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 الزهراين صالح صالح عيظة  

 الرياض، -أستاذ األدب األندليس املساعد، جامعة امللك سعود

 اململكة العربية السعودية

 

 (هـ8/4/1439يف  للنرش وقبل   ،هـ10/2/1439)قدم  للنرش يف  
 

 .يمياء، األندلس، شعر ألغاز، تأويل، س:  املفتاحية الكلامت

تسائل الدراسة احلارضة النص الشعري امللغز يف األدب األندليس، حماولة إلقاء الضوء عىل البحث: ملخص

أهم عالماته املتصلة باألنثى، يف بحث عن األنساق املضمرة وراء اللعبة الشعرية، ودورها يف توثيق القيمة 

تلقي. ولن تقف الدراسة عىل حدود النسق السالب الذي يغلب الثقافية التي حتملها وجتديدها يف ذهن امل

الرتكيز عليه يف مثل هذه الدراسات؛ بل ستلتفت أيًضا لألنساق املوجبة املنطوية عىل قدر كبري من املكانة 

للمرأة األندلسية. وسبيلنا للكشف عن هذه املضمرات، هو تأويل العالمات تأوياًل يذهب هبا أبعد من 

السطحي للنصوص، موقنني األمر ليس من قبيل التعسف يف التحليل؛ بقدر ما هو رضورة  مستوى الفهم

يمليها واقع النص امللغز نفسه، بام هو لعبة يف الظاهر وخزينة لألنساق اخلطرية واملهمة يف جوهر األمر. 

عود للزمن املتأخر والنصوص املنتخبة للدراسة ال تنتمي لعرص واحد من العصور األندلسية، مع أنَّ غالبها ي

 .من عمر األندلس؛ العرص الذي شاع فيه هذا النوع من النشاط الشعري رشًقا وغرًبا
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Abstract: This study aims to analyze the poetry of the puzzles in the Andalusian literature, and shed 
light on the signs related to the female in it, which hide serious connotations behind the poetic game. 
The study will not only deal with the negative connotations, as scholars normally do, but will also 
address the positive pattern, which contains important indications of the value of women in the 
Andalusian culture. Our interpretation of the texts will be to the extent that the profound significance 
of the signs is revealed to us without without the intention of exaggerating to prove any of the 
patterns. The texts chosen for the study belong to different ages of the Andalusia literature with a 
focus on late ages due to the prevalence of this type of poetic art.  
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 املقدمـــة

   تأطري نظري: ،اللغز  

يبدو أنَّ النزعة نحو اإللغاز قديمة قدم اإلنسان 

نفسه، حينام كان يرصد ما حوله بكثري من اخلوف 

والدهشة واحلرية. ولعل ثنائية احلياة واملوت عند الفرد 

البدائي هي املسؤول األول عن متكن صورة املجهول 

ل غموضه والسيطرة القاتم يف ذهنه، فاندفع حماواًل ح

عليه، ليستحيل األمر هاجًسا يوجه سلوكه القويل 

والعميل. وال حيسن إغفال مظهر آخر مثري ارتبط 

بالعقل اإلنساين منذ نشأته، وكان حافًزا يدفع إىل بناء 

اللغز وتفكيكه يف آن واحد؛ أال وهي األحالم والرؤى 

التي ختتص بنمط من الرتميز أتيح لإلنسان فكه 

طه عىل واقعه عن طريق التأويل القائم عىل وإسقا

اخلربة واحلدس؛ تلك التي تنهض عليها األلغاز متاًما، 

وهو موضوع جدير بغري قليل من التقيص والدراسة؛ 

 لتعلقه بالعالمة وحاجته للتأويل. 

والواقع أنَّ التاريخ اإلنساين حيتفظ بنامذج من 

من  ترميز الواقع وجتسيد ما يعتمل يف فكر الفرد

مواقف إزاء الكون والوجود؛ ولنذكر مثاًل قصة 

ُأوديب، ولغز الواحدة واالثنتني والثالث الذي مل يكن 

حله خالًصا ألهل املدينة، بقدر ما هو جماهبة لفكرة 

املوت أواًل، وإن استحال نقمة عىل البطل شخصًيا. 

ويف القصة داللة بينة عىل عمق تأثري الغموض، وأنَّ 

 انفراج يف القول يوازي الرغبة يف احلل ما هو إال

ا معاياة وحماجاة، فاألمر  انفراج الواقع نفسه. وألَّنَّ

ينطوي عىل حتدٍّ للطرف اآلخر ورغبة يف االنتصار 

عليه، وكأنَّ أحد الطرفني يف تفوقه يمثل اإلنسان يف 

غلبته عىل احلياة أو إخفاقه دوَّنا، وهنا حتل الكارثة؛ 

ة القديمة كان الفشل يف حل ففي بعض األلغاز الرشقي

اللغز يعني خسارة احلياة أحياًنا، فاملسألة وجود 

بالدرجة األوىل )انظر األساطري دراسة حضارية 

 وما بعدها(.  117، ص 2000مقارنة، 

وتبًعا ملفهومي الغلبة واالنكسار/احلياة واملوت، 

الكامنة يف اللغز منذ القدم، تدور مسميات هذا النوع 

العقيل؛ فيقال أحجية وأغلوطة ومعاياة من النشاط 

من زاويتي -وغري ذلك من العبارات، ويمكن 

جعلها مرادفات ملصطلح واحد  -وباطمئنان بالغ

. فلو عدنا لألصل اللغوي لعبارة "اللغز"جامع هو 

، وما تدل عليه من انرساب الريبوع يف حفرته "لغز"

املشقوقة يف األرض، واختاذه مسالك للمراوغة يف 

جتاهات يمنة ويرسة )لسان العرب، مادة )ل غ ز(؛ ا

أليقنا صالحية األخذ باالسم اجلامع من حيث إنَّ 

التعمية واألحجية واألغلوطة، تنهض بنوع من 

التضليل يستدعي إعامل العقل والتأمل أمام حاالت 

من التعارض، أو التقابل، أو املفارقة )لسان العرب، 

ويح والتلميح والكناية . وعنارص التل(1)("ل غ ز"مادة 

                                                 
وعن تعدد مسميات اللغز، انظر )علم التعمية واستخراج   (1)

 (. 32-28، ص ص  1، ج 1987املعمى عند العرب، 
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 "باليشء عن وجهه"وما شاهبها، هي يف جوهرها ميل 

، 2، ج1939)املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر، 

(، وهو العامد يف بنائية اللغز، وداللته الكلية 223ص 

 عىل كل أشكال الال ترصيح من لفظية ومعنوية.

 اللغز بني املنشئ واملتلقي:

بيعة حوارية حمضة، تستوجب يتمتع النص امللِغز بط

يقظة املتلقي وكفايته بالدرجة األوىل. وألنَّ احلال 

كذلك،  فإنَّ قصدية اإللغاز ابتداًء مظنة القيمة الفنية 

واحلوارية مًعا؛ ذلك أنَّ من األلغاز ما يكون عىل غري 

قصد من مبدعه وقت إنشائه، وقد فطن هلذا قدماء 

الذي يقول:  العرب عىل نحو من اإلمام السيوطي

وأبيات مل تقصد العرب اإللغاز هبا، وإنام قالتها "

)املزهر يف علوم اللغة،  "فصادف أن تكون ألغاًزا...

(. ومع أن السيوطي يف 578، ص 1، ج1986

املوضع ذاته حيرص األبيات التي مل يقصد العرب 

اإللغاز هبا يف حاالت بعينها؛ فهناك أيًضا نصوص 

لرتاث الشعري العريب، الوصف التي يزخر هبا ا

كوصف الطبيعة الذي يشخص الثمر والشجر دون أن 

تكون النية االلتواء عىل فهم املتلقي، بقدر محله عىل 

التداين من الصورة املثالية املرتسمة يف ذهن املبدع، 

لتكون هذه املثلنة سبيل انغالق املعنى أمام هذا 

 املتلقي. 

ه عرضة هذه التوسعة حلدود النص امللغز جيعل

النقباض مستوى اإللغاز فيه وقصور كفايات التحايل 

لديه؛ ففعل املصادفة يستبعد الوعي يف عملية اإلنشاء 

يف هذا النوع من النشاط الفني، والوعي مظنة 

للمقاربة. وانطالًقا  تهاالطمئنان لصواب الناتج وموافق

من هذا، لن يكون يف حسبان الدراسة سوى ما تقدره 

رصحية، لتكون املقاربة يف غنى عن من النصوص ال

 االنقحام يف متاهات املصادفة وشكوك جدواها. 

عند القدماء، وانتخاهبا  "لغز"وعوًدا عىل مفردة 

لوصف هذا النشاط اإلبداعي وما يقتضيه من التمويه 

والتغطية؛ نجدها بذلك قد أضفت عىل املتلقي قيمة 

حر، كبرية؛ فالريبوع وهو يعمي عىل موضعه داخل اجل

يستفز يف مطارده شهوة القبض واالصطياد، وهذا عني 

ما يطمح إليه مستقبل النص امللغز. إنَّ جهد املتلقي يف 

مطاردة احلل ال يقل عن جهد منشئ النص يف نسجه 

وتعميته، عىل أنَّ هذا املتلقي املوكول به جتاوز عقبات 

التضليل، جيب أن يكون من الكفاية بقدر مقنع، وهلذا 

)املزهر يف علوم  "فتيا فقيه العرب"لقدماء بـ عرب ا

وما بعدها(، فجعلوا  622، ص 1،ج 1986اللغة، 

 "فتيا"اللغز كاملسألة الفقهية امللتبسة ال ينسل خيوطها 

الفهم. وألجل هذه  -يف األصل-غري فقيه، والفقه 

التعقيد، كان اللغز مثاًل وسيلة لتشفري الرسائل 

صوصية ال هيتدي لتفكيكه السياسية، بأسلوب بالغ اخل

سوى بصري عارف، ويف الرتاث العريب نامذج لرسائل 

ال تبدو واضحة، وربام ظهرت غري مهمة يف حمتواها 

 الظاهر؛ ولكنها يف باطنها شديدة الداللة واخلطورة
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وما بعدها(. هذه  65، ص 1992)كتاب املالحن، 

الشفرات كام تتطلب براعة يف الرتكيب اللغوي والبناء 

 لداليل، حتتاج جهد املتلقي ونضجه الثقايف. ا

 األلغاز والبالغة:

يدور اللغز يف معناه االصطالحي عىل ركنني:  

ظاهر، وباطن، ما يعني لعبة يفرتض باملبدع واملتلقي 

عىل حدٍّ سواء مراعاهتا والفصل فيها بني املركز 

واهلامش. والسؤال القائم هنا: هل هلذه األلعوبة 

والفصاحة؟ يف الواقع حيجم بعض  حظ من البالغة

القدماء أمثال ابن سنان اخلفاجي عن إدراج األلغاز 

يف باب الفصاحة؛ بحجة ما يوكل هبا من الغموض 

والتعمية يف الوقت الذي تنحرص الفصاحة يف البيان؛ 

عىل خالف -أي اللغز-فلام كان وضعه "يقول: 

نا وضع الكالم يف األصل، كان القول فيه خمالًفا لقول

، ص 1982)رس الفصاحة،  "يف فصيح الكالم...

(. لكن ليس القدماء كلهم عىل هذه الشاكلة 226

يف احلكم عىل األلغاز )ونحن نخص الشعرية منها 

بمزيد عناية(، وإن كانوا مل يزيدوا عىل الرتدد حياهلا، 

كام فعل ابن األثري حينام جعلها يف منزلة بني بني 

، أو غريه ممن جعلوها أداة مستهينًا بقيمتها البالغية

لرياضة الفكر وقدح الفطنة، يف إشارة لدوري 

املنشئ واملتلقي، دون مزيد إيضاح )انظر املثل 

؛ الربهان يف وجوه البيان، 226، ص 2السائر، ج

 (. 119، ص 1969

وليس من اإلنصاف القول برفض القدماء إدراج 

ا األلغاز )األدبية خاصة(، يف باب البالغة بمفهومه

الدقيق؛ فمن الواضح أَّنم نظروا إليها من زاويتني: 

أوالمها الغموض الذي تتأسس عليه، وهو ما يتناىف 

مع مرشوع البالغة يف اإلفصاح واإلبانة، واألخرى 

خروجها عن رشف املعنى وجديته إىل باب التسايل 

واأللعاب، مع إرهاق فكر املتلقي واستهالك وقته، 

ألف يف استخراج املعمى  وهذا ما يشدد عليه بعض من

، ص 2، ج 1996من القدماء أنفسهم )علم التعمية، 

(. ما عدا ذلك، فالبنية الفنية للغز تستمد قيمتها 348

أساًسا من الرباعة يف توظيف البالغة العربية، وهذا 

مهم إدراكه عند مقاربة عالمات النص وتأويلها؛ إذ 

 املسألة تتعدى حدود الظفر باحلل. 

ألصل يف فكرة  اللغز إيقاع احلرية وألنَّ ا

واستنهاض العقل من حيث هو حماجاة أي عقلنة؛ 

وجب أن حيشد هلا من ألوان البالغة وأدوات الرتميز 

اللفظي ما جيعلها يف ذروة األداء الفني؛ لتكون يف 

مستوى هذه العقلنة. وهذه احلوارية  التي تقدمت 

أ أصيل ينهض اإلشارة إليها يف بنية اخلطاب امللغز، مبد

كام يشري تودوروف يف مقالته عن اللغز يف كتابه -

)التفاعل يف األجناس األدبية،  "أجناس اخلطاب"

عىل عنرص االستعارة التي يستند  -(339، ص 2010

عليها التأويل بال شك؛ فنمط االستعارة ثقايف بحت 

اجلناس عليه تؤول األفكار. ومن ناحية أخرى، يعدُّ 
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ناهيك عن املقابلة  ،األلغاز اللفظيةء وسيلة مهمة لبنا

عىل شاعر األلغاز طبيعة الظهور  مليهاموالطباق التي ي

تسهل عىل املتلقي  ، كامعليها اللغز جبولواخلفاء امل

 الفكرة واصطياد املعنى.  استنباط

األديب بناء اللغز  عنارص رسخالتورية من أ عدُّ وت

صنف من وأطوعها له، وهي عند ابن رشيق القريواين 

، ص 2000يف صناعة الشعر ونقده، العمدة ) اإلشارة

، كام جعلها ابن حجة احلموي مناط اجلامل يف (511

أحسن التعمية يف اللغز  نَّ وتقرر أ"األلغاز حني قال: 

خزانة ) "ما أسفر بعد احلل عن تورية بديعة يف باهبا...

. وليس يف (361ص،  1987وغاية األرب،  األدب

ا يف اللغز أدواهتغة نية للوقوف عىل إشارتنا للبال

الشعري األندليس؛ فمعلوم دورها يف بنائه واتكائه 

ما نريده هنا هو البالغة بوصفها وسيلة لصناعة  .عليها

وسيكون هلا يف موضوع  ،الداللة عليهاوالعالمة 

ولنا أن نستعري ما  التأويل شأن نعتد به يف هذه املقاربة.

وضوع التعمية عند العرب، قاله بعض املشتغلني عىل م

من أن إخفاء املعاين بالتورية ال يعتمد عىل قواعد 

 "فطنة املرتاسلني وخربهتم وثقافتهم"بعينها، بل عىل 

(؛ وهذا ما 42، ص 1، ج1987)علم التعمية، 

سيكون نصب أعيننا ونحن نعالج العالمة يف 

 الصفحات القادمة. 

ا  قنواملتأمل يف بعض مرادفات اللغز، يستي أَّنَّ

صيغت عىل أساس من البنية اللفظية واملعنوية، أو 

وفاق الطريقة التي ُيتعامل معه هبا أحياًنا؛ يقول 

وللغز أسامء، فمنها: املعاياة، والعويص، "النويري: 

والرمز، واملحاجاة، وأبيات املعاين، واملالحن، 

واملرموس، والـتأويل، والكناية، والتعويض، 

، 2004األرب يف فنون األدب،  )َّناية "واإلشارة ...

 ث(. وهي ألقاب مل يكرت155-154، ص ص 3ج 

هبا القدماء إجرائًيا كام ينبغي رغم أمهيتها؛ ربام لقصور 

عنها، مع أنَّ النويري نفسه يقول معقًبا:  ةالبصري

ومعنى اجلميع واحد، واختالفها باختالف وجوه "

، ج 2004)َّناية األرب يف فنون األدب،  "االعتبارات

وجوه "(، فقوله: 155-154، ص ص 3

ييش بوجه من الدراية مل يمتحن كام يلزم.  "االعتبارات

والقارئ لكتاباهتم عن األلغاز إمجااًل يلمح قيمة 

للتلقي تفوق قيمة اإلنشاء غالًبا؛ فهذا ابن عدالن 

يستعان عىل حله "يقول عن فك املرتَجم )اللغز(: 

، والنشاط، واللغة، بأمور منها الذكاء، وجالء اخلاطر

والنحو، والتصاريف، والرتاكيب املستعملة يف اللغة 

)علم التعمية،  "وغريها ومعرفة العروض والقوايف...

 (.271-270، ص ص 1987، 1ج

وال شك أنَّ هذه الرشوط بمثابة الضامنات عىل 

التأويل العميق، وليس عىل الوصول إىل حل اللغز. 

، "تعملة يف اللغة وغريهاالرتاكيب املس"ولعل يف قوله: 

ما يدل عىل شأن السياقات يف العملية التأويلية، وربام 

كام خيتار ابن دنينري وصًفا  "املكر"بـ ُنعت بعضها
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ل يف رسالته عن املعمى:  كثري احلفظ للشعر "للمؤوِّ

، ص 2، ج1996)علم التعمية،  "مكاًرا باملعمى

دالن: كام يقول ابن ع "احلدس والتصيّد"(، أو بـ267

ثم حتدس عىل الواقعة والكالم فيها...وتتصيد املعنى "

، 1987)علم التعمية،  "الالئق بالواقعة والكالم...

(، وهي إشارات غري مبارشة لدور 302ص  1ج

 الثقافة واخلربة يف حل اللغز. 

 سيمياء التأويل والنص امللغز: 

ث ماعند غريامس عن السيميائية يف معجمه،  حتدَّ

ه تني ال غنى للقارئ السيميائي عنهام وهو أداب نوَّ

قرأ الذي جيدر أن تُ  ،الوسط الثقايف :يتناول نًصا أدبًيا ما

النصوص يف ضوئه، والكفاية العلمية للمتلقي نفسه 

عىل حدِّ تعبري -العالقةف ؛مزاولة القراءةالتي ختوله 

نسان( والوجود عالقة بني املوجود )اإل -هايدجر

غريامس وكورتيس  معجم) معرفةال ويل أت

هذا إنَّ  .(1)("مدخل القراءة"، 2، ج1986  ،السيميائي

 امللغز، نص األندليسلل تناعني ما نحتاجه يف مقاربحًقا 

معرفية مالئمة،  ياتكفا يتطلبهو نتاج وسط ثقايف  بام

؛ إذ فعل عىل أرض صلبةتكون بمثابة الوقوف املطول 

واستئناس  معارشة -كام يقول عبداهلل العروي-التأويل

يف سبيل القدرة عىل التمثل وختيل وسيلة للقياس 

ويتصل بالكفاية . (315، ص 2005)مفهوم التاريخ، 

                                                 
وانظر )الندوة الدولية الثانية لقراءة الرتاث األديب   (1)

 (."مقال لزعر" 2014واللغوي يف الدراسات احلديثة، 

، وهي مجلة "املوسوعة"ما يسميه أمربتو إيكو بـ 

املعارف القبلية واخلربات املعينة عىل جتاوز أزمة 

عند التأويل، ومراعاة ما يسميه  "املسافة الزمنية"

الذي يقصد منه مناسبة النص  "العامل املمكن"

اإلرغامات "للتأويل، ما يعني وجوب ممارسة نوع من 

، تفرتض استبعاد ماال ينسجم ليكون تفعيل "التأويلية

)الندوة الدولية  (2)عىل نحو سليم "الدائرة التأويلية"

الثانية لقراءة الرتاث األديب واللغوي يف الدراسات 

 (."مقال بريمي"، 2014احلديثة، 

 انفتاح النص األديب للتلقي أنَّ تفهم  ةومن احلكم  

 بهاملعمول  جراءيلزمه بالرضورة انفتاح يف مستوى اإل

املنهج املوظف  تفاوت البدهيييف دراسته، وعليه فمن 

 من اخلطأ ليسوهنا  .تبًعا خلصوصية النص األديب ذاته

 يقتضيه نص   ممعلواالتكاء عىل منهج  -يف تقديري-

وهو من املناهج األخرى،  ه بام يالئمهوتعزيز ،بعينه

ل عبدامللك امثأ املعارصين بعض النقاد اختيار

املنهج السيميائي مثالًيا للنص  يرىالذي  ،مرتاض

، لكنه ال يامنع الشعري برشط استدعاء عنارصه الدقيقة

وقد دأبنا نحن يف ": من اصطناع مناهج أخرى ملقاربته

ناولناها بالقراءة تعاملنا مع النصوص األدبية التي ت

التحليلية عىل السعي إىل املزاوجة، أو املثالثة، أو 

املرابعة، وربام املخامسة بني طائفة من املستويات 

                                                 
وللمزيد عن مرشوع إيكو التأوييل انظر )حدود التأويل،  ( 2)

 (.2008قراءة يف مرشوع أمربتو إيكو، 
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باصطناع القراءة املرّكبة التي ال جتتزئ بإجراء أحادّي 

يف حتليل النّص؛ ألّن مثل ذلك اإلجراء مهام كان كاماًل 

كّل ما فيه من دقيًقا؛ فلن يبغي من النص املحلِّل 

مرّكبات لسانّية )ونريد النسبة هنا إىل اللسان، وليس 

 إىل اللسانيات(، وإديولوجّية، ومجالية، ونفسّية، مجيًعا.

ا فيمكن اصطناع إما  وأما إذا كان النص شعريًّ

وإما  البِنَوية اللسانياتية مع حماولة اصطناع التفكيك؛

ية، والرمز، السيامئيّة مع استثامر كّل عطاءات التأويل

والقرينة، واإلشارة، واملامثل )اإلقونة(، واالنزياح، 

وكّل اإلجراءات السيامئّية التي يستظهر هبا املحّلل عىل  

التحليل ) "قراءة نّص شعرّي عىل نحو من اجلاملية راق  

ص ، ص 2005السيميائي للخطاب الشعري، 

. وهذه اإلضاءة من جهة السيميائية التأويلية (8،15

ة يف تناولنا للنص الشعري امللغز يف األدب معترب

العالمة يف  برّص اجلرعة الكافية لتوذلك باألندليس، 

، مدركني أنَّ هذا اللون الشعري املجحف بحقه

بالقدر الذي يمكنها من  تالسيمياء التأويلية قد أينع

التعامل مع العالمة الثقافية بكل أبعادها وأنواعها، ما 

ة والنشاط البرشي، ومنه يعني التفاصيل اليومي

اإلبداعي عموًما )انظر السيميائيات مفاهيمها 

 وما بعدها(. 11، ص 2012وتطبيقاهتا، 

تتخطى مهمتها اصطياد  -كام أسلفنا-هذه الدراسة 

املعنى امللَغز له، وحتاول تأويل العالمات الثقافية 

املندسة فيه واملتوارية وراء اللعبة اللفظية التي تبدو 

كل يشء يف فعل اإللغاز. وبمقابل أنَّ احلل يف وكأَّنا 

اللغز أحادي ومغلق يف الغالب، سيكون التأويل 

منفتًحا بفضل الرتكيز عىل العالمات التي مل حتظ 

رغم أمهيتها البالغة. -حسب علمي-باهتامم الدارسني 

إنَّ ارتكاز األلغاز الشعرية يف بنيتها العامة عىل ضغط 

، جيعل منها ميداًنا مهيًأ العبارة وتكثيف العالمة

 لتوظيف سيمياء التأويل ويعد بنتائج حمفزة. 

وبعيًدا عن نعته بالفن العابث، يمثل اللغز الشعري 

األندليس نشاًطا ذهنًيا يسلك العقل يف مراحل عدة 

وصواًل لفكرة احلل، وهذه املراحل مرتبطة بعقد 

معريف مع املرتاسلني، قوامه السياق الثقايف الشامل 

الذي هو رهان التحدي، حيمل عىل اللجوء 

إلسرتاتيجيات فنية عدة كالتورية، واالستعارة، 

والتلميح، وغري ذلك. إنه خطاب شامل يكتنف النص 

امللغز، وهو عرابنا يف التأويل يف هذه الدراسة؛ 

فالعالمة حتتاج تأوياًل يمنحها وجودها الذي ال تعطيه 

َّنائي؛ إذ حريته  لنفسها دون التأويل، كام أنه تأويل

 "حرية مرشوطة"حمدودة بنص، أو كام يعرب أحدهم: 

-454، ص 2014)انظر السيميائيات التأويلية، 

(، يقرر النص مساحاهتا وحدودها، وهو ما 455

ده بول ريكور حني عرف التأويل بأنه:  السري يف "يؤكِّ

)جملة العرب  " الطريق الفكري الذي يفتحه النص

 (.1988والفكر العاملي، 
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 الدراسة:

باطن حمجوب  معنىاللغز  سبق القول بأنَّ دعامة

، وكالمها مرهون ظاهر آخرعن طريق  (اقصدً )

باملالحظة لرتتب احلل عىل استحضارمها 

هناك عالمات يف النص  -باملقابل-واستجالئهام. لكن 

تقع يف نطاق  سياقات ومرجعيات إىلحتيل  مللغزا

 املتخفي الذي ال ُيفطن له.

حضور املرأة يف األلغاز الشعرية األندلسية،  إنَّ 

واتكاء الشاعر عليها يف تعميته، ظاهرة جيدر الوقوف 

عليها يف الوقت الذي نشغل عنها بتحري احلل، حتى 

إذا تفطناه رضبنا عن النص صفًحا بالكلية. والواقع أنَّ 

نموذج املرأة يكاد يكون القاسم املشرتك لكل أغراض 

موضوعاته، وعليه فليس بدًعا يف الشعر األندليس و

-شعر األلغاز، بل الغريب يف ظني هو أن الشعور به 

عملية التلغيز املهيمنة عىل  لضئيل مقاب -رغم خطورته

فكر املتلقي، وأزعم أنه حتى املنشئ هلذا الرضب من 

اإلبداع الشعري ال يفطن هلذا النموذج يف شعره، بالقدر 

 لك للسبب ذاته. الذي يكون يف موضوعات أخرى؛ وذ

والالفت، أنَّ هناك عينات من الشعر األندليس 

يكون فيها اإللغاز غري واضح االستعانة بنموذج املرأة، 

أنساًقا ختصها، وهذه هي -من الالوعي-مع أنَّه حيمل 

أخطر احلاالت وأعقدها عىل التأويل؛ ذلك لكوَّنا 

أنساًقا شديدة التخفي واملراوغة، ينعكس فيها عمق 

ق يف الثقافة من جهة، ويرس استدعائه من جهة النس

أخرى، ومتى كان سلبيًا )وذلك حاله غالًبا(، فهو أشد 

فتًكا بصورة املرأة ومكانتها. إنَّ مما يقع يف طليعة 

، هو مترين الذهن، اأهداف هذه الدراسة وواجباهت

وتنشيط احلدس اللتقاط هذه األنساق املختبئة خلف 

ملالهي، بينام أدوارها موضوعات تبدو من قبيل ا

 حاسمة يف تكريس األفكار واستظهارها.

وبالرغم من أنَّ املرأة األندلسية نعمت بمكانة 

جليلة يف جمتمعها، وقد وصفها بعض كبار املستعربني 

بالتفوق عىل نظريهتا املرشقية يف القيمة املجتمعية 

؛ فإنَّ ذلك ال يعني حكاًم شاماًل أو الزًما، (1)والثقافية

لعل النسق السالب ظل حمدًقا هبا لصالبة تراكامته و

وكثرهتا، وستقف الدراسة عىل النسقني مًعا؛ طمًعا يف 

 كامل النظرة وحتقق املوضوعية.

 النسق السالب

 : اجلسد/ اللذة

قال ابن اجلنان األندليس )ديوان ابن اجلنان 

 (:165، ص 1990األندليس، 

 واــــــضهلا قد متخ   وُحبىل بأبناء  

 ما ولدوها ها من بعد  ائ  ـــــبأحش

 اصفر  ع  ا مُ رد  بُ  لق  الط   سوها غداة  ك  

 دوهاق  ها ع  ق  أزرارُ ــــــــقعىل ي  

 سنُهاُح  ل  ــــــكامأوها قد ت  ملا ر  و  

 وهاُد س  ٌع ح  ال  نها ط  ـــــــر  مبد  أ  و  

                                                 
 (.2009املرأة يف األندلس، ) انظر عن ذلك (  1)
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وا قميص  ف    اجتلواو   بالربق   در  الب   قد 

 دوهاق  ما ف  عد  ن ب  ا م  ـــــــــــتهل  ه  أ  

ا در  نصفوا ب  وا ما أ  ــــنصفولو أ     مته 

 وهاُد ج  و   ذ  إ   اء  سن  وا ال  ـــمُ د  ع  ال أ  و  

 648يف هذا النص يلغز الشاعر ابن اجلنان )ت. 

تقريًبا( بالبطيخة؛ فاكهة الصيف املكتنزة، واملتكورة 

عىل أصوهلا من البذور املستقرة يف جوفها كسائر الثامر، 

ابتدرهتا السكني لتغدو قطًعا حلوة  حتى إذا نضجت

محراء اللون، غاصة باحلبات السوداء. هذا هو املشهد 

الطبيعي النفعي هلذه الثمرة، وهو مشهد ال يفي بحاجة 

اإلبداع، يف زمن درج فيه شعراء الطبيعة األندلسيون 

عىل االنحراف بظواهر الطبيعة إىل نوع من املثالية 

 األفالطونية. 

لن  -وسائر نصوص الدراسة -ويف هذا النص

يكون يف حسباننا التعرض لبنية اللغز أو البحث عن 

هذا النوع من العالمات  بحلوله، بقدر استجوا

املتكئة عىل نموذج األنثى وما تطوي من أنساق. وإذا 

جاز يف شعر الوصف األندليس تشبيه الطبيعة باملرأة؛ 

ا متاًما؛ فإنَّ جتريب األمر يف شعر األلغاز يبدو خمتلفً 

فحني يسوغ تشبيه الوردة باخلد األمحر من قبيل التشبيه 

املقلوب، فإنَّ املعاياة بالطبيعة يف اللغز عن طريق 

صفات األنثى تتعاىل عن السذاجة واملفهومية املبارشة، 

لغياب الطرف األول املدلول عليه بالعالمات. وكام 

قررنا غري مرة، لن نقف عند حدِّ التأويل املفيض 

للحل، بل التأويل املتفهم للعالمة والنسق، وأدوارمها 

 يف ترسيخ نموذج املرأة يف الثقافة. 

، "بىلُح "أوىل العالمات املاثلة يف النص السابق هي 

تدخل يف عالقة تشاكل مع ثمرة  كتناز،عالمة ا وهي

البطيخة من حيث االمتالء واخلصوبة، وهي أمور 

كرشاكتهام يف تقديم  يشرتك فيهام البرش والثمر، متاًما

اللذة املحسوسة؛ لذة الفاكهة الناضجة، ولذة املرأة 

املمتلئة باألنوثة. ما يسرتعي االهتامم يف هذه العالمة، 

هو الداللة املتوارية فيها، املحيلة إىل تشكيلة جسد 

األنثى، وهي داللة مغمورة بالظاهر املوهم باحلالة 

 العرضية املتمثلة باحلمل والوالدة. 

وخليق بالتدبر ما تذيعه األبيات من صورة األنثى 

احلامل يف الذهن، وهي صورة ال تقف عند مستوى 

اجلسد املجرد، بل تتخطاه إىل حالة املواقعة وآثارها، يف 

نسقية خمفية تستدرج نموذج املرأة نحو املتعة واللذة 

واجلسدية. والنص مكتظ بعنارص معززة هلذه النسقية 

، بوصفها "الطلق"، و"ولدوها"، و"أبناء"مثل: 

مرتتبة عىل فعل املجامعة يف األصل، إضافة  تحمصال

قدوا قميص "، و"أزرار"إلشارات لفظية أخرى نحو: 

بعيًدا عن مدلوهلا السطحي عىل حوائج -، التي "البدر

مترر أنساًقا ثقافية جتسدن مستلزمات املرأة يف  -األنثى 

، بوصفها عالمة مثاًل  "األزرار"صور من اللذة. لنأخذ 

تنقل الذهن إىل املتعة اجلسدية من خالل اإلحالة ملا 

بعد مرحلة ختطي اللباس، املتمثل يف بوابة اللذة وهو 
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تأكيد ملا ذكرنا،  "قدوا قميص البدر"الزر. وقوله: 

وفيه تناص ذكي مع قصة يوسف عليه السالم وامرأة 

العزيز، حينام كان فتق القميص عالمة عىل الرغبة 

رمًزا تارخيًيا هلا.  -يف هيئته تلك-لشهوة، بل أصبحوا

بطيخة وأكلها، بل  "فتح"إنَّ املسألة ليست يف احلقيقة 

هي أنساق جنسية مهيمنة عىل الذهن األندليس حيال 

 املرأة.

تقافز يف ذهن الشاعر  "املرأة احلبىل"ويبدو أنَّ فكرة 

األندليس املحاجي كلام تعلق األمر بثمرة مملوءة 

كسابقتها يف -بذور!؛ واألهم من ذلك كوَّنا عالمة بال

تيش بالنسقية املرتبطة بجسد األنثى. -النص الفائت

هـ (، )ديوان ابن جمرب 588يقول ابن جُمرَب )ت.  

 (:127، ص 2000األندليس، 

وح  ُحـب ىل  الد 
نات  ن  ب 

 وبكر  م 

يني ألُت ع  م  أل ُت ي دي هبا و   م 

ل دت  ول ها و  ت ضُّ ف   ــكن  متى ت 

ي ن   دِّ الي ـــــد  يِّ الن ار  أ و  ك   ب ك 

ن نٌي   ج 
ـــــة  ح  ار  ا يف ُكلِّ ج   هل 

ني   ا َت  يُء ب ت وأ م  ــــــث ُر م  أك   و 

، معتنًيا هبيئة "الصنوبر"يلغز ابن جمرب هنا بشجرة 

امتالئها بالبذور، وأنَّ الوسيلة لنيل هذه البذور يكون 

بتحريقها بالنار. والسؤال الثمرة باليدين أو  "بفتح"

املرشوع يف هذا املوضع: ملاذا املرأة احلامل حتديًدا مع 

أنَّ املشاهبة ليست مقصورة عليها؟ قدمنا أنَّ حضور 

األنثى يف الشعر األندليس طاغ  وشامل، سيام إذا كان 

الغرض وصف الطبيعة، لكن ليس هذا بجواب 

حتواء السؤال، وال مسألة املشاهبة يف االحتشاء وا

أصول احليوات. إنَّ وراء التعمية تداعيات من 

الالوعي تقيد املرأة غالًبا يف اجلسد واللذة، ويف 

األبيات من الدالئل ما يؤكد هذا النسق املخفي، كقول 

، وهي عبارة ال مزيد عليها يف "تفتضها"الشاعر: 

تكريس البعد اجلنيس يف التعامل مع األنثى وقرصها 

وقت الذي تكون النية الظاهرة فتح عىل املتعة، يف ال

 الثمرة. 

ولو عدنا إىل النص اآلنف وقارناه باحلارض؛ 

لوجدنا أنَّ الشاعر استعان عىل فكرته بعنرص املفارقة، 

بأحشائها  متخضوا"من جهة أنَّ املرأة ولدها أبناؤها 

، أو أن الوالدة حصلت بعد "من بعد ما ولدوها

. إنَّ الصورة "دتمتى تفتضها ول"االفتضاض مبارشة 

النسقية فرضت قران املرأة باخلصوبة واجلنس أكثر من 

أي يشء آخر، ومن ثم أضحت قيمتها موقوفة عىل 

هذين األمرين، لذلك وصف ابن جمرب الصنوبرة بكثرة 

البذور؛ داللة عىل اخلصوبة والقيمة الناجتة عنها، كام 

 هي املرأة متاًما. 

ليس مع كل امتالء إنه نموذج يرتدد يف الشعر األند

مجيل، ويشرتك يف ذلك املطعوم من الثمر وغريه؛ فهذا 

هـ (، يقول يف وصفه/ إلغازه  633الرفاء املريس )ت. 
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وتعميته هلا )املقتضب من كتاب حتفة  (1)بأكلة املجبنة

 (: 210، ص 1982القادم، 

 ُشغفُت بُحبِّ أ بكار  حـــباىل

ا ـــروس  نيُت هبا ع  ودي ل و ب   و 

ايل إ ذا ا يف املق  ــــت  ُبُدور   الح 

ا ت  للُعـــُيون هبا ُشموس   ت راء 

يتبنى الشاعر فكرة املفارقة يف البيتني وسيلة 

للمعاياة والتعجيب والتعمية عىل املتلقي، فاجتامع 

صفتي البكارة واحلمل مدهش بام مها ضدان ال 

جيتمعان يف الواقع الطبيعي، متاًما كدوران األقامر يف 

ة ال يف السامء وحتوهلا إىل شموس أرضية يف عني املقال

الرائي فجأة. واجلاملية مكفولة يف الصفتني؛ فاالكتناز 

عالمة مجال للمرأة يف الذائقة العربية كام هو معروف، 

وسبيل لالرتواء والنضارة للبكر وغريها، وهي يف 

الوقت ذاته إشارة خصب وحياة، وأكلة املجبنة 

من جهة امتالئها بلذيذ  ةالواألندلسية مضمونة احل

اجلبن والعسل، والبكارة فيها ليست إال ما تنعم به من 

الطزاجة؛ فلم متسها يد وال خرجت للنور إال لتوها. 

إنه مشرتك مجيل يقرن لذة املطعوم بلذة اجلسد، لكنه 

نسق خطري يربز املرأة بصورهتا املستهلكة رمًزا للجذب 

ام الذي أقحم صورة الشكيل واملتعة اجلسدية، وإال ف

                                                 
نوع من القطائف يضاف إليها اجلبن يف عجينها، "املجبنة:   (1)

، ج، 1988، انظر )نفح الطيب، "وتقىل بالزيت الطيب

 (. 184ص 1

احلبىل والبكر والعروس يف سياق احلديث عن صنف 

 من املأكوالت؟

ويف نموذج مشاكل جًدا، يقول ابن األبار )ت. 

هـ( يف وصف املجبنة والتعمية هلا )ديوان ابن  658

 (:  461، ص 1999األبار القضاعي، 

ـــــُدور    للصُّ
 ب نفيس ُمث ل جات 

ـــــــمت ان  من ن     ار  وُنور  هلا س 

ى   ذار  ُل وهي أ بكـــاٌر ع 
وام   ح 

ع  البُُكور   فُّ عىل األ ُكـــفِّ م   ُتز 

نهُ  قُّ ع  ي اُض الط لح  ما ت نـــــش   ب 

ـــُب اخُلُمور   يمها ُصه 
ف وق  أ د   و 

ام   ــــني ُتذاُق ط ع 
د  الط لِّ ح  رب   ك 

ُرور   ُج ال  ه  ا و  ه 
ـــــائ  يف أ حش   و 

االن   م  وك فٍّ  هلا ح   ب ــــــــني  ف 

ُفور   ة  السُّ ق 
ائ  ت ــــــــك  ر  اف   إ ذا و 

اة   ل ـــــــــة  يف هل  األ ه  ُرُب ك  ت غ   ف 

البُُدور   ت طل ـــــــــُع يف ي مني  ك   و 

رغم تفضيل البكر عىل الثيب يف الثقافة العربية، 

بدت حالة االمتالء باحلََبل أكثر جاذبية يف النص، 

اجلمع بني الصفتني أتى عن رغبة يف حتصيل  ولعل

الكامل املتعذر يف الواقع؛ فاملرأة ال تكون عىل احلالني يف 

وقت واحد، لكن جاز ذلك يف اإلشارة بصفاهتا 

لغريها ليكون األمر عالمتني عىل التامم يف اللذة 

اجلسدية؛ فالبكر والثيب صفتان جيري التفريق بينهام 
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دالة  "تزف"يف األصل. وكلمة  من واقع اهليئة اجلسدية

عىل البعد احلركي اجلسدي املنتهي باالستهالك احليس؛ 

فكام أن املجبنة اجلاذبة اللذيذة تنتهي يف فم اآلكل 

الشغوف هبا، كذلك تكون املرأة؛ فزفافها يعني اقتيادها 

ملن غايته اللذة اجلسدية من أنثى مل متسها يد من قبل. 

عالمة للذة املتداعية عىل واللون حارض أيًضا بوصفه 

األنثى؛ فاألبيض رمز اجلامل واجلاذبية األنثوية يف 

عالوة عىل -الذهنية العربية، ولون اخلمرة األمحر

داللته عىل التوقد واحلاموة املناسبني للحديث عن 

يمنحك مع اللون األبيض أمجل املركبات  -الشهوة

 اللونية للمرأة )البياض مع احلمرة(.

ليئة باملفارقات املكافئة ملفارقة البكارة واألبيات م

وعدمها؛ فالربد واحلر، والرشوق والغروب، واألهلة 

ألنساق غائرة يف  -يف الوقت ذاته-والبدور، عالمات 

الثقافة الذكورية، وذوبان املجبنة يف الفم )غروهبا( 

ونحوه، مترر أنساًقا سلبية تقرص جوهر املرأة عىل 

لرجل ومن أجل رغباته، وتأمل السلعية، والتقزم أمام ا

لتتأكد من فعل االشتهاء،  "رائقة السفور"قوله: 

 والغواية باجلسد. 

وهذا املؤرخ واألديب الشهري ابن سعيد األندليس، 

مل يسلم كذلك من فتنة املجبنة؛ يقول ملغًزا هبا )شعر 

 (:124، ص 2012ابن سعيد املغريب، 

وق ي إ ىل  د  ط ال  ش  ا اجُلود  ق   أ خ 

ة   ــــر 
اط نُها ُمق م  و   ُشُموس  ب 

ـــــل ه         رد  يف ف ص  ع  الو   َت  يُء م 

رة   ا للُمنى ُمســــف  ُجُهــه  أ و   و 

 ُحب ها 
تـــــِض  ق  يُفها ي 

ح  ت ص   و 

ه   ري  دِّ يقــِض ملــــن  غ   وب الض 

ما  نـــــد  ي هبا ع  د  ج  ث ُر و  أ ك   و 

ُك ُمســــت ب   ت ضح  ة  ُتع ضُّ ف   ِش 

أنَّه أمام مقطوعة -للوهلة األوىل-ال يشك القارئ 

يف الغزل، ثم ما يلبث أن يدرك أنَّه نص حماجاة 

استخدم الشاعر فيه األلوان املعرب عنها بألفاظ 

الشمس، والقمر، والورد، لإلشارة إىل ألوان املجبنة 

من الداخل واخلارج، وهي ألوان اجلذب واجلامل فيها، 

ام يقتيض تصحيفها وفق إشارة ك "حمببة"لتكون 

الشاعر. وغاية القصد ملوضوعنا يمكن توخيه يف 

البيت األخري من املقطوعة؛ فالعالمة الكربى كامنة يف 

، املعقودين عىل "تضحك"و "تعض"فعيل النقيض 

 مفارقة جتعل من اآلخر نتيجة لألول. 

واحلال أنَّ النصَّ يمثل هيئة آكل للمجبنة تغمره 

ليتشكل فم -بفعل العض عليها-يل اللذة، فتستط

ضاحك. وتلفيق العالقة بني الصورتني واضح، وتلك 

إشارة قوية إىل جتذر نسق املرأة اللذة/ املرأة اجلسد يف 

الذهنية األندلسية بوصفها نموذًجا جنسًيا حمًضا؛ إذ 

العض ليس عالمة إيذاء أو إيالم هنا وال وسيلة 

احلميمي بني  لألكل؛ بل عالمة عىل نوع من السلوك

اجلنسني، وكأنَّ األنثى طعام معد حلاجة الذكور، بينام 
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 الضحك عالمة القبول والرضوخ للذة من قبل املرأة. 

وبعيًدا عن املجبنة وغواياهتا، هذا الكاتب والشاعر 

هـ (، الذي ربام كان أكثر 749ابن اجلياب ) ت. 

الشعراء األندلسيني شغًفا هبذا اللون من النظم، كام 

تدل نصوصه الكثرية التي وصلت إلينا. ففي واحدة 

، 1994من مقطوعاته، يقول )ابن اجلياب الغرناطي، 

 (:295-294ص ص 

عة   ُه املنـــو  ــ            ـــــُه فاء   ما اسٌم إذا حذفت  منـ 

نا           ُمضافــــة ألربعـــ ة    فإهنــــــا بنــــُت الزِّ

وهو الرساج، من  "نارالف"يلغز الشاعر هنا بلفظ 

خالل التنبيه إىل حذف أول حروفه، فتصبح الكلمة 

، التي "بنت الزناد"، املكنى عنها يف النص بــ "النار"

مبتورة األخري )حرف الدال(،  -بدورها-ُأشري إليها

ومدلواًل عليه بمقابله يف حساب األعداد، وهو الرقم 

قط. (، يف عملية معقدة انحرصت يف بيتني اثنني ف4)

وليس بلوغ احلل وخلخلة التعقيدات هو ما يعنينا 

بالرغم من وفرة اخليارات يف  -اآلن؛ بل جنوح الشاعر

إىل خيار وحيد متعلق باملرأة )اجلسد  -املعاين واأللفاظ

!. وصحيح أن هذا "الزنا"خاصة(؛ أال وهو فعل 

اخليار منطقي لتمثيله أكثر احلروف الستة يف كلمة 

الطبع ليس اخليار اليتيم يف لعبة لفظية )الزناد(؛ لكنه ب

 من هذا النوع.

عالوة عىل ذلك، يمعن الشاعر يف استدعاء 

 "بنت"النموذج السلبي للمرأة عندما قرن الزنا بكلمة 

، وهو اقرتان يزيد من فداحة النسق "بنت الزنا"فقال: 

السالب املالزم لألنثى، ويؤكد أيًضا هيمنة األنساق 

يف حقها غالًبا. ثم متعن يف الرقم الذكورية املجحفة 

( بوصفه عالمة رقمية يمكن أن تفاقم من سلبية 4)

ذلك النسق املتعلق باملرأة؛ فاألربعة شهوُد الزنا، 

واألربعة احلدُّ األعىل يف عدد النساء للزوج الواحد، 

لكنها يف النص تبدو أكثر شناعة حني تشري ألبوة 

إنه نوع من التجريم  رباعية لالبنة من واقع فعلة الزنا.

لألنثى يف ثنايا ألعاب لفظية ال تقل خطورة يف ترسيخ 

النسق عن غريها من صنوف السلوك الفعيل 

 والكالمي، إن مل تزد عنه.

وشغف األندلسيني هبذا الفن غري حمدود ، فهذا أبو 

، ص 4، ج 1988البقاء الرندي يقول: )نفح الطيب، 

147 :) 

 ما اهتُّام
 ب عشق    وُمصطحبــــني 

ــــناق   مٍّ واعتـ  فا ب ض   وإ ن  ُوص 

ـيشء   ا اجتمعا لـ  مُر أ بيك  م   ل ع 

راق   وى معنى الق طيعة  والف   س 

يلغز الشاعر يف البيتني السابقني باملقص، مستغاًل 

فكرة التخالف يف هيئة صنعه؛ فاملقص يعتمد عىل 

فصل تقارب جزءيه وتقاطعهام إلجراء وظيفته يف 

األشياء. ولتعمية هذه اآللة الصغرية، مل هيتد خميال 

الشاعر لغري النموذج اجلنيس العتناق الرجل واملرأة، 

موظًفا عنرص املفارقة، فإذا االنفصال نتيجة للوصال، 
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 وهو حال قد ال ينطبق عىل كل السلوك البرشي. 

ويف النص عالمات للنسق السلبي املتسلل؛ فأفعال 

والعناق مثاًل، وردت يف سياق سلبي العشق، والضم، 

، ويقرَّنا "هتمة"يذمها ويسلكها يف نواقض االستقامة 

أيًضا بالقطيعة والفراق، وكأَّنام الزمتان للفعل املشني 

، الذي بدا وكأنَّه مناهض للفضيلة يف العرف "العشق"

الثقايف آنذاك. خلف هذا النسق السلبي تقف املرأة 

عن  -يف الثقافة الذكورية-قطًعا؛ فهي املسؤول الدائم

الرذيلة واإلغواء وتردي األخالق عموًما، ولو 

مارسُت نوًعا من التعسف )املحمود( يف التأويل؛ 

لقلت إين أجد يف املقص/القص/الفراق عالمة تدب 

 كبري  -فيها 
 
أنساق سلبية حتيل إىل احلد الرشعي  -بخفاء

أن تكون  -ال الرجل-)القطع( الذي تكاد املرأة 

 يته األوىل يف حكم العقلية الثقافية العربية.ضح

وهذا ابن األبار من جديد يقول ملغًزا بالشمعة 

 (:117، ص 1999)ديوان ابن األبار، 

اله    وصفراء  يف ل ون  املحـــــــبِّ وح 

ى ج   الدُّ
حشة   تقوُم بأنس  النفس  يف و 

ا ُعه  م  ــل  د  رياهُنا ه 
ت  ن  ط ــــرم   إ ذا اض 

ا ف ال ف رق   ـــج  ـــــُد الش  م  ا َت   إ ال أ هن 

ا  م  أ نُفس 
ا لُتنع  ــــد  م  هُبــــــــا ع   ُنعذِّ

ا ن ت ج  ـــــذاب  ت  ن  ع 
 وُرب  ن ع يـــم  م 

ة  هلا ى َُض  ح  مُس الضُّ ا ش  ت  هب  َض  
 أ 

ا  ب ل ج  ني  ت 
بـــــ اُح ح  ا اإل ص  أ ه  أ طف   ف 

باَّنا لتبقى تنري لون الشمعة األصفر، وميعها، وذو

ما حوهلا؛ خصائص ربام أغرت الشاعر بفكرة اإللغاز، 

فإذا به يستحرض نموذج املرأة دون غريه. إنَّ العالمات 

املنتدبة للنص هنا، ما هي إال أنساق ثقافية مرتسخة يف 

ذهن الشاعر الذي يغلب ترسهبا يف أبياته دون وعيه 

افًيا. وأوىل بسلبيتها، وخطورهتا، ورضرها عىل املرأة ثق

، التي ختتزل ماهية "األُنس"العالمات تتجىل يف لفظة 

وجود املرأة يف اللذة وضامنات املتعة وقت الظلمة 

والوحشة. وباإلضافة إىل سخرهتا للذة، تبدو هذه 

األنثى ضحية مستهلكة، ومستعملة لنفع الغري يف 

، والحظ إتيان "هلَّ دمعها"استسالم تام رغم املعاناة 

لرشط دون رابط ليكون داللة عىل رسعة جواب ا

اجلواب ومبارشته؛ فهي تنهار بمجرد اضطهادها، فال 

طاقة هلا باملقاومة أو الرفض، حتى استمرأت الذل 

 . "حتمد الشجا"واعتادت الدونية 

وهناك عالمة العذاب الواردة يف البيت الثالث يف 

معرض اإلشارة إىل احرتاق الشمعة يف نفسها بفعل 

، ما ييش "نعذهبا"ين الذين يأنسون بتعذيبها املنتد

بإمجاع ثقايف عىل قهر املرأة يف سبيل لذة الرجل، 

، لتكون سادّية "َعمًدا"واألدهى أنَّه تعذيب متعمد 

يرتكبها املجتمع يف حق املرأة. ويف َّناية املطاف، وبعد 

هذه كله، يأيت الرجل هلا برضة ليقيض عىل قيمتها متاًما، 

املطوية عىل الرضر، عالمة سلبية يف  "رضة"وكلمة 

حق املرأة خاصة حني تكون تلك الرضة أمجل كـ 
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يف مقابل الشمعة، فتتبدد قيمة املرأة  "شمس الضحى"

رغم تضحياهتا، متاًما كمصباح انطفأ فعم الظالم: 

 ."فأطفأها"

 :التملك/السيطرة

من سامت الثقافة الذكورية حب متلك األنثى 

ا الغرية التي تدفع إىل اإليذاء والسيطرة عليها، وم

والقتل أحياًنا إال صورة هلذا احلب السلبي املوصوم 

الذي نحن -باألنانية وعشق الذات. يف شعر األلغاز 

ترسبات دقيقة هلذا النسق، يكاد الفكر  -بصدده

ينكرها ألول وهلة، حتى إذا أعملته فيها، تبدت أمام 

 ناظريك عالماته واضحة جلية.

ارة الشنرتيني )ابن سارة األندليس، يقول ابن س

 (:53حياته وشعره، د.ت، ص 

ند  الط عام  ُمدحرج   ن  ع  ُمستحس   و 

اُه ن مرُي املاء  يف ُكلِّ ُبســـــت ان   ذ   غ 

ُعـــــُه فكأن هُ  ام  ق 
ـــــت  ب ه  أ  اف   أ ط 

ال ب  ُعقبان    ُقلوُب ن عــــاج  يف َم 

هـ(  517 يلغز الشاعر ابن سارة الشنرتيني )ت.

هنا بثمرة الباذنجان، ويشبهها بقلوب النعاج بجامع 

اللون والشكل، وهو تشبيه متثييل حيكي حال الباذنجان 

مطوًقا بأقامعه، وكأنَّه قلوب النعاج وقد أحكم عليها 

واحلق أنه ال يعنينا كثرًيا هذا التصوير  .جارٌح خمالبه

بل  الفائق يف النص، وال يشغلنا البحث عن حل اللغز؛

الذي هيمنا بالدرجة األوىل هو النسق املتخفي فيه؛ 

ذلك املعني باملرأة بوصفها ضحية االستحواذ 

والسطوة، ومثال اإلذعان واالستكانة. ويف النص 

عالمات عىل ذلك شديدة اللطف، كمنت حتديًدا يف 

الشطر األخري منه، وهو مدار الرباعة فيهام، وخندق 

، "قلوب"بارات: الحظ ع .النسق السلبي املضمر

، جتدها عالمات "عقبان"، و"خمالب"، و"نعاج"و

قاسمها املشرتك اإلضافة والتضاد؛ فالقلوب مضافة 

للنعاج تشري لليونة والدجانة، واملخالب مضافة إىل 

 العقبان متنح صفة الضد: القسوة والفتك. 

وحري بالتأمل نسق خطري جًدا تشتمله كلمة 

لفة؛ ففي قوله تعاىل: الدالة عىل الضعف واأل "نعاج"

 َواِحَدةٌ  َنْعَجةٌ  َويِلَ  َنْعَجةً  َوتِْسُعونَ  تِْسعٌ  َلهُ  َأِخي َهَذا إِنَّ "

يِن  َأْكِفْلنِيَها َفَقاَل  َطاِب  يِف  َوَعزَّ )سورة ص، آية  "اخْلِ

(، قال بعض املفرسين بأن املقصود بالنعجة املرأة، 23

 رأةامل عن تكني والعرب"وقال القرطبي يف تفسريه: 

 واملعجزة السكون من عليه هي ملا والشاة، بالنعجة

 واحلجرة بالبقرة عنها يكنى اجلانب وقد وضعف

)اجلامع ألحكام القرآن،  "مركوب الكل ألنَّ  والناقة،

( ، وال يعنينا 164-163، ص ص 18، ج 2006

فحص املعلومة بقدر أن نعي خطورة انغراس الفكرة 

ا، ال بسبب الدين يف يف الثقافة من جهة الدين حتديدً 

جوهره، بل تفسريه املنتهي إلينا. لقد استدعى هذا 

الشطر النسَق السلبي اخلاص باملرأة، واستخرجه من 

أعامق الثقافة، ليظل وجود املرأة مرهتنًا بالعجز 
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واالستسالم، ومنذوًرا لالضطهاد والبطش، ولتبقى 

، "مركوب"فريسة الرجل املهووس بالتملك والغلبة 

 جارح جائع. وكأنه

وعىل صعيد آخر، فمن الثابت أن الشاعر العريب 

القديم تفادى الترصيح باسم حمبوبته العتبارات ثقافية 

معينة، لكن جيب أال َّنمل وجود حسابات ذاتية أيًضا 

قد تكون الباعث األقوى للتعمية باسم املعشوقة؛ 

كاهلوس الستخالصها وحرصها للذات. ويف 

ثل هذا التوجه ابن احلداد األندلس نجد خري من يم

هـ(، الذي شهر بعشقه لفتاة  480األندليس ) ت. 

نرصانية كان يوري باسمها يف أشعاره، حتى لقد امتد 

شغفه بالتورية ألخريات ألغز هبن يف ثنايا شعره، دون 

أن يعني ذلك بالرضورة حقيقتهن؛ فلربام كان األمر 

أمثلة جمرد فكرة مفتعلة لغرض اللعبة اللغزية، ومن 

، ص 1990ذلك قوله )ديوان ابن احلداد األندليس، 

307  :) 

ئة ليتـــها ا ليت  ُملـــكي م   ي 

ي ة  
افهم  الت عم  ي ف  ي  اق رتاح  ه   ف 

داد  يل ُبغيةٌ  ليـــس  يف األ ع   و 

ي ة  
افق  الت سم   لكن  هلا اسـٌم و 

، وهو تصغري "هنيدة"يلغز الشاعر باسم معشوقته 

 الذي يعني املئة من اإلبل، كام هو العريب "هند"السم 

مذكور يف البيت األول. والعالمة التي تعنينا هي تلك 

، بوصفها حاملة النسق املنسل "ُملكي"املاثلة يف عبارة 

من الثقافة السائدة؛ فالشاعر وهو يتمنى يف الظاهر 

متلك املرأة.  -يف عرف النسق-حيازة اإلبل، إنام يتمنى 

كام -بني املرأة واحليوان املستأنس  واحلقيقة أن التسوية

بجامع التملك سلوك خطري، ال -هو مثال النعجة

يعكس علة الثقافة فقط، بل يعمل عىل ترسيخ النسق 

وجتديده واستدامته. وليس يعزب عنا أن املرأة اجلارية 

يف األندلس، وسائر بالد املسلمني، انسلكت يف عداد 

زهتا والتفرد هبا، السلع التي ُيغاىل فيها رغبة يف حيا

ويبدو أن هذا احلكم انسحب عىل واقع املرأة عموًما 

جارية وغري جارية، وإال فليس من الرضوري أن يلغز 

الشاعر عن حمبوبته منتقًيا فكرة التملك وقارًنا إياها 

 باألنعام!

ونجد قريًبا من هذا عند شاعر آخر، يتأخر عن ابن 

يعني حياة  احلداد أكثر من قرن ونصف تقريًبا، ما

النسق وبقاءه عىل امتداد السنني لشدة توغله يف النسيج 

الثقايف األندليس. هذا ابن األبار يقول من جديد 

 (:431، ص 1999)ديوان ابن األبار، 

ها  م  ط ُر اس   ش 
وى ف ِل  ا التي أ ه   أ م 

ا ُكــــن  إ ال  هل  ف  مل ي  ح  إ ذا ُيص   و 

----------------- 

ألق ى بى ف  ض  ا غ  هل   ضـــا إ ذ ال   ب الر 

بشطر اسمها نصفني  "ليىل"يلغز هنا باسم حمبوبته  

(،  مودًعا يف كل نصف لعبة لفظية "ال"و  "يل")

يتسلق عليها املتلقي نحو احلل. ويبعد أن تكون تعميته 
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عن اسم فتاته لدواعي احلشمة، أو من قبيل خمافة 

العواقب، واألقرب أنه حمض تقليد أملته جمالس 

الصحبة وبواعث األنس. واملتمعن يف النص، خاصة 

النصفني املكونني السم املحبوبة، يلحظ تعايش 

النسقني: السلبي )الذي يعنينا هنا(، واإلجيايب 

 املنشغلني به يف اجلزء القادم من البحث. 

والواقع أنه بوسعنا احلصول عىل العالمة النسقية 

ل من اسم يف الشطر األو "يل"السالبة بمجرد تنصيص 

الفتاة، وهي عالمة مبارشة الداللة عىل التملك، وكأن 

من مكنوزه  -دونام شعور غالًبا -الشاعر يستدعي

الثقايف لذة احليازة املتسلطة عىل كينونة األنثى. وال 

أرى يف هذا التأويل مبالغة، إذا أدركنا أن الشاعر تعمد 

جتزئة االسم عىل هذا النحو الذي يفرز له عالمة 

حتديًدا دون غريها من ممكنات التعمية كـ  "يل"ملك الت

 بالتصحيف مثاًل.  "لييل"باحلذف، أو  "ليل"

وكام أسلفنا، ففي النص اجتمع النسقان: السالب 

واملوجب، يف غيبة لوعي الشاعر حلظتها عىل األرجح، 

واَّنامك يف قواعد اللعبة وحتديات التعجيز. إنَّ عالمة 

م الثاين من اسم املحبوبة، املكونة للقس "ال"الرفض 

حتمل نسقية نحسبها حممودة، بوصفها عالمة القدرة 

واملقاومة لسلطة الرجل ونفوذ الثقافة. هذه اإلجيابية 

يف عرف الثقافة -رغم ما فيها من رفض ومتنع هي 

مجاليات يف سلوك األنثى  -العربية ومنها األندلسية

تبعث عىل إعجاب الرجل وتعلقه حتى وإن قال: 

؛ فاألمر ليس ذلة بمعناها "ألقى بالرضا إذالهلا"

املتداول، بل امتثال واجب للجامل، وهو اعتبار 

رسخته الثقافة العربية منذ زمن شاعرها الكبري امرئ 

-12القيس )ديوان امرئ القيس، د.ت، ص ص 

13:) 

ال  ب عد  هـــــــذا الت دلُّل   ه  ُم م 
 أ فاط 

مع ت  ص   د  أ ز   ق 
إ ن  ُكن ت  ْ  ِل  و   مي فأ 

ــِل اتـ  نِّي أ ن  ُحـــب ك  ق 
ك  م  ـــــر   أ غ 

عل   ف  أ ُمري الق لب  ي  ـــــام ت  ه   م 
أ ن ك   و 

 

 النسق املوجب

 العامة والقداسة القيمة

إنَّ االنطالق من أحادية النسق وقرص ماهيته عىل 

احلد السلبي، كام قد يفهم من عبداهلل الغذامي 

، وإنام ساغ -يف تقديري-اف للدقة ، عمل جم(1)وغريه

ذلك يف الدراسات النقدية لكون األنساق السلبية أشد 

خطورة عىل الثقافة، وأدعى للتنبه هلا والتنبيه منها 

النعدام طبيعيتها. ونموذج املرأة يف شعر األلغاز 

األندلسية مل تتسلط عليه األنساق السلبية فقط، وإن 

                                                 
وهو يعلن موت النقد - "النقد الثقايف"يكاد الغذامي يف   (1)

أن حيرص وظيفة الشعر العريب يف مترير األنساق   –األديب 

عن   -عىل حد قوله-السلبية وترسيخها، وهي املسؤول 

، 2005اعتالل الشخصية العربية. انظر )النقد الثقايف، 

 (.9-7ص ص 
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؛ بل تسللت إليه أنساق كانت الغلبة هلا عند االستقراء

إجيابية مكنتنا من تلمس واقع املرأة األندلسية يف الثقافة 

من خالل نصوص إبداعية مل تكن هي حمور 

موضوعاهتا، كام هو احلال يف شعر األلغاز. ونعني 

بنسق القيمة العامة: ما يعكس احلالة اإلجيابية للمرأة 

لك بشكل عام، يف ذاهتا وجمتمعها، ليكون لنا بعد ذ

وقفة مع نسق إجيايب أخص، وهو النسق القديس طمًعا 

يف استيضاحه والوقوف عىل أبعاده، فيام خيص املرأة 

األندلسية. وسنلحظ أن مساحة تناول هذا النسق يف 

الورقة املطروحة حتاكي درجة حضوره يف شعر األلغاز 

األندلسية، وقد ال نحيد عن الصواب إن قلنا: بل يف 

 ليس.عموم الشعر األند

هذا من جديد شاعر األلغاز ابن اجلياب، يقول يف 

، ص 1994إحدى مقطوعاته )ابن اجلياب الغرناطي، 

294:) 

ع    ُي الر  ع  ا ُأن ثى هلا ر  م   ايا ـــــو 

ا والق ض   ضاُء املن اي  إ م  اــــــو   اي 

ض ُدها ب ن وع  من ر  ق ص  ت   اع  ـــو 

ا انبع   اـــــإ ذ  اي  برام  الق ض   ثوا إل  

لت  الن ق نهُ ـــهلا اسٌم إ ن  أ ز   ط  م 

عُ  ن  ش  ـــف 
اــــذ  ب اهلل  م   رِّ الب الي 

ل د  ب  إ ن  أ  مز  ــــت  آخــــو   رُه هب 

ازلة  الش   ب رأ ت  ن  د  أ  ق  اـــــف   كاي 

 

ل  ـــــوإ ن  أبدل  ُه ب نُون  ــــت  أ و 

اـــأ ت يت  ب ب ع  املط اي 
 ض  أ رزاق 

ح  ما ر    
أ وض  كر  ـــم  ف  اُه ب ف   زن 

ا اي  ف   للخ 
د  ُمبد  ــديد  الق ص   س 

، وهي املادة املغذية آللة "الدواة"يقصد الشاعر هنا 

الكتابة، ومن املؤكد أن للكتابة ومتعلقاهتا شأًنا يف 

الثقافة العربية القديمة، ومنها األندلسية التي عن 

طريقها عرفت القلم احلرب منذ القرن الثالث اهلجري؛ 

عندما صنع عباس بن فرناس أنبوبة ترشب املداد. 

واحلق أن اقرتان الدواة باملرأة ليس غريبًا ألبتة؛ فقد 

شهرت املرأة األندلسية بحرفة الكتابة وحسن اخلط، 

ويكفي أن نتذكر أن غري واحدة من جواري اخلالفة 

األموية يف قرطبة شغلت منصب كاتبة اخلليفة ومنهن 

، 1، ج1988نفح الطيب، ) "قلم"من عرفت باسم 

(، 732، ص 1، ج1989؛ بغية امللتمس، 350ص 

ومنهن من كان هلا دور احلسم يف صناعة القرار 

 السيايس والتأثري فيه. 

النص احلارض حافل بالعالمات الدالة عىل هذه   

القيمة؛ ففي البيت األول يشخص الدواة يف شكل 

 -"هلا"بتقديم اجلار واملجرور -امرأة حيرص فيها 

، وإنفاذ "رعي الرعايا"القدرة عىل إدارة الشأن 

. ومع أن "إمضاء املنايا والقضايا"القرارات احلاسمة 

البيت حيتمل فعل املفارقة، بمحض املرأة أدوار الرجال 

األشداء؛ فالذي يبدو يل أن فكرة املرأة احلديدية، حمور 
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 القرار املصريي، مألوفة نوًعا ما يف الفكر األندليس.

البيت الثاين عالمة دالة جًدا جتسدها عبارة يف 

، املتوسطة بني األنثى والدواة؛ فكام أن "رضاع"

الرضاع وسيلة الطفل للحياة وبلوغ األشد؛ تظل األم 

مصدر ذلك وأصله. الدواة تقوت القلم ليتمكن من 

الفصل يف شؤون الناس، لدرجة القدرة عىل إجراء 

له، متاًما كام األنثى املوت أو احلياة، وبدوَّنا ال قيمة 

فهي قيمة وأصل ومصدر قوة، وكأين بالرجل قلم 

 واألنثى دواته.   

أما البيت الثالث واللذان يليانه، فتقلب بني الوعد 

؛ فالثالث يتحدث "الدواة"والوعيد حال تصحيف 

إن أزلت النقط "عن تصحيف الكلمة بإزالة النقط 

بفعل  ، وتستحيل"دواة"بدل  "دواه  "، لتصبح "منه

، بعد أن "دواه  "إىل نقمة ورزمة مصائب  "اإلزالة"

من  -كانت نعمة وقيمة كبرية. وكأن الشاعر حيذر 

ملغبة التالعب بشعور األنثى وحماولة  -طرف خفي

هتميشها )إزالتها(، وأن انتقامها سيكون مضاعًفا )دواه  

اخليانة  توليست داهية واحدة( يف حال أوجس

ن التعامل إجيابًيا تلفي األنثى واخلديعة. لكن حني يكو

إجيابية بال ريب، ولذلك يعرب الشاعر بأن )التبديل( 

وليس )اإلزالة( ألول حرف أو آلخره يعطي نتائج 

إجيابية؛ فمرة تصبح األنثى عالًجا لألمراض ومرة 

رزًقا للبهائم )دواة=دواء، دواة=نواة(، وقد يوحي لنا 

تكيف مع ذلك بأمر آخر وهو قدرة املرأة عىل ال

الظروف املختلفة، ومتوضعها بام يعزز قيمتها أواًل، 

وخيدم من حوهلا ثانًيا، فهي صرب دائم وَّنر عطاء 

 مستمر. 

القداسة فقيمة عليا مصدرها رباين، تكون يف  أما

املوصوف هبا عىل قدر صلته بالكامل وتعاليه عن 

عوالق النقص. وعالقة األنثى بالقداسة ليست جديدة 

خ اإلنساين؛ فكل الثقافات تقريًبا ابتدعت يف التاري

فكرة اإلناث الربات، وهذا أعىل درجات القداسة، 

ويكفي استحضار الكم الكبري منها عند اليونان، 

وحتى الالت والعزى ومناة يف الثقافة العربية قبل 

اإلسالم. ومن مسوغات القداسة يف املرأة شدة اجلامل 

ني الرجل من هيئتها واجلاذبية، تلك التي خترجها يف ع

البرشية لتكون رضًبا من الكائنات الساموية 

الفردوسية. وقد كان للشعر العريب دور يف ترسيخ هذه 

القداسة، وما احلب العذري وقصص العشاق إال 

 .(1)متثيالت هلذه القداسة املخصوصة لألنثى

هذه القيمة العليا امتدت إىل األلغاز الشعرية 

شاعر يف حماجاته وتعميته بوصفها األندلسية، فتمثلها ال

نسًقا من أنساق الثقافة األندلسية، حتى وإن مل يكن 

حضوره فيها طاغًيا. يقول ابن اجلياب ملغًزا باحلجلة 

 (:293، ص 1994)ابن اجلياب الغرناطي، 

                                                 
 يقول بشار عن حمبوبته:  (1)

يت   من أَتعُل      قلبا يا قلُب  عاجال   عدمُتك    رب ا ـكعلي هو 

 .(190 ، ص2007)ديوان بشار بن برد، 
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يُت ُكــــل  ف طـــــــن  ل بيب   اج   ح 

؟  ما اسٌم ألُنثــــ ى من ب ني ي عقوب 

ات   رام  ـــا ُقربـــــة   ذاُت ك  ُزره   ف 

 فزورها أ حـــقُّ بالت قـــــــــريب  

ُكها يف االســــــم  أنثى مل  ت زل    ت ِش 

ها املحُجـــــوب   افظــــة  لرسِّ  ح 

ضا ات م  الوحي الرِّ رى يف خ  قد  ج   و 

ـــــــُذوب    هلا حديٌث ل يس  باملك 

ــــ فت    اُء منُه ُصح  ا الف  و  إ ذا م  ه   و 

ــــُكوب    يا املس   ال ال 
بُغ الياء   ص 

اضحــــة  أ ســـــراُرها ها و  هاك   ف 

ريب   ن  ق 
أ مــــــُرها أ قــــرُب م   ف 

يف تعريف احلجل:  ينقل ابن منظور عن األزهري

)لسان العرب،  "إناث اليعاقيب، واليعاقيب ذكورها"

(، وهذا ما يعلل جلوء الشاعر للتورية "ح ج ل"مادة 

يعقوب األنبياء، وهو اختيار الالوعي الثقايف  ببني

الذي استل من صندوقه صورة األنثى ذات النسب 

القديس، لتكون عالمة يتكئ عليها النص يف نشأته. 

هذا التداخل مع التارخيي املقدس، أهلب يف املتلقي 

شغف التعرف إىل احلل، وهو أمر ال يعنينا كام تعنينا 

بام هو مقدس ال ترفضه العالمات التي تقرن املرأة 

الثقافة اإلسالمية املتصاحلة مع جوهر األديان الساموية 

كلها. ومن األنساق املتغلغلة يف الذاكرة الثقافية العربية 

املسيحي،  -واألندلسية حيال التاريخ الديني اليهودي

تأيت يف الطليعة صورة العذراء مريم؛ السيدة األوىل 

الثالثة، وهي شخصية للقداسة املؤنثة عند األديان 

معظمة أيًضا عند مسلمي األندلس كام هي عند 

 النصارى واليهود. 

يف البيت الثاين تتأكد العالقة املتقبلة يف السياق 

 "كرامات"الثقايف بني املرأة واملقدس؛ فنجد العالمة 

تتصدر البيت معلنة الرضا بفكرة املرأة ذات القيمة 

علاًم دينًيا يقرب إىل اهلل العليا، التي تستحيل مزاًرا أو م

، ويف هذا دعوة لاللتفات إىل الدور اخلفي "زرها قربة"

للمرأة األندلسية يف احلياة الدينية عموًما. ويكفي أن 

أن الشيخ األكرب حميي الدين ابن عريب ترشب  رنستذك

التصوف يف إشبيلية وانطلق منه نحو الفلسفة الدينية 

كان يرتدد  "ونةن"عن طريق امرأة أندلسية تسمى 

(. 348-347، ص ص 2عليها )الفتوحات املكية، ج 

وبدرجة أقل، يمكن االعتداد بدور الالوعي يف 

استدراج الشاعر إىل صورة املرأة الربة يف املكتنز الديني 

العريب ملا قبل اإلسالم، دون أن يعني هذا بالرضورة 

 عقيدة، بل هو املوروث املتجذر يف عمق الثقافة.

نثى ال ُتضارع إال بمن يامثلها قداسة؛ ومن هذه األ

هذه القداسة حفظ الرس واألمانة عليه، ومن صوره 

احلجابة املوكول هبا أمانة رس البيت احلرام، وقس عليه 

ما يقابله يف األديان األخرى. لقد ورى الشاعر هنا بـ 

، وهو بيت حمكم تسترت فيه املرأة فال "حجلة العروس"

كان خاتم النبوة "عجم أيًضا: ينكشف رسها، ويف امل
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(، "ح ج ل")لسان العرب، مادة  "مثل زر احلجلة

ومن دالالت القداسة باحلجب ما شاع من قوهلم 

. إن حفظ الرس يف "ربات احلجول"وصًفا للنساء: 

حق املرأة قيمة دينية ترفعها ملقام الصاحلات اللوايت 

ٺ   ٺ  چ  امتدحهن القرآن بقوله:

(، "34")النساء، آيةچ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ

وقد أتت اآلية يف سياق معاجلة وضع املرأة مع الرجل 

وأمر النفقة والقوامة، والفريق األول من النساء ينعم 

بقيمة رفيعة، فهن من أهل الصالح والقنوت واقرتن 

ذكرهن بحفظ اهلل تعاىل، أما القسم الناشز فهو املعني 

ظ باهلجران والتوبيخ. وعبارات األرسار واحلف

واحلُُجب، مصطلحات شائعة يف علم التصوف وتدل 

عىل الرتقي املوفق نحو الذات اإلهلية والقدرة عىل تبني 

الغيب، والحظ أنَّ الثقافة السائدة تعزو للمرأة صعوبة 

أو استحالة االحتفاظ بالرس؛ فإن فعلت كانت خمتلفة 

ا بذلك قد حازت صفة  عن غريها من النساء، وكأَّنَّ

 ببنات جنسها.   قدسية قياًسا

ويبدو الشاعر يف حالة من االنسياق الال واعي 

للفكرة وهو يمعن يف منح األنثى صفة القداسة، حتى 

الغالب أو الوحيد يف الثقافة  عخييل لنا أَّنا الطاب

األندلسية. ففي البيت الرابع يتوسل بالتصحيف 

إلبراز وجه آخر للقداسة األنثوية، ويبدو يل األمر 

عال أو االجرتار رغبة من الشاعر يف اإلبقاء أقرب لالفت

عىل األنثى يف منطقة املقدس، واحلق أنَّ هذا 

قبل أن يعمل عىل زيادة -اإلرصار/االجرتار النسقي 

 -ترسيخ النسق املوجب وضامن استمراره يف الثقافة 

يعكس لنا مدى تأصله يف الثقافة املنتجة له أواًل. إنَّ 

املوثوقة واالتكاء عليها يف  اإلحالة للمرجعية الدينية

؛ سبيل "وقد جرى يف خاتم الوحي... "عامرة النص 

جرى حديث "آمن للمصادقة عىل أهلية املرأة للقداسة 

، وحتى يف تصحيف االسم "ليس باملكذوب

عالمة دينية حتيل للخريية املطلقة؛ إذ  "حجل=خجل"

(، ال يأيت "صبغ احلياء"اخلجل )املقصود به احلياء هنا 

ال بخري كام هو ثابت، وهو يف الفلسفة وقار وسكينة إ

. لقد بدا النص كأنه (1)عىل ما جاء يف كتب السنة

أيقونات دينية، موضوعها األنثى املقدسة، نتحسسها 

يف دواخل الكلامت بعيًدا عن املرامي القريبة 

 والظاهرة.

ويف نص آخر للشاعر نفسه )ابن اجلياب الغرناطي، 

 (:441-440، ص ص 1994

ي اج  ط  ــــح   ار  ــــن  ن ظ  ــــُت ُكل  ف 

ن ب ني الن ج  ــــما اس
 ار  ـــ ٌم ألُنثى م 

                                                 
دثنا آدم حدثنا شعبة عن قتادة عن أيب السوار العدوي ح"  (1)

قال النبي صىل اهلل  :قال سمعت عمران بن حصني قال

فقال بشري بن  "احلياء ال يأيت إال بخري": عليه وسلم 

كتوب يف احلكمة إن من احلياء وقارا وإن من م :كعب

أحدثك عن رسول اهلل  :فقال له عمران ،احلياء سكينة

، )فتح "صىل اهلل عليه وسلم وحتدثني عن صحيفتك

 (. 521، ص 10الباري، ج
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يف  ك ت  اء  ذ كُرهاــــــاب  اهلل  ج  ـــو 

ق   نـــل ام ي غـــف  يــــ ُه القــفُل ع   ار 

ُلبـــيف خ   اط   د  ــها َت  ـــرب  املهديِّ ف 

ن  ُمط الــــإ ن  ُكن
ب  ــت  م   ار  عي األ خ 

ا ه   يُد ع  ـــم  ح  ــــي  إال الع   ة  ــيُد ر 

ن ع  س  ـــــو 
 وار  ــــاط عة  األ ن  ــــمة 

س صٌف ح   نٌ ــي ِشكها يف االسم  و 

وضة  امل عط ار   صف  ُقُضب  الر  ن  و 
 م 

حى قت  الضُّ الشمس  يف و  ها ك  هاك   ف 

ف  عنها ُحُجُب األ ســـــت ار   د  ش   ق 

، ويستعني عىل "ائدةامل"يقصد الشاعر هنا 

قصده بالنص القرآين الذي يشري إىل مائدة النبي 

سليامن عليه السالم. والالفت رسعة تشخيص 

الشاعر لالسم املؤنث يف هيئة امرأة ذات قيمة 

وقداسة؛ فمن البيت األول يلجأ للتورية بلفظة 

وهو صانع املائدة اخلشبية، جاعاًل املعنى  "النجار"

مة املرأة )بني النجار(. وإذا الظاهر املتصور أرو

كانت الغاية املقصودة دائاًم يف التورية هي املعنى 

البعيد وليس القريب الذي ال يعدو جمرد وسيلة أو 

لعبة للتعمية؛ فاحلق أن الوضع هنا خمتلف بالنسبة 

عالمة  "بني النجار"لنظرة التأويل. إن عبارة 

رف، مزدوجة عىل القداسة املرتبطة باملرأة؛ فمن ط

هم األرسة الكريمة من يثرب ذوو اخلؤولة 

والنسب مع بني عبد املطلب، وهم أخوال النبي 

عليه الصالة والسالم؛ ألَّنم أخوال أبيه، ومن 

اليهودية -طرف آخر، ففي التقاليد املسيحية

شخصية يوسف النجار؛ زوج السيدة مريم 

العذراء واألب األريض للمسيح، وقد كان نجاًرا 

هو معروف )املوسوعة الكاثوليكية  عىل نحو ما

 (. Catholic  Encyclopedia , St. Joseph )يوسف(.

عنارص متغلغلة يف نسيج الثقافة -بال شك-إَّنا

األندلسية التي عرفت بالتالقي والتالقح مع غريها من 

الثقافات، تسارعت من الالوعي دون موانع أو عقبات 

هذه األنثى حينام تعلق األمر باسم مؤنث )املائدة(. 

يف سائر األبيات؛ فهي  ةالقدسية حتف هبا عالمات مساند

حمروسة بقداسة القرآن وال تكاد  -كام سبق أن ذكرنا-

؛ ويف "فقلام يغفل عنها القاري"تغفل عنها عني قارئ 

هذا إشارة خفية إىل قدر األنثى وقوة حضورها 

، خالف املعتقد "ساطعة األنوار"ومركزيتها يف الثقافة 

، "نعمة"، و "رمحة"، و "عيد"ائد عن زمنها. وهي الس

كام هي مائدة سليامن يف القرآن، وهذا التأييد الرباين ال 

يقف عند حد املائدة املذكورة؛ فالنسق حيتفي باملرأة التي 

هي عيد، ورمحة، ونعمة، أو بمعنى جامع، هي عطاء ال 

ى حمدود كاملائدة العظيمة التي متناها بنو إرسائيل من عيس

فأنزهلا اهلل إليهم لتكون عيًدا ألوهلم وآخرهم. وارتباط 

املوضوع بنص القرآن الكريم والقدسية حتديًدا، يصادر 

احلق يف تأويل املرأة بالطعام )املقرتن باملائدة(  كام اندس 

 يف الثقافة من سلبي األنساق.
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 ةــــــاخلامت

بالرغم من عدها حمض ألعاب وتسال  لفظية 

أكثر متلقيها؛ فقد انطوت األلغاز ومعنوية لدى 

الشعرية عىل أنساق ثقافية خاصة باملرأة، تنساب يف 

النص الشعري دون وعي من منشئها يف الغالب ويف 

ثنايا موضوعات ال تتعلق باملرأة، أو ال حاجة فيها إىل 

االلتفات إليها من أصله. إَّنا نتيجة طبيعية ملساحة 

لثقافة العربية، ليكون الدوران الكبرية حول املرأة يف ا

استدعاء تلقائًيا يالئم حالة اجلدل األزيل املتعلق باملرأة، 

مع اإلقرار بغلبة السلبية عىل هذه األنساق، يف الوقت 

الذي كان للنسق اإلجيايب حضور ال بأس به حتمته 

املكانة اجليدة التي حظيت هبا املرأة األندلسية يف 

 اخلصوص ال العموم. 

ه األنساق إىل الشعر امللغز، وجاءت لقد ترسبت هذ

هيئة املرأة فيها مقحمة يف لعب لفظية ومعنوية 

سالبة غالًبا؛ جتلت يف املتعة اجلسدية  توبتمثيال

ش للتملك والسيطرة وقمع حريتها، وكان طوالتع

للتورية دور يف مترير هذه األنساق عن طريق جمموعة 

ملوجب من العالمات الدالة. وباملقابل كان للنسق ا

دور يف تأكيد املكانة العالية للمرأة األندلسية، التي 

شكلت مرجعية لوجود الرجل ومصدًرا لقوته 

ومنزلته، عالوة عىل فضيلة القداسة التي متتعت هبا، 

من خالل ارتباطها بالتقاليد الدينية والكتب املقدسة. 

واملغزى من هذه الدراسة يكمن يف لفت الذهن 

دسة يف املنتج الثقايف؛ خاصة يف خلطورة األنساق املن

تلك النصوص املنبنية عىل موضوعات تبدو هازلة، 

 لكنها شديدة الترشب للنسق الثقايف.
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