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هذه الّدراسة جتليات املرأة يف شعر الفتوحات اإلسالمية، من خالل تتبع حتوالت تيمة املرأة  تتناول        

عرية العربية، ومتوقعها وخمتلف متظرا�ا يف شعر الفتوحات اإلسالمية، كما تبني رمزيتها وخمتلف  الشّ يف

 .اعر وحالته النفسية، واغرتابه وجتذرها يف أعماق كينونتهاحياءا�ا وعالقتها بتجارب الشّ 

) دينية(ديولوجية شكلت املرأة حضورا الفتا يف الكثري من املطالع الغزلية، معربة عن محوالت اي   

واجتماعية، ومرجعيات منفتحة ومنغمسة يف املرحلة اليت أنتجتها، حمققة بذلك تراكما دالليا بدا يف 

   .سياقات رمزية بطولية على مستوى النص الشعري

  .املرأة، النص الشعري، الفتوحات ، البطولة ، الرمز: الكلمات المفتاح 

Abstract :  This study deals with the women’s manifestations in the poetry 
of Islamic conquests, so that they follow the transformations of the woman’s 
theme in Arab poetry, and the position of women and their various 
manifestations in the poetry of Islamic conquests, and her symbolism and its 
various motions and its relationship to the poet’s experiences and 
psychological state, and his alienation and rootedness in the depths of his 
being, are manifested in various manifestations. 
Keywords: Keywords: women, poetry, conquests. Heroism, Symbol   
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 :   مقدمة 

تعترب املرأة من أهم موضوعات الّشعر العريب، فهي مرتبطة بأغلب األغراض الشعرية، كما     

، وعدت عنصرا حموريا يف ... تصدرت أغلب القصائد املدحية والفخرية وقصائد الرثاء والوصف 

ه، هي مهاج غضبه مثار عاطفة الرجل ومدار وجدانه وسّر حياته وموت: املقدمة الطللية، كو�ا 

هي مشرق وحيه  ومعقد ألفته، هي جمتلى قرحيته ومطلع قصيدته، هي موطن عنائه، ومذهب غنائه

، وليس األمر هنا جمّرد حديث 1ومنار إهلامه، وهي دور الوجود يف ناظريه، هي كل شيء بني يديه

يت تعيد للحياة متعتها ومتسح عنها عتمة الّزمن بل املرأة الّ  عن امرأة واحدة تسّلي مهوم الّذات،

انبنت  2وبريقها القدمي اجلديد يف فضاءات تنسجها خميّلة الّشاعر، ومتنحها خصوصية وممّيزات

واحتفى �ا يف خمتلف أغراضه، وجعل منها بعدا رمزيا متغريا خيرتق  ،عريةعليها بالغة نصوصه الشّ 

من فاملرأة ،أم�ا هي اق ألناة الزّ ويف ظل هذا التغري تبدو املرأة مثال القدرة على االخرت «الزمن 

، لذلك فاملرأة تفرض نفسها ككياٍن زمين 3»األصل وحبيبٌة هي الكينونة العملية، وابنٌة هي الغد 

حيمل األزمنة وحييل إليها، جمسدة يف اخلصوبة والتجدد والبعث، واملرأة كذلك كيان مكاين تتجذر 

بيت والوطن، توفر األمن واألمان واحلماية، بل يف األمكنة وتلتصق �ا، فهي رمز للحماية وال

  .تتجاوز كل ذلك لتتحول إىل رمز وجودي يف أمسى معانيه

وما هي حتوالت صورة املرأة يف شعر الفتوحات؟  فكيف جتلت املرأة يف شعر الفتوحات؟     

  وماهي رمزيتها ؟ 

 مكانة المرأة العربية قبل اإلسالم

ألمم األخرى كاليونان والرومان واهلند مهملة مظلومة مل يعرتف إذا كانت املرأة  عند ا       

بوجودها ومكانتها يف الغالب، ومل ينظر هلا إال نظرة اخلادمة للرجل، تقوم برتبية األبناء، وتالزم 

 الصُّوف، وغزلت تربحه، ومل ببيتها، التزمت إ�ا مادحني، قربها على كتبوا ماتت فإذا «البيت 

 املنزيل عملها يف جمال نفوذ وهلا البيت، ربَّة الّشرقية الرُّومانية اإلمرباطورية يف املرأة كانت كذلك

 جورجي"يقول ، فإن املرأة عند العرب اختذت مكانة مرموقة وسلطة معتربة، »4أطفاهلا على ونفوذ

، فنبغت غري  وحزم ورأي أنفة صاحبة وإرادة، وكانت شأن للمرأة يف اجلاهلية كان  «" زيدان

والصناعة، وال سيما يف أوائل اإلسالم  والشِّعر والتِّجارة واألدب واحلْرب السيَّاسة دة منهن يفواح

على أثر ما حصل من النهضة يف النفوس والعقول فاشتهرت مجاعة منهن مبناقب رفيعة تضرب �ا 



  إشكاالت في اللغة واألدبمجلة        2021: السنة 2: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  914 - 896: ص 

 

898 

  University of Tamanghasset Algeria                                                   اجلزائر  -تامنغستجامعة 

 عظيمة لاإلمجا على ، كانت5»األمثال وأكثرهن يف املدينة مقر اخلالفة اإلسالمية يف ذلك العهد

 على تشب اليت املرأة ألن واألنفة، حب االستقالل مثار من وعفتها النفس، عفيفة الشأن

 املغلولة الذل مها يف الناشئة املرأة على يهون ارتكاب ما عن ترتفع الظلم، وإباء الفكر استقالل

  .6احلجا  بأغالل

  المرأة في شعر الفتوحات اإلسالمية

جتاوزت  ،توحات النظرة الواقعية والسطحية إىل معاين رمزية جديدةاملرأة يف شعر الفجتاوزت     

ال «  :ولكنها مل تستغن عنها، يقول حسني علي عبد احلسني الدخيلي ،الشعرية املوروثة قدميا

ميكن أن ننفي ما قد توحي صورة املرأة الرمزية يف مقدمات قصائد الفاحتني من أثر لإلرث 

واقع األخالقي واالجتماعي الذي كانت املرأة حتياه يف ذلك احلضاري واالجتماعي أو أثر لل

، جند املرأة تتحول إىل رمز لشيء آخر، انطالقا من طبيعتها األنثوية اليت ترتبط باخلصب 7»الزمن

والبعث،  كما خيلق الشاعر من خالل عناصر الطبيعة أو األشياء اليت يتعايش معها البعد األنثوي 

رأة ال يقصدها بذا�ا ولكن لتعرب عن حاجياته النفسية ألننا جند يف ففي حديث الشاعر عن امل

« تغزل الرجل باملرأة احتاد روحني انسانيني، فيبحث من خالل ذلك عن الكمال فاستمالة 

االنسان لروح آخر تعين أنه وجد روحه اخلاصة يف التأمالت الشاردة لعاشق لكائن حيلم بكائن 

حتلم بأنيها احمللوم به فتأمالت التقارب مل تعد هنا فلسفة اتصال آخر أنيها احلامل تتعمق وهي 

، فتتضاعف الكينونة وتزيد الذات الّشاعرة امتالًء فتتسع 8»وعي البشر إ�ا احلياة يف مزدوج مبزدوج

مع ذلك األمكنة ومتتد األزمنة، وما أمجل هذه احملاورة الشعرية بني النابغة اجلعدي وزوجته حني 

 :  قولخرج غازيا ي

  والّدمُع يَنَهّل من َشأنيهما َسبَــــــــــــــــــــــــال  ــــــت تذكـــــــــــــــــرني باهللا قاعــــــــــــــــــــدة    ـــبات

َعــــــال ُكْرهـــــــــــــا وَهـــــــــــــْل أمنعنَّ اهللا ما اَب اهللا أْخرَجنِـــــــــــــي     ــــيا بنَت عمي كتـــــ   فـَ

  9والــا من ظّني لم يستطع حـــــي     أو َضارعــَــــَمى فَيعِذرنــــــرَج أْو أعْ ـــا كنُت أعْ ـــــم

وهنا تظهر املرأة يف شكل رمزي تقابل احلياة والّتشبث �ا، إ�ا فطرة االنسان اليت تسعى     

ديث النفس وصراعها مع نفسها، صراع للبقاء وتفضل اخللود، فهذا احلوار التخّيلي ما هو إال ح

ويتجاوز زمانه احلقيقي احملسوب ) باتت تذكرين(طويل ممتد يف ليل السكون، يتمطط هذا الليل، 

/ بالّساعات إىل زمن نفسي مكّثف، تعاتب فيه الذات ذا�ا، الذات االنسانية املتشبثة بالدنيا
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ا املتشبعة باإلميان املتطلعة للخلود، فيشخِّص هذا الّذات السُّفلى املتعلقة باحلياة تواجه الذات العلي

الّصراع النفسي ويبني املأساة اليت تعيشها الذات الّشاعرة حني تنشطر بني شخصيتني، شخصية 

األنثى الضعيفة وشخصية الرجل القوي، األنثى الولود الساعية للتواصل والتكاثر والرجل املتمسك 

وأنه ال يوجد عيب فيه أو مانع مينعه من اجلهاد يف سبيل اهللا، بالقيم وبأوامر اهللا عز وجل، خاصة 

  .فتنشطر الذات ويصيبها الوهن بعدما كانت مكتملة بوجود األنثى وممتلئة

وقد حتيل املرأة الشاعر إىل أزمنة مغايرة خارجة عن الزمن اليومي الرتيب الذي يعيشه يف        

وحزنا خصبا وجدبا ودينا يتصافح عندها الشاعر مع كون ممتلئ فرحا « سائر أيامه، للتحول إىل 

الزمن واملوت، وهي إىل هذا أصل احلياة بسبب قدر�ا على والدة احلياة اجلديدة لذلك جعل 

األقدمون آهلتهم أنثى وأعطوها وظائف اإلخصاب والوالدة واخلضرة والوفرة واخلري وكل شيء مفيد 

يؤرخ الشاعر حلظاته انتصاراته ويسجل أزمنته املشرقة  و�ذا ترتبط بالبطولة واألجماد فلكي) 10(»

  : القعقــاععلى صفحات احلياة فال بد من امرأة خيربها ببطوالته، يقول 

  أال أبلـِـــــــْغ أْسمـَــــاَء أنَّ َحِليَلَهـــــــــــــا     َقضى َوطًَرا ِمْن ُروَزْمَهر األعاِجـــمِ 

  11موَعهم     بِِهْنديّـــــــة َتفـْــــــِري فـََراَغ الَجَماِجمِ غداَة َصبَّْحَنا ِفي َحِصيٍد جُ 

ُتْسِهُم املرأة يف املقطع السَّابق يف تأريخ األحداث الكربى، وتسجيل البطوالت العظيمة، إ�َّا       

صرخة املرآة اليت ينظُر فيها الشَّاعر إىل نفسه، فيحكي انتصاراته وأجماده وقد افتتح نصه بتنبيه ميثل 

عالية تنفجر من ذات ممتلئة لتمأل الّرحب، تبدأ من حلظة زمنية واحدة لتتشظى بعدها إىل أزمنة 

  .أخرى متططها وتفعلها وتستثمر فيها من خالل الفعل اإلجيايب

اعر فريوي على وهذا ليس جديدا يف الشعر العريب، فقد كانت احملبوبة تصاحب خيال الشّ      

  :اعر اجلاهلي عنرتة بن شداد حني قاله ويؤرخ ألزمنته، كما فعل الشّ مسامعها بطوالته وأجماد

   12َوَلقْد ذَكْرُتِك والرِّماُح نَواهٌل منِّي     َوبيُض الِهْنِد تـَْقطُُر ِمْن َدِمي

  : مث يقول

 13ُيْخبُرك َمْن َشِهَد الَوقيعَة أنَِّني   أْغَشى الَوَغى وأِعفُّ ِعْنَد الَمْغَنِم 

ختيار املرأة للزوج يف كثري من األحيان لشجاعته وبطولته، إذ يروى يف كتب التاريخ وقد كان ا    

أنه ملا خطبت أروى ابنة عامر اهلاللية وكانت أختها هنيدة حتت القعقاع بن عمر التميمي، 
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فقالت ألختها استشريي زوجك أيهم يناسبين ففعلت وذلك بعد القادسية، فقال القعقاع 

  : لشعر فانظري ألختك وقالسأصفهم سأصفهم يف ا

  ار أو ابَن فـَْرقدِ ــــــا األنَصـــــــا أخـــِحي   ِسَماكً ـــإْن ُكْنِت َحــاَوْلِت الّدراهم فاْنكَ 

  ي   َبكيرا إذا ما الخْيُل َجاَلْت َعِن الرَّدىــــاَولِت الطِّعــاَن فـََيِممــــوإْن ُكنِت حَ 

  14ـــــد ــــِد نـــــــــــازُل    فشـــأنكم إنَّ البيــــــــان عــن الغَ وكلُُّهـــــم في ذْروة المْجــــــــ

واملالحظ أن الفتوحات اإلسالمية مل تعطل احلياة االجتماعية ولكن يف خضم احلروب       

والصراعات واجليوش والقتل كان املسلمون يعيشون حيا�م األسرية، وقد ارتبطت الّشجاعة واليسر 

حسب املقطوعة السابقة ــ  ارتباطا وثيقا بل كان كل الّشرف للمرأة أن تتزوج فارسا والغين ـــ 

مغوارا، فرغم أ�ا تشكل ركنا أساسيا يف بيتها ولكنها تشارك يف احلياة السياسية واحلربية كذلك، 

وإن كانت يف غالب األحيان مشجعة مساندة مادحة أو باكية راثية ألحبتها الذين تفقدهم يف 

  .ا�د ساحة

ونصادف يف شعر الفتوحات مطالع غزلية على عادة الشُّعراء العرب منذ القدمي بنفس األمساء     

املتوارثة، وبذلك البعد الّشعري الرمزي الذي تتشظى له هذه النصوص وهي تنفتح على قراءات 

  . متعددة

  :يقول عبدة بن الطبيب

  ــولُ ــــــا بعيد الدَّار َمْشغُــــــــــُل     أم أنت عْنهِر موصـــو ـــــَد الهجـــُل خولَة بعـــهْل حبْ 

  ــــاِورٍة     أهـْــــــــــُل الَمدائِن فيها الديُك والفيــــــــُل ـــــَحلَّْت خــــُـــوْيلــــــــــُة ِفي َداٍر ُمَجـــــ

ُهْم فَــــــــــــــــــــَوارٌس ال عــزل وال ِمْيـــــلُ   يـَُقـــــــــــــــارُِعوَن ُرؤوَس الُعْجـــــِم َصاِحبـــَـــة      ِمنـْ

  َك مكبــــــــــولُ ـــــــــٌن منْ ــــــُيَخاِمر الَقْلــــــَب ِمْن َترجيِح ِذْكَرتَِهــــــــــــــا     َرسٌّ لطيٌف ورهـ

ـــَّــــــم تذكُّرهــــــــــاـــــــــــــــــــــــــــولألحبــَّـــــــــــــــِة أيـــَّـ   15وى قبــــــل يوم الّدين تأويــــــــــلــــــــــا     وللنــ

يأَمل الّشعر وصل حمبوبته الظاعنة اليت فارقته، وهو مشغول عنها بالفتوحات واملعارك، وهي      

اق هو الزَّمن بعيدة عنه هناك تشارك الفاحتني معاركهم يف أمكنة أخرى، فيكون زمن الُبعد والُفر 

املهيمن، ويشعر الّشاعر بآنية مضطربة، فيعود ملاضيه ليؤسس حلظات أمل يبين �ا وجوده، ألن 

يف وعي الّشاعر قوة سلطوية بوصفها منوذجا للكمال اإلنساين األنثوي الذي جيذر « الظعينة متثل 

تتالشى شيئا فشيئا ألن  ، وفقدا�ا يف املكان هو فقدان احلياة اليت16»نسغ احلياة وقيمة الوجود 
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عر خولة ترمز يف الشّ « خولة يؤدي إىل فقدان اخلصب واحليوية واالنبعاث كون /غياب املرأة

، ويبقى هذا املوروث الّشعري  17» رع وما يتبع هذا من حياة الغىن واليسار دة الزّ اجلاهلي إىل سيّ 

ر الفاتح يوظفه بطريقة واعية أو الذي تداوله الّشعراء منذ العصر اجلاهلي له حضوره عند الّشاع

غري واعية، يعرب عن اجلدب والقحط النفسي الذي يعيُشُه بَعيًدا عن احملبوبة، فقد كان مكان خولة 

يرمز للغربة والغرابة حيث ميتأل هذا الفضاء بكل ما جيعل الشاعر حيس بالنأي واملنفى فالفيل رمز 

البلدان اجلديدة املفتوحة، وإذا اعتربنا خولة ذات اخلطر الذي يواجه املسلم يف كل حلظة هناك يف 

الّشاعر الّنازحة هناك يف أمكنة غريبة مل يتعود عليها فيحس بالقيود حتاصره والوجع يعتصر قلبه 

  .   نتيجة بعده عن أهله وأحبته الذين تركهم هناك يف وطنه األصلي

  : عمر بن معد يكربيقول 

  ا دْيَدنـَـــاــــــا     إّن لَنا ِمْن ُحبِّهــــألِمْم ِبَسْلَمى قْبل أن َتْضَعنَ 

 ارِس إالَّ أنَـــــاــــَما قطَر الفَ   ا   ـــارَاتِهَ ــــَقْد َعِلَمْت َسلَمى َوجَ 

  18شَكْكُت بالرُّْمـــــــِح خيازُمــــــــُه      والخيُل تعدو زيما بيننــا

ة اليت يعيشها ليبلِّغ رسالة عواطفه اجليَّاشة، وأشواقه يغتنم الشَّاعر اللَّحظة اآلنيَّة احلاِضر       

امللتهبة، حملبوبته قبل رحيلها مث يبلِّغها بعد ذلك جزءا من تاريخ جمده البطويل لتبلغ الذات كماهلا، 

حلظات الوداع اليت يشهدها الشاعر يف موقفه القاسي هذا جعلته يوفر ملوضوعه قبل أن « ألن 

  .19»كثري من القدرة على اإلبداع  خيوض طاقة عاطفية فيها

وقد تشعل املرأة خيال الشاعر فيعود به الزمن إىل الوراء ليحاول لقاءها ولكن هذا اللقاء بدا     

  20:مستحيال ألن الزمن فرق بني املتحابني، يقول ربيع بن مقروم

ـــــــاا   وأْصبَح بَاِقي َوْصَلَهــــــا قَ ــَك زينبَــــتذكرُت والذِّكرى تـَُهيجُ    21ْد تقّضب

  22وَحــــلَّ بفْلـــــٍج فاألبــــــاتُر أْهُلنَــــــــــا    وَشطـَّـــت َفَحلـَّـت َغْمرًة فُمثـَقَّبَـــــــــا

َيّض الَعَذارَْيِن أْشَهبَ    23اــــــفإمَّا َتريْني قــَْد تـَرَكُت لَجـــــاَجتِـي   وأْصبحُت ُمبـْ

يال يف الّزمن، ذلك املاضي الذي عاشه الّشاعر بعمق، وأصبح لقد كانت الذّكرى سفرا مج     

يتمىن عودته يف احلاضر، ولكن هيهات، فيكفي أنه سيتكأ عليه ليكتب أجماده، وفروسيته وبطولته 

وكرمه، فلم تكن املرأة يف مطلع قصيدته إال حلظات رمزية مكّملة للذة الشاعر على مستوى 

  .األساسية ملقومات الوجود، وجزء ال يتجزأ من الذات التخييل، أل�ا عنصر من العناصر
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ويتواتر اسم زينب يف الّشعر العريب منذ العصر اجلاهلي، مرتبطا باملقّدمة الغزلية، موحيا بزمن      

احلّب واللقاء واجلمال واخلصب واالنبعاث، فصار هذا االسم موروثا شعريا رمزيا له إحياءات 

  .   متعددة

اعر الفاتح جبمال أمكنة احملبوبة وسحرها اخلاص، اليت ترتك سطو�ا على خياله وحيتفظ الشّ     

 :ومشاِعرِه، بَْل يَراَها أمجل من كل أمكنة الدنيا

  :أبو ذئيب الهذلييقول 

    24ْت ُتطَــلُّ وَتْخِصـــــبُ ـــَجْدبـــًا وإْن كان وأَرى البِــالَد إذا َسكنِت بغَْيرَِهــــا    

  رَّة يتقلــــــــــــــبُ ــأْهلي بالَمكـاِن فَــــال أرى    طَْرفـــِـــي لغيـــــــــْـِرَك مــــ ويحــــــــلُّ 

لُّ وُيْجَنبُ ـــــــاَن لَها ُيحـَــــــْم     فأَرى الِجنَـــــُة الرِّيَاِح ِمْن أْرِضكُ ـوَتِهيُج َساري
25  

  26ـُه      إْن كاَن يـُْنَسُب منـــــِك أو ال يـُْنَسبُ وأَرى الَعـــدوَّ يحبُُّكْم فأحبُّــــــــــــــ

ارتبطت احملبوبة باخلصب واملطر واحلياة، فتوحدا معا ومل يفرتقا، فكانت املعشوقة سببا يف جعل     

األمكنة تنبض ببهجة احلياة، ويبقى الشاعر معلَق القلب نظره ال يتقلب لغري هذه احلبيبة، اليت 

بعث النسيم العليل، ناسفة أزمنة اجلفاف والقحط لتحل حملها أزمنة حتولت أرضها إىل جنة ت

اخلصب والبعث، فال مناص من حّبها الذي سكن وجدانه، بل صار كل شيء يف سبيلها يهون  

 . فحىت العدو حمبوب من أجلها

  :المرأة المجاهدة: أوال

ل قيم االنتصار، فتنتصر على حماربة حتم/ وقد خترج املرأة عن إطار الغزل لتتحول إىل جماهدة     

الكفَّار من جهة وتنتصر على ا�تمع الذكوري من جهة أخرى، وقد جّسدت هذا الّتحول يف 

، حيث استحال الزَّمن عندها إىل نار تستعر حلظة " خولة بنت األزور" شعر الفتوحات 

  .حاصرت األعداء بشجاعة وشهامة ال نظري هلا

  :تقول خولة بنت األزور 

  27ا في الحرب ناٌر تْسَتِعر   اليْوم تْسقون العذاب األكبرألنَّن

 ولُنذيَقنـَُّهْم ِمَن الَعذاِب األْدنى ُدونَ :" تتناص الشاعرة مع القرآن الكرمي يف قوله تعاىل     

، فتأخذ بذلك قطعة زمنية ربَّانية مقدَّسة تواجه �ا األعداء  28" الَعذاِب األكَبِر َلَعلَُّهْم يـَْرِجُعونْ 

دون تراجع وال تردد، فتقلب املوازين، حني تتحول األنثى من ضعف فطري إىل قوة مكتسبة، 
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شحذت مهتها من بيئتها القاسية احملاربة، ومن دينها احلنيف الذي أعطاها مكانتها اليت 

اخلياالت احملكية ترتجم اإلثارة اخلارقة اليت « تستحقها، مث أن للّنار رمزية وفاعلية التغيري ألن

، فمبالك بشعور الّشاعرة أ�ا شعلة نار خارقة ميكنها أن تغري 29»تلقاها خيالنا من أبسط الّشعلي

  .أمكنة وأزمنة وواقعا تعيشه

وقد تتخذ املرأة بعدا رمزيا خاصا، تنوب عن الوطن وما فيه من طبيعة قاسية، وحياة تكاد      

يف أسره يتذكر  األزور ضرار بناهد تكون مستحيلة يف بيئة صحراوية قاحلة، فها هو الّشاعر ا�

  :أمَّه فيقول

  والَفْقرِ  ةـــمــــــــــْكُت َعُجوزا في المَهاــا     تـَرَ ــــــــــوَما بي وأيَِّم اهللا مـــَـوتى وإنَّم

  ضعيفُة حاٍل َما لها ِمْن َجـــــالَدٍة     على نَائِبَــــــاِت الَحاِدثاِت الَِّتي َتْجِري

  30َمة      َمع الشِّيِح والَقْيُصوم والنَّْبِت والزَّْهرِ ــــــــــــــــــــا حبُّ الِقَفاِر ُمِقيتَعّوَدهَ 

لقْد حنَّ الّشاعر ألمِّه ولألمكنة اليت حتويها بكل مكونا�ا، من نباتات شوكية أو أزهار،      

ــ، وقسوة األمكنة هو نفسه فكان خوفه عليها من القحط واجلفاف والعجز ــــــ لتقدمها يف السن ـــ

وطين : خوفه على وطنه من االضمحالل والزوال، والّشاعر بعد ذلك يبث رسالة رمزية، يقول فيها

  .احلبيب يعز علي فراقك مهما كانت الظروف ومهما كان الوضع

وال املكان الذي يتماهى مع أمِّ الّشاعر على الّرغم من أنه حيمل معاول الفناء والز / إن الوطن    

من خالل عناصر املوت اليت حتاصره، فهو مكان جدب وقحط وليس فيه من النبات غري الشِّيح 

  . والقيصوم ، ولكن هناك أزهار أمل تزين وجوده وتسهم يف بعثه من جديد

  :مجيل سعيد وهو حيتضر يف ساحة الّشرف يرسل رسالة سالم لوالدته مع ابن عمه    

  :يقول فيها

  ُت ِحمـــــاِميـــــــــــمخبّــــرًة أنيِّ لقي   َت ِرسالــــًة  ـــــــــــا إال حِملأيــَــــا رافعـًـ

  المـــــــــــلِّ َســـــــــعنِّي بكـــ وإن ِجْئَت أمِّي والخــَـــوات وِعبرتي    َفُخّصُهمْ 

  من الحجر الّصلد األصّم عظامـــي   طريح بباب الحصن لما تطـــــايرت

      31الجنان قتامي ـي    أرجي بقتلـــــــتي فيــلي إن قتلــــــــت فإنّنـولست أبا

يف الّلحظات األخرية اليت حيسُّ الّشاعر ِفيها بِاقرتاب أجلِه وقد بَدأت الّذات تَتهّشم وتتشظَّى    

بفعل احلجر الّصلد الذي أصابه من منجليق األعداء، وقد وصل بوابة اِحلصن ولكّنه عجز عن 
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اجلنان، فينتقل من األزمنة العادية / لوج إلْيها، ليتحّول إىل بوابة أخرى ليعرج به إىل حصن آخرالوُ 

إىل األزمنة اخلالدة ليعانق األبدية اليت يسعى هلا، ولكن هناك ارتباطات زمنية عادية يبقى متعلِّقا 

دعا بيته املكان �ا ومعها يبقى يتوق هلا مهما كانت الظروف، فريسل سالمه األخري ألهله مو 

الذي درج العيش فيه، ومودعا بعد ذلك دار الدنيا بأسرها، وقد جتاوزت املرأة برمزيتها جمرد كو�ا 

امرة عادية وكذلك جتاوزت األم صفة األمومة كو�ا ترتبط بالبيت وجتمع الشمل وهي مصدر 

  .   العاطفة، واألخوات كرمز للخصب والبعث

  : المرأة الّشاعرة: ثانيا

للمرأة املبدعة الّشاعرة حضور متميز، سواء كانت واحدة من املشاركني يف الفتوحات، أو هلا      

فرد من عائلتها تتابعه يف حروبه أو أسره، فينبض قلبها وجعا، وهي ترثيه إن كان من الشهداء، أو 

صفوف  تبكيه وحتن إليه إن كان يف عداد األسرى، أو تتغىن بأجماده وتصف بطوالته إن كان يف

ا�اهدين الفاحتني،  ، وهذا ليس جديدا على املرأة العربية اليت سجلت مكانتها يف جمتمعها منذ 

القدمي إذ جند يف األخبار ما يشري إىل مكانة املرأة الشاعرة ابتداء من شهودها منتديات الشعراء 

 كثرة الرجال لديها إىل إىل مراسالت الشعراء هلا، إىل اجتماعها بالّشعراء واخللفاء واألمراء، إىل

ا�الس األدبية اليت تقوم بإدار�ا إىل ما تستنشده من الشعراء بني يديها، إىل ختصيص أخبار 

، لقد حافظت املرأة على 32الشعراء مبا كان من موقف الشاعر منهم من خالل امرأة شاعرة مثله

  .  مكانتها وحفظ وجودها مكانتها السامقة ومواقفها البطولية يف العصر اإلسالمي الذي عزز

وكتب األدب حافلة بأخبار الشاعرات اللوايت سجلن حضورهن بني الشعراء وتغنني ببطولة     

املسلمني وأشدنا بأعمال الفاحتني، ومن أبرز الّشاعرات اللوايت سجلن حلظات وجع الفراق واألمل، 

ار السَّجني خلف قضبان وهي تبكي شقيقها ضر  خولة بنت األزورالشاعرة الفارسة ا�اهدة 

  :الرُّوم

  فهـــْل ِبقــُــــُدوم الَغائِبيَن تـَُبشُِّرنـــــــا... أال يا غــــــــــــــراَب البْيِن هـَــْل أنَت ُمْخِبري 

  ـــــــاوُكنَّا ِبُهْم نـُْزهر وكانُــــوا كَما كنَّ ... لقـــــــــــْد كاَنْت األيـَّــــــــــاُم تزهـــو لُقْربِِهْم 

  ففرَّقنـــا ريُب الزَّمــــان وَشْتَتنــَـــــا... ذكــــَـــرُت ليـــَــالي الَجمــــْـــع كنَّا َسويـــَّـــــة 

  لثمنــــــــا خفـــــافــا للمطايا وقبلنــــا... لئن رجعــــــــــوا يومــــــا إلى َدار ِعزِّهــِــــْم 

  تركنَـــاه في دار العــــــدوِّ ويممنـــا... ضــــــــراٌر مقيــــــــــٌد  ولم أنس إذا قالــــــــوا
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  ومـــــــا نحن إال مثل لفظ بال معنى... فمـــــا هــــــــذه األيّــــــــــــــــام إال معــــــارة 

  33منَّـــــــاوإن بعـــــــدوا عنَّـــــــا وإن منعوا ... َسالٌم على األْحباِب في كلِّ ساعة 

تبدأ الشاعرة من حلظة توتر مفجعة مؤملة ترسم فيها حوار داخلي ختيلي، ختاطب الغراب،      

 صغري فإنه غراب نفسه؛ البني غراب أما الشؤم، به أرادوا إذا البني غراب «الغراب، أمساء وأشهر

، فمخاطبة 34»هابانوا عن إذا منازهلم مواضع يف لسقوطها البني، غراب غراب لكل قيل وإمنا

الغراب هو خماطبة األمكنة اخلالية اليت تركها أصحا�ا موحشة بال أنيس، فكأ�م يرثو�ا وهي يف 

  .تلك احلالة

تشري إىل الذهاب والتنحي " غراب" كما يرمز الغراب للشؤم والفراق، فاجلذر اللغوي للفظة      

، وهي احلالة اليت يعيشها ضرار شقيق الشاعرة، ومبا 35عن الناس، النوى والبعد، والنفي عن البلد

فـَبَـَعَث « : املوت، حسب ما جاء قوله تعاىل/أن رمزية الغراب يف تراثنا اإلسالمي مرتبطة بالقتل

َلَتا َأَعَجْزُت َأنْ  َأُكوَن ِمْثَل  اللَُّه ُغَرابًا يـَْبَحُث ِفي اَألْرِض لُِيرِيَُه َكْيَف يـَُواِري َسْوَأَة َأِخيِه قَاَل يَا َويـْ

،  فإ�ا ترفض هذا الغراب 36» (31)لنَّاِدِميَن ِمَن ا َهَذا اْلُغَراِب فَُأَواِرَي َسْوَأَة َأِخي فََأْصَبحَ 

وترفض كل ما حيمله من دالالت حزينة ومؤملة تتجاهلها، فهي ال تريد أن تواري أخاها القرب كما 

  .د بعدها الوجودييزعم الغراب بل تريد له حياة أطول تؤازرها وتسن

فتسعى جاهدة يف حماولة يائسة للبحث عن أخيها الغائب هناك بعيدا يف األسر، حيث توازن     

بني زمنني خمتلفني ماض وحاضر، ماض كان فيه األنس واجتماع العائلة وما يف ذلك من �جة 

ر وأمل وسرور، وحاضر حزين يتقطع قلب الشاعرة حزنا ملا يعيشه أخوها عند الروم من أس

  .   السجن، وما جيول حوله من خطر

مث تقرر خولة أن ختلص أخاها بنفسها وتأخذ بثأره، وتقدمت مع اجليش إىل أنطاكية مع     

  : النِّساء وهي تنشد

  فكيف ينــاُم مقـــروَح الجفـــونِ ... أبعد أخي تلذُّ الغمــُض عيــــــني 

  ــــزُّ عليَّ مـِــْن عيني اليمينِ أعــَـ... سأبكي مــــا ُحييُت على شقيــٍق 

  لهـــان عليَّ إذا هـــو غيُر هونِ ... فلــــــــو أنيِّ لحقــت بـــه قتيــــال 

  وأعلـّـــق منـــه بالحبـــِْل الَمِتينِ ... وكنــت إلى السَّلــــو أرى طريقـــا 

  ـوُت َمــــْوَت الُمْسَتِكينِ فلْيَس يَمُ ... وإنَّا َمْعَشـــــــٌر َمْن َمــاَت ِمنـــَّــا 
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      37أما أبكي وقد قطعوا وتيني... مهــــــال  :وقالوا لَم بُكاك؟ فقلت

تبدأ الّشاعرة بلحظة توتر وأمل وفجيعة، وقد استطاعت بواسطة االستفهام أن تنقل مشاعرها 

السلب إىل وأحاسيسها وتبني مدى إصرارها على مواجهة الراهن وحتقيق املستحيل، فتتحول من 

اإلجياب، من امرأة حتت رمحة السلطة الذكورية كموروث زمين يف ا�تمعات العربية غالبا، إىل امرأة 

فاعلة إجيابية تتجه صوب املغامرة واملوت، فتغري بذلك زمنها امليت السليب زمن االنتظار 

صوت اجلماعة يف  واالستسالم إىل زمن إجيايب زمن املغامرة، وإن تعاىل صوت األنا الشاعرة مع

موقف التحدي والقوة بعدما انفردت الذات حبز�ا ووجعها يف مطلع املقطوعة ويف خامتتها ألن 

  .املشاعر داخلية خاصة لن يكشف النقاب عنها إال من عايشها حقا

اجلفون، ( واملالحظ يف املقطوعة السابقة أن الشاعرة كررت العني وما يتصل �ا عدة مرات      

، أل�ا انطلقت من الفقد الذي ال يشفي غليله إال مثوله بشخصه أمامها، ألن )يين سأبكي، ع

طيفه حياصرها وكل حلمها أن يعود من أسره، وهو كل حلمها املستقبلي ألن العني ترمز 

  .للمستقبل الذي تأمل أن تعيشه الذات بعمق يف فضاء الدهر

مزوعة مرا، وتتأمل ملعاناته وفراقه، قالت الشاعرة وقد تتأمل الّشاعرة البنها األسري فتبكيه بكاء    

  : ، البنها األسري يف وقعة أنطاكيةبنت عملوق الحميرية

ـــا    وقـد أحرقْت مــــني الخــُدود المداِمعُ ــــــــأيـــــَا ولــــــِدي ق   د زاد قلـــــبي تلهُّب

  ـد حميت منِّي الحشـــَا واألَضاِلعُ وقـــــد أْضرَمْت نَاُر الُمصيبـــة شعلـــة    وقــــــ

  واسأْل عنــــــك الرُّكب كي يخبرونني    بحـــــــــــــــالك كيمـــــا تستِكــــنُّ المداِمعُ 

  فلم يكن فيهم مخبر عنك صادحا    وال منهـُـــــــــم مــــن قــــــــاَل إنَّك راِجـــــعُ 

  مصــْــــــــــــــدوٌع وطْرفي َدامــِــــــعُ  فيا ولدي مذ غبت كّدرت عيشتي     فقلبي

  وم وعقلي مولـَّــــــٌه      ودمعــــي مسفـــــــــــوٌح وداري َبالِقــــُع ـــــــــــوفكري مقســ

ــــــًة      وإن تكـــن األخرى فما العبد َصانِعُ  ــــــا ُصْمت هللا َحجَّ   38فإن تُك حيـَّ

اليت تعرب عن بعد املسافة الزمانية " أيا"ها بنداء مستعينة بأداة النداء تفتتح الّشاعرة نصّ     

واملكانية، مع ما يزيد من جراحات وأالم مع هذه الفجوات، آملة أن يكون هناك قربا حقيقيا 

بعدما تغلغل يف أعماقها وسكن وجدا�ا والزم مشاعرها وأحاسيسها، تنطلق من آنيتها واصفة 

، واستمر أمل الفراق والوجع حيفر )قد زاد قليب تلهُّبا(متطَّط وتباطء زمنه حاضرها املوجع الذي 
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خدودها وحيرقها أملا وحسرة، ويلهب حشاها وأضلعها، ولن يسكن مواجعها ويوقف مدامعها إال 

ما يتواتر من أخبار تأيت من هنا ومن هناك، ولكنها ترسم حلظات أمل وجيزة تنتهي خبيبات 

  .لب كاذبة كما تسفر عن ذلك األزمنة اآلتيةالظن، أل�ا يف الغا

ومن مناذج أْشعار الُفتوحات اإلْسالمية ما تركته الّشواعر ِمن َمراثي حزينة تقطع القلب ومتزق      

األحشاء، ال سيما وقد كانت هذه املقطعات آنية ارجتاليه يف أغلبها تزامن حلظات احلسرة واألمل 

، فتعرب عن حلظة مأساوية تعيشها الّشاعرة اليت فقدت قريبا وتساير خفقان القلب وعربات العني

أو حبيبا، وهذه املرثيات بدأت تتحول شعريتها وتتخلص من جاهليتها فغلب عليها الطابع 

العّباس الذي  أخيها  رثاء يف مرداس بنت لعمرة مقطوعة الديين، ومن األمثلة على ذلك جند

 :استشهد يف معركة القادسية تقول فيها

 َزَوالَهــا أمسِ  ُحــــــمَّ  ِإذ َعِشيَرتُـــــــــــهُ    ُم   ــَعراه اـــــَمــــ على ِمْرَداسٍ  ابنَ  َتْبكِ لِ 

 وجَداُلهـَــــا َفْضُلهــا إليـــــــه َكفاهم    َفَكــــــــانَ  اَألِمــــيرِ  ِعْندَ  إذْ  الَخْصمِ  َلدى

 39ِطالُلهـَــا الرِّيــّــــــاحِ  أَنـَْهّلت َهـــْوجَ  ِإَذا ــا   ـــــــــــــيَتهُكفِ  لِلَحـاِمِليــــنَ  وُمعِضلَـــــــةٍ 

ختاطب الّشاعرة ذا�ا املنكسرة وحتثها على البكاء وتتمىن أن يشاركها اجلميع هذه اللحظات       

 املوجعة، فهي ال حتس بفقدان أخيها تشرذم ذا�ا وتفّككها فقط بل تشعر أن موته هو مو�ا

وموت كل قبيلتها وعشري�ا، فما القبيلة إال جمموعة من األفراد وموت فرد فيها يهدد مبوت 

اجلماعة، واملكان الذي نفقد فيه عزيزا علينا يتحول إىل مكان عدائي مؤمل، حيمل الوجع وحييل إىل 

ا الفقد، كما أن زمن الفجيعة ميتد ويتمطط وميسي ثقيال على الّشاعرة وعلى كل من يشاركه

  . مأسا�ا

  : المرأة الطّيف: ثالثا

شكل حضور الطيف يف القصيدة العربية ظاهرة متميزة، حىت كأ�ا حتولت إىل تقليد فين، ينقل     

بواسطته الّشاعر أحاسيسه ويعرب عما جييش خباطره، وخيتصر األزمنة واألمكنة، فقد سار شعراء 

        .   آخر يف فضاءات جديدة الفتوحات على منوال من سبقهم ولكن أخذ الطيف بعدا

  :يقول الّشاعر الفاتح

  أال طرقْت رْحِلي وقْد نـَاَم ُصْحَبتي    بإيــــــواَن شرين المزخرف خلتي

  ولو شهدت يومي جلوالء حربنــــا     ويوم نهاونــــد المهول استهلت 
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  إذن لرأت ضرب امرئ غير خامل   مجيد يطعن الرمح أروع مصلت

  عـــوا يا عــروة بن مهلهـل    ضربت جموع الفرس حتى تولتولمــــا د

  دفعت عليهـــــم رجلــــتي وفوارسي     وجــردت سيفـــــي فيهم ثم آلتي

  وكم من عـــــــــدو أشوس متمــــرد      عليــــه بخيلي في الهيــاج أظلت

  40لى أن تجلتوكم كربـــــــــــــــة فرجتها وكريهة        شددت لها أزري إ

القص هو « يستعرض الشاعر قصة ختيلية عن حمبوبته اليت زارته على حني غفلة وباعتبار      

الّتشكيل املثايل للخربة اإلنسانية الّزمنية، حيث إنه التجسيد للصريورة اليت متثل البعد الوجودي 

فقد انطلق من  )41(»للزمن، فالزمن هو احلركة والتغري هو املسار الذي حيول احلاضر إىل ماض 

حلظة آنية لرحلة حبيبته عرب زمنه الذايت  وهي رحلة عجائبية اخرتقت الّزمن العادي، وجتاوزته إىل 

فرمقت اللّيَل وطوت البيداء طيَّا، وهي ختتار يف ذلك للوصال زمنها  زمن آخر يف سرعة الضوء،

لة خيالية، يعيشها الّشاعر يف ذهنه احلميِمي اخلاص الذي يْنأى عن أزمَنة النّاس العاديني، فهي رح

فريسم هلا زما�ا ومكا�ا، لقد امتنعت الّرحلة الواقعية فاستبدهلا الّشاعر برحلة خيالية، استعار هلا 

زمن ذاته وتركها تليب حاجاته النفسية، وحتقق وجوده عن طريق االستذكار ليال، وبواسطة حلم 

الذي حيصل من حتويل حلم يقظة ما إىل عمل  وأي مسو وجودي هو ذلك« اليقظة حيقق وجوده 

ذلك احللم الذي تعيشه ذاته مبفردها بعيدا عن  )42(»فين، ومن كون املرء منشئ حلمه اليقظ

 وتلغى املسافات األزمنة ختتلط احللم يف وطقسيهما، الزمان واملكان شرطي" الناس، فيلغى 

  43) (العسري ويتيسر املستحيل ويتحقق

فية ليست جديدة عند الشاعر الفاتح بل جند هلا مناذج عديدة يف الشعر العريب والّرحلة الطي    

منذ العصر اجلاهلي، حتولت إىل تقليد فين مارسه الّشعراء ليعربوا من خالله عن جمموعة من 

تعّجب الشُّعراء كثريا من زيارة الطَّيف « اإلحياءات، ويصلوا بواسطته إىل مجلة من الغايات، وقد

لدار وشحط املزار، ووعرة الطرق، واشتباه السبل واهتدائه إىل املضاجع من غري هاد على بعد ا

يرشده وعاضد يعضده، وكيف قطع بعيد املسافة بال حافر وال خف يف أقرب مدة وأسرع زمان ؟ 

ألن الشعراء فرضت أن زيارة الطيف حقيقة، وأ�ا يف اليوم كاليقظة فال بد مع ذلك من العجب 

نه من طي البعيد بغري ركاب وجوب البالد بال صحاب، ومن املعاين املقصودة يف مما تعجبوا م

، فقد فرَّق الزمن املوضوعي بني )44(»الطيف أن يلم بذكر ماهيته وسببه، واملقتضى لتخيله وتصوره



  إشكاالت في اللغة واألدبمجلة        2021: السنة 2: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  914 - 896: ص 

 

909 

  University of Tamanghasset Algeria                                                   اجلزائر  -تامنغستجامعة 

عروة بن زيد اخليل وحمبوبته، فصنع زمنا جديدا ذاتيا يعيشه مبفرده بعيدا عن عيون الوشاة / الشاعر

رقباء، واختار له الليل كزمن محيمي خاص يتمىن تطاوله ومتاديه ليتطاول زمن املتعة وميتد وهو وال

  .  يتعايش مع الطيف الذي ختيله ومتثله وجعله حقيقة ماثلة أمامه بكل جتلياته

أنه « والرَّغبة يف لقاء احملبوب تدفع الشاعر إىل مدح الطيف والتلذذ بلحظة الوصال فريى فيه      

ارة من غري وعد خيشى مطله وخياف لّيه وفوته، و اللذة اليت مل حتتسب ومل ترتقب يتضاعف �ا زي

االلتذاذ واالستمتاع، وأنه وصل من قاطع وزيارة من هاجر وعطاء من مانع، وبذل من ضنني 

، لقد شاركت املرأة )45(»وجود من خبيل وللشيء بعد ضده من النفوس موقع معروف غري جمهول

إيوان كسرى وانبهر بزخرفه فاحتاج / بة الشاعر مشاركة ختيلية وجدانية بعدما استعمر املكاناحملبو / 

ملن يشاركه مشاركة عاطفية هذا املكان، فيعرب عن حاجاته اجلمالية، ألن استحضار األنثى معناه 

جعل  إعطاء بعدا مجاليا للمكان، ألن املكان الذي ال يؤنث ال يعول عليه بتعبري ابن عريب، وقد

  .هذا املكان خصبا تنطلق منه احلياة، بعدما كان مدججا باخلطر واملوت

  :   يقول بشر بن ربيعة اخلثعمي  

  ألّم خيـــــــاٌل من أميمـــَة ُموِهنــًــا     وقْد َجَعَلْت ُأوَلى النُّجوم تـَُغورُ 

  لَّ َشطيرُ ونحُن بصحـراَء العذيِب وَدارِهـَــــا      ِحَجازيـــة إّن المحـــــ

      46وال غرَو إال جوِبَها البيد في الدَُّجى     ومـِـــْن ُدونِنَــا َرعن أشمٌّ وقــورُ 

لقد أتعب طيف أميمة الّشاعر حني أمل به ذات ليلة مقمرة، فبات يعدُّ النُّجوم ويعدِّد األزمنة     

رعن (سل جبلية شاهقة وهي تتمطَّى أمامه ثقيلة، وتتمدَّد وتطول مع بعد املسافة ووجود سال

، وصحراء فسيحة األرجاء تباعد بينه وبني دارها هناك يف احلجاز، ولكّن طيفها مرق كل )أشم

هذه املسافات وجتاوزها يف سرعة الضوء حىت غدت أمامه ماثلة حتكي أشواقه وتعرب عما جييش 

  .بذاته

منهم .. تشهد أربعة آالف مسلم اس" ويف موقعة اجلسر اليت ا�زم فيها املسلمون هزمية مؤملة     

، يقف 47سبعون صحابيا،  على رأسهم أبو عبيدة بن مسعود الثقفي، وعبد اهللا بن مرثد الثقفي

أبو حمجن الثقفي يف مرثية مؤملة إلخوانه الذين سبقوه يف الشهادة، وخاصة ابن عمه قائد اجليش 

  :أيب عبيدة الثقفي، فكان املطلع غزيل طيفي يقول

  َوِمن دوِن َمْسَراها فَياٍف َمَجاِهلُ    ِف  ــرَّْت َنْحَونَـــا أمُّ يُوسأنَّى َتسَ  
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  وغــُـوِدَر أفـــراٍس َلهـُـم وَرَواِحلُ     إلى فتيٍة بالطَِّف نِْلُت َسَراُهْم         

  إلى أَجل لْم يأتَِها َوَهَو َعاِجلُ     وَما لْمُت نْفِسي فيهم غيَر أنَّها        

َماء األباجلُ    ا رُُمُت حتّى َخَرقوا ِبرَماِحهم  ومَ           ثيابي وَجاَدْت بالدِّ

  لدى الفيل يدمي نحرها والشواكلُ     زوئرة   ــــــــوحتى رأيت مهرتي م       

  وصرع حولي الصالحون األماثل   وما رحت حّتى كنت آخر رائح        

    48ِبما كاَن يَعُفوها الضِّفاف األرامُل   ه  ـــــوأْضَحى أبُو ِجيِر خالًء بيوتُ        

يتعجب الّشاعر من وصول طيف احملبوبة، وكيف متكن من قطع مسافات طويلة وفياف      

شاسعة وأمكنة متعددة وجمهولة، فأّم يوسف وإن كانت قد تكون امرأة حقيقية تغزل �ا الّشاعر 

ر، ولكنها تتحول إىل معىن رمزي وهلا قصة واقعية يف حياته حسب ما جاء يف ديوان الشاع

يتشظى إىل دالالت خمتلفة، ففقدان هذه احملبوبة وقد ربطها باألمومة بكلِّ ما حتمل هذه اللفظة 

من مجع مشل وأمان، هو فقدان حلظات زمنية يفتقر هلا الشَّاعر الفاتح وهو يعيش هناك يف الغربة، 

  .  جنان اخللد، أو لن يعيشها يف دنياه وقد ارتقى شهيًدا هناك يف 

وحيضر الطيف يف رائعة أليب ذؤيب اهلذيل اليت ميدح فيها عبد اهللا بن الزبري وكان صاحبه          

  :49يف غزاة إفريقية و�ا مات أبو ذؤيب يقول

 ُهــــــــُدّوًا فَـــَأرََّق َقلبــــــًا َقريَحـــا َأِمن أُمِّ ُسفياَن طَيٌف َسرى    

 50فََأسَلمتُــــُه     َوَلم َأُك ِمّمــا َعنــَـــاُه َضريَحـــــا َعصاني الُفـــؤادُ 

  51ِمن َنحِوِهنَّ َسليماً َصحيَحا ــــعَ  َوَقد ُكنُت َأغِبطُــُه َأن يَريـــــــ   

  52كما تغبط الّدنُف المستـــــ    بلَّ بالبـــُـرِء تـَْنبــَـــؤُه ُمْسَتريَحــــــا

هناك يف بلدان أخرى بعيدة، ولكنها استطاعت أن تشّكل استثناء  مشغول باجلهاِد والفتوح 

الشاعر اليت حددت مسعاها واختذت طريقها حنو اجلهاد يف سبيل اهللا، / خاصا، فهذه الذات

  .أغلقت كل أبواب احلياة األخرى، ونأت عن كل الفنت لتتفرغ هلدفها السامي الذي رمسته

جدلية بني احلضور والغياب بني حضور احملبوبة وغيا�ا،  بني الطّيف والّشاعر جدلية زمنية،    

بني اآلن اللحظة الزمنية الليلية احلاضرة اليت يعيشها الشاعر وهي حلظة افتقار وعدم وبني الزمن 

  . احملبوبة، فيكون غنيا بالوجود/ املاضي الذي يسرتجعه وهو زمن ممتلئ متتزج فيه الذات باآلخر
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ينطلق فيها الّشاعر من حلظة انتشاء وامتالء متهيدا للغرض العام الذي  يف املقدمة الطيفية اليت

سيتطرق له فتكون هناك عالقة وطيدة بني هذا التمهيد واألفكار اليت يطرحها الشاعر يف منت 

القصيدة، فلفظة أم يف مطلع القصيدة تتسرب يف ثنايا النص، لتشع بالدالالت وتنفجر باملعاين، 

ها الشاعر الفاتح هناك يف شبه اجلزيرة العربية سيعاد بعثها هنا من جديد، فأم سفيان اليت ترك

وبالتايل فالبيت املؤسس هناك سيعاد بناؤه هنا، وأزمنة األمومة والدفء واألمان ستشع يف البلدان 

  . املفتوحة بفضل القائد احملنك وا�اهد املقدام

األم كي تعيد تأسيس / تختزل األزمنة لتحضر املرأةميثل الطّيف الّسرعة اخلاطفة اليت �ّيج الذّكرى ف

البيت من جديد بأقسى سرعة، وحتول املكان من صورته ا�دبة القاحلة إىل صورة النماء 

واخلصب، وسرعان ما يعّمق الشاعر هذه الفكرة حني يشري يف األبيات املوالية للربق والسحاب 

املعطاءة اخلرية اليت اخرتقت أنَّاة الّزمن هي نفسها واملطر قبل أن يتعرض ملواصفات املمدوح، فاألم 

القادرة على اإلجناب واخلصب وقد جنحت يف ذلك من خالل املمدوح الذي جاء صورة للبعث 

واخلصب مبؤهالته وقدرته على الفعل اإلجيايب ومتكنه من حتويل األزمنة امليتة إىل أزمنة حّية 

  . ان والتقوىواألمكنة املظلمة إىل أمكنة مشرقة باألمي

  :  خاتمة

شكل حضور املرأة يف شعر الفتوحات اإلسالمية ظاهرة شعرية متميزة، فقد غرف الشعراء          

من معني موروثهم الثقايف، وامتزجوا بالبيئات اجلديدة، مستثمرين الفضاءات املفتوحة، مستفيدين 

ملشركني الذين وقفوا يف وجه من عناصر الصراع مع جيوش الفرس والروم وغريمها من األعداء ا

الدعوة احملمدية، فكان للمرأة بعدا رمزيا جمازيا خاصا، تبعث على النصر وتنشر الدين اإلسالمي، 

وتوحي باخلصب واالنبعاث، فكانت املرأة حبيبة توحي بالذات الشاعرة وتدل على التشبث 

  . ن واالستقرار باحلياة، وكانت أّما ترمز للوطن واالنتماء وأختا حتيل على األم

 

 :هوامش
                                                           

، اململكة العربية السعودية،  )املدينة املنورة(املرأة العربية يف جاهليتها وإسالمها، مكتبة الثقافة  :عبد اهللا عفيفيـ  1

 .19، ص 1 ج
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 ، ص 2005 ، 1، ط)املغرب (اخلطاب الشعري اجلاهلي، رؤية جديدة، املركز الثقايف العريب :ـ حسن مسكني 2

53. 
دار املنتخب الطلل يف النص العريب، دراسة يف الظاهرة الطللية مظهرا للرؤية العربية،  :ـ  سعد حسن كموين 3

 . 37ص  1999، )لبنان(العرىب 
  . 63 ص ت ، د2، ط)مصر (العريب الفكر دار اجلاهلي، الشعر يف املرأة :ويفاحل حممد ـ أمحد 4
، )القاهرة ( مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة) اجلزء اخلامس ( تاريخ التمدن اإلسالمي  :ــ جرجي زيدان 5

 .67، ص 2012
 64/ 5 القاهرة اإلسالمي، التمدن تاريخ :زيدان ـ جرحي 6
(  دراسات نقدية لظواهر يف الشعر العريب، دار احلامد للنشر والتوزيع :الدخيلي ــ حسني علي عبد احلسني 7

 .27، ص 1، ط 2011 ، )األردن
 .70ص  ،1991، 1ط) بريوت(املؤسسة اجلامعية للنشر والتوزيع  شاعرية أحالم اليقظة، :ـــ  غاستون باشالر 8
ص  ،يف عهد اخلليفتني أبو بكر وعمر، مجع ودراسةشعر الفتوح االسالمية يف بالد الشام  : ابتسام صامية ــ 9

54 . 
 .205ص  ، )القاهرة(مطابع النور اإلسالمي الزمن عند شعراء قبل اإلسالم، :عبد اهللا الصائغ ـــــ 10
 .933، ص  3ج، )بريوت(دار صادر  معجم البلدان، :ياقوت احلموي ـــ 11
، 1، ط)بريوت(حتقيق جميد طراد، دار الكتاب العريب  شرح ديوان عنرتة بن شداد، :اخلطيب التربيزي  ــــ 12

 .171،ص 1992
 . 172ـ الرجع نفسه،  ص 13
 ،2حممد أبو الفضل إبراهيم،دار املعارف مبصر، طتح  تاريخ الطربي، أبو جعفر حممد بن جرير الطربي، ـ 14

 .582، ص 4ج
 ،6هارون، دار املعارف، القاهرة، ط تح أمحد حممد شاكر وعبد السالم حممد املفضليات، :ــ املفضل الضيب 15

 .135ص 
النقد النسقي، متثيالت النسق يف الشعر اجلاهلي، األهلية للنشر والتوزيع، اململكة  :ــ يوسف حممود عليمات 16

 .76، ص 2015، 1، ط)عمان ( األردنية اهلامشية

، 2، ط)األردن(عمان،  ،ىالصورة الفنية يف ضوء النقد احلديث، مكتبة األقص :ــ نصرت عبد الرمحن 17  

 .158، ص1982
 .163شعر الفتوحات اإلسالمية يف صدر اإلسالم، ص  :ــ عبد املتعال القاضي 18
، 1، ط)األردن ( دراسات نقدية لظواهر يف الشعر العريب، دار احلامد للنشر والتوزيع :ــ حسني علي الدخيلي 19

 .22، ص 2011



  إشكاالت في اللغة واألدبمجلة        2021: السنة 2: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  914 - 896: ص 

 

913 

  University of Tamanghasset Algeria                                                   اجلزائر  -تامنغستجامعة 

 
 .248ــ شعراء إسالميني، ص  20
 .تقّطع: اــ تقضب 21
 مواضع: غمرة ومثقب. بعدت : ـ شطت 22
تركت جلاجيت : أن ال يلتفت إىل لومة الئم، وال عذل عاذل، وأن يقيم على ما هو عليه، يقول: ــ اللجاجة 23

 لشييب
 .يصيبها الّطلُّ : ــ تطلُّ  24
ي أطيب الرياح ــ رياحا تسري من الليل واجلناب ناحية القوم، حيل ينزل، جينب تصيبه ريح اجلنوب وه 25

 .باحلجاز
، ص )لبنان ( شرح أشعار اهلذليني، دار الكتب العلمية، بريوت :ــ أبو سعيد احلسن بن احلسني السكري 26

143.  
 .53، ص 1ـ الواقدي، فتوح الّشام، ج 27
 .21ـ سورة الّسجدة، اآلية  28
،  ص 1995، 1، ط)لبنان (لتوزيعشعلة قنديل، تر خليل أمحد خليل، املؤسسة اجلامعية للنشر وا :ــ باشالر 29

10. 
  .285، ص  1فتوح الشام، ج :ــ الواقدي 30

 .142، ص 4ــ تاريخ الواقدي، ج 31
 .16ص  ،)القاهرة (الشعر النسائي يف أدبنا القدمي، مكتبة غريب :ــ  مي يوسف خليف 32
/ 172،  ص 1934، 1، ط)بريوت ( شاعرات العرب يف اجلاهلية واإلسالم، املكتبة األهلية :ــ بشري ميوت 33

173. 
القاهرة (احلليب البايب مصطفى مطبعة هارون، السالم عبد حتقيق ،احليوان اجلاحظ،  :حبر بن عمرو عثمان ــ أبو 34

 .433ص ، 2 ط ، 3، ج )
 .3225ص ، ) القاهرة(للنشر والتوزيع  ، دار املعارف"غرب" ــ لسان العرب، مادة  35
 .31: ــ  املائدة، اآلية 36
عرق يف القلب إذا انقطع مات : ، الوتني173شاعرات العرب يف اجلاهلية واإلسالم، ص  :ــ بشري ميوت 37

 .االنسان
 .285/286، ص 1ــ فتوح الشام، الواقدي، ج 38
،ص  14 ج ،1994، 1ط )لبنان ( ، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت األغاين  :ــ  أبو الفرج األصفهاين 39

465. 
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: احلبيبة ، جلوالء و�اوند: زارتين، إيوان شرين يف فارس، اخللة: طرقت رحلي. 138لطوال، ص ــ األخبار ا 40

 . بكت: موقعتان يف العراق وفارس، استهلت
 .84، ص 2002 ،)مصر(القارئ والنص العالمة والداللة، ا�لس األعلى للثقافة :سيزا قاسم ـــ 41
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