
 أ
 

 

 

 

 

 املرأة األندلسّية

 

 ت...تشّظحضارٍة شّعت حلظًة و مرآُة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ب
 

 

 

 

 

 

 هي األموُر كما شاهدُتها دوٌل 
 َمن سرَُّه زمٌن ساَءْتُه أزماُن                                
 وهذه الداُر ال ُتبقي على أحٍد
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 إىل حسن

 صغريي ورفيقي

 صفحاٌت مل تراِجعها وتضع مالحظاتك عليها.

 ها: سنوات أربُع قد تصرََّمْت

 واجلرُح باَت أعمَق وأشدَّ إيالًما،

 إّنما هي تزجيٌة للوقت

 الّلقاء..بانتظار 
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 املقدِّمة

 

م، وأرجأِت الظروُف مناقشتها 4791أهنيُت كتابتها يف العام  هذا الكتاب هو يف األصل رسالة ماجستري
م، من تلك الظروف ما جعل دراسايت وأحباثي تتحّول من أحِد روافد احلضارة العربّية اإلسالمّية 4797حّتى العام 

 وآداهبا، أي احلضارة واألدب األندلسيَّني إىل النهر نفسه بروافده ومساراته املتشعِّبة، ومبآالته.

 انت تراودين، بني الفينِة واألخرى فكرُة إعادِة كتابِة الرسالِة ونشرها، كّلما عّنْت يل فكرٌة أو قرأُتك
تارخًيا، أو عاينُت َحَدًثا له عالقٌة برؤية ابن خلدون إىل نشوء الدول واحلضاراِت واضمحالِلها، فأمتّثل احلضارَة 

 الغرب، وما لبث أْن تشّظى واضمحّل..  األندلسّيَة كوكًبا ُدرِّيًّا شعَّ حلظًة يف ظالم

أّما دوافع هذا القرار  أخرًيا قّررُت نشَر الرسالِة كما هي، وإضافَة بعِض احلواشي والتواريخ الضرورّية.
م، اليت كانت يف ذلك احلنِي 4794فتختلف اختالًفا جذريًّا عن دوافع اختيار موضوع رسالة املاجستري يف العام 

الداخل، ومعجزِة الرمٰحن نسّية، ُمثقٌل خياهُلها مبا قرَأْته صغريًة يف الروايات التارخيّية عن عبد دوافع شاّبٍة روما
 وصول العرب إىل إسبانيا، وإىل أبواب فرنسا، وطاولِة موسى بن ُنَصري، وأمريِة األندلس، وبالِط الشهداء، وسقوِط

ألخرية ]لفظتا العرب والعريّب تناسبان املرحلة الزمنّية اليت وزفرِة العريبِّ ارناطة، آخر معاقل العرب يف األندلس، َغ
كتبُت فيها الرسالَة، ألّن األندلسيَّ عريبُّ اللغِة والنتاِج الفكريِّ واألديبِّ، شارَكت يف تكوينِه أعراٌق عّدة، أحُدها 

ا إىل مراكش وتونس، ووقوعهم العرُق العريّب[، ومأساة بين سراج، والقصِص اليت حتكي هرَب األندلسّيني حبًرا وبرًّ
يف حبائل املهّربني، ومّحامات قرطبة األلف اليت هدمها الفرجنة العلوج...خيالط ذلك كلَّه وخزاٌت تؤملين كّلما 
قرأت تلميًحا يف األدب الفرنسّي الكالسيكّي عن املوريسك...ُيضاف إىل كلِّ ذلك دافٌع ُيناسُب اخنراطي يومها 

ة، ألْن أحبَث يف األندلِس اليت أحببُت عن أسباِب اختالِف املرأِة األندلسّيِة اختالًفا جذريًّا عن يف اجلمعّيات النسوّي
 املرأِة املشرقّيِة يف عصرها وبعَده...

 -عن املرأِة األندلسّية تارخييًّا واجتماعيًّا وأدبيًّا، حّتَم العودَة إىل مصادر التاريخ األندلسّي األساسّية احلديُث
يف اجلنوب أْن أنتظر يوَم اجلمعِة، ألعوَد إىل تلك  مّما أجربين وأنا معلِّمة مقيمٌة -ومل تكن متوافرًة يف األسواق

، وال تزال، بالنسبة إيلَّ هدًفا حبدِّ ذاهتا، قرأُت ومبا أّن القراءة كانتاملصادر يف مكتبات اجلامعات يف بريوت...
كثرًيا. وعشُت األحداَث اليت قرأُتها، وَنسْجُت يف خيايل قصًصا وحكايات مل تكتمل. هوُس القراءة، جعلين أقرأ 



 ه
 

ابن عريب وابن  -لغري االمتحان -وفلسفًة: ويف تلك املرحلة قرأُت كلَّ ما له َعالقة باألندلس تارخًيا وثقافًة وأدًبا
 رشد وابن طفيل وابن مسّرة...

نّيف، أذكُر أّنين كنُت يف تلك األّيام أذرف الدمَع حني واآلن، وأنا أكتُب هذه السطور بعد أربعني عاًما 
الهون. كان  هم تتهاوى الواحدُة تلَو األخرى بأيدي الفرجنة، وهم عنهاأقرأ ما أملَّ باألندلسّيني من فواجع، ومُدُن

مه، الواحُد من أمراء الدويالِت املتنافسِة املتناحرِة، حني تسقط املدينُة اجملاورُة له، ُيتابع منَط عيشه الرغيد، يعيُش ليو
أّنه سينجو إْن هو هادَن  -غباًء أو ُجبًنا وختاذًلا-ٍف نفَسه عناَء التفكري بغِده، أو يعتقُدغرَي آبٍه مبا جيري، وال مكّل

ين، وحنَي جييُء دوُره، ال تنفُعه مهادنُته يف شيء، وال يشّكُل سقوُطه درًسا حلاكٍم آخَر جماور، يدفُعه ليستعدَّ املغري
لًكا مل ُيحافْظ عليه ُم -إن بقَي على قيد احلياِة ذليًلا -للدفاع عن نفسه وعن أهِله ومدينِته، ليبكَي يف هنايِة املطاف

الصني،  مرباطورإد صاحب إشبيلية، الشاعر املثّقِف املترِف، حلَّ به ما حلَّ بكالرجال، أو يصيبه ما أصاب املعتم
ترٍف وِدعٍة، يوَم بدأ  الذي كانت بالُده يف أوِج جمِدها العمرايّن والفكرّي والثقايّف، وهو يعيش وبطانَته حياَة

كراكِب األسِد ظنَّ أّنه فرُسه، فإذا هو جنكيزخان، جاُره، رحلَته الّدموّية، استعاَن به، فابتلَعه يف هنايِة املطاف، 
باملرابطني ]من الرببر الصحراوّيني  فريسُته، أو كاحلمِل الذي صادَق ذَؤْيًبا، حني استذأَب أكَله. لقد استعان املعتِمُد

 -دلسّيةاملتزّمتني[، لرّد غارات الفرجنة، ففعلوا، ومن مثَّ استولوا على إمارِته وأودعوه السجن. سقطِت املدُن االن
الواحدُة تلو األخرى بأيدي الفرجنة، كما سقطت ممالُك  -اليت كانت كلُّ واحدٍة منها ُتشّكل إمارًة مستقّلة

املسلمني يف املشرق، املتراميُة األطراف، واحدًة تلو األخرى حتت سنابك املغول. لقد استغرق سقوُطها عقوًدا، ومل 
قليلة، والذي استشعر من حّكامها وعقالئها اخلطَر قبَل وصوله إليه، مل جيِد املغول من يقُف يف طريقهم سوى قّلٍة 

جيْد َمن يأخذ برأيه، أو يقف معه، أو يسانُده، وعاّمُة الناس كأمرائهم، يسمعون أنباء اجملازر اليت يرتكبها املغول، 
ُقتلوا يف احلاَلني، وُكوَِّمت مجامجُهم ، ومل ُيِفدهم رفُع الراياِت البيِض واالستسالم، فقد عب والرُّهابفُيصابون بالرُّ

 أهراًما؛ ُقتلوا جبناَء متخاذلني، بدًلا من أن ُيجّندوا ليستشهدوا دفاًعا عن أنفسهم وأهليهم.

يخ هو الذي ُيعيد نفَسه، بل البشر هم أنفُسهم، وإْن تغّيرت سحُنهم، وأزياؤهم، راليس الت
املشرق يف  عن اإلمرباطورّية العّباسّية آونَة شيخوختها، ودويالُت ّلُةاألندلِس، والدوُل املستق وأسّنتهم...دويالُت

هذه اللحظة، هي هي، إّما الهيٌة عن األخطاِر احملدقِة هبا، وإّما معاونٌة للفرجنة واملغول والتتار والترك والبدو 
 إليها... واليهود و... والقّلُة هي اليت تستشِعر اخلطَر، وُتحاول أْن تتصّدى له، قبل أن يصل

ما عالقُة هذا الكالم مبوضوع "املرأة األندلسّية"؟ هنا بيت القصيد؛ دوافعي هذه املّرة، حنَي قرَّرُت أن أطبع 
الرسالة كتاًبا، مل َتُعْد دوافَع رومانسّية، أو نسوّية، بل حضارّية: النساء نصف اجملتمع، وُأّمهاُت الّنصف اآلخر، 



 و
 

األرضّية ]كما كانت تقول أّمي رمحها اهلل[. كيَف تستقيُم دورُة األرِض إًذا إْن وعلى كفِّ األمِّ تدوُر الكرُة 
 كانِت األّمهاُت كلُّهّن أو معظمهّن من اجلواري؟

املرأُة مرآٌة تنعكس على صفحتها صورُة اجملتمع: أهَي حّرٌة أْم جارية؟ ]ال يظنََّن أحٌد أّن عصر اجلواري قد 
 انقضى[.

قاتِل احلكومات اليت حكمت بالَد املسلمني يف الشرق والغرب، منذ حتّول نظاِم احلكم إىل ملٍك أحُد َم
َعضوض، نظاُم احلرمي، وتالًيا صراع األخوة األشّقاء وغري األشّقاء على احلكم، وإن كان صراُع غرِي األشّقاء أمرَّ 

ـّا أقاَم عبد  دولتهم يف بالِد اإلسبان، مل يكن يف ذهنه، وال يف  الداخل وخلفاؤهالرمٰحن وأدهى وأشدَّ عنًفا؛ ومل
احلكِم الذي ُولدوا من َرَحِمه يف دمشق أّوًلا، او نظام احلكِم يف بغداد، الذي  أذهاهنم نظاُم حكٍم خمتِلٍف عن نظام

ووسائِله، واالهتمام أفنوا أعمارهم حماولني تقليَده يف كلِّ شيٍء: يف اقتناء اجلواري والغلمان، والتفّنن مبظاهر الترِف 
-]صورة مصّغرة باهتة وِقشرّية ملا جيري يف بغداد[... وقد أسرفوا كما أسرف امللوك بالعمران، واقتناء املكتبات

وغالوا يف أمثاهنّن، وبَلَغ إسراُفهم َمداه يف ما أغدقوه على أولئك اجلواري من  ،اخللفاء يف الشرق، يف اقتناء اجلواري
، وحفيده الداخل ُيهدي واحدًة من جواريه عقًدا مثنه ثالثة آالف دينار الرمٰحنعبد  فهذاة؛ أمواٍل وأعالٍق نفيس

الناصر ُيهدي جاريَته عقًدا جيَء به من املشرق ]كان لزبيدة زوجة الّرشيد، ُنهَب مع ما ُنهَب من الرمٰحن عبد 
دينار، يف الوقِت الذي كان فيه العامُل اجملدُّ القصر آونَة الفتنة بني األمني واملأمون[، اشتراه الناصر بعشرة آالف 

وهذه اجلاريُة نفسها سعت يف ما بعد لقتله وقتل ويلِّ عهده، علَّ ابنها الطفَل  يعمُل أّياًما لُيحصَِّل ديناًرا واحًدا؛
 -وجواٍر حرائَر–يصرُي احلاكَم وهي الوصّيَة عليها، وهذا األمُر نفُسه ]أي الصراع على احلكم بني نساء القصر 

ظلَّ يتكّرر، من بداية دخول املسلمني إسبانيا إىل حلظِة خروج آخِرهم منها: فحني كانت  -ملصلحة أبنائهنَّ
غرناطة آخر معاقل املسلمني يف أوروبا على وشك السقوط يف أيدي الفرجنة، كان األمريان األخوان غري الشقيَقني، 

 [..."ّورها أمني معلوف بدّقة يف روايته "ليون األفريقّييتقاتالن على احلكم ]هذه اللحظات املفصلّية ص

من الغّساالت  من مظاهر الترف قّصة الرميكّية اليت مل تكن قبل أن يهواها املعتمد بُن عّباد سوى جاريٍة
نسوًة لن الثياب للناس على النهر بأجٍر معلوم، رأت مّرًة وهي سّيدة القصر يف دار اإلمارة يف إشبيلية اللوايت يغس

من العاّمة يطأَن وُهنَّ حافيات، فاشتهت املشَي فيه، فأمَر املعتمُد، فُسِحقِت الّطيوُب وُذّرْت يف ساحِة القصِر حّتى 
الغرابيُل، وُصبَّ فيها ماُء الورِد على أخالط الطيب، وُعجنْت باأليدي، حّتى صارت كالطني،  عّمْته، مّث ُنِصَبِت

 وخاَضْته مع جواريها...



 ز
 

ركنا السياسَة والصراَع واملؤامراِت، ونشوَء الدوِل وسقوطها، وإذا جتاوزنا احلديَث عن الترف والّدعِة، إذا ت
يف تلك البالِد اجلميلِة البعيدِة، خمتلفٌة اختالًفا جذريًّا عن املرأِة املعاصرِة هلا  املرأَة األندلسّيةوما يستتبع ذلك، فإّن 

ا أعطاها إّياه القرآُن الكرمُي من حقوق، وعلى الرغم من كلِّ ما وصل إليه على الّرغم مّماليت ظّلت يف املشرق، 
خاضعًة ألعراِف البداوِة وتقاليِدها املمِسَكِة بأعناِق العرُب واملسلمون من رقيٍّ وحضارٍة يف العصر العّباسّي، 
 العرِب، والقابعِة يف تالفيِف أدمغتهم، واملسيطرِة على عقوهلم.

ندلسّية، نتاُج أعراٍق متباعدة، فرجاُل اجليِل األّوِل من العرِب الفاحتني تسّروا أو تزّوجوا األندلسيُّ واأل
إسبانّياٍت أو بربرّياٍت، فُوِلَد جيٌل ليس عربيًّا حمًضا، وال بربريًّا وال إسبانيًّا، فضًلا عن أهل البالِد الذين أسَلموا، 

املختِلطُة األعراِق، تعيش يف جمتمٍع ال ُتعشِعُش فيه أعراُف البداوِة  واخنرطوا يف اجملتمع اجلديد، وتواَلِت األجياُل
اليت َحَجَبت وجَه اإلسالِم احلضارّي. رجاُل الطبقة األرستقراطّيِة وحَدهم كانوا حياولون تقليد  وتقاليُدها،

 .األرستقراطّيِة العربّيِة يف املشرق، أّما الطبقة الوسطى وعاّمة الناس فأمرهم خمتلف..

هو الذي جعل األندلسّيَة خمتلفًة عن املشرقّية. لقد كان تعليم البنات شائًعا لدى األندلسّيني مبختِلف  التعليم
طبقاهتم، وكان ُيسمح للبنات أن يتعلَّمن يف تلك املدارس كالصِّبية: القرآن الكرمي، واللغة، واخلّط، واألدَب 

 والشِّعر، واحلساب...

هبنَّ  نشئَن مدارَس خاّصةالتعليم ويكوُن من تالميذهنَّ رجاٌل مشهورون، وأخريات ُينساٌء يربزن يف جمال 
لتعليم الفتيات والنساء؛ وُأجيزت نساٌء باإلفتاء والتدريس، ومنهّن من علَّمَن يف بيوهتّن، ومن شاركن يف السباق 

... نساٌء تعّلمن الطبَّ والتمريَض احملموم القتناء املكتبات، فكان لبعضهّن مكتباٌت خاّصة عامرٌة باملصّنفات
م، الطبيب اجلّراح الذي كان يقول إّن "العلم مشاٌع 4045-658هـ/101-523ومارسَنه مهنًة، ]فالزهراوي 

، وَمن احتكر علًما أو سرًّا روحقٌّ لكلِّ إنسان، ولكلِّ األجناس، ويف كلِّ األزمان، وَمن َحَجَب علًما فهو يف النا
كان من بني تالميذه نساٌء أتقنَّ جراحَة التوليد، وممّرضاٌت أعّدهّن لرعاية  هو يف النار"،من أسرار العلِم ف

مارس بعُض تالميذه اجلراحَة يف أوروبا سرًّا ألّن الكنيسة يومها كانت حتّرم إجراء العملّيات وتعّدها ]املرضى...
تقاِن اخلّط، وعملَن كاتبات يف قصوِر احلّكام، أو يف اعتداًء على اجلسد الذي خلقه اهلل تعاىل[. ونساٌء تباَرْيَن يف إ

 بيوهتّن يقصدهّن الناُس ليكتْبَن هلم العرائَض لقاء أجر...

أّما الفقيهات وحافظات القرآن الكرمي، فكّن كثريات، وقد بولَغ بتعدادهنَّ حّتى قيل إّن سّتني ألف حافظٍة 
نديًلا فوَق بيتها يف الليل إشارة إىل أّن هنالك حافظًة، متييًزا هلا من كّن يف أحناء االندلس، ترفُع كلُّ واحدٍة منهّن ق

 غريها.



 ح
 

من حقِّنا أن نقارن على سبيل السخرية بني هؤالء النسوة وبني صاحبات الرايات يف العصر اجلاهلّي  ليس
لعربّيات يف املشرق قدمًيا وحديًثا، )ومنهّن مسّية أمُّ زياِد بِن أبيه(، لكْن من حقِّنا أْن نقارن بينهّن وبني املسلماِت ا

 اللوايت مل ينَعْمَن باحلقوق اليت منحها هلّن القرآن الكرمي عمليًّا، ألّن العالقاِت االجتماعّية مبعظمها كانت وظّلت
 خليًطا من الفهم الِقشرّي للدين، ومن التقاليد واالعراِف السابقِة على اإلسالم.

الفقيهات واملكانَة اليت بلغتها املرأة يف جمال الفقه وحفظ القرآن الكرمي وتعليمه، هي اليت نبَّهِت   إّن كثرَة
وأوقعِت اجلدَل بني الفقهاِء القرطبّيني يف هذه املسألة، وهذا ما  ،األندلسّيني إىل التساؤل حوَل َعالقِة املرأِة بالّنبّوِة

الكرمي واللغة، وأىب أْن يقبل إطالَق  أّن النساَء هّن اللوايت علَّمَنه القرآن أشار إليه ابُن حزم، الذي يعترف هو نفُسه
...إّننا بالضرورة ندري أّن يف النساء َمن احلديِث القائل بنقصاِن الدين والعقِل يف املرأِة يف كلِّ األحوال، وقال: "

 ذكر النَّيّب".من كثري من الرجال، وأمتُّ ديًنا وعقًلا، غري الوجوه اليت  هّن أفضُل

 كان النساء يشاركن يف الصالة يف اجلوامع يف مقاصرَي خاّصة. ،يف األندلس

الالفُت بالنسبة إىل مكانة املرأِة يف االندلس، أّن "املرابطني" و"املوّحدين" على الّرغم من تعّصبهم الدييّن 
النساء،  ويف عصرهم ظهرت قصائُد يف مدِحواملذهيّب، كان للمرأِة لديهم منزلٌة خاّصة بسبِب أصوهلم الرببرّية، 

 تدّل على ما كان هلّن من سلطٍة واسعٍة يف احلياة اإلدارّية واالجتماعّية؛ يقول األعمى التطيلي مادًحا إحداهّن:

 مليكٌة ال يوازي قدَرها َمِلٌك
 أنثى مسا بامسها  النادي وكم ذكٍر
 وقّلما نقَص التأنيُث صاحَبه

 

 مقداِرها الشُّهُبكالشمس تصفرُّ من  
 ُيدعى كأنَّ امَسه من لؤِمِه َلَقُب 

 إذا ُتُذكَِّرِت األفعاُل والنََّصُب
 

 ويقول ابن خفاجة يف مدح أخرى:

 نمى إليه من احلرائر حّرٌةُت
 مشهورٌة يف الفضِل ِقدًما والنهى

 

 ُتغين بسؤُدِد ذاِتها أن تنتمي 
 واجلوِد شهرَة ُغرٍَّة يف أدهِم

 
 

وكما حاولِت املرأُة أْن خترج من تبعّيِتها االقتصادّيِة املفروضة عليها مستغّلًة ثقافتها للعمِل يف الكتابِة أو 
أو كاتبًة  فتاء، استخدَمْت موهبتها الشعرّيَة سبًبا من أسباب الرزق: تعمل يف القصر معّلمًة للنساء،التعليم، أو اإل
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ًة حبقٍّ هلا، أو مطالبًة برفع احَليِف عن بلدهتا، أو إقالة وايل بلدهتا املرتشي لألمري، ويف الوقت نفِسه متدُحه مطالب
 ]فصل الشواعر[.

بلغت إحدى الشواعر من الشهرة واالحترام، اْن صار الناُس يقصدوهنا لتسّطَر هلم شيًئا من شعرها على 
ناظُر الشعراَء وهتاجيهم، مثلها... وأخرى تأن يكوَن أخوها أوراٍق حيملوهنا وحيتفظون هبا. وشاعرٌة يتمّنى والُدها 

 جتعل صالوَنها األديبَّ جممًعا لألدباء وللّشعراء... وّلادةو

مع ذلك فإّن املاّدة الشعرّية اليت مجعناها من خمتِلف املصادر، ال تفي بالغرض، وإّنما ُتعطي فكرًة عاّمًة عن 
 عارهّن. والسبب؟كثرة الشواعر، وعن املواضيع اليت تطّرقَن إليها يف أش

رتبطني باألرستقراطّية احلاكمة يف معظمهم، مل يدوِّنوا شعَر النساء كلَّه أو بعَضه، ملإّن مؤّرخي األدب، ا
 كما أّنهم مل يدّونوا األدَب األندلسيَّ الشعيّب، الذي مل تصلنا منه سوى األزجال القليلة...

قرون، أو نسخوا عنه نسخًة خاّصًة هبم،  طوًطا طيلَةإّن ذوق مؤّرخ األدب وذوق الذين احتفظوا بكتابِه خم
هو الذي ساهَم يف حفظ النصوص أو ضياعها. هذا بالنسبة إىل األدباء بصورة عاّمة، أّما بالنسبة إىل النساء بصورٍة 

اط، خاّصة، فقد كان للمؤّرخني الذين أّلفوا كتَبهم بعد سقوط األندلس جزئيًّا أو كّليًّا، أْي يف مرحلة اإلحب
عن ابن األّبار صاحب  ا باجلهل موقٌف خاصٌّ جدًّا. يقول أحدهموالتقوقع على الذات، والتعّصب الدييّن مقروًن

إّنه أكثُر املؤّرخني توّرًطا يف اخلطأ، ألّنه ذكر يف كتابه نساًء ُتنزَُّه "بشكوال:  البن التكملة لكتاب الصلةكتاب 
بِذكِرهّن مع أهِل العلِم الذين هم خواصُّ عباِد اهلل، نستعيُذ باهلِل ِمن إعماِل القلِم يف ذكر  الصحُف عن تسويدها

واحدٍة منهّن، ونرى اإلعراَض عنه ِديًنا... إّنها لعثرٌة ال ُتقال، وِزّلٌة ال ُتغتَفر، وسّيئٌة ال تكفري هلا، وكبريٌة جيب 
خني الذين ذكروا الشواعَر، مل يذكروا كلَّ ما قالته وبعُض املؤّرعنها" ]فصل الشواعر[. املتاُب منها واإلقالع 

ا هلا واعر يقول: "أنشدين بعُض أصحابِنم، حني يذكر إحدى الش4205هـ/377الشاعرُة، فالضّبّي املتوّفى سنة 
هلّن. حّتى  شعًرا، ال أذكره اآلن". ويف معظم الكتب ُذكرت أمساء شواعر أو نسبتهّن من دون أْن ُيذكَر بيٌت واحٌد

اآلخر، من دون إضافات، وأحياًنا خمتصرين  نقله املؤّرخون بعضهم عن البعِض القليل الذي وصلنا من شعر النساء،
ُذكرت هلّن بعض األبيات، من دون ذكر انتمائهّن أو تاريخ والدهتّن... . وهنالك عدٌد من الشواعر األخباَر األوىل

، إحدى شواعر القرن حفصة بنت محدون احلجارّيةقة كّلها على أّن الشاعرة من الالفت أّن املصادَر القدمية مّتف
الرابع اهلجرّي/ العاشر امليالدّي، أّول أندلسّيٍة تقول الغزَل، وأّنها شاعرٌة مكثرة، مع ذلك مل يذكر صاحُب 

ـُغِرِب ت، أّما ابُن األّبار فقد اكتفى ا كثرًيا، وإّن بلدها يفخُر هبا" سوى أربعة أبياالذي قال عنها "إّن هلا شعًر امل
 اعرًة" مّث ذكَر هلا بيَتني فقط.شبالقول "إّنها كانت أديبًة عاملًة 
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، وذلك حفصة الركونّيةو وّلادة مها الشاعرتان اللتان وصلنا من شعرمها أكثر من غريهّن من الشواعر
الكالم على حبيبها الشاعر ابن زيدون، ا من الذين ذكروا وّلادة، قد ذكروها يف سياق ألسباٍب أّوهلا أّن عددًّ

ا إليه، وما وصلنا من شعرها يقلُّ عن مدى شهرهتا. أّما حفصة الركونّية فقد وذكروا من شعرها ما كان موّجًه
ـَغِربالذين سامهوا يف كتابة  أحّبها الوزير الشاعر أبو جعفر بن سعيد، أحُد ـُغرب يف ِحلى امل ، أحد أهّم امل

 وعنه نقَل املؤّرخون اآلخرون الذين حتّدثوا عنها. - وقد دّوَن أخباره وأخبارها - دلسّيمصادر الشعر األن

ندلسّيات اللوايت كان الفرجنة يسبوهنّن كّلما سقطت مدينٌة من املدن األندلسّية، آخر الكالم أّن النساء األ
دلس. أّما العائالت اليت هربت إىل مدن اإلسالمّية يف األن-محلَن معهّن إىل أوروبا بعَض مظاهر احلضارِة العربّية

السهل التونسّي ومراكش، على الّرغم من أّنهم كانوا ال خيتلفون يف مظهرهم اخلارجّي عن السّكان األصلّيني، 
ظّلت عاداهتم داخل منازهلم أندلسّية، ال سّيما احترامهم للنساء اللوايت كّن كما يقول املؤّرخون يشاركَن يف 

 لّية.املناقشات العائ
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أحببُت أن أضَع هذه املاّدَة يف متناول الطّلاب والباحثني والباحثات، تغنيهم عن العودة إىل بطون املؤّلفات، 
ويف الوقت نفسه، تتيُح هلم إجراء مقارنات واستنتاجات وحتليالت، ورّبما تأليف رواية أو روايات، أو مسرحّية أو 

 املاضي واحلاضر والتاريخ واألدب وغريمها من العلوم اإلنسانّية.مسرحّيات، يتداخُل فيها 

 


