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ّمقدمة:

 ةه قد ُخص  بدراسات عد  عر ليس موضوعا جديدا، ذلك أن  ع المرأة في الش  موضو  إن  
ة فيما يتعل   تناولت  ةعر الجاهلي، فهناك العديد من البحوث العلمي  ق بالمرأة في الش  وخاص 

اليك عراسات نذكر: صورة المرأة في شعر الص  عر، ومن بين تلك الد  دراسة المرأة في الش  
ر األموي، لمنذر ذيب كفافي كفافي، وصورة المرأة المثال صوص حتى نهاية العصوالل  

 حيم طه، ورمز المرأة في شعرقات، لطه غالب عبد الر  ة عند شعراء المعل  ورموزها الديني  
ة المرأة ، إليمان كاملي، ورمزي  -أنموذجا-جئة إلى أعشاب صدرك''نادية نواصر ''أنا الل  

 رها.''، لبلقاسم زدمي...، وغي-أنموذجا-بلقيساني ''قصيدة في الشعر السياسي لنزار قب  

 دالمرأة في شعر محم  ''راسات، إذ يأخذ عنوان: ويأتي هذا البحث استكماال لتلك الد  
بدراسة المرأة في شعر هذا الشاعر، دون أن يخرج  ويختص   ،''-ةدراسة تطبيقي  -جربوعة
ابقة ات الس  راسفي الد   ما تجلىة أو غيرها، مثلة دراسة أخرى، كدراسة الخصائص الفني  إلى أي  

قد و ة لقصائده، صفة خاص   د جربوعة''، شاعر أعطىاعر ''محم  للمرأة، فالملَحظ أن الش  
ورة اعر الص  من عناصر القصيدة لديه، وقد تجاوز الش   جعل من صورة المرأة عنصرا هاًما

م الخيال خللها إلى عال ة، التي يدخل منة أو اإليحائي  ورة الرمزي  ة ليصل إلى أوج الص  العادي  
 رمز واإليحاء.في ال   لً متمث  

 ور الكثيف للمرأة في معظم أشعارهراسة، الحضفلعل  الذي دفعني إلى مثل هذه الد  
شعره  ظيح اعر، الذي لمتها عند هذا الش  لع على صورة المرأة ورمزي  غبة في االط  وكذا الر  
 راً اعر ''جربوعة'' المرأة؟ وهل كان متأث  الش   ، فكيف صو رالكافي من البحث والد راسة بالقدر
مز شيء تر  أة؟ وألي  ة للمر لت نظرته الخاص  عراء الذين سبقوه في تصويره لها؟ وفيم تمث  بالش  

ت االستعانة بالمنهج الوصفي الذي ساؤالت تم  هذه الت  المرأة في شعره؟، ولإلجابة عن 
وص ة، من أجل معالجتها وتحليلها، والغصوص الشعري  ة والن  ة العلمي  استدعته طبيعة الماد  

 في أعماقها. 



 

 

مة مقد  ين، إضافة إلى تمهيد يسبقهما، و راسة إلى فصلين تطبيقي  وقد ُقس مت هذه الد  
خلله تتب ع  من عر، وتم  ة المرأة في الش  مهيد إلبراز أهمي  البحث وخاتمته، حيث ُخص ص الت  

شاعرنا جزائري األصل، فقد تعر ض  وبما أن  بالمرأة منذ العصر الجاهلي،  اءاهتمام الشعر 
الفصل  اة لشعراء جزائريين تناولوا المرأة في أشعارهم، أم  ماذج الشعري  مهيد لذكر بعض الن  الت  

د جربوعة''، وضم  عنصريين هما: األول فقد ُخص ص ألنماط صورة المرأة في شعر ''محم  
ا ، أم  ل المرأة الجسد، والمرأة والمجتمعر األو  ة، تناول العنصورة المعنوي  ة والص  ورة المادي  الص  

صورتها و  فاتث عن صورة المرأة من حيث األخلق، ومن حيث الص  اني فقد تحد  العنصر الث  
ي شعر ة المرأة فاني بعنصريه جاء إلبراز رمزي  من حيث الوضع االجتماعي، والفصل الث  

ا ، أم  ة من تراث ديني وتراث أدبيراثي  موز التل بالر  د جربوعة''، فاختص  العنصر األو  ''محم  
انت خاتمة اعر، وكة التي برزت في شعر هذا الش  موز الطبيعي  اني فتناول الر  العنصر الث  

 ل إليه البحث من نتائج.صة لما توص  البحث مخص  

 ، لعل  هوالمراجع كان لها الفضل في إثرائ وقد اعتمد البحث على جملة من المصادر
– عري األمويفي الخطاب الش   ور''، والحب  عر األموي، ''لفاطمة تج  الش  ها: المرأة في أهم  

ة رمزي  ورة ال''، ''آلن تحسين الجلبي''، والص  -عمر بن أبي ربيعة وجميل بن معمر أنموذجا
مز ''، والر  ار الهمالي''، ''لنجاة عم  -يسي نموذجاشعر خليفة التل  –عر العربي الحديث في الش  

 دي''... وغيرها.كن د علياتي(، ''لمحم  اب ونازك والبي  ي  لعربي الحديث )السعر اوالقناع في الش  

ات التي راسة الد  عدا قل  ة صعوبة ُتذكر، عوبات، فلم تكن هناك أي  سبة للص  أما بالن  
ذ أقد م هذا الجهد الذي أتمن  د جربوعة'' بالبحث والد  اعر ''محم  تناولت شعر الش   أن  ىراسة، وا 
 ن أسهمم ني أغتنم الفرصة لتقديم خالص شكري وامتناني وتقديري لكل  فإن   تكون منه اإلفادة،

، وصديقاتي وزملئي ،في إنجاز هذا البحث، سواء بالقليل أو بالكثير، وأخص  أساتذتي الكرام
شكر وعرفان، وآمل أن يكون هذا البحث قادرًا على اإليفاء  ي جميعا كل  ات، فلهم من  الوفي  

عن  د جربوعة'' والكشفة غوامض شعر ''محم  في تجلي   -و بالقليلول-بغرضه، بأن ُيسهم



 

 

 ما توفيقي إال  وفيق والس داد، و ة، وأسأل اهلل الت  رموزه وتراكيبه الخاص   صورة المرأة فيه، بفك  
 العظيم. باهلل العلي  
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ّتمهيد:

هتمام افر من العناية واالة ما جعلها تحظى بقسط و المرأة تكتسي من األهمي   أن   ال شك  
ت األجيال، فالمرأة هي أساس جل، فلوالها لما عمرت األرض، ولوالها لما امتد  من طرف الر  

 واألخت واالبنة والزوجة والحبيبة...الخ الحياة، وهي منبع العطف والحنان، ألنها األم  

ْرأُته هي مَ ه و ْمَرأتُ اجاء في لسان العرب: '' للعرب في المرأة ثلث لغات، ُيقال هي 
وهذا  جل، قال:صدق كالر   ألمرئها ه ُيقال للمرأة، إن  ه، وحكى ابن األعرابي: أن  تَ وهي َمرْ 

يهودي  هل نادر، وفي حديث علي كر م اهلل وجهه، لما تزوج فاطمة رضوان اهلل عليهما: قال
ي كامل ن رجل، أجت امرأة، يريد امرأة كاملة، كما ُيقال فلأراد أن يبتاع منه ثيابا، لقد تزو  

ة كبرى إذ ال معنى للحياة من دون وجود المرأة فيها، فهي ، وللمرأة أهمي  (1)جال''في الر  
يف لط  ، وهي ا[...]ة صف الجميل الذي يحمل في قلبه رحيق الحياة وسلسبيل المحب  ''الن  
فس وجمال ة طهارة الن  بشري  م العل  باب، ويُ ج نيران الش  ماوي الذي هبط إلى األرض ليؤج  الس  

ة بعد مجيء اإلسلم فقد منذ الِقدم، وخاص   باالهتمام، لهذا فقد ظفرت المرأة (2)''الحنان
ر الحقوق التي أعطاها اإلسلم للمرأة تفتقدها الكثي ع بجميع حقوقها، بل إن  أصبحت تتمت  

 ه ''من الواضح لمن نظر في حقوق المرأةساء في المجتمعات غير المسلمة، إذ أن  من الن  
، فقد حث  اإلسلم (3)ح رجحاناً عظيماً إذا ُوزنت بواجباتها''رج  ة حقوق المرأة تُ وواجباتها أن كف  

 .ة المرأة األم  فق بها، وخاص  على رعاية حقوق المرأة والر  

                                       
 ، ماد ة )َمَرَأ(.151، ص1، مج1991، 1روت، لبنان، طدار صادر، بي ،ابن منظور: لسان العرب )1(
 .151، ص-ثرالن  -2، مج1991، 1كبا، بيروت، لبنان، ط أ.يوان، تح: إميل ي: الد  ابأبو القاسم الش   )2(
 .122، ص2112، 1وزيع، بيروت، لبنان، طشر والت  باعة والن  للط  ين عترا: ماذا عن المرأة؟، اليمامة نورالد   )3(
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وج واألبناء، وذلك لما تقوم به من أكرمها اإلسلم، وجعل لها حقوقًا على الز   فاألم  
ة األبناء ، ففي تربي  (1)له من المشاق والمتاعب في سبيل تنشئتهمتتحم   ة األبناءـ، وماتربي  

 ره.مساهمة عظيمة في بناء المجتمع وتطو  

ذا ما عدنا إلى الجانب األدبي، فإن   اء عراء واألدبقد الزمت الش   المرأة نا نجد صورةوا 
الفرق  أن   وقد ذكرها في شعره، غير ى ال نكاد نجد شاعرًا واحدًا إال  على مر  العصور، حت  
 ، بل إن  عراء العرب وحسبالش   لىة، وال يقتصر ذكر المرأة عوالقل   بينهم يكمن في الكثرة

يلي عر الش  ال لذلك بالش  رهم، ونمث  عراء غير العرب تحد ثوا عن المرأة في أشعاالعديد من الش  
 تة'':الذي يقول في قصيدة ''المرأة المي   ''،Bablo Niroda'' ''ودابابلوّنيّر''

 ودْ ِت فجأًة عن الوجُ بْ غِ  إنْ 

 حياةْ  بلَ  حِت فجأةً إن أصبَ 

 ا في الحياةْ أنَ  ر  مِ أستَ سَ 

ّذا،ة هَ تابَ على كِ  ؤُ جرُ ال أَ 

ّ(2)ي الحياةْ أنا فِ  ر  أستمِ سَ ّت  إن أنِت مِ 

[...] 

كسب تُ  هي التي، فاصعبً  جود أمًراة عن الو غياب المرأ أن   الت أكيداعر هنا يريد فالش  
 ر الغربي.عة المرأة في الش  وسرورًا، وتمنحها أمًل متجد دًا، ومن هنا تبرز أهمي   الحياة بهجةً 

                                       
، 12العدد، 2111العراق،  ،ة جامعة دياليعر العربي الحديث، مجل  في الش   حامد صالح جاسم: صورة األم   ينظر: (1)

 .212ص
(2)ic nadwah.com bwww.ara، 11:11، 2111-12-11، العراق، يتر: جاسم الوالئ. 
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ة عراء منذ العصر الجاهلي، إذ خص صوا بدايا في شعرنا العربي، فقد ُعنَي بها الش  أم  
ن لم تقصائدهم لذكر المرأة والبكاء على األطلل، مثلما ُوجد عند شعراء المعل   كن قات، وا 

نا نجدها داخلها، وال غرابة في ذلك، '' ففي المرأة وحدها استطاعوا قصيدة فإن  ال في مستهل  
ر من قلب الحياة أن يجدوا ذلك الينبوع  تلكوفي المرأة وحدها ظفروا ب، [...]السحري المتفج 

في ، (1)فس إلى الجمال''ظمأ القلب إلى الحسن وُغل ة الن   ئة، التي تطفالكأس الروي   
 جوء إلى المرأة.هر فيه إال بالل  الد   زمن ال عزاء لُكرب

ي ف في هجره، فهو الذيطلب من محبوبته فاطمة أن تتلط   ''القيسّؤمّر''اهو  فها
 (2): ه يفعل كل ما تأمره بهأحب ها قلبه حب ًا عظيمًا، لدرجة أن  

نْ        لِ ل  دَ التَ ّهذا عَض هًل بَ مَ  مُ اطِ فَ أَ  ّليمِ جْ أفي مِ رْ ِت صَ عْ مَ زْ َأ نِت قدْ كُ  وا 

ّ*علِ فْ يَ  لبَ ري القَ مُ ا تأْ مهمَ ّكِ وأن           لي ب ِك قاتِ حُ  أن  ّن يِك مِ غر  أَ 

ّشدّ ''ويقول  ّبن ّالعبسعنترة ، وهو يناجي دار عبلة، ويطلب منها أن تتكلم ''ياد
 (3) وتجيبه:

 ه مِ و تَ  بعدَ  ارَ َت الد  فْ رَ عَ  هلْ  أمْ        مد  رَ تَ مُ ّمنْ  عراءُ الش   غادرَ  هلْ 
ّميلَ َة واسْ عبلَ  وِعِمي صباحًا دارَ ّ ّّّ  ّّتكل مي واءِ بالجِ  بلةَ عَ  رَ يا دا

 *مِ لو  تَ المُ  حاجةَ ََ  فَدٌن ألقضيَ           ها وكأن  ُّت فيها ناقتيفْ وقَ فَ 

                                       
 .151يوان، صابي: الد  لش  أبو القاسم ا )1(
 )د.ت(، ،(ط.د)لبنان،  ،كتور وفاء الباني، دار الجيل، بيروتيوان، تح: حن ا الفاخوري بمؤازرة الد  القيس: الد   ؤامر ( 2)

 .22ص

 أزمعِت: نويِت، صرمي: هجري. * 

، 1991، 1سورية، ط ، حلب،قات العشر، دار القلم العربي  فرهود وزهير مصطفى اليازجي: المعل   عبد اهللأحمد (3)
 .12ص

ُمترد م: من قولك رد مت الشيء إذا أصلحته، الجواء: بلد في نجد، عمي صباحا: تحية جاهلية، الفدن: القصر،  * 
م نفسه. م: المتمكث، وعنى بالمتلو   المتلو 
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ي م على الديار الفارغة من أهلها، ويستأنس بها، وهو بهذا يشففشوقه لعبلة جعله يسل  
 ير األطلل.ة نفسه، إذ لم يبقى من الحبيبة غغل  

 (1) في صاحبته هريرة: ''األعشى''ويقول 

ّلُ جُ داعًا أيها الر  وَ  وهل ُتطيقُ ّّّّّّّّّلُ حِ رتَ مُ  بَ الر كْ  إن   ةَ ريرَ ود ع هُ 

ّ(2) *الَوِحلُ  جي  شي الوَ يمْ ّماكَ  ىينشي الُهوَ تمْ      هاضُ وارِ قوٌل عَ صْ مَ ّعاُء،رْ ر اُء، فَ غَ 

 ابة.ذ  ها جميلة ذات مشية جة إلى أن  فوداع هذه الحبيبة صعب ال تطيقه نفسه، إضاف

نى عليها بة التي تُ كيزة األساسي  ة هي الر  المرأة كانت لشعراء الجاهلي   الملحظ هنا أن  
ر ''المرأة هي عنص ون قصائدهم بالبكاء على األطلل، إذ أن  ؤ ة عندما يبدأشعارهم، وخاص  

 .اعرمتها عند الش  ، ولوالها لما اكتسبت تلك األطلل قي(3)ئيسي''لل الر  الط  

عاليك قد تغن وا أيضًا بالمرأة، وذكروها في أشعارهم، وهؤالء عراء الص  كما نجد الش  
 لي.كوا بالجانب األخلقي للمرأة أكثر من اهتمامهم بوصفها الجمالي الش  عراء قد اهتم  الش  

ليكّلسّ 'ا'فات الحميدة، يقول عها بالص  حسن أخلقها وتمت   فجمال المرأة عندهم يكمن في

 :(4)وصف المرأة العفيفة التي تحرص على سمعتها وسمعة أهلها''في  كة''لّ بنّالسّ 

 اوارَ بني عُ  الجاُر أختُ ّعمَ نِ لَ         مىنْ تَ  باءُ ُر أبيَك واألنْ مْ عَ لَ 

                                       
 .111قات العشر، صفرهود وزهير مصطفى اليازجي: المعل   عبد اهللأحمد  (1)
ة الجبين، الفرعاء: الطويلة الشعر، مصقول عوارضها: نقية األسنان، الوجي: الذي يشتكي الغراء: البيضاء الواسع * 

 حافره.

 .111قات العشر، صفرهود وزهير مصطفى اليازجي: المعل   عبد اهللأحمد  (2)
مان، األردن، ع ،قد الحديث، دار كنوز المعرفةعر الجاهلي في ضوء الن  ة في الش  ورة الفني  نصرت عبد الرحمان: الص   (3)
 .141، ص2112، 1ط
ز صوص حتى نهاية العصر األموي، دار كنو عاليك والل  ة في شعر الص  منذر ذيب كفافي كفافي: صورة المرأ ينظر: (4)

 .21، ص2119، 1ة، عمان، األردن، طالمعرفة العلمي  
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ّ(1) *ارانَ ها شَ إلخوتِ  ترفعْ  ولمْ     أباها  حْ تفضَ  راِت لمْ فَ الخَ  منَ 

وعدم  رف،ة وحياء وحفاظ على الش  مرأة من عف  اعر الجمال المعنوي للفهنا يريد الش  
 جلب العار إلخوتها وأهلها.

ّالحداديّ ''هو  وها ّبن سب قيا، وينيذكر ديار محبوبته، ويدعو لها بالس   ،''ةقيس
 (2) :عم''، فيقولبمحبوبته ''نُ 

ّيالِ طاالمَ  نَ لْ لَ ى حَ وى حت  ن  الن  بهِ           تْ ادفَ ترَ ّعمَ أطلاًل بنُ  ى اهللُ سقَ 

ّياعادِ ضي األَ رْ ي وتُ عن   مُ يكُ ل  سَ تُّ ّّّّّّّّّّّك  مالِ  يا أم   مُ األيا  ّكانتْ  فإنْ 

ّ *ياوافِ وِب العَ طُ الخُ ّعَ جْ فَ  أوْ  شِ ن العيْ مِ         ة  لذ   عَ جْ فَ ّعدي امرئ  بَ  ن  نَ مَ أْ فل يَ 

ر األشياء من خلل رؤيته للعالم الخارجي، أي لما هو اعر الجاهلي كان يصو  فالش  
كما هي عليه في  اى وصفها وصفًا حقيقي  ود فعًل، لهذا فقد كانت نظرتهم للمرأة ال تتعد  موج

الواقع، كوصفها زوجة وابنة وحبيبة...الخ، كما عكفوا على تصوير جانب الجسد فيها وظل ت 
عدهم عراء الذين جاءوا بة المفعول في العصور األخرى، فسار عليها الش  ظرة ساري  هذه الن  

 غيير كإضافة صورًا جديدة حسب كل عصر.الت  مع بعض 

ذا نظرنا إلى عصر صدر اإلسلم، فإن   لمرأة ثوا عن اعراء تحد  نا نجد العديد من الش  وا 
 ان بن ثابت''، وغيرهم.مثل الشاعر '' كعب ابن زهير'' و''حس  

                                       
 والعيب.الخفرات: جمع خفرة وهي الش ديدة الحياء، الشنار: العار  * 

(1)  ، عاليك واللصوص حت ى نهاية العصر األموي   .21صمنذر ذيب كفافي كفافي: صورة المرأة في شعر الص 
نبيل  كتورة واإلسلم، رسالة ماجستير، )مخطوطة(، إشراف الد  أحمد سلمان المهنا: المرأة في شعر صعاليك الجاهلي   (2)

 .42، ص2111ة، فلسطين، ة، غز  ة اآلداب، الجامعة اإلسلمي  ة، كلي  غة العربي  خالد أبو علي، قسم الل  

 ت عليه الر حلة، العوافي: جمع عافية وهي الط اقة.المطالي: األرض الس هلة اللي نة، ترادفت: تتابع * 
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على أت ما ر وهو يشكو إعراض صاحبته عن وصله، وذلك لِ  ''انّابنّثابتحسّ ''يقول 
 (1) ن شيب:رأسه م

  *َفتحَ لْ ، فأَ ةٌ أَ رْ ذُ  بي تْ عَ ل  بَ  قدْ ّّّّّّّّّّّّّّّّفتْ دَ مرو صَ عَ  ي أم  نِ تْ رأَ ّام  لَ 

 (2) في موضع آخر:ويقول 

 زعًا ذاِت أشراعِ مَر نَ ت الغَ تل  واحْ            طاِع  أقْ ّنكَ حبل  مِ ميُس بِ لَ  تْ بانَ 

مْ  ز  َح في عِ عى األباطِ ترْ            َرةً جاوِ مُ ّبني نْصر   َحْت فيوأصبَ    *راعِ وا 

لها ما أصبحت غالتي أخلفت عهده، وش "لميس"ر حال حبيبته اعر هنا عن تغي  ر الش  يعب  
 العيش. فيه من خصب ورغد

ورين مين المشهأحد المتي  وهو '' ،''بّبنّالمخبلّالقينيّالحجازيكع''اعر كما نجد الش  
 بالعشق يقول: 

ّايَ قالِ  بُ حسَ صد  يُ  حب  مُ  وكل             كمْ بيوتِ ّريهجْ  و طالَ رُ مْ عَ ّا أم  يَ هَ 

 (3)ا''يَ ا إذا كان جائِ فًا شيئً صارِ ّوال  ى         ضَ ما مَ ّكُ أملِ  تُ ي لسْ بدا لي أن  

                                       
 .12، ص1992، 1حس ان بن ثابت األنصاري: الد يوان، شرح: يوسف عيد، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط(1)
ل ما يظهر فيه الش يب.  *  صدفت: أعرضت، وبلع في الش يب تبليعا: بدى وظهر وقيل كثر، ويقال ذلك لإلنسان أو 

 شيب، ألحفت: ألحت.وعلت رأسه ذرأة أي 
 .229المصدر نفسه، ص (2)
لميس: اسم امرأة، وقوله أقطاع: متقطع، الغمر: الماء الغزير، النزع: القريب القعر، األشراع، من شرع الوارد: تناول  * 

 الماء بفيه، يريد أنها أصبحت في خصب من العيش، األباطح: جمع األبطح: بطن المسيل، اإلمراع: الخصب.

)أبو عبيد اهلل محم د بن عمران(: معجم الش عراء، تهذيب: سالم الكرنكوى، دار الكتب العلمي ة، بيروت، لبنان،  المرزباني (3)
 .241، ص1912، 2ط
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هجره لها طال، لكن ذلك ليس ملك  ر بأن  ، ويق  أم عمرو'' اعر لصاحبته ''يعتذر الش  
ه رده، فهو باق  على عهد يده، فما مضى ال يمكن إرجاعه، وما هو آت  ليس باستطاعت

 اعر.ي لهذا الش  ينه الد  ة والتوج  الحب  لكن األقدار تبعده عنها، وفي هذا بيان للروح اإلسلمي  

 ابقيهمثيرًا عن نظرة سعراء إلى المرأة تختلف كوفي العصر األموي ال تكاد نظرة الش  
 ''ل بن معمرجمي'' :، أمثالعراء العذريينز هذا العصر ببروز شعراء متي مين، هم الش  وقد تمي  

 ''قيس''يقول  لليلى. الشديد ه، الذي ُلق ب بالمجنون لذهاب عقله جر اء حب  ''حوقيس بن الملو  ''
 في وصف جمال ليلى:

ّسودِ يل  أَ ط ُجنَح لَ توس   رٌ قمَ   ها     كأن  ّعيمُ ها الن  رَ باكَ  يضاءُ بَ 

 (1)دِ ًة للُحس  ظن  مَ  الِحسانَ  إن  ّّّّد  حواسِ  ذاتِ  سنِ بالحُ ّةٌ وسومَ مَ 

ما ك في الجمال، وهي لحسنها ذات حواسدفليلى كما صو رها قيس بيضاء تشبه القمر 
 فيقول: بكاءه لدى فراق صاحبته ''ذلفاء''ر لنا يصو   ''األخطل''نجد 

ّر حُ بَ المُ  ؤادُ راها الفُ كْ وهش  لذِ           ُح فَ ُيسْ ّمعُ فاَء فالد  لْ ُت إلى ذَ بْ رِ طَ 

 (2)حُ ْحصَ داُء صَ يْ واٌد وبَ أطْ  األرضِ  منَ ّّّّّّّّْر طبِ فاصْ  ليحةَ لفاَء المَ ذَ  دونِ  ومنْ 

الوصول إلى ''ذلفاء'' صعب لما بينهما من جبال  فهو يدعو نفسه للصبر، ألن  
 ومسافات شاسعة.

 ''أبو اعراسي نجد الش  ثوا عن المرأة في العصر العب  عراء الذين تحد  ومن بين الش  

 مرأة:اا ُيستحسُن له قوله في مم  ''ـ ف، اس''نوّ 

                                       
علي  ديسري عبد الغني، منشورات محم   :أبي بكر الوالبي، تعليق :يوان، رواية: الد  -مجنون ليلى-قيس بن الملوح (1)

 .11، ص1999، 1لبنان، ط ،روتة، بيبيضون، دار الكتاب العلمي  
 .429، ص1995، 1طر اد، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط مجيد :يوان، شرحاألخطل: الد  )2(
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ّلمِ والس   ةِ ي  حِ ي بالت  قِ لْ وتُ     ُود ًا  ّاهللِ  قِ لْ خَ لِ  ةٌ رَ هِ ظْ ومُ 

 (1)''حامِ الز   منَ  إليهِ  ْص لُ خْ أَ  فلمْ ّّّّّهِ كو إليْ شْ ها أَ ؤادَ فُ ّتُ يْ تَ أَ 

 وغيره كثير من شعراء هذا العصر، الذين أث رت فيهم المرأة فراحوا يكتبون فيها أشعاراً 
 وابنًة. اا وأختً ي كل مرة بين حبيبة وأم  تختلف فيها صور المرأة ف

صو روها عراء للمرأة، فة واحتكاك العرب بالغرب، تغي رت نظرة الش  هضة األدبي  ومع الن  
ة نتيجة ربي  ر المرأة العة القديمة، وهذا بسبب تحر  ور التقليدي  صورًا جديدًة تختلف عن الص  

 ربي الحديث، كصورة المومس والبغيعر العيدة للمرأة في الش  عد االتحض ر، فجاءت صور 
 :اب''''بدرّشاكرّالسيّ يقول 

 غاياالبَ  حاظَ لْ أَ  ن  أَ وكَ 

 ايانفي المَ 

ّ(2).جْ وشائِ  منْ  خيوطٌ ّبها يلُ تسِ  رٌ إبَ 

 هم  أ تها في المجتمع والحضارة، ولعل  عراء عن المرأة تأكيدًا على أهمي  ولقد دافع الش  
 ، الذي يقول:هاوي''''جميلّصدقيّالزّ اعر العراقي ء، الش  عراهؤالء الش  

ّرانُ عمْ  م  مها ما تَ قد  تَّ اللوْ       هُ هدُ نشْ  رانِ في العمْ  ضلُ الفَ ّمرأةلْ لِ 

ن        ّّّّّّّةٌ رسَ مدْ  لألبناءِ  ما هيَ فإن    (3)وانُ عْ مِ  لآلباءِ  ما هيَ وا 

                                       
، 2111دار الحديث، القاهرة، مصر، )د.ط(،  عراء،عر والش  الش  )أبو محم د عبد اهلل بن مسلم(:  ينوريابن قتيبة الد  )1(

 .111ص
 .14، ص2111، 1اب وأدونيس، عالم الكتب الحديث، إربد، األردن، طبين السي  أثير محسن الهاشمي: صورة المرأة )2(
ان، األردن، وزيع، عمشر والت  )مصر نموذجا(، دار زهران للن   ة المعاصرةت العربي  محمد يوسف سواعد: المرأة في األدبيا   (3)
 .11، ص2111، 1ط
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عانة الز  ة ة المرأة، ودورها في تربي  اعر أهمي  ن الش  وهنا يبي   لها بهذا فضل وج، فاألبناء وا 
 م المجتمع.كبير في العمران وتقد  

ة ر أصبحت صورة المرأة متداخلة مع موضوعات سياسي  ومع الحداثة والتحض  
ت إلى شيء آخر ونتيجة لذلك ُحم ل ة، وبهذا أصبحت رمزًا ُيرمُز بهة واقتصادي  واجتماعي  

 عة.بدالالت عديدة ومتنو  

ر كتب عن المرأة في العصر الحديث، واشتهر بذلك حتى ُلق ب بشاعر أبرز شاع ولعل  
الذي كانت المرأة مصدر إلهامه في كتابة اني''ّ''نزارّقبّ اعر السوري الكبيرالمرأة، هو الش  

 رة'':عر، يقول في قصيدة ''مكابَ الش  

ّهابِّ دوأشْ ّدُ صائِ القَ  كَ لْ وتِ 

 (1)مُ هِ ُتلْ  أةٌ امرَ ها فَ لْ خَ ّاأمَ 

 :سبة إليه، يقولن الوطن والمرأة في شعره، فالمرأة هي الوطن بالن  وقد ربط بي

ّوالر احُ  ُس أْ ذي الكَ وهَ ّ..قُ مشْ ذي دِ هَ 

ّذب احُ  ب  الحُ  عُض وبَ ّ..ب  حِ ي أُ إن  

[...] 

ّقواشِ عَ  نْ مَ  عَض في بَ تشْ ّالقلبِ  ةُ راعَ زِ 

 (2) ر اُح.جَ -تُ بْ بَ أحْ ّإذا-بيلْ قَ وما لِ 

                                       
 .22، ص2111، 15اني، بيروت، لبنان، طب  ة الكاملة، منشورات نزار قاني: األعمال الشعري  نزار قب   )1(
 .251، ص 2111، الدولي ة للن شر والت وزيع، القاهرة، مصر، )د.ط(، 2نزار قب اني: األعمال الكاملة، الجزء  )2)
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، فل يمكن ل له الحبيبة التي الزم عشقها قلبهدمشُق تمث  المرأة، ف ه لوطنه بحب  شب ه حب  
 أن يشفى منه مهما كانت المحاوالت.

الشّ ويعتبر  القاسّم  يا وبهجتها:نها األمل في الحياة، وسعادة الد  المرأة على أن  ابي'ّ'''أبّو

ّاألملْ  سي صباحُ نفْ  ألُ ويمْ ّّّّّّّّّالحياةُ  ي  لدَ ّلوحْ راِك فتَ أَ 

ّلْ شتعِ المُ  بيَ نو على قلْ حْ ِعذاٌب     وتَ ّرودٌ ري وُ دْ مو بصَ وتنْ 

 (1)لْ مِ ديُع الث  باُب الوَ الش  ّوذاكَ        الحياةِ  فيُض ّني فيكِ نُ تِ ويفْ 

اعر باآلخر األنثى، وهي علقة غريبة، فاألنثى لها تأثيرها تظهر هنا علقة الش   ''
درة على تحويل حياته من ها قاإذ أن  ، (2()ر''اعا وسلطتها الجميلة على نفس الش  وحضوره

 رور والفرح.حياته جميلة حلوة، ويمأل قلبه الس   صبحفت ،اليأس إلى األمل
 ة بعنوان )منة خاص  له مجموعة شعري   '' ،حمانّصدقي''''عبدّالرّ اعر المصري والش  

عره ها ُحب ا كبيرًا مأل حياته، فأفصح عنه في شب  ضمن رثائه لزوجته، فقد أحَ  ،وحي المرأة(
 يقول: ،(3)''ريكة حياتهشال لوفاء اإلنسان لقرينته و مثا

ّهْ تُ مْ دِ ٌت فعَ بيْ       رِ مْ العُ ّياتِ رَ خْ لي في أُ ّكانَ 
ّهْ تُ مْ لِ حَ  لمٌ ذا حُ  كانَ                 أمْ ّ؟عٌ بَ أرْ  نواتٌ سَ 

 (4)هْ تُ مْ لِ عَ  *وٌ نْ ها صِ رَ غيْ           ومالِ ّوي،تي ِصنْ زوجَ 

                                       
 :دكتور)مخطوطة(، إشراف ال ،ماجستيرة التلقي، رسالة ابي في ضوء نظري  د ناجي: شعر أبي القاسم الش  آالء داود محم   (1)

 .41(، ص2112-2112رق األوسط، )ة اآلداب والعلوم، جامعة الش  ة وآدابها، كلي  غة العربي  خليل الخليلة، قسم الل   محمد
 .41ص، المرجع نفسه  )2)
زيع، و شر والت  باعة والن  محمد محمود تيمور: عمالقة األدب العربي المعاصر، شركة دار األرقم بن أبي األرقم للط   (3)

 .41، ص(ت.د)، (ط.د)بيروت، لبنان، 
 ال مثيل لها. * 
 .41، صالمرجع نفسه )4(
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 دى فقده لهاح فيه عن مفصِ عر كي يُ فلم يجد غير الش  فقدانه لزوجته كان أمرًا مهواًل، 
األربع التي عاشها  نواتالس   ام التي كانت فيها زوجته تمأل عليه البيت، فكأن  وشوقه لتلك األي  

 .الم تكن إال حلما جميل مر  مسرعً  معها

هضة ة الن  عراء منذ بدايعر الجزائري ُمفعم هو اآلخر بصور المرأة، فقد صو رها الش  والش  
عر الجزائري إصلحي، يسعى إلى إصلح المجتمع من اآلفات التي ة، حيث كان الش  األدبي  
 به وبسمعته. تضر  

حيث يصف حال بشاعة أخلق '' ،''اهريالهاديّالسنوسيّالزّ  د''محمّ  ومثال ذلك قول
 ة للمرأة قائل:إنساني  ة الل  المستعمر، في معاملته الوحشي  

ّكاسِ أنْ  ذال  دي أرْ ُتهاُن على أيْ     ُس وانِ أَ  سانِ الحِ  البيضِ ّمنَ  وغيد  

 (1)''ماسِ وألْ  مان  جُ  منْ  كريم   ل  بكُ ّّّّّّّع  ص  رَ مُ  ن  لهُ  لي  حُ  منْ ّنَ بْ لَ سْ ويُ 

 الجزائري.ر عة التي عاشتها الجزائر، انعكست على الش  جتماعي  ة واالفاألوضاع السياسي  

من اليأس واإلحباط والغربة في شعره  اعر الجزائري المعاصر يعانيلذا نجد أن الش  
يأوي إلى عالم ف في المرأة التي يستنجد بها، فهو يستسلم لألسى والحزن، وال يجد العزاء إال  

 :ة''''األزهرّعطيّ اعر يقول الش   (2)حر والفتنة والجنون،األنوثة المفعم بالس  

 بِك؟قلْ  ذراءُ ها العَ تُ ي  أيا  أينَ 

 هِك؟وجْ  أينَ 

                                       
، 2114، 19العدد ،ورقلةة األثر، جامعة عر اإلصلحي الجزائري الحديث، مجل  ي( يمينة: المرأة في الش  عجناك )بش   (1)

 .141ص
يعة، ع، بوزر  وزيشر والت  باعة والن  عري الجزائري، دار هومة للط  ة في الخطاب الش  ورة الفني  ينظر: عبد الحميد هيمة: الص   (2)

 .25، ص2115، (ط.د)الجزائر، 
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 كِ ب  حُ  ناءُ سْ ها الحَ تُ أي   يا أينَ 

 (1).فاءُ عَ الض   غيهِ تَ يبْ 

ليه ع ساؤالت عن مأوى آمن يلجأ إليه عندما تشتد  اعر من خلل هذه الت  يبحث الش  
المحن وتضعف نفسه أمام المآسي واألحزان، لهذا تكون المرأة خير معين على الخروج 

 ة والعزيمة.فاؤل والقو  منها، فهي تمأل نفسه بالت  

ة القضي  رتباطه باد ''، حين يؤك  وانه ''وحرسني الظل  في دي اج''زّر''عمرّأاعر ش  ويقول ال
 ة:عاطف مع فتاة فلسطيني  ة وتعاطفه معها، من خلل الت  الفلسطيني  

 فلِ الط   كاءِ بُ  ني عنْ تْ د ثَ حَ 

 ةريقَ افا الغَ في يَ 

ّتاقاً شْ مُ  ةَ ربَ الت   قَ عانَ  ريح  جَ ّعنْ 

 (2).طنْ الوَ  درِ إلى صَ 

حرمان، فتبدو لم والة، تعاني القهر والظ  دة في فتاة مسلوبة الحري  سطين متجس  فل فكأن  
 ة والعيش بسلم.ها وغربتها وضياع حقوقها في الحري  حزينة تشكو هم  

وز، شأنه مور والر  بتصوير المرأة بمختلف الص   اعر الجزائري اهتم  الش   ومن هنا فإن  
راء عواحد من هؤالء، فهو من الش   ''جربوعة''راععراء في األقطار المختلفة، والش  شأن الش  

، وملهمته في عردافعه لكتابة الش   هي ُتعد  و المرأة وأكثروا من الحديث عنها، الذين كتبوا عن 
 ذلك يقول:

                                       
ورة الفني ة في الخطاب الش عري الجزائري )1(  .25، صعبد الحميد هيمة: الص 
 .111ص، المرجع نفسه)2(
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 (1)فيزْ عَ ى لِ ثَ نْ أُ  عِ أصابِ  ًنا     بدونِ لحْ ّكُ حر  ال أُ  اعرٌ شَ ّأنا

ا وحاكى رهختلف األوصاف، وصو  شعره عالمًا للمرأة بامتياز، فقد وصفها بم عد  ويُ 
 ة مختلفة األلوان واألشكال.واقعها ووضعها في قوالب رمزي  

 

 

                                       
 .11، ص2114، 1، ط(ب.د)شر، باعة والن  اطع للط  ة من نافذته، البدر الس  ل القط  د جربوعة: ديوان مطر يتأم  محم  )1(
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ّتوطئة:

عراء الش   مر  ة، واستلقد لقيت المرأة اهتمامًا كبيرًا في شعرنا العربي منذ العهود الماضي  
ورًا دون القدماء، أو يبتكرون صهم يقل  ا أن  صوير إم  في رسم صور للمرأة، وهم في ذلك الت  

ة الواقع ور ما عكست الص  ه ''كل  ، ذلك أن  جديدة من واقعهم المعيش، وهذه األخيرة هي األنجع
، وأث رت في المتلقي الذي يرى فيها صورته وصورة (1)فوس''كان لها وقعها األكبر في الن  

 ع.اس داخل ذلك المجتمر عم ا يعيشه الن  مجتمعه، وبهذا فهي تخدم المجتمع ككل وتعب  

راء الجاهلي، فشععر الش  عر منذ القديم، وهذا ما يثبته   ورة الش  وقد الزمت الص    
عر مرتبط الش   صوير في أشعارهم، ذلك أن  عراء القدامى قد اعتمدوا على الت  قات، والش  المعل  
شاعر أن يستغني عنه في شعره، وهذا ما أك ده الجاحظ في القديم  صوير وال يمكن ألي  بالت  

عر جنس كان الش   ، فإذا(2)صوير''سج وجنس من الت  عر صناعة وضرب من الن  ''الش   بقوله أن  
هذا الجزء  أن ال ينفصل عر وأساسه، والبد  صوير أصل الش  صوير، فهذا يعني أن الت  من الت  

ِقوام  صويرعراء في كل زمان ومكان، ومازال إلى اليوم الت  عن أصله، لذلك فقد الزم الش  
 عر.الش  

قليدي وتصوير لت  صوير اد جربوعة'' في تصويره للمرأة بين الت  اعر ''محم  فقد زاوج الش    
ذ ال بمساحة معتبرة من شعره إ المرأة اعرالواقع، وهذا ما نجده في شعره، فقد خص  هذا الش  

 هذا فإن  ا، لالمرأة أو تصويرها تصويرًا مادي ا أو معنوي   يكاد يخلو شعره من الحديث عن
 قة.ة ونظرة معم  الحديث عن المرأة في شعره بحاجة إلى وقفة متأني  

ّ

                                       
الحديثة  ، دار قباء-نموذجا التل يسيشعر خليفة   -عر العربي الحديثة في الش  ورة الرمزي  الي: الص  نجاة عمار الهم (1)

 .44، ص2111، (ط.د)وزيع، القاهرة، مصر، شر والت  باعة والن  للط  
 ىد هارون، شركة مكتبة ومطبعة مصطفلم محم  تح: عبد الس   ن، الحيوا :بن بحر الجاحظ(و عمر  و عثمانالجاحظ )أب (2)

 .122ص  ،2الجزء ،1915، 2البابي الحلبي وأوالده، مصر، ط
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ّة:الماديّ ّورالصّ ّاًل:أوّ 

ّ(ّالمرأةّالجسد:6ّّّ

م عكفوا هعراء القدامى بصفة كبيرة، ذلك أن  صوير الجسدي للمرأة مرتبط بالش  الت   إن  
عراء هم الش  ر با، وقد تأث  ا ومطو اًل، وأعطوه اهتماما خاص  الجسد تصويًرا دقيقً  على تصوير

طر ق لهذا الموضوع سواء أكثر من ا لم يتا واحدً د شاعرً جاءوا بعدهم، فل نكاد نجالذين 
 األدب منذ القديم وحتى يومنا هذا يهتم   الوصف الجسدي للمرأة أم أخذ منه القليل، إذ أن  

أة ة للمر ورة الجسدي  لت الص  ، وقد تمث  (1)ى بمفاتنه''بالجسد ''يجس  نبضه وينطق بجماله، ويتغن  
 ق بأنواع مختلفة للمحاسن، منهاكلي الجمالي، ''فالجمال معنى عام يتعل  في الجانب الش  

ل ، والمرأة هي أجمل صور الوجود، إذ يمث  (2)وعة''الملحة، وتقترن بها الحلوة، ومنها الر  
دة، وفيه تكون المرأة أجمل صور الكون ومحور اغة للكون وجمالياته المتعد  الجمال صي  

 ''الجمال هو الحسن أن   سن اقترابًا كبيرًا، حتى قيل، ويقترب الجمال من الحُ (3)اتهتجلي  
يتعارض مع  ، فالجمال إًذا هو ما(4)ورة''بح في القول، أو الفعل، أو الص  سن نقيض القُ والحُ 

 القبح في جميع أشكاله.
عراء القدامى في هذا الجانب من شعره، وال عيب د جربوعة'' الش  اعر ''محم  وقد قل د الش  

ذا وجب له أن (5)ة''ات اإلنساني  ت الذ  تمظهرا في ذلك، فالجسد أو البدن يعتبر ''أهم   ، وا 
من أعضاء جسدها، كالوجه والعيون  اق لوصف بعضً وأن يتطر   ه الُبد  يصف المرأة، فإن  

                                       
، 2119، 2وزيع، بسكرة، الجزائر، طشر والت  باعة والن  روق للط  ة، دار الش  واية الجزائري  مفقودة: المرأة في الر   صالح (1)

 .111ص
مان، وزيع، عشر والت  ن  فلسفة علم الجمال عبر العصور، دار اإلعصار العلمي لل بسة وآخرون:ين أبو دفداء حس (2)

 .12، ص2119، 1األردن، ط
 .22، ص2111، 1قافة واإلبداع، عالم الكتب الحديث، إربد، األردن، طسوية في الث  حسين المناصرة: الن   ينظر:  )3(
 .42، ص2111، 1ة، بيروت، لبنان، طفي لغة العرب، دار الكتب العلمي   عرفان محمد حم ور: المرأة والجمال والحب  )4(
وزيع، ر والت  شوائف، دار غيداء للن  الخلفة والط   يعر األندلسي عصر ة في الش  م الجمالي  ني: القي  آزاد محمد كريم الباجل   (5)

 .42، ص2112، 1عمان، األردن، ط
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راء للجانب عففي ذكر الش   ،فسي الذي يعيشه شاعرناوازن الن  عر...، وهذا دليل على الت  والش  
ر كلي الجمالي'' تضمين مهم  الش   عواطفهم  سبب هيامهم وفيض نويبي   لمرأة،قهم باتعل   يبر 

فوصف المرأة إًذا يحمل دوًرا  (1)ة''فس البشري  على توازن الن   ة التي تدل  ة الطبيعي  اإلنساني  
 سي ا ومادي اه لها نفه يعب ر عن حب  اعر من خلل أن  فسي للش  وازن الن  كبيًرا في إحداث الت  

 قه بها وحب ه لها.كلي يزيد من تعل  فجمالها الش  
'العين ' ألن   اعر ''جربوعة'' وتصويره، وذلكش  وقد ظفرت العيون بأكثر اهتمام ال  

عر اخذها العرب مقياسا للجمال، وأصبحت عند الش  فات، ات  د المعاني والص  كيان جمالي متعد  
رها أحسن اعر يصفها بأجمل وصف، ويصو  ، فنجد الش  (2)عالًما كبيًرا بألوانه المختلفة''

على  تطل   اان هما اختصار للمرأة بأكملها، ''وجود المرأة في عينيها، إذ بهمتصوير، فالعين
، هذه (3)الل...''صال مع من حولها، وفيهما ومض الحب والد  ت  العالم، وفيهما بريق اال

ول ون بها في أشعارهم، يقعراء يتغن  ة الكبيرة التي تحملها العيون، جعلت الش  األهمي  
 :''جربوعة''

 (4)راءُ ها، اإلغْ كاؤُ ، ذَ اللِ ُس الد  يْ مَ ّّّّّهاميحُ لْ ها، تَ دوؤُ هُ ّنِ ُل العيو جَ خَ 
اء واإلغراء كز صاحبتها بالذ  اعر هنا العيون الهادئة الخجولة التي تتمي  يصف الش    
  موع:ها غارقة في الد  كأن  اسة التي تبدو ر لنا العيون الحس  ويصو  

 (5)عِ مُ دفي األَ  كآللئ  ّةٌ اسٌة        منقوعَ حس  ّهايونَ عُ  إن   وُيقالُ 
ما هفهذه العيون تبدو أجمل عندما تكون منقوعة في األدمع، فتظهر العينان وكأن  

 مع في العين.الد   ؤتان، من جر اء البريق الذي ُيحِدثهلؤل

                                       
، 2111، (ط.د)رب، دمشق، سوريا، عاب الحاد الكت  من منشورات ات   ،سة(عر األموي)دراور: المرأة في الش  فاطمة تج   (1)

 .111ص
 .91وائف، صعر األندلسي عصري الخلفة والط  ة في الش  م الجمالي  ني: القي  د كريم الباجل  آزاد محم   )2(
 .192عر األموي، صور: المرأة في الش  فاطمة تج   )3(
 .192، ص2114، 1، ط(ب.د)شر، باعة والن  اطع للط  اعر، البدر الس  س  د جربوعة: ديوان المحم   )4(
 .91ة من نافذته، صل القط  ديوان مطر يتأم   د جربوعة:محم   )5(
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موش والُمقل، والكحل والجفون وغالًبا ما يتلزم ذكر العيون مع ذكر الحاجبان والر    
 وبرج المقل، وكثافة نسيج األهدابنجل العيون، وحور األحداق " :فالجمال يكمن هاهنا في
 مش والعين في قوله: اعر بين جمال الر  ، فيربط الش  (1)وانغماسها في الكحل...''

 (2)رًا قت ااَل تآمِ مُ  ها       تب ا لهُ شُ مْ ورَ ّ،تانِ حَ ُجنْ  ني ةِ البُ ّنايْ عَ 
 وفي الحاجبين المائلين، والعيون الخضر يقول:

 (3)راءُ ضْ الخَ  نُ يُ واألعْ ّناضِ عْ بَ  نا      منْ ظ  كحَ ّلنِ المائِ  بانِ لحاجِ وا
ون ون في العي، ومن المعروف أن العرب يحب  لون العيون الخضراء اعر يحب  فالش  

 : ''جميلّبنّمعمر''ون األسود، يقول الل  
 (4)هامَ  هاأم   أوْ  بيَ الظ  ّأباها كأن       قةً لْ خِ ّلءُ لُء نجْ كحْ ّلةٌ قْ ها مُ لَ 
اعر يصف لنا عيون محبوبته، التي هي واسعة ذات لون أسود من دون أن فالش    

 بي والمها.هها بالظ  تضع الكحل، لهذا فهو يشب  
ن في القديم عيو  ''األعشى''وداء الواسعة وصف صوير للعيون الس  وبنفس الت    

 صاحبته: 
 (5)لِ َكح  تَ  لمْ  م  ولوْ ئْ رِ  يْ تَ ى ُمقلَ ترَ ّّّّّماكأن   ينِ جَ الل   ثلَ ؤها مِ لُ أَلْ تَ 

 (6)''تكح لة، وعيناها مثل عيني الغزال ولو لم تة تتألأل كالفض  ''يعني بشرتها بيضاء نقي  

 
 

                                       
 .111عر األموي، صور: المرأة في الش  فاطمة تج   )1(
 .151اعر، صس  ديوان ال د جربوعة:محم  )2(

 .44صالمصدر نفسه،  (3)
يداء دار غ ،-أنموذجاعمر ابن أبي ربيعة وجميل بن معمر -عري األمويفي الخطاب الش   آن تحسين الجلبي: الحب   (4)

 .114، ص2114، 1وزيع، عمان، األردن، طشر والت  للن  
، 1919، (ط.د)وزيع، القاهرة، مصر، شر والت  قافة للن  عر الجاهلي، دار الث  الجليل يوسف: عالم المرأة في الش   حسن عبد (5)

 .29ص
 .29ص ،المرجع نفسه )6(
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م عن عدسات العيون في شعره، وهذا ما يبعث قد تكل   ''جربوعة''ّاعرونلحظ أن الش  
'تغيير ول في قصيدة 'العدسات لم تكن موجودة في القديم، يق في شعره روح العصر، إذ أن  

 اسي'': جذري غير سي  
 يكِ نَ عيْ  لَ حْ ذي كُ خُ 

 دينْ عِ  ي هيَ التِ  اتِ دسَ والعَ 
  (1)كِ يونِ عُ  ناعُ قِ 

 ة'': ة شعري  ويقول في قصيدة ''استعداد استثنائي لحضور أمسي  
ّساِت()العدَ  رةِ ضْ حَ ّفي
 َحْسَمها دُ قِ تفْ 

 ؟هُ بُ عجِ تُ  قاءُ رْ الز   األعينُ 
 (2)داُء؟وْ الس   أمْ 
ا من الز  تمث     ر تغي  ينة لدى المرأة، ففي تغيير لون العينين تل العدسات هنا عالًما خاص 

وهي  ر لنا هذه المرأةاعر يصو  جديد والمتعة، فالش  بنشوة الت   بعض ملمح المرأة، وتحس  
لعيون، فزينة اعر هذه اون الذي ستصبغه على عينيها لكي ُتعجب الش  محتارة في اختيار الل  

اع أخرى من اه إلى أنو ف عند وضع الكحل فقط، بل تتعد  ة ال تتوق  عين عند المرأة العصري  ال
 ينة من بينها وضع العدسات وتغيير لون العينين.الز  

و عر الذي هومن وصف العيون وجمالها، إلى وصف الوجه ونوره وفتنته، والش    
فائر الض  ة جماله، و بالبدر لشد   ه الوجهب  موضع الفتنة ورمز الجمال منذ القدم، فشاعرنا يش

 هب لصفرتها وبريقها:بالذ  
 (3)راءُ صفْ  ةٌ هبي  ذَ  رٌ فائِ وضَ        ةً نَ تْ فِ ُّض بُ ينْ  رِ البدْ  ثلَ مِ ّهُ جْ والوَ 

                                       
 .11ة من نافذته، صل القط  د جربوعة: ديوان مطر يتأم  محم   )1(
 .111، ص2112، 1، ط(ب.د)شر، باعة والن  اطع للط  بوعة: ديوان وعيناها، البدر الس  د جر محم   )2(
 .44اعر، صس  د جربوعة: ديوان الحم  م )3(
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 : ''جميل''وقد قال قبله 
ّدرُ والبَ  بُ واكِ الكَ  نَ بيْ  اَن ماوشت  ّّّّّّبُ كواكِ  ساءُ ًنا والن  سْ حُ  درُ البَ ّهيَ 

َلتْ  َلْت ليلةٌ ّالن اِس        عَلىُّحْسًنا علىّلَقْد ُفض   (1)أْلِف َشهر  ُفض 
 ''جميل بن معمر'' اعر ''جربوعة'' للمرأة بالبدر في جمال وجهها يشبه تشبيهفتشبيه الش  

وجه ة ارتباط جمال الدة لدى شعراءنا، وذلك لشد  ال تزال متجد   (،البدرلها، فصورة )المرأة /
 عند شاعرنا أجمل من البدر، يقول:بجمال البدر ونوره، بل هي 

ّبلُ قْ ٌة، ال تَ بيَ ها ظَ عنْ  قيلَ  أوْ           ها نابِ لجَ ّقْ رُ يَ  دٌر لمْ بَ  قيلَ  إنْ 
 (2)ملُ وأجْ  الُ الخيَ  ى ذاكَ تهَ نْ مُ ّهيَ          ي ٌل   خَ تَ مُ ّهانَ ل ُحسْ خي  ما تَ مهْ 
ب الذي لن يصل إلى تخي لفالش     تخي ل، وال ه أي ماعر هنا يصف جمال حبيبته الخل 
 ة جمالها.شيء لشد   شبيه بأي  تقبل الت  

  عر يقول:وفي الش  
ّافاهَ ها كتِ هو بِ زْ تَّ رٌ فائِ وضَ ّّّّّّّّّّّقٌ واثِ  لي  نيٌف جاهِ عَ ّعرٌ شَ 
 (3)الهَ ها ِرجْ نِ في ُحسْ  رتْ عث  وتَ ّّّّّّّباِبل   قَ دائِ حَ  ر تْ جَ ّتْ شَ ذا مَ فإِ 
ي شكل َلتُه ف، وقد جعَ يجعله عنيف جاهلي  اعر شعر المرأة الحبيبة، فيصف الش    

 ضفائر تزهو بها الكتفان.
وصٌف للقد ، وما فيه من استقامة  ''جربوعة''ع من شعرونلمح في بعض المواض  

 وجمال، مثل قوله:
 (4)لِ صَ الفيْ  شوٌق كقد  ممْ  ها      كالبانِ وقد  ّي بانِ ُيشَ  بانِ والحاجِ 

 

                                       
 .111عري األموي، صفي الخطاب الش  آن تحسين الجلبي: الحب    )1(
 .11اعر، صس  د جربوعة: ديوان المحم   )2(
 .211ص المصدر نفسه، )3(
 .15صالمصدر نفسه،  )4(
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لبان من أطول فشجرة غصن ا ،ولينه وطوله ودق ته البان لرشاقتهبغصن  فقد شب ه قد ها
هذا و  ، أغصانها رفيعة طويلة، لهذا ُشب هت المرأة الحسناء الممشوقة الِقوام بهاأنواع األشجار

عراء القدامى أيضا، كما نراه يصف جمال األيدي، فاأليدي لدى شبيه موجود عند الش  الت  
 عراء لها جمالها الخاص.الش  

 لى جمال األيدي الممتلئة البيضاءع فقوااأليدي باهتمامهم، وات   رتظف لهذا فقد  
المرأة عند شاعرنا  ، فلون الحن اء في كف  (1)نة بالخضاب األحمر القانية المزي  واألنامل الغض  
 مرته:ة حُ مس لشد  فق الذي يكون عند غروب الش  يشبه لون الش  

 (2)بِ غرِ ذي في المَ ِق ال  فَ كالش  ّراءُ ها       حمْ قَ ذوْ  حُ فضَ تَّ ها في الكف  اؤُ ن  حِ 
 اعم يقول: الن   وفي الكف  

، ناعِ ّز  يُم         هَ عظِ ّن  هُ دُ ثيٌر..كيْ ٌس كَ همْ   (3)ليمُ .تسْ م.  لكف 
ن الشعراء ُفتِ ''عراء قبله، فقد اء هي نظرة الش  بة بالحن  اعر لليد المخض  ونظرة الش    

كقول  ةعراء إلى اليد المخضوبها، فأشار الش  بمنظر الخضاب في يد المرأة، وأصابعها وأطراف
 :''المرارّالفقعسي''

 (4)''يُبهاضِ واُرها وخَ كَعاب بدا إسْ ّّّّّّبهِ  تْ معَ يد  لَ ٌّر فيبْ تِ  حَ كما اَل 
باس ل  ينة، إضافة إلى الكحل واللز  ة في ااء هي من األدوات التي تستعملها المرأفالحن    
ا هي ما ُتضفي على المرأة جمااًل وسحرًا ُيضيفان إلى هوالعطور، فهذه األشياء كل   والحلي  

 صورات، فتصبح المرأة عالما ساحرا جميًل يدخلهبيعي ما يجعله يفوق كل الت  جمالها الط  
 غ فيها.ة ُمبالَ وصاف خيالي  اعر فيذهب به إلى أالش  

 يقول:  ، إذوارألوان ثيابها بالبستان، وعطورها بحقل الن   ''جربوعة''اعره الش  يشب  و   

                                       
 .219عر األموي، صور: المرأة في الش  فاطمة تج   ينظر: )1(
 .11اعر، صس  عة: ديوان الد جربو محم   )2(
 .51ص المصدر نفسه، )3(
 .51صوص حتى نهاية العصر األموي، صعاليك والل  منذر ذيب كفافي كفافي: صورة المرأة في شعر الص   )4(
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 (1)و ارِ ٌل من النُ ها حقْ طورُ وعُ ّّّّّّّّهاوبَ ثَ  نُ زي  وان  يُ ألْ ّتانُ سْ بُ 
ثوبها  ن  ه المرأة، فكأبيعة أجمل المشاهد ليصف بها زينة هذاعر من الط  استقى الش    

 من النو ار، فما أجمل هذا الوصف حقل عطر عطرها ى األلوان، وكأن  بستان مزركش بشت  
 اعر جمال المرأة.ه بها الش  بيهات التي شب  شوما أروع هذه الت  

 ويقول أيضا: 
ّيباجِ الد   سات  منَ ِت لمَ فْ ضَ وأَ ّّّّّّّّّّّّّّّّةً ي  ًة جوخِ باءَ عَ ّتِ سْ بَ لَ  نْ مَ ّيا
 (2)جِ العا طَ شْ مُ  عرِ الش   وقَ فَ ّتِ حبْ وسَ       ًة   جاجَ زُ ّطورِ أغلى العُ ِّت منْ خْ خَ وبَ 
، وفي ، فيصفه أجمل وصفهشد  وياعر يستهوي الش   اعند المرأة مم   باس والعطرفالل    

ينة هذه الز  عراء، لكن نظرته لهذا تأكيد على اهتمامه بزينة المرأة، مثله مثل من سبقه من الش  
ى ترى بأغلشة من العصر الذي يعيش فيه، فالعطر الذي يصفه هو عطر يُ د  هي نظرة مستمَ 

من كافور  نوهو متكو   ،المرأة بنفسها األثمان، بينما كان العطر في القديم تقوم بصنعه
ّبنّحريم''اعر عراء، مثل الش  ده الش  ومسك وأقحوان...وغيرها، وهذا ما يؤك   ي الذ ''مالك

 يقول:
 وُكْنُت ِبها في ساِلِف الد ْهِر َمْوَزعا       ِبها لْم أقِض منها ُلبانًة    َأهيمُ 
 (3)الُمنز عا وانَ حُ قْ دى واألُ الن  ّدَ وبرْ      ًصالِ ِك خاسْ والمِ ّنى الكافورِ جَ ّكأن  

 نالمرأة كانت ُتخلُط العطور بعضها مع بعض ليتكو   من ذلك أن   يمكن أن نستشف  ''ـ ف
شعراء العرب الة نجدها عند معظم ظر وهذه الن   ،(4)''ةبة شديدة الجاذبي  خليط ذو رائحة طي  

 وغيرهم. ،..وعنترة ،القيس كامرؤالقدامى 
 يذكر شاعرنا األساور واألقراط والعقد:لي المرأة ومن ح  

                                       
 .122، صان الس اعرد جربوعة: ديو محم  )1(
 .114صنفسه، المصدر  )2(
 .41ى نهاية العصر األموي، صصوص حت  عاليك والل  منذر ذيب كفافي كفافي: صورة المرأة في شعر الص   )3(
 .41صالمرجع نفسه،  )4(
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 (1)عالِ األفْ  ةُ ا، ما قيمَ وْ تفَ اخْ  دا        حينَ يَّ تْ مد   وقدْ ّهارَ ساوِ أَ  ن تْ رَ 
اعر برنين األساور في يد المرأة، فصو ر هذا في شعره، فلألساور رنين ُأعجب الش    

 األيدي. جذ اب حين تهتز  
 لكحل، كما في قوله:اب والعطر واوالثي   ويجمع بين الحلي    

ّ(اتانُ تيُل( و)الس  نْ وما)الد  ّماذا؟       ها   وارُ وسِ ّما؟ دُ قْ ها؟ والعِ طُ رْ ما قِ 
 (2)؟فانُ ؟ ما األجْ فارُ ما األشْ  لُ حْ ها         ما الكُ فُ يْ طَ ّيساوِ ما؟ ماذا يُ  طرُ عِ وال
 ''نتيلالد  ''ة، فاعر يستخدم ألفاًظا، منتشرة في األوساط العام  نلحظ أن الش    

 اعر.ه الش  ر أكثر عن العصر الذي يعيشتان، وهذا ما يعب  بعر  تين مُ لفظتين أجنبي   ''اتانالس  ''و
عر اة نلحظ صورتين متناقضتين للمرأة، جمع بينهما الش  وفي صورة المرأة الجسدي    

 لكش  للتا في صورة المرأة الفاتنة الجميلة، وصورة المرأة القبيحة ا''جربوعة'' في شعره، تمث  
 ها سائحا:مرأة التقاها عندما نزل بحي  ورة األولى قوله في اومثال الص  

 لعَ فَ تَ  ا لمْ هَ تَ ليْ  ة  يااقَ حر                    لِ فُ لْ كالفُ ّن  عيُ ي  بأَ لَ إِّ تْ رَ ظَ نَ 
]...[   
ّلِ مَ ها بالُمجْ هَ وجْ  فَ شِ تكْ ّأنْ ّنْ مِ ّّّّّّّّّهاتُ عْ نَ مَ لَّ هاي  م حَ حاكِ  تُ نْ كُ  لوْ 
 (3)لِ زِ أنْ  ها لمْ نِ سْ ُت بحُ عْ سمِ  لوْ  أوْ ّّّّّّّه  ي  ذا حَ هَ  أن   فُ أعرِ ّنتُ كُ  أوْ 
ة ما وقع فيه جر اء هذا الجمال ه لم ينزل بهذا المكان، من شد  اعر يتمن ى أن  فالش   
 ، لهذه المرأة الفاتنة.المستبد  
لمرأة اورة األولى، عندما وصف صورة انية التي هي عكس الص  ورة الث  ومثال الص   

مات ميتحد ث عن ''قبيلة ذات أشواك'' التي كانت ''ملكات حسنها الد   القبيحة وهذا حين

                                       
 .21اعر، صس  محمد جربوعة: ديوان ال )1(
 .111صالمصدر نفسه،  )2(
 .11صالمصدر نفسه،  )3(
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، قام أهل هذه القبيلة باختيار ملكة الحسن، وكانت (1)وعلماؤها الجهلة، وحكماؤها المجانين''
 ول: يق ،عراهول عند الش  ستغراب والذ  االكل، فأثار ذلك ساء قبيحات الش  واحدة من الن  

ّوارِ األطْ  يبةُ رِ وغَ  ةٌ نونَ مجْ                  ةٌ ي  صبِ ّقاشِ ها بالن  نْ مِ  يرَ تِ اخْ و 
ّارِ ب  الصَ  تةُ بْ نَ  بهُ شْ تُ  لِ كْ في الش           ى تهَ شْ تُ  بُ واجِ ، ال حَ بُ ُيعجِ  ال طولَ 
ّعارِ شْ ، في اأْلَ اريخِ في الت  ّ،مِ سْ في الر             صًل ؤَ مُ ّمالَ الجَ  فَ رَ ذي عَ ال  ّصاح
ّعارِ لْ لَ  اُس؟ يايا نَ  مْ كُ اذا بِ مَ            ؟   مْ كُ حي  بِّ مالِ الجَ  رُ أمْ ّكذاهَ  وَ ))أَ 
 (2)((بارِ واإلجْ  عِ مْ ال بالقَ  قِ وْ بالذ  ّّّّّّّّّّّّّّّّّّةٌ صي  خْ شَ  ةٌ ناعَ قَ  مالَ الجَ  إن  

به من هذا االُيظِهر الش   فل  ليوجد في الفتاة أدنى شروط الجماار، إذ ال ختي  اعر تعج 
و ق الجمال ُيتذ د أيضا أن  ها غريبة األطوار، ويؤك  طول، وال حواجب جميلة، إضافة إلى أن  

وال ُيجَبر عليه، مثلما فعل أصحاب هذه القبيلة، وبهذا فهو ينافي من جعل للجمال مقياًسا 
 .وق الخاص  ة تصدر من الذ  ه قناعة شخصي  ُيعرف به، ذلك أن  

ه صاغ نا أن  ن لد جربوعة''، تبي  ة في شعر ''محم  أة الجسدي  عنا لصورة المر ومن خلل تتب  
ه اغة مطبوعة بطابع عصره، كما أن  بعض المعاني القديمة في الوصف الجسدي للمرأة صي  

عراء المسرفين في وصف مفاتن الجسد، فقد اكتفى بالحديث عن العيون لم يكن من الش  
شراقه ونوره، و  عن جمال  ثعر وفتنته، كما تحد  الش  ووصف جمالها وسحرها، وعن الوجه وا 

هذا من دون إسراف أو إطالة، ماعدا  ان، وكل  نة بالخضاب، والقد  الممشوق الفت  األيدي المزي  
عر وصف ه ليس بشار دليل على أن  في العيون التي أكثر فيها الوصف والحديث، وهذا خي

 سم، وقد صر ح بذلك قائل: الج
ّفاالَ ُت( األطْ رِ فْ ها)سُيعَ فِ صْ وَ  نْ ما        مِ ّتُ لْ م  قُ سْ جِ ّفِ صْ وَ  رَ شاعِ ّتُ نْ كُ ّلوْ 
 (3)االَ مَ ها، إجْ فُ صْ يون ووَ العُ  إال        ي         لِّ َس وليْ  هَ اإلالى شَ أخْ ّنين  كِ لَ 

                                       
 .129محم د جربوعة، ديوان الس اعر، ص  )1(
 .122صمصدر نفسه، ال )2(
 .155ص المصدر نفسه، )3(
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مالها ج ة التي تستعملها المرأة لزي ادةاعر باإلضافات الجمالي  كما نلحظ اهتمام الش    
 باس.والل   والخضاب، ثم يأتي العطر والحلي  متها الكحل وحسنها، وفي مقد  

ّ(ّالمرأةّوالمجتمع:2

ّة:المرأةّالسياسيّ ّصورة(6.2ّ

ة ة التام  التبعي  و ة، رًا كبيرًا بعدما كانت تعانيه من تضييق في الحري  شهدت المرأة تحر  
 ة تعيشر ة عند العرب، فقد ''أصبحت المرأة جريئة، متحر  ة، خاص  الماضي   جل في األزمانللر  

ات، وكسر ، إضافة إلى بحثها عن تحقيق الذ  (1)ا تشغل نفسها به''فراًغا يدفعها للبحث عم  
اسة لسي  المجاالت تقريبًا، بما فيها مجال ا جل، لهذا اقتحمت كل  جميع الفوارق بينها وبين الر  
ة، فهي اساعر المرأة التي تمارس مهنة السي  ر الش  جال، وقد صو  التي كانت حكًرا على الر  

حساسها وميوالتها، فهي أن   ة إال  غم من مهنتها الراقي  على الر   ها ال تخلو من عواطف األنثى وا 
ن كان ذلك خلسة في الل  عر والتمت  قراءة الش   تحب    يل، يقول:ع بألحانه، وا 

 انِ ٌي ثأْ رَ  طي  رْ ها الش  يا أي               ها     ر  سِ بِّ ي  فِ  راءِ زَ الوُ  ةِ ئيسَ رَ لِ 
 (2)حانِ لْ أَ  نْ مِ  بوتَ كْ ُب المَ وُتداعِ        ًة   سَ لْ خِ ّريعْ شِ  َض بعْ ّرأُ قْ تَ  لِ يْ في الل  

ة لم تمنع لطهذه المكانة وتلك الس   أن   غم من مكانتها وسلطتها إال  فهذه المرأة بالر    
سة والحكم االمرأة مهما بلغت من درجات السي   اعر أن  ن الش  هور، وفي هذا يبي  أنوثتها من الظ  

نثى تحمل ل كأى تحتوي على مظاهر األنوثة التي ُترجعها إلى طبيعتها، وخلقها األو  تبق
 عواطف وأحاسيس رقيقة.
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ّاجرة:(ّصورةّالمرأةّالتّ 2.2

جارة في ي الت  ف لبضائع المختلفة، وقد عملت المرأةلع واراء للس  جارة هي البيع والش  الت  
 ساءالن  ة بام أسواق خاص  ، بل أصبحت تُقالساعة حد  ة وفي اإلسلم، والزالت إلى الجاهلي  

تمارس  المرأة ساء، وكيف أن  اعر ''جربوعة'' حين يصف لنا سوق الن  وهذا ما صو ره لنا الش  
 جل تمامًا، يقول: جارة مثل الر  مهنة الت  

 (1)عاِطرُ ومَ  ة  ي  دوِ ٌس بَ لبِ ومَ ّّّّّّّرُ اوِ ٌم وأسَ واتِ ..خَ ساءِ الن  ّسوقُ 
 اورمختلفة، إذ فيه الخواتم واألسوق من سلع ما يحتويه هذا الس  هنا الش اعر  يصف  

 والملبس والمعاطر...الخ
 جرأة وافتخار: فهي تسو ق سلعتها بكل   هنا ا المرأةأم    
..تَ وْ ي  يًدا بثَ إلَ  تْ د  مَ  ُّض يَ ميُص األبْ القَ  بكَ  ليقُ يَ : ))التْ ُض       قرِ عْ ب 
 (2)((ِرُض ي..ال أفْ عتِ لْ سِ  قُ و  وأنا أسَ     هُ قُ ذوْ ّص  شخْ  ل  كُ اُر..لِ يَ الخِ  كَ ولَ 

ل إنسان ك مه، ذلك أن  راء وعدَ اعر ثوبًا، وخي رته بين الش  عرضت هذه المرأة على الش  
 د كسر خاطر هذه البائعة، يقول: اعر لم ُيرِ الش   لديه ذوق خاص، لكن  

ُّض فَ ُض ُترْ رِ عْ تَ  ينَ ذي حِ هَ  لَ ثْ ما مِ ّ  ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّهاُتُه ُقد امَ سْ بِ قل بُتُه..ولَ 
ُّض رَ عْ وأَ -م  ال يهُ -يلً ى قلِ لَ أغْ           مْ كُ ميصُ قَ ّأن   مَ نا..رغْ ريْ تَ ))اشْ  :تُ قلْ 

ذا رَ                  ة  بي  لصَ ّراً خاطِ  رُ أكس   أنا الَ   (3)ُض((رَ ِك أمْ بَ ثوْ  راءَ ُت شِ ضْ فَ وا 
ثمنه  ن  ، إضافة إلى أايناسبه قياسً  ه الغم من أن  وب، بالر  اعر باشتراء الث  قام الش    

 ه ساسإح يظهر ة، ومن هنااعر هنا حريص على مشاعر هذه الصبي  زم، فالش  أغلى من الل  
مشاعرها  رة المرأة، ومراعاته لمشاعرها ولو كان ذلك على حساب مصلحته، فالمرأة ال يغي  برق  

                                       
 .11اعر، صس  د جربوعة: ديوان المحم   )1(
 .12صالمصدر نفسه،  )2(
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جال هف، ما يستدعي من الر  عور المر ة والش  العمل الذي تمارسه، ويبقى فيها من الحساسي  
 نة وعدم كسر خاطرها.فق بها، ومعاملتها معامل لي  الر  

ّحة:صورةّالمرأةّالفالّ ّ(4.2

ساء جاعة والقدرة على مواجهة قسوة الحياة، ونة والش  حة بالقو  ز المرأة الفل  غالبا ما تتمي  
لجهد الكبير وجب وجود اة وصعبة تستة قاسي  الحياة في البادي   ورة، ألن  البدو أقرب لهذه الص  

ّاعر بين الِفلحة والبدو في قوله: من أجل معايشتها، وتأمين الحياة، لذا فقد ربط الش  
 (1)راءُ قْ ٌة..شَ وي  دَ حٌة، بَ راُء       فل َ فْ عَ ّىجَ ِخباِئي في الد  ّتْ رقَ طَ 
كل   أن  كة، وقد قرن البدو بالِفلحة، و مرأة بدوي  اعر، ارها الش  هذه المرأة التي يصو  ف  

 ارج المدينة وسط الحقول واألشجارها تعيش خحة، وذلك ألن  ة يجب أن تكون فل  مرأة بدوي  ا
 ت معها، وهي تعيش منها.ة رغًما عنها، فقد نشأت فيها، وترب  لحم الفِ فتتعل  

 هدليل على حب   ة مواضع من شعره، وهذاة في عد  اعر المرأة البدوي  وقد ذكر الش    
فأعطاها  ةح أغرته البادي  ، يقول: ''لم أكن سوى ابن فل  ه واحٌد من أبنائهاة، ذلك أن  للبادي  

 ة، وراح يتغن ى به في شعره، يقول:، لذلك فقد أبهره جمال المرأة البدوي  (2)مهجته''
 (3)ِهرُ ُس، ُيبْ لِ ، يجْ روحِ المجْ  يَ بِ قلْ ّفيًّّّّّّّسالِ مجْ  ُض فِ ينْ  ي  وِ البدَ ّكِ مالُ وجَ 

لمرأة ا عراء، ذلك أن  ه أبهر الش  أن   غم من بساطته إال  ، على الر  ي  فهذا الجمال البدو 
ك يبدو ن به الكحل والخضاب، لذلع، وأكثر ما تتزي  ينة والتصن  ة ال ُتسرف في الز  البدوي  

 اعر بها ومدحه لها.جمالها طبيعًيا، فيزيد ذلك من إعجاب الش  
عر في انها وأخلقها، يقول الش  كة بديمرأة متمس  ة اضافة إلى ذلك فالمرأة البدوي  إ  

 للقلوب'': ه وال مفر  قصيدة ''قدر حب  
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 اهَ تِ نَ " في ُسحْ عيدِ "الص   حُ مِ ملَ ّةٌ حَ فل   هُ ب  حِ تُ 
  (1)ا.هَ حَ قمْ  ذر  تُ  وهيَ  رهُ كُ ذْ تَ 
فذكره  ،لمس  لة والسول عليه الص  حة للر  هذه الفل   اعر في هذا المقطع حب  ن الش  يبي    

ن كانت منهمكة في العمل بفِ ُيلزمها حتى و  ى القمح، وفي هذا بيان عل لحة األرض وذر  ا 
جل شارك الر  ها تن  ة، كما أم وأخلق أهل البادي  لى قي  ة بدينها، وحفاظها عك المرأة البدوي  تمس  

اب عزق والمعاش وتأمين حياة كريمة، فالمرأة قادرة على مواجهة الص  في تحصيل الر  
هذه المرأة في نظر  أن   غم من هذا إال  جل، وبالر  ة مثلها مثل الر  وممارسة األعمال الشاق  

 بهر  فت ان.ز بجمال مُ اعر تتمي  الش  
اعر قد صو ر لنا ومن خلل عرض المرأة في علقتها بالمجتمع، وجدنا أن الش    

في حين  ،حة مرتبطة أساًسا بالمجتمع البدوي  المرأة الفل   بعض من صور المرأة فيه، إذ أن  
شعره  ، وبهذا يكون قد جمع فية ينتميان إلى المجتمع الحضري  اجرة والسياسي  المرأة الت   ن  أ

 ة.ة والبدوي  بين المرأة الحضري  

ّة:ورّالمعنويّ ا:ّالصّ ثانيّ 

لمجتمع ائدة في اة الموروثة والس  ة بين المعاني األخلقي  تراوحت صور المرأة المعنوي  
فات ، وكذا بعض الص  ين اإلسلمي  اظ على الد  من حفاظ على العادات الكريمة، وحف

ة والفضول، وبعض صف بها المرأة؛ كالحساسي  أوصاف تت   ة المذمومة، وبيناألخلقي  
 ة التي تعيشها المرأة في المجتمع.جتماعي  األوضاع اال
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ّ(ّمنّحيثّاألخالق:6

ّ(ّأخالقّكريمة:6.6

ّ(ّصورةّالمرأةّالمحافظةّعلىّدينها:6.6.6

 اإلسلمي   ينى بها المرأة، فالد  ين من األخلق الفاضلة التي تتحل  ظ على الد  الحفا إن  
أضاف إلى أخلق المرأة ما يزي نها من أحكام وتعاليم ترتقي بها وتجعلها طاهرة عفيفة كريمة 

 فس.الن  
، وهذا من دالئل تكريم اإلسلم (1)ذيلةك المرأة بدينها يردعها عن الفاحشة والر  فتمس    

 ة، على عكس األديان األخرى.للمرأ
بيعة من  الط  ْتهُ د شيء أوجدَ ة مجر  ة مثل ُتعد  المرأة من خلل تعاليمها الديني  فاليهودي    
 الكاملكون قد ُغي بت إنسانيتها ب، وكأن ها لم ُتخلق من أجل غاية لنفسها، وهنا ت(2)جلأجل الر  

''جربوعة''ّراعر الش  جل، إذ يصو  ا مثل الر  ا المرأة المسلمة فُوِجدت لتعبد اهلل تعالى مثلهأم  
في  نتهاء عم ا نهى عنه، يقولأمر، والملتزمة باال تعالى في كل   ائعة هللصورة المرأة الط  
 قصيدة ''العابدة'':

ّهارِ الن   ةُ مَ ..صائِ لَ يْ الل   قومُ تَ        مارِ الخِ  ةُ بلَ سْ مُ ّفَ رْ الط   ض  تغُ 
ّزارِ اإلِ  رةُ ..طاهِ اهللَ  ب  حِ تُ        عام  ّذُ نْ مُ  تْ ج  حَ  َض رْ ي الفَ ل  صً تُ 
نْ    ر  هْ شَ  ًل كل  فْ نَّ ()البيَض  ومُ صُ تَ   (3)صارِ القِ  رِ وَ بالس  ف تْ غن   وا 
 ا ساتراً اهلل تعالى، ترتدي لباس طرفها عم ا حر م ة خلوقًة، تغض  ي  تبدو هذه المرأة حي  

هر، محافظة ش م األيام البيض من كل  يل وصياام الل  وافل؛ كقي  إضافة إلى هذا فهي تقوم بالن  

                                       
 .151عر األموي، صفاطمة تجور: المرأة في الش   ينظر: )1(
شر، رجمة والن  ليف والت  أكوين للت  ة، دار الت  ة أنثروبولوجي  دراسة نقدي  -وراةالمرأة في أسفار الت   اوي:اهلل الجب علي عبد ينظر: (2)
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ا طاهرة هها هلل تعالى وطاعتها له جعلفحب   بيت اهلل الحرام، على صلة الفريضة، وحج  
ن أرادت تسلي  عفيفة، وحت    ها تهرع إلى تلوة القرآن الكريم.ة نفسها فإن  ى وا 

ا، وفي على دينهة للمرأة المسلمة المحافظة ورة للمرأة ''العابدة '' صورة مثالي  هذه الص  
م ه بالقي  ر ، ويبدو جلي ا تأث  ين اإلسلمي  ه للد  ورة دليل على حب  اعر لهذه الص  توظيف الش  

بطريقة -سعر يعكالش   ظر أن  فت للن  ة العليا التي فرضها اهلل تعالى، فمن ''الل  اإلسلمي  
ار فيه يخت عر سلوك أخلقي  وأخلق المجتمع، فقول الش  -ة صورة ألخلق صاحبهضمني  
وافق له الت   قور التي يجد نفسه قادًرا على تقديمها تقديًما يرضيه، ويحق  اعر المواقف والص  الش  

لى دليل ع ة في شعره إال  ، فما توظيفه للمعاني الديني  (1)الذي ينشده مع نفسه وجماعته''
 أخلقه وتدي نه:

 (2)ابِ الكت   ةُ بي  رْ با تالص   ذُ ٌن          منْ ي  دَ تَ ٌر مُ شاعِ  يرةُ ا خطِ أنا يَ 
رة تارة وغير ي شعره بطريقة مباشفة انعكست على أخلقه، فصو رها ته الديني  فتربي    

 مباشرة تارات أخرى.
ارهم كة بدينها، وصو روها في أشعبأخلق المرأة المتمس   مدعراء منذ القِ ِجب الش  عوقد أُ   

 ر نساء قومه ''فيمتدحن  يصو  ّالفقعسي'' ''المراراعرهو الش   ذات دين وخلق وجمال، فها
وهن  عفيفات  زان،ت  هن  يمشين مشية فيها شيء من االلك أن  بالجمال والعفاف والحياء، ودليل ذ

، وباإلضافة إلى هذا فهن  منز هات عن الفحشاء والعيب، وكذلك هن  يغضضن من أبصارهن  
 ، يقول: (3)''ذوات دين وحسب

ّتورِ سْ مَ  فِ رْ الط   ضيضِ غَ  اء  حيَ  نْ ومِ         ر  فَ خَ  نْ ِن مِ هْ الوَ  دَ عْ وبَ ًّناهْ وَ  شينَ مْ يَ 
ّرِ و شاِء والز  حْ الفَ  هات  عنِ ز  نَ مُ ّّّّّّّّّّد  أسَ  نْ مِ  ْرَن الحي  كَ ْبَن ذَ سَ تَ إذا انْ 
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 (1)رِ ويصْ ق  وتَ من َخلْ  نَ يَ ن  مَ وما تَ      ب  سَ حَ  نْ ين  ومِ دِ  نْ مِ ّتَ ئْ ما شِ  نَ لْ مِ حْ يَ 
ده ين، ومثل هذا نجسوة، الجمال والد  اعر قد جمع في هاته الن  الش   فنلحظ هنا أن    
، حين يصف صاحبته بالجمال، ''وال ينسى أن يشير إلى ة''''جريرّبنّعطيّ اعر عند الش  

 ا يزيد في وقارها ورزانتها:نها، مم  حشمتها وتدي  
 (2)''عَ يَ م ها البِ هَ  ى وال ِمنْ صارَ ُرُبها        ِقس  الن  قْ يَّ َس وديًنا ليْ ّاالً جمَ  تْ م  تَ 
عراء يقرنون بين جمال المرأة وتدي نها، وال يكثرون الحديث هؤالء الش   نلحظ هنا أن    

 ث عن تدي نهانة، نراه يتحد  لمرأة المتدي  اعر ''جربوعة'' في تصويره لفي دين المرأة، بينما الش  
مرأة ُيعلي من قيمة ال ، وبهذا فهوي لهافصيل، دون مزج ذلك بالجمال الماد  بشيء من الت  

وحي المثالي، الذي يبتعد عن الجمال ويرتقي بها إلى شيء من القداسة وعالم الجمال الر  
 ي الذي قد سه الشعراء قبله.الماد  

ّ(ّصورةّالمرأةّالمحافظةّعلىّعاداتها:2.6.6ّ

فاظ كة بالحد جربوعة'' بصورة المرأة األصيلة المتمس  تظهر المرأة في شعر ''محم    
لى العادات الجميلة التي تمي ز بها العرب منذ قديم الزمان، ولعل  أسمى عادة يجب أن ع

كان من ة، و فسموا بهذه الص  لعرب قديًما ات  يتمس ك بها اإلنسان العربي هي عادة الكرم، فا
يف وخدمته أحسن خدمة، ورعاية مطالبه حتى يغادر أولى الواجبات عليهم إكرام الض  

 ديارهم.

ي حل  يف الذيصو ر لنا البنت التي تطلب من أبيها إكرام الض   'جربوعة'''اعروالش  
 ىها عادة من عادات العرب ال يجب أن نتخل  يف واجب، وأن  إكرام الض   ذك ره بأن  بهم، وتُ 

  عنها، شئنا أم أبينا:
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 ُرِب َيعْ  ةُ عادَ  كَ لْ تِ ى ولَ دَ الن   لُ ذْ نا         بَ يوفِ ضُ ّجاهَ ا تُ نَ بَ واجِ ّن  كِ لَ 

 ]...[    

ِّب بِ ُتحْ  لمْ  ْبَت أمْ أْحبَ  ،هِ هِ في وجْ     مْ سِ تَ وابْ  ةِ باءَ العَ  فَ رَ طَ  لهُ  ْش رِ فْ أَ 

 (1)بِ َتَرت  المُ  بِ بالواجِ  مْ قُ نَّ لمْ  إنْ     أنا ّلييْ ، يا وَ اُس الن  ّقولُ ا يَ ماذَ 

كة بالعادات، وهي تشارك وتعطي رأيها في تبدو هذه البنت عارفة باألصول، متمس  
 اس ونظرتهم عند مخالفة العادات المتعارفرتها، كما يبدو جلي ا خوفها من كلم الن  أمور أس
 عليها.

 اعر بشكر البنت التي قامت بإكرامه وضيافته قائل:وفي موضع آخر يقوم الش  

 (2)ِم()حاتِ  نا منْ رامِ ُب كِ ذاَك دأْ وكَ ّّّّمِ الزِ  ي منْ ِت لِ مْ قد  ّماًرا لِ كْ شُ 

الكرم  ةت ''بحاتم'' لكرمها، ''فحاتم'' ُيضرب به المثل في شد  اعر هذه البنشب ه الش  
 على مدى األزمان. والس خاء ، فأصبح رمزًا للكرمالشتهاره به

ر الجمال ة األصيلة، بذكن أخلق الفتاة العربي  ورة أن يبي  اعر من هذه الص  وقد أراد الش  
 أهلهاصائًبا وسط أسرتها و  رأياً  ع به، من كرم ورجاحة عقل تجعل لهاالذي تتمت   المعنوي  

بها  عز بها، إضافة إلى بيان المكانة الكريمة التي تتمت  وهذا دليل على الحكمة التي تتمي  
 ة.الفتاة داخل األسرة العربي  
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ّ(ّأخالقّمذمومة:2.6

م من غتها، إذ هي على الر  من أخلق المرأة ونفسي   آخر اعر جانبار لنا الش  يصو    
 انة والغدر، والغرور والِكبر.أصالتها، تنطوي أيًضا على الخي  عف تها وتدي نها و 

ّ(ّصورةّالمرأةّالمغرورة:6.2.6ّ

ه ما من شيء والغرور من األخلق القبيحة والمذمومة، وقد نهى عنه اإلسلم، ألن  
ر  به حتى ينسيه ، ال ألن يغتوجل   ليستعمله فيما يرضي اهلل عز   وهبه اهلل تعالى لإلنسان إال  

م، والغرور ه أفضل منهر عن خلق اهلل، بأن يرى أن  ه ودنياه، وينزل به إلى درجة التكب  دين
ها أجمل ساإلعجاب إلى أن ُتِعد  نف هنا نقصد به إعجاب المرأة بنفسها، وتماديها في ذلك

 :''جربوعة''اعر ستعلء يقول الش  ر واالفيدفعها ذلك للتكب   ساء،الن   من كل  

ّوانِ سْ ى الن  لو علَ عْ تَ  ةٌ ورَ رُ غْ مَ ّّّّّاهَ صافِ ي أوْ فِ  قيلَ ّنْ مَ  نْ كُ تَ  مْ لَ  إنْ 

 (1)(يلنِ حْ ا أَ ..ومَ .ةً نَ ُت فاتِ رْ صِ  قدْ )        ع  قاطِ مَ ّعَض بَ  ُتعيدُ  يَ وهِ  ولُ قفتَ 

اء فتعلو سها أجمل الن  اعر هذه المرأة مفتونة بجمالها، مغرورة به، ترى أن  الش   رلقد صو  
صدر عن فكير المت زن، بل ياجح، والت  ينم  عن ذوات العقل الر  ر، والغرور ال عليهن  وتتكب  

عقول ال تصل إلى درجة فهم األشياء فهمًا صحيًحا، أو بتعبير آخر يصدر عن صغيرات 
 وهو يربط بين المكر والغرور: ،''جربوعة''، يقول العقل والسن  

ّاءَ رَ غْ ها إِ رِ كْ مَ  نْ مِ  تْ لَ ايَ مَ وتَ       ا هَ زالَ لْ زِ ّتْ ِزلَ ها..ُزلْ يْ ى علَ نَ أثْ 

 (2)ياءَ شْ ُم األَ هَ فْ ٌة ال تَ غيرَ وصَ       ةٌ ورَ رُ غْ مَ ّهاأن   لُ هَ يجْ  َس ليْ  وَ هُ 
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عر ااعر بالغرور هي فتاة صغيرة، وزادها غروًرا ثناء الش  فهذه الفتاة التي يصفها الش  
ن  ر بالث  رة ال تتأث  عليها، ومدحه لها، والمرأة المغرو  كوت الس   ىما حتناء والكلم وحسب، وا 

له، وذلك كل    ه نابع من الغرور الذي يسكن نفسها:تؤو 

لينَ  ّلِ يَ الحِ ب ساَس اإلحْ  عُ نَ صْ تَ  ةٌ رورَ غْ مَ                لهُ ّريدُ ا تُ ي مَ وتِ كُ سُ  تُقو 

ْمتَ       ُصَوري أحتاُج قاِرَئًة  ّما ُكْنُت في  (1) ِليفي وْجهي وتْكُتبُ ّتُفس ُر الص 

له ما ال يقول، فبالر  اعر هنا يرسم لنفالش   م من سكوته غا صورة المرأة المغرورة التي ُتقو 
كوت بحيلتها تأويلت وكلم يخدم غرورها، بتفسير صمته أن ها تصنع من ذلك الس   إال  

عطائه عد    ة تأويلت.وا 

ّصورةّالمرأةّالخائنة:ّ(2.2.6

ائنة والمرأة الخ ئة، وهي نقض العهد والميثاق،ا خلق من األخلق السي  والخيانة أيضً 
بعد سنوات  اطًباته بأن قِبلت بغيره خاعر هي تلك الفتاة التي قامت بخيانالتي صو رها لنا الش  

 ، فتخونه وتتركه ألحزانه وآالمه وحسرته، يقول:بينهما من الحب  

ّيانُ سْ الن   هُ ف  لُ يَ ذي سَ ى ال  سَ نْ تَ        ة  ظَ حْ ي في لَ تِ ال   اهللُ  حَ سامَ ّالَ 

ّانُ ها الفت  مالِ ا، وجَ هَ لمُ وكَ         ا الُلهَ ودَ ّهارِ ُة ثغْ مَ سْ ب رِ غيْ للْ 

]...[    

ّن انُ ُن الحَ سِ حْ المُ  حيمُ الر   يَ ولِ ّّّّّنادِ عْ بَ  نْ ها مِ حياتِ ّمَ لْ حُ  ُش يتعِ سَ 

 (2)مانُ رْ ها الحِ عدِ ن بَ مِ  هُ بيبُ وحَ ّّّّّّّّّّهُ زانُ ها أحْ دَ بي بعْ قلْ راُح أفْ 

                                       
 .121د جربوعة: ديوان وعيناها، صمحم   )1(
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لدًا اعر تأث ره وحزنه على فراق محبوبته، فحزنه سيبقى خافي هذه األبيات ُيظهر الش  
 يرهل كيف ستعيش مع غه يتخي  حيث أن   ؛من بعدها، ويبدو أثر الوجد والعشق لها واضحا

 ه سيبقى محرومًا منها لألبد.وأن  

على  ةهذه الفتاة الخائنة التي نسيت في لحظة حبيبها وخانت عهده، واختارت الماد  
 ها تمنح ود ها لمن يقد م أكثر، وال ُتلقي بااًل ة، إذ أن  نافقة ونظرتها مادي  ، هي فتاة مالحب  

، وال تحس  بمشاعر من طعنْته طعنة ستُ  ام ي  بقي في نفسه جرحًا عميقًا لن تمحيه األللحب 
 نين.والس  

ي خانت ر المرأة التيصو  اني''ّ''نزارّقبّ اعر صوير للمرأة الخائنة نجد الش  وبنفس الت  
 أجل المال، يقول:عهده من 

 ىالُحلَ  فاتِ ي بزائِ تِ عَ بائِ 

 ُملِ األنْ  رفِ م  في طَ خاتَ بِ 

 لِ دَ ، األهْ خِ راِء، الباذِ وبالفِ 

]...[ 

 ى، سيري إلَ ينارِ الد   ةَ بي  سَ 

 (1)لِ مَ قوِد..والُمخْ اريِك بالن  شَ 

يش البذخ والعو  ها أغرتها الحلي  ن سبب هجر محبوبته له، حيث أن  ''نزار'' يبي   اعرفالش  
 عور.الش  و  قود، وال تعرف معنى للحب  ة الدينار ُتشترى بالن  غيد، فأصبحت بذلك سبي  ر  ال
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ير''ّ''كعبّابنّزهاعر عراء القدامى مثل الش  وكذلك نجد صورة المرأة الخائنة عند الش  
 الذي يقول:

ّولُ غُ ها الوابِ ي أثْ ُن فِ ا َتَلو  كمَ        تْ َزَعمَ ّيذِ ال   دِ هْ ى العَ علَ  ومُ دُ ا تَ ومَ 

 (1)يلُ رابِ اَء الغَ المَ  كُ سِ ا ُيمْ كمَ  إال  ّّّّّّّّّّّمتْ ذي َزعَ ال   د  بالوُ ّس كُ وما تمَ 

اعر هذه المرأة الخائنة بالغربال الذي ال يمسك الماء، فهذه المرأة ال تمسك شب ه الش  
 .، فتخون بذلك عهد الحب  ةوالمحب   الود  

ا أْعَرَضت هذلك أن  ى أن نحزن عليها، حت   ال تستحق   ''''جربوعةوالمرأة الخائنة في نظر
 عن الوصل والوفاء الذي كان أولى بها، وسلكت طريق الغدر والخيانة والهجران، يقول:

ّاحانَ  ى قدْ ي الهوَ ِة فِ نازَ ُت الجَ وقْ ِّّّّّّسلْ تَ (، أذ َن فاغْ رِ جْ اُن)الهَ أذَ ّاهذَ 

ّاانَ ز ُل األحْ هِ أْ تَ سْ ال يَ  لِ في األصْ ّّّّّّّّّّهالَ ثْ ظيَم، فمِ العَ  اهللَ  ْر غفِ تَ واسْ 

 (2)اطانَ يْ ن الش  عَ والْ  كَ حالِ لِ  ْر ظُ فانْ   ها     رِ غدْ ّنْ ُرها مِ عْ ها، سِ ِبعْ ّكَ تْ باعَ 

ه، وعدم اعر بنفسه، وتمس كِه بديناعتزاز الش   لثة يستشف  القارئ لهذه األبيات الث  
ي، يجب عليه هما باعته فك استسلمه لألحزان التي خل فتها هذه المرأة الخائنة في نفسه،

 نفسه. ل داخلساء، وال يترك األسى يتسل  بدلها بغيرها من الن  أيضا أن يبيعها ويست
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ّفات:(ّمنّحيثّالصّ 2

ّصورةّالمرأةّالحس اسة:ّ(6.2

اشة لجي  ساء يتمي زن بالعاطفة االن   ة صفة لصيقة بالمرأة، ذلك أن  صفة الحساسي   تعد  
 كاماً ب عاطفتها على عقلها فتصدر منها أحاألحيان تتغل   واإلحساس المرهف، ففي كثير من

ظر حرص لفت الن  ا يُ ، ومم  (1)لت''ساء حس اسات أكثر منهن  متعق  لن  ''ا خاطئة، ذلك أن  
ة فة، فكثيًرا ما انعكست صورة المرأة المرهفعلى وصف المرأة بهذه الص   ''جربوعة''اعرالش  

 لمرأة:قيق، يقول على لسان االر   عر العاطفي  ش  ة عندما تسمع الوخاص   اإلحساس في شعره،

ّالُ صَ َك األوْ ماتِ ن كلِ مِ  ذوبُ وتَ          ةً قيقَ حَ ّقولُ ما تَ ذوُب بِ ي أَ إن  

]...[ 

 (2)للُ ي الش  ئبآبِ  لَ حوْ  ج  دي     ويضِ مر  تَّ تثيرُ سْ تَ  ت  بيْ  فِ صْ نِّ يفِ 

عر يت من الش  ر، فيكفي نصف بعر أي ما تأث  رة بالش  المرأة في هذه األبيات تبدو متأث   إن  
 قيق حتى يثير تمر دها، ويجعلها تتأث ر.الر  

 وفي قصيدة أخرى يقول:

ّن عيصَ تَ  ل  ُت كُ عْ ًة ضي  لي  غزَ     ًة    صيدَ ُت قَ عْ مِ سَ  إنْ ّيي فإن  نِ دعْ 

 (3)عِ مَ سْ ميُعُه في المَ جَ  ن  نونهُ وجُ  ّّّّّّّّةً بيعَ طَ  ناتِ الفاتِ  فِ ضعْ  قاطُ ون  
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ها تخاف على نفسها من عواقب اعر أن يبتعد عنها، ألن  ذه الفتاة من الش  تطلب ه
روحها  ن  ل ذلك ألة تصبح كالمجنونة، وال تتحم  تي إن سمعت قصيدة غزلي  شعره، فهي ال  

ج، وتعرف جي  حس   به عر هو نقطة ضعفها، لهذا عليها أن تتجن  الش   ن  أدًا اسة، وشعورها متأج 
ر، فيشب ه ؤث  عر المبيعة، لهذا ُيخشى عليها من الش  عيفة بالط  وتبتعد عنه، فروح المرأة ض

 عر، يقول:معة التي تذوب من نار الش  اعر روح المرأة بالش  الش  

 (1)َجلْ ى عَ علَ  لوعِ ي الض  فِ  تْ ذابَ  رِ عْ بالش  ّّّّّّتْ فوِجئَ  إنْ  ةٌ عيفَ ن  ضَ هُ واحُ أرْ 

 عرش  ة تأثير الته من قو  اعر يخشى على ابنهو ''أبو ميسون'' كما يصو ره الش   وها
 اعر:حيل، وبهذا يحمي ابنته من شعره، يقول الش  اعر الر  فيطلب من الش  

ّىها ما حمَ ًل عليْ عْ فِ  فْ يخَ  لمْ  لوْ  وَنُه       سُ ميْ ّهِ ونِ سُ و ميْ مي أبُ حْ يَ 

 (2)امَ ط  تحَ  مينِ بالياسَ  َم لوْ ُيرْ ّإنْ     ها  جاجَ زُ  أن  ّسونَ و ميْ ري أبُ يدْ 

 فيها رأبسط شيء يمكن أن يؤث   هذه فتاة مرهفة اإلحساس إلى درجة أن   ''فميسون''
ر الذي هو عشيء لطيف، فما بالك بالش   ر ألي  وأبوها ُيدرك هذا، فنفس ابنته ضعيفة تتأث  

رت ى تأث  عر على لسان فتاة أخر الب الفتاة فتسقط نازفة، يقول الش  بمثابة طلقة تصيب ق
 بشعره:

ّرِ آلخِ ها لِ مامِ ها بتَ أتُ وقرَ               ةً قصيدَ ّتُ أْ قرَ  ي قدْ بي بأن  ذنْ 

ّرياوِ أسَ  تَ تحْ  ضاتِ بَ ُت بالن  رْ عَ وشَ      ي  دمِ ّفي بُ تهرُ  ماتِ لِ بالكَ ّتُ سْ أحسَ 

 (3)رِ ئِ اًة بالط  َعُل طلقَ تفْ  في الجو  ّّّّّّّلماِزُف، مثْ ِت أنْ خْ الت   فوقَ ّتُ طْ وسقَ 
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رض الذي ُتصيبه طلقة رصاص فيسقط على األائر اعر هذه الفتاة بالط  لقد شب ه الش  
هة للن  الط   هذه الفتاة نزيفها نزيٌف داخلٌي، ألن   وهو ينزف، لكن   س، وهي طلقة فلقة كانت موج 

 العقل. عر الذي يخرق القلب ويتلفالش  

رأوا أيضا  عراءظرة، فهناك العديد من الش  اعر وحده من ينظر للمرأة بهذه الن  وليس الش  
 ...وغيره. اني''''نزارّقبّ اعرعور، مثل الش  اسة، رقيقة الش  س  أن المرأة ح

اسة الحس  ، فوصف نفسها بفالش اعر جربوعة يصو ر لنا كيف أن  المرأة تتأث ر بشعره 
حساسها ُمرَهف بالط  عيفة، و والض   ألدنى  ربيعة، وتتأث  هكذا هي حو اء نفسها ضعيفة وا 

وال  ،طيف الذي ال يصدر منه إال  لي ًنانس الل  عراء صفة الجاألسباب، لهذا فقد أعطاها الش  
 .ًنايقبل إال  لي  

ّة:صورةّالمرأةّالفضوليّ ّ(2.2

 ،ة وكبيرةصغير  ها تسعى دائما لمعرفة كل  بالفضول، حيث أن   ز بعض الن سوةتتمي  
فة األسرار، ة للستكشاف ومعر ة، فنفس األنثى محب  ق األمر باألشياء الخفي  ة عندما يتعل  خاص  
ي ة التي اعر الصببكثرة، ومثالها حينما يصف الش  دّجربوعة''ّ''محمّ ما يظهر في شعر  وهذا

ا عليه، فأرادت بفضول األنثى أن تعرف من هو هذا وجدت رجًل ملقى قرب البئر مغشي  
 ا كان فيه:وما الذي جاء به إلى حي ها، بالر غم مم   جلالر  

ُّس ا تتفر  هَ عيونَ  ُتديرُ  تْ كانَ             هِ حاالتِ ّمن فيهِ  ذي هوَ ال   رغمَ 

ُّس وج  تَ ُعها مُ ى طبْ أنثَ  ضولِ بفُ              هُ جيبَ  َش تُفت  ّأنْ  تْ تمن   قدْ  كمْ 

 (1)ُس؟لِ فْ ٌر أم مُ تاجِ  هوَ  أهٌل؟ وهلْ         ها حي  ّفي لهُ  ؟ وهلْ يكونُ  قدْ ّنْ مَ 
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ها ن  ، لدرجة أشيء عن هذا الغريب الذي جاء لحي هم فهذه البنت أرادت أن تعرف كل  
 ةأرادت تفتيش جيوبه عل ها تجد جواًبا عن األسئلة الكثيرة التي تدور في رأسها من شد  

 الفضول الذي يسكنها.

ة التي لقط  ة عم ن تكون االفضولي   ساء ضايقنُه بأسئلتهن  الن   اعر كيف أن  ويذكر الش  
ن لمعرفة ساء، وحب هالن  من فضول  ة حِذرة(، وهذا ليس إال  كبير لقط   ذكرها في قصيدة )سر  

 عبة، يقول:األلغاز الص   المجهول والغامض، وولههن  بحل  

ّيفِ ي وخلْ أمامِ  نْ ني مِ وحاَصْرنَ        كثيرًا     ّنَ لْ سأَ  س  لِة أمْ بليْ 

 (1)يفِ رْ ِر حَ بقصْ  تعيُش  ن  ي       بهِ تُبالِ ّط ة ( ال)قِ  شَن عنْ ُيفت  

المريضة  وبهن  فاء لقلهذه الفتاة بمثابة الش  درجة الفضول ألن تكون معرفة  وتصل بهن  
، المتعط   خراجهن  مم  بهذا السر  ه ا هن  فيه من عناء وحيرة، إذ تسألشة لمعرفة الحقيقة، وا 

 :إحداهن  

 (2)يفِ شْ ى وتَ فَ .. سُتشْ كونُ تَ  نْ مَ ّلْ ا        وقُ جريئً  كنْ ّها؟..ئُ ماذا ُتخب  لِ 

 يقول: يء، ش أخرى تريد أن تعرف عنه كل  اعر فتاة ُيصو ر لنا الش   نفسه الفضولوب 

 -تَ محْ سَ  إنْ –أُل أسْ  سوفَ 

 ..ينِ دقيقتَ 

 أزيدْ  ولنْ 

]...[ 

                                       
 .219ة من نافذته، صل القط  د جربوعة: ديوان مطر يتأم  محم   )1(
 .219صالمصدر نفسه،  )2(



أنماطّصورةّالمرأةّفيّشعرّمحمدّجربوعةّّّّّّّّّّّّّّّّاألولّّّّّّّّّّّّّّّّالفصلّ  

~ 46 ~ 

 

 ؟اذا...مَ 

ّ...؟كَ عنْ  ُيقالُ 

 ]...[ 

 ..عفًوا

 نيبأن   أظن  

 نِ يْ دقيقتَ  قاشِ ذا الن  ُت في هَ زْ جاوَ 

 ناا ات فقْ كمَ 

ّضوُل..ما الفُ  مُ تفهَ ّأنتَ 

 ساءِ ى الن  لدَ 

 امً فدائِ 

 (1)(زيدْ ن مَ مِ  )هلْ 

رد بأنه صفة تمي ز الن  تعترف هذه الفتاة بفضولها، وتؤك     ثرة تساؤالتها ك ساء، وتبر 
 يد.ي عنه، فمهما عرفت تريد أن تعرف المز الذي ال تستطيع التخل   بهذا الفضول األنثوي  

 اعرلش  ل لذلك باورة للمرأة، ونمث  عراء في هذه الص  اعر العديد من الش  ويشارك الش    

 الذي يقول: اني''''نزارّقبّ 

 ساءِ الن   ونِ عِك في عيُ أزرَ  أنْ  ..ةٌ لذ ٌة كبيرَ 
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 ..هن  ضولِ في فُ 

 (1)..هن  شتِ في دهْ 

العصور  ر  ف وال ينتهي على معراء المرأة بفضولها الذي ال يتوق  وبهذا فقد صو ر الش    
 ة.وي  فات التي تمي ز المرأة وُتظِهر طبيعتها األنثواألزمان، فهو من الص  

ّصورةّالمرأةّالعاشقةّالجريئة:ّ(4.2

فه ''ابن قي  العشق معنى من المعاني الروحي     ق  عن ه: ''دة'' بأن  م الجوزي  ة، لهذا عر 
، فهو ال (2)األفهام مسلكه، وخفي عن األبصار موضعه، وحارت العقول في كيفية تمك نه''

في ذا تمك نت اشة إه عاطفة جي  ، إذ أن  ٌر للعقولُيرى بالعين، وال ُيفهم بسهولة، وهو أمٌر محي  
لعاشقة اعر جعل المرأة االش   صفة العشق بالجرأة، ذلك أن   القلب صعٌب أن تزول، وقد ربطنا

 جرأة وشجاعة. ر عم ا يجول بنفسها من عواطف وأحاسيس بكل  جريئة، تعب  

 عة'''جربّو'ز بها المرأة في شعر ة التي تتمي  فإلى جانب صفة الفضول والحساسي    
نا نصادف صفة أخرى لها، أال وهي صفة الجرأة، حيث تظهر المرأة الجريئة في شعره فإن  

 حي تها تها ُتحي يه وتطلب منه أن يرد  اعر المحب ة لشعره، لدرجة أن  بصورة المرأة العاشقة للش  
 م:ولو بإشارة من يده، دون أن يتكل  

 (3)ابايا( فوكَ الص   )ُحلمَ ّيا ُفض   ال         سمْ وابتَ َّك،، لو بكف  حي ةَ ُرد  الت  

 ا، يقول:ها صريحة وجريئة جد  اعر بأن  فيصفها الش    

                                       
 .591اني: األعمال الكاملة، صنزار قب   )1(
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 (1)رُ تصو  ا أَ وجريئٌة جد ا، كمَ       ٌح واضِ ّجد ا، طريُقكِ  وصريحةٌ 

 اعر:راحة، تعترف فتاة بحب ها الكبير للش  وبنفس الجرأة والص    

 ديسَ في ج وحِ الر   رَت طاغوَت روحُ وصِ ّّّّديكبِ َض في األرْ ّتَ لْ ، احتلَ *طي()َخَرْطَت ُمشْ 

ّدِ أحَ  منْ  ي القلبِ ما فِ  كَ رى، وقبلَ ُكبْ       كلٌة             شْ مُ ّاآلنَ  أنتَ  ..وأكثرُ  عمْ نَ 

 (2)ديقَ تَ ُمعْ  ي فاقَ ، ظن  ك  الش  ّكليلةِ ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّةً هَ رُت تائِ صِ ّيأن   قُ صد  تُ  فهلْ 

 لبهال من دخل قصراحة أن ه أو   هذه الفتاة اعترفت بكل   اعر كيف أن  ر الش  يصو    
 ا بسهولةمشكلة كبرى ال يمكن حل هُممث ل لها  ،فتمك ن حب ُه فيه، وصار مسيطًرا على روحها

 والقلق. فأصبحت فيه تائهة حائرة ُيراودها الشك  

 ساء ُمقبلت عليه عاشقات له ولشعره، في قوله على لسان المرأة:ويجعل الن    

ّقِ و  ة ( لتسَ جَ ي في )خرْ تِ لصديقَ     ًة     مر   كَ سر  ّتُ شيْ ب ما أفْ ولرُ 
 (3)ِرقِ شْ ى في المَ الهوَ  تعريفَ  عيدُ ًة       ستُ حكايَ ّي أعيُش رُتها أن  أخبَ 
 عليها صديقتها ناصحًة إي اها بقولها: فترد  

ّيقِ تشق  حي بجوانِ  ُت بينَ سْ أحسَ          ني أن   هدُ وأشْ ّ،ُت لهُ أْ وأنا قرَ 
ّل قيتعَ  يواِن قبلَ ُت بالد  ورميْ       ظة  لحْ ِّف آخرَ حْبتُني للخلْ فسَ 

 (4)يقِ ما بَ  كِ احتراقِ  ذي بعدَ نقِ تُ  كيْ       ه ُ أشعارَ ّكيرُ تتْ  تي أنْ ونصيحَ 

                                       
 .229صمحم د جربوعة: ديوان الس اعر،  )1(
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عجابهن  الش  الن   اعر ُيكِثر من وصف حب  الش   نلحظ هنا أن   شعره ديد بساء له، وا 
 فتخار بنفسه.احر الجميل، وفي هذا االس  

م ساء يشكون إليه ما يلقونه من جر اء حب هن له ولشعره، فيتكل  الن   وهو يصو ر كيف أن  
 ة تعل قها به، كقوله:على لسان المرأة ويصف مشاعرها ُتجاهه وشد  

 الَكاى لوْ في الهوَ  طُ ُت أسقُ ة        ما كنْ طَ ورْ ّْعَتِني فيأوقَ ّذيال   أنتَ 

ّاي..حاشاكَ َك يا أخِ أنا ال ُأدينُ           لٌ قاتِ ّةِ القصيدَ  كَ يا ملِ  عرُ الش  

 (1)ائي ويداكَ رَك شاطِ شعْ  ي      فجنونُ يدِ  كْ تترُ َّك..الإلي  يديْ  دْ فامدُ 

ات به، عاشقات ساء مغرمَ الن   اعر بنفسه، وافتخاره بشعره، جعله يتخي ل أن  فإعجاب الش  
 ي هذا نوع منب منه، وفويسعين للتقر   تي يطلبن ُود ه،ساء هن  الل  الن   لشعره، ويبي ن أن  

ها بأن   فتاة تجيب صديقتها التي تطلب منها نسيانه ه يتخي ل كيف أن  الغرور، لدرجة أن   
 ال تستطيع ذلك، يقول:

ّديلُ ي البَ د  يأتِ محم   عدَ فبَ   ْي رجاًء    تي: انسَ صديقَ ّتقولُ 

ّثيلُ مَ  لهُ  يَس ِب لبيُب القلْ حَ          حالٌ مُ ّا:لهَ  ها أقولُ هرُ فأنْ 

 (2)الهديُل؟ جِل، فتنُتهُ الز   جميلُ ّّّّّّّّّرهيب   ُقمري   ُك سحرَ ترُ أَ أَ 

عجابه بشعره إلى أن ال يرى لنفسه مثيلا افتخار الش  يظهر هنا جلي   إن ه  ،اعر بنفسه وا 
 ورة.ة من خلل هذه الص  المرأة له، وافتتانها بشعره، فعب ر على هذه األمني   يحلم بحب  
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اعر بتصويره لعواطف المرأة ومشاعرها يفسح لها المجال لكي تعب ر الش   نلحظ أن  كما 
دة، فهي رة على غير العاة، ومن دون قيود، فيجعلها جريئة متحر  عن نفسها ومشاعرها بحري  

فيجعلها تكسر  ،راحة واطمئنان، دون أن تراعي تقاليد المجتمع العربي   تها بكل  ر عن نفسي  تعب  
 ''عمرّابنّأبير اعة المحيطة بها، وهنا ُيذك رنا بالش  د على القوانين العرفي  تتمر  القيود و  كل  

ر المرأة في شعره وجعلها تعب ر عن عواطفها، من خلل تصوير حب  ربيعة'' ، الذي حر 
ن إليه ساء ''يبعثالن   كيف أن  نا نجده يصف ساء له ومشاعرهن  تجاهه، ومثال ذلك أن  الن  
 ه معاناتهن  من حب هن  له:ل نسائل ويشكو بالر  

ّبرِ ك  وعنْ سْ ومِ  د  بكافور  ُأمِ        هُ مثلَ ّاَس الن   يرَ  ي كتاٌب لمْ أتانِ 

 (1)م وتذك ريهيامي بكُ طال تِ  فقدْ          : من ي إليَك تحي ةً هِ وفي جوفِ 

 ''هو الذي يتدل ل، وهو الذي ُيعاتُب ويهجر: ،ونراه في موضع آخر

ّرا؟مَ عُ  بي ما بهِ قلْ  ويحَ              ها  لجارتِ ّتْ تي قالَ لل  

ذا ناطقْ          نا     يكل مُ ّى الأمسَ  فيمَ  ّرا؟ُتُه بسَ وا 

ّبرا؟صَ  فقدْ  صبرٌ  بهِ  أمْ                  هُ فأعتبُ ّتبيعُ  بهِ أَ 

 (2)را''هجَ  إنْ  فسِ الن   وحبيبُ ّّّّّّّّّّّّّلنيوقي سيقتُ ى شَ وأرَ 

 حب  ل ونلمح ذلك من خلل التقائه معه في وصفه اعر،فيبدو شاعرنا متأث ر بهذا الش  
، لكن نا وحري ة رأةج بكل   والبوح بمشاعرهالسان المرأة بإخراج عواطفها  م علىوالتكل  ساء له، الن  
اء سفتخار بشعره وجودته، وقدرته على سلب عقول الن  ل إلى االاعر ''جربوعة'' أميَ د الش  نج
 ''عمر''ينما فتركيزه كان كبيًرا على شعره وافتتانه به، ب عر،أثير فيهن  عن طريق هذا الش  والت  

                                       
 .15عري األموي، صفي الخطاب الش   آن تحسين الجلبي: الحب   )1(
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ساء له من دون أن ُيدِخَل شعره، فيفتخر بغناه وثراءه من خلل وصف الن   يصف حب  
، مثل قوله انه وسيفهته وشجاعته من خلل وصف حصملبسه الفاخرة، ويفتخر بفروسي  

 ته:وسي  مفتخًرا بفر 

ّاألغرْ   دو بيَ يعْ  الميلِ  قيدِ  دونَ         ني  نَ صرْ أبْ ّنينَ ذُكرْ ما يَ بينَ 

 (1)؟ى القمْر وهل يخفَ ،ّقد عرفناهُ      : نعمَ الفتى؟ قلنَ  تعرفنَ ّ:لنَ قُ 

ن افتخاره ه عمر، وهذا مفارًسا ُمقبًل من بعيد على حصانه، عرفوا أن   سوة لم ا رأينفالن  
مر لجلئه ورفعته ه نفسه بالق، فقد شب  ليهن  ساء وال يخفى عه معروف عند الن  ته، وأن  بفروسي  
 وجماله.

ّ:جتماعيّ (ّمنّحيثّالوضعّاال4

ة ي  لمادور اى الص  اعر ''جربوعة'' بالمرأة، فصو رها في شعره بشت  الش   لقد اهتم  
ة، ولم ينس أن يتطر ق لوضع المرأة داخل المجتمع، فصدرت صورتها من الواقع والمعنوي  

 اعر وصو رها، إذ أن  آالم وآمال، عب ر عنها الش   ما تعانيه من المعيش، واقع المرأة بكل  
ة حسي  ة تستحضر فيها لغة اإلبداع الهيئة الللواقع ونسخة جمالي   ورة ''إعادة إنتاج شبهيالص  

، فقد حاكى (2)اعر وتجربته''ة لألجسام أو المعاني بصياغة جديدة ُتمليها قدرة الش  أو الشعوري  
جتمع، فصدرت بذلك نظرته للمرأة في المجتمع، وتجل ت اعر واقع المرأة ووضعها في المالش  

ة وقهر ي  عانينه من آالم نفسقة والمرأة العانس وما ترأة المطل  في شعره، إذ نلحظ تصويره للم
 داخل المجتمع.

ّ

                                       
 .11ص آن تحسين الجلبي: الحب  في الخطاب الش عري األموي،  )1(
 ةفني  ورة الاإلله الصائغ: الص   ، نقل عن: عبد41ث، صديعر العربي الحة في الش  ورة الرمزي  نجاة عمار الهمالي: الص   (2)

 .121، ص(ط.د)، (ت.د)معيارا نقدًيا، دار القائدي، 
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ّقة:صورةّالمرأةّالمطلّ ّ(6.4

رها فيصو   ار،نهي  عاسة واالة الحزن والت  في قم   وعة''''جربقة في شعرتبدو المرأة المطل  
 وهي تشتكي له ماهي فيه من ألم وأسى، إذ يقول على لسانها:

  قٌة..<<ي مطل  إن  

 داْر للجِ ّومالتْ 

 رح  جُ  منْ  لقاتِ الط   جُ خرِ تَ تسْ 

 :في اختصاْر  وتشرحُ 

 مارة  طيني ة  روخٌة كعِ >>مشْ 

 حاْر ليًل بالبِ  العينينِ  صولةُ موْ 

 هاْر الن   ا إذا طلعَ أم  

 ديائِ وس بينَ  األحزانَ  فأخب ئُ 

 ناْر  ُق مثلَ حرِ ظراِت تَ الن   وُأكابرُ 

ياعِ ى جرَ ي علَ إن    ِف الض 

 (1)<<اْر نهي  اال قبلَ  الوقفاتِ  وآخرُ 

ش ه يعرف كيف تعياعر يحس  جي ًدا بمعاناة هذه المرأة، حيث أن  الش   نلحظ هنا أن  
جرحها  ةرٌك لشد  أ من وراء نظراتها الحارقة، فهو مدليلها ونهارها، ويشعر بحزنها المخب  

 لحالها، وقد أث ر فيه كلمها حين اشتكت له ألمها، يقول:ٌر وألمها، ومتأث  

                                       
 .151ة من نافذته، صل القط  د جربوعة: ديوان مطر يتأم  محم    )1(
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 هاي بكلمِ قامتِ  تُفت تُ  كانتْ 

 طالب   كزهرةِ  وبدتْ 

 ()الفيزياءِ  في دفترِ  منسي ة  

 (1)باْر ا الغُ هَ كلُ يأْ 

ب ه شقة داخل مجتمع ال يرحم، إذ ها صورة يبرز فيها ''جربوعة'' مأساة المرأة المطل  إن  
 ة في دفتر طالب، بحيث ال أحد يرعاها وال أحد يهتم  هرة المنسي  اعر هذه المرأة بالز  الش  

 لق، وقسوة الحياة.لحالها، تعاني الوحدة ومأساة الط  

أن يتفاءل بمستقبل أفضل لهذه المرأة، ويرنو إلى زمن سعيد تعود  اعر إال  وال يملك الش  
 :شفاهها، يقولفيه البسمة إلى 

 ِل(اى )الجو  ا إلَ ب ما قامَ رُ ولَ 

 هُ ها، أرقامُ رقمَ .. ، تضغطُ يضغطُ 

 اهُ ى المي  للمجرَ  وتعودُ 

 هقة  للياسمينِ بشَ 

 (2)تاْر الس   أجنحةَ  لنِ الظ   دلُ ويسْ 

 ةتعيد بهجة الحياة إلى هذه المرأوجين، اعر هنا يأمل في لحظة صلح بين الز  فالش  
 ن، فإن  قاء والحز لق يعني الضياع والش  وتزرع األمل في نفسها من جديد، فلئن كان الط  

 بوعة''اعر ''جر يطمح إليه الش   رور، وهذا مالح يعني العودة إلى الحياة والبهجة والس  الص  

                                       
 .151ص، محم د جربوعة: ديوان مطر يتأم ل القط ة من نافذته  )1(
 .151ص المصدر نفسه، )2(
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صالح الت  سامح و بوجود الت   د معنى الحياةـ، التي ال تكون إال  ظرة يؤك  فهو من خلل هذه الن  
 ئلة في الحياة والوجود.ه عب ر عن نظرته المتفا، ومن خلل هذا كل  والحب  

ّصورةّالمرأةّالعانس:ّ(2.4

ضع آخر اعر و قة، يصو ر لنا الش  وبنفس حالة اليأس واأللم التي تعانيها المرأة المطل  
ن  هذه واج، إذ أمع عدم الز   م السن  تعانيه المرأة في المجتمع، وهي حالة ''العنوسة''، أو تقد  

ن ، فقد جاوزت األربعين، ولم يكصعبة ةة نفسي  ، تعيش حال''جربوعة''المرأة كما صو رها 
ن عليها بواج نصيب، فجاءت للش  لها في الز    رأي:اعر تبث ه شكواها، وتخبره بحالها عل ه يهو 

 نا، راعِ نوسةِ ى العُ ُتراِع لظَ  لمْ  نا            إنْ الِ س  بحَ كأن َك ال ُتحِ ّقالتْ 

 (1)انمأساتِ  منْ  يلَ نبكي الل   ونبيتُ      مضتْ  قدْ  كريات  بذِ  هارَ ضي الن  قْ نَ 

في عالم  نيا، وتعيشحالة العنوسة التي تعانيها هذه الفتاة جعلتها تعزف عن الد   إن  
 ائع.ق حلمها الض  الذ كريات، وتفقد األمل في تحق  

م األمر، فرد  عليها قائًل:الش   لكن      اعر أحس  أن ها فقط تضخ 

 ُس ِك تاعِ ِك في زواجِ أن  حظ   أوْ        ُس   ِك عانِ عرفِت أن  ّكيفَ  باهللِ 

 ؟ُس اليائِ  يعيُش  ، وهلْ الحياةُ فيك ِ       ِت ِكذبتِك الخطيرةُ  فانتهتْ صد قْ 

]...[  

 ُس ساوِ ٌغ ووَ فارِ  لمٌ هذا كَ             رة  بْ خِ ّصاحبَ  كلمَ ّتِ ذا أردْ فإِ 

 ُس حارِ  وافذِ ى الن  وعلَ  هِ في بابِ         هُ شيُب ومالَ ..ال يَ ُعمركِ ِب ِ لْ في القَ 

                                       
 .14اعر، صس  د جربوعة: ديوان المحم   )1(  
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 (1)ُس أوانِ  لوبِ بالقُ  زِ العجائِ  نَ ومِ ّّّّّّّّّّّّزٌ عجائِ  لوبِ بالقُ  سِ األوانِ  نَ ومِ 

ن عليها ماهي فيه، فيؤك دفي هذه األبيات، يحاول الش    اعر أن ُيطمئن هذه الفتاة وُيهو 
 الكلهما نابٌع من الوسواس الذي يسكن نفسها، و  اليائس ال يمكن أن يعيش، وأن   لها أن  

وب لد سن نا، فكم من األوانس يحملن قالقلب هو الذي يحد   حة، إذ يرى أن  أساس له من الص  
تلئها ة، وذلك الموكم من العجائز قلوبهن  فتي ة شاب   ،ة اليأس وفقدان األملعجائز من شد  

 الحياة. فاؤل، وحب  بالت  

 ه: اعر عند هذا، بل يحاول أن يزرع األمل في نفسها بقولوال يقف الش  

 ُس عرائِ  طارِ للقِ  دُ عَ فتصْ  ي ..يأتِ           ما   يأتي حينَ  كتوِب للمَ ّن  سِ ّال

 ُس ارِ غ ائدِ القصَ  وِ لْ حُ  منْ  قيهِ يسْ            ا  مَ نُبُت كل  يَ  رءِ المَ  بُ قلْ  ظل  ويَ 

، ويوجَ             هِ بعدِ  نْ ٌل مِ أو   يوجدُ  ظ  في الحَ   ُس سادِ  ٌس أوْ خامِ  دُ ثان 

 (2))مارُس( ي( أوْ )فيفرِ  ذلكَ  بعدِ  نْ مِ       ها ( حظ  ُس طُ سْ غُ ثى)أُ األنْ  أَ أخطَ  إنْ 

 هالى روحع ولعل  هذه الكلمات قد وجدت مكانها في نفس الفتاة، وكان لها أثٌر إيجابي  
، قد يأتي في أي   اعر برجوع األمل إلى قلبها، ذلك أن  الش   فأحس    ينح المكتوب ليس له سن 
 قات متفر قةذلك في أو  شخص في هذه الحياة نصيبه، لكن   لكل   ة، إذ أن  ليس له نهاي والحظ  

 ق بذلك أملها.فالفرج آت  ال محالة، وسيأتي يوم ويجلب معه حظ ها، ويتحق  

اعر يجس د إحساسه العميق الش   فإن  ومن خلل تصوير أوضاع المرأة في المجتمع، 
ه في مستقبل مشرق للمرأة، تعود لها فيجتمع، وهو مع ذلك يأمل مما تعانيه المرأة داخل الب

 البسمة والحياة.

                                       
 .11-15ص ديوان الس اعر، محم د جربوعة:  )1( 
 .11ص المصدر نفسه،  )2( 
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د جربوعة''، بكل ما تتمتع به من أخلق كريمة إن ها إذن صورة المرأة في شعر ''محم  
ر، إضافة ة كالخيانة والغرو ين والعادات الحميدة، والثاني  وأخرى ذميمة، فاألولى كالت مسك بالد  

حاالت ة، و ة خاص  وفضول وجرأة بطريقة أنثوي  ة، إلى ما تنطوي عليه نفسها من حساسي  
امة من ة لها، وتجعلها في دو  الة النفسي  ر في الحها المرأة في المجتمع تؤث  وأوضاع تعيش

 الحزن واألسى وفقدان األمل في الحياة.

ة ادي  ور المه قد جمع بين الص  ونخلص من دراستنا لصورة المرأة في شعره إلى أن  
 ةرة متناقضة األحوال، فبقدر ما هي خلوقة حيي  لمرأة في شعره متغي  ة كما كانت اوالمعنوي  

 كريمة بقدر ما تحتوي على المكر والغرور والخيانة.

ق فيما يتعل   ةة التي فرضت نفسها على شعره، خاص  كما نلحظ بوضوح المعاني التقليدي  
تقامة العيون، واسعر الجاهلي، كنور الوجه، وجمال بمعاني الجمال الحس ي الموجودة في الش  

ه صاغ تلك المعاني بصورة نابعة من العصر الذي يعيش فيه، ووصف بعض القد ، غير أن  
دسات ة كع، وبعض األدوات العصري  ينة لدى المرأة كالخضاب والعطر والحلي  من أدوات الز  

 .ةً العيون، والتي أضافت إلى جمال المرأة ما ُيظهره في صورة أكثر جمااًل وجاذبي  

اعر ُيعلي من قيمة المرأة ويقد سها من خلل عدم ربطه الش   ظ أيًضا أن  الملحَ ومن 
رأة ة شعور المه يرك ز على فكرة رق  ي المحسوس، كما أن  بالجمال الماد   لجمالها المعنوي  
 ه يجب الحفاظ عليها وعدم جرح شعورها.ورهافة حس ها، وأن  

 ''انينزار قب  ''و ''ةعمر ابن أبي ربيع''ـك ،عراء الرومنسيينر بالش  اعر متأث  الش   ونلمس أن  
 ة.غ شعره بصفة الرومنسي  وهذا ما يصب ،وغيرهم

ملك ة، إضافة إلى كونه ية إلى المعاني الديني  اعر يميل بشد  الش   ص إلى أن  كما نخلُ 
 .والحياةالكون  ة ُتجاهنظرة تفاؤلي  
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ّتوطئة:

د حم  ور التي تجل ت فيها المرأة في شعر ''مل ألبرز الص  بعدما عرضنا في الفصل األو  
 ائدهاعر للمرأة في قصا هذا الش  تي صاغهموز ال  الر   اآلن أن نستعرض أهم   جربوعة''، نود  

غة تفي الل  ال تك''، إذ اوالتي ستعيننا في بيان نظرته للمرأة بصورة أكثر جلًء ووضوحً 
 مزإلى الر   -مولبحثها عن اإليحاء والتوس ع والش   يف -ورة، بل تتعد اهاة بالص  الشعري  

، عن (1)ُعمًقا''ه رحابًة و اق الذي يرد فيتضيف إلى السي   -ة مثيرةمز طبيعة غني  وطبيعة الر  
اب أبعادها صوص واستيعمز، والتي تساهم في فهم الن  الالت التي يحملها هذا الر  طريق الد  
 المختلفة.

رة مع ما يرمز إليهة، إن  مز ''ليس علمة اعتباطي  الر   ذلك أن   ، فل (2)''ما له علقة مبر 
وهذا  آخر شيء  ه يت خذها رمًزا لل إن  اعر بتصوير المرأة تصويًرا مباشًرا وحسب، بيكتفي الش  

ا عندما نفظة إلى أسلوب أدبي قوامه أن  رميز، حيث ''ُتحيلنا هذه الل  يه بالت  ما يمكن أن نسم  
ة دبي  ر األظرميز من وجهة الن  م عن شيء آخر، منذ البداية، يغدو الت  م عن شيء نتكل  نتكل  

أويل والت   (3)''ةه يعتبر أيًضا وسيلة تأويلي  ة، ولكن  ستعارة المستمر  الخالصة شكًل من أشكال اال
ر سلسلة ضما، يستح 'الكلمات ُتشير إلى شيء  ' مز الواحد، أي أن  اللة للر  د الد  يستدعي تعد  

لة التي ال، وهذا من خلل الغوص العميق في الد  (4)الالت أوسع من حدوده نفسها''من الد  
 .ةتُفرزها الكلمات الرمزي  

                                       
حدة، لمت  اتي(، دار الكتاب الجديد ااب ونازك والبي  ي  )الس الحديث عر العربي  مز والقناع في الش  د علي كندي: الر  محم   (1)

 .51، ص2112، 1بيروت، لبنان، ط
وزيع، لت  شر واراسات والن  ة للد  سة الجامعي  المؤس   ة، تر: محمد حمود، مجدمعجم المصطلحات األدبي   وآخرون: بول آرون (2)

 .542، ص2112، 1، لبنان، طبيروت
 .229-221، صالمرجع نفسه )3(
وزيع، ر والت  ش، جدار للكتاب العالمي للن  -ةة والخاص  اب الشخصي  دراسة في رموز السي  -ةاهلل: البروج الرمزي   هاني نصر (4)

 .11، ص2111، 1عمان، األردن، ط
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 فسهعبير عن غوامض نه يهدف من ذلك إلى الت  مز، فإن  دامه للر  اعر عند استخفالش  
ُيدخل القارئ في عوالم ال حدود لها، ويدفعه إلى ''عات، وهو بهذا وما ُتخفي من آراء وتطل  
مز األدوات التي اعر العربي في لغة الر  ، ولهذا وجد الش  (1)ص''الغوص في مضمون الن  

 سر  إال  ر وال يُ اإلنسان ال يتذك   في األذهان، ألن  توصل الحقائق والغايات، وترس خ ذلك 
عمال فكرباألشياء التي أدركها بعد مشق   ا يقوم به الر  (2)ة وا  ت امز من ''ربط جزئي  ، فضًل عم 

ة ، وهنا تكمن أهمي  (3)ة''وعناصره، وكشف داللته واإلفصاح عن طاقاته اإليحائي   النص  
 اعر.رة الش  ، وفي إجلء فكالشعري   مز في النص  الر  

موز الر   ةمز، وخاص  زوا باستعمال الر  عراء الذين تمي  د جربوعة'' من الش  اعر ''محم  والش  
بأشكال  ةقة بالمرأة، كونها استولت على جل  أشعاره، فنجده تارًة ُيجس د المرأة الحقيقي  المتعل  

بوصفها  ةمرأال مرأًة، ويجس دها على شكاتارة أخرى نراه يجعل من األشياء ورموز مختلفة، و 
 الحياة أو الخصب أو غيرها.

 بيعةن الط  يني، وبيراث األدبي والد  وقد تراوحت مصادر رموز المرأة في شعره بين الت  
عر بالش   قة فيما يتعل  عراء يثرون بها قصائدهم، وخاص  باعتبارها مصادر خصبة للش  

 عرايلئم ذات الش  منها ما  د  ز بالعكوف على هذه المصادر يستمالذي تمي   ،المعاصر
 ويعب ر عن تجربته المعاصرة.

ّة:اًل:ّرموزّتراثيّ أوّ 

ال ينفذ له  ةه ''منجم طاقات إيحائي  راث أحسن استغلل، ذلك أن  عراء الت  الش   لقد استغل  
 ذاإليحاء بمشاعر وأحاسيس ال تنف طياته لها القدرة علىعراث ومعطاء، فعناصر هذا الت  

ا هة معطيات أخرى يستغل  ماهير ووجدانهم ما ليس ألي  أثير في نفوس الجوعلى الت  
                                       

 .11، ص2111، 1عر العربي، عالم الكتب الحديث، إربد، األردن، طمز في الش  صر لوحيشي: الر  نا )1(
 .11صينظر: المرجع نفسه،  )2(
 .12صالمرجع نفسه،  )3(
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راث ما يخدم تجربته المعاصرة من قصص اعر من هذا الت  ، لذلك استعار الش  (1)اعر''الش  
جدورها في اعر ضاربة بموز التي يستخدمها الش  ة، ''فمهما تكن الر  ة وديني  ات أدبي  وشخصي  

ي إثراء القصيدة ة، لكي ُتسِهم فجربة الحالي  بالت   أن تكون مرتبطة بالحاضر، البد   [...]اريخالت  
ز تأثيرها''  ذكاءته بمنه ماد   راث وأخذجه إلى الت  شاعرنا، فقد ات   د، وهذا ما نجده عن(2)وتعز 
ثراء شعره بطريقة تمث ل األصالةت  هادًفا إلى اال  ر تمثيل.المعاصرة خيو  صال بماضيه، وا 

 ةتفاعلي  ة، واعية و ة وموضوعي  تكون قراءة منهجي   راث يجب أناعر للت  قراءة الش   إذ أن  
، وهذه القراءة (3)بحيث تكون كفيلة بربطه بماضيه، دون أن تحبسه في قوالب هذا الماضي

جعل شعره نقص  أو عيب، وت اعر أي  ها ال تجلب للش  ة ألن  راث هي القراءة الحق ة والمثالي  للت  
 ًزا.راقًيا ممي  

 يني، وتراث األدب العربي.راث الد  من رموز كان من الت  اعر وأكثر ما استمد ه الش  

ّيني:راثّالدّ (ّالتّ 6

ين الد   فقد احتل   .ة، وهذا أمر طبيعي  ة اإلسلمي  موز الديني  يزخر شعر جربوعة بالر  
 على امتداد األجيال حي زًا هاًما وعميًقا في وجدان الن اس، وذلك الرتباطه اليومي   اإلسلمي  
 ين برموزه ودالالته المختلفة، لهذا فقد تعامل مع هذا الد  (4)ةياتهم العادي  اس وحبشؤون الن  
 ة اإلسلم عبر العصور.ر عن قدسي  التي تعب  

ه على أعين عأن تق-عراء المعاصرينمعظم الش   شأنه شأن-اعرولقد أتيح لهذا الش  
يم، وتطل ًعا إلى لفق مع نزعته لتجاوز الواقع العربي األة خصبة، تت  ة كثيرة ثري  رموز ديني  

                                       
ة، ة العربي  غغات، قسم اآلداب والل  ة اآلداب والل  ة كلي  راث، مجل  اعر العربي المعاصر ومثاقفة الت  بوعمارة: الش   بوعيشة (1)

 .12، ص2111، جانفي 1 ر، الجلفة، الجزائر، العددان عاشو ة زي  جامع
 .51عر العربي الحديث، صمز والقناع في الش  د علي كندي: الر  محم   )2( 
 .11راث، صاعر العربي المعاصر ومثاقفة الت  بوعمارة: الش   بوعيشة ينظر: )3( 
 .12عر العربي، صمز في الش  ناصر لوحيشي: الر   ينظر: )4( 
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 ةة مريم العذراء، ورمزي  موز نجد رمزي  هذه الر   ، وأهم  (1)عوالم أكثر سلم وصفاء واطمئنان
 ة.ة نساء بيت النبو  حو اء، ورمزي  

ّمريمّالعذراء:ّ(6.6

ف ة ونقاوة وطهارة، إذ يصاعر رمز ''مريم العذراء''، وما يعنيه من عف  ر الش  ضيستح
 ة التي خرج للبحث عنها، يقول: المحبوب ،ة حلمهبها صبي  

 لُ زِ غْ وتَ  ياهِ الش   وفِ صُ  منْ  تاُش عْ تَ        بيلة  قَ  دَ عنْ ّعيُش تَ  ولُ ٌض يقُ عْ بَ 

 لُ صِ ..وتفْ ورِ في األمُ  مُ كُ تي وتحْ تفْ     ة    رَ سْ ي أُ ها فِ أن   رُ كُ يذْ  عُض والبَ 

 (2)لُ بت  تَ ًة تَ جوبَ حْ ة  مَ يَ ي قرْ فِ      ع  ي جامِ ها فِ أن   فُ لِ يحْ  ُض والبعْ 

 اتذ  ه أرادها هي بالنا نفهم من سياق الكلم أن  اعر لم يذكر اسم ''مريم''، لكن  فالش  
ذكورة في القرآن لم المة مريم عليها الس  ل إضافة إلى ''الجامع'' ُيحيلنا مباشرة إلى قص  فالتبت  

 مسجدلخرجت بها إلى ا مريم ''حين وضعتها لف تها في خروقها، ثم أم   الكريم، حيث أن  
ذين هم مقيمون به، وكانت ابنة إمامهم، وصاحب صلتهم فتنازعوا فسل متها إلى الُعب اد ال  

لََها َزَكرِيَّ  ﴿ لم، قال تعالى: ا عليه الس  لها زكري  اهلل تعالى كف   ، لكن  (3)فيها'' )آل ﴾ ٣٧ا  َوَكفَّ
يت في خدمة بمريم نذرت هلل تعالى بأن تجعل ما في بطنها حبيًسا  (، فأم  21عمران/
تعالى بهذا  هت هللها أنثى وليست ذكًرا، فتوج  ، لكن عندما وضَعْتها تفاجأت بأن  (4)المقدس
افَلَ ﴿يطان الر جيم، قال تعالى: ، وأعاذتها باهلل من الش  -واهلل أعلم به -الخبر َوَضَعۡتَها  ّمَّ

                                       
 .12عر العربي، صمز في الش  ناصر لوحيشي: الر   ظر:ين )1(
 .11اعر، صس  وان الد جربوعة: ديمحم   )2(
باعة، للط   ةلم، تح: عماد زكي البارودي، وخيري سعيد، دار التوفيقي  لة والس  اء عليهم الص  ابن كثير: قصص األنبي   (3)

 .211، ص2111، (ط.د)القاهرة، مصر، 
 .121ص المرجع نفسه،ينظر:  )4(
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نََثٰ وَ 
ُ
ٓ أ ُ قَالَۡت َرِبِ إِِّنِ َوَضۡعُتَها ۡعلَُم بَِّما  ٱّللَّ

َ
َكرُ َوَضَعۡت َولَۡيَس أ ى كَ  ٱذلَّ نََثٰ

ُ
ِّنِ ِإَو ٱۡۡل

ِعيُذَها بَِك َوُذِرِيََّتَها ِمَن 
ُ
ٓ أ ۡيُتَها َمۡرَيَم ِإَوِّنِ ۡيَطٰنِ َسّمَّ  (21)آل عمران/ ﴾ ٣٦ ٱلرَِّجيمِ  ٱلشَّ

ت خير نوب والمعاصي، فكانفحفظها اهلل تعالى من كل مكروه وسوء، وأبعد قلبها عن الذ  
اهرة الكريمة، حيث ''نشأت مريم نشأة طهر وعفاف وُبعد عن ة العفيفة الط  مثال على المرأ

ا ، وذلك بعدما اتخذ لها زكري  (1)إلى رذيلة، مكلوءة بعناية اهلل محروسة بحراسته'' فسفااإل
لم مكاًنا شريًفا من المسجد، ال يدخله سواها، فكانت تعبد اهلل تعال فيه ليًل عليه الس  

ِهرت بعبادتها في بني اسرائيل، وبما ظهر عليها من األحوال الكريمة ونهاًرا، حتى اشتُ 
اعر صورة ''المحراب'' الذي كانت تتعب د فيه مريم ، لذلك استوحى الش  (2)ريفةفات الش  والص  

 لم، في قوله:عليها الس  

 (3)رابِ حْ ي المِ فِ  رآنِ ناُم بالقُ ها         وتَ يسُ مِ خَ  ومُ صُ تَّ ماً وْ ي دَ تِ ال   يَ وهِ 

اء شبه قداسة األنبي  ت ةاء، وقداساعر على هذه المرأة تبت ًل يشبه تبت ل األنبي  أضفى الش  
لها اهلل تععليها الس لم ديسِة مريممن خلل تشبيهها بالق   الى على ، فمريم العذراء قد فض 

أكملها ، بل وتخصيص سورة بسمها في القرآن الكريماقي نساء العالمين، وأكرمها بذكر با
َ َيَّٰمۡرَيُم إِنَّ  ٱلَّۡمَلَٰٓئَِكةُ قَاَلِت  ِإَوذۡ ﴿لم، يقول تعالى: سمها عليها الس  ال تحمِ   ََطَفٰٰكِ ٱۡص  ٱّللَّ

َرِك وَ  ٰ نَِسآءِ  ٱۡصََطَفِٰٰك َوَطهَّ (، فاهلل تعالى اصطفى 42)آل عمران/ ﴾ ٤٢ ٱلَۡعٰلَِّميَ لََعَ

 لعفاف والقداسة.هر واساء لتكون آية للط  الن   لم من بين كل  مريم عليها الس  

تيان الفاحشة، وكر مها بأن جعلها وابنها  كما بر أها تعالى حين رماها قومها بالبغي، وا 
وِحَنا وََجَعلَۡنَٰها  َوٱلَِّتٓ ﴿للعالمين، قال تعالى:  آيةً  ۡحَصَنۡت فَرَۡجَها َفَنَفۡخَنا فِيَها ِمن رُّ

َ
أ

                                       
 .215، ص(ت.د)، (ط.د)اء، مكتبة رحاب، بورسعيد، الجزائر، جار: قصص األنبي  اب الن  عبد الوه   )1(
 .219لم، صلة والس  اء عليهم الص  ابن كثير: قصص األنبي   ينظر: )2(
 .11ة من نافذته، صل القط  د جربوعة: ديوان مطر يتأم  محم   )3(
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ٓ وَ  (، ومن معجزات اهلل تعالى أن أنطق ابنها، وهو 91/اء)األنبي   ﴾ ٩١َءايَٗة لِِلَۡعٰلَِّمَي  ٱۡبَنَها

ا ول اهلل ونبي  ما هو رسنكر، إن  ه طاهرة عفيفة، وأن ها لم تأِت بمُ أم   في المهد، وذلك ليثبت أن  
َشاَرۡت ﴿اءه، وآيًة من آياتِه، قال تعالى: من أنبي  

َ
 إََِلۡهِى قَالُواْ َكۡيَف نَُكلُِِم َمن ََكَن ِف  فَأ

ا َص  ٱلَّۡمۡهدِ  ِ إِِّنِ َعۡبُد  قَاَل  ٢٩بِِيٗ ا  ٱلِۡكَتَٰب َءاتَىِِٰنَ  ٱّللَّ  (29/21)مريم ﴾ ٣٠وََجَعلَِِن نَبِِيٗ

ومن كرامات اهلل تعالى لها أيًضا أن أي د ابنها بالمعجزات التي ال يقدر عليها غيره، ومن 
ه ومن ذلك أن   ،ير ثم ينفخ فيه فيكون طيًرا بإذن اهللين كهيئة الط  ه ''يخلق من الط  ذلك أن  

ي ه ُينب ئهم بما يأكلون ويد خرون فيبرئ األكمه واألبرص ويحي الموتى بإذن اهلل، وأن  
اء قاهرة، التي أصبحت رمًزا للن  ، وما أعظم هذه الوالدة الط  ، فما أكرم هذا النبي  (1)بيوتهم''

بالفاحشة  لمجتمعها تُت هم من طرف اأن   والعفاف والت قى والبراءة، وهي برغم براءتها إال  
المظلومة  ةلم'' أن يشير إلى البلدان العربي  اعر هنا ''بمريم عليها الس  ما أراد الش  الُعظمى، فرب  

يأمل إلى يوم ة، و ة العربي  ع لمستقبل مشرق لألم  همة بل ذنب، وبهذا يتطل  والمقهورة والمت  
ة ''مريم عليها جديد تندمل فيه الجراح وينتصر فيه الحق   ل انتصار لم'' تمث  الس  ، فقص 

 طمئنان.الباطل، وشروق شمس األمن والعدل واعلى ال الحق  

وقيمه  ،يني، نلمح تمس كه بالد ين اإلسلمي  مز الد  اعر لهذا الر  ومن خلل توظيف الش  
لعل   فةشعارهم بدالالت مختلمز في أعراء هذا الر  اهرة الكريمة، وقد استخدم الش  وأخلقه الط  

ف''ّ''عثمانّلوصياعر ، مثلما نجد عند الش  هر والعفاف وانتصار الحق  ة الط  ها داللز أبر 
 في قصيدته ''مريم'' إذ يقول:

 راءُ ضْ ها الخَ يونِ ي عُ ُت فِ رْ هاجَ 

 مُ غرَ مُ  رٌ وطائِ  ةً ريحَ جَ  ةً ني  غْ أُ 

                                       
 .419اء، صجار: قصص األنبي  اب الن  عبد الوه  )1( 
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 راءُ ذْ ُتها العَ يْ سم  

 (1).مُ يَ ُتها مرْ يْ م  سَ 

العفاف هر و ة والط  تحمل داللة العذري  عراء في هذا العصر، وهكذا عند العديد من الش  
 مود والقداسة.والبراءة، والص  

ّحو اء:ّ(2.6

 إنسان ة وأصل كل  دت على كوكب األرض، هي أم  البشري  مرأة ُوجِ ال حواء هي أو  
اهلل قد خلق شخصا اسمه ''آدم'' وزوجه  على وجه األرض، ''وقد جاء في القرآن بأن  

لذلك  ة،البشري   ، فحو اء ُتعتبر رمز المرأة األصل أم  (2)''إلنساني  وع اهما أصل الن  ''حواء''، وأن  
'' كل   ها أم  اء ألن  دعا آدم ''اسم امرأته حو   حي 

َها﴿، قال تعالى: (3) يُّ
َ
أ ْ  ٱنلَّاُس  َيَٰٓ ُقوا َربَُّكُم  ٱتَّ

ِي ۚٗ  َخلََقُكم ِمِن نَّۡفٖس َوِٰحَدةٖ وََخلََق ِمۡنَها َزوَۡجَها َوَبثَّ ِمۡنُهَّما ٱذلَّ رَِجاٗٗل َكثرِٗيا َونَِساٗٓء
ْ وَ  ُقوا َ  ٱتَّ ِي ٱّللَّ ۚٗ وَ  ۦتََسآَءلُوَن بِهِ  ٱذلَّ رَۡحاَم

َ
َ إِنَّ  ٱۡۡل  ﴾ ١ قِيٗباََكَن َعلَۡيُكۡم رَ  ٱّللَّ

 خلق اهلل تعالى لم، ثم  ل مخلوق على وجه األرض كان آدم عليه الس  (، فأو  11ساء/)الن  
 ى يومنا هذا.ة البشر إلمنه حو اء، وخلق منهما بقي  

أم نا حو اء إذن ُخلقت من أبينا آدم من ضلعه، واهلل يخلق ما يشاء كما يشاء سبحانه 
 :ة''في قصيدة ''عطلة إجباري   ''جربوعة''اعر ش  األصل يقول ال ، وفي المرأة(4)وتعالى

                                       
مة لنيل شهادة دكتوراه (، أطروحة مقد  2114-1912الحديث) عر الجزائري  ره في الش  مز وتطو  مجيد قر ي: مسار الر   (1)
العلوم ة اآلداب و ة وآدابها، كلي  غة العربي  كمال عجالي، قسم الل   :)مخطوطة(، إشراف األستاذ ،علوم في األدب العربي  ال

 .115، ص(2111-2119، )تنة، الجزائرالحاج لخضر، باة، جامعة اإلنساني  
 .14اء، صجار: قصص األنبي  اب الن  عبد الوه   )2(
 .11صالمرجع نفسه،   )3(
 .11، ص2114، 41ي افالص   ة أبينا آدم في القرآن، سلسلة اإلسلمماجد بن سليمان: قص   )4(
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 بيلْ قَ  بُ القلْ  وَ هُ 

 يرب   عِ صابِ باألَ  هُ بُ ُيقل  

ن    (1)اءَ حو   نَ ي ابْ وا 

'': ويقول في ق  صيدة ''زهرة القرشي 

 ديها..هْ أُ 

 يوحِ يا رُ  لْ بَ فاقْ 

 (2)اءُ حو   تْ لدَ ى ما وَ لَ يا أحْ 

مخلوق، وهو  األولى وأصل كل   هي رمز األم   ''جربوعة''اعر ''حواء'' إذن عند الش  
ه أحلى إنسان بأن   ماهلل عليه وسل   ىسول صل  ه ابن حو اء، كما ينعت الر  يعتز  بهذا األصل وأن  

 ة.البشري   ن أم  جاء م

األولى  ها رمز األصل واألم  ة دالالت، فباإلضافة إلى أن  ورمز ''حو اء'' يحمل عد  
ساء ُمكر سة ن  ف العض 'فكرة' عف، فرمز الغواية واإلغراء والض   أيًضا فإن ها تعد   ،ةللبشري  

ي هذه ُيغذ  جل، و اء المرأة األولى ُخِلَقت من ضلع الر  حو   وُمدع مة باألسطورة القائلة بأن  
كوري الذي يضيف إلى ضعف المرأة حيلتها، وعداوتها األسطورة وذلك الموقف، الفكر الذ  

لفردوس إلى تي أنزلته من علياء اجرة ال  ه يأكل من تلك الش  تْ للر جل وتغريرها به منذ أن جعلَ 
بب بس هة من جن ة الفردوس، وذلك كل  ، فحو اء إذن هي سبب نزول البشري  (3)عالم األرض''

 (4)ا''جرة قبل آدم وهي حَدْتهُ على أكله''حو اء أكلت من الش   لم، إذ أن  غوايتها آلدم عليه الس  
                                       

 .54ة من نافذته، صل القط  د جربوعة: ديوان مطر يتأم  محم   )1(
 .19ه، صعة: ديوان قدر حب  د جربو محم   )2(
 .29ة، صواية الجزائري  صالح مفقودة: المرأة في الر   )3(
 .21لم، صلة والس  اء عليهم الص  ابن كثير: قصص األنبي   )4(
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على  ةها هي سبب معاناة البشري  وبهذا أصبحت المرأة رمًزا للغواية واإلغراء منذ حو اء، وأن  
هموم لقاء والمتاعب واة الخلد وأنزلتهم إلى أرض الش  وجه األرض، بأن أخرجتهم من جن  
ْ  اَل قَ  ﴿والفتن والحروب...الخ، قال تعالى:  َبۡعُضُكۡم ِِلَۡعٍض َعُدِو   َولَُكۡم ِف  ٱۡهبَُِطوا

ۡرِض 
َ
 (.24)األعراف/﴾ َقِر  َوَمَتٌٰع إََِلٰ ِحٖي ُمۡستَ  ٱۡۡل

سقاط الر جل في الخطييطان من حيث الفحو اء المرأة أصبحت تشبه الش    ئةغواية، وا 
جزاء من دون أن يستطيع رد  إغرائها، فيرضخ ألمرها، وُيقِدم على وبذلك يتحم ل مشاق ال

 الخطيئة.

ة الغواية، حتى باتت حو اء رمًزا خالًدا إلى ومن هنا ''ارتبطت صورة آدم وحو اء بقص  
عر ام الش  عراء هذا المعنى كثيًرا، ومن بينه، وقد صو ر الش  (1)طبيعة اإلغواء في المرأة''

وع في جل بحو اء حين تدعوه إلى الوقلذي شب ه المرأة التي ُتغري الر  ، ا''ييس''خليفةّالتلّ 
 اعر'' أغرتُه حو اء ''المرأة'' بواسطة عيناها، يقول:الخطيئة، فآدم ''الش  

 اي ُمَحي اهَ ناٌع فِ ٌة وقِ قيقَ حَ      وُمْذ ُخِلقتْ  تْ كانَ ّذاَك حو اُء ُمذْ ك  

بَ راٌر ُمحَ سْ ٌك وأَ شوْ  دِ رْ للوَ   (2)َناهاداِم عيْ ني إلى اإلقْ َعتْ دَ  لكنْ    ٌة        ج 

''فحو اء وبنات جنسها قد اعتدن الولع بالممنوعات، فعندما تريد شيًئا ترتدي قناًعا 
 ''جربوعة''، فيربط (3)أن يستسلم حينما تدعوه عيناها'' جل إال  وما على الر   ،جلتوِقع به الر  

 بين حو اء والعينين في قوله:

 اءُ ِن يا حو  يْ نَ ُة العيْ شي  ٌة       وحْ ي ظبيَ حظ   نِ سْ حُ  نْ مِ َّتْمَتْمُت: ))بلْ 

                                       
 .115الحديث، ص عر العربي  ة في الش  ورة الرمزي  الي: الص  نجاة عمار الهم   )1(
 .114ص المرجع نفسه، )2(
 .115صالمرجع نفسه،  )3(



ةّالمرأةّفيّشعرّمحمدّجربوعةلثانيّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّرمزياالفصلّ  

~ 67 ~ 

 

]...[ 

 (1)اءُ ر فْ يا عَ  هذا الحي   ي غيرِ فِ                   ةً نا ساعَ قيْ ن ا التَ نا كُ ليتَ  يا

ل، لكن جإغراء وغواية للر  ة، وذلك لما تسب به من بالوحشي   المرأة اعر عيونيصف الش  
حين  فة في المرأة، ففيهذه الص   ويحب   ؛جالة الر  اعر يخالف بقي  الش   ُه هو أن  ظما نلح

اعر ''جربوعة'' يرى من حسن عراء على المرأة، ويذم ون إغراءها لهم، نجد الش  يسخط الش  
غراء به له من شا تسب  بية، بالر غم مم  ة العينين كالظ  حظ ه أن ه التقى بامرأة وحشي   قاء وا 

 ومعاناة.

 الالت المختلفة، فهي رمز األصلبالد   رمز حو اء، هو رمز غني   ومن هنا نستنتج أن  
واية جل، وهي أيًضا رمز الغِ عف لكونها ُخلقت من ضلع الر  ها رمز الض  ، كما أن  والمرأة األم  

 جرة الممنوعة.ها كانت سببا في أكل آدم من الش  واإلغراء من خلل أن  

غة ل  ال قلكامنة في موهبته، كي تتأل  اعر ِقوى اإلبداع امز ُيطِلق الش  فمن خلل الر  
رع د من المعنى القديم، وترتبط به ارتباط الفر بتأليف معاني جديدة تتول  وتنمو وتتطو  

لبشر ا اعر ''جربوعة'' قد رك ز في شعره على فكرة انتماء كل  الش   ، ونلحظ أن  (2)باألصل
مهم  يدعو من خلله  أم نا واحدة وأبونا واحد، وفي هذا تضمين إلى أصل واحد، وأن  

 .ةعاون بين البلدان العربي  آزر والت  مل، والت  ة ولم  الش  اعر إلى الوحدة العربي  الش  

ّنساءّبيتّالنبو ة:ّ(4.6

ال  هنساء أخريات، ذلك أن   ة ليس كالحديث على أي  الحديث عن نساء بيت النبو   إن  
 ماهلل عليه وسل   ىصل   سوليوجد نساء أشرف وال أكرم، وال أعظم سيرة من زوجات الر  

                                       
 .41اعر، ص سمحمد جربوعة: ديوان ال )1(
بيين ، منشورات الت  -ستقللفترة اال-ر المغرب العربي المعاصراللة في شعمز والد  عثمان حشلف: الر   ينظر: (2)

 .11، ص2111، (ط.د)راسات، الجزائر، ة سلسلة الد  الجاحظي  
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طارات ة أو إعراء استغلل أسماءهن  من أجل وضعها كأفضي  لذلك فقد حاول الش   ،وبناته
وز معراء المعاصرين قد استخدموا هذه الر  الش   ظ أن  نة، والملحَ يعب رون بها عن دالالت معي  

قف فيما يلي ناعر ''جربوعة'' استخدمها بشكل يستدعي الوقوف عليها، لذلك سبكثرة، فالش  
خديجة و  ،عائشة :هاة، وأهم  اعر من بيت النبو  عند بعض األسماء التي استقاها هذا الش  

 هراء عليهم رضوان اهلل.وفاطمة الز  

ّ:رضيّاهللّعنهاّعائشةّ(6.4.6

م، وقد للة والس  المصطفى عليه الص   عائشة رضوان اهلل عليها هي زوجة النبي  
 ت  م عائشة الصد يقة رضي اهلل عنها، وهي بنت ساهلل عليه وسل   ىج رسول اهلل صل  ''تزو  

 (1)ن''نة األولى من الهجرة وهي بنت تسع سنيال في الس  سنين، وبنى بها بالمدينة في شو  
 فه وحنانهت من عطهلَ م، ونَ اهلل عليه وسل   ىسول الكريم صل  فترب ت بذلك في حجر الر  

 يدة.واستقت من أخلقه الفاضلة وصفاته الحم

لم، وأفقه لة والس  عليه الص   الخلق إلى النبي   وكانت رضي اهلل عنها وأرضاها أحب  
 (2)عامالط   ريد على سائرساء كفضل الث  ة، وأعلمهن  على اإلطلق، فضلها على الن  نساء األم  

 اللة واإليحاء.ساء، لهذا أصبحت رمًزا ثري ا بالد  الن   فهي أفضل من كل  

 بربالص   ةعائشة رضي اهلل عنها، بصورة المرأة المتحلي   'جربوعة'''ّاعرفقد صو ر الش  
 ه قنديل آمنة'' من ديوان ''قدرك(؟ إن  من، يقول في قصيدة '')شو بد  غم من قسوة الز  بالر  
 لم:لة وأزكى الس  ه''، الذي خص صه لمدح سي د األنام عليه أفضل الص  حب  

 ِقلُ تَ نْ تَ  مانِ زْ في األَ  رِ الخناجِ  نَ يْ بَ            ة ً رَ صابِ ّراءُ مْ الحَ  ةَ شَ عائِ ّلَ ثْ مِ  وْ أَ 

                                       
ت وزيع، ، دار الوفاء للط باعة والن شر وال-لنبوي ةبحث في الس يرة ا-مختومحيق الكفوري: الر  ارَ ن المبَ احمصفي الر   (1)

 .121، ص2112، 22المنصورة، مصر، ط
 .411، صالمرجع نفسهينظر:  )2(
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 ؟(لُ ا رجُ ي : )ماذا اآلنَ فَ صْ الن   رُ حاوِ يُ        هِ قِ شق  في في تَ صْ ؟ نِ ك( اآلنَ د  )شو بَ 

..فقَ  نْ ما مِ   والُ أَ سَ  إنْ  الرد   كيفَ  فُ ُت أعرِ تي    ولسْ بَ وِ أجْ  ومَ ُت اليَ دْ جواب 

 (1)ُل؟وَ اُس والد  الن   ينَ ؟..فأَ طهَ  يَس لَ ُدنا؟    أَ مَ يِب أحْ ذعْ ن  في الت  أَ  نْ مَ  َس َليْ أَ 

 ميلةمرأة جاها كانت ''رضي اهلل عنها ذلك أن   اعر ''عائشة'' بالحمراء،لقد وصف الش  
المؤمنين رضي اهلل عنها  أم   بر، ألن  ، وأطلق عليها صفة الص  (2)بيضاء، ُمشربة بُحمرة''

، إلى أن بةً سِ حتمُ  لك عندما ُرميت باإلفك، فكانت صابرةً عظيم، وذ وابتلء   تعر ضت لمحنة  
 إِنَّ ﴿، قال تعالى: (3)امة''''أنزل اهلل براءتها من فوق سبع سماوات قرآًنا ُيتلى إلى يوم القي  

ِينَ  ِ  ٱذلَّ فِۡك َجآُءو ب ا لَُّكمى بَۡل ُهَو َخرۡي  لَُّكۡمۚٗ  ٱۡۡلِ  ﴾ ١١ُعۡصَبة  ِمِنُكۡمۚٗ َٗل ََتَۡسُبوهُ َشِٗ
(، وبهذا بر أ اهلل تعالى عائشة رضي اهلل عنها بهذا القرآن الكريم، الذي أزاح 11ور/)الن  

ة الكاذبين، وأعاد الش   الشك   لمؤمنين ا رف والفضيلة ألم  عن قلوب المترد دين، وأدحض حج 
 رضوان اهلل عليها.

لصد يقة ائشة االمؤمنين ع أعداء اإلسلم الزالوا إلى اليوم يتعر ضون ألم   ومع هذا فإن  
جاء  حريف مابهات حولها، بترضي اهلل عنها وعن أبيها، ورميها باإلفِك والبهتان وبث  الش  

هذا إال طعٌن في عرض نبي  اإلسلم  الكذب عليها، وما قفي الكتاب والسن ة، أو اختل
ع فاين للد  اعر يدعو المسلمالش   لذلك فإن   (4)لم،الس   لة وأتم  وقائد األنام، عليه أفضل الص  
 لم:لة والس  عن أحمد العدنان عليه الص  

                                       
 .95-94ه، صد جربوعة: ديوان قدر حب  محم   )1(
، 2112، 1، طةهران، السعودي  شر، الظ  ة للن  رر السني  سة الد  المؤمنين، مؤس   علوي بن عبد القادر السق اف: عائشة أم   (2)

 .142ص
 .12صالمرجع نفسه،  )3(
 5، صالمرجع نفسه ينظر: )4(
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 (1)ُل؟وَ الن اُس والد   ؟..فأينَ طهَ  ْيَس لَ ُدنا؟        أَ مَ عذيِب أحْ ن  في الت  َمْن أَ َّس يْ لَ أَ 

 لحين واآلخر أثار حفيظة المسلميند بين االمتجد   هذا اإلفك المعاصر، ألن  
أسهن  عائشة اهرات، وعلى ر م، وزوجاته الط  سل  اهلل عليه و  ىوتضاعفت محب تُهم للنبي  صل  

ريفة قد خدمت اإلسلم والمسلمين ، وال غرابة في ذلك، فهذه المرأة الش  (2)رضي اهلل عنها
اهلل  ىعم رت بعد رسول اهلل صل  ''فقد م وبعدها، اهلل عليه وسل   ىسول صل  أثناء حياة الر  

، وتصلح بين ة، وتفتي المسلمينرآن والسن  غ عنه القم قريًبا من خمسين سنة تُبل  عليه وسل  
، فأصبحت بذلك ''المثل األعلى للمرأة المسلمة (3)المختلفين، وهي أشرف أم هات المؤمنين''

لنبي  لها، وسلم ا ويكفيها حب   [...]تهاة شخصي  تها العالية، وتدي نها العميق، وقو  في تربي  
، وبهذا فعائشة رضي اهلل (4)ن ومكان''زما جبريل عليها، وترض ي المؤمنين عليها في كل  

من خلل  اعرما يقصد الش  بر الجميل، ورب  هارة، والص  رف والفضيلة والط  عنها رمز للش  
 ككل   ةة اإلسلمي  رف لألم  عوة إلى إعادة الش  توظيفه لرمز عائشة رضوان اهلل عليها الد  

 رضاعت في زحام هذا العصتي ة األصيلة، ال  ة اإلسلمي  ة العربي  باسترداد الهوي   وذلك
لذي اعر تجاوز هذا الواقع المظلم اة العليا، لذلك فقد أراد الش  م اإلنساني  وضاعت معها القي  

عادة بناء أم  ل العربي  تعيشه الدو    ما تحويه هذه الكلمة من معنى. ة بكل  ة إسلمي  ة، وا 

ّ:رضيّاهللّعنهاّخديجةّ(2.4.6

ن اهلل المؤمنين رضوا م، أم  اهلل عليه وسل   ىوخديجة هي أيضا زوجة رسول اهلل صل  
 عليها.

                                       
 .95ه، صديوان قدر حب   :د جربوعةمحم   )1(
 .1المؤمنين، ص عائشة أم   :قافعلوي بن عبد القادر الس   ينظر: )2(
 .212لم، صلة والس  اء عليهم الص  قصص األنبي   :ابن كثير )3(
 .12-12المؤمنين، ص ئشة أم  عا :قافعلوي بن عبد القادر الس   )4(
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اك أربعين ها إذ ذم، وكانت سن  ى اهلل عليه وسل  جها رسول اهلل صل  مرأة تزو  ال وهي أو  
لم لة والس  ص  سول عليه الًبا وثروةً وعقًل، ولم يتزو ج الر  سنة، وكانت أفضل نساء قومها نسَ 

وج م بهذا الز  م وأنعِ ، وهذه من نعم اهلل عليها، فأكرِ (1)غيرها إلى أن توفيت رحمها اهلل تعالى
 للمؤمنين. العظيم الذي بعثه اهلل تعالى رحمةً 

ى ريف، وضم ت إلسب الش  ى الن  لالكريمة ''جمعت العقل الحصيف، إ هذه المرأة إن  
دة بسي   تُنَعتاهرة، و ة بالط  ائلة، فكانت ُتدعى في الجاهلي  روة الط  الفاضلة، والث   *ذلك الخلئق
 رف والفضيلة.هر والش  ، فهي إذن رمز الط  (2)نساء قريش''

محب ة  ة الجميلة، إذ كانتالحنون، صاحبة العواطف األنثوي   ة، واألم  وجة الوفي  وهي الز  
مرأة ا ، فأي  (3)ها متمس كة بدينها، طائعة لرب هاأن  ى إل لزوجها، عطوفة على أبناءها، إضافة

 ريفة، واألخلق العظيمة.فات الش  لص  هذه ا ء تحمل كل  اسمن الن  

ة لل من آمن باهلل ورسوله عليه الص  خديجة رضي اهلل عنها هي أو   إضافة إلى أن  
على أمره  مى اهلل عليه وسل  سول صل  قت بما جاء من اهلل تعالى، وآزرت الر  لم، وصد  والس  

الة سإبلغ الر   ها ساهمت فين  أها رضوان اهلل عليها كبير، إذ ، ففضلُ (4)ووقفت معه
عانة الر  المحم دي    أحواله. لم، والوقوف معه في كل  لة والس  سول عليه الص  ة، وا 

                                       
 .11حيق المختوم، صالر   :كفوريارَ بَ حمان المالر   صفي   ينظر: )1(

  *يقصد األخلق والِخلل.
، 1، طوزيع، القاهرة، مصرشر والت  للن   حابيات، دار األدب اإلسلمي  حمان رأفت الباشا: صور من حياة الص  عبد الر   (2)

 .21-25، ص2111
، (ط.د)صر، مالقاهرة، قافة، عليم والث  سة هنداوي للت  ون، مؤس  هراء والفاطمي  اد: فاطمة الز  ود العق  اس محمعب   ينظر: )3( 

 .12، ص2112
 .11، ص)د.ت(، 1ة، عمان، األردن، طة، المكتبة اإلسلمي  يرة النبوي  ين األلباني: صحيح الس  د  د ناصر المحم   ينظر: )4(
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عدها عثة خمسة عشر سنة، وبم قبل البِ ى اهلل عليه وسل  وقد ''خدمت رسول اهلل صل  
 (1)بنفسها ومالها رضي اهلل عنها وأرضاها'' أزيد من عشر سنين، وكانت له وزير صدق  

 وأنيسته وعونه في أمر دينه ودنياه. ،لملة والس  حبيبته عليه الص   وبهذا كانت

م: عليه وسل   ى اهللصل  الل ه رسول قال ة،  عليها، من المبش رين بالجن  وهي رضوان اهلل
، ولشاعرنا رأٌي في (2)(بْ صَ فيه وال نَ  بَ خَ صَ  ، الببيت  من قصبْ  خديجةَ  رَ رُت أن ُأبش  )ُأمِ 

 ة'':م بخديجة رضي اهلل عنها، إذ يقول في قصيدة ''خديج عليه وسل  ى اهللعلقة النبي  صل  

 كْ سارِ في يَ  دُ هراُء( ترقُ )الز   فلةُ والط           كْ زارِ إِّ يفِ  بكِ قلْ  بيبُ حَ  ي  بِ الن   رُ طْ عِ 

 كْ مارِ ى خِ علَ  ف  جِ ( ال تَ أْ رَ قْ اِ ) مِ يوْ  نْ ًة               مِ عورَ ذْ مَ  لْ زَ تَ  َد لمْ مَ أحْ  وعُ ودمُ 

 كْ وارِ ي جِ ر  فُعمْ  مَ وُيتْ  حالَ ى الر  قَ ألْ          ِه     تِ بْ بَ حْ ذي أَ كيُن( ال  يْ )المسَ  ذاكَ 

 كْ دارِ إلى جِ  داتِ السي   ل  كُ  دونِ  نْ مِ            ُه     رَ ظهْ  دَ نَ رشي  أسْ القُ  بُ عَ تْ المُ 

 (3)كْ عارِ ( المَ تْ سَ ر  )تشَ  دْ صيُر وقز  الن  عَ   ًة             وَ فْ غَ  بُ لُ يطْ  المكي   بكِ في قلْ 

 عليه ى اهللسول صل  آزرت الر  خديجة رضوان اهلل عليها، قد  اعر هنا أن  د الش  يؤك  
َنْتُه من الخوف الو   لتراه عند نزول الوحي عليه أو  ي اعذسل م من يوم نزول الوحي، وأم 
حن، فكانت مِ عليه ال م، لجأ إليها واحتمى بها عندما اشتد تى اهلل عليه وسل  ه صل  ة، وأن  مر  

 .له خير عون وخير نصير في أوقات شد ته رضي اهلل عنها وأرضاها

ه بمالها إذ تاس، وواسَ اس، وصد قْتُه إذ كذ به الن  فهي التي آمنت به إذ كفر به الن  
دة ''كانت من نعم اهلل الجليلة على رسول سي  فما أكرمها، وما أعظمها من  ،(4)اسمه الن  حرَ 

                                       
 .212لم، صة والس  لاء عليهم الص  بن كثير: قصص األنبي  ا )1(
 .11ة، يرة النبوي  ين األلباني: صحيح الس  د ناصر الد  محم  )2(
 .15د جربوعة: ديوان وعيناها، ص محم   )3(
 .21حابيات، صحمان رأفت الباشا: صور من حياة الص  عبد الر   ينظر: )4(
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ه في أحرج عليه ساعة قلقه، وتؤازر  م، بقيت معه ربع قرن، تحن   عليه وسل  ى اهللاهلل صل  
، وتواسيه بنفسها  أوقاته، وتعينه على إبلغ رسالته، وتشاركه في معارم الجهاد المر 

 الخصال رف ونبلالعصور خالدًة، ترمز للعز ة والكرامة والش   ، لهذا بقيت على مر  (1)ومالها''
ان، يقول زمان ومك ن في كل  يالي المظلمة، يشتاق إليه المسلمو لل  ت نبراًسا يضيء اوظل  
 : ''جربوعة''اعرالش  

 كْ ارِ و سِ  نْ تي مِ يأَ  كانَ  ى إذا لوْ نا         حت  م  ِك أُ ضَ مْ ماِء وَ لْ في الظ   تاقُ شْ نَ 

 كْ قارِ وَ  نْ مِ  يجةُ خدِ  اا يئً شيْ  تاقُ شْ ر            نَ ح  عابِ مْ كلَ  ِك..لوْ هَ وجْ  تاقُ شْ نَ 

 (2)كْ رارِ ضِ ي كاخْ بِ تسْ  راءَ خضْ  ة  طريقَ بِ             داً حم  مُ ّب  حِ نُ  يْ ِك كَ يَ رأْ  ريدُ ونُ 

ذي يعم  ل  لم اقه لخديجة رضي اهلل عنها، لكي تضيء الظ  ااعر عن اشتير الش  يعب  
ا من ا، شيئً ا من وقارهمنها هذا العصر شيئً  مان، يشتاق إليها لكي يستمد  الكون في هذا الز  

ة األم   اءه من هذا الواقع الذي تعيشها من كرامتها، فهو بهذا يعب ر عن استي  تها، شيئً معظَ 
أين نحن اليوم مساواة، فلم والفتن والل  ة األصيلة، واقع الظ  م اإلسلمي  ة بعيدا عن القي  العربي  

 لنبوي  ن امسليم، ذاك ''الز  لة وأزكى الت  عليه أفضل الص   من المنير، زمن النبي  من ذاك الز  
 نستمد   م، لكيى اهلل عليه وسل  سول صل  ، فنحن في حاجة لحب  الر  (3)د''فتقَ هيد المُ الش   العربي  

من  مرف والفضيلة، ونتعل  من سنا حب ه شيًئا من العدل والحق  والمساواة، واألخلق والش  
 واإلخاء. أفة والحب  حمة والر  قلبه الكبير معنى الر  

 :، بقولهمن النبوي  يعز ي نفسه على فقدان الز   ''جربوعة''اعر لهذا نرى الش  

                                       
 .111حيق المختوم، صكفوري: الر  ارَ حمان المبَ الر   صفي   )1(
 .11يوان وعيناها، صد جربوعة: دمحم   )2(
، إصدارات -)نموذًجا( ةشعراء رابطة ''إبداع'' الثقافي  -عر الجزائري المعاصرمز في الش  نسيمة بوصلح: تجل ي الر   (3)

 .122، ص2112، 1، ط(ب.د)ة، ة الوطني  رابطة اإلبداع الثقافي  
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 : لي تُ لْ وقُ 

 دُ حم  ًرا مُ بْ )) صَ 

 ادَ حم  َت مُ دْ قَ فَ  إذْ 

 تِ وْ بالص   ْز فُ تَ  لمْ  إنْ 

 ى((دَ فيَك الص  يكْ 

  تْ قالَ 

 ي د  خَ لِ  تْ ق  رَ  وقدْ 

دَ وَ تَ  موعِ بالد    ا:ر 

 ي  رشِ ي َك القُ ))مكِ 

 ناغاَدَرَنا هُ 

 الفانوَس  ذْ يأخُ  لمْ  ن هُ لكِ 

 (1)ى((دَ الهُ  كَ رَ تَ  بلْ 

قنع بصداه، وهو ه يم، لكن  ى اهلل عليه وسل  د صل  اعر هنا يواسي نفسه لفقد محم  فالش  
 ريقيء الط  ضه نور يُ هه ''بالفانوس'' ألن  ذي شب  ال   يداه، هذا الهدباع هُ ك بحب ه وات  مس  الت

ظر ن  اعر يدعو ضمني ا إلعادة الغيان، ومن هنا فالش  ، ويبد د ظلم الجهل والط  ويهدي للحق  
 .باع الحق  وابتعدت عن ات   ة التي أضاعت الهدي النبوي  تنا اإلسلمي  في حال أم  

 

                                       
 .111ه، صد جربوعة: ديوان قدر حب  محم   )1(
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ّ:رضيّاهللّعنهاّهراءفاطمةّالزّ ّ(4.4.6

  سيرتهام، و سليلة وأتم  الت  سول الكريم عليه أفضل الص  بنة الر  اهراء هي فاطمة الز  
من صور  ائعةٌ ر  م، وصورةٌ ى اهلل عليه وسل  سول العظيم صل  ُتعد  ''فصٌل مشرٌق من سيرة الر  

، فهي قد جمعت بين (1)رام''حابة الكِ ما كان عليه الص  لِ  رائعٌ  لٌ ة الكريم، ومثَ حياة بيت النبو  
 عليه ى اهللد صل  ا أبوها فهو محم  دة نساء قريش، أم  ها خديجة سي  ، فأم  وخير أم   خير أب  

مزيد هراء'' قد ''ُخص ت ب''فاطمة الز   األمين، إضافة إلى ذلك، فإن  ادق ة الص  األم   م نبي  وسل  
قي ة أخواتها ُمْتَن م، وبى اهلل عليه وسل  ها ُأصيبت برسول اهلل صل  فضيلة على أخواتها، ألن  

 ىاهلل صل  ، فهي الوحيدة التي عاشت مع رسول (2)م''ى اهلل عليه وسل  في حياة النبي  صل  
 فيق األعلى.لتحق بالر  ا م إلى أناهلل عليه وسل  

ت في م، فتنع مى اهلل عليه وسل  صل   هراء'' آخر أوالد النبي  وقد كانت ''فاطمة الز  
حانة انت ري، ولهذا كت في أكناف الحفاوة والحب  جَ العظيم، ودرَ  أعطاف الحنان النبوي  

فحق  لها أن ، (3)م، ُيرضيه ما ُيرضيها، وُيغضبه ما ُيغضبهايه وسل  لى اهلل عرسول اهلل صل  
، التي وهبها ةريفة العالي  ب العظيم، وهذه األسرة الكريمة، وهذه المكانة الش  تفخر بهذا األ
 اهلل تعالى لها.

عليه  ى اهللهراء''، فأسرع رسول اهلل صل  وقد خطب اإلمام علي بن أبي طالب ''الز  
 الحسن والحسين من لبنات والبنين، فقد كان لهما كل  ا بامم الستجابة طلبه، وعمر بيتهوسل  

 م وم ُيدل لهم ويداعبهى اهلل عليه وسل  سول صل  كلثوم، وكان الر   ومحسن، وزينب وأم  
، فأضافت بذلك فاطمة إلى األبوين العظيمين، خير زوج وخير أبناء، فكانت (4)يستأنسهم

                                       
 .25ات، صور من حياة الصحابي  حمان رأفت الباشا: صعبد الر  )1(
 .212لم، صلة والس  اء عليهم الص  ابن كثير: قصص األنبي   )2(
 .21حابيات، صمن حياة الص   حمان رأفت الباشا: صورعبد الر   ينظر: )3(
 .42-21، صالمرجع نفسه )4(
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ة ور دين ص من عظيمات اإلسلم وتاريخ العرب، ''ففي كل   ساء، وعظيمةً دًة بين الن  سي  
 لألنوثة الكاملة المقد سة يتخش ع بتقديسها المؤمنون، كأن ما هي آية اهلل فيما خلق من ذكر  

ة صورة مريم العذراء، ففي اإلسلم ال ُجرم أن تتقد س وأنثى، فإذا تقد ست في المسيحي  
هراء'' في شعر ''جربوعة'' تحمل رمز أصالة العرق ''فاطمة الز   ـف، (1)صورة فاطمة البتول''

والفضيلة والكرامة، وذلك القتران اسمها بوالدها  وشرف األصل، إضافة إلى دالالت العز  
 : ''جربوعة''لم، يقول لة والس  عليه الص  

 راءِ هْ و الز  نا أبُ دُ ي  سَ  عاَش  قدْ     جاِء     األرْ ّهِ هذِ ..بِ تَ لْ صَ وَ  دْ ها قَ 

 (2)ماءِ جْ العَ  ةِ اقَ الن   بِ لْ بق فْ أَ رْ انا     و تَ حْ ضَ ، فَ نِ ظتيْ لحْ  كَ عيونَ  كْ سِ مْ أَ 

ى ل  ص ة، البلد الطي ب الذي عاش فيه النبي  اعر هنا لحظة وصوله إلى مك  يصف الش  
اطمة في قوله لم، وابنته فلة والس  سول عليه الص  اعر بين الر  م، ويجمع الش  اهلل عليه وسل  

ا من معاني هميحمله استها رضي اهلل عنها، وما مهراء''، تأكيدًا على قيمتها وعظَ ''أبو الز  
 رف واألصالة.ة والكرامة والش  العز  

من ذلك الز  اقه لاعر لنساء بيت النبو ة في شعره دليل على اشتي  وفي تضمين الش  
ضيء ظلم ور التي تشكاة الن  م مِ ى اهلل عليه وسل  سول صل  الجميل الذي ُيشك ل فيه الر  

م، لنمحو به ى اهلل عليه وسل  صل   ور النبي  بس  من نلم والبهتان، فما أحوجنا لقَ الجهل والظ  
 لم واألباطيل.مان، ونعيد به بعض األمل في عصر كُثر فيه الظ  ظلمات هذا الز  

اعر تلف ه رغبة جامحة في تجاوز هذا الواقع المزري، وذلك الش   لهذا نلحظ أن  
خلق ن األ، ونسياين اإلسلمي  بتعاد عن الد  ة، واالم اإلنساني  اسه بتضاؤل القي  إلحس

 ة.الحري   ة المسلوبةة اإلسلمي  ة العربي  ة والكرامة لألم  األصيلة، وهو بهذا يدعو إلعادة العز  

                                       
 .52ون، صهراء والفاطمي  اد: فاطمة الز  اس محمود العق  عب  )1(
 .111، صاعرس  ال د جربوعة: ديوانمحم   )2(
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ّ:راثّاألدبيّ (ّالتّ 2

ه، هناك اعر ''جربوعة'' في شعر يني التي استخدمها الش  راث الد  باإلضافة إلى رموز الت  
 .اعر من تأث ره بتراث األدب العربي  رموًزا استوحاها الش  

عبير ة، والت  ي  جربة الشعر لنقل الت   مت خًذا منه وسيلةً  راث األدبي  اعر إلى الت  إذ يلجأ الش  
يوصل ته، و ر عن نفسي  راث ما يعب  اعر في هذا الت  ، فقد وجد الش  (1)عنها من خلل اإليحاء

ة ي  الت إنسانة ''تحمل أبعاًدا ودالخصيات التراثي  ي بصورة أعمق وأوضح، فالش  مشاعره للمتلق  
كار ستعانة بها في نقل ما يعاني من أفت كاء عليها، واالاعر باالغري الش  دة، تُ شاملة متجد  

خصية لش  ا متزاج بها، وأن  واال ت حادالصلته بها قد بلغت حد  ا يحس  أن   وعواطف، أي عندما
ة'' -ةبملمحها التراثي  –قادرة  ل أم  المت ، ولهذا فإن  (2)على أن تحمل أبعاد تجربته الخاص 

موز لر  كر اعة، وسنخص  بالذ  ة المتنو  موز األدبي  في شعر ''جربوعة'' يجد العديد من الر  
ذه ه راسة التي تهدف لدراسة المرأة في شعره، ولعل  أهم  تماشي ا مع طبيعة الد   ةالنسوي  
 ة ''بثينة'' صاحبة جميل.ة ''ليلى'' صاحبة ''قيس''، وشخصي  خصيات هي شخصي  الش  

ّليلى:ّ(6.2

مجنون ب بها )ح )المجنون(، الذي ُيلق  وهي ليلى المعروفة في شعر قيس بن الملو  
 ليلى(، وقد هام بها في شعره، وأظهر لها حب ا كبيًرا.

زاحم ها قيس بن الملو ح بن ميَ واسمها ليلى بنت مهدي بن ساعد من بني ربيعة، هوِ 
فح ن يرعيان المواشي على سمنهما اآلخر وهما بعد صبي ا واحدِ  بن ربيعة، حيث عشق كل  

 ارتهازي   عر منعه أهلها منى كبرا، وعندما قال فيها الش  وباد(، ولم يزاال كذلك حت  جبل )الت  
ها، أصر  أهلها ارتف عن زي  ارها وعدم التوق  ة، وبعد ترد ده على دي  ا مع العادات القبلي  تماشي  

                                       
 .11الحديث، ص عر العربي  ة في الش  ورة الرمزي  نجاة عمار الهمالي: الص   ينظر: )1(
 .111الحديث، ص عر العربي  ي الش  فمز والقناع د علي كندي: الر  محم   )2(
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زواج  ع قيس با سما عنها، فلم  مً د'' رغعلى تزويجها من رجل من ثقيف اسمه ''ورد بن محم  
 واد   اس، فما لبث أن ُوِجد ميًتا فيزال عقله ويئس، ثم توح ش وترك الن   ''،وردمن '' ''ليلى''

 '''جربوعة'نون'' في شعر ، لذلك فقد تلزم ذكر ''ليلى'' مع ذكر ''المج(1)كثير الحجارة
 :مثل قوله

 اقَ رَ قْ رَ وتَ  هُ نَ عيْ  قَ رَ أغْ  معُ والد        ا   قَ فِ شْ مُ ّرُ ظُ ينْ  وراحَ  لمَ ى الس  قَ لْ أَ 

 اقَ ودق   هِ يْ تَ لَ ُمقْ  َش ا ورم  نَ ودَ         ُه   ًرا راعَ مْ أَ  ن  كأَ  يونَ العُ  حَ سَ مَ 

 اقَ فَ ِمرْ  دَ توس   وقدْ  مالِ الر   قَ فوْ    ٌد        ٌس، راقِ قيْ  نونُ المجْ  وَ ذا هُ هَ 

قَ مَ يتَ  أنْ  كادَ  عيفٌ ٌس ضَ فَ نَ          ها  ز  هُ يَ  لوعُ ، والض  حيلٌ ٌم نَ سْ جِ   از 

 (2)اقَ ق  تشَ  ُث، واإلزارُ عَ شْ أَ  رُ عْ والش             هِ د  خَ بِ  موعُ ى والد  لَ ليْ  دِ هْ عَ  نْ مِ 

 وأشفق عليه ر لحاله،ه التقى ''بقيس بن الملو ح''، وقد تأث  اعر كيف أن  يصو ر لنا الش  
زاره  ُسُه يكاد أن يتمز ق، وَشعره أشعث،، ونفَ حاله كان يدعو لإلشفاق، فجسمه نحيلٌ  ألن   وا 
ه باق  اعر يعيد لنا صورة قيس المجنون، وكأن  ه من جر اء حب ه لليلى، فالش  شق ق، وهذا كل  تم

 اعر بقوله:لم يمت، ثم ُيجيبنا الش  

 اقَ ل  عَ تَ ها مُ لَ صْ وَ  بُ لُ طْ ي الزالَ        هِ نونِ جُ  فَ طيْ ّأن   أوْ  تْ مُ يَ  لمْ  هوَ 

 اقَ ل  ، تسَ ماءِ َك في الس  ِحب   قيلَ  إنْ            هُ وحالُ  الكبيرُ  ب  الحُ  هذا هوَ 

 (3)اقَ ثِ وْ المَ  َم ال يخونُ سَ قْ ًفا، وأَ لَ حَ          ُه     دَ هْ ى عَ لَ يْ ى للَ طَ أعْ  أن هُ فكَ 

                                       
 .1ص ،2111، (ط.د)، بيروت، لبنان، يوان، شرح: يوسف فرحات، دار الكتاب العربي  مجنون ليلى: الد   ينظر: )1( 
 .22-21، صاعرس  الد جربوعة: ديوان محم   )2( 
 .22-22، صالمصدر نفسه )3( 



ةّالمرأةّفيّشعرّمحمدّجربوعةلثانيّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّرمزياالفصلّ  

~ 79 ~ 

 

عن  ه طيف جنونه باق  إلى اآلن يبحثا، أو أن  ما مازال قيًسا حي  ه رب  اعر يرى أن  فالش  
الت قرب منها، وهذا دليل على وفاء هذا العاشق المجنون لحبيبته، وعدم نقضه ليلى، ويريد 

ي نظر ف الحقيقي   اه بأن ال يخون عهد حب ه لها، وهذا هو الحب  للموثق الذي أعطاها إي  
 ةوالعف   يت سم بالس مو وفي   مخلٌص  الذي هو ''حب   العذري   ى بالحب  اعر، وهو ما يسم  الش  

هذه البيئة، فجاء شعره من نوع الغزل الذي يكتفي بشرح األشواق  والمجنون ينتمي إلى
ًها عذري ا في شعره، من خلالش   ، ومن هنا يتبي ن لنا أن  (1)وشكوى الفراق'' ه توج  ل اعر يتوج 

 ، يقول:الوفي   ر بهذا الحب  ه متأث  أن  

 اقَ د  وحَ  بِ يى الغرِ إلَ  يونَ العُ  عَ رفَ         هِ د  بخَ  موعُ ى والد  لَ ليْ  نونُ مجْ 

 اقَ رَ ي  أيًضا أطْ رِ الُعذْ  رُ واآلخَ     ٌد   واحِ  قَ رَ فأطْ ّماهِ ضِ را لبعْ ظَ نَ 

]...[ 

 (2)اقَ ر  ذاَك ُمشَ  لهُ ى إلى ليْ ومشَ          ًبار  ُمغَ  لُه سارَ ى ليْ هذا إلَ 

 مجنون ليلىين، وهو ُيشب ه نفسه بعراء العذري  ه ينتمي إلى زمرة الش  اعر بأن  صر ح الش  
ًل في الص  اعر التي يبليلى قيس متجس دة في حبيبة الش   كأن  ف اري مثلما ححث عنها مترح 

 ة فارسة أحلمه.فعل قيس المجنون، ويرى في هذه المرأة الشعري  

 ويقول أيًضا:

 انونَ نا المجْ خَ َبُع شيْ تْ ري ونَ نجْ       ا(  سونَ يْ نا )قَ ل  ى كُ لَ ليْ  حِ رْ جُ ّنْ مِ 

 (3)اونَ عطْ رى مَ ى في الث  قً ُملْ  راهُ تَ لِ   ها      يبَ حبِ  بيعُ تَ  نْ مَ  حُ بَ رْ ماذا ستَ 

                                       
 .11يوان، صمجنون ليلى: الد   )1( 
 .24-22اعر، صس  د جربوعة: ديوان المحم   )2( 
 .211، صالمصدر نفسه )3( 
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ة المجنون رنا بقص  ذك  ، ويُ من القديم من العصر األموي  سم ''ليلى'' إلى ذلك الز  افيأخذنا 
ر هذا ته، وما عاناه من عذاب إثر قص  ه ووجده بليلى، فنتذك  ة حب  الذي فقد عقله من شد  

 ةجهة إلى أن مات من شد  لم له وِ حاري، ال يعا في الص  تائهً هائًما الذي جعله  الحب  
من  جزءٌ  ذي هوال   عر العذري  اق واأللم والفجيعة، فاسم ''ليلى'' يعيد لنا زمن الش  شتي  اال

 .تاريخ األدب العربي  

 يسي''ةّالتلّ ''خليفاعر ل لذلك بالش  ونمث   ،عراءسم ليلى أيًضا عند العديد من الش  اونجد 
 الذي يقول:

 (1)اباهَ صْ أَ  ًرا كانَ ى وِشعْ لَ ليْ  نونَ ا         مجْ نَ َذك رَ ّا الت وبادَ ا َذَكْرَت لنَ إذَ 

ذي وباد''، المكان الة المجنون وليلى من خلل ذكر جبل ''الت  اعر يتذك ر قص  فالش  
 اهر العفيف.جمع بينهما وشهد والدة حب هما الط  

هل  بذكر مست''المجنون يا ليلى''،  في قصيدة ''أنا اري''''مصطفىّالغمّ اعر ويقول الش  
 وفي:مز الص  ة عشقهما بوادي القرى على طريقة الر  المجنون وليلى، وقص  

 رُ حَ والس   ن  ِت الجِ وأنْ         ى        لَ يا ليْ  نونُ ا المجْ أنَ 

 رُ جْ .. وال فَ قٌ فَ ال شَ  نِ               ْز الحُ  لِ يْ لَ اري بِ ا الس  أنَ 

 مرُ غَ  فٌ ي راعِ ب  حُ              ي  رِ ذْ لعُ ى اوَ ى الهَ لَ ويا ليْ 

 (2)''رُ كْ ي الذ  نِ ا هاجَ لم             ُت  يْ ى لب  رَ ي القُ ى وادِ علَ 

ويشب هها  وبة ليلى،حبمة قيس المجنون، وُيناجي الاعر نفسه في شخصي  يجس د الش  
رقة خا توذلك لقدرتها على امتلك روحه، واستلب عقله، فيعطيها صفا ،رحبالجن  والس  

                                       
 .212الحديث، ص عر العربي  ة في الش  ورة الرمزي  نجاة عمار الهمالي: الص   )1( 
 .49المعاصر،  اللة في شعر المغرب العربي  مز والد  شلف: الر  عثمان ح )2( 
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جعلها ة عليا ال يستطيع رد  تأثيرها، وبهذا ية إلى قو  مرأة عادي  اللعادة، وبذلك يرتقي بها من 
 ا.رمًزا صوفي  

ف، وترمز العفي عام ة، ترمز للحب  العذري   عر العربي  فليلى أصبحت رمًزا في الش  
صوفي ا  د تكون رمًزاالعاشق، كما ق اعر الُمحب  ة المحب ة المخلصة للش  أيًضا للمرأة البدوي  

و في هذا  ،العذري   ة الحب  يها رمزي  عل في شعر ''جربوعة'' تغلبعراء، لكن عند بعض الش  
 ين .عراء العذري  لش  إلى ا اعرنتماء الش  ال إثباتٌ 

ّبثينة:ّ(2.2

ة بقص   ''،ليلى قيس''اعر إلى جانب ذك رنا الش  ة يُ حراء، والبادية العربي  ومن عمق الص  
الذي دار بين  العذري   ة األولى، وهي حكاية الحب  نفس طبيعة القص   حب  أخرى من

 اهر العفيف.الط   العذري   ، فبثينة هي أيًضا رمز للحب  ''بثينة''و ''جميل''

بن  ة: هي بثينة بنت ُحبا بن ثعلبة بن الهودِ ة العذري  ن''بثي جاء في تاج العروس أن  
 الحارث بن اهلل بن معمر بنِ  ن عبدة، وجميل هو اببن حن بن ُعذر  عمرو بن األحب  

 ورة بالحب  ذرة المشه، فبثينة إًذا هي من نفس قبيلة ''ليلى''، وهي قبيلة عُ (1)حن'' بنِ  نظبيا
 .العذري  

يها ها، فكان يقول فنع عنا بلغ خطبها فمُ وقد ''عشق جميل بثينة وهو غلم، فلم  
 : ''جميل''، يقول (2)ِهَر بها وُطِرد''شتُ ى ااألشعار حت

 زيدُ ها ويَ ب  ى حُ مَ نْ يَ  ى اآلنَ إلَ           لْ زَ يَّ مْ ليًدا فلَ ها وَ نْ ى مِ وَ الهَ ّتُ ِلقْ عَ 

                                       
، بيروت، وزيع، تح: علي بشريشر والت  باعة والن  دار الفكر للط   ،لعروس من جواهر القاموسبيدي: تاج امرتضى الز   (1)

 ، ماد ة )َبَثَن(.41ص، 11، مج1994، (ط.د)لبنان، 
 .215، ص2114، (ط.د)، بيروت، لبنان، قوب، دار الكتاب العربي  يوان، تح: إميل بديع يعجميل بثينة: الد   )2(
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 (1)دُ ديجَ  َر وهوَ هْ الد   بذاكَ  ْفَنتْ ها      وأَ والِ نِ  ظارِ تِ ري في انْ مْ ُت عُ نيْ فْ وأَ 

اق اشتي  و  غزل جميل يبدو غزاًل عفيًفا طاهًرا، يعب ر عم ا يجول في نفسه من حب  
ءه ى وفافي انتظارها، وهذا دليل عل بوبته بثينة، التي أحب ها منذ صغره وأفنى عمرهلمح

 وصدق مشاعره.

ره، وزو جها ه ذكرها في شعجميل لم ا خطب بثينة رد ه أبوها ألن   ومثلما وقع لقيس، فإن  
غم بها، بالر  شبيب ت  بال ذرة ُيقال له ''ُنبيه بن األسود''، فزاد َوَلهُ جميل بها، واستمر  فتى من عُ 

)أباح  لطان وأهدر دمهه أهلها للس  اوتهديدات إلبعاده عنها، ولم ا شكا لقاه من محاوالت مم  
، وشاعرنا يرسم لنا صورته عندما (2)ا عن وطنهدً ك بلده وأحبابه إلى أن مات بعيقتله(، تر 

حاضر: لنا نعيشه في الوقت امن، وكأن  شد  رحاله لحي  بني عذرة، فيرجعنا إلى ذلك الز  
ثينة ر جميل بضاعر يستحذرة، كان الش  قبيلة بني عُ من  ريق إلى هذا الحي  ''وفي الط  

، وحين وصل (3)بابات''وُبثيناه، وهذا العدد الهائل من رجال قتلهم العشق وأودت بهم الص  
 إلى هناك أنشد:

 ياقِ الر   نونِ الجُ  مي فن  ل  عَ ومُ      اِق   ش  العُ  ةِ لَ بْ َة(.. قِ رَ ذْ )عُ  ي  يا حَ 

 تاقِ شْ ا مُ الحشَ  روحِ مجْ  ل  كُ  نْ مِ  (     ة  ثينَ )بُ  ذُ ( منْ ب  الحُ ِّت )موْ  يادَ أسْ 

 اقِ يث( كالمِ عِ رْ الش   دَ عْ فينا )وبَ             مْ كُ لُ ، وقوْ بارُ نا الكِ تَ م  أئِ  مْ أنتُ 

 (4)راقِ  ر  أوْ ماهِ  بيب  طَ  نْ مِ  هلْ  ًعا          ج  وَ تَ مُ  مْ كُ ي  حَ ُت لِ يْ تَ أَ  قدْ  أنا

                                       
 .212ص، المصدر نفسه )1(
 .14-12ص جميل بثينة: الد يوان،  )2(
 .111اعر، صس  د جربوعة: ديوان المحم   )3(
 .112-112ص، المصدر نفسه )4(
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ًعا، يصبو إلى علج يشفيه مم ا هو فيعُ  اعر حي  قصد الش   من  هذرة عاشًقا متوج 
اقه ة ُعش  اق''، وذلك لكثر رة الذي َنَعَتُه ''بقبلة العش  ذعُ  صبابة وعشق، فيستغيث بحي  

ة الكبار ئم  هم هم األاقي(، وأن  لر  )الجنون ا م منهم فن  ه تعل  اعر بأن  مين، ويعترف الش  المتي  
 .ذين أخذ عنهم طريقته في الحب  ل  ا

رهم ا يمس  بنقاوته، وانعكس هذا على شعهر والعفاف، والبعد عم  هم بالط  إذ تمي ز حب  
راء، ويكتفي عذي اعتمده غيرهم من الش  ال   ا، بعيًدا عن الوصف الجسدي  فأصبح نقي ا صافي  

، وهذا هو (1)''الجسدي   حب  هو نقيض ال العذري   ة، ''فالحب  ادقة النقي  بإبراز المشاعر الص  
معناه العام ب ''الحب   وح والقلب، ال بالجسد، إذ أن  صل بالر  مت   الحب   ، ألن  الحقيقي   الحب  
معاني  ظرة هي ما ذهب إليها ''ابن حزم'' عندما أك د أن  ، وهذه الن  (2)ات''ة الروحاني  خاصي  
ره وآخِ  هزلٌ  لهأو  –أعز َك اهلل -جليلة ال يمكن أن نصفها بسهولة، في قوله: ''الحب   الحب  
ََ  ، دق ت معانيهِ جد    يس بمنكر  بالمعاناة، ول درك حقيقتها إال  ف، فل تُ لجللتها عن أن توَص

'' بيد اهلل ريعة، إذ القلوبُ في الش   يانة وال بمحظور  في الد   د ''ابن حزم'' ، فيؤك  (3)عز  وجل 
ب، ال بالجسد فس والقلصل بالن  ه مت  معاناة، ألن  بال وح، ال ُيدَرك إال  ة الر  خاصي   هنا أن  الحب  
عريف ، فهذا الت  حكم في قلبهاإلنسان ال يستطيع الت   رع ال يمنعه، ألن  ك فالش  لوشهواته، ولذ

 كبير. إلى حد   العذري   يشبه تعريف الحب   للحب  

لتستكمل ده من وجو  ة، فلبد  المشاعر اإلنساني   فريدة، تحمل أهم   ةٌ إنساني   ظاهرةٌ  والحب  
ار ُلبس  اس، وال يزال مفهومه مدالحياة حركتها ونمو ها، لذا فقد أخذ حي ًزا كبيًرا من حياة الن  

إلهام  رمصد غالبًا ما يكون جريد الذي يتلزم معه، والحب  ارسين والمحل لين نظراً للت  عند الد  

                                       
–ة الشعبي   رة السي  وليلة ورومانسي   ة ألف ليلةعبي بين واقعي  فاطمة صلح األعجم: صورة المرأة في الموروث الش   (1)

 .52، ص2111، 1وزيع، عمان، األردن، طشر والت  ، دار غيداء للن  -سيرة الملك سيف بن ذي يزن أنموذًجا
 .22قافة واإلبداع، صة في الث  سوي  حسين المناصرة: الن   )2(
ة سحيم، مؤس  ف، تح: محمد عبد الر  ال  عيد(: طوق الحمامة في األلفة واأل)علي بن أحمد بن س ابن حزم األندلسي (3)

 .11، ص2111، 1ة، بيروت، لبنان، طالكتب الثقافي  
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 حر كهمها جوهره و ، إذ أن  ئيسيالر   المرأة هي عنصر الحب   ، وبما أن  (1)عراء قديًما وحديثًاالش  
واطفهم عراء، مبرزين عفقد تغن ى بها الش   راععند الش   وبدونها ال يمكن أن يكتمل الحب  

 ينلعذري  عراء اوالحياة، مثلما فعل الش   جاهها، ومعب رين عن صورها، رامزين بها للحب  تُ 
، وكذا العذري   للحب   اعر ''جربوعة''، الذي وظ ف أسماء محبوباتهم في شعره، كرمز  والش  

 ا الغزل العذري  هعراء في نقاط عد ة أهم  عر، فقد التقى مع هؤالء الش  إلثبات توج هه في الش  
ه وكذا التوج   ،ةالمرأة هي الحيا ، واعتبار أن  ابالعفيف، والوفاء للمحبوبة التي عِلَقها منذ الص  

 (2)ي آن  مًعا''فة والملتهبة فتعف  ي للعواطف المهو ''المظهر الفن   الغزل العذري   يني، إذ أن  الد  
 ق.ي الغير الئبتعاد عن الوصف الحس  عبير عن المشاعر والعواطف مع االت  من خلل ال

ل جلها موضوًعا واحًدا هو موضوع العلقة بين الر   ز بأن  ة تتمي  اهرة العذري  والظ  
مرأة ارجل بماتها، من هيام ناصرها ومقو  متشابهة في جميع ع وأحداثٌ  والمرأة، وقصٌص 

، وهذا ما نراه عند (3)ف بها وأرادها روًحا ال جسًداه وشعره، وُعرِ واحدة قصر عليها كل حب  
اعر''، الذي يصف فيه رحلة بحثه عن حبيبته ''قدسى'' في ديوان ''الس   ''جربوعة''اعر الش  

يلتقي  هذه الفتاة لم ما محتارا من أجل الوصول إليها، حيث أن  حراء هائِ وترحاله في الص  
 ، يقول:بها منذ أن كانت طفلةً 

 لُ أَ سْ اة  يَ تَ فَ  عنْ  لِ بائِ القَ  بينَ             ُل  ح  رَ تَ يَّ رٌ شاعِ  ةٌ وناقَ  لٌ مْ رَ 

]...[ 

 (4)لُ زِ نْ ها والمَ بارُ أخْ  تْ بَ ضارَ ًة     وتَ لَ فْ ن  طِ رْ قَ  سِ ُخمْ  نْ مِ  تْ فَ تَ اخْ  دْ وقَ 

                                       
 .11، صاألموي   في الخطاب الشعري   آن تحسين الجلبي: الحب   ينظر: )1(
وريا، اب العرب، دمشق، سحاد الُكت  الحديث، من منشورات ات   قد العربي  في ضوء الن   عر العذري  ش  وحي: الد بل  محم   (2)
 .41، ص2111، (ط.د)
 .21ص المرجع نفسه،ينظر:  )3(
 .1-1اعر، صد جربوعة: ديوان الس  محم   )4(
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ففي  روفظ  مهما كانت ال على عهد الحب  اء قين في الوفاء والبعراء العذري  الش  به شْ ويُ 
ة علقة ر في أي  اعر، لهذا نجده ال يفك  الحبيبة وحدها من تشغل قلب الش   العذري   الحب  

 مع امرأة أخرى، يقول شاعرنا:

 لُ و  األَ  ريءُ البَ  ب  ها الحُ أن   أوْ          هِ مِ لْ حُ  ةَ ي  بِ صَ  تْ ها كانَ ن  وأِلَ 

 (1)لُ و  جَ ا يتَ ى هكذَ يبقَ  فَ سوْ  أوْ    ها   يابَ غِ  د  رُ يَ  نْ أَ بِ  مينَ اليَ  فَ لَ حَ 

 :قبله ''جميل''وقد قال 

 (2)نينُ ضَ  ماتِ ى المَ حت   مْ كُ وأن ي بِ     تي  د  وَ مَ ّْر ي  غَ تَ  ي لمْ ُت بأن  دْ شهِ 

 ...،''الملو ح بن قيس''ك ين عراء العذري  ومثل هذا الوفاء للمحبوبة يوجد عند باقي الش  
 .وغيره

 هذا الحب  ول ز حيترك   كرهفيعتبر المرأة هي الحياة، ف اعر العذري  الش   ى أن  إضافة إل
س د حب ها ة، ُيجة اإلنساني  وهذه الحبيبة، ''فغالبا ما يدور األمر حول امرأة سامية من الناحي  

 :''جميل''، إذ يقول (3)الحياة والموت''

 (4)اناُؤهَ ياُمها وعَ هْ تِ  مْ كُ يًل بِ ًسا         طوِ فْ نَّ -هداِك اهللُ –ي يِ حْ أَ فَ 

ن  اةيبة، فإن حضرت ووصلت كانت الحيحياة نفسه بيد هذه الحب اعر بأن  الش   ُيقر   وا 
 في نظره. غابت وهجرت، فذلك هو الموت الحقيقي  

                                       
 .1اعر، صد جربوعة: ديوان الس  محم  )1(
 .191يوان، صجميل بثينة: الد   )2(
بع يعة، طلدار الط   ،(، تر: مصطفى المسناوي نموذجاً  عر العذري  الش   )اهر لبيب: سوسيولوجيا الغزل العربي  الط   (3)

 .91، ص(ت.د)، (ط.د)ار البيضاء، شر، الد  باعة والن  بدار قرطبة للط  
 .42، صاألموي   في الخطاب الشعري   آن تحسين الجلبي: الحب   )4(
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 :''جربوعة''اعرويقول الش  

 دُ ي  السَ  ريفُ ها الش  مَ ت  ( وخَ مْ عَ )نَ ِبـ ها       سَ أْ رَ  تْ ز  هَ  ري حينَ دْ َس تَ يْ أَولَ 

 (1)دُ قَ ما ُيفْ  -هالَ ويْ –ى لَ أغْ  وحُ ها            والر  لَ يْ وَ  اا، ينَ نا روحَ دْ قَ ا فَ أن  

وح والر   وح()الر   ل فقدالمرأة الحبيبة هي الحياة، ففقُدها يمث   د على أن  اعر هنا يؤك  فالش  
 ن  يبقى جثة هامدة ال حياة فيها، وهذا دليل على أ هي غادرت الجسد ساس الحياة، إنأ

 ة وُيكسبها دوًرا فع ااًل في حياة نفسه.اعر يعطي المرأة مكانة عالي  الش  

هًا ديني  كما نلحظ ف  شعاره تقريباأ وجلي ا، وذلك في كل   اا واضحً ي شعر ''جربوعة'' توج 
ا ملتزام، وبااله ''تمي ز في شعره باعر، إذ أن  ة التي تلق اها الش  ة اإلسلمي  وهذا ما ُيظهر التربي  

ة التي تُْنسب إلى كعب ابن زهير، ويرى هو نفسه رائدها يه هو المدرسة الكعبي  م  يس
، وهو يصف (2)م''يني الملتزِ ز بالجمع بين الغزل العفيف والموضوع الد  سها، وتتمي  ومؤس  

''هذا  ل أن  ة والغزل الفاحش، ويقو العفيف البعيد عن األوصاف الحسي   عر العذري  شعره بالش  
ّ''كعبّبنّزهير''، من (3)م، واستمع إليه''ى اهلل عليه وسل  سول صل  عر أجازه الر  وع من الش  الن  
 متها:د  التي يقول في مقو  لم،لة والس  ذي أنشد ''بانت سعاد'' أمام رسول اهلل عليه الص  ال  

 بولُ كْ َز مَ ُيجْ  ها لمْ رَ ٌم إثْ تي  مُ       بوُل      متْ ّمَ بي اليوْ لْ قَ فَ ّعادُ سُ  تْ بانَ 

 (4)حولُ كْ ِف مَ رْ يُض الط  ضِ غَ  ن  غَ أَ  إال       ْت    ضَ رَ عَ  ِن إذْ يْ بَ ال ةَ داعاُد غَ وما سُ 

ه أي دُه، ألن  ازه، و عر، بل أجم على هذا الش  ى اهلل عليه وسل  سول صل  فلم يعترض الر  
فراز طبيعاهرة العذري  اريخي للظ  عفيف، ''فالوجود الت   طاهرٌ  زلٌ غ  ةللتربي   ي  ة حقيقة واقعة، وا 

                                       
 .212اعر، صس  ديوان الد جربوعة: محم   )1(
)2(http://ar.WIKipedia.org24, -03-2016,:35 14 . 

 .19د جربوعة: ديوان وعيناها، صمحم   )3(
 .152عراء، صعر والش  ينوري: الش  ابن قتيبة الد   )4(

http://ar.wikipedia.org/
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ل من مفهوم مة الغزل في الحضارة العربي  لماهي   كبيرٌ  لٌ ة، وتحو  اإلسلمي   ي اد  ة، إذ تحو 
ة غزاًل ماجًنا متمركًزا ، حيث كان الغزل في الجاهلي  (1)جسدي إلى مفهوم وجداني عفيف''

هه إلى وجهة نقي ة طاهرة تنتقل من وصف حول الجسد، وعند مجيء اإلسلم هذ به ووج  
 ادقة.عبير عن المشاعر واألحاسيس الص  ه، إلى الت  الجسد ومفاتن

 ر األموي  ة في العصاهرة العذري  ة صارمة، برزت الظ  ة جيل جديد تربي  ونتيجة لتربي  
عراء ، فعب ر الش  (2)ة أعماقهة اإلسلمي  اكتملت نشأة هذا الجيل الذي مازجت التربي  حيث 
 العفيف. غزل العذري  ة في أشعارهم عن طريق الين على هذه التربي  العذري  

ض تلك ه عرَ أن   ين، إال  ا قد مزج معانيه بمعاني هؤالء العذري  اعر ''جربوعة'' إذً فالش  
ذلك بة لعصره، فجاءت لغته سهلة واضحة، وبالمعاني في معظم قوله في ألفاظ أكثر مناسَ 

 عبيرت العفيف أجمل تصوير، وعب ر عن أحاسيسه وأشجانه أدق   ر الحب  يكون قد صو  
 ائقة.مو بالعاطفة إلى مرتبة ر فاني في الوجد، والس  دق والت  وصل بمعاني الوفاء والص  ف

بشعراء  راعر متأث  الش   ، نلمح أيضا أن  العذري   ره بشعراء الحب  وباإلضافة إلى تأث  
 .ف اإلسلمي  التصو  

ن ياء العذري  عر كانوا يستعيرون أسماء الش   ف اإلسلمي  شعراء التصو   فمن المعروف أن  
وفي جاه الص  ت  ، وهذا اال(3)نونها قصائدهمالعرب، وأسماء معشوقاتهم كليلى وبثينة..ويضم  

لمساواة بين ة وغياب العدل والم والعنصري  اعر ُيعد  هروبًا من الواقع الذي يسود فيه الظ  للش  
 اس.الن  

                                       
 .11الحديث، ص قد العربي  في ضوء الن   عر العذري  وحي: الش  د بل  محم   )1(
 .19، صالمرجع نفسه ينظر: )2(
 .41المعاصر، ص اللة في شعر المغرب العربي  مز والد  عثمان حشلف: الر   ينظر: )3(
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 سالن  ا الكبير بين فئات جتماعي  فاوت االمن آثار الت   ة أثرٌ ه للصوفي  التوج   إذ أن  
ار وبقاء ستعمبعد خروج اال ظهر بالمغرب العربي   ازمتي  از طبقة عن طبقة، هذا االوامتي  

الغبن لدى اإلنسان عور بعب، فالش  نة على الش  ة مهيمِ الثقافي  ة و ة والسياسي  ُمخل فاته العنصري  
فًا ورمًزا ، بحثًا عن الحري    غم من أن  الر  ، ب(1)ة والعدل المفقودين في الواقعيدفعه للحلم تصو 

، ذلك إلسلمي  ف اة، وليست عميقة مثلما عند شعراء الت صو  ة ''جربوعة'' تبقى نسبي  صوفي  
ة الصوفي   جاربلم ترَق إلى مستوى الت   عر الجزائري  في الش   ةالصوفي   جاربالت   ''جل   أن  
دت عند ، فإن ُوجِ (2)يء''حاد في الش  ت  واال ستغراققة، التي تمتاز بالحلول واالمستغرَ ال

 وز.مه يحاول تجاوز هذا الواقع واالبتعاد عنه، وذلك بالهروب إلى هذه الر  اعر فألن  الش  

ّة:ا/ّرموزّطبيعيّ ثانيّ 

إلى  افةً وأنهار..، إض وجبال   وماء   بيعة من شجر  ة ما في الط  موز الطبيعي  ُيقصد بالر  
 رها.وغي ل واألعاصير..ز الة كالز  بيعة من ظواهر طبيعي  ما تحويه الط  

، ألن   لكل   ل واألهم  المصدر األو   بيعة ُتعد  والط   ذي ل  ل العالم المحسوس اها تشك  فن 
ف منها الكثير في المتن ، وقد ُوظ  (3)يوقظ في الفن ان األفكار والمشاعر، والخيال الخصب

العصر  ز فيما من روافد ثقافة الر  ها ُتعتبر ''رافدًا مهم  ين، ذلك أن  عراء الحداثي  للش   الشعري  
 ا يعانيه في واقع الحياة، أواعر مم  بيعة خلًصا للش  ه للط  التوج   ، كما ُيعد  (4)الحديث''

رًبا من الواقع بيعة هاعر يلجأ إلى الط  ''الش   قص الموجود في هذا الواقع، لذا فإن  تعويضًا للن  
في واقعه  اعرالش   ما يفتقدهأو معاداًل لِ  امًا مثالي  م، وهي في هذه الحالة تغدو عالَ المتأز  

ح الهروب عور بالكآبة، فيصبة عندما يثقل عليه الواقع، ويسيطر عليه الش  المعيش، خاص  

                                       
 .12صالمعاصر،  اللة في شعر المغرب العربي  مز والد  عثمان حشلف: الر  ينظر:  )1(

 .194الحديث، ص عر الجزائري  ره في الش  مز وتطو  ي: مسار الر  مجيد قر   )2(
 .111: فلسفة علم الجمال عبر العصور، صوآخرون فداء أبو دبسة ينظر: )3(
 .111الحديث،  الجزائري   عرره في الش  مز وتطو  ي: مسار الر  مجيد قر   )4(
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اعر ''جربوعة'' يلجأ الش   إلى ذلك فإن   ، إضافةً (1)فض لهذا الواقع''بيعة نوعًا من الر  إلى الط  
ناصر هذه عبيعة في تصوير المرأة وعلقته بها حتى يتحر ك بحر ية أكثر في إلى الط  

 ليه.طلعنا عايد ذي ير هني ال  ة تناسب المشهد الذ  بيعة، ويت خذ منها صورًا رمزي  الط  

ظهر  ذيال   أن   ة، إال  ة الموحي  موز الطبيعي  ل في شعره يرى العديد من الر  والمتأم  
 لزال.ز  جرة والبوضوح، وبرز بشكل يستدعي الوقوف عنده، رموز ثلثة هي: الماء والش  

ّ:(ّالماء6

 ما يوحي به الماء من دالالت، فرمز ''الماء'' رمز غني   ''جربوعة''اعراستغل  الش  
اعر مأ وري  الجفاف، وهذا ما صو ره الش  ل وأبسط داللة للماء هي إطفاء الظ  أو   ل  اللة ولعبالد  

 في قوله:

 (2)اءُ المَ  تِ : أنْ تُ لْ قي، قُ لْ حَ  فافِ ًة       بجَ هوفَ لْ مَ ّهايتُ أَ رَ  ُت حينَ سْ سَ حْ أَ 

 ر  الماء س ورة )أنت الماء( ليصو ر بها المرأة، ونحن نعلم أن  اعر الص  استعار الش  
ع، إذ ر ذي يروي العطش، ويسقي الجنان واألزهار، وهو الذي ُينبت الز  هذه الحياة فهو ال  

 بيعة تقوم على وجود الماء، وحياة اإلنسان تقوم على وجود الماء.حياة الط   أن  

ه يحتاج للمرأة كما يحتاج للماء، فإذا كان بين المرأة والماء، ذلك أن   اعروقد ربط الش  
 اعر ُيعاني من عطش  الش   للروح، ومن هنا نلمس أن   المرأة ري   للجسد، فإن   الماء ري  

الة العطش، لذا وق للماء في حل في فقد حبيبته، فشوقه لها يشبه الش  متمث   نفسي   روحي  
اعر، فصورة الماء والعطش تحمل لحياة الش   نصر األساسي  المرأة أصبحت هي الع فإن  

                                       
 .121، صالجزائري   ة في الخطاب الشعري  ورة الفني  عبد الحميد هيمة: الص   )1(
 44اعر، صد جربوعة: ديوان الس  محم   )2(
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لهذه المرأة  ةر عن حاجته الماس  اعر، التي تعب  ة للش  على الحالة النفسي   ة تدل  داللة رمزي  
 .الذي تقوم عليه الحياة الماء هو العنصر األساسي   ها، ألن  التي غدت رمزًا للحياة كل  

 لطان''صقرّبنّساعر للمرأة والماء، مثل الش  ورة عراء قبله هذه الص  ر الش  وقد صو  

ة فس الحائمة( حين ''يجعل من نفسه فراشة تحوم باحثالذي يقول في قصيدة )الن  'ّ'القاسميّ 
 ، يقول:(1)ها وينتشلها من عالمها لتهدأ وتشعر باألمان''عن مأوى يضم  

 (2)ايهَ ْلِت صادِ ل  ا بَ ضَ الر   لِ وابِ  بِ ل  هَ ّّّّّّةٌ ئَ ظامِ  يَ سي وهِ فْ نَّ كِ لَ وْ حَ  حومُ تَ 

ونيل  ،ذي ال يرويه سوى القرب من المحبوبةال   فسي  اعر يصف لنا ظمأه الن  فالش  
 .رضاها

 ة'':في الجاهلي   ، يقول في قصيدة ''الحب  اني''''نزارّقبّ اعركذلك نجد الش  و 

 تي، دَ ي  ا سَ يَ  دارُ األقْ  تْ اءَ شَ 

 ةِ حابَ الس   لَ ثْ ري مِ طِ ُتمْ  نْ أَ 

 (3)ماء   ةُ رَ طْ قَ  اهما بِ  ض  رْ أَ  قَ وْ فَ 

طرت فوق هذه حابة التي أمه حبيبته بالس  اعر نفسه باألرض العطشى، وشب  ه الش  شب  
س عراء يحملون نفمعظم الش   األرض، فأعادت لها البهجة والحياة، ومن هنا نستنتج أن  

وينتشر  الحياة دس، فبفضل هذه المرأة تعو فلة في ري  العطش وُسقيا الن  ظرة للمرأة، والمتمث  الن  
 الخصب والبهاء.

                                       
مان، األردن، وزيع، عشر والت  ، دار جرير للن  -ةدراسة نقدي  – ائي: شعر صقر بن سلطان القاسمي  اهلل الط   عزيزة عبد (1)
 .112، ص2111، 1ط
 .112، صالمرجع نفسه )2(
 .111اني: األعمال الكاملة، صنزار قب   )3(
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اعر ''جربوعة''، من خلل تشبيهه للمرأة بالماء، قد أه لها ألن تكون الش   نجد أن  وبهذا 
ام بدور عظيم، أال وهو إعادة الحياة واإلشراق إلى وجه األرض، فبفضل الماء صالحة للقي  

فَ َا يُۡمِمُنوَن ُُكَّ َشۡ  ٱلَّۡمآءِ وََجَعلَۡنا ِمَن ﴿كانت الحياة، قال تعالى: 
َ
ۚٗ أ  ﴾٣٠ٍء َّيٍِ

 تةث بالماء الذي يحيي األرض المي(، ويضرب القرآن الكريم أيضا المثل للبع21اء/)األنبي  
 : نََّك تََرى  ۦٓ َءاَيٰتِهِ  َوِمنۡ  ﴿يقول عز  وجل 

َ
ۡرَض أ

َ
نَزنۡلَا َعلَۡيَها  ٱۡۡل

َ
ٓ أ  ٱلَّۡمآءَ َخِٰشَعٗة فَإَِذا

ِيٓ  َوَرَبۡتۚٗ إِنَّ  ٱۡهََتَّۡت  ۡحَياَها لَُّمۡۡحِ  ٱذلَّ
َ
ۚٗ أ ءٖ قَِديٌر  ۥإِنَّهُ  ٱلَّۡمۡوَتَٰٓ ِ َشۡ

ٰ ُُكِ  ﴾٣٩لََعَ
على  حي   ماء، وهو أصل كل  (، فالماء إذًا هو مصدر الحياة والخصب والن  29لت/)فص  

 للخلق. وجه األرض، والعنصر األساسي  

كون رهم عن أصل الون تصو  هم يستمد  فس روا القرآن، إذ أن  مأي ُيقر  بهم وهذا الر  
علت أصل ة كبيرة، وجلى الماء أهمي  عبغت شأة األولى من القرآن الكريم وآياته التي أسوالن  

 .(1)ه هو أصل حياة الكائنات وسبب خصوبة األرض واخضرارهاالكون من الماء، وأن  

ر ه ينظعلى أن   هذا ما يدل   اعر، فإن  فإذا كانت المرأة تساوي الماء في نظر الش  
در دم، فغدرها دليل على غها هي الحياة، ''والمرأة بوصفها رمز الحياة منذ القِ رأة بأن  للم

ن غابت وهجرت  ، فإذا كانت المرأة موجودة فإن  (2)اعر''الحياة للش   الحياة ستبتسم له، وا 
 عم ت حياته الكآبة والحزن.

ّجرة:(ّالشّ 2

بالمرأة، وذلك  عراء، وقد قرنها الش  اللةة بالد  ة الغني  موز الطبيعي  جرة أيًضا من الر  والش  
 جرة ترمز للخصب والحياة، لذلك ُشب هت المرأة بها، ذلكما يوجد بينهما من تشابه، فالش  لِ 

                                       
مصر،  وزيع، القاهرة،شر والت  باعة والن  ، دار قباء للط  ثناء حسن أنس الوجود: رمز الماء في األدب الجاهلي   ينظر: (1)
 .22، ص2111، (ط.د)
 .54، صاألموي   في الخطاب الشعري   آن تحسين الجلبي: الحب   )2(
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خول والد   ةة ما يجعلها تحمل صفة المثالي  اعر تحمل من الخصوبة والحيوي  المرأة عند الش   أن  
 احر الجميل.بيعة الس  في عالم الط  

وتجود  جرة يجب العناية بها لكي تُثمرالش   جرة، من حيث أن  رأة بالش  شب ه الميوشاعرنا 
صبح مثاال في ها تهتممنا بها فإن  ا، فكذلك المرأة إذا هوائها النقي  علينا بخيراتها وظللها، و 

 ان المرأة:على لس الش اعر خاء، يقولالعطاء والجود، وبهذا تكون رمًزا للخصب والجود والس  

 نا يا غالِ وانُ سْ ْت نِ ل قَ عَ تَ لَ            جاُلنا  رِ ّفاءِ في الوَ  كَ لَ ثْ مِ  كانَ  وْ لَ 

 لِ لاإلجْ  نَ مِ  مْ هِ لِ جُ رْ أَ  تِ حْ تَ  نْ مِ       ى    رَ الث   نَ عْ مَ جْ يَ  ي  ايا الحَ صبَ  َجَثتْ لَ 

 (1)الِ مَ اإلهْ  نَ مِ  تْ سَ بِ نا يَ لوبُ وقُ           ها    لُ صْ فَ  ر فَ خَ تَ  تْ طَ قَ نا سَ راقُ أوْ 

جرة، إذ جعل لها أوراًقا تسقط في فصل الخريف، وجعل اعر المرأة بالش  ه الش  ب  شلقد 
هتمام ذهب عنه نظارته واخضراره لعدم االجرة الذي يجف  وتقلب المرأة يشبه جذع الش  

فلو  كلرة لذجهتمام بها مثلما تحتاج الش  عاية واالالمرأة أيًضا تحتاج للر   عاية، إذقي والر  بالس  
أة لمر ا ساء وكانوا أوفياء لهم لرأوا منهم الخير الكثير والعطاء الوفير، إذ أن  بالن   جالالر   اهتم  

جل، ومبعث البهجة والهناء ، وهي األمل الوحيد للر  لعطف و الحنانهي منبع الخير وا
 بيعة الحي ةد ة من قداسة الطَ نظرة مستمَ  ااعر ينظر إليهالش   لنفسه، والحياة لروحه، لهذا فإن  

يرى  ى أنالخريف أوراقها، ويتمن   د لها أن تكون موضع شجرة يانعة لم يمس  فهو يري
 أغصانها ُمزهرة خضراء يانعة تظل ه وتمن  عليه من خيراتها وثمارها.

ذا كانت الش   الي ة، وبالت  احكن والر  المرأة تساوي الس   لل، فإن  مار والظ  جرة تساوي الث  وا 
 ان في عنصر الخصوبة والحياة.يلتقي  

 

                                       
 .119اعر، صد جربوعة: ديوان الس  محم   )1( 
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 (1) أة:يصف شعر المر  خلة في قولهفي القديم المرأة بالن  القيس''ّّؤ''امّرقد شب ه و 

 لِ كِ ثْ عَ ِة الُمتَ لَ خْ الن   وِ نْ كقِ ّ،ثيث  أَ        م      فاحِ  دَ وَ سْ أَّ نَ تْ يُن المَ زِ ع  يَ رْ وفَ 

 *لِ سَ رْ ى ومُ ن  ثَ الِعقاُص في مُ  ل  ظَ تَ       اٌت إلى الُعل    رَ زَ شْ تَ سْ ها مُ رُ ائِ غدَ 

خلة الن   قذة، شعر المرأة الكثيف األسود بعة لوني  اعر في صورة بلغي  ه الش  ''فيشب  
خلة توتها قنوان الن  حاالخصوبة ُممث لة في الكثرة التي شبيه قيمة مر، ويحمل هذا الت  كثير الت  
 :''نيا''نزارّقبّ اعرجرة، يقول الش  بين المرأة والش  بط ، وبنفس الر  (2)مور المباركة''من الت  

 ة  أَ رَ مْ ا لِ كْ شَ ِت..بِ نْ ٌر أَ دَ قَ 

 ْر دَ ذا القَ هَ ا بِ د  جِ  عٌ نِ تَ قْ وأنا مُ 

 تيدَ ِك يا سي  ضُ ني بعْ إن  

 (3)ْر جَ الش   ُض عْ بَ  رُ ضَ خْ ما األَ لَ ثْ مِ 

هذا  جرة، وفيخضرار جزء من الش  من المرأة، مثلما اال رى نفسه جزءٌ اعر هنا يالش  
 أساس وجوده، ومانحة الحياة له.جل و المرأة هي أصل الر   تأكيد على أن  

                                       
ة، د علي بيضون، دار الكتب العلمي  محم   افي، منشوراتيوان، ضبط وتصحيح: مصطفى عبد الش  القيس: الد   ؤامر  (1)

 .115، ص2114، 5بيروت، لبنان، ط

فاحم: شديد الس واد، أثيث: كثير، متعثكل: خروج القنوان، غدائره: جمع غديرة وهي الخصلة من الش عر، االستشزار:  * 
 االرتفاع، العقاص: الخصلة المجموعة من الش عر.

غة قات، أطروحة ماجستير في الل  ة عند شعراء المعل  حيم طه: صورة المرأة المثال ورموزها الديني  طه غالب عبد الر   (2)
لسطين، ة، نابلس، فجاح الوطني  ة الن  راسات العليا، جامعة الد  يك، كلي  إحسان الد   :كتورة، )مخطوطة(، إشراف الد  العربي  

 .211، ص2112
 .21اني: األعمال الكاملة، صنزار قب   )3(
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ذا ما ودها إذ خلة في صمة بالن  ه المرأة العراقي  نا نجده يشب  عدنا إلى شاعرنا، فإن   وا 
 يقول:

 هِ ِت يا هذِ أنْ 

 ةٌ رأَ مْ ا

 هابِ وْ في ثَ  رَ مْ ُق الت  صِ ُتلْ 

 ةً لَ خْ ى نَ رَ تُ  كيْ 

 خٌ ها شامِ فُ أنْ 

 (1)سورِ الكُ  ل  كُ  مَ غْ رَ 

علو  هم تها خلة، لاعر هذه المرأة بالن  شب ه الش   ذد والمقاومة، إمو خلة هنا رمٌز للص  فالن  
ا تعانيه من ظلم وقهر واضطهاد، إذ من غم مم  ، وصبرها وصمودها، بالر  ومقاومتها للعدو  

 صر وتعود الحياة.مود يكون الن  بر والص  الص  

 جعلهالي ةبيعجرة من الط  اعر ''جربوعة''، استعار صورة الش  الش   ومن هنا نلحظ أن  
صب والحياة للخ ها رمزٌ احة والمتعة، كما أن  جل، فيجد الر  صورة للمرأة التي يسكن إليها الر  

 .بيعة، لهذا مزج بين هذه العناصر في شعرهللحياة والمرأة والط   اعر محب  ماء، فالش  والن  

ّلزال:(ّالزّ 4

عنده  ي  شعر ص الة، وفضاء الن  ما يحيط به من مظاهر طبيعي   ق بكل  اعر متعل  الش  
ما  كل   متداد، وتشملواال ساعةز بالش  رحب فهو يحتوي الحياة، والحياة ال حدود لها، تتمي  

ة لخاص  بيعة من مشاعره ااعر يسبغ في شعره على هذه الط  بيعة من ظواهر، والش  في الط  

                                       
 .112د جربوعة: ديوان وعيناها، صمحم   )1( 
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 تي حاولة الواهر الطبيعي  لزال( من الظ  ي أحاسيسه ومعاناته، وكان )الز  ليوصل للمتلق  
 بي، إذ جعله رمًزا للحبيبة وجمالها الخل  اعر أن يوضح من خللها مشاعره للمتلق  لش  ا

 وذهول، إذ يقول: بهارة ما يوقعه في نفسه من انلزال لشد  الذي وصفه بالز  

 ثاالَ مْ األَ  لُ بَ قْ ٌة ال تَ رَ فْ طَ  هيَ               ال..(..الَ زْ )الغِ  هُ بِ شْ ..تُ تْ ل  طَ أَّ قمًرا

]...[   

 االَ م ى أوْ نَ حَ َن فانْ وازُ َد الت  قَ فَ    )...(  مْ لَ )...( فَ  نْ َأ لَ ِن، حاوَ سْ ًحا بالحُ ن  رَ تَ مُ 

 (1)الَ زالْ َر الز  أَ  مْ ي لَ أنا في حياتِ   :            هِ ف  بيَن بكَ َب الجَ ؟(..َضرَ ذهِ )ما هَ 

ر داللة ي  غ هتُه هذه المرأة في نفسه من تزلزل وتصد ع، لكن  لَ عَ اعر هنا ما فَ يصف الش  
رأة قد فتنت تن، فهذه الممن الفِ  ما هو زلزالٌ ا، إن  طبيعي   لزال هنا ليس زلزاالً فظ، فالز  الل  
ب، وخل فت في نفسه عاطفة قوي  الش   والوله  حب  لة في الاشة متمث  ة جي  اعر بجمالها الخل 
 ةزال هو القو  لوالز   به بين الحب  في صورة زلزال، ووجه الش   ديد بها، فجس د هذا الحب  الش  
 فسيب الن  ضطراة جي اشة تسب ب االهو عاطفة قوي   ب  ة مدم رة، والحلزال هو ظاهرة قوي  فالز  

جاه بيعة ليصف من خللها مشاعره تلزال( من الط  اعر يستعير صورة )الز  الش   وبهذا فإن  
 ه.يزلزل القلب ويدم ر  اعر، والحب  عند الش   المرأة هي موضوع الحب   المرأة، إذ أن  

 ، فأجاب:لحب  ة اته فتاة عن ماهي  لَ ويقول أيًضا في قصيدة ''سؤالها الكبير''، حين سأَ 

 زالُ لْ ُب الز  رِ ضْ يَ  دْ د  ما قَ شُ ي        أِلَ عِ لُ ضْ ُك أَ ل  دَ ا أُ نَ وأَ ُّتهابْ جَ أَ فَ 

 (2)للُ طْ نا األَ سِ مْ أَ  نْ مِ  تْ لَ مَ لْ مَ م         وتَ نائِ ّح  رْ جُ ّل  ا كُ ِت فينَ كْ ر  حَ 

                                       
 .154اعر، صد جربوعة: ديوان الس  محم   )1( 
 .12ة من نافذته، صل القط  د جربوعة: ديوان مطر يتأم  محم   )2( 
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 ب  في نفسهة التي يخل فها الحضطراب واإلثارة النفسي  اعر في نفس معنى االبقى الش  ي
، فأعاد فينة  د ا ضرب نفسه، فحر ك ما فيها من ذكريات  زلزااًل قوي   الحب   عن فكأن  سؤالها

وتنهال  جديد من ما سمع كلمة الحب  ذي ينفتح كل  فسي ال  ُجرح قلبه من جديد، هذا الجرح الن  
ة على المرأة قو   اعر قد أضفىلة، وبهذا يكون الش  زلزِ ة مُ رياته ُمشك لة له حركة نفسي  بذلك ذك

وقدرتها على  المرأة فيه ة تأثيرلزال كناية عن قو  المرأة بالز   ه حب  رة، فقد شب  لزال المدم  الز  
 ، يقول:إحياء نفسه من خلل هذا الحب  

 رُ عُ شْ ال تَ  ةً ي  رِ جَ حَ  تْ حَ بَ صْ أَ  إنْ          مْ كُ لوبِ قُ ّياةِ حَ  نْ ى مِ قَ بْ يَ سَ ماذا 

]...[  

 رُ مِ ي ا الُمقْ ُه الُمحَ ن نْ ُيجَ  لمْ  نْ مَ         ٌة    ي  رِ ُه خمْ بَ لْ قَ  ِزلْ ُتَزلْ  لمْ  نْ مَ 

]...[ 

 (1)رُ ح  صَ تَ ُر المُ فِ قْ ئيُس المُ البَ  وَ فهُ   ن    سَ وْ سَ  ةَ حديقَ  مْ كُ نْ مِ  نْ يكُ  لمْ  نْ مَ 

ذي يزلزل القلب ال   لزال، فحياة القلوب مرتبطة بالحب  ن الحياة والز  اعر هنا بيُيقرُن الش  
من هنا بجمالها وفتنتها، و  ا، إذ تمث ل زلزااًل نفسي  كة هذا الحب  فس، والمرأة هي محر  والن  

دخول  دالقلب يكون حديقة من الورود واألزهار بمجر   لزال رمًزا للحياة، ذلك أن  يكون الز  
قيق رور، إذ ''ليس من الميسور تحالحياة والبهجة والس   هيبعث في فيه، فهو الذي الحب  
، فسعادة (2)حياة فارغة جوفاء'' حياة تخلو من الحب   ، وأي  ة بدون الحب  عادة اإلنساني  الس  

 بوجوده. وح ال تكون إال  ، وحياة الر  القلب مقرونة بالحب  

                                       
 121-121، صاعرد جربوعة: ديوان الس  محم   )1(
 .15، ص1911، (ط.د): كلير فهيم، دار المعارف، القاهرة، مصر، ر، تأن ا دانيال: المرأة والحب   )2(
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حيث  سي''ي''خليفةّالتلّ اعر ش  ة بين الحياة والمرأة، نجدها أيًضا عند الزدواجي  هذه اال
 يقول:

 (1)ارِ حَ بْ َك باإلِ ير ٌم ُتغْ سائِ ٌع         ونَ وابِ وزَ ّعٌ عازِ زَ  ياةِ كالحَ  هيَ 

 (2)''"وابعبيعة "زعازع وز إذ ''يشب ه المرأة بالحياة "هي كالحياة"، ويفس ر صورته بالط  
ة في لوالحياة متمث   اعر ترمز للحياة،بيعة عند الش  مظاهر الط   كل   ومن هنا نستنتج أن  

 ةلنفسي  اعر االمرأة بجميع حاالتها، إذ تبدو في تجلي ات متناقضة، وذلك حسب حالة الش  
 تمظهراتها ي كل  ، وفوقساوتهافهي كالحياة بشت ى صورها، في هيجانها وهدوئها، في لينها 

 الها، والغوص في أعماقهبيعة، ودأب على تأم  اعر ''جربوعة'' الط  ولقد عشق الش  
لخصب بيعة، رامًزا بها لبيعة المشرقة، ورسم للمرأة صوًرا من الط  فرسم أحلمه بألوان الط  

 اوانتعاشً  ةً امتة حركص  لابيعة ماء والحياة، فالمرأة هي مبعث الحياة، إذ تضفي على الط  والن  
 ينمنسي  عراء الرو ره بالش  ة في شعره، وبهذا يظهر تأث  وح الرومنسي  الر   ت، وهكذا تجل  ةً وحيوي  

هوا للط  ال    ة'' للمرأة نظرةٌ اعر ''جربوعبيعة بشكل كبير هروًبا من واقعهم، فنظرة الش  ذين توج 
 ة والخير والجمال.ة، تسمو بالمرأة من واقع الحياة إلى عالم المثالي  إيجابي  

يني حيًنا والد   راث األدبي  بيعة حيًنا، ومن الت  ط  اعر رموز المرأة من الوقد استقى الش  
الواقع و  ة المرأة في شعره، إذ هي ترمز للحياة والحب  خر، وبين هذه وتلك برزت لنا رمزي  آ

 المعيش.

موز لر  د مصادر از بثقافة واسعة، وذلك نظًرا لتعد  اعر يتمي  هذا الش   إضافة إلى أن  
دى هذا ل اللة التي ساهمت في إثراء المصطلح الشعري  تي وظ فها في شعره، وغناها بالد  ال  

 ع.نو  ة بالخصوبة والتاعر، وكذا إثراء تجربته الشعري  الش  

                                       
 .12الحديث، ص عر العربي  ة في الش  ورة الرمزي  نجاة عمار الهمالي: الص   )1(
 .12صالمرجع نفسه،  )2(
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ّخاتمة:

من خلل دراسة موضوع المرأة في شعر الش اعر محم د جربوعة، وبيان صورة المرأة 
لنا إلى جملة من النتائج، أهم ها:  ورمزي تها عند هذا الش اعر، توص 

، غير ي والمعنوي  بتصوير المرأة من الجانبين الماد   '، يهتم  د جربوعة'اعر ''محم  الش  -
تنطلق من  ةً نظر  ه نظر إلى المرأةي، كما أن  صوير الماد  يغلب على الت   صوير المعنوي  الت   أن  

 ة.الواقع وتتجاوزه إلى الخيال والمثال من خلل الرمزي  

ه ليس بشاعر كن  ا، لجسدي   عراء القدامى في تصويره للمرأة تصويراً ر بالش  اعر متأث  الش  -
ال عر، وبهذا ُيعلي من قيمة المرأة، و وصف الجسم، إذ يكتفي بوصف العيون والوجه والش  

 وروثه الجاهلي  جميلة بين م اعر بطريقة  بحتة، ومن هنا فقد مزج الش   ةً تقليدي   ينظر إليها نظرةً 
 في شعره.وما أمد ه به عصره ومجتمعه، وبهذا المزيج ظهرت صورة المرأة 

 ة التي تعيشها المرأة فيجتماعي  اعر بتصوير األوضاع االاهتمام الش  كما نلحظ -
 ضاعو هذه األ اءتها المنهارة إز  لق والعنوسة، وتصويره لمعاناتها ورسم نفسي  المجتمع كالط  

دراكه الش  وهذا ما ُيبرز إحساس الش   سه ي تعكة األثر الذديد لمدى سلبي  اعر بمعاناة المرأة، وا 
 هذه األوضاع على نفسها وشعورها.

فيما  ةً اص  ر، خة التأث  عف، وشد  ة، والض  بصفة الحساسي   ةاعر للمرأيكثر وصف الش  -
عاطفة ة للمرأة من خلل رسم الاعر الخاص  ومن هنا نلمح نظرة الش  ، عرر بالش  ق بالتأث  يتعل  

ومراعاة  االهتمام بها،طيف، وتأكيده على ضرورة المفرطة لمشاعرها، ووصفها بالجنس الل  
بهذا المرأة هي الحياة، وبدونها الحياة ال معنى لها، و  عيفة، باعتبار أن  تها وروحها الض  نفسي  

 ة وُيعلي من قيمتها.فهو ينظر للمرأة نظرة مثالي  

تخار فاعر ''عمر ابن أبي ربيعة'' في االاعر ''جربوعة''، مع الش  لتقاء الش  َيبرز ا-
قبالهن  عليالن   ها، وتصوير حب  فس واإلعجاب ببالن   ا َأْمَيل إلى شاعرن أن   ه، إال  ساء له وا 
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ته وسي  يفتخر بشجاعته وفر  اعر ''عمر''،د به، بينما الش  ديفتخار بشعره واإلعجاب الش  اال
 وثراءه.

نون بن معمر''، و''مجين ''كجميل عراء العذري  اعر ''جربوعة'' يسير في ركب الش  الش  -
المرأة  العفيف، واعتبار ها الغزل العذري  عهم في العديد من األشياء، أهم  ليلى''، ويلتقي م

العاطفة ب أحسن تعبير، من خلل السمو   العذري   الحبيبة هي الحياة..، فقد عب ر عن الحب  
 ادقة العفيفة.وتصوير المشاعر الص  

وهذا ما  ،ةاعر ''جربوعة'' وجود األلفاظ الديني  قصائد الش   كما يظهر بوضوح في جل  -
تي تجمع بين ة الس المدرسة الكعبي  مؤس  و  اعر والتزامه في شعره، فهو رائدد تدي ن الش  يؤك  

 يني الملتزم.الغزل العفيف والموضوع الد  

يعة بومنسي من خلل الهروب من واقع الحياة إلى عالم الط  أخذ شاعرنا مساره الر  -
جر'' في اإلشارة منها ''الماء ''و ''الش   اب، إذ وصف من خلله المرأة، فاختاراحر الجذ  الس  

واهر ظ  ها، ومن العبير عن جمالها وخصوبتتها في الحياة، والت  للمرأة وذلك بإبراز أهمي  
، وعن ي  المرأة، وما ُيحدثه من تزلزل نفس عبير عن حب  لزال''، في الت  ى ''الز  ة اصطفبيعي  الط  

 ياة.المرأة هي الح أن   ُلص إلىها خَ موز كل  هذه الر  

، وفقدانه النبوي   مناقه للز  شتي  ة عن الل توظيفه لنساء بيت النبو  اعر من خر الش  يعب  -
ك بتعاليم مس  ، والتباع الهدي النبوي  ت  ة من خلل اة العربي  د الحياة لألم  ذي يعيمن، ال  لذلك الز  

ك التمس   عن طريقة ة اإلسلمي  رف والفضيلة لألم  عوة إلعادة الش  ، وكذلك الد  ين اإلسلمي  الد  
 ة.ول العربي  آزر بين الد  عاون والت  ين الحنيف، والت  الد  ب

مع  فراث في شعره، بوصفه عامًل مساعدًا على التكي  ستخدم الت  ااعر الش   كما أن  -
 المستقبل. جربة المعاصرة، وكذا استشرافن الت  عبير عالحاضر، والت  
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كما  فات واألخلقمن حيث الص   ة  متناقض جربوعة''، بصور  تظهر المرأة في شعر ''-
لمرأة د أعلى من قيمة ااعر قوالحياة وللواقع المعيش، فهذا الش   المرأة عنده ترمز للحب   أن  

 في معظم أشعاره. بجلء   رَ ظهَ  اهتمامًا خاص  وأعطاها ا
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 ّعنّعاصم.ّحفصّالقرآنّالكريمّبروايةّ*

ّ:المصادرّ−أو الًّ

 .1995، 1الجيل، بيروت، لبنان، ط األخطل: الد يوان، شرح: مجيد طر اد، دار .1

هارون، الجاحظ )أبو عثمان عمرو بن بحر(: الحيوان، تح: عبد الس لم محم د . 2
 .1915، 2شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباني الحلبي وأوالده، مصر، ط

، العربي، بيروت ع يعقوب، دار الكتابجميل بثينة: الد يوان، تح: إميل بدي .2
 .2114لبنان، )د.ط(، 

ر الجيل، بيروت، حس ان بن ثابت األنصاري: الد يوان، شرح: يوسف عيد، دا .4
 .1992، 1لبنان، ط

 .1991، 1. أبو القاسم الش ابي: الد يوان، تح: إميل أ. كبا، بيروت، لبنان، ط5

، له بن مسلم(: الش عر والش عراء، دار الحديثابن قتيبة الد ينوري)أبو محم د عبد ال   .1
 .2111القاهرة، مصر، )د.ط(، 

: الد يوان، رواية: أبي بكر الوالبي، تعليق: يسري -مجنون ليلى-قيس بن الملوح .1
، 1عبد الغني، منشورات محم د علي بيضون، دار الكتب العلمي ة، بيروت، لبنان، ط

1999. 

ح: يوسف فرحات، دار الكتاب العربي، بيروت، قيس بن الملوح: الد يوان، شر . 1
 .2111لبنان، )د.ط(، 

، 1محم د جربوعة: ديوان الس اعر، البدر الس اطع للط باعة والن شر، )د.ب(، ط. 9
2114 . 
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، 1محم د جربوعة: ديوان قدر حب ه، البدر الس اطع للط باعة والن شر، )د.ب(، ط. 11
2114. 

أم ل القط ة من نافذته، البدر الس اطع للط باعة محم د جربوعة: ديوان مطر يت. 11
 .2114، 1والن شر، )د.ب(، ط

، 1محم د جربوعة: ديوان وعيناها، البدر الس اطع للط باعة والن شر، )د.ب(، ط. 12
2112. 

امرئ القيس: الد يوان، تح: حن ا الفاخوري بمؤازرة الد كتور وفاء الباني، دار . 12
 ط(، )د.ت(.الجيل، بيروت، لبنان، )د.

حيح: مصطفى عبد الش افي، منشورات محم د امرئ القيس: الد يوان، ضبط وتص. 14
 .2114، 5العلمي ة، بيروت، لبنان، ط علي بيضون، دار الكتب

 .1991، 1ابن منظور: لسان العرب، دار صادر ، بيروت، لبنان، ط. 15

، قب اني، بيروت، لبناننزار قب اني: األعمال الش عري ة الكاملة، منشورات نزار . 11
 .2111، 15ط

نزار قب اني: األعمال الكاملة، الدولي ة للن شر والت وزيع، القاهرة، مصر، )د.ط(، . 11
2111. 

ّالمراجع:ّ:ثاني ا

أثير محسن الهاشمي: صورة المرأة بين السي اب وأدونيس، عالم الكتب الحديث،  .1
ّ. 2111، 1إربد، األردن، ط

فرهود وزهير مصطفى اليازجي: المعل قات العشر، دار القلم أحمد عبد ال له . 2
، حلب، سوري ة، ط  .1991، 1العربي 
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ني. 2 : القي م الجمالي ة في الش عر األندلسي عصري الخلفة آزاد محم د كريم الباجل 
 .2112، 1والط وائف، دار غيداء للن شر والت وزيع، عمان، األردن، ط

: الحب  . 4 عمر ابن أبي ربيعة -في الخطاب الش عري األمويآن تحسين الجلبي 
 .2114، 1، دار غيداء للن شر والت وزيع، عمان، األردن، ط-وجميل ابن معمر أنموذًجا
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1911. 
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ف، ابن حزم األندلسي  )علي  بن أحمد بن سعيد(: طوق ا. 1 لحمامة في األلفة واألال 
 .2111، 1تح: محم د عبد الر حيم، مؤس سة الكتب الثقافي ة، بيروت، لبنان، ط

، دار الث قافة للن شر . 9 حسن عبد الجليل يوسف: عالم المرأة في الش عر الجاهلي 
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 صور من حياة الصحابي ات، دار األدب اإلسلمي  عبد الر حمان رأفت الباشا:  .12
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، دار -بحث في الس يرة النبوي ة-صفي  الر حمان المباَركفوري: الر حيق المختوم. 14
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فترة -عثمان حشلف: الر مز والد اللة في شعر المغرب العربي  المعاصر. 11
 .2111، منشورات الت بيين الجاحظي ة، سلسلة الد راسات، الجزائر، )د.ط(، -االستقلل

في لغة العرب، دار الكتب  عرفان محم د حم ور: المرأة والجمال والحب  . 11
 .2111، 1العلمي ة، بيروت، لبنان، ط
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ّملخص:

نٌ يهدف هذا البحث إلى دراسة المرأة في شعر ''محم   لين من فص د جربوعة''، وهو ُمكو 
عر، وذلك بإيراد في الش  ة المرأة د أهمي  مهيمة وتمهيد، حيث تناول الت  ين تسبقهما مقد  تطبيقي  

اسة أنماط ر ل، فقد تناول بالد  ا الفصل األو  عصر، أم   عراء بها في كل  هتمام الش  أمثلة عن ا
ة للمرأة، ة والمعنوي  ور المادي  د جربوعة''، والتي تراوحت بين الص  صورة المرأة في شعر ''محم  

عن  اعر، وقد كانت في معظمها عبارةهذا الش  ة المرأة في شعر اني رمزي  ن الفصل الث  وتضم  
ا الخاتمة بيعة، أم  ة مستقاة من الط  ، وأخرى طبيعي  يني واألدبي  راث الد  ة من الت  رموز تراثي  

ل إليها من هذه الد  فاشتملت على الن   في أن  المرأة  نتيجة تمث لت أهم   عل  لراسة و تائج المتوص 
ن جميع الجوانب، رامزاً بها للحياة والخصب والواقع اعر جربوعة، فقد صو رها مهي عالم الش  

ه وير من خلل تص اهتمامًا خاص  ُيعلي من قيمة المرأة ويوليها اه المعيش، إضافًة إلى أن  
 ة.جتماعي  تها ومشاعرها وأوضاعها االلنفسي  

Résumé 

Cette etude veud à etudier le thém « femme » dans la poésie de 
Mohamed Djerboua . 

Composeé de deux chapitres et suites, l’etude dans le premier chapitre, 
à pour objet les types d’image ayaut le théme « femme » comme objet le 
second consacré à voir le méme théme eu but que symbole puisqu’on a 
lemontré au premier plau l’impordance du théme dans la poesie arabe à 
thaues des exemple cowraut toutes les épogues . 

Le ce fait , nous avons comme types les images matirielles et 
seusationnelles, ouisi que les symboles patrimoniaux, léttéraires et naturels . 

Le théme « femme » chez le poéte est la vie en elle méme.      


