن مشهد  ثان��ما  طردّي. وورد  ضمن مشهد  املثال�ن  أّول  ورد 

ر والتعتيم الُهوّي.  
ّ

 بفعل التنك
ّ
ث ال يتحّقق إال

ّ
لھ. ذلك أّن مثال الفارس املؤن

ّ
 الفارس وآلّية �ش�

 1س أمارات التأنيث �� جسده. فصّور "غالما... ترك ثو�ھ ولبس ثوب امرأتھ".و�نجم الفارس ح�ن يطم

ا�حدق".  
ّ
إال منھ  يب�ن  ال  "فارسا  أدوات    2و�دا  ك 

ّ
بتمل ث 

ّ
املؤن للفارس  ا�جنسّية  الهوّ�ة  عتمة  سمحت  لقد 

الفارس (فرس، سيف، رمح، درع). وخّولت لھ تجر�ب أفعالھ. فإذا با�جار�ة تطارد وتطعن وتصرع. و�ذا بابنة  

م مواك��م. 
ّ
 األزور تزعزع كتائب الّروم وتحط

الفار  الفارس فرصة تجر�ب هوّ�ة  للمرأة  الهوّ�ة  العتمة  ت  أتاحت 
ّ
س ومناسبة اختبار الفروسّية. فتحل

بصفات الفارس. ورآها ا�حضور الفارس ال�جاع والّرجل الكر�م. فنظروا إل��ا �ع�ن التعظيم. و�ظّل وجود 

ت هوّ�ة ا�جسد انج�� �ّل تحٍل بالفروسّية و�طلت أفعالها.  
ّ
ث ره�ن ضبابّية هوّ�ة. فإذا تجل

ّ
مثال الفارس املؤن

تأنيث �� هوّ�ة الفارس �سقط حجب التأنيث. و�ظهر عالماتھ للعيان. "قال: ف��قت ��  ذلك أّن التعّرف إ�� ال

وهللا". إي  قالت:  امرأة؟  هللا  �شدتك  فقلت:  عاج.  ُحقُّ  ھ 
ّ
�أن ثدّي  فإذا  الدرع،  تحت  �ستبدل    3بارقة  حي��ا 

فيحّل   اإلناث.  ب�ن  تصنيفها  ع��  الفارس  هوّ�ة  �عقلن  هوّ�ة،  بحقيقة  الهوّي  من  االلتباس  بديال  ا�حياء 

ب�ن الذ�ورة واألنوثة قائمة ع�� عرض رك�ّ�، وأّن االختالف مب�ّي ع�� لعبة   أّن العالقة  االندفاع. و"نتبّ�ن 

ث إدرا�ا مش���ا. هو الغ��ّية تتبّناها   4الس�� والكشف".
ّ
لقد كشف التخصيص ا�جندرّي لهوّ�ة الفارس املؤن

ل وعيا بذا��ا و�اآلخر،  
ّ
ة الطر�دة،  الذات و��ا �ش�

ّ
ة الطرد إ�� موقع لذ

ّ
و�موج��ا تحّول الفارس من موقع لذ

ح�ن ثبتت أنوثة ا�جسد. بل    5ومن موقع التذك�� إ�� موقع التأنيث. فعال صوت ا�جار�ة معلنا حّبھ الغزل 

رف  
ّ

"الش فيھ  املرأة  ل 
ّ
تمث اجتما�ّ�  ت�ليف  ف��ا  التأنيث  رة، 

ّ
غ��ّية مذك ضمن  تموقعھ  ا�جار�ة  صوت  أعلن 

 الدفاع عنھ أو خسارتھ"
ّ
 . 6سلبيا �� جوهره [كذا]، وال يمكن إال

 
ولم يخاطبهم وانغمس في الّروم...فلّما بعد عن خالد سار إليه بنفسه وقال له: ويحك لقد شغلت قلوب الّناس وقلبي لفعلك، من  

نت؟ قال: فلّما لّج عليه خالد خاطبه 
ٔ
 حياء ا

ّ
عرض عنك إال

ٔ
مير المؤمنين لم ا

ٔ
نيث، وقال: إّنني يا ا

ٔ
الفارس من تحت لثامه بلسان التا

نت؟  
ٔ
ّني محرقة الكبد زائدة الكمد. فقال لها: من ا

ٔ
نا من ذوات الخدور وبنات الستور، وإّنما حملني على ذلك ا

ٔ
مير جليل وا

ٔ
ّنك ا

ٔ
منك ال

سور بيد المشركين 
ٔ
زور الما

ٔ
نا خولة بنت اال

ٔ
سير فركبت  قالت: ا

ٔ
ّن ضرار ا

ٔ
تاني الّساعي با

ٔ
خي وهو ضرار وإّني كنت مع بنات العرب وقد ا

ٔ
ا

 وفعلت ما فعلت...".
غاني، مرجع  -1

ٔ
بو الفرج)، اال

ٔ
صفهاني (ا

ٔ
 . 11/119، سابقاال

 . 1/40، سابقالواقدي (محّمد)، فتوح الّشام، مرجع  -2
غاني، مرجع  -3

ٔ
بو الفرج)، اال

ٔ
صفهاني (ا

ٔ
 . 11/120، سابقاال

مال)، االختالف في الثقافة العربّية اإلسالمّية، دراسة جندرّية، لبنان، دار المدار اإلسالمّي،  -4
ٓ
 . 940، ص2007قرامي (ا

لمانيا، منشورات الجمل،  -5
ٔ
 .347-346، ص2003ابن سالمة (رجاء)، العشق والكـتابة قراءة في الموروث، ا

 . 84، ص سابقبورديو (بيار)، الهيمنة الذكورّية، مرجع  -6



لفة
ٔ
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ٔ
   هنيدة قصد هللا  ا
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ة.  1فاستدعت ا�جار�ة الذ�ور من قومها
ّ

ولم تختلف ابنة األزور بما استدعتھ من معا�ي    2وأ�حت إ�� اللذ

ر.
ّ

ث وا�خارج املذك
ّ
رة بثنائّية الداخل املؤن

ّ
 3الكّن والقّر املذك

ثة قديما. نجملها ��:  
ّ
 -لذلك رأينا ا�خ��ين حامل�ن لسمات ثاو�ة �� عمق التمثيالت املؤّسسة للذات املؤن

ثة، وجعل حرك��ا �� الفضاء ا�خار�ّ�  وثيِق ارتباط بالفضاء الّداخ�ّ� جعل التلّبث بامل�
ّ
ان حكم الذات املؤن

رة وتحت ع�ن الذ�ورة، فاستئذان ابنة األزور ابن الوليد �� االلتحاق بجيش عم��ة بن  
ّ

متحّققة برخصة مذك

ر.  
ّ

رافع، واستحضار ا�جار�ة اإلخوة الشرس واألب الغيور، حدثا إثر ثبوت تأنيث ا�جسد أمام اآلخر املذك

 �ا �� األرض ح�ن �ان ا�جسد متشّ��ا بالذكر. وأبطال ضر 

عرضّيِة االنخراط �� الفعل العنيف صيدا وحر�ا �شهد أّ��ما ليسا مّما تطالب ��ما األن�ى، وليسا من    -

 األفعال املؤّسسة لسما��ا الهوّ�ة، وأّن الصيد وا�حرب معياران �� الذ�ورة را�خان. 

ث�ن عن االفتخار ب  -
ّ
ر،  صمِت الفارس�ن املؤن

ّ
بطولة الصيد وا�حرب، وارتدادهما إ�� مركزّ�ة الصوت املذك

اءة.  4لتنشد ا�جار�ة بيت امرئ القيس،
ّ
الب� إ�� مثال  ابنة األزور  البطولة أمارة    5وترتّد  و�أّن بالصمت عن 

ال��ا.
ّ
ث. فال ينشد ذاتا ��� غر���ا، و�درك ز�ف تمث

ّ
ل الصوت املؤن

ّ
 6استالب، ودليل اغ��اب هوّي، �عط

 الشاعرة المفتخرة:  -3

ثة"، فقد سعينا إ�� تحديد موقع  
ّ
الت الثقافّية امل��جمة عن ذات مفتخرة "مؤن

ّ
ا �ان وكدنا تقّص للتمث

ّ
مل

الشاعرة املفتخرة انطالقا مّما افتخرت بھ. فبدا لنا أّن قسما هاما من معا�ي الفخر عند الشواعر يؤّسس  

 صورة لذات مغ��بة: 

 
غاني، مرجع  -1

ٔ
بو الفرج)، اال

ٔ
صفهاني (ا

ٔ
با غيورا". 11/120، سابقاال

ٔ
 :" إّن لي إخوة شرسا وا

ضّرك". -2
ٔ
ن ا

ٔ
حّب إلّي من ا

ٔ
سّرك ا

ٔ
ن ا

ٔ
 المرجع نفسه، نفس الصفحة:" ووهللا ال

3-Bourdieu (Pierre), Le sens pratique, Paris, Les éditions de Minuit, 1980, p354, « Le schéma synoptique des 
oppositions pertinentes ».         

حياء من 253-251، ص1949ديوان امرئ القيس، تحقيق حّنا الفاخوري، لبنان، دار الجيل،  -4
ٔ
: من قصيدة يفخر فيها بإيقاعه با

سد، مطلعها: َيا داَر ماوّيَة بالحائِل 
ٔ
 [السريع]     ْهِب فالَخْبَتيِن من عاقِل فالس�  بني ا

شعار النساء في صدر اإلسالم، مكـتبة ناشرون لبنان،  -5
ٔ
بيات المنسوبة لخولة 87-83، ص1999الحيالي (ليلى)، معجم ديوان ا

ٔ
، اال
رة في تقليد شعرّي نسائي بين حّث الرجال على الذود عن الجسد المؤّنث وب

ّ
زور والقصائد الثالث متجذ

ٔ
ين بكاء مفقودّي  بنت اال

. منصور (جميل)، معجم شاعرات العرب، دار  2/48، سابقالحرب. انظر في هذا السياق: الواقدي (محّمد)، فتوح الشام، مرجع 
ّيام العرب في الجاهلّية واإلسالم، دار الكـتب العلمّية، لبنان، 70-1/69، 2010البشائر، سورّية، 

ٔ
. شمس الدين (إبراهيم)، مجموع ا

 . 915، ص2002
غاني، مرجع  -6

ٔ
بو الفرج)، اال

ٔ
صفهاني (ا

ٔ
بي  196/ 4، سابقاال

ٔ
سلمّية وبنت يحي ابن الحكم بن ا

ٔ
ّم سعيد اال

ٔ
ل مالزما ال

ّ
:" قال: كان الدال

مجن النساء، كانتا تخرجان فتركبان الفرسين فتتسابقان عليهما حّتى تبدو خالخيلهما. فقال معاوية لمروان بن  
ٔ
العاصي، وكانتا من ا

يت بحصير فلّما مشت عليها سقطت في البئر الحكم: إ
ّ
مر ببئر فحفرت في طريقها، وغط

ٔ
فعل. فاستزارها وا

ٔ
خيك. فقال: ا

ٔ
كـفني بنت ا

 فكانت قبرها". 
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 االغتراب في فخر الشواعر: -3-1
صاف  

ّ
االت لذلك  تبعا  يمك��ا  وال  للفخر.  د 

ّ
املول الفعل  تأ�ي  ال  ف�ي  اغ��اب.  موقع  واقعة  الشاعرة  بدت 

  �
ّ

� بقيمھ. و�ن افتخرت فتظّل املسافة قائمة ب�ن معا�ي الفخر املستدعاة و��ن تح�
ّ

بصفات الفخر والتح�

ت عل
ّ
��ا فخر�ات النساء: أّولها اغ��اب ��  الشاعرة ��ا. و�مكن أن نرصد هذا االغ��اب �� ثالثة مستو�ات، دل

سب. وثان��ا اغ��اب �� مستوى الفعل البطو�ّ�. وثال��ا اغ��اب �� مستوى القيم. وقد اخ��نا عرض  
ّ
مستوى الن

سلوك   ل�ّل  ناظمة  القيم  أّن  باعتبار  القي�ّي،  االغ��اب   �� النظر  وتأجيل  االغ��اب،  من  األّول�ن  املستو��ن 

ل للذات.  واملعاي�� قا�عة وراء
ّ
 �ّل تمث

سب: -أ
ّ
 االغ��اب �� مستوى الن

القدامى. �� فخر�ات العرب  الدم مع�ى من املعا�ي املتداولة  سب وصفاء 
ّ
الن ل االفتخار برفعة 

ّ
ولم    1مث

بنت   ا�حمراء  فهذه  بھ.  والتفاخر  سب 
ّ
بالن االع��از  ألسن��ّن  ع��  فتواتر  الطر�ق.  جادة  عن  الشواعر  تحد 

 [الّرجز]  ترتجز أمام عمرو بن هند ح�ن ظّ��ا أ�جمّية: 2ضمرة

 بن جابــــــرِ 
َ
ي بنت ضمــــــرة

ّ
 إ�

 ساد مَعًدا �ابـــــرا عن �ابــــــرِ 

 بن ضمــ
َ
ي ألخُت ضمرة

ّ
 إ�

َ
 ــرة

فعت البالُد بجمــــــــــــــــرةِ 
ُ
 3إذا ل

 

[مشطور الرجز]   وكذلك أ�شدت امرأة من عقيل، أهمل الرّواة اسمها، فشفع لها الذ�ور املفتخر ��م:

 وعلـــــــــْي 
ُ
 حْيَدرة خا�� ولقيط

 4وحاتم الطائيُّ وّهاُب اِملئـــْي 

 
ة في الشعر الجاهلّي، مرجع  -1

ٔ
حمد)، المرا

ٔ
ولعوا 79، صسابقالحوفي (ا

ٔ
بائهم، وا

ٓ
ن يشيدوا با

ٔ
ن يفخروا بنسبهم، وبا

ٔ
غرم العرب با

ٔ
:" ا

ن يباهوا
ٔ
يضا با

ٔ
ّمهاتهم، ويزهوا بحّريتهّن، وعراقة نسبهّن". ا

ٔ
 با

دبّي،  -2
ٔ
:" الحمراء  306، هامش ص1982شعر بني تميم، جمع وتحقيق عبد الحميد محمود المعيني، منشورات نادي القصص اال

بوها ضمرة بن جابر وجّده
ٔ
ت في بيت عريق في الّشرف والسؤدد. ا

ٔ
ا جابر بن بنت ضمرة بن جابر بن قطن بن نهشل بن دارم...نشا

هم سادة شعراء. وزوجها هوذة بن جرول بن نهشل بن دارم".
ّ
خوها ضمرة بن ضمرة، وكل

ٔ
 قطن وا

 .306المرجع نفسه، ص -3
موّي، جمع وتحقيق عبد العزيز بن محّمد الفيصل، دار النشر  -4

ٔ
خر العصر اال

ٓ
شعراء بني عقيل وشعرهم في الجاهلّية واإلسالم حّتى ا

 .2/213، 1985شر، الّسعودّية، العبيكان للطباعة والنّ 



لفة
ٔ
.  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  فخر الشواعر بين االغتراب واال

ٔ
   هنيدة قصد هللا  ا
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سب،  
ّ
بالن االفتخار   �� الشعراء  نّوع  من  وكما  وجعلوه  األبوّي،  بالنسب  بالفخر  باألّم  االفتخار  فأ�حقوا 

ده،
ّ

سب وتؤك
ّ
بقطعت�ن ��   2افتخرت املرأة بأّمها. فتفّردت ز�نب بنت فروة  1املعا�ي الثوا�ي ال�ي �عّزز صفاء الن

يدة  ف�انت الشاعرة الوحيدة ال�ي عقدت صلة ب�ن األن�ى واألن�ى �� سياق فخرّي. والشاعرة الوح  3الغرض.

  
َ
عت�ن. أ�شدت �� إحداهما: إّن ابنة

ّ
ال�ي خرجت باألّم من هامشّية الفخر �� القول الشعرّي وعليھ أجرت مقط

ــــــــــت
َ
ل نِوّ

ُ
 [الطو�ل]   بطعِن الكماِة واختالِس املعابـِل  الدهقاِن كسرى ت

ـــــــٍة 
َّ
ل

ُ
ّمي ع�� غ�ِ� ث

ُ
ف أ

َ
خط

ُ
 بطعِن املقاتــِل  ولم ت

ّ
 إال

ْ
ف

َ
خَتط

ُ
 ولم ت

مّيِ وقوَد املراجـِل  مَن الال�ساِت الر�ط زهراء لم تبْت 
ُ
 تحشُّ مع األ

ــــــــــــــــها
َ
 مثل

َ
 قافــــــــــــــِل  ولم ُيَر �� أفناِء ُمّرة

َ
 4وال عنَد قيٍس غنيمة

سب. وحفرت �� مقولة التذك�� موضعا لتأنيث، عالمتھ األمّ 
ّ
.  لقد حاورت الشاعرة املفتخرة التذك�� �� الن

فجعلت من أّمها الفارسّية سبّية القبائل العر�ّية محّل فخر حقيقّي. ذلك أّن ابنة فروة عادت إ�� انتماءين  

�شأت   لألن�ى،  األن�ى  ومؤازرة  السبّية،  األّم  مع  البنت  و�تعاطف  األّم.  صورة  أّسست  عل��ما  لألّم.  محّددين 

األّم: أصل أّول "أص�ّ�" "ابنة الدهقان كسرى".    خصوصّية الفخرّ�ة. فراكبت الشاعرة ب�ن أصل�ن ُهّو��ن ��

نمت قّوة وعنوة.  
ُ
 وأصل ثان "الحق" سبّية غ

وقد حرصت الشاعرة ع�� إ�شاء عالم ذ�ورة حص�ن منيع. جعل األّم محّصنة ب�ن قومها، عز�زة ب�ن أهلها.  

رت عليھ بطعن الكماة و 
ّ

اختالس املعابل وطعن  وجعل من انتقالها من الفرس إ�� العرب ان��اعا عنيفا. أش

املقاتل. وعّززت الشاعرة رفعة األّم ح�ن أشارت إ�� بياض العتق وعدم االم��ان. فحافظت ع�� أصل رفيع  

 ف��ا خّول لها التفّوق ع�� �ّل سبايا العرب من مّرة وقيس. 

 
ّ

سب املذك
ّ
قّر تفّوق الشاعرة ح�ن نظرت �ع�ن التأنيث إ�� قيمة الن

ُ
رة. وجعلت التأنيث  و�إقرار تفّوق األّم، ن

ثة. تن��ئ قيم الذ�ورة لتضّمد جراح األّم ا�جار�ة سليلة  
ّ
ى. و�عيد الشاعرة إ�شاءها بيد مؤن

ّ
يخ��قها فتتشظ

األّم  إ��  أّو  ا�خؤولة  إ��  عاد  و�ْن  ذ�ورّ�ا  �سبا  ف�ان  بنس��ا.  الشاعرة  افتخرت  لقد  العرب.  سبّية  الفرس 

  ذلك معّ��ة عن أمر�ن:مباشرة، و�ْن أعادت إ�شاءه. و�دت �� خضّم 

و�ٍ� أّن النسب الذ�ورّي قيمة من ب�ن قيم أخر تأّسست عل��ا معيارّ�ة ا�جتمع العر�ّي القديم. لذلك   -

 �عاورها الشعراء و�عاور��ا الشواعر، فخرا حينا و�جاء أحيانا. 

 
ة في الشعر الجاهلّي، مرجع  -1

ٔ
حمد)، المرا

ٔ
ّمه  80، صسابقالحوفي (ا

ٔ
:" وقد جمع المقدام بن زيد سيد بني حي بن خوالن فخره با

بيه في قوله: َنمْتنا إلى عمرو عروٌق كريمة
ٔ
 [الطويل] وُخالن معقوُد المكارِم والحمــــــــــــــد  إلى فخره ال

ّمي ذات الخيِر بنُت ربيعــــــــة       
ٔ
 ضرّية من عيِص السماحِة والمجد   وا

ّول، مصر،  -2
ٔ
حمد)، كـتاب بالغات النساء، مطبعة مدرسة والدة عّباس اال

ٔ
:" زينب بنت فروة بن سنان  182، ص1908ابن طيفور (ا

 بن عنمة إحدى بني تميم بن مّرة بن عوف بن سعد بن ذبيان".
 . الصفحة نفسه المرجع نفسه، -3
 .الصفحة نفسهالمرجع نفسه،  -4
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ٔ
 2202)  ا
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ر، ب�ن اع��اف بأحادّية ذ�ورتھ، و��ن نحت م� -
ّ

سب املذك
ّ
ان لألنوثة فيھ. قدرٍة ع�� التالعب بقيمة الن

 ومخاتلة �� غ�� منح.
َ
 تأخذ ُ��زة

ٌ
ِكَرة

َ
 أنوثة ذ

 االغ��اب �� مستوى الفعل البطو�ّ�: -ب

يق��ن الفعل البطو�ّ� با�حرب خاّصة. فا�حرب شأن الذ�ور. وع�� وقائعها نمت أوائل الفخر�ات. و�ل��ا  

 1القبيلة انتصارهّن. فتغّنت ُعف��ة ال�لبّيةتطّرق فخر الشواعر. شفيعهّن �� ذلك انتماء قب�ّ� جعل انتصار 

 [الوافر]  �� قصيدة �� أطول فخرّ�ة لشاعرة، �� حّد علمنا، مطلعها: 2بانتصار قومها يوم دهمان

لٌب إ�� قيٍس بجمـــٍع 
َ
عـــاِب  َسَمت � ِم الّصِ

َ
 3َ�ُ�دُّ مناكب األك

 [الوافر]   :انتصار قومها �� قصيدة مطلعها 4وكذلك وصفت جمل الضبابّية

 جئــــــَنا
َ
 لو رأيِت غداة

ُ
 5بحْزٍم كراَء ضاحيٍة �ســـوُق  أميمة

- و�ندرج التطّرق إ�� ا�حرب �� الفخر النسائّي بصورة خاّصة ضمن الفخر القب�ّ�، حيث يتعّهد الشاعر

وامل�ا�ّي،   الّزما�ّي  شرط��ما  من  الوقائع  بتحر�ر  وذلك  ل�جماعة.  الرمزّي  الرصيد  ع��  باالشتغال  الشاعرة 

، وحفظھ من إتالف الذاكرة  و�دماجهما ضمن الرصيد الرمزّي، ع�� تثبيت ا�حدث ضمن الذاكرة ا�جمعّية

واملفاخرة التفاخر  ضر�ا من  جعلھ  الذي  األمر  الشواعر.  القب�ّ� غلب ع�� فخر  الفخر  أّن  غ��    6النّساءة. 

 7مخصوص�ن. اصط�حنا عليھ باغ��اب الفعل البطو�ّ�.

   :�ّ�االغ��اب إزاء فعل ا�حرب البطو 

علن الفخر و�تنازل عنھ للفاعل�ن �� ا�حرب  بدا فخر النساء صوتا ين�اح ح�ن ينخرط �� الفخر. صوت �

�� فخرّ�ة   لذاتّية فخر �سائّي. و�انت أج�� صوره  ا�حّقق�ن ملفخرة ا�جماعة. تواتر االنز�اح ف�ان مؤّسسا 

دة املهمزّ�ة:
ّ
قاُء ِهللا قمُت ِبمْفخــــــــــــــــر 8وال

ّ
 [ال�امل] ال يبلغ الثقالِن فيھ مقامــــــــــــي لوال ات

وا الُعال أمراُء �� اإلســــــــــــالم أبّوٍة �� ا�جاهلّيِة ســــــــــــــــــــادةٍ ب
ّ

 بذ

ــــــــوام جادوا فسادوا ما �ع�ُن أذاهـــــــــُم  ـــــــــــــــ
ْ
ٌل ع�� األق

ُّ
 لَنداُهُم ُبذ

 
شعارهم في الجاهلّية واإلسالم، محّمد شفيق البيطار، دار صادر، لبنان،  -1

ٔ
خبارهم وا

ٔ
،  2002ديوان شعراء بني كلب بن وبرة، ا

موّية". 1/561
ٔ
خت المنذر بن حّسان الشاعر...شاعرة ا

ٔ
و عميرة بنت حّسان الشاعر...وهي ا

ٔ
 : "اسمها ُعفيرة ا

تاهم ُعمير بن الُحباب فاستباح فيهم. وهو يوم دهمان". 1/565المرجع نفسه،  -2
ٔ
 : "ودهمان اسم موضع لبني كلب ا

 . 565-564-1/563المرجع نفسه،  -3
حمد)، بالغات النساء، مرجع  -4

ٔ
 :" جمل الضبابّية من بني كالب".175، صسابقابن طيفور (ا

 المرجع نفسه، نفس الصفحة.  -5
 ، مادة [ف،خ،ر]. 139-11/138اللسان،  -6
حمد الحوفي. وقصر عن اإلحاطة به، حين حاول تمييز فخر الشعراء من فخر الشواعر قائال:"  -7

ٔ
ولعّل هذا االغتراب هو ما تلّمسه ا

ها وحسبها
ّ
ّما فخر الرجال فقد كان فيه ضرب من الفخر بالقبيلة كل

ٔ
نوثة شيء...ا

ٔ
ته وضعفه ليس فيه من اال

ّ
ة على قل

ٔ
وعددها   وفخر المرا

ة في الشعر الجاهلّي، مرجع 
ٔ
حمد)، المرا

ٔ
- 644، صسابقوثرائها وبطولتها وظفرها ومنعتها، وضرب من الفخر الشخصّي". الحوفي (ا

456. 
عالم، ط -8

ٔ
 ه".200:" توفيت نحو 8/118، 2002، دار العلم للماليين، لبنان، 15الزركلي (خير الدين)، اال
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َجبوا �� الُسؤددين وأنجبوا
ْ
 ام بنجابة األخواِل واألعمـــــــــــــــــــ قد أن

ـــــــــــــون 
َ
خاشن وابنھ جـ

ُ
 ومن بالغز أو باملهمز�ن ُ�سامي من با�

م مجُدهــــــــــــــم
ّ
 1ع�ُ�ْم وأخرَس دون �ّل كـــــــــــالم قوم إذا سكتوا ت�ل

فظة، و�عد إعال��ا القصد إ�� الفخر، و�عد جعلها الفخر إل��ا منسو�ا  
ّ
فبعد ا�حضور الصر�ح للذات املتل

ا�جمع    وملقامها وحضر  عة. 
ّ
املقط مطلع  يتيما،  بيتا  الفخر  من  مة، 

ّ
املت�ل الذات  الشاعرة   

ّ
حظ بات  رافعا، 

فسيادة   لھ.  املوجبة  والصفات  الفخر  معا�ي  استدعا��ا  بمجّرد  الفخر،  مّدعية  ا�حاضرة  محّل  الغائبون 

م غ�� ا
ّ
لقوم وأنطقا مجدهم. و�ذا  األعمام واألخوال، جاهلّية و�سالما، و�ذلهم ع�� األقوام أخرسا �ّل مت�ل

َرس مثقلة بو�� بالذات  
َ

�جم لسا��ا. إّ��ا حالة خ
ُ
م�ن، بدل القوم و�ديال م��م، فقد أ

ّ
�انت الشاعرة أحد املت�ل

 وافد من خارج القصيدة مستقّر ��ا. 

شفيع   االّدعاء.  ضروب  من  وضر�ا  مجازا،  القتل  فعل  و�إتيان  ا�حرب   �� بالبطولة  الفخر  يبدو  لذلك 

الشاعرة فيھ تماه مع الذات القبلّية حّد االّمحاء. فال�ّل �علم علم اليق�ن أن ال يد لها �� انتصارات القبيلة.  

إّن املثال الوحيد الذي طابق فيھ صوت الذات املتلّفظة املفتخرة فعل الذات القا�عة خارج الفخرّ�ة مثال  

  3ح�ن أ�شدت يوم أحد:2هند بنت عتبة،

 [الرجز] 

ُحْد شفيُت  
ُ
 نف��ي بأ

َ
نُھ عِن الكبْد  مْن حمزة

ْ
 4حّ�ى بقرُت بط

دا �حقيقة االغ��اب  
ّ

ك الفعل العنيف، فقد ظّل مؤك
ّ
ث، هذه املّرة، �� تمل

ّ
م املؤن

ّ
ورغم صدق الضم�� املت�ل

ث، محّل االغ��اب
ّ
ها املؤن

ّ
.  عن البطولة ا�حر�ّية. وعادة ابنة عتبة، �� الفخرّ�ة ذا��ا، إ�� التموقع ضمن محل

 [الرجز] وقّدمت وح��يَّ العبد بديلها �� الفعل العنيف:

ـــــدرِ  ْم بيوم بـــــــــــــــــ
ُ

 وا�حرُب يوَم ا�حرِب ذاُت ُسْعــــرِ  نحُن جز�ناك

 أ�ي وعّ�ي وأ�� وِصهــــــــــــري   ما �ان عن ُعتبة �� من ص��ِ 

يَّ غليَل صـــــــــدري  ـــــ شفيَت وح��ِ
َ
 ــــــــذري شفيَت نف��ي قضيَت ن

كُر وح��ّيٍ ع�� عمـــــــــــــري 
ُ

َب أعظ�ي �� قبـــــــري  فش يَّ
َ
غ

ُ
 5حّ�ى �

 
شعار   -1

ٔ
 .92، ص1995النساء، تحقيق سامي مكي العاني وهالل ناجب، عالم الكـتب، مصر، المرزباني (محّمد)، ا

عالم، مرجع  -2
ٔ
:" هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف صحابّية قرشّية عالّية 8/98، سابقالزركلي (خير الدين)، اال

 م. 635هـ/13الشهرة" توفيت 
ّيام العرب في الجاهلّية واإلسالم، مرجع  -3

ٔ
هـ  3:" في شّوال لسبع خلون منه سنة 156، صسابقشمس الدين (إبراهيم)، مجموع ا

 وقيل للّنصف من شّوال".
حمد)، بالغات النساء، مرجع  -4

ٔ
 . 34، صسابقابن طيفور (ا

 .34-33المرجع نفسه، ص -5
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ٔ
 2202)  ا
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ھ  
ّ
و�ذ نأخذ هذا االغ��اب مأخذ جٍد. و�عت��ه عالمة ذاتّية �� فخر الشواعر يقبل الوسم بالنسائّي، فألن

ثة املفتخرة.
ّ
مة املؤن

ّ
امللفوظ الفخرّي لقائلتھ. �� ح�ن ظّل مركز  وقصر التأنيث ع�� �سبة  1وَسم الذات املت�ل

 الفخر الذ�وَر الفاعل�ن �� حياة ا�جماعة ا�جّسم�ن وجودها الفع�ّ� للعيان. 

ثبوت   فإّن  ث، 
ّ
املؤن للفارس  االست��امّي  املثال   �� ا�جسد،   �� التأنيث  طمس  الفروسّية  شرط  �ان  ول�ن 

ت الشواعر ع�� باب  تأنيث ا�جسد املنشد الشعَر حائٌل دون فخر قد تأّسس ع 
ّ
�� منافرة ومفاخرة. لذلك ظل

املرأة ع�� عتبة   املوضو�ّ� لوقوف  املعادل  الفخر هو  الوقوف ع�� عتبة  أّن  �عت��  ولذلك  الفخر وعتبتھ. 

  ا�حرب.

  :�ّ�االغ��اب إزاء فعل البذل البطو 

خ��ل �� صورت�ن، أو�� مدارها فعل جاد  
ُ
دة ت

َ
نش

ُ
بؤرتھ الداللّية ال�جاعة، من نافل القول إّن املروءة امل

وثانية مدارها فعل اله بؤرتھ الداللّية الكرم. من خاللهما حاولنا محاصرة التمثيالت املؤّسسة لفخر النساء  

امرأة تب�ي املو�ى وال ترد��م  -�� القديم. تبدو الشاعرة واقعة خارجة دائرت��ما �� الغالب األعّم. فالشاعرة

اءة املثال األك�� رسوخا ضمن مبادالت رمزّ�ة الشعُر م��ا.    3 ُ��دى وال ��دي.امرأة َهِديٌّ -والشاعرة  2قت��.
ّ
فالب�

لذلك فإّن االلتفات إ�� موقع املنع املؤّسس للذات    4والَهِديُّ املثال الرا�خ ضمن رمزّ�ة وكُدها إنتاج العباد.

ع��   الوقوف  إ��  دفعنا  وا�جود،  الكرم  بمعا�ي  تتغّ�ى  أن  قبل  ثة، 
ّ
البذل  املؤن فعل  إزاء  الشواعر  اغ��اب 

البطو�ّ�. ذلك أّن الّنصوص الشعرّ�ة املتعّرضة للبذل باعتباره فعال كر�ما وشيمة محمودة، نصوص نزرة  

 إن لم تكن منعدمة.  

سب إ�� الشواعر من فخر لم �ع�� سوى ع�� قطعت�ن تأ�ي ف��ما صاحبتاهما ع�� فعل البذل  
ُ
ففي ما �

. هذان النّصان اليتيمان �� الفخر  6وثاني��ما �حبيبة التغلبّية  5مرأة سالم بن قحفانوقيمة الكرم. إحداهما ال 

بالكرم هما دليل ع�� ما سقط أو أسقط من نصوص شعرّ�ة. لكن دون أن يفّند ذلك ندرة الفخر بالكرم  

 عند الشواعر وعرضّية الوقوف عنده. 

 
حمد)، بالغات  44-43، ص1995ضح الصمد، دار صادر، لبنان، انظر على سبيل الذكر: ديوان الخرنق، تحقيق وا -1

ٔ
. ابن طيفور (ا

مين وعبد السالم   191، صسابقالنساء، مرجع 
ٔ
حمد ا

ٔ
بو تّمام)، ديوان الحماسة، تحقيق ا

ٔ
عة عاتكة بنت عبد هللا]. الطائي (ا

ّ
[مقط

بو ت 2/1797هارون، دار الجيل، لبنان، 
ٔ
ة من بني مخزوم]. الطائي (ا

ٔ
عة امرا

ّ
ّمام)، كـتاب الوحشيات، تحقيق عبد العزيز [مقط

بي لهب]. 66الميمني الراجكوتي، دار المعارف، مصر، ص
ٔ
عة دّرة بنت ا

ّ
 [مقط

ثير (علي)، الكامل في التاريخ، تحقيق عمر عبد السالم التدمرّي، دار الكـتاب العربّي، لبنان،  -2
ٔ
:" وكان مع 1/523، 2012ابن اال

يها".لقيط [ابن زرارة] ابنته دختنوس
ٔ
 ، وكان يغزو بها معه، ويرجع إلى را

ّم  15/44، سابقاللسان، مرجع  -3
ٔ
، مادة [ه،د،ي]. ولعّل ذاك ما كان ثاويا وراء حجر اإلخوة على غنّية بنت عفيف ابن عمرو، ا

مالي والنوادر، دار الجيل، لبنان، دت، ص
ٔ
بو علّي)، ذيل اال

ٔ
خبارها في . 23حاتم الطائّي، ومنعها مالها، انظر: القالي (ا

ٔ
شعر طيء وا

 .  812- 811، ص1983الجاهلّية واإلسالم، جمع وتحقيق وفاء فهمي السنديوني، دار العلوم للطباعة والنشر، السعودّية، 
 . 72، فصل "النساء في اقتصاد المتاع الرمزّي"، صسابقبورديو (بيار)، الهيمنة الذكورّية، مرجع  -4
 لم نعثر لها على ترجمة.  -5
:" حبيبة بنت عبد العّزى بن حذار الّناصرّية، 112، ص1998عزيزة)، معجم الشعراء الجاهليين، دار صادر، لبنان، بابتي ( -6

و العوراء، من بني ثعلبة بن سعد بن ذبيان بن بغيض".
ٔ
ّم العزراء، ا

ٔ
يضا ا

ٔ
 وتدعى ا
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ث واملذ
ّ
�  ولعّل الالفت لالنتباه حضور متالزم ب�ن املؤن

ّ
عت�ن املتعّرضت�ن للبذل. إضافة إ�� تج�

ّ
ر �� املقط

ّ
ك

فظة تنطق بضم�� مفرد، وعن تجر�ة �خصّية. ولعّل الضم�� أقدر ع�� ا�خاتلة ح�ن أوهم  
ّ
الشاعرة ذاتا متل

بانخراط الشاعرة �� فعل البذل. فإذا قصرنا نظرنا ع�� أفعال البذل والعطاء يتغّ�� األمر، لي�ون نصيب  

ها:امرأة سالم 
ُ
 [الطو�ل] بن قحفان من قوِلها قول

 1فعندي لها عقٌل وقد زاحت العلل فأعط وال تبخل إذا جاء سائل

ها:
ُ
 [ال�امل] ونصيب حبيبة التغلبّية من قوِلها قول

 2أبدا ولكّ�ي أب�ن فأ�شـــــــــــــــد  أو�� ع�� هلك الطعام ألّيـــــــــــــة

و�� القول�ن تظّل الشاعرة املفتخرة بكرمها خارج دائرة الكرم وغر�بة عن فعل البذل. ذلك أّن فعل العطاء  

 واملنح ورد �� إسناد صر�ح إ�� الزوج "أعط وال تبخل". واقتصر �� الّنّص الثا�ي ع�� الطعام. 

البذل، و�قصره ع�� الذ�ور، ليجع أّن ثقال ذ�ورّ�ا �ستقطب فعل  لنا  بما  وقد بدا  ل الشاعرة مفتخرة 

التذك��.   إ��  أقرب  �انت  را، 
ّ

مذك البذل منجزا  �ان فعل  ح�ن  امرأة سالم،  عة 
ّ
�� مقط فالعطّية  م��ا.  ليس 

ثا، �انت أقرب إ�� التأنيث.  
ّ
عة حبيبة التغلبّية، ح�ن �ان فعل البذل منجزا مؤن

ّ
 والعطّية �� مقط

�ست و��  وملكھ.  الزوج  إبل  للسائل  املبذولة  ال��وة.فاإلبل  مفهوم  مل�ا    3حضر  فتجعلها  وتختصرها 

 4يتصّرف فيھ الزوج دون الزوجة. �� ح�ن أّن الطعام لصيق باملرأة إعدادا وطهوا.

جاءت   ر. فقد 
ّ

ألصٍل مذك البذل محا�اة  وتأ�ي فعل  الكرم.  سياق   �� عرضا  املفتخرة  الشاعرة  وتحضر 

عة امرأة سالم بن قحفان رّدا ع�� عتاب الزوج. وت
ّ
قليدا لفعلھ. بھ تحّولت الشاعرة عن مثال الالئمة ��  مقط

الكرم، دون أن تتحّول من الالبذل إ�� البذل. ف�ان فخرها فخرا ببذل الّرجل. و�انت الشاعرة خارج دائرة  

الفعل غر�بة عنھ. ول�ن �انت حبيبة التغلبّية قد أتت فعل البذل من تلقاء ذا��ا، وأقسمت بأغلظ األيمان  

عة �شهد ع��  أّن الكرم جب
ّ
ر لم تنتف. وظّل الذ�ور أطيافا حاضرة �� املقط

ّ
ة ف��ا، فإّن محا�اة األصل املذك

ّ
ل

 [ال�امل]  ذ�ورة فعل الكرم، وع�� وراثة متالزمة ب�ن الذ�ورة والبذل. كذلك:

م�ي أ�ي
ّ
ى بھ جّدي وعل  نفض الوعاء و�ّل زاد ينفد  و��ّ

عت�ن �� الفخر بالكرم، و�ن تمّ��تا من حيث تبّن��ما لفعل البذل البطو�ّ�، ع�� 
ّ
ولذلك فإّن هات�ن املقط

د تأّصل قيمة  
ّ

اختالف انخراط املفتخرت�ن، فإّن �حوق قيمة الكرم عاّمة، وفعل البذل خاّصة بالشعراء، يؤك

 
بو تّمام)، ديوان الحماسة، مرجع  -1

ٔ
 . 2/1727، سابقالطائي (ا

شعار النساء، مرجع 1636-2/5163المرجع نفسه،  -2
ٔ
 .  104-103، صسابق. المرزباني (محّمد)، ا

،ب،ل]1/37اللسان،  -3
ٔ
َبَل: كـثرت إبله". :، مادة [ا ّبل الّرجل...وا�

ٔ
 " ا

ليات اإلبداع الشعرّي عند العرب من الجاهلّية إلى نهاية القرن  - 
ٓ
ه، منشورات كلّية  3المّناعي (مبروك)، الشعر والمال بحث في ا

داب
ٓ
 :" "المال" كلمة عامة جامعة تعني عموم الملك، ولكّنها تختصر في االستعمال الجاهلّي في اإلبل".22، ص1998مّنوبة،  اال
ني إذا لم يثقل على  13/45اللسان،  -4

ٔ
ني الطعام وامرا

ٔ
ة...ويقال مرا

ٔ
]:" طعام مريء هنيء حميد المغّبة بّيُن المرا

ٔ
، مادة [م، ر،ا

 طّيبا" المعدة وانحدر عنها 
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رة. األمر الذي يجعل من فخر ا
ّ

لشواعر ��ا استالبا ومحا�اة من درجة  الكرم وفعل البذل ضمن معاي�� مذك

 ثانية. 

 : األلفة بدیل االغتراب -3-2
لھ ا�حضور الذ�ورّي باحت�اره النسب وا�حرب والكرم فإّن ��  

ّ
رة تلفيظا ظل

ّ
ل�ن بدا تلفيظ الذات املذك

ط أضواء من ا�خطاب ع�� ذا��ا. فتنبجس صور  
ّ
فخر�ات الشواعر قسما �غادر فيھ الشاعرة العتمة. و�سل

ر فخر النساء ع�� قليل من  مغايرة
ّ
. غادرها االغ��اب إ�� ح�ن. فتعقد عالقات مختلفة مع اآلخر. فقد توف

النتف والقطع انخرطت �� إحالل األلفة محّل االغ��اب. والحت األلفة �� مستو��ن. وسمناهما بألفة الفتنة  

جعلناه ألفة للفتنة. وقسيم  وألفة املتعة. فعند الشواعر طر�ف من الفخر دار ع�� مع�ى ا�جمال وحوزه.  

 آخر أ�ى ع�� مع�ى البذل �� سبيل ا�خمرة. جعلناه ألفة للمتعة.

 �� ألفة الفتنة: -أ

ل�ن تراوح نظم الشاعرة �� هذا املع�ى ب�ن البيت الواحد واألر�عة أبيات، فقد بدا االفتخار بالفتنة املع�ى 

ثة. ليس ذلك  
ّ
بالذات الشاعرة املؤن إ�� خانة اإلناث.الفخرّي األك�� لصوقا  انتما��ا  إل��ا �ع�ن  نا ننظر 

ّ
 1ألن

بھ.   وال��م  األنا.  م 
ّ
املت�ل ضم��  تبّ�ى  بلسان  ها 

ّ
�ل وردت  وا�جمال  الفتنة  بمعنيي  املتغّنية  األبيات  ألّن  ما 

ّ
و�ن

الذات   ب�ن  تالق ممكن  أو�ح  غة. وحّققت 
ّ
الل أتاح��ا  ال�ي  التطابق  أع�� درجات  بذلك  الشاعرة  فأحدثت 

مة القا�عة خارجھ.املتلّف 
ّ
 2ظة ساكنة الّنّص والذات املت�ل

الف�ّي تماهيا ب�ن الذات�ن. يحّقق صورة ��ا استحّقت  -ووا�ح أّن الشاعرة �علن ع�� هذا االختيار اللغوّي 

ح هذا املع�ى الفخرّي ألن ي�ون مع�ى مؤنثا خالصا. إذ هو  
ّ

الفخر. ف�انت موضوعا لھ و�ھ انفردت. مّما ر�

ث    مع�ى ذا�ّي 
ّ
و�ّ� لصاحبتھ و��ا لصيق. ولعلنا نرصد أو�� عالمات األلفة من خالل حضور ج�ّ� ألصل مؤن

صر ع�� النساء.  
ُ
ا رمز�ا ق  �ستنفر رصيدا ُهو��

ذلك أّن الشاعرة تنخرط ضرورة �� آلّية تماه مع ُمثل وصور ال تفارق الرصيد املش��ك للقوم. والشاعرة  

خرج هوّ���ا إخراجا ل
ُ
غوّ�ا. وتلّفظها ع�� محاورة معاي�� ثقافّية حّصل��ا باالنتماء إ�� ا�جماعة. و�ش��  املفتخرة ت

هما بوضوح فخر �ّل من سل�ى بنت القراطي��يّ 
ّ
ث. جال

ّ
وصفّية   3إ�� آليت�ن حضرتا �� مسار تماه مع أصل مؤن

فقد    4البغدادّية. آلّياتھ.  تماز�ت  التما��   �� منطق  وّحدهما  ثة. 
ّ
املؤن الذات  إ�شاء   �� مسار�ن  ع��  فنقف 

 
ّنها كاملة من النساء". 1/168المرجع نفسه،  -1

ٔ
نثى إذا ما ُمدحت با

ٔ
ة ا

ٔ
،ن،ث]:" يقال هذه امرا

ٔ
 ، مادة [ا

2- Benveniste (Emile), Problèmes de linguistique générale I, Tunis, Editions CERES, 1995, Chapitre: De la 
subjectivité dans le langage, pp257-265.     

عالم النساء في عالمي العرب واإلسالم، ط -3
ٔ
: تذكر باسمين،  2/251و  2/240، 1984، مؤّسسة الرسالة، لبنان، 5كّحالة (عمر)، ا

بو العالء محّمد بن محمود النيسابوري في كـتاب سّر الّسرور الذي  
ٔ
سلمى البغدادّية وسلمى بنت القراطيسي:" شاعرة ذكرها القاضي ا

 جمعه في الشعراء عصره".  
بو العالء محمد بن محمود النيسابوري قاضي غزنة في  332/ 2المرجع نفسه،  -4

ٔ
:" صفّية البغدادّية شاعرة قال ابن لنّجار ذكرها ا

خبار شعراء عصره". 
ٔ
 كـتابه سّر السرور الذي جمع فيه ا



لفة
ٔ
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ٔ
   هنيدة قصد هللا  ا
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من   آلّية  وفق  ثان  مسار   �� تحّقق  ح�ن   �� الوحدة.  مبدؤه  تكثيف  آلّية  ع��  أّول  مسار   �� التما��  تأّسس 

ي.  
ّ
 التكثيف مبدؤه التشظ

   :تكثيف الوحدة 

خذتھ أصال تمثيليا. انخرطت بموجبھ ��  -ذلك أّن الشاعرة استحضرت مع�ى املرأة
ّ
يتھ. وات

ّ
الفتنة �� �ل

ت ف��ا. حلول حّقق الذات وأعتقها من ر�قة ذنب متوارث  
ّ
التطابق معھ ومطابقة الفتنة. فلبست لبوسها. وحل

ن��ئ عالقة باآلخر
ُ
نشأ الذات. وت

َ
الذكر جديدة. ف��ا  -لتتصا�ح الشاعرة املفتخرة مع قّوة شيطانّية الفعل. وت

د. تكثيف است��امّي انفردت صفّية البغدادّية بھ، ح�ن قالت:
ّ

 [ال�امل]   ��ديد لذيذ. وفيھ التذاذ بنصر مؤك

ْت ا�ِحجا
َ
 الدنيا ال�ي فَتن

ُ
ها ��َّ مغرِم  أنا فتنة

ُّ
 �ّلِ القلوب ف�ل

َك �سلــــــــــم أترى ُمحّياي البد�َع جمالــــــــــــھُ 
ّ
نُّ يا هذا أن

ُ
 1وتظ

الوحدة استطاعت الشاعرة استعادة وحدة أو�� باستعادة أّول لقاء. استعادة ف��ا تكثيف   و�فضل مبدإ 

را. إّ��ا العودة إ�� لقاء "أص�ّ�"  
ّ

إ�سا�ّي، حيث اللقاء لقاء وجھ وجها، وحيث اللقاء لقاء وجھ مؤنث وجها مذك

 للذ�ورة.  أو إ�� "أصل" اللقاء. استعادة لضدّية مؤّسسة. ف��ا األنوثة الضديد األمثل 

فيض�� اللقاء باآلخر لقاء منشئا للذات ومنشئا لآلخر. لذلك �ان الوجھ محًيا جميال. ا�جمال فيھ عصارة  

�ّل   حجا  "فتنة  الشاعرة  ف�انت  العقل.  ولقاء  الذكر،  لقاء  اآلخر  لقاء  �ان  ولذلك  لها.  واختصار  األنوثة 

 القلوب". 

ر �� املادّية، ماد
ّ

ھ ا�حضور األنثوّي املتجذ
ّ
ّية ا�جمال وضعفھ وهشاشتھ. وهو ا�حضور األنثوّي املناقض  إن

�ّدي. وليس اللقاء وجھ
ّ
 ار�شافا للقاء ا�جسد با�جسد، و�نباًء  -للعقل املا�ع من الفساد والهالك وال�

ّ
وجھ إال

رة، وشلل قدرا��ا. فال �سلم. 
ّ

 عن اختالل األنا العاقلة املذك

   :ي
ّ
 تكثيف التشظ

ح التما��  من  ثان  الفاتنة.�� مسار  األن�ى  صورة  املتلّفظة  حّققت  ي. 
ّ
التشظ ف��ا.    كمھ  ا�جمال  فجّزأت 

ت آُ��ا �� قلب  
ّ
ث قّدا. فانت��ت الفتنة. و�شت

ّ
وجعلتھ عيونا وأجيادا ونحورا و��ودا وأردافا. قّدت ا�جسد املؤن

ك ا�جمال ا�� انبعاث طقو 
ّ
��ّي انبجست منھ  مقصود لعقود املشا��ة. تجاوزت بموجبھ الشاعرة إ�غاال �� تمل

ثا خارقا، هو صورة للفاتنة  
ّ
األن�ى فاتنة، وقد التأمت العناصر ا�جميلة التئاما �جيبا. وأ�شأت مخلوقا مؤن

م ع�� ا�جسد ع�� ا�شداد أسبق إ��  
ّ
األصل األّم الك��ى مانحة ا�حياة مخلوقات األرض. فشهد ا�جمال املعل

 
ّ
عة إ�� استعادة طقوسّية. �� عودة إ�� األصل األمومّي، مثال  ا�جسد األّم. ومّهد ِذكر الفداء �� مطلع املقط

است��امّي، يجمع شتات ا�جسد املقدود و�رفع وحشة االغ��اب و�جعل الشاعرة تأ�س بالفخر �شب����ا أو  

 فأ�شدت: [الوافر]  بمن أرادت التشّبھ ��ا،

 
شعار النساء، تحقيق عبد اللطيف عاشور، مكـتبة الق -1

ٔ
ن للطبع والّنشر والتوزيع، السيوطي (جالل الدين)، نزهة الجلساء في ا

ٓ
را

 .57دت، ص
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 وأجياُد الظباء فداُء جيـــدي عيون مها الّصر�م فداُء عي�ي

 ألز�ُن للعقود من العقـــــــــوِد  أزّ�ُن بالعقوِد و�ّن نحـــــــــــــــــــري 

 وقد �ش�ون من ثقل الّ��وِد  وال أش�و من األرداف ثقــــــــــال

 1ملا نزل البالء ع�� ثمــــــود ولو جاورُت �� بلٍد ثُمــــــــــــودا

إذ    الذات الفاتنة مع�ى أ�ى عليھ عدد من الشواعر.   ونلفي هذا االفتخار با�جمال واالشتغال ع�� إيتوس

دة بنت املستكفي مثال
ّ
  3، وعند �عض النساء النكرات.2وجداناه حاضرا عند وال

جندرّ�ة   حساسّية  وتقت��ي  �ستسيغها.  اجتماعيا  سياقا  تحتاج  ا�جمال  بحوز  املنافرة  أّن  لنا  بدا  و�ن 

 ة للذات. تصوغ التأنيث مع�ى شعرّ�ا. هو مع�ى وجود ورؤ�

 �� ألفة املتعة:  -ب

من التلميح إ�� املتعة إ�� التصر�ح ��ا، �ان االنتقال من ألفة الفتنة إ�� ألفة املتعة. ونحن ندرك أّن الفتنة  

باملتعة موصولة. بيد أّن املتعة الصر�حة أطرف من امرأة وأجرأ، أو هكذا تبدو. فبعض األبيات املنسو�ة  

  4سؤال تفّرد الشاعرة بمعاقرة ا�خمرة والقول ف��ا.للمرأة الشاعرة قديما تضع محّل 

لتھ علّية بنت  
ّ
جاه" الحق مث

ّ
و�مكن أن نمّ�� باح��از شديد اتجاه�ن �� شعر النساء الدائر ع�� ا�خمرة. "ات

لتھ امرأتان. هما أّم حكيم بنت ي��
ّ
جاه" سابق أقرب إ�� العفوّ�ة مث

ّ
 6وعبلة بنت خالد التميمّية.  5املهدّي، و"ات

جاه األسبق �عفوّ�تھ وانفالتھ أقدر ع��
ّ
تصو�ر ملمح ذا�ّي مخصوص �� شعر النساء �� هذا املع�ى   و�دا االت

باعتباره مع�ى فخرّ�ا �سم عالقة الشاعرة با�خمرة  بالتغّ�ي  ھ بدا ألصق 
ّ
أّوال ألن املرأة بمجتمعها.  -الشعرّي. 

 
ريب، تحقيق إحسان عّباس، 52، ق سابقالسيوطي (جالل الدين)، مرجع  -1

ٔ
ندلس اال

ٔ
حمد)، نفح الطيب من غصن اال

ٔ
. المقري (ا

 . 1/428، سابق. منصور (جميل) معجم شاعرات العرب، مرجع 4/178، 1968دار صخر، لبنان، 
عالم، -2

ٔ
موّي، شاعرة 8/118، سابقمرجع  الزركلي (خير الدين)، اال

ٔ
دة بنت المستكـفي با� محّمد بن عبد الرحمن اال

ّ
:" وال

ندلسّية، توّفيت 
ٔ
 م).1091ه/484ا

حمد)، بالغات النساء، مرجع  -3
ٔ
 . 152-151، صسابقابن طيفور (ا

بو الفرج)، مرجع  -4
ٔ
صفهاني (ا

ٔ
رب في معرفة 16/189، سابقانظر: اال

ٔ
لوسي (محمود)، بلوغ اال

ٔ
حوال العرب، شرح وتصحيح  . اال

ٔ
ا

ثري، ط
ٔ
هلّية، مصر، 2محّمد بهجة اال

ٔ
 .  1925- 1924، المكـتبة اال

غاني، مرجع  -5
ٔ
بو الفرج)، اال

ٔ
صفهاني (ا

ٔ
مّية ابن عبد شمس". 16/186، سابقاال

ٔ
بي العاصي بن ا

ٔ
م حكيم بنت يحي بن الحكم بن ا

ٔ
:" ا

ّم حكيم، من ب
ٔ
كـثر من شاعرة تكّنى با

ٔ
ّوال: إلى وجود ا

ٔ
لب وجويرّية بنت القارظ وصاحبة القطرّي ونشير ا

ّ
ينهّن: البيضاء بنت عبد المط

ّم حكيم الخارجّية خالف
ٔ
ّن ا

ٔ
ّن كّل من البيضاء وجويرّية انتميتا إلى التقليد الرثائّي النسائّي. في حين ا

ٔ
تهما بن الفجاءة. وثانيا: إلى ا

مار 
ٔ
ّنه ا

ٔ
ة اغتراب عن الجسد المؤّنث ووعي مؤّرق به. ليس هذا مجاله وإن  وعّبرت عن وعّي مؤّنث مخصوص. اخترنا عدم التعّرض له ال

 . 134-133- 129-128، ص1974، دار الثقافة، لبنان، 2كان به موصوال. انظر شعر الخوارج، عّباس إحسان، ط
عالم النساء، مرجع  -6

ٔ
ّم جاهلّية كانت زوج3/242، سابقكّحالة (رضا)، ا

ٔ
ة لعبد شمس بن  :" عبلة بنت عبيد بن خالد بن خازل، ا

عالم، مرجع  
ٔ
مّية ونوفل". الزركلي (خير الدين)، اال

ٔ
مّية وعبد ا

ٔ
عبد مناف القرشّي وبنوه منها يقال لهم العبالت. وهم ثالثة بطون: ا

 :" عبلة بنت عبيد بن نافل بن قيس من بني زيد مناة من تميم". 4/188، سابق
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أغراضيا   محّصنا  ا�خمرّي  شعرها  يجعل  وتار�خيا  اجتماعيا  انتماء  املهدّي  بنت  �علّية  معرفتنا  ألّن  ثانيا 

  1ماعّيا.واجت

   :متعة اإلقبال ع�� ا�خمرة 

تنطلق املرأة املفتخرة من رصيد املعا�ي املش��كة. فتفتخر بمعان تقّومت عل��ا ا�خمرّ�ة الحقا. فالتصر�ح  

باإلقبال ع�� ا�خمرة، وطلب االس��ادة م��ا، معان أ�ى عل��ا الشعراء مفتخر�ن بمعاقرة ا�خمرة. فيعلو صوت 

 
ّ
 ذة: [الطو�ل] الشاعرة شر��ا �� الل

 إن كنُت قد أنفْدُت فاس�ْ� هنا ُبردي أال فاسقيا�ي من شرابكما الَوْردي 

 2مباٌح لكْم ��ٌب فال تقطعـــــــوا ِوْردي  سواري وُدمل�� وما ملكْت يــــــدي 

وتأ�ي الشاعرة ع�� كرم موصول با�خمرة. فتتفاخر بالبذل �� سبيلها. ومن هذا املع�ى املتأّصل �� الفخر 

 لذ�ورّي وخمر�اتھ الحقا ينبجس معنيان وسمهما تأنيث الذات املفتخرة:  ا

ر ع�� التأنيث و�عّززه. هما السوار والدم�ج. ع��ما  
ّ

ل املع�ى األّول �� التنازل عن عالمات ثقافّية تؤش
ّ
تمث

فظة. وم��ما تتحّرر. و�ستبدل تأنيثا ثقافيا، موضعھ األّول م��ا  
ّ
ذة باليد. تتنازل الذات املتل

ّ
اليد، باستقبال الل

بل �� توّسع دائرة البذل لتجعلها تنازال مطلقا عّما تملك. ��ٌب تبيحُھ. وال تبيح قطع وردها. �� إقبال ع�� 

مة. وتحّول املتعة، من إمتاع للع�ن الّناظرة  
ّ
فظة مع متعة الذات املت�ل

ّ
ذة واستقبال لها، تتوّحد الذات املتل

ّ
الل

توّزع   ا�ح�ّ�  نظام  إ��  مع  فتقطع  آنا.  ا�جسد   �� �ستقّر  بمتعة  ذاَ��ا  الذاِت  إمتاع  إ��  ث، 
ّ
املؤن ا�جسد  ع�� 

 سيميائّي املرأة فيھ عالمة وداللة لتنتقل إ�� نظام ثان من الفعل والتجر�ب. 

  :متعة تحّدي السلطة الذكورّ�ة 

ا تجاوزت ا�جرأة إ�� التجّرؤ ونقف ع�� املع�ى الثا�ي �� بيت�ن لشاعرة تد�� عبلة التميمّية. حيث بدت ذات

تجّرؤ   وا�جسد.  اِمللك  صاحب  الزوج   �� لة 
ّ
ممث ذ�ورّ�ة  سلطة  لها.  حضور  أج��   �� الذ�ورّ�ة  السلطة  ع�� 

أفرغت ع��ه السلطة الذ�ورّ�ة من سلط��ا، �عد أن استحضر��ا الذات املتلّفظة. ووّسعت دائر��ا لتوّسع من  

فالز  الراحلت�ن،  من  متدّرجة  بحضوره  ان��اكها،  ر 
ّ

املذك والبعض  الزوج  قفا  أخيھ،  ابن  ثّم  مالكهما،  وج 

 [املتقارب]  وسلطتھ. تقول:

 فيا و�ل�ي محجُن قات��  شر�ُت براحل�ي ِمحجــن

ةٍ 
ّ

 3ولم أحتفل ُعذلة العــاذِل  و�ابن أخيھ ع�� لــــذ

 
1- Anne Revillard, Laure de Verdalle, « Faire » le genre, la race et la classe, introduction à la traduction de 
«Doing Diference», dans Terrains e-travaux, 2006/1, n°10, p-p:91-102, https://www.cairn.info/revue-terrains-
et-travaux-2006-1-page-91.htm.      

غاني، مرجع  -2
ٔ
بو الفرج)، اال

ٔ
صفهاني (ا

ٔ
 . 16/186، سابقاال

 . 1/148المرجع نفسه،  -3

https://www.cairn.info/revue-terrains-et-travaux-2006-1-page-91.htm
https://www.cairn.info/revue-terrains-et-travaux-2006-1-page-91.htm
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ٔ
 2202)  ا
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و  صادقا.  لغوّ�ا  تماهيا  فتحدث  "أنا".  م 
ّ
املت�ل ضم��ها  مع  ثة 

ّ
املؤن الذات  قطب  تتوّحد  ذا��ا  من  تجعل 

إ��  احتاجت  ما 
ّ
�ل وتبعيدا،  تقر�با  الزوج،  اسم  تكّرر  لذلك  منھ.  موقعها  وفق  بات 

َ
ا�خاط وّزع 

ُ
ت ا�خطاب. 

 التذك�� بما ان��كت من ملكھ وسلطتھ وعقابھ.  

رنا دور العص 1 مع�ى يتعّزز إذا استدعينا داللة اِ�حَجن ع�� العصا املعّقفة الشب��ة بالصو�جان. 
ّ

-اوتذك

واستعاد��ا.ا السلطة  مسرحة   �� املسافة    2لصو�جان  ذة 
ّ
الل أحدثت  وقد  غ��ّية،  محّل  الزوج  يحّل  لذلك 

 الضرورّ�ة لهذا التبعيد. فأ�حقتھ باآلخر العاذل املطلق ومطلق املنع. 

 االغتراب في المستوى القیمّي:  -4

كّنا رصنا �� فخر الشواعر القديم اغ��ابا. وتبّينا دورانھ ع�� فع�ْ� إماتة و�حياء، �سبا وحر�ا و�طعاما، ��  

وتضفي   تنظمھ  مش��كة  قيم  إ��  عائد  األفراد،  عالم  أّن  بھ  م 
ّ
املسل من  �ان  و�ن  مخصوص.  ثقا�ّ�  سياق 

�ة فرصة تتيحها ا�جماعة ملن فّوضت من  املعقولّية ع�� أفعال األفراد وأقوالهم. فإّن الفخر من هذه الزاو 

 املنتم�ن إل��ا لالنتشاء �عرض الذات وتلفيظها، سواء �انت ذاتا فردّية أو جمعّية. 

ا�جماعّية   للقيم  ل 
ّ
تمث دون  ي�ون  أن  االنتشاء  لذاك  وال  �ستقيم  أن  العرض  لهذا  يمكن  ال  ھ 

ّ
أن بيد 

من   يجعل  الذي  األمر  األش�ال.  من  �ش�ل  إل��ا  بالنسبة  واستجابة  غ��ّية  قيما  إل��ا  املنَت�ى  ا�جماعة  قيم 

ع��   والغالبة  الشواعر  شعر   �� ��ا  املتغّ�ى  القيم  أّن   
ّ
إال والشواعر.  الشعراء  ذلك   �� �ستوي  ألفرادها 

عا��ن قيم �عّمق االغ��اب وتؤّصلھ، ح�ن �انت لقيم الذ�ورة أقرب وملقّومات الفتّوة أو��. إذ تقّومت  
ّ
مقط

قافّية العر�ّية القديمة ع�� تصّور يرى املروءة متحّققة عن تحصيل لل�جاعة والكرم معا. فهما  املعيارّ�ة الث

 3النواة القيمّية لنموذج الرجل ال�امل. و�� مروءة موّجهة أساسا للذ�ور من ا�جتمع.

هذه القيم    فارتبط الغزو بالفروسّية واق��نت ال�حراء بالكرم مّما شّرع التغّ�ي بالفتّوة. و�ذلك اختصرت 

ال �� الفخر، �� ما نحن فيھ.  
ّ
جملة املعاي�� املرتبطة بالواقع املعيش ورمت بظاللها ع�� النشاط اإلبدا�ّ� ممث

ثة املفتخرة  
ّ
ك الشواعر املفتخرات لهذه القيم. وجعلنا �عاين مسافة ب�ن الذات املؤن

ّ
حال هذا األمر دون تمل

ارق قيم تؤّسس  و��ن القيم املفتخر ��ا. فاالنتساب إ�� ال
ّ
ذ�ور واالقتتال �� ا�حرب و�طعام املستنبح والط

 الذ�ورة وتخّص الذ�ور من ا�جماعة. 

وأشادت   املنتصر�ن.  القبيلة  برجال  وافتخرت  القيم.  تلك  هامش  ع��  الشاعرة  وقفت  لذلك  نتيجة 

بتبئ��ها   القيم  فهذه  ر. 
ّ

املذك ا�جد  من  صرحا  فخرها  من  وجعلت  محتدهم.  ورفعة  الذ�ورة  بكرمهم  ع�� 

الذ�ورة   تخوم  ع��  واقفات  وجعل��ن  فلكها.  عن  الشواعر  أقصت  أساسا،  ر 
ّ

املذك املثال  إ��  وتوّجهها 

 مشاهدات لها و��ا م�جبات ضرورة. 

 
 ، مادة [ح،ج،ن].48- 4/47، سابقابن منظور، اللسان، مرجع  -1
 العصا]. ، [كـتاب  3/5، 1998، مصر، مكـتبة الخانجي، 7الجاحظ (عمرو)، البيان والتبيين، ط -2
:" دارت قصائد الفخر على  302، ص1986، مؤّسسة الرسالة، لبنان، 5الجبوري (يحي)، الشعر الجاهلّي خصائصه وفنونه، ط -3

خرين". 
ٓ
س والنجدة ومنع الجارات وإجارة المولى وإطعام الفقراء وإكرام الضيف وبذل المال وإيثار اال

ٔ
 الشجاعة والبا
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ث املفتخر بھ  
ّ
ول�ن بدت األلفة بديل االغ��اب فإّن إ�عام الّنظر �� املعاي�� ال�ي تأّسس عل��ا ا�جمال املؤن

منا. ذلك أّن معاي�� ا�جمال املستدعاة �� فخر �عض الشواعر �� املعاي�� عي��ا ال�ي  يدفعنا إ�� تنسيب حك

ر عل��ا الشعراء و��ا �غّنوا ومن عنفها اشت�وا.  
ّ
 بأ

القي�ّي، وقد انجلت  ثانيا من تمظهرات االغ��اب  ث تمظهرا 
ّ
التوافق حول معاي�� ا�جمال املؤن فيض�� 

ث �شهد  غ��ّية معاي�� ا�جمال وغ��ّية مثال ا
ّ
ألنوثة. بل لعّل العودة إ�� هذه املعاي�� الغ��ّية �� ا�جمال املؤن

ذة من  
ّ
رة. فثّمنت مواضع الل

ّ
ع�� تأسيسها لألنوثة �ع�ن الذ�ورة. فقّدت مثال ا�جمال مراعية املتعة املذك

ث. 
ّ
 ا�جسد املؤن

 الخاتمة:    -5

اعتبارهّن ذواتا اجتماعّية متنّ�الت ��  سعينا إ�� تبّ�ن عالقة مف��ضة ب�ن فخر الشواعر و��ن الشواعر، ب

سياق ثقا�ّ� مخصوص. فبدا لنا �عالق ب�ن الّنّص الفخرّي وصاحبتھ. تجاوز �سبة حفظها الّرواة إ�� تأنيث  

 ا�غرز �� جسد الّنّص شاهدا ع�� تأنيث املنشدة لھ. و�مكن أن نجمل النتائج املتوّصل إل��ا �� النقاط التالّية:

"الفخر القب�ّ�". وعّ�� عن انتماء الشاعرة إ��   ن فخر الشواعر انضوى ضمن ما عرف بـّن قسما هاما م إ-

تنظيم اجتما�ّ� مش��ك، القبيلة، فّوض الشاعرة �� من فّوض للتفاخر برصيد رمزّي ل�جماعة املنت�ى إل��ا.  

رأت الشاعرة املفاخرة    فلم يخل هذا القسم الفخرّي من ذاتّية �شّرعها الدم املش��ك واألرومة الواحدة. حّ�ى

ها. 
ّ
 بانتصارات قومها، مثلها مثل الشاعر املفاخر، ذا��ا �عضا من ذات القبيلة ورّ�ما �ل

لهما  -
ّ
مث ال��اما بمش��ك قي�ّي وفعل بطو�ّ�  اقت��ى  لھ  الذي فّوضت  الرمزّي  بالدور  الشاعرة  ال��ام  إّن 

ب عنھ اغ��اب الشاعرة عن أ
ّ
فعال عادة ما يأت��ا الذ�ور، و�تغّ�ى ��ا الشعراء  متصّور الفتّوة �� القديم. ترت

ثة. فقد شهدت هذه الفخر�ات ع��  
ّ
�� الغالب األعّم. ف�ان االغ��اب أمارة تأنيث، ووجها من وجوه ذاتّية مؤن

الشاعرة،  ب�ن  مخصوصا  تبعيدا  ُيحدث  موقع  ھ 
ّ
أن عنھ  يقال  ما  أقّل  الشاعرة.  نطقت  منھ  مختلف  موقع 

 
ّ
 ثة، و��ن األفعال املفتخر ��ا، باعتبارها أفعال ذ�ورة حّققها الفرسان من قومها.  باعتبارها ذاتا مؤن

غة وماّدتھ رصيد املعا�ي املتعاورة ب�ن الشعراء والشواعر. و�ّن تلك  -
ّ
إّن املفاخرة �شاط تخيي�ّ� أداتھ الل

وقيمھ. و�ّن معيار الغ��ّية  املعا�ي منشّدة إ�� معاي�� إبداعّية وسنن شعرّ�ة ليست بمعزل عن معاي�� ا�جتمع 

ا�جنسّية معيار �ساهم �� عقلنة الذاوت االجتماعّية باعتبارها إّما ذ�ورا و�ّما إناثا. األمر الذي جعل املعطى 

ا�جندرّي حاضرا �� ا�خطاب الفخرّي واسما الّنّص بميسم التأنيث أو التذك��، سواء �سواء. وهو ما سمح  

ثة، �� الفخ 
ّ
 ر، سم��ا االغ��اب طورا واأللفة طورا آخر.بتجٍل لذاتّية مؤن
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