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 ملخص:

أن الدراسات وما جمع قديًما من الشعر لم تكن منصفةً بين شعر الرجال و شعر النساء           

بل يرى الدارسون و النقاد الكثير من غض النظر و التغافل للشعر النسائي ألسباب غير معروفة 

حتى إن بعضهم رجَح وجود الكثير من شعر النساء الذي أُهمل وترَك في طي النسيان, فمرحلة 

قبل اإلسالم هي مرحلة مثيرة للتساؤل و الجدل لما تحمله من معاني الفصاحة و البالغه  شعر ما

العربية التي ال يضاهيها أحد و هذا ما يعلل نزول القرآن بنفس لغة العرب ليبين لهم أنهم على 

تركز هذة الورقة البحثية على جمالييات الشعر  ,الرغم من بالغتهم عاجزون عن اإلتيان بمثله  

لنسائي ومايعكسة من صورة المراة العربية والشاعرة وهل يوازي جمال الشعر الرجالي في ذلك ا

العصر من خالل النصوص الشعرية التي وصلت لنا بما يكمل الدراسات التي أُجريت على 

 .الشعر النسائي و بما يوازي دراسات الشعر الرجالي

 عصر؟فيجيب عن ما هي مكانةً المرأة والشاعرة في ذلك ال

 وهل يوازي الشعر النسائي الشعر الرجالي في ذلك العصر؟
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ABSTRACT 

That studies and what was old collection of poetry were not fair between 

the hair of men and women's hair, but scholars and critics see a lot of 

turning a blind eye and neglecting women's poetry for unknown reasons, 

so that some of them favored the presence of a lot of women’s hair that 

was neglected and left in limbo, The stage of pre-Islamic poetry is a 

questionable and controversial stage, as it carries the meanings of Arabic 

eloquence and rhetoric that no one can match. This explains the descent 

of the Qur’an in the same language of the Arabs to show them that 

despite their rhetoric they are unable to do the same, this research paper 

focuses on aesthetics Feminist poetry and what it reflects from the image 

of Arab and poet women, and is it equivalent to the beauty of men's 

poetry in that era through poetic texts that reached us to complement 

studies that were conducted on female poetry and as equivalent to men's 

poetry studies. 

Its answers what is the position of the woman and the poet in that era؟ 

Is female poetry equivalent to men's poetry in that era? 

Key words: women’s poetry, pre-Islamic literature, pre-Islamic 

poetry, Arab poets, pre-Islamic poems. 
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مما ال شك فيه أن كل أمة أبدعت في مجال معين لبناء مجدها, وأن إبداع أية أمة ينبع من 

اهتمامات شعبها, فكان إبداع األمه العربية واهتمامها باللغة والفصاحة فأرسل هللا لهم معجزةً 

اللغة لغويةً وعلميةً متكاملةً وشاملةً وهو القرآن الكريم, ليبين لهم على رغم فصاحتهم وشغفهم ب

 واألدب والشعر خاصة إال أنهم عاجزون عن اإلتيان بمثله . 

فاألمة العربية ُعرفْت وُمنذ نَشأَتها باهتمامها باألدب عامةً والشعر خاصةً, وإذا أمعنا  

واالقتصادية  نجده يعكس الكثير من المعلومات التأريخية واالجتماعية والسياسية النَظر للشعر  

 وحتى النفسية للشاعر,ومن هنا تنبع أهمية الشعر باإلضافة إلى كونه إبداًعا. 

على الرغم من كثرة الدراسات األدبية إال أنها كانت تميل لشعر الرجال أكثر من هي فالمشكلة 

وبنفس الوقت إهتمت بنقل النصوص أكثر من تحليلها تحليالً وفق النظريات شعر النساء 

وهل يوازي الشعر  مكانةً المرأة والشاعرة في ذلك العصر؟ما هي  عنالبحث  نافيجيبة, المعاصر

وبيان مواطن  دراسة الشعر وتحليله فالهدف من هذة الدراسة هو ؟آنذاكالنسائي الشعر الرجالي 

نه ألالجمال والقوة والضعف والعاطفة وكل مايخص الحدث أو المناسبة التي قيلت فية القصيدة 

رافًدا أساسيًا لمعلومات كثيرة علمية وتأريخية وفنية فمن هنا نجد أهمية دراسة النصوص عد يُ 

  .الشعرية وتحليلها تحلياًل أدبًيا

قسَم الباحثون والمؤرخون األدب إلى عصور لتسهيل دراسته فكل عصر سياسي معتمد على فترٍة 

رة في األدب عامة وفي زمنيٍة له ظروف اجتماعية وسياسية واقتصادية بلورت عوامل مؤث

الشعر خاصة ففي هذه الدراسة تتناول الباحثة عصر ماقبل اإلسالم وقد سماه بعضهم "بالعصر 

الجاهلي" فمن المحجف والظلم أن يُسمى هذا العصر بهذا االسم ففي هذا العصر نجد الشعر 

على مراحل حتى يعكس البالغة والجمال واإلبداع التي لم تأت من تلقاء  نَفسها بل تَبلورْت 

وصلت لنا النصوص الشعرية بهذا الشكل شبه المتكامل من بحور وأوزان وألفاظ وصور وقيم 

أخالقية أتممها اإلسالم بمجيئه , فليس من العدل اتهامه بعصر  الجهل  والتخلف ومنهم من نَسب 

إلى جهل  الناس باألمور   (1892)شوقي,,    هذه التَسميه )الجهل( بمعنى السفه والطيش والحمق

العمل بالعلم الصحيحة لعبادتهم واتباعهم الهوى والطيش, وهذا هو الصحيح ألن الجهل هو عدم 

على اعتبار أنهم َعرفوا بعلمهم وذكائهم المتوقد قضية اإليمان باهلل تعالى وتوصلوا إليها من خالل 

اعترافهم بربوبيته سبحانه وتعالى ولكنهم أبوا إال أن يتبعوا أهواءهم. ولكن التسمية في عمومها 

على الرغم  من عدم وجود  ,عرتظلم هذا العصر لما نجد في شعره  من تكامل للصورة النهائيه للش
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دراسات موجهة لشعر هذا العصر ومن المعروف أن رقي آدب األقوام والشعوب ينعكس بأدبها 

,وأغلب الدراسات كانت تراجم (1891)أحمد, بداعاإلفال يمكن ألمة جاهلة أن تَحمل مثل هذا 

 (2112)رغداء, أو دراسة نقدية مثل  (2118)بشير & محقق., ودوواوين كما في 

 

 

 مشكلة البحث

الدراسات السابقة قد صورت لنا ظلم ذلك العصر للمرأة  أن تكمن مشكلة البحث

كانت دواوين لنصوص شعرية  فمن هذة الدراسات ما وتهميشها وضعف دورها وشخصيتها

أساليب البيان في الشعر النسوي كما في بعادة أوتراجم للشاعرات دون الغوص بمعاني الشعر و

 (2118)بشير & محقق., وبعضها كان عبارة عن جمع وترجمة  (2114)صغير,  القديم

الكثير من المواقف دون الرجوع الى تحليل النصوص الشعرية التي بينت لنا للشاعرات النساء 

 بنظريات النقد المعاصر. وفق أعادة تحليل النصوص الصورة لتلك واألحداث المغايرة

 البحث أسئلة

  مكانةً المرأة والشاعرة في ذلك العصر؟ما هي 

 ؟آنذاكوهل يوازي الشعر النسائي الشعر الرجالي 

 أهداف البحث 

 إعادة تحليل النصوص وفق نظريات النقد المعاصر. -1

 بيان شخصية المرأة ودورها ومواقفها وبالغتها وذكائها في ذلك العصر. -2

 أهمية البحث

عد رافًدا أساسيًا لمعلومات كثيرة علمية وتأريخية وفنية فمن هنا نجد أهمية دراسة يُ ألن الشعر 

وهل يوازي شعرها لمعرفة مكانة المرأة وشخصيتها  تحلياًل أدبيًاالنصوص الشعرية وتحليلها 

 .شعرالرجل

 تحليل شعرالمرأة
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ال ننكر أن األدب يتأثر أو بمعنى أصح يتَطبع بطَوابع الشعوب واحتياجاتها على َمر  

العصور وال نُنكر أن الظروف السياسية واالجتماعية واالقتصادية والمناخية لها تأثير قوي على 

 مسار األدب واتجاهاته وأغراضه وألفاظه. 

اسه لألدب بصورة عامة ومن جهٍة أخرى اختلفْت اآلراء حول طرق البحث أو الدر 

والشعر بصورة خاصة ومنهجيتها فمنهم من يدعو إلى العناية  بشخصياْت األدباء وبحياتهم المادية 

والمعنوية ومؤثراتها حتى نتبين ماينفرد به األديب ومايشترك به مع باقي األدباء وبعدها يمكننا 

. وبعضهم يدعو إلى تصنيف األدب في (2111)وجيه,  أن نضع األدباء في فصائل واتجاهات

 ان لكنهم بهذا يظلمون الشاعر وتميزه وتفرده. كل أمة بحسب الجنس والمكان والزم

وهناك جهة أخرى تدعو إلى دراسة كل قسم من األدب على حدة ورؤية تطوره على مر   

العصور باعتبار أن األدب كالكائن الحي يخضُع للتطور وقد يتولد بعضها من بعض.ويرى  

مخطط الذي إبتدعه جاكبسون رامان سلدن أن الموقف النقدي المعاصر يمكن إيجازه عن طريق ال

Jacobson   حين ذهب الى أن عملية التوصيل في االعمال االدبية تقوم على عناصر هي

 والشفرة والقارئ  )الرسالة( :الكاتب والسياق والكتابة

 -وذلك على النحو التالي :

 كاتب                سياق                      قارئ 

 كتابة                        

 شفرة                      

ثم بين أن كل نظرية تركز على عنصر بعينهفي دراسة االدب,فالنظرية الرومانسية مثالً تركز 

على الكاتب والفينومنولجية على القارئ والماركسية على السياق والبنيوية على الشفرة وهكذا 

فتحليل النص يعتمد على النظريات على  (2118مترجم., -1844)رامان &  سائر النظريات

 حسب تكوينه وتلوينه من قبل الكاتب المبدع.  

إال إننا نرى بأن األدب يحتاج إلى األخذ بكل هذه الطرق لدراسة األدب دراسة مفصلة من غير 

حمل وزنًا وقافية ويدل على  فالشعُر هو الكالم الذي ي . أن نهمل شيئا على حساب شيء آخر
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حيث ينتج عن شعور وأحاسيس وانفعاالت وعواطف من حزن وسعادة فيقوم الشاعر  معنى معين

  .(2111)الطالب,  بتحويلها إلى تعبيرات

اهتم الباحثون والمحللون والنقاد في هذا العصر بالشعر النسائي ألسباب عديدة منها فقر هذا  

وظهور حركة تحرر المراة في هذا  المجال للدراسات بما يوازي الشعر الرجالي,

 الميادين ومشاركتها للرجل في المجال األدبي واإلبداعي,العصرومساواتها بالرجل في كل 

باإلضافة الى التطور الحاصل بالمناهج النقدية والتحليلية واالهتمام بالنص الشعري واالنطالق 

منه لدراسة الموضوع المزمع دراسته إلى جانب االهتمـام بدراسـة المنـاهج األدبية الحديثة, 

, بما يناسب الـنص المدروس  (2111)عنبر & هللا, ه المناهجوتحليل النص األدبي من خالل هذ

التقليدي باإلبتعاد عن المنهج  منه إلى جوانب الموضوع المختلفـةويفرغ شحنته األدبية لإلنطالق 

أدى الى رسم محاور للدراسة والمناقشة والنقد التي أثارت الكثير من القضايا الغير مسبوقة قد 

تناولها الباحثون والمحللون والنقاد ومن أهم تلك القضايا:إهمال الشعر النسائي بالدراسات القديمة 

المجتمع قبل مجيئ وقلة ما وصل إلينا من النصوص الشعرية من ذلك العصر,ومكانة المرأة في 

اإلسالم واإلختالف على تسمية الشعر النسائي وغيرها من القضايا التي تخص التحليل 

 .(et al., 2013)ممتحن الموضوعي والفني

فلم تقتصر الدراسات على هذا المحور فقط بل أن التطور الذي حصل في نظريات النقد الحديثة 

محاولة اإللمام بكل جوانب التحليل والنقد  التي إهتمت بكل الجوانب للدراسة التحليلية والنقدية 

يخرج بنقد بناء لمقاربة النصوص  (2111& فوزية, )بوشارب  إليجاد منهاج متكامل

الشعرية,آدى هذا الى اعادة تحليل النصوص الشعرية القديمة المتميزة فالشـعر الجاهـــلي نـص 

متـفرد له من خصوصية األصالة والتفرد القسط الوافر, وهذا ما جعله نصاً ال يرفض أي  متمـيز

الكشف عـن بعضـها, أو محاولة استنــطاق ما غمض  قراءة تحاول أن تستنطق جوانبه من أجل

الشعري قبل اإلسالم نص متمنع دائما, وتلك خاصية النُّصوص  منها, ومن ثم أثبت أن النص

إن قناعتنا أن ما أثير حول الشعر  (2114)بلوحي,  .اإلبداعية الراقية ذات البعد اإلنساني

األيام أنه أمسك بحقيقة هذا النص, وأن مجال الجاهلي, وما كتب عنه لم يكن يـدعي في يوم من 

االجتهاد فيه قد أُغلق, ومن ثم فبقاء النَّص الجاهلي مرهون بخاصية التفتح على كل القراءات, 

 وبقدرة القراءة على استنطاق ما تمنع فيه بغية محاولة الكشف عنها, ولكنها دائماً تجـده متمنعاً 

(ÖMER, 2014) كانت الدافع الرئيس للخوض في هذه القضايا النقدية التي أثيـرت مـن حول ,
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عري قبل اإلسالم, فتمنعه نابع من لغته البريئـة المشـبعة بـالرؤى اإلنسانية, والتي ال النص الش

 .(2113)حديد & الدين,  تتحمل التعسف في الطرح, واإلدعاء في قول الفصل

مجيئ  فمن هذا المنطلق  نقوم بتحليل النصوص الشعرية التي وصلت لنا من الشعر النسائي قبل

فيكون تحليل النص من محاور  دبية المعاصرةاإلسالم ويقوم التحليل وفق المناهج والنظريات األ

: 

 اوالً:محور التحليل من خارج النص 

والذي يتضمن الحياة العامه للشاعر,ونسبة النص االدبي الى قائله,والمناسبة التي قيل فيها النص 

 الشعري مبيناً من خاللها الغرض الشعري.

 ثانياً:محور التحليل من داخل النص:

بيان جماليات المضمون وتتضمن الكشف عن أفكار النص والكشف عن العاطفة وتحليل الجانب 

 الداللي وبيان جماليات األشكال وتتضمن الموسيقى والمستوى اللغوي واخيراً التناص.

)محمد,   المختلفةاال أن هذا التحليل ال يمكن أن يغطي كل جوانب ايحاءات النص الشعري 

فقد أثبتت الدراسات الحديثة أن كل ما يلم من جوانب التحليل النقدي بكافة نظرياته إنما  (2115

 هو مقاربة للنص الشعري ليس إال.

النظريات األدبية وعلى ضوء كل ماجاء نحلل النصوص الشعرية لشعر النساء قبل اإلسالم وفق 

 المعاصرة.

 أختيرت ال على التعيين منها: ة لشاعراتالشعري لبعض النصوص وهنا تحليل

 فاطمة بنت مر -1

  ترجمتها

 .من عصر ما قبل اإلسالم كانت من فضليات بني خثعم وهي كاهنه

 المناسبة

أرادت أن يتزوجها عبدهللا أبو النبي محمد )صلى هللا عليه وسلم ( وتعطيه مائة من اإلبل فقال  

لها: ما ذاك إلي وإنما أنا راجع في ذلك إلى إرادة أبي, وزوجه أبوه آمنه بنت وهب الزهرية التي 
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)بشير & محقق.,  أَصبحت فيما بعد أُم الرسول محمد )صلى هللا عليه وسلم ( فقالت فاطمة

2118) : 

 قطر  ــــــــــفتألألت بحناثم ال        ي رأيت مخيلة لمعت ــــــإن

 بدر  ــــــــــــــماحوله كإضاءة ال        ا بها نور يُضيء بهـــــفسم                     

 قفر  ـــــــــــوقعْت به وعمارة ال       لد ـا حيا بـــــــورأيت ُسقياه                     

 وريــــــــــما كل قادح زنده ي     خًرا  أبوء  به   ــــــفرجوته ف                      

 ا تدريـــــــــــــالذي سلبْت وم       سلبْت مني ا زهريةــــــهلل م                     

 

 

 

 

 معاني الكلمات

مخيلة: هي القوة التي تخيل األشياء وتصورها وهي مرآة العقل, القطر: الماء أو الدمع أو 

العرق,سما عال وارتفع, القفر: الخالء من االرض ال ماء فيها وال ناس وال كأل, البوء: باء 

 .   (1121)العربية,  يوري: ورى الزند أخرج نارهالشيء إليه رجع, 

 التحليل

تصف الشاعرة أنها رأت نورا يشع من وجه عبدهللا فوصفته بإشراقة تضيء من جبينه مختلطة 

مع القطر أي العرق فكان شعاع قوي وكثير كأنه يضيء ماحوله كإضاءة القمر المكتمل ثم قالت 

بأن هذا النور ينور ماحوله كأنه ماء َسقى بلدا بأرض يابسة الحياة فيه فأعاد الحياة من نبات 

وان وناس إليها, وبعد أن وصفت جمال وعظمة مارأته من نور في جبينه أرادت أن تحصل وحي

عليه بعرضها الزواج عليه وترجته معللة بإنها لم ترى هذا الشيء عند باقي الرجال فشبهته بجمله 
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ماكل قادح زنده يوري أي ليس كل ما يشتعل يضيء ثم ذكرت أن زهرية وهي آمنه بنت وهب قد 

 النور وما تدري. أخذت هذا 

نرى أن الشاعرة استخدمت ألفاظا واضحة المعاني وسهلة الفهم أما موسيقا النص الشعري  

فكانت القافية بحرف الراء والوزن فاعالتن من بحر الرمل. وقد يظهر صدق المشاعر وجرأتها 

شاعرة لما عرضت به من أفكار قله ما نجدها في شعر ذلك العصر. وقد يتجلى بوضوح عاطفة ال

)سهام,   في البيت األخير وحزنها على ما لم تستطع الحصول عليه وخصوصا أنها تعرف قيمته

2114)  . 

استخدمت الشاعرة االستعارة: مخيلة لمعت وتألألت والبيت ورأيت سقياها حيا بلد وقعت به  

 وعمارة القفر والتشبيه: النور كإضاءة البدر والكناية: وما كل قادح زنده يوري. 

لقد اتسمت هذه القصيدة بصدق المشاعر واألحاسيس واأللفاظ الواضحه والغير معقدة قد اجتمعت 

وزان والبحر والقافيه لتؤدي دوًرا في التعبير عن مشاعر الشاعرة وبما أرادته وقد مع موسيقا األ

نالحظ جرأة الموضوع الذي خاضته الشاعرة فعلى الرغم من أن بعضهم قد صور المرأة في هذا 

 وهذا ما ال نراه في هذه القصيدة.العصر بأنها تابعة ومسلوبة اإلرادة 

 

 صفية بنت ثعلبة الشيباني -2

 ترجمتها 

ينتهي نسبها األعلى إلى ربيعة بن نزار بن معد بن عثمان,أسهمت إسهاماً ضخماً في جمع قومها  

شيبان والقبائل األخرى ليوقعوا بالفرس في معركة ذي قار بقيادة هانئ بن مسعود وأخوها عمر 

رجاحة عقلها بن ثعلبة كان على رأس الوقعة األخيرة بين العرب والعجم, وكانت تلقب بالحجيجة ل

 ومنزلتها بين قومها.  

 

 المناسبة: 



 

11 

 

استجارت بها, فأجارتها, وقامت إلى قومها  -وهي هند بنت النعمان  -أن )الُحرقَةُ(  

 : (2118)بشير & محقق.,  تعلمهم بهذة اإلجارة ضد كسرى, وجيوشه, بقولها على بحر الكامل

 ـــــان  ــــــــــاً                   كــــــــلُّ األَعارب  يا بني شيبفقد أَماتتهُ معـــــــــ أَحـــيوا الجوارَ 

 ـــــان  سةٌ في الدُّر  و الُمرجـــــــرةٌ                   مــــــغروحــــــ عذُر؟ قد لَفّت ثيابيمــــا ال

 ـــان  وصفوةُ النُّعمـــــــــــــــــالك وآلُعلى                   ذاُت الحجال بنُت الملوك ذوي الممــ

ان  المـــــــــــــــــــ  ـــم                   وتقوّمون ذوابلَ وتشحذون سيوفكـــــــــــ أَتهافتونَ   ـــرَّ

 ــدان  ألَبـــــــــــــــــــــــــم يا معشري                  وتجّددون حقيبة آوتُسومون جنودُكــــــــ

بَـــــــــــــــــــــاسر  قد أَجرُت لحـــرٍة                  بكهول  معشر نا وعلى األَكــــ  ـــــان  وبالشُّ

ة آلفرســــــــــــقومي هــــــــل قبيٌل مثلُهُم                  عند الك فاـاُن شيبــــ  ـــــــــان  ح  و كرَّ

 ــــان  ائب  آلَحدثــــــــــــــــــــٍة                 مــا مثلهم في نالــــذوائب  من فروع  ربيعــــال و

 ــــانـيويحاطُ عمري من صروف زمــــــ   ــَف من العدا              قــــوٌم يجيرون اللهيـــ

 ـــــراُد الهياَج بنو ابي ال تتقي                  مسطي العدو  وصولةَ آألَقــــــــــــــــــــران  تَــــــ

 ــــــــوائٍل                   ينجو الطريُد بَشطبٍة وحصــــــــــــــــــــان  ُحجيَجة وائٍل وبــــــإنّي 

نا                   بالفخر  والمعروف  وآالحــــــــــــــــــــــان  ا آل شيبـــي  ــــاٍن ظفرتُم في الـــدُّ

 معاني الكلمات

تشحذون: تحدون سنانه بالمسن وغيره,ذوابل: صفة للرماح الرقيقة, المران: الرماح الصلبة 

اللهيف: المظلوم المضطر يستغيث اللدنة,الذوائب: أعالي الشيء, الحدثان: الليل والنهار, 

ويتحسر, يحاط: يمنع سبيل النجاة, صروف زماني: نوائبه وشدائدة, الهياج: نوبة وفورة, صولة: 

 . (2111)العربية, سطوة, الطريد: المطارد الهارب, شطبة: يراد هنا سيفه

  

 التحليل  
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بدأت الحجيجة تصوير الحياة والموت للجوار بأمرها أحيوا الجوار في البيت األول ثم  

ي بصورة أخرى متمثلة بالجملة اإلستعارية مغروسة في الدر والمرجان أي أكملت البيت الثان

تصف نشأة الحرقة في العز والكرم وهي بنت ملك ثم تكمل ابياتها بشحذ همم قومها وإثارة 

حماسهم بإسلوب واضح بوصفهم يعدون للحرب بشحذ سيوفهم ويقومون رماحهم ويستعدون بعدة 

وتفتخر بهم بسؤال هل من أحد مثلهم في الحروب ثم تذكر بني الحرب ثم تذكر إسم قومها شيبان 

ربيعة أيضاً الأحد مثلهم بإجارتهم المستنجد من العدو ويحمونها من مصائب الزمان إلى أن 

صورت صورة اخرى في البيت )تراُد الهياج( وهي استعارة لجيوش كسرى وتأمرهم بعدم 

بالفخر بنفسها وبقومها شيبان الذين فازوا في  الخوف إلثارة حماستهم ثم تنهي قصيدتها ببيتين

 الدنيا بالفخر بالمعروف واإلحسان.  

 

 هند بنت النعمان بن المنذر )الُحرقة(  -3

 ترجمتها 

هند بنت النعمان بن منذر ملك المناذرة وهي شاعرة مخضرمة ولدت ونشأت في قصر أبيها 

فسجنه ومات في سجنه وهي مسيحية وعندما شبت طلبها كسرى للزواج فأبى النعمان أن يزوجها 

فقد ترهبت ولبست المسوح وقامت في ديرها دير هند الصغرى بين الحيرة والكوفة توفيت بعد 

 .  (2118)بشير & محقق.,  ه ودفنت في ديرها74زيارات الحجاج لها وتقدر سنة وفاتها 

 

 المناسبة 

أرسل كسرى صوائح في بالد العرب تنادي أن برئت الذمة ممن يحمي أو يؤوي الحرقة فقالت 

)بشير & محقق.,  الحرقة تتألف على جمود همة العرب وتخاذلهم أمام كسرى من بحر الكامل

2118): 

 ــــودــــتل نفسي أعــــــــــم                  لي في الجوار فقفي كل القبائل مطعـــــ لم يبقَ 

 ــــــــودم يعدني العـــــــــأموت و ل ــة                   أنينت أحسب والحوادث جمـــماك
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 ــــدديتبــــــــــــــــــولدي                  ملكا  يزول  و شمله  رأيت على جراية مـــ حتى

 ـردـــميذع أطـــــــوَرجعُت من بعد الســ             ــــان أَعظم دهيـة     ـبالنعمـــ فُدهيت

ٍة َحَسَن آلحفيظة  يوجَ جــُعرب حتى لم أَ وغشيُت ُكلَّ آل رَّ  ـــدُ ــــــــــــــــــد                 ذا م 

ه يتوقـــــــــاً وجوعــــت                 عطشورجعُت في إ ضمار  نفسي كي أَمُ   ـــدُ ـــاً حرُّ

 ــدُ ـــــــــصــــــا                  والموُت فهو لكل حٍي ُمرْ ـــُموتي بَُعيد أَبيك  كيف حياتُنـــ 

 ـــدُ سيضمُّ جســـمك  بعد ذاك آلمْلَحـــــ         ـــُس مــــوتي حسرةً وآستيقني         يانفـ 

 ــدُ ُجــــــــــــــا                 الالسهُل سهُل وال نجوٌد أَنْ ـا ذهَب آلعزا قلَّ آلوفـــخاَب الرج

الٌد جلمــــــ           ـــا       اس  من عباراتهجمدْت عيوُن الن  ـــــــدُ وقلوبُهـــم صـــٌم ص 

 ـــــــــَردُ مقتولةَ اآلبـــــــــاء  ن ْضوآ تُطْ          ــــــةً         ــةً محزونموَن يتيمــال يـــرح

دُ كان المنـــــــادي للجوار  يُســــــ           ــل ذا       ــاُر وقبتبغي الجوار فال تُجـــ  ـــــوَّ

ُع قلبُــــةٌ فتأيـدـــه فَْرجــفالموت ُ فيــــ  ــــــأدُ ـــــــــــه يتي                  ليـــــــس آلُمفَزَّ

 ـــدُ ــــــــــٍش غضه يتنكَّ ولخصب  عيـــ        ــــدوُم سرورهُ         ـــــدهٍر اليــــأٍُف لــ

 ــــــدُ وبدور  شمٍس فارقتــــها آألَْسُعـــــ       ــٍل          ـــل ظـــٍل زائمـــا الدهُر االَّ مثـ

دُ ل ألَْعظمين هالَكـــــــهم يتـــــــــ    ـاً             ـدهر  أعظُم مطلبوصروف هذا ال  ـــــودَّ

 ـــــُؤددُ ـاألَسمحون لســـــــــا                 يفنى آالعالي أيتُم أَسفآل يفنى كمــــــْل رأَفهـــ

نـــا ال يُْنجـــــــــةٌ                  ووضيُع قوٍم في ـــــــــان  بقيال مــا أَظنُّ و للزم  ـــــدُ الدُّ

ــــقومي تهيي للممـــ  ــــدُ حْزن إذا ال يْسعـــــــــى بذي أَولــــ                  ــــهــات  فإنّـَ

 

 معاني الكلمات
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ع: العود: التقدم في  السن, دهيت: أصبت بداهية المصيبه, نضوا: نضى الشيء أخرجه منه, المفزَّ

 .  (2111)العربية,  من زال عنه الفزع يتأيد: يتقوى, يتنكد: يتكدر صار عسيراً شاقاً 

 التحليل 

نجد الحرقة تصف ماعانته بعد هروبها من كسرى وإنها لم تجد من يأويها من القبائل وأن موتها 

هو أولى بها ولم تكن تظن أنها تموت في ريعان شبابها ثم عادت لرثاء أبيها بعجبها لزوال ملكه 

 وتبدده ثم صورت جوعها وعطشها بالحرارة المتوقدة فقد أستعارتها من النار, فتخاطب نفسها

بلفعل األمر موتي وتصور الموت بأنه مرصُد, ثم تظهر لنا بصورة تجمد عيون الناس إستعارًة 

للجمود بوصف تعجب الناس وقلوبهم صم قاسية صالد جلمد بصفات الحجر لوصف عدم 

تعاطفهم معها, وبعدها صورت تذمرها من الدهر بأنه أليدوم سروره وخصب العيش فهي 

من صفات األرض ونسبتها للعيش, ثم تلتها في البيت الذي بعده  إستعارة صفتي الخصب والغضة

بتصوير الدهر بالظل الزائل كتشبية والتشبيه  الثاني بجملة بدور شمس فارقتها األيدي, ثم بينت 

صروف الدهر بتودد هالكه لألعظمين, وهي إستعارة التودد صفه للعاقل ونسبتها للدهر, ثم تختم 

 للموت فهو أولى بصاحب الحزن الذي اليسعد.  أبياتها بوصف استسالمها 

 

 ائجالنت

نجد بأن شعر المرأة قبل االسالم يتميز من الناحية الموضوعية بتعدد األغراض وتنوعها بغالبية 

غرض الرثاء ويرجع السبب عاطفة المرأة القوية وصدق مشاعرها وقدرتها بعكس هذا الشعور 

الرجل في هذا المحور فنجد لها من الغزل والمدح بالتصوير الشعري,فقد كانت موازية لشعر 

 والتحريض بالثأر وغيرها من األغراض األُخرى.  الشوق والحنين والهجاءو والفخروالرثاء

ما من الناحية الفنية فنجد قوة األلفاظ وجزالتها كما نراها في شعر الرجال والتكاد تخلو من أ

التناص في الشعر النسوي الجاهلي أما أن عاكسة بنية  البساطة والوضوح في بعض اآلحيان

تكون متكافئة مع شعر الشعراء والسيما في التناص ذاتة المثل الذي اتكأت عليه الشاعرة الجاهلية 

يرفع بالنص الشعري  ما أن يكون تناصاً المرجعية االسطورية والتأريخية والخرافية وبناءأو

متاح منه الشعراء بالتناص مع قرينتها أوالشاعر النسوي إلى السير في هدي المعجم اللغوي الذي أ

الجاهلي وتشكيل أنساق لغوية بنائية تضع الشاعرة على مستوى معجمياً واحداً مع الشاعر. ومن 
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الممتع الكشف عن جماليات هذا الشعر وصورتة الفنية المميزة بسبك عجيب وبليغ وكأنه معجرة 

ساسه الشعر ومن الواضح أن أتى مناهج يدرس على بعصر لم تكن فية الكتابة وال القراءة وال ح

 هناك إختالف في األفكار على حسب طبيعة المرأة وإختالفها عن الرجل.

ما ماتميزت به الشاعرة عن الرجل الشاعر هو صدق العاطفة الذي يتجلى بوضوح في أ

 وعدم تكسب المرأة بالشعر كما يفعل الرجل. النصوص الشعرية,

اإلسالم كان اليخلو من المقدمات الطلليه ورحلة الناقة وقضية وصف  لكن شعر الرجل قبل 

الحيوان ومشقتة في الصحراء ووصف المرأة التي كانت هي محور شعرة وشغفة الدائم بشوقة 

 وهذا مانجدة مفقود في شعر المرأة قبل اإلسالم. للضفر بها, هلوصف شقاء

 اً من تمتعها بالعاطفة القوية معبر ونجد بوضوح قوة شخصية المرأة وصالبتها على الرغم

إلنعكاس طبيعة البيئة الصحراوية وأثرها فيها.فكانت لها مكانة عظيمة ودور فعال في المجتمع 

تجلى بضرورة ذكر الشاعر المرأة في القصيدة الجاهلية وتأثر القبيلة بتحريض نسائهم بالشعر 

ثاءها لموتاها وبالفخر بقبيلتها فكانت تتميز خذ الثأر وبدور المرأة بمدحها المقربين منها وبرأعلى 

بالوقار والحكمة والفطنة على الرغم من وجود دراسات قد نادت بظلم المرأة في المجتمع العربي 

ويجدر القول بأن  سالم وتهميشها لكن هذا لم يكن واضح في النصوص التي وصلت إلينا.قبل اإل

 شعرها قد أُهمل من قبل أغلب النقاد والمؤلفين والجامعين في العصور التي تلت هذا العصر. 

 

 التوصيات

وصي الباحثين بإعادة تحليل النصوص الشعرية لشاعرات العرب في العصر اإلسالمي لبيان أ

 كريمها.شخصية المرأة وطريقة عيشها ومكانتها وموقف اإلسالم في دعم المرأة وت

 

 

 

 والمراجعالمصادر
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