المرأة العربية في العصر الجاهلي*
عباس**
أ.د .دالل ّ

ّ
وألننا
ب -ندرس أدب المرأة نثرًا وشعرًا،

الحديث عن المرأة في العصر الجاهلي

نولي الخنساء عناية خ��اص��ةّ ،
ألنها

اثنين:
ينطلق من منطلقين
ْ

 .1حضاريًّ ا :ن���درس مكانة ال��م��رأة في

ال��ش��اع��رة ال��ت��ي وُ ِ
ض��ع��ت ف��ي مصاف

الشعراء الرجال ،أو ُف ِّ
ضلت عليهم،

العصر الجاهلي ،ونظرة الرجل إليها،

ُنفر ُد لها بح ًثا مستقالً.

وموقفه منها :أي تحديد العالقة بين
تاليا مكانتها
المرأة والرجل ،لنح ّدد
ً

وت��ح��ك��م ال���م���ح���وريْ ���ن ع�ل�اق���ة ت���ج���اذب،

ف��ي األس���رة وف��ي المجتمع ،وال���دور

أن
ف���األدب ص���ورة ال��ح��ي��اة ال��ج��اه��ل� ّ�ي��ة ،كما ّ

ال��ذي ُف��رض عليها أن تؤديه ،أو هي

الجاهلية بتشعباتها هي وراء اقتصار
الحياة
ّ

أ ّدته في مسار حياة قومها ،في ّ
حلهم

الشعر الجاهلي على موضوعات بعينها.
ّ
أن
الخطوط العريضة للدراسة
توضح ّ

وترحالهم ،في سلمهم وفي حربهم.

أوضاع المرأة كانت متشابهة إلى ح ّد ما في

أم��ا م��ص��ادر ه��ذا القسم م��ن الموضوع:

فهي أوالً القرآن الكريم ،وهو كما يقول طه

البوادي والحواضر .وما يح ّدد عالقة الرجل

حسين“ :أص���دق م���رآة للعصر الجاهلي”،1

االجتماعي.
بالمرأة وموقفه منها :هو انتماؤها
ّ

فالقبيلة القويّ ة نساؤها منعّ مات ،مم ّنعات،

ّ
الشك فيه،
ونص القرآن ثابت ال سبيل إلى
وثانيا «بعض الشعر الجاهلي» ال��ذي ّ
اتفق
ً

إليهن ،والقبيلة الضعيفة
يصعب الوصول
ّ

مؤرّ خو األدب على االعتراف ِ
بص ّحة نسبته

نساؤها مستضعفات ،وفي القبيلة الواحدة،

إلى أصحابه.

ليةِ القوم فهي
إذا كانت المرأة تنتمي إلى عِ َ
منعّ مة مخدومة ،ال ت��راه��ا الشمس ،يدافع
ّ
الرجل عنها
بكل ما أوت��ي من قوّ ة .أمّ ��ا إذا

أدبيا
.2
ًّ
أ -ن��ت��ل��مّ ��س ص�����ورة ال���م���رأة ف���ي ال��ش��ع��ر

كانت المرأة تنتمي إلى عامّ ة القبيلة (راعية

ال����ج����اه����ل����ي ،وأح�����ي�����ا ًن�����ا ف�����ي ش��ع��ر

للسبي
أو خادمة أو أمَ ة) ،فهي معرّ ضة دائمً ا
ّ
أو للخطف واالستعباد ،ممتهنة ،أو خائفة من

المخضرمين.

* نشرت المقالة في مجلة المنطلق ،العددان السادس والتسعون والسابع والتسعون ،تشرين الثاني ،كانون األول.1992 .

العربية وآدابها ،وأستاذة األدب المقارن الفارسي العربي في الجامعة اللبنانية.
** أستاذة دكتوراه في اللغة
ّ
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عن ال��دور الذي أ ّدت��ه النساء في التحريض

ألن القانون الذي كان يح ّدد عالقات
المهانةّ ،

َ
والغ َلبة .التعميم غير
الناس ،هو قانون القوّ ة

على القتال.

ج��ائ��ز ،وليس سليمً ا أن نع ّد المتجردة ،أو

بن هند إذا
قصة عمرو كلثوم وقتله عمرًا َ

البسوس ،أو جليلة ،أو ليلى بنت المهلهل،

فإن لها دالئل ع ّدة:
كانت صحيحة أو موضوعةّ ،

ً
أنموذجا
أو هند بنت عتبة ،وحتى الخنساء

سياسيا :م��وق��ف ال��م��ن��اذرة م��ن القبائل
ًّ

ُ
موقعهن
لهن
لعامّ ة النساء ،فهؤالء ح�� ّدد
ّ

العربية :امتحان لمدى خضوع قبيلة قويّ ة
ّ

كتغلب لسلطة المناذرة .وك� ّ
�ل استهانة بأمّ

لهن
معينة ،كما ح � ّدد
االجتماعي ممارسة
ّ
ّ
ّ

سيد القبيلة استهانة بالقبيلة كلها« :واذلاّ ه!

معينة.
الفكري (الخنساء) ممارسة
موقعهن
ّ
ّ

يا لتغلب!» ،وعمرو بن كلثوم الشاب الذي

بعض القصص التي وردت في المجامع

أرضعته هذه المرأة َ
األ َ
َّ
والعزة ،لم يكن
نفة

�إن لها
كليا ف� ّ
األدب� ّ�ي��ة ،إن لم تكن صحيحة ًّ
معينةّ :
دالالت
قصة البسوس 2ودوره��ا في
ّ

بحاجة إلى معرفة سبب صراخها ليستجيب

سميت باسمها :تعطينا صورة
الحرب التي
ّ

لها ،3أليس هو القائل:
�����س������م أو ت����ه����ون����ا
ن��������ح��������اذر أن ُت������ق� ّ

ع������ل������ى آث�����������ارن�����������ا ب��������ي� ٌ
ح������س������ان
�������ض
ٌ

َخ� َ
�����ل� ْ
����س����� ًب�����ا ودي�����ن�����ا
�����ط������ن ب����م����ي����س����م ح� َ

ظ����ع����ائ����ن م������ن ب����ن����ي ُج َ
������ش������مَ ب������ن ب��ك��ر
ْ
أخ�
ب����ع����ول����ت����ه����ن ع�����ه����� ًدا
���������������ذ َن ع�����ل�����ى
ّ

إذا الق�������������وا ك�����ت�����ائ�����ب مُ ����عْ ���� ِل����م����ي����ن����ا

ُ
ال���ه���وَ ي���ن���ا
 ...إذا م�����ا رُ ح��������ن ي���م���ش���ي���ن

ك����م����ا اض����ط����رب����ت م�����ت�����ون ال���ش���ارب���ي���ن���ا

�����ن ج�����ي�����ادن�����ا وي������ق� ْ
َي� ُ
�����ل������ن :ل��س��ت��م
�����ق������ ْت� َ

َ
ب������ع������ول������تَ������ن������ا ،إذا ل��������م ت����م����ن����ع����ون����ا

�����ن ،ف����ل���ا ب���ق���ي���ن���ا
إذا ل��������م ن������ح������مِ ������ه� ّ

ٍ
�����ن ،وال
ل��������ش�
�������يء ،ب������ع������ده� ّ

ح���ي���ي���ن���ا4

��أن دور ال��رج��ال ،ه��و حماية النساء
وك� ّ

والغيرة عليهن ،كانتا وراء وأد البنات ،عند

بديهي في مجتمع قائم على
فقط ،وهذا أمر
ّ

ُس��راة ال��ق��وم ،وم��ن الطريف أن تكون ليلى

ً
عرفا كان سائ ًدا بين العرب ،هو
ولكن
الغزو،
ْ

بنت المهلهل موضوعً ا لقصة أخ��رى تقول

أن ال يسبوا الحرائر إال في ما ن � َدرَ ،فيزيد

إن أباها ّ
أن
هم أن يئدها .ويظهر من الشعر ّ
ّ

بن عبد المدان يفتخر بقوله« :ما قتلنا أسيرًا

كن محجوبات
النساء في الطبقات
الغنية ّ
ّ
ّ
ين وجوههن ،وهذا
�ن
عن ال��رج��ال ،وك� ّ
يغط َ

ق��ط ،وال سبينا ،وال اشتهينا ح��رّ ة ق��ط ،وال

بكينا قتيلاً حتى نثأ َر له» ...5حماية النساء

بي ٌن من وصف النابغة للمتجردة:
ّ

س���ق���ط ال���ن���ص���ي���ف ول������م ُت�������رد إس���ق���اط���ه

ف�����ت�����ن�����اول�����ت�����ه ّ
وات������ق������ت������ن������ا

8

ب������ال������ي������دِ 6

الغنية تتق ّنع أمام الغرباء يقول عنترة:
 ...هذه المرأة
ّ

���������ب ب�����أخ�����ذ ال�������ف�������ارس
َط�
ٌّ

َ
ال����ق����ن����اع ف��إن��ن��ي
إن ت���غ���دف���ي دون��������ي

���م7
ال����م����ت����ل���� ّث� ِ

وال��ش��اب��ة ال��ج��م��ي��ل��ة ،ال��م��ع��رّ ض��ة للخطف

هو المهرُ ال��ذي عليه تزوجه نفسها .10أما

خ����ارج داره�����ا ط��ب��ي��ع��ي أن ت��ت��ل � ّث��م لتخفي

قصة الخنساء ودريد بن ِّ
الصمّ ة فإنها ذات

مالمحها ،كما تروي لنا القصص المتع ّددة...

دالل���ة واض��ح��ة على المكانة ال��ت��ي كانت
ّ
تتمتع بها ال��م��رأة ذات ال��رأي بين قومها،

الجاهلية
الزواج في
ّ

أن دريد بن ّ
الصمة ،11مرّ بالخنساء
وذلك ّ
بنت عمرو بن الشريد ،12وهي تهنأ بعيرً ا

الجاهلية كان ال��زواج عندهم هو
في
ّ

لها ،وقد ّ
تبذلت حتى فرغت منهّ ،
ثم نضت

األص���ل .ويُ ��س��مّ ��ى زواج البعولة ،8وينشأ

ّ
الصمَّ ة
عنها ثيابها ،فاغتسلت و ُدري��د بن

بالخطبة وال��ع��ق��د ،وه��و ال���زواج الشرعي

الذي أقرّ ه اإلسالم .والبنت ال ُتزوّ ج إلاّ لمن

يراها ،وهي ال تشعر به فأعجبته ،فخطبها
�رح��ب ب��ه األب قائلّ « :
إل���ى أب��ي��ه��ا ف� ّ
إنك

يساوي أباها في الحسب والنسب ،وفي
األس���ر الشريفة ال ي��ج��وز أن ت��ق� ّ
�ل مرتبة

والسيد ال يُ ر ُّد
حس ِبه،
الكريم ال يُ طعن في
َ
ّ
ُ
ولكن
والفحل ال يُ قرع أنفه...
عن حاجته،
ّ

ال��زوج في قومه عن مرتبة وال��د الزوجة
في السيادة والشرف ،وكان نادرً ا أن ُتزوّ ج

لهذه المرأة في نفسها ما ليس لغيرها ،وأنا

الحرّ ة ُك ً
ُ
أن عتبة بن ربيعة لمّ ا
رها؛ وقد روي ّ

ذاكرُ ك لها وهي فاعلة ،ثم دخل إليها وقال

بن عمرو العامري وأبو سفيان
تق ّدم سهيل ُ

لها« :يا خنساء ،أتاك فارس هوزان ،وسيِّ د

ب��ن��ي ُج� َ
�ش��م ي��خ��ط��ب��ك ،وه���و م��ن تعلمين.

�ن ح��رب لخطبة ابنته هند دخ��ل عليها
ب� ُ

ودري�����د ي��س��م��ع قولهما .فقالت :ي���ا أب� ِ
��ت

ويخيرها بينهما ،فمدحت أبا
يصفهما لها
ّ

ُ
أتراني تاركة بني عمي مثل عوالي الرماح

سفيان ،وقالت ألبيها زوّ جنيه ،فزوّ جها
ّ
بهية بنت أوس
من أب��ي سفيان.9
وقصة ّ

وناكحة شيخ بني ُج َ
شم هامة اليوم أو

الطائي التي اشترطت على ال��ح��ارث بن

غد».
وعاود دريد أباها فقالت له:

عوف أن يكون الصلح بين عبس وذبيان
���ط����ب����ن����ي ُه������ب� ْ
أت����خ� ُ
�����ل� َ
�����ت ،ع����ل����ى ُدري���������دٍ
ِ

آل ب���������� ْد ٍر
وق����������د أط���������������ردت س������يِّ ������د ِ

يُ ������ق������ال أب���������وه م������ن ُج� َ
ب�������ن ب���ك��� ِر
�����ش������م
ِ

م�������ع�������اذ هللا ي����ن����ك����ح����ن����ي ح����� َب�����رك�����ى
����ت ف������ي ُج� َ
ول��������و أم�����س�����ي� ُ
�����ش������م ه����ديًّ ����ا

ل�����ق�����د أم�����س�����ي� ُ
����������س وف�����ق����� ِر
����ت ف�������ي دن�
ٍ
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فغضب دريد من قولها وقال يهجوها:
وق�������������اك هللا ي��������ا اب�������ن�������ة آل ع����م����رو

م�������ن ال�����ف�����ت�����ي�����ان أم������ث������ال������ي ون���ف���س���ي

ف����ل���ا ت�������ل�������دي وال ي����ن����ك����ح����ك م���ث���ل���ي

إذا م��������ا ل�����ي�����ل� ٌ
����ة ط�������رق�������ت ب����ن����حِ ����س

إل��ى آخ��ر القصيدة ،فقيل للخنساء أال

س����رًّ ا ،وط��ل��ب��ت إل��ي��ه��م أن ي��ص��ف ك� ّ
��ل واح��د

تجيبينه ،فقالت :ال أج��م��ع عليه أن أر ّده

منهم نفسه ف��ي ش��ع��ره ،ول��م��ا ف��ع��ل��وا قالت

وأهجوه.

لهم« :أمّ ���ا أن��ت ي��ا زي��د فقد وت���رت ال��ع��رب،

ٍ
نساء كان
وروي الكثير من الروايات عن

وبقاؤك مع الحرّ ة قليل ،وأم��ا أنت يا أوس

بيدهن ،كقصة تلك المرأة من بني
أمرهن
ّ
ّ

عليهن شديد،
ف��رج��ل ذو ض��رائ��ر ،وال��ص��ب��ر
ّ

أس��د التي خطبها معبد ب��ن خالد الجدلي،

فمرضي الخالئق ،محمود
وأما أنت يا حاتم
ُّ

ّ
ّ
مكللة
يشف ،فدعت بجفنة مملوءة ثري ًدا،

أن النساء الالئي كان أمرهن بيدهن
والظاهر ّ

باللحم ،فأكلت وأت��ت على آخ��ره��ا ،وألقت

قومهن،
�ن أيّ ��م��ات من األع���راب ،شريفات
ّ
ك� ّ

ث��م دع��ت ب��إن��اء م��م��ل� ٍ
ال��ع��ظ��ام ن��ق� ّ�ي��ةّ ،
�وء لبنًا

يكن يتحرّ جن من التح ّدث إلى الرجال
ولم
ّ

فشربته ح��ت��ى أك��ف��أت��ه ،وق��ال��ت لجاريتها:

عداهن من الحرائر
والجلوس إليهم ،أما ما
ّ

ارفعي السجف ،فإذا هي جالسة على جلد

خباؤهن) ،أو م��ن ع��رب ال��م��دن فلم
(ال ي���رام
ّ

أس��د ،وإذا هي ام��رأة شابة جميلة ،فقالت

لهن بالجلوس إل��ى ال��رج��ال إال
يكن يسمح
ّ

لخاطبها :يا عبدهللا «أنا أسدة من بني أسد،

أوليائهن.
بحضور
ّ

الشيم ،كريم النفس ،وقد زوّ جتك نفسي».14

فجاء ينظر إليها ،وك��ان بينه وبينها رواق

وإذا تأخر زواج البنت وخيف كسادها،

�ي جلد أس��د ،وه��ذا مطعمي ومشربي،
وع��ل� ّ
فإذا أحببت أن تتق ّدم فافعل ،فقال :أستخير

يشبب
ك���ان يُ ��ط��ل��ب إل���ى ش��اع��ر م��ش��ه��ور أن
ّ

ً
مألوفا
بها للترغيب بخطبتها ،وك��ان ذل��ك

هللا في أمري وأنظرُ  ،فخرج ولم يعد».13
وق��د تشترط م��ن ك��ان أم��ره��ا بيدها أن

الجاهلية في طبقات العامّ ة ،15واستمرّ
في
ّ

وي أن ماوية
يوافق خاطبها هواها ،وقد رُ َ

اإلسالمي
التشبيب لهذا الغرض في العصر
ّ

وأدب ،ومال ،فآلت أال ِّ
تزوج نفسها إلاّ كريمً ا،

شبب
بهن ،وق��د يتعرض الشاعر للقتل إذا ّ
ّ

لتجدعن أنفه ،فتحاماها
ولئن خطبها لئيم
ّ

بإحداهن» .17وإلى جانب زواج البعولة ،فقد
ّ

الرجال حتى انتدب إليها زيد الخيل ،وحاتم

الجاهلية أن���واع م��ن األنكحة
وُ ج���دت ف��ي
ّ

الطائي ،وأوس بن حارثة ،فامتحنت كرمهم

أبطلها اإلسالم ،ونهى عنها ،وهي:

األول ،16أمّ ا نساء الخاصة فيمنع التشبيب

التي تزوجها حاتم الطائي كانت ذات جمال،
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وواضح من هذه األبيات أن ّ
الضمد كان

 .1المضامدة

من الضمد وهو ّ
اللف والعصب ،وكانت

وأن الجوع هو الدافع إليه ،فهو
شي ًئا منكرًا،
ّ

الجاهلية تطلق على معاشرة المرأة غير
في
ّ

إن الرجل في سنة القحط ال يدوم
يقولّ :
على امرأته ،وال تدوم المرأة على زوجها إلاّ

زوجها ،وكانت تلجأ إليها نساء الجماعات
الفقيرة زمن القحط ،يضطرها الجوع إلى

قدر عشر ليال ،ثم يضطرّ ه الجوع إلى دفعها

دف���ع نسائها ف��ي ال��م��واس��م ال��ت��ي تعقد في

للمضامدة ،ألنه إذا لم يفعل ذلك فسيموت

غني ،تحبس
األس���واق إل��ى مضامدة رج��ل
ّ
المرأة نفسها عليه حتى إذا َ
غنيت بالمال،

جوعً ا.18
وك��ان ال��رج��ل إذا ضامد ام���رأة يأبى أن

والطعام عادت إلى زوجها ،وفي ذلك يقول

أن أب��ا ذؤيب
تضام َده مع غيره ،وق��د رُ وي ّ

جاهلي:
شاعر
ّ

الجاهلية
ال��ه��ذل��ي ك���ان يُ ��ض��ام��د ام����رأة ف��ي
ّ

ال ي����خ����ل����ص ال�������ده�������ر خ�����ل�����ي �ًل��اً ع����ش����را

كانت زوجة صديق له ،وكان يُ رسل إليها ابن

ذات ال������ض������م������اد أو ي������������زور ال����ق����ب����را

أخته ،فأرادت أن تشركه معه ،فلمّ ا فعل ذلك
غضب أبو ذؤيب وقال فيها:

إن���������ي رأي�����������ت ال�����ض�����م�����د ش�����ي����� ًئ�����ا ن����ك����را
ت����ري����دي����ن ك���ي���م���ا ت��ج��م��ع��ي��ن��ي وخ�����ال����� ًدا

وهل يجمع السيفان -ويحك  -في غِ مدِ غمد

أن����ف����ك أح�������دو ق���ص���ي� ً
ُّ
��دة
 ...ف���آل���ي���ت ال

ت����ك����ون����ي وإي����������اه ب����ه����ا م����ث��ًل�اً

وأمّ ا إذا كان الرجل الذي يُ ضامد المرأة

ب����ع����دي19
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سي ًدا في قومهّ ،
فإنه يحبسها على نفسه فال
ّ

ك��ان ال��رج��ل الجاهلي الوضيع إذا أراد

يجرؤ أح ٌد على دعوتها إليه لمِ نعة صاحبها:

أن يكون له ولد نجيب شجاع يطلب إلى

ومعروفة قصة أسماء المريّ ة التي كانت

زوجته أن تذهب إلى من اشتهر بالشجاعة

ُتضامد هاشم بن حرملة ،فلقيها معاوية بن

لتستبضع منه ،ويعتزلها زوجها ح ّتى يبين

عمرو بن الحارث بن الشريد (أخو الخنساء) في

حملها ،فإذا ولدت نسب الولد إلى زوجها.21

سوق عكاظ ،فدعاها إلى نفسه ،فامتنعت عليه،

وق��د تفعل ال��م��رأة ذل��ك إذا كانت غير ذات

وقالت« :أما علمت ّ
سيد العرب هاشم
أني عند ّ
ب��ن حرملة؟» ،ف��ق��ال لها« :أما وهللا ألقارع ّنه

أن عبدهللا بن عبد المطلب
وي ّ
زوج ،فقد رُ َ

والد رسول هللا (ص) مرّ بامرأة من بني أسد

عنك» ،قالت« :شأنك وشأنه» ،ثم كانت بين

تنظر

ف���رأت ف��ي وج���ه عبدهللا

االثنين حرب انتهت بمقتل معاوية ،وهو الذي

نورًا ،فدعته أن تستبضع منه وتعطيه مئة

ُ
اشتهرت أخته الخنساء بمراثيها فيه(.)20

من اإلبل لتنال منه ول ًدا على مثاله ،فأبى.23
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وتعتاف22

وك���ان أص��ح��اب ال���ج���واريُ ،
وت ّ
��ج��ار الرقيق

البغي
ال ِبغاء يسمّ ى (المساعاة) ،وتسمّ ى
ّ

على نسل ي ّتسم ب��ال��ق��وّ ة وال��ج��م��ال ،طمعً ا

ّ
تدل
ُترفع على بيوت البغايا راي��ات حمر

بالربح والكسب.24

فكن يُ
دعين بأصحاب الرايات ،وإذا
عليهن،
ْ
ّ
ّ

ي� ّ
منهن للحصول
�رغ��ب��ون ف��ي االستبضاع
ّ

(المساعِ ية) ،وت��س��مّ ��ى (المؤاجرة) وكانت

حملت إحداهن ووضعت دعوا لها القافة:28
 .3المخادنة25

فيلحقون ولدها بمن يشبهه ممّ ن دخلوا
عليها ،ويُ دعى ابنه ،وال يمتنع من

الجاهلية على معاشرة
كانت تطلق في
ّ

ذلك29

رهط من الرجال امرأة واحدة ،فإذا حملت

سمية
(سمية وابنها زي��اد؛ من ذوات الراية
ّ

ووض��ع��ت أرس��ل��ت إليهم ف�لا يستطيع أحد

أم زياد بن أبيه الذي ألحقه معاوية في ما

منهم أن يمتنع ،فتسمّ ي ال��ول��د ب��اس��م من

بعد بأبي سفيان) ،وقد حرّ م اإلسالم ال ِبغاء:

البغاء
ِ .4

ض ْ
ص ً
نا لِ َت ْب َت ُغوا عَ رَ َ
اة ال ُّ
َت َح ُّ
ال َح َي ِ
ن
د ْن َيا وَ مَ ْ

َ
ِك ْم عَ َلى ْ
هوا َف َت َيات ُ
{ال ُت ْ
ك ِر ُ
ال ِب َغ ِ
ن
اء ِإ ْن أرَ ْد َ

ِّ
المقسمة.26
شاءت منهم ،ويدعونها

ن َفإ َّن َّ
ن َ
ُي ْ
ك ِر ْ
غ ُفورٌ
ن بَعْ دِ ِإ ْكرَ اهِ ِه َّ
الل َه مِ ْ
ه ُه َّ ِ

يُ طلق على زن��ى ال��م��رأة إذا ك��ان لقاء

رَ حِ ٌ
يم}.30

أج���ر أي ب��داف��ع ال��ك��س��ب ،وق���د ك��ان��ت آف��ة
الجاهلية ،ضربًا
المضامدة ،والمخادنة في
ّ

 .5نكاح المقت أو نكاح ّ
الضيزن

ض دعت
من ال ِبغاء ،ألنها كانت لقاء عِ ��وَ ٍ
ال��ح��اج��ة إل��ي��ه ،غ��ي��ر أن��ه��ا ت��ف��ت��رق ع��ن��ه في

يقوم على فكرة ملكية النساء ،وعلى

أنها ق��اص��رة على رج��ال محصورين ،أمّ ��ا

أن الزوجة من المال الموروث؛ وكان
أساس ّ

البغي لكل طالب
ال ِبغاء ففيه تستجيب
ّ

الجاهلي إذا مات ،وترك زوجة ،وله أوالد من
غيرها ،ورث نكاحها أكبر أوالده في جملة

يدفع لها أج���رً ا ،وك��ان تعاطي ال ِبغاء في

الجاهلية مقصورً ا على اإلماء المجلوبات،
ّ

م��ا ي��رث م��ن م��ال أبيه ،31ف��إذا أع��رض عنها

بيوتات تدعى المواخير.27

وقعت في نصيبه من غير مهر أو عقد ،وإذا

ّ
لهن في المدن
المولدات ،وكانت تقام
أو
ّ

انتقل ّ
حقه إلى الذي يليه فتصبح زوجة لمن

وف�����ي األس��������واق ال��م��وس��م��ي��ة ك��س��وق

ت���زوّ ج اب��ن الميت زوج��ة أبيه ك��ان أوالده��ا

عكاظ ،وذي المجاز ،ودوم��ة الجندل كان

منه إخوته ،وفي ذلك يقول عمرو بن معد

�ن ب��ي��وت م��ن ش��ع��ر ،وك���ان ت��ج��ار الرقيق
ل��ه� ّ

الجاهلية امرأة
يكرب ،وكان قد ت��زوّ ج في
ّ

يجبرون إماءهم على تعاطي ال ِبغاء ،وكان

أبيه فكرهته:
م����ل���أت ل����ه����ا ب��������ذي ش����ط����ب

��������ي م���ن���ه���ا
ف��������ل��������وال إخ���������وت���������ي وب���������ن�
ّ
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ي���م���ي���ن���ي32

عير أوس بن حجر الكندي ثالثة أخوة من بني قيس تناوبوا على امرأة أبيهم ،فقال فيهم:
وقد ّ
ف����ك����ل����ه����م ألب�����ي�����ه�����م ض������ي������زن

�����ي������ة ف����ي����ه����م غ����ي����ر م����ن����ك����رةٍ
وال������ف������ارس� ّ

�����ف33
س������ل� ُ

�ان َفاحِ َ
س� َ
س ِبيل}( .)35ولمّ ا
��اء َ
ش ًة وَ مَ ْق ًتا وَ َ
َك� َ

وق��د ح���رّم اإلس�ل�ام ن��ك��اح ال��م��ق��ت ،ووراث���ة

ذِين آمَ ُنوا لاَ
األرام��ل بقوله تعالى{ :يَا َأيُّ َها َّ
ال َ
ل َل ُكمْ َأ ْن َت ِر ُثوا ِّ
اء َكرْ ًها ۖ وَ لاَ َتعْ ُ
يَحِ ُّ
ض ُل ُ
س َ
وه َّن
الن َ
ض مَ ا َ
آت ْي ُتمُ ُ
وه َّن}({ .)34وَ لاَ َتنك ُ
لِ َت ْذ َه ُبوا ِب َبعْ ِ
ِحوا
ح آب ُ
َاؤ ُكم ِّم َن ِّ
س ِ
س َل َف ۚ ِإ َّن ُه
مَ ا َن َك َ
اء ِإلاَّ مَ ا َق ْد َ
الن َ

ّ
خشي الرجال الذين
تعززت عقوبة الرجم للزاني
َ

ورث��وا األرام��ل أن تجري عليهم ه��ذه العقوبة،

وك��ان منهم تميم ب��ن أب��ي مقبل ال��ذي ك��ان قد
تزوّ ج (دهماء) زوجة أبيه ،وهو القائل:
ف���ي ال��ج��اه��ل� ّ�ي��ة ق��ب��ل ال���دي���ن

ه����ل ع���اش���ق ن�����ال م����ن ده����م����اء ح��اج��ت��ه

م���رج���ومُ 36

ويقول ابن منظور الفزاري وكان قد تزوّ ج امرأة أبيه ،ويبدو أنها كانت جميلة صغيرة السن:
إذا مُ ���ن���ع���ت م���� ّن����ي م���ل���ي���ك� ُ
��ة وال���خ���م���رُ
أال ال ُأب�����ال�����ي ال����ي����وم م����ا ص���ن���ع ال���ده���رُ
ُ
ً
������وءة
م���ل���ي���ك���ة س�
ل����ع����م����ري م������ا ك�����ان�����ت

وال ض� ّ
���م ف���ي ب��ي��ت ع��ل��ى م��ث��ل��ه��ا

ِّ .6
الزنى

سترُ 37

كن يزنين إذا غاب
النساء في بعض القبائل ّ

أزواجهن ،وهذا امرؤ القيس يفخر ّ
أنه يصبي
ّ

الجاهلية ،وك� ّ
ٍ
وطء
��ل
ويشمل أنكحة
ّ

�م بعقد وص�����داق ،وت� ّ
ال ي��ت� ّ
أن
���دل األخ���ب���ار ّ

النساء ،ويمنع زوجته في قوله:

ُ
��رس� ُ
��ه
أل����م ت���رن���ي أص���ب���ي ع��ل��ى ال���م���رء عِ � َ

����زن ب��ه��ا
وأم���ن���ع ع���رس���ي أن ي� َّ

الخالي38

باستقرار اإليمان وثباته في النفوس.

أن ع��م��رو ب��ن م��ع��د ي��ك��رب ي��رى
وي����روى ّ
ام�����رأة ف���ي ذي ال���م���ج���از ،39ي��ع��ج��ب��ه حسنها
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فيدخل عليها ويقتل زوجها .40وق��د أبطل
اإلسالم أنكحة الجاهلية ،وحرّ مها ،واستبقى

كان العرب إذا غزوا قومً ا نهبوا أموالهم

الزواج الشرعي القائم على الخطبة ،والمهر،

وس��ب��وا نساءهم ،فكانوا ي ّتخذون الرجال

عينها اإلس�لام ،ولقد
والعقد بالشروط التي ّ

�����راري وإم������اء ،وك��ان��وا
ع��ب��ي � ًدا وال��ن��س��اء س�
َ

اشترطت قبيلة ثقيف ،وقبيلة هذيل إباحة

ّ
ح��ل ل��ه االستمتاع
سهمه ام���رأة وأخ��ذه��ا،

لقي النبي (ص) عن ًتا في تحريم ِّ
الزنى :فقد

بالسهام ،فمن وقعت في
يقتسمون النساء
ّ

ِّ
الزنى للدخول في اإلسالم ،فأبى النبي (ص)

بالسبي ،وتسمّ ى (األخيذة)،
بها ألن��ه ملكها
ّ

وثبت حكم التحريم واستقرّ
قبول شرطهماّ ،

ويُ ��س��م��ى أوالده����ا أوالد األخ��ي��ذة ،أو أوالد
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السبية ،ويمكن لمن وقعت في نصيبه أن يبيعها إن لم تجد من يفتديها من قومها:
ّ
ن���ـ���ـ���ق���ات���ل أق������وامً ������ا ف���ن���س���ب���ي ن���س���اءه� ٌ
��م

ول�������م ي������� َر ذو ع� ٍّ
������ز ل���ن���س���وت���ن���ا حِ ���ج�ل�ا

ن���ـ���ـ���ق���ود ون�����أب�����ى أن ُن������ق������ا َد وال ن����رى

ل����ق����وم ع���ل���ي���ن���ا ف�����ي م����ك����ارم����ه ف��ض��ـ��ـ�لا

ّ
وإن����������ا ب�����ط� ُ
����اء ال����م����ش����ي ع����ن����د ن��س��ائ��ن��ا

ك��م��ا ق���يِّ ���دت ب���ال���عَ ���ي� ِ
��ف ن���ج���ديّ ���ة بُ������زال.41

أب��ن� ُ
�اء السبايا يُ ��ع� َّ�ي��رون بأمهاتهم طيلة

بين الرجل والمرأة ليرفع من شأن األسرة.

أن أب��ن��اء الشاعر األس��ود
حياتهم ،ويُ ���روى ّ

ويضمن ح��ق��وق أف��راده��ا وواجباتهم .كان

عمرو بن العاص ّ
السبية ،ألن أمه
يلقب بابن
ّ

ب��ن يعفر (وه���و م��ن أص��ح��اب المفضليات)

وهي «سلمى بنت حرملة» من بني عنترة،

بأن أمّ هم ،وكانت تسمّ ى «أم
عيرون ّ
كانوا يُ َّ
الجرّ اح»»،أخيذة» كان األسود قد أخذها من

ّ
تلقب بالنابغة ،وبيعت ف��ي سوق
وك��ان��ت

بني نهدة في غارة أغارها عليهم.42

ع��ك��اظ فاشتراها الفاكهة ب��ن المغيرة ،ثم

يعير بأمّ ه،
وكان أرطأة بن زفر الذبياني ّ

اشتراها عبدهللا بن جدعان ،وك��ان ّ
اسا،
نخ ً

وقد كانت سبية لضرار بن األزور ،ثم انتقلت

ف��ب��اع��ه��ا إل���ى ال���ع���اص ب���ن وائ�����ل ،ف��ت��زوّ ج��ه��ا

ملكيتها إلى زفر وهي حامل فجاءت بأرطأة
ُ
على ف��راش زفر .43وه��ذا أن��م��وذج للعالقات

وول���دت ل��ه ول��� ًدا أس��م��اه عمرًا .44ويمكن أن

التي كانت سائدة في العصر الجاهلي قبل

ننسب معاناة الحطيئة ّ
كلها إلى ذلك النسب
ُ
ال��م��ش��ك��وك ب���ه ،وإل���ى أمّ ����ه ال��ت��ي ك��ان��ت َأمَ ���ة

أن يأتي اإلسالم فيحرم ّ
كل ما من شأنه أن

ال تملك م��ن أم��ر نفسها شي ًئا ،وق��د أفصح

ّ
وينظم العالقات
يهين المرأة في إنسانيتها،

الشاعر المذكور عن ذلك بقوله:

ّ
ت����ق����ول ل�����ي
ال�������ض�������رّ اء ل����س����ت ل����واح����دٍ

ُ
ف��ان��ظ��ر ك��ي��ف ِش������رْ كُ أول��ئ��ك��ا
وال اث��ن��ي��ن

ْ
ٌ
ض��ل��ل ُ
��ت��ه
�������رؤ ت���ب���غ���ي أ ًب�������ا ق����د
وأن�������ت ام�

َه����ب� ْ
���ل����ت أل����مً ����ا ت��س��ت��ف��ق م����ن ض�ل�ال���ك���ا...
ِ

ت�����ن� ّ
����ح�����ي ف����اج����ل����س����ي م�����ن�����ي ب����ع����ي���� ًدا

أراح

ال�����ع�����ال�����م�����ي�����ن�����ا

أغ���������رب���������الاً إذا اس������ت������ودع������ت س�������رًّ ا

وك�������ان�������و ًن�������ا ع�����ل�����ى ال����م����ت����ح���� ّدث����ي����ن����ا؟

���ت ح������ي� ُ
ح�����ي� ُ
����ات�����ك م������ا ع����ل����م� ِ
�����اة س� ٍ
�����وء

ُ
��������وت� ِ
��������ك ق�������د ي������س������رُّ ال���ص���ال���ح���ي���ن���ا
وم�

وق��د الحقته عقدة ال� ّ
��ذمّ بعد إس�لام��ه ،فقد

بهذا ،فقال :لكني آمر به .45وعنترة يستبسل

وهي التي هجاها بقوله:

هللا

م�������ن�������ك

رُ وي عنه ّ
َ
قيل له
أن��ه حين حضرته الوفاة،

ً
تعويضا عن عقدة األم (
في إظهار بطولته

ِ
أوص يا أبا مليكة ،فقال :مالي للذكور من

السبية السوداء) التي كان
الحبشية
األمَ ��ة
ّ
ّ

إن هللا لم يأمر
ول��دي ،دون اإلن��اث ،فقالواّ :

عير بها ،ويُ عامل معاملة العبيد ألن التي
يُ َّ
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كريم المحتدِ من جهة أبيه ،أما شطره اآلخر

ولدته أمَ ة ،وطالما افتخر الشعراء بنسبتهم

إل��ى أب��وي��ن كريمينً ،
إذا فليفتخر ه��و بأنه

فإنه يحميه بالسيف:

إن���ـ���ـ���ي ام� ٌ
ّ
��س م��ن� ِ
�ص � ًب��ا
������رؤ م����ن خ���ي��� ِر ع���ب� ٍ

ش���ط���ري وأح���م���ي س���ائ���ري

بالمنصل46
َ

ِ

إن ّ
كل بطوالت عنترة كانت من أجل المرأة:
ّ

بعظيم فعاله ،والحبيبة التي (علِقها عر ً
َضا) كما

األم المهانة التي يحاول أن يرفع من مكانتها

يقول ،يسعى ألن يرتفع إلى مستواها بأفعاله:

�����ي ب�����م�����ا ع����ل����م����ت ف���إن���ن���ي
أث������ن������ي ع������ل� َّ

ُ
ٌ
س�����ه�����ل م����خ����ال����ق����ت����ي إذا ل������م أظ����ل����م

������إن ظ���ل���م���ي ب���اس� ٌ
 ...وإذا ظ���ل���م� ُ
��ل
��ت ف� ّ

ِ
ال����ع����ل����ق����م
م�����������رٌّ م�������ذاق�������ت�������ه ك�����ط�����ع�����م
م�����ال�����ي وع������رض������ي واف�����������رٌ ل������م يُ ����ك� َ
���ل� ِ
���م

وإذا ش������رب������ت ف� ّ
����إن�����ن�����ي م���س���ت���ه���ل� ٌ
��ك
����وت ف���م���ا أق� ِّ
����ح� ُ
ص� َ
���دى
وإذا َ
���ص����ر ع����ن ن� ّ

وك����م����ا ع���ل���م� ِ
��ت ش���م���ائ���ل���ي

وت����ك����رُّ م����ي47

وم���ث���ل ال���س���ب���ي ف����ي ال����ح����روب زواج

انتهتا إلى َثن َِّية وهما في الطريق إلى مكة

الخطف :ف��ق��د ك����ان ال���رج���ل ال���ق���وي في

ِّ
يقسم
خنقت صخرة نفسها فماتت قبل أن

ال��ج��اه��ل� ّ�ي��ة إذا أع��ج��ب��ت��ه ام������رأة خطفها

أن
أبو بردة ّ
السبي في ْ
من معه .48ويُ ��روى ّ

وت��زوّ ج��ه��ا ،وإن��م��ا ي��ك��ون ذل��ك ف��ي القبائل

عروة بن ال��ورْ د ،وكان من صعاليك العرب

الضعيفة ،أما القبائل القوية فال يجرؤ أح ٌد

ُ
وف ّ
��ت��اك��ه��م ،خ��ط��ف ام�����رأة م���ن ب��ن��ي ع��ام��ر

مهما بلغ من القوة أن يفعل ذلك ِبنسائها.

وت��زوّ ج��ه��ا ،فأقامت عنده ،وول��دت ل��هّ ،
ثم

ف��ي مثل ه��ذا المجتمع القائم على القوة

استزارته أهلها ،فحملها حتى انتهى إليهم،

والغلبة ،ما كان بإمكان المرأة إلاّ أن تخضع

فرجتهم أن يشتروها منه ،فسقوه خمرًا ثم

لألمر الواقع ،أو أن تقتل نفسها ،ويُ روى أن

ساوموه عليها ،فقال« :إن اختارتكم فقد

نساء من بني عامر ُسبين عندما أغار أبو
ً

بعتها منكم» ،وك��ان يظن أنها ستختاره،

ب��ردة بن هالل بن عويمر على ه��وزان في

فلما سألوها اختارت أهلها ،وقالت له :ارجع

ومنهن صخرة بنت أس��م��اء بن
مضاربها،
ّ

وأحسن إلى ِولدِ كَ  ،فرجع
إلى أهلك راش ًدا،
ْ

الضريبة النصري وام��رأت��ان أخ��ري��ان ،فلما

إلى أهله ،وأنشد قائل:

س����ق����ون����ي ال������� َّن�������سء ث� ّ
�������م ت���ك��� ّن���ف���ون���ي

ُ
�������������������داة هللا م���������ن ك������������ذب وزو ِر
عُ �

وق�������ال�������وا :ل����س����ت ب����ع����د ف���������داء س��ل��م��ى

������ن م����������ا ل��������دي��������ك وال ف����ق����ي����ر
ب�������م�������غ� ٍ

أط������ع������ت اآلم��������ري��������ن ب������ص������رم س���ل���م���ى

ف�������ط�������اروا ف������ي ب����ل���اد

ال����ي����س����ت����ع����ور49

�����ت ط����ل� ً
أال ي�������ا ل����ي����ت����ن����ي ع������اص������ي� ُ
���ق����ا

وج���������ب���������ارًا وم���������ن ل�������ي م�������ن
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ِ

أم�������ي�������ر50

ِ

كن يحللن مقامً ا كريمً ا عند أزواجهن ،ويُ عرف أبناؤهن بالنجابة والكرم،
ومن السبايا من ّ
وفي ذلك يقول مسكين الدارمي:
�����اح� ُ
وك�������م م������ن ك�����ري�����م ب�������وّ أت�������ه رم� ُ
�����ه

����������اس ال ي�����س�����وق ل����ه����ا م���ه���را
ف�����ت�����اة أن�
ٍ

وم��������ا أن����ك����ح����ون����ا ط����ائ����ع����ي����ن ب���ن���ات���ه���م

ول�����ك�����ن ن���ك���ح���ن���اه���ا ب����أرم����اح����ن����ا ق���س���را

س��ب��ي��ة
�����ن ت������رى ف���ي���ن���ا م�����ن اب������ن
وك������ائ� ٌ
ّ
ف���م���ا ر ّده���������ا م���� ّن����ا ال����ب����أس����اء وض���ي���ع� ً
��ة

���ي األب������ط������ال ي���ط���ع���ن���ه���م ش�����زرا
إذا ل����ق� َ

وال ع����ري����ت ف���ي���ن���ا وال ط���ب���خ���ت ق�����درا

ول������ك������ن ج����ع����ل����ن����اه����ا ك����خ����ي����ر ن���س���ائ���ن���ا

�ض��ا غ���ط���ارف� ً
ف���ج���اءت ب��ه��م ب��ي� ً
��ة

زه�����را51

َ
َأ ُيمْ ِ ُ
س ُه فِ ي ُّ
ى ُ
ون َأمْ يَ ُ
اب ۗ
د ُّ
الترَ ِ
ه ٍ
سك ُه عَ ل ٰ
َ
اء مَ ا يَ ْح ُ
س َ
ون}(.)52
ألاَ َ
كمُ َ

ولقد كان الوأد نتيجة من نتائج السبي.
الوأد

أن بعض العرب كانوا يدفنون
ويُ ���روى ّ

وإذا ك���ان ال��ف��ق��ر واإلم��ل�اق س��ب��ب وأد

يرمونهن
وهن أحياء ،وبعضهم كانوا
البنات
ّ
ّ

البنات في القبائل الفقيرة ،ف��إن الخوف

يذبحونهن ،ومنهم من
من شاهق ،وبعضهم
ّ

السبي والعار ،كان السبب في وأدهن
من ّ

يغرقونهن ،إما للغيرة والحمية وإما
كانوا
ّ
ً
خوفا من الفقر واإلمالق ،كما أشارت اآلية:

الجاهلية إذا
عند األغنياء .كان الرجل في
ّ
ظهرت آثار الطلق بامرأته اختفى إلى أن
ّ
وفكر ماذا يصنع لهذا
وإذا كان أنثى حزن

{وَ الَ َت ْق ُت ُل ْ
��م َخ ْ
ش َي َة ِإمْ
وا َأوْ ال َد ُك� ْ
�لاق َّن ْح ُن
ٍ
َنرْ ُز ُق ُه ْم وَ ِإيَّ ُ
اكم}(.)53

يُ روى أن سبب وأد عمرو بن معد يكرب()54

المولود المشؤوم( :أيمسكه على هون)؟

بناته ،أن ّ
الصمة بن بكر أغار على بني زبيد

يعلم بالمولود ،فإذا كان ذكرً ا ظهر وابتهج،

فيبقيه متحمّ لاً المذلة والمهانة (أم ي ّدسه

فاستاق أموالهم وسبى ريحانة أخت عمرو،

ف��ي التراب) ح��ي��ا؟ {وَ إ َذا ُب� ِّ
د ُ
�ش��رَ َأ َح � ُ
ه� ْ
�م
ًّ
ِ
ب أْ
الُ ْن َثى َ
ظ َّ
سوَ ًّدا وَ ُ
ظ ٌ
هوَ َك ِ
يم *
ل وَ ْج ُه ُه مُ ْ
ِ
ٰ
ِّ
ْ
س� ِ
�وء مَ ا ُبشرَ ِبهِ ۚ
ن ُ
ن ال َقوْ ِم مِ ْ
ى مِ َ
يَ � َت��وَ ارَ ٰ

ّ
يخلي عنها فلم
فتبعه ع��م��رو ي��ن��اش��ده ،أن

يفعل ،فلمّ ا يئس منها ّ
ول��ت ،وهي تناديه يا
عمرو ،فلم يقدر على انتزاعها ،وقال:
ُ
�����وع؟
ي������ؤرّ ق������ن������ي وأص������ح������اب������ي ه������ج�

أم��������ن ري�����ح�����ان�����ة ال�������داع�������ي ال���س���م���ي���عُ

���������أن ب�����ي�����اض غ�����رّ ت�����ه�����ا
 ..ك�
ّ

���ي غ���ص��� ًب���ا
س����ب����اه����ا ال����ض����مّ ����ة ال����ج����ش����م� ُّ
ويُ ����روى أن قيس ب��ن عاصم ،56دخل

ص������دي������عُ 55

منهن أنثى
بنون ووأدت بنات ما شمِ مت
ّ

وال ذكرً ا قط» ،فقال رسول هللا« :فهل إلاّ

على رس��ول هللا (ص) وف��ي حجره بعض

أن ي��ن��زع هللا ال��رح��م��ة م��ن قلبك»ُ ،
وذك��ر

هن ،ف��ق��ال له ...« :لقد ول��د لي
بناته يشمّ ّ
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أن سبب وأد قيس بناته أن المشمرج

ْ
فدفعتها إلى أخوالها حتى كبرت الصبية

اليشكري أغ���ار على بني سعد فاستاق

ويفعت» .ويقول إنها زارت أمّ ها ذات يوم

فيهن ام� ٌ
��رأة خالها
�اء
أم����والاً  ،وسبى ن��س� ً
ّ

فلمّ ا عرفها أخرجها وحفر لها حفرة وهي

ّ
ِ
ي أنت
تقول« :يا
أبت ما تصنع بي أمغط َّ

ّ
فضلت
قيس بن عاصم .لمّ ا أراد إرجاعها

ال��ذي سباها ،وك��ان قد اصطفاها لنفسه،

بالتراب؟ أتاركي أن��ت وح��دي ومنصرف

فانصرف قيس ،ف��وأد ك� ّ
�ل بنت تولد له.

ع ّني؟» ،ويقول« :جعلت أق���ذف عليها

ول��ق��د ق��ال لما س��أل��ه األن��ص��ار ف��ي حضرة

ال��ت��راب ح��ت��ى واري��ت��ه��ا وان��ق��ط��ع صوتها،

وأدهن
رسول هللا عن الموؤودات اللواتي
ّ

مت أح ً
فما رحِ ُ
دا ممن واريته غيرّ ها» .وال
يُ عدم ذلك العصر رجالاً انتقدوا معاصريهم

م��ن بناته« :كنت أخ��اف س��وء األح��دوث��ة
ٌ
بنت
والفضيحة في البنات ،فما ولدت لي

م��مّ ��ن ي��ك��ره��ون ال��ب��ن��ات ،وي��ق��ول معن بن

بنية ولدتها أمّ ��ه��ا وأن��ا ف��ي سفر،
ق��ط إال ّ

وتربيتهن:

ّ
قط إلاّ وأدتها ،وما رحمت منهن موؤودة

ً
مئناثا ،يحسن صحبة بناته
أوس وك��ان

رأي����������ت رج�����������الاً ي�����ك�����ره�����ون ب���ن���ات���ه���م

وف���ي���ه���ن _ال ُت����ك����ذب_ ن����س� ٌ
��ح
���اء ص���وال� ُ

����ن ،واألي��������������ام ت�����ع� ُ
����ث�����رُ ب���ال���ف���ت���ى
ف�����ي�����ه� ّ

����ل� ْ
ن����������������وادب ال ي�����م� َ
�������ح
����ل�����ن�����ه ون��������وائ� ُ

وها هو الفرزدق يفتخر بج ّده صعصعة الذي حمى الموؤودات قائل:
وج�������������� ّدي ال������������ذي م�����ن�����ع ال���������وائ���������دات

وأح����������ي����������ا ال��������وئ��������ي��������د ف�������ل�������م ي�������������وأدِ

فلقد ك��ان صعصعة بن ناحية عظيم

وأمّ ���ا قصة وأد ليلى بنت المهللّ ،
فإنها

الجاهلية ،57وك����ان ي��ط��وف
ال���ق���در ف���ي
ّ

تعطينا صورة عمّ ا كان يعتمل في نفس األب
الوائد أحيا ًنا من ندم على فعلته ،أو شعور

أحياء العرب يشتري الموؤودة بناقتين
وجمل ،يشتري حياتها ال ّ
رقها ،ويُ روى ّ
أنه

ّ
ه��م بذلك :ل��مّ ��ا ول���دت ام��رأة
ب��ال��ذن��ب إذا م��ا

اشترى ثالثين موؤودة منهن بنت لقيس

المهلهل ابنتها ليلى ،قال لها مهلهل« :اقتليها»،

ب��ن ع��اص��م المنقري ،ث��م أت��ى النبي (ص)

تغي َبها عنه ،فلما نام هتف به
فأمرت خادمً ا أن ّ

وأسلم.58

هاتف يقول:

ْ
�����������ل
ك��������������م م��������������ن ف����������ت����������ى ي������������ؤمّ �
وع������������������������������������������������ ّدةٍ

ال

وس����������������������ي����������������������د
ّ

ْ
���������ل
ي����������ج����������ه�

ش���������������م���������������ر

ْ
دل

ْ
م�������ه�������ل�������ه�������ل...
م�����������ن ب�������ط�������ن ب�������ن�������ت

بن كلثوم.59
فلما استيقظ سأل عن ابنته ،وأكرمها ،وزوّ جها لكلثوم بن مالك ،وهي أم عمرو ِ
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أن هذا الشعر
ُنقِ ل إلينا عن الجاهليين ،ترينا ّ

المرأة في الشعر الجاهلي[ :الغزل]

يمكن أن يُ درج في األقسام التالية:

إذا ك���ان ال��ش��ع��ر ال��ج��اه��ل��ي ق��د ح��ف��ظ لنا

 - 1ال���وق���وف ع��ل��ى األط���ل��ال ،ووص���ف

ص���ورًا م��ن ت��اري��خ الجماعة ،وم��ن غزواتها
وحروبها وتنافر قبائلها وائتالفها ،فقد حفظ

مشاهد التحمّ ل واالرتحال.

ً
،أيضا ،في فنونه الغزلية صورًا من خفق
لنا

 - 2وصف المحاسن الجسديّ ة.

أفئدتها وذوب قلوبها ،وك��م��ا ك��ان الشاعر

 - 3غزل يجاوز ذلك إلى أن يذكر الشاعر

ً
أيضا ،قيثارة
صدى لحياة القبيلة ،فقد كان،

ما يكون من اجتماعه إلى صاحبته

عواطفها.

ولقائه بها.
 - 4أبيات يتح ّدث فيها الشاعر عن رأيه

إن الغزل يشغل من اإلرث الشعري الذي
ّ

ّ
خلفه لنا العصر الجاهلي مكا ًنا واسعً ا ،صوّ ر

في الحب ونظرته إلى المرأة.

ّ
أن ه��ذه األن���واع المختلفة
وم��ن
المؤكد ّ

ف��ي��ه ال��ج��اه��ل��ي��ون ع��واط��ف��ه��م ال��ت��ي ّ
فجرها
الحب ،وما يؤ ّدي إليه هذا الحب من
فيهم
ّ

ال ت��وج��د ف���ي ال��ش��ع��ر ال��ج��اه��ل��ي ب��م��ث��ل ه��ذا

االنقسام والتمايزّ ،
وإنما هي تأتي في كثير

وصل أو هجر ،ومن سعادة أو شقاء ،ومن
ّ
لذة أو ّ
غصة ...ال تكاد تخلو قصيدة من ذلك

م��ن األح��ي��ان متداخلة م��ت��م��ازج��ة ،وال��واق��ع

في صورة غزل أو حنين أو أطالل .ويمكن

أن الشعر ال��ذي وق��ف فيه الجاهليون على

ً
متصلة
ح��س��ب��ان أغ�����راض ال��ش��ع��ر األخ�����رى

األطالل ينطوي على فيض من العاطفة ،ألنه

الحب وعواطف الهوى
بالغزل ،وكانت روح
ّ

تعبير عن تلك الحياة القاسية التي فرضت

هي التي تبعثها ،وهي التي تكمن وراءها.

أحبتهم .إنها رهافة
على أولئك الناس أو على ّ

ّ
معلقته ،لم
فالفخر ال��ذي أنشده عنترة في

الحس عند الشعراء ،وصعوبة العيش والقلق
ّ

ً
نابغا منه
يكن بعي ًدا من روح الغزل بل كان

والخوف من المجهول ،هي التي خلقت هذا

ُ
ملء
عبلة ودي��ارُ ه��ا
ونتيجة له ،وقد كانت
َ

النوع من الشعر ال��ذي تربطنا به  -على بعد

إنسانية عميقةّ ،
إنه صورة
الزمان  -وشائج
ّ

ّ
يفكر فيها وي��دور
�لء قلبه ،وك��ان
ذهنه وم� َ

ّ
تغزل وإليها
حولها ،وك��ان منها ينطلق إذا

عواطف الرجل والمرأة على السواء اللذين

ينتهي إذا افتخر ،وك��ان خيالها وراءه في

يُ قتلعان كر ًها من أماكن اللهو والصبا ،إلى

هذه المشاهد التي ينثرها؛ مشاهد الركوب

تاليا تصويرٌ
حيث تسير بهم رواحلهم .وهي ً

إلى الغزو ،ومشاهد القتال في المعركة ،وهو

لتلك اللحظات العنيفة ،لحظات التحمّ ل

يفعل ّ
كل ذلك ليرتفع شأنه ،ويصبح جديرًا

للرحيل والوداع للفراق ،وما يكون في هذه

الغزلي الذي
أن قراءتنا الشع َر
بها .والواقع ّ
ّ

اللحظات من قسوة االنفعال وطغيان الهوى
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وت��ش��ت��ت النفس .إن م��ش��اه��د التحمل آخ��ر

الصورة المثلى للمرأة في نظر الجاهلي ،وما

إن مفهوم
ما ترى
ُ
عين الشاعر من حبيبتهّ .

مقاييس الجمال فيها؟
أوّ ل ال��ط��واب��ع ال��ت��ي نلمحها ف��ي ال��غ��زل

ال��ج��م��ال ف��ي ح��ي��اة المجتمع ال��ج��اه��ل��ي في

البوادي والحواضر يوشك أن يكون متمثلاً

الجاهلي ّ
أنه أدب جريء ي ّتسم بالقدرة على

ّ
فالجاهلي ال يجد في
مترك ًزا فيها،
بالمرأة،
َّ
�س الجمال إلاّ
حياته العنيفة تعبيرًا عن ح� ّ

إن بعض الشعراء كان يقف عند الصورة
ّ

في ه��ذا الجمال األن��ث��وي ،وإذا كانت حياة

الخارجية التي يتالقى فيها إنسان بإنسان،

الجاهلي االجتماعية قد تركزت في المرأة

من ص��ورة الوجه المشرق ،والق ّد المعتدل،

أن يصف كثرة كثيرة من أعضاء الجسم.

ً
الجمالية
فإن حياته
ّ
خوفا عليها ودفاعً ا عنهاّ ،

أن بعض
واألصابع الدقيقة المستوية ،غير ّ

ّ
ً
،أيضا ،فكان شعر الغزل.
تركزت في المرأة

الشعراء تجاوز ذل��ك إل��ى أن يصف الجيد،

فما هي طبيعة الغزل الجاهلي؟ ّ
ثم ماذا

والق ّد ،والشعر ،والفم ،والكشح ،واألرداف،

كانت هذه النماذج اإلنسانية التي عرضوها

ف��ي تعبير صريح ج���ريء ،كقول عمرو بن

لمحبوباتهم ،وكيف وقفوا عندها؟ وما هي

كلثوم:

ٍ
��ل���اء
ُت�������ري�������ك إذا دخ������ل������ت ع�����ل�����ى خ�

وق��������د أمِ ������ن������ت ع�����ي�����ون ال���ك���اش���ح���ي���ن���ا

ب����ك����ر
ذراع����������������ي ع������ي������ط������ل ،أدم����������������اء
ٍ

ه������ج������ان ال��������ل��������ون ،ل�������م ت������ق������رأ ج���ن���ي���ن���ا
������ص�������ا ًن�������ا م�������ن أك� ّ
����������ف ال��ل�ام����س����ي����ن����ا
َح� َ

وث������د ًي������ا م����ث����ل ُح� ّ
����ص�����ا
�����اج ر َْخ� ً
�������ق ال������ع� ِ
ومَ �����ت�����ن�����ي َل�������� ْدن��������ةٍ س����م����ق����ت وط����ال����ت

روادِ ف��������������ه��������������ا ت�������ن�������وء ب������م������ا ول����ي����ن����ا

ً
ال��������ب��������اب ع���ن���ه���ا
ُ
وم������أك������م������ة ي����ض����ي����ق

���ح����ا ق�����د ُج����ن����ن� ُ
وك����ش� ً
���ت ب���ه���ا

إن م��رد ذل��ك إل��ى ال��ش��ع��راء وإل���ى الحياة
ّ

ج���ن���ون���ا60

وأسرف بعضهم فيه ،وأن هؤالء الثالثة كانوا

ّ
تمكنهم من ولوج هذا الباب.
في حال ال

ال��ت��ي ك��ان��وا يعيشونها ،ال��ت��ي ل��م يكن عليهم
فيها م��ن ح��رج إذا ذك���روا مثل ه��ذه األم���ور،

إن المرأة جماع مظاهر الجمال وصوره
ّ

في هذا الوضوح ،أو استمعوا إليها .لقد قصد

عند الشاعر الجاهلي ،فهو ال يشهد غيرها في

الجاهليون إلى الوصف الجسدي قص ًدا مباشرًا،

حياته الرتيبة ،وهي تكاد تكون لذلك محور

ّ
المعلقات جميعً ا نجد
وإذا استعرضنا شعراء

اهتماماته النفسية ووثباته العاطفية ،لذلك

أن ث�لاث��ة منهم( :زهير ،ول��ب��ي��د ،وال��ح��ارث بن
ّ

نراه يسرف في الحديث عن جمال المرأة،

حلزة) سكتوا عن هذا الوصف الجسدي ،على

فال يدع صورة جميلة إال خلعها عليها ،وال

ً
ً
لطيفا إال أضفاه عليها.
وصفا

حين خاض الشعراء السبعة اآلخرون في ذلك،
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فنحن نلمس عند امرىء القيس إحساسه

ُ
بياضه بصفرة .ومثل ذلك فعل النابغة
خولط

الدقيق بكل ما في نظرة صاحبته من عطف

إن نظرتها كانت
حين عرض لنظرة صاحبتهّ :

ً
فيضا غامرًا من األحاسيس الموحية اليقظة

وحنان وجمال وعمق ،ولكنه ال يجد صورة

يشبهها بها غير نظرة بقرة وحشيةٍ مُ ْطفِ ٍل
ّ

التي وصلت بينه وبينها ،ولكنه اكتفى حين
ت��ح� ّدث عنها بقوله إنها نظرت إليه بمقلة

من وحش وج��رة ،وقف مشدو ًها أمام لون
صاحبته ،ولكن بيئته لم تسعفه في سبيل

ش��ادن متربّب .وه��ا هو ام��رؤ القيس يقول

التعبير عن ذلك بغير لون بيض النعام الذي

في ذلك:

وب����ي����ض����ة خِ ������������ ْد ٍر ال يُ ������������رامُ خ���ب���اؤه���ا

ت���م��� ّت���ع� ُ
�ل
��ت م�����ن ل����ه� ٍ
���و ب���ه���ا غ���ي���ر م��ع��ج� ٍ

 ...م���ه���ف���ه���ف� ٌ
��ة ب����ي����ض� ُ
���اء غ����ي����رُ م���ف���اض���ةٍ

ت�����رائ�����ب�����ه�����ا م����ص����ق����ول����ة ك���ال���س���ج���ن���ج���ل

����ل وت��� ّت���ق���ي
ت����ص���� ُّد وت�����ب�����دي ع�����ن أس�����ي� ٍ

��ل
ب����ن����اظ����رة م�����ن وح������ش وج�������رة مُ ���ط���ف� ِ

�����ص������ت������ه وال ب����م����ع� ّ
إذا ه��������ي ن� ّ
���ط����ل

ب��ف��اح��ش
وج����ي����دٍ ك��ج��ي��د ال����ري����م ل���ي���س
ٍ
��������رع ي����زي����ن ال���م���ت���ن أس����������وَ َد ف���اح���م
وف�
ٍ

�����ث ك���ق���ن���و ال����ن����خ����ل����ة ال���م���ت���ع���ث���ك���ل
أث������ي� ٍ
ُ
����������ب
م������ن������ارة مُ ����م����س����ى راه�
ٍ

��ي ك��أن��ه��ا
 ...ت����ض����يء ال�����ظ��ل��امَ ب���ال���ع���ش� ِّ
واشترك النابغة وام��رؤ القيس في هذه

م���ت���ب��� ّت���ل61

ولكن
في هذه الهفهفة التي ال إفاضة فيها،
َّ

ً
األداء ،عند ّ
مختلفا ،فقد أفرد
كل منهما جاء

المعاني ،فوقف كالهما أمام صاحبته يشيد
بلونها ،أو يتحدث عن إشراقها ،أو يعجب

امرؤ القيس ثالثة أبيات في وصف شعرها

ب��ق��وام��ه��ا وض��م��وره��ا ،واش��ت��رك��ا ك��ذل��ك في

األثيث الفاحم ورائحتها الطيبة ،بينما لم

ّ
ّ
فصل الحديث
وإنما
يعرض النابغة لذلك،

تم ّثل هذا اللون وهذا الضمور ،فكان اللون

في لونها قائل:

األبيض ال��ذي تشوبه صفرة ،وك��ان الضمور
ق����ام����ت ت����������راءى ب����ي����ن س���ج���ف���ي ك ّ
ِ����ل����ةٍ

ك���ال���ش���م���س ب����ع����د ط���ل���وع���ه���ا ب����األس����ع����دِ

غ������وّ اص������ه������ا

�����ج م����ت����ى َي������رَه������ا ي�����ه� ّ
����ل وي���س���ج���دِ
ب�����ه ٌ
ِ

أو دم�������ي�������ةٍ م�������ن م������رم������ر م�����رف�����وع�����ةٍ

وق��������رمَ ��������دِ 62

أو

درّ ة

ص�������دف�������ي�������ةٍ

������آج� ٍّ
����ت ب� ُ
����ي� ْ
������ر يُ ������ش������اد
ُب�����ن� َ

الصفات َّ
ِ
كلها في قوله:
واختصر األعشى
غ���������رّ اء ف�����رع�����اء م���ص���ق���ول ع���وارض���ه���ا

تمشي الهوينا كما يمشي الوَ جي

ل63
الوج ُ

ِ

إن ال��ش��ع��راء الجاهليين اخ��ت��ل��ف��وا في
ّ

ببعضهم ،واس��ت��أث��ر ط���ول ال��ج��ي��د وض��م��ور

وصفهم ال��م��رأة ،فقد استأثر جمال النظرة

ال��خ��ص��ر بالبعض اآلخ����ر .فالشعر الجاهلي
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ع� ّ�ب��ر ع��ن ال��ط��اب��ع ال��ش��خ��ص��ي ل��ل��ش��ع��راء في

وه���ذا يعكس ن��ظ��رة ال��ج��اه��ل��ي إل���ى المرأة:

ت��ذوّ ق��ه��م ال��ج��م��ال ووق��وع��ه��م ع��ل��ي��ه ،وم���ر ّد

أن الكثرة الكثيرة
النظرة المادية البحتة .كما ّ

ذلك إلى الشعراء ،وإل��ى الحياة التي كانوا

من هؤالء الشعراء الجاهليين لم يجاوزوا

يعيشونها .ولكن المعاني المشتركة تستطيع

الحديث عن محاسن الخِ لقة إل��ى محاسن

أن تهبنا صورة عن الجمال الكامل في نظر

الخلق ،ولم يتع ّدوا جمال الصورة إلى جمال

رس����ام ق��رأ
ال��رج��ل ال��ع��رب��ي ،وف���ي وس���ع أي ّ

إن الجمال الخارجي هو الذي ملك
النفسّ .

النماذج المتع ّددة أن يصوغ ص��ورة مثلى

عليهم نفوسهم فتح ّدثوا عنه ف��ي طالقة

للفتاة التي ك��ان يحلم بها ه��ؤالء الشعراء.

ويُ ���س���ر ،إض��اف��ة إل���ى ال��م��ك��ان��ة االج��ت��م��اع��ي��ة

إن الشعراء الجاهليين ح ّدثونا عن مظاهر
ّ

(عنترة) ،أو الحياة المترفة (النابغة)؛ وحده

الجمال األنثوي ،وعن وقعه على أسماعهم،

األع��ش��ى م��ن ب��ي��ن ش��ع��راء المعلقات وق��ف

وقفة طويلة عند محاسن صاحبته ُ
الخ ُلقية

وأبصارهم ،وحواسهم ،حدي ًثا فيه استيفاء

��ب ال��ن��اس ل��ه��ا وع���ن ّ
تعلق
ف��ت��ح � ّدث ع��ن ح� ّ

وإس����راف ف��ي أك��ث��ر األح��اي��ي��ن ،ول��ك� ّن��ه��م لم
يح ّدثونا عن أثر هذا الجمال في نفوسهم.

الجيران بها:

������أن م��ش��ي��ت��ه��ا م����ن ب���ي���ت ج���ارت���ه���ا
 ...ك� ّ

��������ث وال ع���ج� ُ
م�������رُّ ال����س����ح����اب����ة ال ري� ٌ
��ل

ل��ي��س��ت ك��م��ن ي���ك���ره ال���ج���ي���ران طلعتها

وال ت������راه������ا ل�����س�����رّ ال������ج������ار ت���خ���ت���ت� ُ
��ل

ي������ك������ا ُد ي����ص����رع����ه����ا ،ل��������وال ت����ش���� ّدده����ا

ال����ك����س����ل64...

إذا ت���ق���وم إل�����ى ج����ارات����ه����ا

وغالبية الشعراء تح ّدثوا عن ن��وال وعن لقاء (عمرو بن كلثوم ،طرفة ،النابغة ،امرؤ
ّ
�دي بن زيد هذه تختصر موقف
القيس) ،وأسرفوا في الحديث عن اللقاء.
ولعل أبيات ع� ّ

الجاهلي من المرأة:

�����������رام ل������م يُ �������� َر ْب��������ن ب� ِ
�����ات ك�
�����ض������رّ ةٍ
ب������ن� ٍ
ٍ

������ات ب���ال���ع���ب���ي���ر روادع����������ا
دم��������ى ش�������رق�
ٍ

ُ
�����ن ب�����ي�����ن س���������رّ ورش���������دة
ل�������ه�
������وت ب������ه� ّ

ول������م ُ
�����ب������ة خ���ادع���ا
آل م�����ن ع���ه���د األح� ّ

يُ ���س���ارق���ن مِ �����ن األس����ت����ار ط� ً
���رف����ا م��ف��ت �رًا

ويُ ����ب� ْ
���رزن م���ن ف��ت��ق ال���خ���دور

أم��ا ال��ذي ل��م يتح ّدث ع��ن ن��وال أو لقاء

األصابعا65

ّ
الكم الهائل من األوصاف الجسديّ ة
بها .وبين

����إن ال���ف���ارق االج��ت��م��اع��ي
ك��ع��ن��ت��رة م���ث�ًل�اً  ،ف� ّ

ّ
المفصل عن اللقاء،
للمرأة ،وم��ن الحديث

ومحاولة االرتقاء في نظر حبيبته وأهلها،

نعثر بين الحين والحين عند بعض الشعراء

ك���ان ال���داف���ع إل���ى أن ي��ت��ج � ّن��ب اإلف���ح���اش،

على شعر يتح ّدث فيه صاحبه عن عاطفته

واإلس���راف ف��ي وص��ف المحاسن ،والتغ ّني

ت��ج��اه م��ن يُ ��ح��ب م��ن دون أن ي��ت��ح� ّدث عن
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اللقاء ،ويحضرنا هنا ما قاله قيس بن الحداديّ ة ،وقد كان يهوى فتاة خرج أهلها جالين إلى
مصر ألنهم أجبروا:

ُ
إن َن�����عْ ٌ
�����ازع
�����م ن������أت أن������ت ج�
أج��������� ُّدك ْ

أن ذل��������ك ن����اف����عُ
ق������د اق�����ت�����رب�����ت ل������و ّ

أن ف����ر ق�����رب داره�����ا
ق����د اق���ت���رب���ت ل����و ّ

ن����������والاً
ول�����ك�����ن ك� ُّ
������ن م����ان����عُ
ْ
������ل م�����ن ض� َّ

����ور ك���ث���ي���رة
وق�������د ج�����اورت�����ن�����ا ف�����ي ش�����ه� ٍ

ُ
ٍ
راء
وهللا
ف����م����ا ن�����وّ ل�����ت

وس������ام������عُ 66

ذكر القيان

يشبب بنساء
إن الجاهلي كان ّ
يبقى أن نقول ّ
يشبب أحد بنسائه ،وال
غيره ،ولك ّنه ال يرضى أن
ّ

ك���ان ال��ش��اع��ر ال��ج��اه��ل��ي ي��غ� ّن��ي أش��ع��اره،

سيما إذا كان الشاعر أدنى رتبة من المرأة التي
ّ

فالمهلهل ك��ان يغ ّني شعره ،وام��رؤ القيس

يتحدث عنها ،فربما كان مصيره القتل (النابغة

كان يغ ّني شعره ،وتتغنى معه قيانه .68وقد

والمتجردة)َ ،
(طرَفة وأخ���ت ع��م��رو ب��ن هند)...

أكثر الشاعر الجاهلي من ذكر الغناء والقيان

أن سبب قتل عبدهللا ب��ن معد يكرب
وي���روى ّ

واألدوات الموسيقية .وها هو األعشى يقول

يعود إلى لطمه رجلاً
شبب بامرأة من قومه(.)67
ّ
ّ
��ن��ج
وم��س��ت��ج��ي��ب ت��خ��ال
ال��ص َ

ّ
معلقته:
في

������رج������عُ ف���ي���ه ال� َ
���ي���� َن����ة ال���ف� ُ
ِّ
��ض���ل
إذا ُت
���ق� ْ

يُ سمِ عُ ُه69

ويقول طرفة في معلقته:70

ب����ي����ض ك����ال����ن����ج����وم وق����ي���� َن� ٌ
ٌ
���ة
ن������دام������اي

ت�������روح ع���ل���ي���ن���ا ب���ي���ن ُب���������ردٍ

رح���ي���ب قِ ���ط���اب ال��ج��ي��ب م��ن��ه��ا رق��ي��ق� ٌ
�ة
ٌ

���ض� ُ
���س ال����ن����دام����ى ب� َّ
ب����ج� ِّ
���ة

إذا ن���ح���ن ق���ل���ن���ا أس��م��ع��ي��ن��ا ان����ب����رت ل��ن��ا

ع���ل���ى ِرس���� ِل����ه����ا م���ط���روف���ة ل����م

إذا ّ
رج���ع���ت ف���ي ص��وت��ه��ا خ��ل��ت صوتها

�������������ع
ت������ج������اوب آظ����������آر ع����ل����ى رُ ُب�
ٍ

وفي ديوان الحماسة شاعرٌ
جاهلي يسمّ ى
ٌ

إن
ّ

ال����م����ت����ج����رّ دِ 72
ت�����ش�����دّدِ 73
ردِ 74

الشرب والعزف ،وما يتبعهما من نساء بيض

أن الحياة ليست إلاّ
سلمى بن ربيعة يذكر ّ
��������������������������������واء
ً
ش�

وم���ج���س���د71

يتبخترن في الثياب األنيقة المزركشة ،يقول:

ً
�������������وة
ون��������������ش�

وخ���������ب���������ب ال������������ب������������ازل

األم�����������������������ون75

ِ

ُ
��������رء ف��������ي ال�����ه�����وى
يُ ����ج����ش����م����ه����ا ال���������م�

م��������س��������اف��������ة ال���������غ���������ائ���������ط ال�����ب�����ط�����ي�����ن

ُ
�������رف��������ل��������ن ك������ال������دم������ى
وال��������ب��������ي��������ض ي�

ف�����ي ال�����رَّ ي�����ط وال�����مُ �����ذه�����ب

وال���������ك���������ث���������ر وال���������خ���������ف���������ض آم�������� ًن��������ا

وش��������������������رع ال���������م���������زه���������ر ال�������ح�������ن�������ون

ّ
���������������ذة ال��������ع��������ي��������ش ،وال������ف������ت������ى
م����������ن ل�

ل�������ل������� ّده�������ر ،وال����������ده����������رُ ذو
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ال����م����ص����ون76

ف������ن������ون77

أن القبيلة من العرب
ويذكر ابن رشيق ّ

اشتهرت هناك بنت عفز ،79وكذلك خليدة

إذا نبغ فيها ش��اع��رٌ  ،أت��ت القبائل فه ّنأتها

وه��ري��رة ،وهما قينتان لبشر ب��ن عمرو ابن

ُ
وصنِعت األطعمة واجتمعت النساء يلعبن

م��رْ ث��د  -وكانتا تغنيان ال ّن ْ
صب  -ق��دم بهما

بالمزاهر .78ونحن نجد القيان في ّ
كل مكان

إلى اليمامة لما طلبه النعمان ،80ولعلهما هما

نجدهن في الحيرة ،وقد
من ب�لاد ال��ع��رب،
ّ

اللتان يعنيهما بشر بقوله:

وت����ب����ي����ت داج�������ن� ً
������ة ت������ج������اوب م��ث��ل��ه��ا

َخ��������������وْ ًدا م����ن����عّ ����م����ة ،وت�����ض�����رب مُ ���ع���ت���ب���ا
ون��س��ق��ى ال��خ��م��ور ،وت���ع� َ
ُ
��زف علينا ال��ق��ي��ان،

وهريرة هي صاحبة األعشى التي ذكرها

ّ
معلقته81؛ وع��رف��ت ه���ؤالء القيان في
ف��ي

أن النبي
وتسمعَ بنا العرب .85وروى ابن هشام ّ

بالط الغساسنة وفي ترجمة جبلة بن األيهم

(ص) أمر يوم فتح مكة بقتل شخص يسمّ ى

كن يغ ّنينه بشعر حسان بن ثابت،82
أن القيان ّ
ّ

«ابن خطل» ،ك��ان مسلمً ا ثم ارت � ّد وف��رّ إلى

أن أهلها
وفي المدينة يذكر صاحب األغاني ّ

مكة ،وكانت له َق ْينَتان تغ ّنيان بهجاء النبي

أم���روا قينة أن تغني النابغة بشعر ل��ه فيه

(ص) ،وق��د أم��ر النبي (ص) بقتلهما ،ففرّ ت

لعبدهللا بن ُجدعان جلبهما من بالد الفرس،

الغناء الجاهلي الجوقات ،ومما يثبت ذلك

وكانتا تغنيان الناس.84

من بعض الوجوه ،ما يرويه الطبري في أن

إحداهماُ ،
وقتلت األخرى .86وقد ظهرت في

إقواء ،83وأما ّ
مكة فقد اشتهرت فيها َق ْينتان

وف��ي األغ��ان��ي ّ
أن��ه لما نصح أب��و سفيان

كن
هن ًدا بنت عتبة وجماعة من نساء قريش ّ
ُ
وهن
يضربن على الدفوف في غ��زوةِ أح��د،
ّ

جهل :وهللا ال نرجع حتى ن��رى ب��درًا فنقيم

خلف الرجال يحرّ ضنهم؛ وكانت هند تغ ّني

لقريش أن يرجعوا في غ��زوة ب��در ،قال أبو
ً
�ج� ُ�زرَُ ،
وننحر ال� ُ
َ
ونطعَ مَ الطعام،
ثالثا
عليه

في أثناء هذا العزف بمقطوعات منها قولها:

إن

ت�����������ق�����������ب�����������ل�����������وا

ن���������ع���������ان���������ق

ون������������������ف������������������رش ال������������ن������������م������������ارق

أو

ت���������������������دب���������������������روا

ن������������ف������������ارق

ف������������������������������������راق غ���������������ي���������������ر وام����������������������ق

وتقول:
ً
��������������ه���������������ا ُح���������������م���������������اة األدب�������������������������ار
إي�

ً
������������ه�������������ا ب���������ن���������ي ع���������ب���������د ال������������������دار
إي�

ّ
ب��ك��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ل
ض���ـ���ـ���ـ���ـ���ر ًب���ا
شاعرة تغ ّني وجوقة تضرب بالدفوف،

ب��� ّت���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ار87

من الالفت أن ال نجد في مجاميع النساء

ّ
بالدف والمزمار.
ونسوة يرقصن حولها

األدبية في العصر الجاهلي سوى ما قلنه كرد

شعر النساء في العصر الجاهلي

فعل على الحروب التي كانت قائمة بين القبائل،

23

ُ
اختصر دور المرأة في أحد أمرين :فهي
وكأنما

والثأر ،ثمّ بعد ذلك تندب نفسها وموتاها ،وقد

إمّ ��ا م��وض��وع للغزل ،او محرّضة على القتال

صوّ ر معن بن أوس صورة المرأة بقوله:
������������������وادب ال ي�����م� َ
����ل�����ل�����ن�����ه ون�������وائ�������ح
ُ
ن�

 ...وف����ي����ه����ن واألي�����������ام ت���ع���ث���ر ب��ال��ف��ت��ى

وجوههن ،ويع ّددن فضائل
ويصف المهلهل النائحات اللواتي يخرجن ُح ّسرًا ،يخمشن
ّ
كليب وشمائله:

ك���� ّن����ا ن����غ����ار ع���ل���ى ال����ع����وات����ق أن ُت�����رى

ب�������األم�������س ،خ�������ارج� ً
������ة ع������ن األوط����������ان

����س����رًا
ف���خ���رج���ن ح���ي���ن ث������وى ك���ل���ي���ب ُح ّ

م�����س�����ت�����ي�����ق�����ن�����ات ب���������ع���������ده ،ب������ه������وان
ٍ

ف����ت����رى ال����ك����واع����ب ك���ال���ظ���ب���اء ع����واط�ًل�اً

ْ
إذ ح���������ان م�����ص�����رع�����ه م�������ن األك������ف������ان

ي��خ��م��ش��ن م����ن أدم ال����وج����وه ح����واس����رًا

م�������ن ب�������ع�������ده ،وي���������ع��������� ْد َن ب�������األزم�������ان

وي� ُ
����ن :مَ ������ن ل��ل��م��س��ت��ض��ي��ف إذ أوى
����ق�����ل� َ

م����ع����ال����ي ال������م������رّ ان
��������ن ل���خ���ض���ب
أم مَ � ْ
َ

أم مَ ������ن ألس�����ب�����اق ال������د َي������ات وج��م��ع��ه��ا

ول��������ف��������ادح��������ات ن��������وائ��������ب ال�����ح�����دث�����ان

إسالمها كانت تطوف بالبيت ،وهي تلطم،

أن ال��ع��ادة ك��ان��ت تقتضي أن
وي��ب��دو ّ

ّ
فتعفره،
وت��ض��رب رأس��ه��ا الحليق بنعلين

تحلق ال���م���رأة ال��م��وت��ورة رأس��ه��ا وت��خ��رج
أن الخنساء قبل
وي ّ
حاسرة تلطم ،فقد رُ َ
ف���ل���ا ،وأب�������ي�������ك ،م������ا س� ّ
����ل�����ي� ُ
����ت ص������دري

ب�����ف�����اح�����ش�����ةٍ أت���������ي� َ
��������ت ،وال عُ �����ق�����وق

ُ
�������������دت ال�����ص�����ب�����ر خ�����ي�����رًا
ول�����ك�����ن�����ي وج�

م�����ن ال���ن���ع���ل���ي���ن وال�������������رّ أس

وتقول:
ال���ح���ل���ي���ق88

أن دور ال���م���رأة ف���ي ح���روب
وي���ب���دو ّ

وقد كان عبدهللا أخاها ألبيها وأمها دون

الجاهليين وغزواتهم كان دور المحرّ ض

ع��م��رو ،فلما واف���ى ال��ن��اس م��ن ال��م��وس��م،

على القتال واآلخذ بالثأر .يُ روى أن كبشة

ركبت في نساء من قومها وأخذت تقول

عيرته حين
أخ��ت عمرو ب��ن معد يكرب ّ

تعير أخاها عمرً ا ،وتحرّ ضه على
الشعر
ّ

�م بأخذ ال��ديّ ��ة من َق َ
ه� ّ
تلةِ أخيه عبدهللا،

األخذ بثأره:
إل�������ى ق�����وم�����ه ال ت����ع����ق����ل����وا ل�����ه� ُ
����م دم����ي

أرس������������ل ع������ب������دهللا إذ ح����������ان ي����وم����ه

ُ
���ص����ع� َ
���ت ب� ِ
���دة م��ظ��ل��م
وأت������������� َركُ ف�����ي ب����ي� ٍ

وال ت������أخ������ذوا م���ن���ه���م إف���������الاً وأب� ُ
�����ك������رًا
إن ع����م����رًا م��س��ال� ٌ
�م
ودع ع���ن���ك ع����م����رًاّ ،

��ر ل��مِ ��ط��ع� ِ�م
وه����ل ب��ط��ن
ع���م���رو غ��ي��ر ش���ب� ٍ
ٍ

ف�������إن أن�����ت�����م ل������م ت���غ���ل���ب���وا ّ
وات�����دي�����ت� ُ
����م

ف�����م� ّ
����ش�����وا ب�����������آذان ال�����ن�����ع�����ام ال���م���ص� ّ��ل���م

������ي�������د ق������وم������هِ
أي������ق������ت������ل ع�������ب�������دهللا س� ّ

����ب راع������ي ال���م���خ� َّ
��زم!
ب���ن���و م������ازن إن س� َّ
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فأكب عمرو على بني مازن قتلة أخيه
ّ

ّ
ّ
وصلت عليه
خل سبيلها ،فأتته فنظرت إليه

ف��ي غفلة منهم وأك��ث��ر فيهم القتل حتى

واسترجعت واستغفرت لهّ ،
ثم أمر رسول

تفرّ قوا .89ي��ص��وّ ر ه���ذا ال����دور ال���ذي كانت

هللا (ص) فدفن.
إن وراء ح��رب
ويُ ��ق��ال ّ

تقوم به النساء أي (دور التحريض) موقف

البسوس90

تلك

األب��ي��ات ال��م� ّ
�وث��ب��ات ال��ت��ي قالتها البسوس

المشركات يوم أح��د ،يوم ذرّ ت العنجهية

جساسا ابن أختها.
تحرّ ض
ً

الجاهلية قرنها ،لمّ ا اجتمعت قريش ومن
أط��اع��ه��ا م���ن ال��ق��ب��ائ��ل ع��ل��ى ح���رب رس���ول

أص��ع��ب ال��م��واق��ف ك���ان م��وق��ف جليلة

هللا (ص) ،وق���د خ���رج ال��م��ش��رك��ون ومعهم

زوجة كليب وأخت جساس :إذ اجتمعت

خ��م��س ع��ش��رة ام������رأة ،وك���ان���ت ه��ن��د بنت
عتبة والنساء حولها يضربن على الدفوف

�ي للمأتم فقلن ألخ���ت كليب:
ن��س��اء ال��ح� ِّ

ّ
رح��ل��ي جليلة ع��ن مأتمك( ،ونالحظ هنا

وهن يرددن غناءها
ويرقصن ،وهي تغ ّني،
ّ

أن المأتم مأتم أخ��ت كليب وليس مأتم
ّ

خلف ال��رج��ال ويحرّ ضنهم .وب��ع��د انتهاء

فإن قيامها فيه شماتة وعارٌ علينا
جليلة)،
ّ

ُ
والنساء اللواتي معها
المعركة خرجت هن ُد

عند العرب ،فقالت لها :يا هذه اخرجي عن

ّ
حسان
تشفيا ،وقد هجاها
يمثلن بالقتلى
ّ
ً

ُ
ُ
وشقيقة قاتلنا،
أخت وا ِت ِرنا
مأتمنا ،فأنت

بن ثابت .وفي المقابل يعطينا موقف صفية
ُ
يوم أحد فكرة عمّ ا فعله اإلسالم في نفس

فخرجت وهي تجرُّ أعطافها فلقيها أبوها
ُمرّ ة ،فقال لها :ما وراءك يا جليلة؟ فقالت:

ال��م��رأة المسلمة المؤمنة ال��ص��اب��رة ،مقابل

ْ
ثك ُ
وحزن األبد ،وفقد حليل ،وقتل
ل العدد
ُ

الجبارة المكابرة،
موقف الجاهلية المشركة
ّ

��رس األح��ق��اد
أخ ع��ن قليل ،وب��ي��ن ذي��ن غ� ُ

ويُ روى أن صفية بنت عبد المطلب خرجت
ُ
تنظر ي���وم أح���د إل���ى ح��م��زة وك���ان أخ��اه��ا

الصفح وإغ�ل�اء ال��ديّ ��ات؟ فقالت جليلة:

وتفتت األكباد ،فقال لها :أو يُ ّ
ّ
كف ذلك كرم

ألمها ،فقال رس��ول هللا (ص) البنها الزبير:
َ
إلقها أرجعْ ها ال ترى ما بأخيها ،فلقيها الزبير

د ُ
ن ت َ
ع
ورب الكعبة:
أمنية مخدوع
ّ
ُ
أبالب ْد ِ

تغلب دمَ ربّها! قال :ولما رحلت جليلة،
ُ
لك

فقال :ي��ا أمّ � ْ
إن رس���ول هللا (ص) ي��أم��رُ ك
���هّ :

قالت أخت كليب :رحلة المعتدي وفراق

��م؟ فقد بلغني ّ
أن��ه
أن ترجعي ،فقالت ولِ� َ

ٌ
ويل غ ً
دا آلل مرّ ة من الكرّ ة! فبلغ
الشامت،

عز وج� ّ
ُم ّثل بأخي وذل��ك في هللا ّ
�ل قليل،

ُ
تشمت الحرّ ة
قولها جليلة فقالت :فكيف
ُّ
وترقب ِو ْترها! أسعد هللا ج ّد
بهتك سترها

ألحتسبن
فما أرض��ان��ا بما ك��ان م��ن ذل���ك،
ّ
�رن إن ش��اء هللا ت��ع��ال��ى ،فلما جاء
وألص��ب� ّ

أختي ،أف�لا قالت :نفرة الحياء ،وخوف

الزبير رسول هللا (ص) فأخبره بذلك قال:

االعتداءّ ،
ثم أنشأت تقول:
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ي�������ا اب������ن������ة األق���������������وام إن ش�����ئ�����ت ف�ل�ا

ّ
ب������ال������ل������وم ح�����ت�����ى ت���س���أل���ي
ت����ع����ج����ل����ي

������ي�������ن�������ت ال�����������ذي
ف������������������إذا أن���������������ت ت�������ب� ّ

ي�����وج�����ب ال� ّ
������ل�������وم ف����ل����وم����ي واع�����ذل�����ي

إن ت���ك���ن أخ� ُ
�����ت ام�������رىء لِ����ي����مَ � ْ
���ت ع��ل��ى

�������ق م�����ن�����ه�����ا ع�����ل�����ي�����ه ف����اف����ع����ل����ي
ش��������ف� ٍ

��������ل ع������ن������دي ف������ع� ُ
ج� ّ
�������اس ف���ي���ا
�������س� ٍ
�����ل ج� ّ

ح����س����رت����ي ع����مّ ����ا ان����ج����ل����ت أو ت��ن��ج��ل��ي

ُ
�������اس ع����ل����ى وج����������دي ب��ه
ج�������س
ف�����ع�����ل
ٍ
ّ

����������������دن أج�����ل�����ي
ق���������اط���������عٌ ظ�������ه�������ري وم�
ٍ

����ن ُف�����قِ �����ئ�����ت ع����ي����ن����ي س�����وى
ل�������و ب�����ع�����ي� ٍ

أخ������ت������ه������ا ف������ان������ف������ق������أت ل���������م أح�����ف�����ل
ت������ح������م� ُ
�����ل األمُّ

ت����ح����م� ُ
����ن ق��������ذى ال����ع����ي����ن ك��م��ا
���ل ال�����ع�����ي� ُ

أذى م��������ا ت���ف���ت���ل���ي

ي���������ا ق������ت������ي ��ًل��اً ق��������������وّ ض ال���������� ّده����������ر ب���ه

َ
������ل
����ي ج����م����ي����عً ����ا م�������ن عَ � ِ
س������ق������ف ب�����ي�����ت� َّ

���ت� ُ
����ت ال���������ذي اس����ت����ح����دث� ُ
ه���������دمَ ال�����ب�����ي� َ
���ه
ورم������������ان������������ي ق��������ت� ُ
�������ل� ُ
����ب
�������ه م����������ن ك�����ث� ٍ

ل
وان�����ث�����ن�����ى ف������ي ه��������دم ب����ي����ت����ي األوّ ِ

َ
��ل
ِرم�������ي�������ة ال����م����ص����م����ي ب������ه ال���م���س���ت���أص� ِ

�������ن ال��������ي��������ومَ ق����� ْد
ي�������ا ن�����س�����ائ�����ي دون��������ك� ّ
�����ب ب����ل� ً
�����ص������ن������ي ق�������ت� ُ
خ� ّ
���ظ����ى
������ل ك������ل������ي� ٍ

زء مُ ����ع� ِ
���ص����ن����ي ال������� ّده�������ر ب��������������رُ ٍ
خ� ّ
���ل
���ض� ِ
م�������ن ورائ���������������ي ،ول� ً
������ظ�������ى م���س���ت���ق���ب���ل���ي

ل�����ي�����س م�������ن ي����ب����ك����ي ل����ي����وم����ي����ن ك���م���ن

ّ
إن����������م����������ا ي������ب������ك������ي ل��������ي��������وم ي����ن����ج����ل����ي

ي���ش���ت���ف���ي ال��������م��������دركُ ب������ال������ث������أر ،وف����ي

َ ُ ْ ُ
���ل
َدرَك����������������ي ث�
�������������أري ث��������ك��������ل ال����مُ ����ث����ك� ِ

ب��������������دلاً م������ن������ه دمً ��������������ا م���������ن أك����ح����ل����ي

ل�����ي�����ت�����ه ك������������ان دم������������ي ف�����اح�����ت�����ل�����ب�����وا
إن������������ن������������ي ق���������ات���������ل���������ة م�������ق�������ت�������ول� ٌ
������ة

ّ
����������ل هللا أن ي�����������رت�����������اح ل����ي
ول�����������ع�

ُ
ُ
جعَ ْ
وستفجع باألخ واألقارب
ت بالزوج
ف ِ

بالثأر مصيبة جديدة لها ُتضاف إلى مصيبتها

ف��ي ث��أر ال تعرف متى تكون نهايته ،فهي

األولى .إنها حالة المرأة في عصر قائم على

ال��خ��اس��رة ف��ي ك� ّ
��ل األح������وال ،أخ���ت كليب

الغلبة والثأر والعصبية .ولعمرة بنت دريد بن

ستشفى عندما ي��ؤخ��ذ ب��ث��أره ،وف��ي األخ��ذ

َّ
الصمة 91شعرٌ رثت به أباها:

ج����������زى ع������ ّن������ا اإلل������������ه ب�����ن�����ي ُس� َ
����م
����ل�����ي� ٍ

������اق
وأع�����ق�����ب�����ه�����م ب�����م�����ا ف�����ع�����ل�����وا عُ �������ق� ِ

وأس��������ق��������ان��������ا إذا ِس����������رْ ن����������ا إل����ي����ه����م

دم������������اء خ������ي������اره������م ي����������وم ال����ت��ل�اق����ي

م��������ن��������وهٍ ب�������ك م�������ن ُس� َ
ِّ
�����م
�����������رب
ف�
�����ي� ٍ
ّ
�����ل� ْ

����������اق
أج�������ي�������ب ،وق���������د دع�����������اك ب���ل���ا ِرق�
ِ

����ك� ْ
وأخ���������رى ق�����د َف� َ
����ك� َ
�����اق
����ت م�����ن ال������وَ ث� ِ

ورب ك������ري������م������ةٍ أع������ت������ق������ت م���ن���ه���م
ّ
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ً
أيضا:
وقالت ترثيه،
ق���ال���وا ق��ت��ل��ن��ا دري������ ًدا ق��ل��ت ق���د ص��دق��وا

وظ� ّ
������ل دم����ع����ي ع���ل���ى ال���خ���دي���ن ي���ب���ت���درُ

ل��������وال ال����������ذي ق����ه����ر األق��������������وام ك� ّ
���ل����ه� ُ
���م

رأت ُس� َ
����ب ك����ي����ف ت���أت���م���رُ
����ل�����ي� ٌ
����م وك�����ع� ٌ

إذا ل���ي���ص���ح��� َب���ه���م غ����ي���� ًب����ا وظ������اه� ً
�����رة

ٌ
ج��ح��ف��ل
ح��ي��ث اس���ت���ق���رّ ن���واه���م

ذِ ف������رُ 92

وأغ��ل��ب النماذج الشعرية األخ���رى التي

ّ
وكلها تدور حول معاني
يعدو بضعة أبيات،

ذك��رت في كتب أدب النساء الجاهليات ،ال

القوّ ة والشجاعة والكرم وإغاثة الملهوفين،

ّ
الحض على الثأر وتأبين
تخرج عن موضوع

عندهن.
إلى آخر هذا الشريط ال��ذي نسمعه
ّ

الموتى ورثائهم ،لذلك ال نرى ضرورة للحديث

وك��ي ال يتشعّ ب الحديث أكثر ويخرج عن

عن الشواعر ّ
لهن ال
أن ما ُذكِر ّ
سيما ّ
كلهن ،ال ّ

سياقه المرسوم ،سنكتفي بهذا القدر.

الهوامش

 - 1طه حسين ،المجموعة الكاملة ،دار الكتاب ،م  ،5ص .72

 - 9ابن عبد ربه ،العقد الفريد ،ج ،٦ص .٨٧

 - 2قصة البسوس في األغاني ،ص  36وما بعدها.

 - 10ال��ح��ارث بن ع��وف هو ممدوح زهير بن أب��ي سلمى ،وقد

ُ -3
أن عمرًا بن هند ق��ال ذات ي��وم لندمائه :هل تعلمون
“ذكر ّ
ُ
ُ
أحدًا من العرب تأنف أمّ ه من خدمة أمي؟ [وقد كانت أمّ ه

وردت القصة في األغاني ،ج ،١٠ص .٢٩٥

 - 11دريد بن الصمة سيد بني جشم ،وفارسهم ،وقائدهم ،وهو

عمّ ة امرئ القيس بن حثجر الشاعر] ،فقالوا :نعم! أمّ عمرو

معاوية بن الحارث بن بكر ،ك��ان أط��ول الشعراء الفرسان

ألن أباها مهلهل بن ربيعة ،وعمّ ها
بن كلثوم ،قال :لِمَ ! قالواّ :
كليب وائل ّ
أعز العرب ،وبعلها كلثوم بن مالك أفرس العرب،

العرب ،وأشعرهم برأي ابن سالم.

بن كلثوم يستزيره ،ويسأله أن يزير أمّ ه :فأقبل عمرو من

سيدًا من سادات قومه،
ٌ
الخنساء
لقب غلب عليها ،كان أبوها ّ

بنت مهلهل في ظعن من بني تغلب ،فدخل عمرو بن كلثوم

وال��خ��ن��س��اء ه��ي ال��ص��غ��رى ،وي� ّ
��رج���ح ال��م��ؤرخ��ون أن مولد

غ��زوً ا ،وأبعدهم أث��رًا ،وأكثرهم ظفرًا ،وأيمنهم نقيبة عند

سيد قومه ،فأرسل عمرو بن هند إلى عمرو
وابنها عمرو وهو ّ

 - 12الخنساء بنت عمرو بن الشريد من بني ُسلم ،وتماضر اسمها

الجزيرة إل��ى الحيرة في جماعة من تغلب ،وأقبلت ليلى

ذا نفوذ واسع وثروة طائلة ،وكان له ابنان صخر ومعاوية،

على عمرو بن هند في رواق��ه ،ودخلت ليلى على هند في

الخنساء كان نحو ٥٧٥م ووفاتها سنة ٦٦٤م .انظر :أبو الفرج

اإلصفهاني ،األغاني ،ج  ،١٠ص  ٢٤وما بعدها /مقدمة ديوان

قبة من جانب ال��رواق ،وقد كان عمرو بن هند أمر أمّ ه أن
ّ
ُّ
ّ
بالطرف وتستخدم ليلى ،فقالت هند:
تنحي الخدم إذا دعا

الخنساء ،ص  ،٧٩دار الحياة /ابن قتيبة ،الشعر والشعراء،

ناوليني الطبق يا ليلى ،فقالت ليلى :لتقم صاحبة الحاجة
ّ
وألحت ،فصاحت ليلى“ :واذلاّ ه!
إلى حاجتها ،فأعادت عليها

ص .٢٦٠

 - 13ابن عبد ربه ،العقد الفريد،ج  ،٦ص .١٠٢
ّ
الزجاجي ،األمالي ،ص .١٠٩_١٠٦
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يا لتغلب! فسمعها عمرو بن كلثوم ،فثار ال��دم في وجهه،
ووث��ب إل��ى سيف لعمرو بن هند مُ ّ
علق بالرواق فضرب به

 - 15الزوزني ،قصة األعشى ،ص  ،٣٠٩واألغاني ،ج ،٩ص ١٠٨

وص  .١٢٩وانظر في األغاني قصة أبي نجم العجلي ،ج،١

رأس عمرو بن هند” انظر :األغاني ،ج ،11ص .56

 - 4الزوزني ،شرح المعلقات ،ص  ،221والمجاني في األدب ،ج،1

ص  ١٤٠و ص .١٥٠

 - 5يزيد بن المدان :أول حارثي ن��زل ن��ج��ران ،ك��ان لقبه (خير

ج ،١ص .٣٥٣
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ص .135
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 - 17قصة مقتل طرفة بن العبد ،وقصة النابغة والمتجردة،
 - 18لسان العرب وتاج العروس :مادة :ضمد.

 - 7المتلثم :البس الدرع.
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 - 21النويري ،نهاية األرب ،ج  ،١٦ص .٥٨
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الجاهلية،
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ّ
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 - 41الشعر “لألفوه األودي” صالءة بن عمرو بن مالك بن عوف،

 - 60الزوزني ،شرح المعلقات ،ص .٢٠٣

أحد الشعراء الجاهليين ،ترجمته في األغاني ،ج  ،١٢ص
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 .١٦٩وفي الشعر والشعراء ،ص .١٤٩
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 - 64األعشى ،الديوان  ،ص .١٤٤

 - 63األعشى ،الديوان  ،ط .صادر ،ص .١٤٤

 - 43م،ن ،ج  ،١ص .٢٩

 - 65ابن قتيبة ،الشعر والشعراء ،ص .٢٥٦

 - 45نجد ترجمته في األغاني ،ج ،٢ص  ١٦٠وما بعدها ،وفي

الشعر والشعراء ص  .٢٣٠وم��ا ورد في األغ��ان��ي عن أمه،

 - 66أبو فرج اإلصفهاني ،األغاني ،ج  ،١٤ص .١٤٤

أوس بن مالك من بني عبس قد تزوّ ج بنت رياح بن عمرو

ُ - 68
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مع أصحابه ويشرب الخمر ويسقيهم وتغنيه قيانه” األغاني،

بن عوف بن الحارث وكان له أمه ،يقال لها الضرّ اء فأعلقها

ج ،٩ص .٨٧

بالحطيئة ورحل عنها ،وكان لبنت رياح أخ يقال له «األفقم»،
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ولما ولدت الضرّ اء الحطيئة جاءت به شبيهً ا باألفقم ،فقالت
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لها موالتها مم أين هذا الصبي؟ فقالت لها من أخيك ،وهابت

 - 71ثوب مصبوغ بالزعفران.

فشبهته بأخيها ،فقالت لها :صدقت،
أن تقول لها من زوجك،
ّ
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 - 7الخنساء :شرح ديوان الخنساء ،منشورات مكتبة الحياة ،ال تاريخ.

 - 8زهير بن أبي سلمى ،الديوان ،شرح األعلم .القاهرة1323 ،هــ.

 - 9الزوزني :شرح المعلقات العشر ،منشورات مكتبة الحياة.1989 ،
 - 10الزوزني :شرح المعلقات السبع ،دار القلم ،بيروت ،ال تاريخ.

 - 11الشنفري المية العرب ،سلسلة الروائع ،ط ،2الجزء الثاني.1938 ،
 - 12طرفة :ديوان طرفة ،ط .صادر_ بيروت ،ال تاريخ.

 - 13النابغة الذبياني :ديوان النابغة الذبياني ،دار صادر_ بيروت ،ال تاريخ.

 - 14عنترة :ديوان عنترة بن ش ّداد ،ط .دار الحياة.1981 ،

المراجع

 - 1األب شيخو :المجاني الحديثة :تحقيق لجنة من األساتذة ،المطبعة الكاثوليكية .بيروت ،ال تاريخ.
 - 2ابن قتيبة :الشعر والشعراء ،ط .دار الثقافة ،بيروت .1964

 - 3ابن األنباري محمد بن القاسم ،شرح القصائد السبع الطوال ،طبعة أمين هندية ،ال تاريخ.

 - 4ابن رشيق ،العمدة ،المكتبة التجارية الكبرى ،القاهرة .1955

 - 5ابن سالم :طبقات ابن سالم ،ت .محمود شاكر ،دار المعارف ،مصر .ال تاريخ.

 - 6ابن عبد ربه ،أحمد بن محمد ،العقد الفريد ،تحقيق أحمد سعيد العريان ،المكتبة التجارية الكبرى ،ط ،20القاهرة1375 ،هــ1953 /م،
 - 7ابن عبد ربه ،أحمد بن محمد ،العقد الفريد ،المطبعة األزهرية ،ال تا.

 - 8المزرباني ،الموشح ،تحقيق علي محمد البجاوي ،المطبعة السلفية ،ال تاريخ.
 - 9ابن هشام :السيرة النبوية ،تحقيق األستاذ السقا وآخرين ،ط ،2مصر .ال تا.

 - 10أبو حيان التوحيدي :البصائر والذخائر ،تحقيق إبراهيم الكيالني ،مكتبة أطلس .دمشق ،التا.

 - 11أبو الفرج اإلصفهاني :األغاني ،ط.دار الكتاب .1927

المحبر ،الناشر :ردمك ،ط 1361 .هـــ.
 - 12أبو جعفر ،محمد بن حبيب البغدادي ،كتاب
ّ

29

 - 13الجاحظ ،البيان والتبيين ،تحقيق حسن السندوبي ،مطبعة االستقامة .القاهرة .1947
 - 14الجاحظ ،الحيوان ،شرح يحيى شامي ،دار مكتبة الهالل ،ط .بيروت.

 - 15جرجي زيدان :تاريخ آداب اللغة العربية ،الجزء األول_ دار الهالل .ط .بيروت.

 - 16جواد علي :المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم .بغداد ،ال تا.

للضبي ،شرح :حسن السندوبي ،المطبعة الرحمانية بمصر.1926 ،
المفضليات في شعر العرب
 - 17حسن السندوبي:
ّ
ّ

 - 18شكري فيصل :تطور الغزل بين الجاهلية واإلسالم ،ط .دار الحياة ،بيروت .1965
 - 19شوقي ضيف :الفن ومذاهبه في الشعر العربي ،ط .دار المعارف ،القاهرة .1960
 - 20شوقي ضيف :الفن ومذاهبه في النثر العربي ،ط .دار المعارف ،القاهرة .1965

 - 21الطبري :تاريخ الرسل والملوك .الجزء األول ،تحقيق أبو الفضل إبراهيم ،دار المعارف بمصر.1966 ،
 - 22طه حسين :في األدب الجاهلي ،المجموعة الكاملة ،المجلد الخامس ،دار الكتاب.1973 ،

 - 23عبد السالم الترمانيني :الزواج عند العرب ،عالم المعرفة ،الكويت ،العدد  ،80آب .1984

 - 24ناصر الدين األسد :مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية ،دار المعارف بمصر.1960 ،
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