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 المديرية العامة لمتربية في محافظة ذي قار -وزارة التربية العراقية 
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  : المستخمص

ييتـ ىذا البحث بدراسة طائفة مف المنامات األندلسية ، مف أجؿ الوقوؼ عند صورة المرأة التي      
وردت فييا ، وبياف مدى تطابقيا مع صورتيا في عالـ اليقظة . متَّخذيف مف النقد الثقافي منيجًا يسير 

إذ يتجمَّى ىدؼ الدراسة في  ،ما تشتمؿ عميو المنامات مف أحداث ودالالت عميو البحث في قراءة 
، والعمؿ عمى تعرية الدور  التي كانت شائعة في الثقافة الفحولية عف مصادر األنساؽ الثقافية البحث

الثقافي ، والكشؼ عف وسائمو وأساليبو التي أسيمت في بمورة الصورة النسقية لممرأة ، ومنحتيا السيرورة 
دورىا وتأثيرىا في تعزيز الييمنة الذكورية ، وتأكيد ثقافة  ولفت االنتباه إلى ،والتداوؿ عبر العصور 

 .التيميش واإلقصاء التي طالت المرأة 
 (، صورة نسقية)المرأة، المنامات األندلسيةالكممات المفتاحية : 

Picture of woman in Andalusian dreams 
a study in light of cultural criticism 

Dr. Mohammed Kazem Ajeel 
General Directorate of Education in Dhi Qar Governorate 

 
Abstract :  
     This research is concerned with studying arrange of Andalusian dreams , 
in order to stand at the image of the woman in which it appeared , and the 
extent of its compatibility with its image in the waking world , adopting cultural 
criticism as an approach to research in reading the events and and 
connotations contained in dreams , the aim of the study is reflected in the 
search for the sources of cultural consistency that were common in the 
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vernacular culture , and work to expose the cultural role and reveal the means 
and methods that contributed to crystallizing the formal image of women and 
giveit the process and circulation through the ages and drew attention to its 
role and influence in enhancing male domination , emphasizing the culture of 
marginalization and exclusion that affected women .                        
 Key words :( women , Andalusian dreams , Layout image) . 
                               

  :تىطئت 
مت المرأة      نة كبيرًا  اً حضور  لقد سجَّ مف  الفتاً ، وأخذت حيِّزًا  الذكورية الشعريةفي المدوَّ

تعمؿ التي مميمة الشعراء ، مساحة عطائيـ الشعري عمى مر العصور ، فكانت ومازالت 
 )) المؤثِّرة . فييالبميغة شحذ ممكتيـ اإلبداعية ، وتحفيز خياليـ عمى إبداع الصور عمى 

خمرة الشعر ورحيقو ، يرتشفُو الشاعر فتأخذُه نشوة بؿ خطفة عقمية ، وما ينتبو منيا إاّل 
مف دًا مف ذكرىا ، ففيو جرَّ ، وقؿَّ أف ترى أدبًا مُ  ئقو القار وفي فمو لحف سماوي ، يتذوَّ 

 .(1)ة ، ومف فتور عينييا ىيمنة ((روحيا حالوة ، ومف دالليا نغمة ، ومف غنجيا رقَّ 
راً تتبُّع صورة المرأة في النتاج الشعري العربي ، ذلؾ انشغؿ النقد األدبي كثيرًا بل  ُمسخِّ

أدواتو القرائية المختمفة في سبيؿ البحث عف عناصر اإلثارة والجماؿ في الصور الشعرية 
، أو توظيؼ ء عمى مستوى اختيار المفظ المؤثرسواالتي أبدعيا الشعراء في أشعارىـ ، 

الوسائؿ البالغية التي مف شأنيا تجسيد مشاعر الحب واإلعجاب ، وتشكيؿ الصورة 
، وما يعتمؿ بداخميـ مف مشاعر  أفكارو  ىـ مف رؤىور بخمدالقادرة عمى إيصاؿ ما يد
أغفؿ قضايا كثيرة تتعمَّؽ بيموـ المرأة ، ومشاعرىا وأحاسيسيا قد وعواطؼ وانفعاالت . و 

لذلؾ برزت الحاجة لقراءات جديدة  .، ومدى األذى الذي تعرَّضت لو عمى مر العصور 
بياف تسعى إلى و ، لمرأة تتناوؿ واقع ا، في النقد األدبي عميو ومختمفة عمَّا ىو متعارؼ 

 أسيـ الشعر في ترسيخيا التي خاطئةالالذكورية نظرة تشويو ، بفعؿ الما تعرَّضت لو مف 
لت إلى ممارسات شائعة ، وقد ، و  وتفكيره حتى صارت جزءًا مف ثقافة المجتمع ، تحوَّ

نيض النقد فذلؾ تحت غطاء الجمالي الذي كاف الشغؿ الشاغؿ لمناقد األدبي ، كؿ جرى 
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)  مختمفة ، منياضدية ات ييا المرأة التي تمثَّمت في ثنائالثقافي بميمة البحث في قضا
 . فكانت مكانة المرأة ، و) الييمنة والخضوع (  ( الفوقية والدونية) ، و ( المركز واليامش

عاتيا آالميا وآماليا وتطمُّ  في ، والبحث في الحياة االجتماعية والسياسية والثقافية وأثرىا، 
 النقد الثقافي .عالجيا مف القضايا األساسية التي  حقوقيا، وما تتعرَّض لو في سبيؿ نيؿ 

التي دافعًا لمخوض في المنامات األندلسية ، والوقوؼ عند صورة المرأة  ذلؾ شكَّؿوقد 
متَّخذيف مف النقد الثقافي  .وبياف مدى تطابقيا مع صورتيا في عالـ اليقظة  فييا ،وردت 

مف أحداث  –موضع الدراسة  –ما تتضمَّنو المنامات و البحث في قراءة منيجًا يسير عمي
، الفاعمة واقتناص إشارات معيَّنة لمكشؼ عف مصادر األنساؽ الثقافية  ، وصور نسقية
الثقافي ، والكشؼ عف وسائمو وأساليبو التي  دور العنصرنحو  توجيو النقدوالعمؿ عمى 

 ،عبر العصور والتداوؿ أسيمت في بمورة الصورة النسقية لممرأة ، ومنحتيا السيرورة 
يميش في تعزيز الييمنة الذكورية ، وتأكيد ثقافة التالكبير تأثيرىا  ولفت االنتباه إلى

 ًا ثقياًل أرَّقيا كثيرًا ، فكاف ذلؾكبيرًا ، وىمَّ  واإلقصاء التي طالت المرأة ، وشكَّمت تحدِّياً 
  .  في حاالت كثيرة  واستالبيا حزنياسببًا في 

 صىرة املرأة  دور العبمل الثقبيف يف تشكيل  / التمهيد
يات الثقافية أف تبذؿ جيودًا واسعة في سبيؿ تحصيف النسؽ لقد       اعتادت التوجُّ

الذكوري مف التصدُّع واالضطراب واالنييار ، وتقيو مف عوامؿ التعرية التي تحاوؿ أف 
استثمرت  تجتاح األرض التي نبت عمييا ، وتقتمعو مف جذوره عبر ممارسات ُمتعدِّدة ،

، انطالقًا مف أفَّ )) وقدرتو عمى التواصؿ واإليصاؿ ،  فييا فاعمية الخطاب اإلمتاعية
 .(2)الخطاب تضعو الثقافة ، ثـ يغدو وسيمة لتمرير تمؾ الثقافة ، ونشر مضامينيا ((

و الذكوري عمى تسخير اإلفكانت ترمي بثقميا إلنجاز ىذا الغرض ،   مكاناتفعمؿ التوجُّ
إذ  .ة عوائؽ س سمطتو مف دوف أيَّ ، وجعميا متاحة أماـ الرجؿ ، ليمار  المختمفة التعبيرية

)) ال يسمح النسؽ الفحولي لغيره مف األنساؽ بأف يتمكَّف مف الثقافة ، ولذا يجري نفي 
منذ أقدـ األزماف و  -لذلؾ كانت ىناؾ  .(3)ونسخ الخطاب المضاد لكؿ ما ىو فحولي ((

المرأة ، والنظر إلييا عمى أنَّيا كائف ضعيؼ فكريًا ، نحو تيميش طاغية رغبة فحولية  -
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ىو إلى ما  ف ، وأنيفَّ كائنات إنسانية تفتقرففي تصوُّر أرسطو )) أفَّ النساء رجاؿ ناقصو 
قدرة عمى التفكير ، وعمى الرغـ مف أنَّو اعتقد أفَّ النساء مالجوىري في طبيعة اإلنساف : 

أنَّو كاف يظف أفَّ طبيعة الرجؿ ىي أف يفكِّر بطريقة قادرات عمى التفكير نوعًا ما ، إال 
لذلؾ عاشت . (4)مميزة إنسانيًا ، ولكف طبيعة ووظيفة المرأة ىي التناسؿ كالحيوانات ((

لمتيميش واإلقصاء ، وىي ترزح تحت  كثيراً  المرأة قديمًا تحت وطأة االستالب ، فتعرَّضت
بوح أف ي لو، و  الفحولية ىو مف يجيد فف الكالـالثقافة  قوانيفففي  . وأىوائو سمطة الرجؿ

. ، ولو الحؽ في التعمُّـ ، وطمب المعرفة بأفكاره ومشاعره ، والتعبير عف آمالو وآالمو 
وقد حفمت كتب التراث فف اإلصغاء ،  المرأة أف ال تجيد سوى   فيما كاف ُيفَرض عمى 

ومنعيا مف استبصار  تجاه المرأة ،مدى التعسُّؼ الذكوري  كثيرة ، بيَّنت  بأخبارالعربي 
، م الكتابة رأى بعض الحكماء امرأة تتعم  )) قوؿ : ي     الذي  الخبرومف ذلؾ  .النور

 وهلل البسامي حيث يقول :  ، اً سقى سم  فقال أفعى تُ 
 ةوالخطاب والعمالةِ  بةِ           ولمكتا  ـــا لمنساءِ ـــــمــــ  
 (5)(( ةعمى جــناب أن يبتنَ        ا    من   ولين  ىـــــــــــــذا لنا       

 وقد جسَّد أبو العالء المعري ىذا النسؽ الذكوري تجاه المرأة بقولو :
 ةراءـــــــــــــــتاَبًة وقِ ـــــــــــــَن وَخّموا كِ           ّن الَغْزَل والن ْسَج والر دْ ـــــــــعمِّموىُ 

 (6)ةوَبراء زي عن يوُنَس ــالِص ُتج           ــــِد واإلخـــــــــمْ فصالُة الفتاِة بالحَ    
ف كانت ىي ُسِمب منيا حؽ لذلؾ ُحِرمت مف حقوقيا ، و  الدفاع عف نفسيا ، حتى وا 

صاحبة الحؽ ، وأصبحت خاضعة لمييمنة الذكورية ، وما عمييا إال الطاعة والرضا 
 والتسميـ بما ُقدِّر ليا ، إرضاء لمف منحتو السمطة الثقافية الزعامة والييمنة . 

 ))ر القديمة ، فقد د حظيت بمنزلة رفيعة في األساطيوالمتتبِّع لواقع المرأة يجد أنَّيا ق     
عتبارىا الكائف وافؽ معظـ الباحثيف عف اآلثار عمى فكرة أفَّ المرأة كانت مقدسة با

مجتمعات تعتمد  أصالً  وا عمى أفَّ معظـ المجتمعات كانتووافق . المقدس األساسي
. (7)عمى النسب األمومي والنظاـ األمومي ، ودعموا نظرياتيـ بعدد كبير مف األدلة ((

سخَّرت جيودىا في سبيؿ لكف ىذا األمر لـ يصمد طوياًل أماـ النزعة الذكورية ، التي 
تشكيؿ صورة المرأة عمى وفؽ أىواء الذكور ورغباتيـ ، فعمموا عمى التقميؿ مف شأنيا عبر 
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تشويو منظومة  مف خالؿحممة النيؿ مف المرأة  فمرَّتالتضميؿ والتحريؼ ، ممارسة أفعاؿ 
فطاليا معوؿ اليدـ  ،أة ، وقدسيتيا ودورىا في المجتمع مقة بخمؽ المر األساطير المتع

َـّ تحوير األساطير التي تنظر إلى المرأة بوصفيا كائنًا مقدسًا ، ارتبط  الثقافي ، إذ ت
مت ، بفعؿ ما رت ىذه األساطير وتضخَّ تطوَّ )) بالخير والخصب والنماء والجماؿ ، فػ 

متيا عف أسطورة ض في محصِّ وتأويالت مختمفة ، لتتمخَّ صؿ بيا مف قصص جديدة اتَّ 
نيا بالتواطؤ مع الحية والشيطاف مف إخراجو خمؽ المرأة مف ضمع الرجؿ ، وعف تمكُّ 

مف الجنة . وقصة الجنة والشجرة المحرمة واألفعى والمرأة الغاوية ، موجودة في جميع 
ميع ىذه القصص أفَّ األساطير والقصص الشعبية في العالـ كمو . وقد أظيرت ج

ىناؾ جنة ، وفي الجنة أشجار ، منيا شجرة محرمة ، وفييا أيضًا أفعى تنفث السـ ، 
وتسمب الجنس البشري ميزة الخمود . وجميع القصص تجعؿ المرأة دومًا ىي األداة 

خذىا الشيطاف وسيمة إليقاع اإلنساف في الشر الجميؿ ، خذىا الحية ، أو يتَّ التي تتَّ 
فيما أسيمت بعض  .(8)(( اسـ ىذه المرأة حواء أو ليميت أو بندورا أو ويوسي سواء كاف

األمثاؿ والعادات والتقاليد واألعراؼ االجتماعية في التقميؿ مف شأف المرأة ، وىي بال شؾ 
مف صنع التوجو الذكوري ، الذي كاف صاحب السطوة في تشكيؿ المنظومة الثقافية 

محددة األىداؼ والغايات ، وبمرور الوقت وجدت طريقيا العربية ، وغرس أنساؽ ثقافية 
الجنسي األمثاؿ والشعارات ، ما  /األدب االجتماعي إذ أضفى  إلى النصوص اإلبداعية .

يكفي إلنماء حالة مف العداء لممرأة في بعض األمور ، وىي في أساسيا نتاج فردي ، 
ت أخرى . ربَّما ال أساس لو في الواقع والتاريخ ، وربَّما ىو تعبير موضوعي عنو في حاال

مف المكرمات  ) دفف البناتو، و) نعـ الختف القبر ( ،  ) القبر صير ( شواىد ذلؾومف 
( وغير ذلؾ مف األمثاؿ الشعائرية ، التي كانت تمثِّؿ نواة أليديولوجية ذكورية معادية 

ي تحجيـ شأف المرأة ، عبر أغمب تمؾ المؤثرات الثقافية فوقد ائتمفت  .(9)لممرأة العربية
ه غض الطرؼ عف فضائميا وصفاتيا اإليجابية ، بما يؤيَّد حجج الرجؿ ، ويوسِّع مف نفوذ

ال سيما في العصور التي سبقت ظيور  ، ويرسِّخ نظرة االنتقاص واالزدراء نحو المرأة .
وغيره مف المجتمعات  –)) صورة المرأة في المجتمع الجاىمي اإلسالـ ، ممَّا جعؿ 

ىي صورة متدنية إذا ما قيست بصورة الرجؿ في تمؾ المجتمعات ، وىي صورة  –القديمة 



 هـ2110-م  0202لسنة .  ثاني/العدد الالثالث/المجلد  ثالثة. السنة المجلة الدراسات المستدامة .  

 

 
083 

 أو ، زتيا في نصوصيا الثقافية سواء في ذلؾ األدبي منياثقافة تمؾ العصور ، وعزَّ  تيابثَّ 
. وعمى الرغـ مف أفَّ الديف اإلسالمي قد أعمى مف شأف المرأة كثيرًا ، (11)غير األدبي ((

إال أفَّ )) ،  السابقةعبر محاربة األفعاؿ السيئة التي كانت تطاؿ النساء في العصور 
التي أعادت إلى الحياة ، وتفسيراتيا ، وتحريفاتيا التي عمَّت فيما بعد ىي  أدبيات األدياف

كما كاف حاليا في األساطير والخرافات ، بؿ ربَّما ، االجتماعية والدينية استالب المرأة 
المفسريف أفكارًا  عدد مفتبنَّى ف. (11)إلى األسوأ الذي كرَّس مجتمعات الظالـ والجاىمية ((

يديولوجيات معيَّنة ورؤى الذكوري  التسمُّطمستويات نالت مف شأف المرأة ، وزادت مف  وا 
عمى وقوع بعض المفسريف في شرؾ  ؿي أو ىذا التمثُّ ويدؿ ىذا التبنِّ )) في المجتمع ، 

، وتغمغمت في الفكر  الحكايات واألساطير اإلسرائيمية التي تسممت إلى كتب التفسير
، ولبست لبوس  لثقافية والتربوية لممجتمع العربي اإلسالمياإلسالمي وفي المكونات ا

. ويظير ىذا واضحا في موقؼ بعض  اإلسالـ في التصورات الخاطئة عف المرأة
 سـ غالباً ، والذي يتَّ  ، وفي أسموب تعامميـ معيا الرجاؿ المسمميف مف المرأة المسممة

و بعض المفسريف الثقاة تنبُّ . وما يعجب لػو أّنو عمى الرغـ مف  بالتحقير واالزدراء
 وتحريفيما لمروايات تبعاً ، وكعب األحبار ، ، إلى دىاء وىب بف منبو  ومنيـ ابف كثير

لت كثير مف  .(12)استمروا في النقؿ عنيما ((فقد ،  ألىوائيما تمؾ وبمرور الوقت تحوَّ
نة التفسيرية ، واستوطنت فييا ، إلى الدخيمة األفكار تأكيد المنحى  التي اخترقت المدوَّ

، أو يقوـ بإيجادىا في بعض الثقافي الذي يتربَّص بالمرأة ، ويتصيَّد عيوبيا وأخطاءىا 
لذلؾ )) فالعقؿ وما يدور في مف أجؿ قصر الصفات الحميدة عمى الرجؿ ،  ،المواقؼ 

فمكو مف مفردات ، كالرزانة والسيادة والتفوؽ احتكرىا الرجؿ لذاتو ، وترؾ المرأة تدور في 
. وبقينا نرى صورتيا (13)(( فمؾ الجسد الشبقي ، بوصفيا موضوعًا لالستيالؾ الجسدي

 التقميديالذكورية ، فكانت ُمقتِصرة عمى النظرة الثقافية ببعدىا  أدوات الثقافةكما جسَّدتيا 
المعتاد ، التي أنتجت واقعًا ثقافيًا ُمشوَّىًا ، يفتقر إلى العدالة والموضوعية ، بفعؿ 

يات االنتقائية التي كانت سائدة في أذىاف أبناء المجتمع العربي  منذ أقدـ األوقات التوجُّ
لى يومنا ىذا ، عمى الرغـ مف كؿ األصوات التي نادت ب ، ضرورة أف تناؿ المرأة حريتياوا 
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في مختمؼ مجاالت الحياة  عريؼ بقيمتيا ودورىاتالتَّع بحقوقيا ، وعممت عمى وتتم
   . لسياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصاديةا
 

 اجلبنب التطبيقي 
البد مف اإلشارة ىنا أفَّ ما يحدث في المنامات يكاد يكوف خاضعًا في بعض جوانبو      

الثقافية لتجد ليا موطئ قدـ  الماكنةبو المرء في عالـ اليقظة ، وعندئذ تتحرَّؾ  لما يمرُّ 
، ومف ثـ تعمؿ عمى إفراز أنساقيا عمى غرار ما يحدث في الواقع في بعض المنامات 

عف واقعو االجتماعي ، أو أف ينسمخ عف  أف ينفصؿ لو النائـ ال يمكففالمعيش ، 
يات  ع ، وليس بمقدوره أف يتجرَّد كميَّاً عالقاتو الشخصية مع أبناء المجتم عف الموجِّ

ما يصدر توجيو ـ بسموكو ، و تسعى دائمًا إلى فرض إرادتيا ، عبر التحكُّ الثقافية التي 
بعض نجده يذعف ليا في لذا باتِّجاىات معيَّنة ،  عنو مف أقواؿ ومواقؼ في عالـ اليقظة

، د سطوة العامؿ الثقافي يؤكِّ  األمروىذا  .، ويسير وفقًا الشتراطاتيا ومحدداتيا  مناماتو
رسـ صورة المرأة بما يتعمَّؽ في، ال سيما  قراراتو وتصرفاتوؿ و الرجومدى تأثيره عمى أفكار 

، أو بجعميا مصدر الخطيئة ، أو بحصر وجودىا وكيانيا في جسدىا المتعوي ، سواء 
، لذلؾ سيتـ دراسة صورة المرأة في المنامات األندلسية  تعمُّد إلصاؽ الصفات الذميمة بيا

 .  الخطيئة (و عبر محوريف ىما : ) المرأة المتعة واإلغراء ( ، و) المرأة 
  / املرأة املتعت واإلغراء  أولا 
مف األشياء التي ال يمكف تجاوزىا ، وتستدعي الحاجة الوقوؼ عندىا ، ىي لعؿَّ      

عالقة الرجؿ بالمرأة عمى مستوى الجسد ، إذ ال يمكف إغفاؿ دور جسدييما في عممية 
التواصؿ ، انطالقًا مف المقومات الخاصة التي يمتمكيا كؿ جسد ، والوظائؼ التي يؤدييا 

لذلؾ فإفَّ ))  سيما وظيفة اإلثارة في الجسد األنثوي ، الأثناء عممية االتِّصاؿ الجسدي ، 
خطاب األجساد أقوى مف خطاب األفعاؿ ، فحيف تنصير مكامف الجماؿ األنثوي أماـ 

غض الطرؼ إلى  . فتتعمَّد اإلرادة الذكورية(14)الذكورة ، يغدو الكالـ لمشيوة ال محاؿ ((
،  وعممية عقمية قدراتعدـ االلتفات لما تممكو مف عف إمكانات المرأة اإلبداعية ، و 
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ىماؿ مشاعرىا وأحاسيسيا وأفكارىا ، وتغييبيا عف المشيد الشعري ، ويتـ النظر إلييا  وا 
 بوصفيا جسدًا ُخِمؽ لمتعة الرجؿ ليس إال . مثمما ذكره أحد الشعراء سابقًا ، بقولو :

َياِحينِ إن  الّنساَء رياحيٌن ُخِمقَن َلنا         وكم    (15)نا َيشتيي شـم  الر 
 وما ذكره شاعر آخر ، بقولو :

 (16)ونحُن َبُنو الد ْنَيا وُىن  َبَناُتيا        وعيُش بني الد نيا لقاُء َبناِتيا
، وعماد حظوتيا ، مرىونًا بجماؿ  وتبقى قيمة المرأة في تاريخ الثقافة الفحولية     

جسدىا ، الذي أغمؽ عمى عشَّاقيا ُسبؿ االبتعاد عنيا ، ويكمف ذلؾ في تناسقو ، وجماؿ 
أعضائو ، فموال رشاقة قواميا ، وانكسار لحظ نظرىا ، ورحيؽ ثغرىا ، وجماؿ شعرىا 

الثبات والصبر وعينييا ، لما نالت حظوة وجودية في أنظمة الخطاب الذكوري ، ولذا فإفَّ 
. إذ أفردت الذائقة الشعرية العربية (17)ال طريؽ ليما مع ُعشَّاؽ ىذا الجماؿ األنثوي

الجسد األنثوي ، فالشاعر العربي منذ القدـ التفت إلى جماليات مساحة كبيرة في تصوير 
 وكاف يمتذ كثيرًا في تصوير مواضع الجماؿ،  ورغباتو المواضع التي تمبِّي اشتياءاتو

تمؾ التي  مفاتف المرأة ، ال سيما في وصؼ  الحسي الجانبفي جسدىا ، فاتَّبع  مثيرةال
قواه الذكورية ، وتحفيز شبقيتو . لذا فإفَّ )) الجماؿ مف ضمف طقوس  تحفيزتعمؿ عمى 

الولوج إلى الجسد الحسي ؛ ألفَّ األنثى إف لـ تكف جميمة عمى وفؽ مرجعيات الثقافة 
وبمرور  .(18)ف أنساؽ الثقافة األدبية ، وتصبح في حاشية دونيتيا ((الفحولية ، ُتستَبعد م

الوقت أصبحت قضية جماؿ الجسد األنثوي ، تمثِّؿ حالة نسقية اعتاد الشعراء عمى ذكرىا 
 في أشعارىـ الغزلية . 

ولـ تقؼ الثقافة عند حدود جعؿ صورة المرأة مقتصرة عمى جماؿ جسدىا فحسب ،      
،  اصطيادىا، و الرجؿ إلى اإليقاع بيا  يسعىالتي  از صورة لممرأةبؿ عممت عمى إبر 

، ييا فرض نفسو عموبإمكانو زماـ المبادرة ، . فيو مف بيده  بيدؼ االستمتاع بجسدىا
التي تجعؿ منو سيدًا وصيادًا دائمًا ، وتجعؿ مف المرأة ، بشتى الوسائؿ عبر إغرائيا 

المرأة ىذا السموؾ الجنسي العدواني تجاىيا قدرًا ال مفر . وقد عدَّت  تابعة وفريسة منتظرة
ر المجتمع بكاممو لطبيعة األدوار بيف رىا ىي ذاتيا ، وتصوُّ منو ؛ ألنَّو يعكس تصوُّ 

حافاًل بمغامرات غرامية عديدة ، قاـ بيا  األدبي . وقد كاف تراثنا(19)الجنسيف في الحياة
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براز شجاعتيـ وذكائيـ في استدراج النساء ، منيا ميدانًا إل فجعمواعدد مف الشعراء ، 
لو ، رضوخ المرأة و وغالبًا ما تنتيي بانتصار الشاعر البطؿ ، وحصولو عمى مبتغاه ، 

جسدًا بالنسبة لآلخر ، تعدُّ دائمًا فيي ألوامره ورغباتو ، وتمكينو مف جسدىا . وانصياعيا 
قو ، وآلة يجدر  . ويبدو أفَّ ىذه التوجُّيات (21)يمتمكيا أف بووطعمًا لذيذًا ال بدَّ مف تذوُّ

وأخذت تنتظر الفرصة عدد مف الشعراء األندلسييف ، ف اذىأالثقافية قد حجزت مكانيا في 
إذ ره بأسالفو المشارقة ، المعتمد بف عبَّاد ، وىذا يعكس تأثُّ ومنيـ  لمخروج إلى العمف ،

الجانب الحسي ، فرسـ مشيدًا  استوحى تجاربيـ الغزلية ، ال سيما تمؾ التي تعتمد عمى
تو الفحولية ، وعنفوانو الذكوري في سعيو  شعريًا تدور أحداثو في المناـ ، استعرض فيو قوَّ
إلى إشباع رغباتو وممذَّاتو ، عبر رحمة غرامية كاف بطميا ىو وحده ، فعمد إلى إخفاء 

عبر  الثقافي وىذا األمر شائع في بعده وامتداده .صوت األنثى ، وتغييب تمنُّعيا 
، وىو يقص لنا بطوالتو  امرئ القيسمغامرات . وكأنَّنا نستمع إلى العصور المتعاقبة 

 ، إذ يقوؿ :  الجسد األنثوي  خارطةالغرامية عمى 
 إنِّي رأيُتِك فــــي المناِم َضجيَعــــــــتي       وكـــــــأن  ساَعــــــــدِك الوثيَر وَساِدي

 ما       َأشُكوُه من وجدي وطوِل ُسيـــاِدي ـــــــــــوتِ عانْقِتِني وشكـوَكــــــأن ما 
 وكـــــــأن ني قب مــــُت َثْغــَرِك والط ــــــــَمى       والوْجَنتيِن ونمـــــــُت منِك ُمــــــــــراِدي

 (21)ــبِّ ِلي َما ُذْقُت َطْعَم ِرقــاديوىــــــــواِك لـــــــــوال أن َطْيَفــــــــِك زائٌر       في الغِ    
يشير النص السابؽ إلى حركية واسعة لمنسؽ الثقافي ، الذي يتجمَّى في النظرة      

متاعو ، فأعمف  الشاعر المادية لممرأة ، فيي ليست سوى موضع إلشباع لذَّات الرجؿ وا 
ممارسة الفعؿ الجنسي قاـ بعف سيطرتو التامة عمى أجزاء مختمفة مف جسد محبوبتو ، و 

بنوع مف التباىي والتشفِّي ، إذ )) في داخؿ كؿ إنساف حيواف ُمغمَّؼ بجسد إنساني ، وىذا 
، سواء (22)باعثًا شيوانيًا لو ((فييا الحيواف يتحرَّؾ واثبًا إلى الخارج في كؿ لحظة يجد 

ؽ الثقافي ، بما يكشؼ عف رضوخ الشاعر لييمنة النسكاف في اليقظة ، أو في المناـ ، 
، وتحكُّمو في تشكيؿ أبعاد صورتيا ، التي ترتكز عمى جسدًا لممتعة المرأة  يرىالذي 

. أمَّا الحالة  الذكوريوىي الصورة الشائعة في الوعي الجمعي  ،نسقية الجماؿ الجسدي 
النسقية األخرى التي شكَّمت حضورًا الفتًا في طيَّات النظرة الذكورية لممرأة ، فيي 
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وليس أماميا إال الطاعة  ميا لمرجؿ العاشؽ ال سيما في العالقات الغرامية ،استسال
والخضوع واالنقياد التاـ ، وال يحؽ ليا االعتراض والتمنُّع ، أو إبداء الرأي ، أو مناقشة 

مسموبة المرأة الرجؿ في أمر ىي طرؼ فيو . وىو ما تجمَّى في النص السابؽ ، إذ بدت 
أمرىا شيئًا . فأذعنت لمواقع ، ومنحت جسدىا لممعتمد ، ليستمتع بو  اإلرادة ، ال تممؾ مف

، فقاـ بممارسات جسدية متعددة غمب عمييا الطابع الغريزي ، فتجسَّدت في كيفما يشاء 
مضاجعة محبوبتو ، ونومو عمى ساعدىا الممتمئ لحمًا ، ومعانفتيا ، وتقبيؿ فميا وعنقيا 

. ويبدو (  ونمـُت منِك مـرادياؿ الجسدي ، بقولو : ) ووجنتييا ، ثـ ختميا بعممية االتص
أفَّ ما قاـ بو المعتمد مف إظيار شبقيتو الجنسية ، قد جاء متأثرًا بما ُعِرؼ عنو في عالـ 
اليقظة ، واستكمااًل لمسار حياة الميو التي كاف يعيشيا مع النساء ، فقد كاف ُمغرمًا 

، فغمب عمى غزلو الحديث عف لذَّة المتعة بالجماؿ بالجماؿ األنثوي ، ُيعَجب بو أينما رآه 
لذلؾ بقي يدور في فمؾ  .(23)، ولـ يكف حبَّو حبًَّا عذريًا خالصًا ، ويفتقد لمنزعة الصوفية

المتعة الجسدية ، ولـ يخرج مف تأثيراتيا حتى في نومو ،  إذ انغمس بممذاتو ، وأخذ 
  . وي مثمما يريد ويشتييجسد األنثالالجامحة نحو  ومطامحويمارس نزواتو 

ومف جية أخرى فقد جاءت بعض المنامات ُمحمَّمة بحموالت نسقية ترى في المرأة     
مصدرًا لفتنة الرجؿ ، انطالقًا مف االعتقادات التي ترى المرأة أحد جنود الشيطاف ، أو 
 ىي شيطاف اإلنس ، لذلؾ ُعدَّ الجسد األنثوي فتنة ، تحؿ معو المعنة أينما حؿ ،

ثارتو تعمؿ  في  –ويستيدؼ طيارة الرجؿ ونزاىتو واستقامتو ، فيثير رغباتو الذكورية ، وا 
عمى توريط الرجؿ في خطايا لـ يكف ليرتكبيا ، فُينَظر إليو كضحية لسالح  -الغالب 

ونجد ذلؾ في المناـ الذي رواه الشاعر أبو البركات البمَّفيقي . (24)شيطاني ىو جسد المرأة
نظمت صبيحة يوم السبت السابع والعشرين لرجب ، عام خمسة وأربعين بقولو : )) 

وسبعمائة ، وقد رأيت في النوم كأنِّي أريد إتيان امرأة ال تحل  لي ، فيأتي رقيب فيحول 
 بيني وبين ذلك ، المر ة بعد المر ة ، قولي : 

 كفاني أمورًا ال َيِحــــــل  ارتكاُبياأال َكــــــــر َم اهلُل الر قيَب فــــــــــإن ُو        
 (25)(( وبالَغ في سدِّ الذريعِة فاغتدى        يالحُظني نومــــــــًا لُيغَمَق باُبيا       
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إفَّ ما حصؿ ألبي البركات في المناـ ، وما تبع ذلؾ مف نظـ نص شعري في      
لى رغبة الشاعر في ظاىر يشير إنسؽ أحدىما  : يكشؼ عف تصارع نسقيفاليقظة ، 

بياف طبيعة شخصيتو الممتزمة بتعاليـ الديف اإلسالمي ، فقد كاف معروفًا بالعفَّة والتديُّف ، 
وىو ما ذكره لساف الديف بف الخطيب بقولو : )) نشأ ببمده المرية عمود العفَّة ، فضفاض 
جمباب الصيانة ، غضيض طرؼ الحياء ، نائي جنب السالـ ، حميؼ االنقباض 

االزورار ، آويًا إلى خالص النشب وبحت الطعمة ، ال ُيَرى إال في منزؿ مف سألو ، و 
فكشؼ . (26)د ((ة لمتعبُّ عدَّ وفي حمؽ األسانيد ، أو في مسجد مف المساجد خارج المدينة المُ 

، ورعاية اهلل سبحانو وتعالى لو ، في إبعاده عف الوقوع ة أبي البركات مدى عفَّ المناـ عف 
ف كاف في  في الخطأ عمى سمطة نسقية المناـ قد اشتمؿ بذلؾ ف. و  عالـ النوـحتى وا 

باتجاه الورع والتقوى ، تمثَّمت بسمطة الرقيب ، التي ىي جزء مف توجييو عممت عمى 
سمطة الضمير ، فمارست دورىا في تعزيز حصانة الرائي ، لذلؾ جاء المناـ انعكاسًا لما 

 يعيشو في اليقظة . 
أمَّا النسؽ المضمر ، فيشير إلى أفَّ الشاعر ربَّما كاف يعيش كبتًا جنسيًا ، ويعاني      

حرمانًا في عالقتو مع النساء ، وليس باستطاعتو ُمماَرسة رغباتو وممذاتو بصورة ُمعَمنة ، 
التي قد تصطدـ بعوائؽ كثيرة ) دينية واجتماعية ( ، فتجعمو مكبَّاًل وخاضعًا ليا ، وربَّما 

تيح لو إخراج نزواتو وسيمة أخرى تؿ ذلؾ عاماًل ضاغطًا قاده إلى البحث عف شكَّ 
فاإلنساف في أحاييف كثيرة يعاني صراعًا عنيفًا يكوف كامنًا في  المكبوتة الحبيسة بداخمو .

أعماقو ، فيو يشتيي أمورًا كثيرة ، إال أفَّ طبيعة الحياة االجتماعية تدفعو إلى كبت 
خفائيا ،  فاآلداب والعادات واألعراؼ االجتماعية تفرض عميو نمطًا محددًا مف شيواتو وا 

السموؾ ، لكف غرائزه العارمة تضطره أحيانًا إلى مخالفة ذلؾ السموؾ ، لذلؾ ىيأت لو 
الطبيعة مخرجًا يخفؼ بو شدة الصراع المحتدـ بداخمو ، عبر صور مختمفة أىميا 

 .(27)شتيييا ، ولـ يستطع تحقيقيا في يقظتواألحالـ ، فميمجأ إلييا ليخمؽ الحياة التي ي
فسحة مف الحرية ، جعمتو  لمرائيوافر لذلؾ شكَّؿ الحمـ في الخبر السابؽ فضاًء رحبًا 

ما عجز عف ممارستو في منامو يفرغ ما يجيش بداخمو ، ويييمف عمى تفكيره ، فيمارس 
ما فيما يتعمَّؽ بالتعبير ، فوجد نفسو في حالة مختمفة عف عالـ اليقظة ، ال سي في اليقظة
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عف مشاعره وأحاسيسو ، والكشؼ عف ميولو نحو االستمتاع بالجسد األنثوي ، بناء عمى 
أو الرغبات العميا ، )) أفَّ الممذات والرغبات التي لـ ينظميا القانوف مف أفالطوف ما ذكره 

ف النفس ، ويكوف بمساعدة العقؿ تثور عمى نفسيا في األحالـ ، بينما يناـ الجزء األىدأ م
الرغبة الذكورية الجامحة لذلؾ فإفَّ . (28)(( عند ذاؾ قد انسحب ضابط العقؿ مف الميداف

صرَّح بيا عدد مف وقد نحو الممارسة الجنسية ، كانت حاضرة في التراث العربي ، 
الشعراء ، وذكروىا في أشعارىـ ، ووردت في األمثاؿ واألساطير ، وغير ذلؾ مف روافد 

  حتى أصبحت نسقًا ثقافيًا معتادًا في اليقظة والمناـ عمى حد سواء . ،ة المختمفة الثقاف
ومف الجدير بالذكر أفَّ ىناؾ مجموعة مف المنامات تدور أحداثيا حوؿ الشغؼ      

المتعة  ييف بمنظارر إلُينظَ  بوصفيفَّ مصدر اإلثارة واإلغراء ، إذ كاف بالجواري ،
وقد شاعت ىذه الحالة كثيرًا في المجتمع األندلسي عمى  ،الجسدية في أحاييف كثيرة 

ما جرى ألحد ابف حـز في إحدى رسائمو وىنا ينقؿ  المستوييف السياسي واالجتماعي ،
إنِّي دخمت يومًا عمى أبي السري عمار بن زياد : ))  إذ يقوؿ، أصدقائو في المناـ 

عم ا بو ، فتمن ع ساعة ثم قال لي صاحبنا مولى المؤيد ، فوجدتو مفكرًا ميتمًا ، فسألتو 
: أعجوبة ما سمعت قط . قمت : وما ذاك؟ قال : رأيت في نومي الميمة جارية ، 

نِّي لفي أصعب حال من حبيا . ولقد  فاستيقظت وقد ذىب قمبي فييا وىمتُ  بيا ، وا 
ت لو بقي أيامًا كثيرة تزيد عمى الشير مغمومًا ال يينئو شيء وجدًا ، إلى أن عذلتو وقم

ق وىمك بمعدوم ال يوجد ، ىل : من الخطأ العظيم أن تشغل نفسك بغير حقيقة ، وتعمِّ 
يل الرأي ، مصاب البصيرة إذ تحب من لم فِ تعمم من ىي؟ قال : ال واهلل ، قمت : إنك لَ 

تره قط ، وال خمق وال ىو في الدنيا ، ولو عشقت صورة من صور الحمام لكنت عندي 
 . (29)(( ى سال وما كادأعذر ؛ فما زلت بو حت

يعكس المناـ السابؽ البعد النسقي الذي طرأ عمى المنظومة الثقافية ، المتمثِّؿ بجنوح      
األندلسييف نحو الجواري ، فُأضيفت حالة نسقية ساعدت البيئة األندلسية عمى نموِّىا 
وازدىارىا ، حتى أصبحت الشغؿ الشاغؿ لمعشَّاؽ ، ممَّا أدَّى إلى ازدىار قيـ نسقية لـ 

عمى بما يدؿ داللة واضحة ىا عند حدود الواقع ، بؿ زحفت نحو المنامات ، يقؼ تأثير 
ىيمنة ىذه الحالة عمى العقوؿ والقموب ، وأصبح ورودىا في المناـ تجسيدًا لنسؽ ثقافي 
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قار في أذىاف أبناء المجتمع األندلسي ، الذيف وجدوا في الجواري ما يحقِّؽ ليـ المتعة 
في ظؿ أجواء االنفتاح والحرية التي في أحاييف كثيرة ، ي الجسدية ، واالنتشاء العاطف

، وما أفرزتو مف واقع مميء بالجماؿ ، وجدت فيو الجارية  األندلسد خيَّمت عمى بال
القدر الكافي لمتعبير عف مشاعرىا وأحاسيسيا عبر الغناء ، ونظـ الشعر ، والحضور إلى 

بالجارية لـ يقتصر عمى المناـ ، بؿ امتدَّ  ائيالر النوادي واألماكف العامة . لذلؾ فإفَّ ىياـ 
لـ يستطع مقاومة ما رآه في المناـ ، فأصبح ميمومًا حائرًا ىائمًا ، ولـ إذ ،  اليقظةليشمؿ 

يظير ثباتًا وصمودًا ، بفعؿ حركية النسؽ الُمتمثِّؿ بأثر الجواري في إشاعة أجواء خاصة 
  ، مميئة بمشاعر اإلعجاب واليياـ .

رت في منامات أخرى ، ومف ذلؾ المناـ باإلغراء الجواري ارتباط ونسقية       قد تكرَّ
 الذي ُينَسب إلى الفقيو األديب النحوي أبي عبد اهلل محمد بف ميموف الحسيني ، إذ يقوؿ :

يعذلني  -رحمو اهلل  -كانت لي في صبوتي جارية وكنت ُمغرى بيا ، وكان أبي )) 
فكان عذلو ، ألنيا كانت تشغمني عن الطمب والبحث عميو  ؛ ابيعيض لي فييا ، ويعر 

يأتيني في زي أىل المشرق كل  رجالً  فرأيت ليمة في المنام كأن   ، يزيدني إغراء بيا
ى في نفسي أن و الحسين بن عمي بن أبي طالب ) رضي اهلل مقَ وكان يُ ، ثيابو بيض 

 تعالى عنيما ( ، وكان ينشدني : 
 التي ال تنقـــــــضـي ببمــواكَ  ىــــــــــزىَ ي       تُ نِ ال تَـ  ومــــــــــــــي   مــــــي  لى إتصبو 

 بــيأو نَــ  صــــــــي  أو وَ  إال إمــــــــــــــــامٌ        لى مـــا منيمُ األُ  القومُ  كَ ـــــــــــــــارُ ِنجو 
 وارعـوي ويحـــكَ  عميكَ  اإللوَ  اليــوى       وخـــــفِ  ين ذــدى علميُ  نانكَ عِ  فاثنِ  

قال : فانتبيت فزعًا مفكرًا فيما رأيتو ، فسألت الجارية ىل كان ليا اسم قبل أن تتسم ى  
مية ، بثم عاودتيا ، حتى ذكرت أن يا كانت ُتسم ى ، باالسم الذي أعرفو؟ فقالت : ال 

 .(31)((ي اهلل بو عز وجل وبشرى فبعتيا حينئذ ، وعممت أن و وعظ وعظن
وىنا استوحى المناـ أحداثو مف الواقع الذي كاف يحيط بابف ميموف في عالـ اليقظة      

، بعد أف أظير مياًل كبيرًا نحو جاريتو ، فتعمَّؽ بيا تعمُّقًا شديدًا ، حتى أنَّو وقؼ مدافعًا 
ياتو الشعورية ، ولـ تفمح معو جميع محاوالت أبيو التي كانت تحثَّو عمى االبتعا د عف توجُّ

صرارًا عمى التمسُّؾ بيا . إال أفَّ ما يثير االنتباه ىو  عنيا وتركيا ، ال بؿ قد زادتو عزمًا وا 
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أفَّ الصراع الذي عاشو مع أبيو ، قد تجمَّى في المناـ ولكف بصورة تبدو مختمفة ببعض 
 جوانبيا ، التي تمثَّمت في األجواء اإليمانية بإيحاءاتيا المقدَّسة المستمدَّة مف عبؽ
الشخصية الحسينية ، وأبعادىا النورانية المؤثرة  التي تركت أثرًا إيجابيًا عمى نفسية الرائي 
يماءاتو التي تجسَّدت في مظير اإلماـ )  ، عبر تأثُّره بما رآه مف مشيد معبِّر بدالالتو وا 

ض عميو السالـ ( ، وما أحاط بو مف ثراء داللي كبير ، الذي أفرزتو إيحاءات الموف األبي
األمؿ النابع في وسط إلى  يشير في بعض دالالتوالصفاء والنقاء ، وىو  بوصفو لوف، 

وورود الموف األبيض في  .(31)الظالـ ، ولو تأثير فعَّاؿ يوحي بالصدؽ واألمانة والبراءة
المناـ يرتبط في بعض جوانبو )) بظروؼ الفرد ، وما يحيط بو مف ناس وأحواؿ تتطمَّب 

األمر  .(32)بالكثير مف قضاياه العامة ، وتسميط بعض األضواء عمييا ((منو إعادة النظر 
الذي ولَّد انطباعًا طيَّبًا تجمَّى تأثيره عمى قرارات الرائي حينما أفاؽ مف نومو ، فقاـ ببيع 
 الجارية التي ىاـ بيا كثيرًا . بعد أف عاش لحظات روحانية وىو يرى جده اإلماـ الحسيف

رشاداتو التي حمميا النص الشعري المنظـو ) عميو السالـ ( ،  فأخذ يستمع إلى مواعظو وا 
في المناـ ، إذ اشتمؿ عمى سمسمة مف النصائح ، التي أشارت وذكَّرت الرائي بامتداده 
رثو الخالد ، بما يجعمو يشعر بالفخر واالعتزاز بالنسب المحمدي األصيؿ الذي ينتمي  وا 

ّثو عمى ترؾ الجارية ، وعدـ التعرُّض ليا ، وقد أكَّد إليو . والغاية مف وراء ذكر النسب ح
ذلؾ عبر صياغة لغوية اعتمدت في بعدىا الوعظي عمى اإلفادة مف دالالت فعمي األمر 
) اثِف ، وخؼ ( ، ولفظتي ) ويحؾ ، وارعوي ( ، التي تحمؿ معاني الزجر والتوبيخ في 

تعيد صوابو المفقود ، رغبة في سبيؿ زيادة الضغط عميو ، لعمَّو يعود إلى رشده ، ويس
تقويـ سموكو ، فيسير عمى خطى آبائو وأجداده ، ويتَّبع نيجيـ ، بعيدًا عف سمطة القمب 

يات وقد حمؿ ذلؾ وميولو وغرائزه .  إشارة تنبييية تدعو إلى عدـ االنجرار خمؼ الموجِّ
المناـ في دائرة نقد القيـ الثقافية بأنساقيا الغرائزية ، وعدـ اإلذعاف لتأثيراتيا ، لذلؾ يدخؿ 

ياتيا ، وتعمؿ عمى التحكُّـ بسموؾ بعض الرجاؿ ، ال  النسقية التي تحاوؿ أف تفرض توجُّ
 الجواري .البحث عف المذة التي يمكف أف تتوافر عند بعض سيما ما يرتبط ب

وقد امتدَّ أثر الجواري إلى عصر بني األحمر ، فيذكر جامع ديواف ابف زمرؾ      
ومن مقطوعاتو الموجودة بخطو ، قال : رأيت ))  ما جرى معو في المناـ : سياألندل
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ليمة الثامن لربيع األول من عام خمسة وثمانين وسبعمائة كأنِّي أنشد بديية في النوم 
: 

 قاَلْت وقــــاَمْت ُتِظل  ِجْسمي            من ُقْرَصِة الش ْمِس بالِمَظلِّ 
 (33)موالي ىــــــــــــــــــذا ِظل  َظِميُل            وأْنَت ُدوَن األناِم ِظمِّـــــــــــي ((      

لقد جرى المناـ في أجواء مفعمة بالرقَّة والعذوبة ، وىو ما كشؼ عنو الخطاب      
ة المودة ، الشعري ، الذي انمازت لغتو بالرقة ، إذ إنَّنا أماـ مشيد غرامي تفوح منو رائح

وقد صيغ بأسموب قصصي ، غمب عميو طابع المناجاة ، كانت فيو الجارية ىي مف 
تتودَّد إلى سيدىا سواء بالفعؿ عبر قياميا بحمايتو مف حرارة الشمس ، أو بالقوؿ حينما 
جسَّدت مشاعرىا وأحاسيسيا ، وأسمعتو خمجات قمبيا الوالو بو ، ليكوف ليا الظؿ الذي 

مَّا كاف يحدث في بالد ونعتقد أفَّ ما جرى في المناـ لـ يكف بعيدًا ع تستظؿ بظاللو .
  مف تفشي ظاىرة الولع المفرط بالجواري ، واالستمتاع بالحوار معيف .األندلس 

  اخلطيئتو/ املرأة  ثبنيبا 
المتعالية ،  النظرة الذكوريةاليقظة  الثقافية الفاعمة في عالـاألنساؽ  أبرزمف لعؿَّ      

وتعدُّىا كيانًا ىامشيًا ُترَمى عميو أخطاء الرجؿ وعيوبو لمرأة ، التي تنتقص مف مكانة ا
فعممت الثقافة الذكورية عمى تقبيح صورة المرأة ، ،  في بعض األحاييف وممارساتو العبثية

خفاء األفعاؿ الصائبة التي تصدر عنيا . بينما تتـ  عبر تعمُّد إلصاؽ الخطيئة بيا ، وا 
يجري ذلؾ و ، فيكوف في مأمف مف الحساب والعقاب في أحاييف كثيرة ، رجؿ منيا تبرئة ال

يات والممارسات غطاًء يحتوييا ، ويعينيا عمى ب مباركة المجتمع الذي يمنح تمؾ التوجُّ
ال يحتقر الرجؿ ميما فعؿ ، بؿ ال يفكر أف  فالمجتمع )) الحركة والتداوؿ واالنتشار ،
وبمرور  .(34)ؿ خطأ ترتكبو ((قأشد عقوبة ألُتعاَقب لمرأة يطمؽ عميو حكمًا ، بينما ا

المجتمعات أغمب الوقت شاعت ىذه الصورة ، وراجت كثيرًا ، وتعاظـ حضورىا في 
بناء عمى العربية ، حتى أصبحت شيئًا مألوفًا يدخؿ في كثير مف الممارسات الذكورية ، 

عة كانت في بداية األمر خاض)) إفَّ كؿ األشياء  تقوؿ : رؤية أسطورية متوارثة
مف السماء ، بؿ  نالـ يأت نا إذففي ذؿ االستعباد ، فشقاؤ  نالإلنساف ، لكفَّ امرأة ألقت ب
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وقد تسرَّبت إلى . (35)(( ىي التي أضاعت الجنس البشري؛ ألنَّيا جاءت بو المرأة 
يذكر ابف ، ف الكيدي أذىاف كثير مف المفسريف ىذه النظرة العدائية المبنية عمى االتِّياـ

ـَ أكمت مف الشجرة التي نييتؾ كثير في تفسيره )) لمَّ  ا أكؿ آدـ مف الشجرة قيؿ لو : ِل
نسقًا ثقافيًا مييمنًا في ذىف الفرد وىذا الفيـ أصبح . (36)(( أمرتني قاؿ : حواء ،عنيا 

الثقافة الذكورية فاتَّخذتو العربي منذ أقدـ العصور ، وما زاؿ متغمغاًل في الوعي الجمعي ، 
أدَّى إلى أف تقع ضحية لمممارسات الذكورية ، فُتمَصؽ بيا ممَّا  ألنثى ،اتيميش وسيمة ل

ية تجاه األنثى ، لـ يقؼ ، األخطاء والمعاصي  ويبدو أفَّ ىذه الرؤى اإلقصائية الموجَّ
ات تجميومف تأثيرىا عند حدود اليقظة ، بؿ وجدنا ليا انعكاسات في بعض المنامات ،  

قالو يحيى بف حكـ الغزاؿ في إحدى مقطوعاتو  في المنامات األندلسية ، ماذلؾ  صورة
 اليجائية : 

 سألُت في الن وِم أبي آدمــــــا        َفُقْمــــُت والقمُب بِو وامـــــــــــقُ 
 الخـــالقُ ــــــــــازٍم        َصم ى عميَك المالُك ْبـُنـــــَك باهلِل أبو حــــاأ
 (37)فقال لي إن كاَن ِمنِّي ومن        َنْسمي َفحــــــــو ا ُأم ُكْم طالـــقُ    

ر ىذا النسؽ في موقؼ آخر      لم ا بمغ المعتصم أن  خمف ))  ، فتذكر الروايات وتكرَّ
، ثم قال لو أنشدني  احتال في طمبو حتى حصل في قبضتو ، بن فرج السميسر ىجاه

مني في يدك ما قمت شرًا فيك وحق  من : فقال لو،  في  ما قمت  ن ما قمت ، حص   :  وا 
 إن  الناَس قد حكموا ةِ رأيُت آدَم في نومـــــي فقمُت لو         أبا البري  

 ما زعموا كانَ  إنْ  حواُء طالقةٌ          إذنْ  قـــالَ  البرابَر نسٌل منكَ  إن  
  .     (38)(( ت ىاربًا إلى بالدكفنذر ابن بمقين صاحب غرناطة دمي ، فخرج 

فكال النصيف يدخؿ في باب اليجاء الساخر ، إذ في النص األوؿ صوَّر لنا الشاعر      
في  تجر  االنبي آدـ ) عميو السالـ ( ، قاؿ إنَّيمحاورة يحيى الغزاؿ موقفو اليجائي عبر 

في  ًا فاعالً جراء فنيوا  ،  القصصيوسيمة مف وسائؿ التعبير تقنية الحوار تمثِّؿ و  .النوـ 
التي أراد عبرىا ، فرضتو الحاجة إلى تجسيد الصورة الساخرة ، تجسيد تجربتو الشعورية 

. أمَّا في النص الثاني ، فقد سمؾ  الفضائؿ، وتجريده مف  أبي حاـز لنيؿ مف الميجوا
ثبات رؤيتو ، و  في ىجاء صاحب غرناطة ذاتيا األدوات ووظَّؼالسميسر السبيؿ نفسو ،  ا 
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وممَّا تجدر اإلشارة إليو ىو أفَّ طريقة اليجاء التي اتَّبعيا الشاعراف  ة .الساخر  ةاليجائي
مميئة بدالالت السخرية  تعبيريةكانت تشتمؿ عمى اإلثارة والتشويؽ ، فأنتج ذلؾ صورة 

لمقراءة الثقافية ، يكشؼ عف حركة فاعمة  السابقيف يفإال أفَّ إخضاع النص واالزدراء .
لمنسؽ الثقافي المضمر ، فآليات التأويؿ عمى وفؽ مقاييس النقد الثقافي ، تحتِـّ عمينا 
مغادرة حالة التمقي الشائعة ، واالبتعاد عف االنبيار بجماليات النصيف ، وعدـ الركوف 

قيما ، وكشؼ ما خبأتو الثقافة مف أعما في لممعاني الظاىرة ، بؿ تدعونا إلى الغوص
. فالشاعراف قد وقعا تحت تأثيرات ثقافية  ةالجمالي خمؼ األشياءأشياء قبيحة ، تخفَّت 

معينة ، فرضت نفسيا لحظة إنتاج نصييما ، ولـ يكف بإمكانيما اإلفالت مف إسارىا . 
َـّ توارثو مف ، حواء ( لآدـ  طالؽفكال النصيف يقوـ عمى جممة ثقافية ىي )  وىذا الشيء ت

آدـ ) عميو النبي المخزوف الثقافي القار في األذىاف ، الذي يرى أفَّ حواء ىي مف دفعت 
 النبي السالـ ( إلى األكؿ مف الشجرة المحرمة ، فقادتو إلى المعصية ، لذلؾ كاف لجوء

قية متجذرة ، يمثِّؿ حالة نس يفإلى طالؽ حواء حسب رؤية الشاعر  ) عميو السالـ ( آدـ
 ،لممرأة والتيميش المتعمَّد ي ترسَّبت فييا النظرة الدونية الت ، في المنظومة الثقافية العربية

  . مسؤولية آثاـ الرجؿ وممارساتو وأفعالو الخاطئة عبر تحميميا 
 عمى الرغـ مف المكانة المتقدمة التي حظيت بيا المرأة األندلسية ، واستعادتياو      

حقوقيا المستمبة ، إال أفَّ الصورة السمبية المترسبة في األذىاف قد شكَّمت نسقًا لبعض 
ثقافيًا وجد طريقو إلى الشعر األندلسي ، إذ لـ يكف شعراء األندلس بمنأى عف تأثيرات 

، وليس بمقدورىـ الوقوؼ بوجو الحيؿ الثقافية التي اتَّبعيا في اختراؽ العامؿ الثقافي 
تو وقدرتو عمى الوعي الجمعي ، و   التمدُّدتكويف نمط خاص لصورة المرأة ، يستمد قوَّ

( ،  ، واقتصادية واجتماعية، مف مرجعيات ثقافية موروثة متنوعة ) سياسية  واالنتشار
أسيـ التراث األدبي كثيرًا بحمميا ، ومنحيا المناخ المالئـ لالنتعاش في أذىاف الشعراء ، 

َـّ تجمِّيي مو ألقينا نظرة عمى تاريخ المجتمع ف.  ةالُمنَتج ةشعريال وصا في النصومف ث
خالصًا ، جاء مبنيًَّا عمى وفؽ ترسبات الثقافة الذكورية ، التي اإلنساني ، لوجدناه ذكوريًا 

فاألنثى الصورة المخالفة بايولوجيًا ،  ، وأعمت مف سطوة ذكوريتيا ىمَّشت دور المرأة
مت لمذكورة ، في مخياؿ الذكورة عمى وفؽ ضمور قابميات عقميا ، فيي  صورتيا قد ُفصِّ
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ف تغمَّبت  أنثى قاصرة عف الفيـالجمعي  ، فال تتساوى مع اآلخر الذكوري ، حتى وا 
قدراتيا العقمية عمى عقوؿ آالؼ الرجاؿ ؛ ألنَّيا في كينونة الوجود األنثوي مقترنة بنفعية 

أنوثتيا ، وكأنَّو يريد وصميا بمعنة  المجتمع الذكوري ، الذي يسعى جاىدًا إلى تفضيؿ
مميئة بالعيوب ، وتفتقر إلى الود والوفاء ، مقاساتو  وفؽعمى فيي  .(39)الشفاء الذكوري

وحسف التدبير . حتى أصبح ىذا التصوُّر شيئًا مألوفًا وشائعًا في المجتمع ، وأخذ ينعكس 
اعر عمقمة بف عبدة عمى األداء الشعري لدى بعض الشعراء القدامى . وقد ذكر الش

 جانبًا مف عيوب المرأة ، كما حدَّدتيا الثقافة ، إذ يقوؿ :
 فـــــــــإْن تسأُلوني بالنساِء فإن ني         بصــــــيٌر بأدواِء النِّساِء طبيـــــبُ 
 إذا شاَب رأُس المرِء أو قل  ماُلُو         فميَس لـــــــو مــــن ُودِِّىّن نصيبُ 

 (41)ثراَء الماِل حيــــُث َعِمْمــــَنُو        وشرُخ الش باِب عنَدُىــــن  عجيبُ  ُيرْدنَ   
 : بقولو امرؤ القيستابعو و 

َساـــــل  مالُـــــُو          وال َمْن قَ  نْ اُىّن ال ُيْحِبْبَن مَ أرَ   (41)رََأْيَن الش ْيَب فيِو وَقو 
يبدو أفَّ ىذه الصورة القبيحة التي الزمت المرأة طوياًل ، بدوافع االستعالء الذكوري و      

ؿ . وخير مثاؿ عمى ذلؾ ما ُنقِ  المنامات، قد أصابيا شيء مف العدوى ، فبدأنا نراىا في 
رأيت بعض الفقياء في النوم في : ))  ، إذ يقوؿ عف الشاعر محيي الديف بف عربي

 كيف حالك مع أىمك؟ فقمت : رؤيا طويمة ، فسألني 
 إذا رأْت أىُل بيتي الكيَس ُمْمَتِمئًا        َتَبس َمْت َوَدَنـــــــــْت ِمن ي تمازُحني
ن رأْتُو َخمي ًا مـــــــــْن دراىــــــــِمِو        َتَجي َمْت واْنثََنْت َعنِّي تقابُحـــــني  وا 

 . (42)(( فقال لي صدقت كمنا ذلك الرجل 
ياتفالمناـ السابؽ يضمر نسقًا ثقافيًا ارتبط        ةتعالي، ذات النزعة المالذكورية  بالتوجُّ

إظيارىا بصورة ال تتناسب مع دورىا وأثرىا في عبر تعمُّد في التعامؿ مع المرأة ، 
تجريدىا مف السمات اإليجابية ، والتفكير الواعي ، فُرِسمت صورتيا ومحاولة  المجتمع ،

عمؿ إذ نظار الرجؿ الذي أنتج صورة غمب عمييا طابع االستيزاء والسخرية ، عمى وفؽ م
 لمتسميةعمى ازدرائيا ، وتيميش دورىا في الحياة االجتماعية ، إذ جعؿ منيا موضوعًا 
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ضحاؾ اآلخريف ىمِّيا وتفكيرىا في كيفية الحصوؿ عمى األمواؿ ،  ، حينما جعؿ جؿَّ وا 
 .  بذلؾتكوف محكومة وأفَّ ردود أفعاليا وتصرُّفاتيا 

يمثِّؿ ، الذي  ( صدقت كمنا ذلك الرجلقوؿ الفقيو : ) والشيء الالفت لمنظر ىو      
في أذىاف معظـ الرجاؿ ، ىدفيا تحقير المرأة وتشويو صورتيا ، بما  متغمغمةجممة ثقافية 

. ويؤيِّد ما ذىب إليو الدكتور (43)شخص مفرد ((قدرة يؤكِّد )) أفَّ الطاقة النسقية أقوى مف 
بعقؿ مجتمعو ، فيو يفكر ال يفكِّر بعقمو المجرَّد ، بؿ )) اإلنساف عمي الوردي مف أفَّ 

حسب ما يوحي بو المجتمع إليو ،  منيا ،ينظر في األمور ، ويميِّز بيف الحسف والقبح 
. لذلؾ كانت (44)((فَّ تفكيره يجري في نطاؽ القوالب والخطوط التي صنعيا المجتمع لو إ

عمى رسوخ نسؽ االنتقاص مف المرأة في الوعي الجمعي ، وىو بال شؾ  دليالً عبارة الفقيو 
لجانب الذكوري اإلى يا الكفَّة ، التي تميؿ في واليامش يعكس العالقة الجدلية بيف المركز

قو ، الذي كاف وما زاؿ متشبثًا بموقعو في المركز ، ويحاوؿ المحافظة عمى مكتسبات و وتفوُّ
ييا سموؾ المرأة ، فعمؿ عمى استغالؿ سطوتو في ابتداع أنساؽ معيَّنة ، حدَّد ف

 . حتى في المناـ جنوحو نحو التسمُّط والييمنةلتعكس عمى وفؽ أىوائو ،  وتصرُّفاتيا
 اخلبمتت 

المنامات المختارة مف  النماذجاالطِّالع عمى وبناًء عمى ما سبؽ ذكره  ، وبعد      
األندلسية ، بيدؼ استنطاؽ أنساقيا المضمرة ، ومعرفة مكانة المرأة ، وأثرىا ودورىا في 

أفَّ المرأة شكَّمت مادة أساسية في منامات أندلسية  وجد البحث ،التي وردت فييا  المواقؼ
مت حضورًا متعدِّ  و يحممجاء أغمبو متأثرًا بما ف،  ثقافيغمب عميو البعد الدة ، وقد سجَّ

الرجؿ مف وعي ثقافي عف المرأة في ذىنو ، ويمارسو اتِّجاىيا عمى أرض الواقع . لذلؾ 
 لـصورة المرأة في المنامات فإفَّ عممية الرصد والمتابعة التي ُأجِريت ، قادتنا إلى أفَّ 

الثقافي الراسخ ، التي شكَّميا المخياؿ الذكوري  تختمؼ كثيرًا عف صورتيا النسقية بإطارىا
فوجدنا أنَّيا كانت تعاني مف النظرة الذكورية الضيِّقة ، التي ترتكز في أدائيا  ليقظة .في ا

ياتيا النسقية عمى خزيف ثقافي واسع يمتد لعصور كثيرة ، أسيـ إلى حد  التعبيري ، وتوجُّ
، مارست أنشطتيا ، وتحرَّكت بفاعمية ، فتركت آثارىا  متنوِّعة كبير بخمؽ أنساؽ ثقافية
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السمبية عمى طريقة تفكير الرجؿ وتصرُّفاتو . وبدا صداىا واضحًا في الخطاب األدبي ، 
َـّ بوصفو الحاضنة التي تؤوي الكثير مف الحاالت النسقية الشائعة في الثقافة ،  ومف ث

لت إلى خطاب ثقافي تحرِّكو األنساؽ وعندئٍذ تحوَّ . ف تتسمَّؿ إلى المنامات استطاعت أ
وبعد أف حممت  .الثقافية التي تستمد صورتيا وحركتيا مف عالـ الحقيقة المعيش 

، فعممت لمنظومة الثقافية أصبحت جزءًا مف ا، العناصر النسقية المنامات مجموعة مف 
شأنيا في  تكريس الييمنة الذكورية ، وتأكيد نسقية المركز واليامش ،ىي األخرى عمى 

 فاعمة ةثقافي بسياقات محكومةعبر ممارسات ذكورية  ذلؾ شأف العوامؿ الثقافية األخرى ،
وقد ،  لمتعة واالنتشاء العاطفيبحثًا عف ا،  استغالؿ الجسد األنثويتمثَّمت بالجنوح نحو ، 

ع استطامظيرًا نسقيًا التعمُّؽ بيفَّ شكَّؿ ، إذ دور إغرائي في بعض المنامات  مجواريكاف ل
انعكاسًا لما يجري في الساحة األندلسية مف ممارسات الدخوؿ إلى عالـ المناـ ، فجاء 

ؿ البحث حاالت نسقية أخرى تجسَّدت في  سياسية واجتماعية . سمب المرأة كؿ فيما سجَّ
لصاقيا بالرجؿ ، وجعميا ممكًا خاصًا لوقيـ يا مف ما يرتبط ب فضاًل عف نسقية  . عميا ، وا 

 لمرأة بالخطيئة ، وتبرئة الرجؿ مف الفعؿ والتبعات . اقتراف ا
 اهلىامش 

 . 4 - 3المرأة في وحي الشعراء ، عيسى سابا :  ( 1)
  . 264( جدلية األنساؽ المضمرة في النقد الثقافي ، سحر كاظـ حمزة : 2)
 .  25: بد اهلل الغذامي ، ع أسئمة في الثقافة والنظرية – الجنوسة النسقية( 3)
 . 87( أخالؽ العناية ، فرجينيا ىيمد ، ترجمة : ميشيؿ حنا ميناس : 4)
/  1:  ، أحمد عمي القمقشندي ، تحقيؽ: د. يوسؼ عمي طويؿ شا( صبح األعشى في صناعة اإلن5)

96 . 
، تحقيؽ : أميف عبد العزيز  العالء المعريلشاعر الفالسفة وفيمسوؼ الشعراء أبي  ( المزوميات6)

   . 52/  1 :      الخانجي
 .   28دراسة مقارنة ، جمانة طو : منظور الديف والواقع ( المرأة العربية في 7)
 .  33:  ـ.ف( 8)
، د. خميؿ أحمد خميؿ بحث اجتماعي في تاريخ القير النسائي ينظر : المرأة العربية وقضايا التغيير( 9)

 :38 .      
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 .  119:  جدلية األنساؽ المضمرة في النقد الثقافي( 11)
 .  11( المرأة العربية وذكورية األصالة ، مي غضوب : 11)
     .  247:  دراسة مقارنة –( المرأة العربية في منظور الديف والواقع 12)
 .  21دراسة في تقنيات التشكؿ السردي ، سياـ أبو العمريف :  –( الخطاب الروائي النسوي 13)
، زينب عمي حسيف الموسوي ، أطروحة  (ىػ656–247( األنساؽ الثقافية في شعر الفقياء )14)

 . 19:  دكتوراه
والياجس ، ألبي عمر يوسؼ بف عبد اهلل بف   ( بيجة الَمجالس وأنس الُمجاِلس وشحذ الذاىف15)

 . 11/  2ؽ محمد بف عبد البر النمري القرطبي ، تحقيؽ : محمد مرسي الخولي :
 . 11/  2ؽ ( ـ.ف :16)
 .  41ىػ ( :  656 – 247الثقافية في شعر الفقياء )  األنساؽينظر : ( 17)
 . 24:  ـ.ف( 18)
 .  58 - 57البغاء أو الجسد المستباح ، فاطمة الزىراء أزرويؿ : ينظر : ( 19)
، سمية بوقرة ، رسالة نادراسة األنساؽ الثقافية في رواية نجيب محفوظ أوالد حارتينظر : ( 21)

 .  91:  ماجستير
 . 9: د. حامد عبد المجيد ، د. أحمد أحمد بدوي  : تحقيؽديواف المعتمد بف عبَّاد ممؾ إشبيمية ،  (21)
قراءة نقدية لنموذج معاصر ، د. عبد اهلل محمد  –( الخطيئة والتكفير مف البنيوية إلى التشريحية 22)

 . 221الغذامي : 
 . 19 – 18 : ممؾ إشبيمية مقدمة ديواف المعتمد بف عبَّادينظر : ( 23)
دراسة أنثروبولوجية لبعض االعتقادات والتصورات حوؿ الجسد ،  –الجسد والمجتمع ينظر : ( 24)

 .  47صوفية السحيري بف حتيرة : 
 . 28شعر أبي البركات ابف الحاج البمَّفيقي ، بعناية : عبد الحميد عبد اهلل اليرامة :  (25)
لساف الديف أبو عبد اهلل محمد بف الخطيب ، مراجعة وتقديـ وتعميؽ ،  ( اإلحاطة في أخبار غرناطة26)

 . 456/  2 : : بوزياني الدراجي
 . 77 - 76( ينظر : األحالـ بيف العمـ والعقيدة ، د. عمي الوردي : 27)
 . 47، د. عبد الرزاؽ جعفر :  ) أحالـ األطفاؿ ( ( النـو واألحالـ28)
 . 116 – 115/  1:  تحقيؽ : د. إحساف عباساألندلسي ،  ( رسائؿ ابف حـز29)
مف غصف األندلس الرطيب ، أحمد بف محمد المقري التممساني ، تحقيؽ : د. إحساف  ( نفح الطيب31)

 . 115/  4:  عباس
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:  ، بحث منشور خاطرة أحمدي  – : داللة األلواف في شعر المتنبي ، عيسى متقي زاده ينظر (31)
135 . 

 . 171تفسير الرموز واإلشارات ، د. سميماف الدليمي : األحالـ ( عالـ 32)
 .  111( ديواف ابف زمرؾ األندلسي ، تحقيؽ : د. محمد توفيؽ النيفر : 33)
، عبيدات عبد اهلل فارس ، أروى  1985 – 1948 في الرواية األردنيةاألردنية ( صورة المرأة 34)

 . 73: رسالة ماجستير 
/  1/ مجمد 2ج :محمد بدراف ديورانت ، ترجمة : وايريؿ ، وؿ  الشرؽ األدنى – قصة الحضارة (35)

369 .  
الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير الدمشقي  يأب لإلماـ الحافظ عماد الديف ( تفسير القرآف العظيـ ،36)

 .   359/  3: محمد حسيف شمس الديف :  وضع حواشيو وعمَّؽ عميو،  ىػ( 774)ت 
 . 64يحيى بف حكـ الغزاؿ ، تحقيؽ : د. محمد رضواف الداية : ( ديواف 37)
  . 412/  3:  مف غصف األندلس الرطيب ( نفح الطيب38)
 .  23:  ىػ( 656 – 247األنساؽ الثقافية في شعر الفقياء ) ينظر : ( 39)
 . 36 – 35ريَّة الخطيب : و ( ديواف عمقمة الفحؿ ، تحقيؽ : لطفي الصقاؿ ، 41)
 . 117اف امرئ القيس ، تحقيؽ : محمد أبو الفضؿ إبراىيـ : ( ديو 41)
  . 167/  2:  مف غصف األندلس الرطيب ( نفح الطيب42)
 . 158قراءة في األنساؽ الثقافية العربية ، د. عبد اهلل محمد الغذامي :  –( النقد الثقافي 43)
 . 165( دراسة في طبيعة المجتمع العراقي ، د. عمي الوردي : 44)

 املصبدر واملراجع 
 حاطة في أخبار غرناطة ، لساف الديف أبو عبد اهلل محمد بف الخطيب ، مراجعة وتقديـ وتعميؽ : اإل

 ـ .2119  )د.ط( ،ات والنشر والتوزيع ، الجزائر ، بوزياني الدراجي ، دار األمؿ لمدراس
  ـ .1994،  2لندف ، ط –األحالـ بيف العمـ والعقيدة ، د. عمي الوردي ، دار كوفاف لمنشر 
  أخالؽ العناية ، فرجينيا ىيمد ، ترجمة : ميشيؿ حنا ميناس ، المجمس الوطني لمثقافة والفنوف

 ـ .2118واآلداب ، الكويت ، )د.ط( ، 
 16أسرار النـو ، الكسندر بوربمي ، تر : د. أحمد عبد العزيز سالمة ، عالـ المعرفة ، الكويت ، ع 

 ـ .1992، 
 ىػ ( ، زينب عمي حسيف الموسوي ، أطروحة  656 – 247افية في شعر الفقياء ) األنساؽ الثق

 ـ . 2117كمية اآلداب ،  –دكتوراه ، جامعة القادسية 
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  المغرب ، )د.ط( ،  –البغاء أو الجسد المستباح ، فاطمة الزىراء أزرويؿ ، منشورات أفريقيا الشرؽ
 ـ . 2111

  الذاىف والياجس ، ألبي عمر يوسؼ بف عبد اهلل بف محمد بيجة الَمجالس وأنس الُمجاِلس وشحذ
بف عبد البر النمري القرطبي ، تحقيؽ : محمد مرسي الخولي ، منشورات محمد عمي بيضوف ، دار 

 لبناف ، )د.ط( ، )د.ت( .  –الكتب العممية ، بيروت 
 ، ر بف كثير الدمشقي الفداء إسماعيؿ بف عم يأب لإلماـ الحافظ عماد الديف تفسير القرآف العظيـ

محمد حسيف شمس الديف ، منشورات محمد عمي :  وضع حواشيو وعمَّؽ عميو،  ىػ( 774)ت 
 ـ . 1998،  1لبناف ، ط –بيضوف ، دار الكتب العممية ، بيروت 

  جدلية األنساؽ المضمرة في النقد الثقافي ، سحر كاظـ حمزة ، دار الحوار لمنشر والتوزيع ، الالذقية
 .ـ 2117،  1ط سوريا ، –

  دراسة أنثروبولوجية لبعض االعتقادات والتصورات حوؿ الجسد ، صوفية  –الجسد والمجتمع
 ـ . 2118،  1لبناف ، ط –السحيري بف حتيرة ، دار االنتشار العربي ، بيروت 

 المركز الثقافي العربي ، الدار  بد اهلل الغذامي، ع أسئمة في الثقافة والنظرية – الجنوسة النسقية ،
 ـ .2117،  1المغرب ، ط -البيضاء 

  دراسة في تقنيات التشكؿ السردي ، سياـ أبو العمريف ، الييئة العامة  –الخطاب الروائي النسوي
 ـ . 2111،  1لقصور الثقافة ، ط

  د. عبد اهلل محمد قراءة نقدية لنموذج معاصر ،  –الخطيئة والتكفير مف البنيوية إلى التشريحية
 ـ .1998،  4الغذامي ، الييئة المصرية العامة لمكتاب ، ط

  ، دراسة األنساؽ الثقافية في رواية نجيب محفوظ أوالد حارتنا ، سمية بوقرة ، رسالة ماجستير
 ـ . 2117 –ـ 2116تبسة ،  –الجميورية الجزائرية ، جامعة العربي التبسي 

 د.ت(بغداد ، )د.ط( ، ، د. عمي الوردي ،  دراسة في طبيعة المجتمع العراقي( . 
  خاطرة أحمدي ، بحث منشور ، مجمة  –داللة األلواف في شعر المتنبي ، عيسى متقي زاده

 .  ـ2114، أيموؿ ،  15، ع 4إضاءات نقدية ، السنة 
 1، دار الغرب اإلسالمي ، ط ديواف ابف زمرؾ األندلسي ، تحقيؽ : د. محمد توفيؽ النيفر  ،

 ـ .1997
 د.ت 4القاىرة ، ط – دار المعارؼتحقيؽ : محمد أبو الفضؿ إبراىيـ ،  ، ديواف امرئ القيس(،) . 
  ، ريَّة الخطيب ، راجعو : د. فخر الديف قباوة ، دار و ديواف عمقمة الفحؿ ، تحقيؽ : لطفي الصقاؿ

 ـ .1969،  1الكتاب العربي بحمب ، ط
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  ، د. حامد عبد المجيد ، د. أحمد أحمد بدوي ، راجعو  تحقيؽديواف المعتمد بف عبَّاد ممؾ إشبيمية :
 ـ .2111،  3: طو حسيف ، مطبعة دار الكتب المصرية بالقاىرة ، ط

  ديواف يحيى بف حكـ الغزاؿ ، تحقيؽ : د. محمد رضواف الداية ، دار الفكر المعاصر ، بيروت– 
 ـ .1993،  1لبناف ، ط

  الذخيرة في محاسف أىؿ الجزيرة ، أبو الحسف عمي بف بسَّاـ الشنتريني ، تحقيؽ : د. إحساف عباس
 ـ . 1997لبناف ، ) د.ط ( ،  –، دار الثقافة ، بيروت 

 األندلسي ، تحقيؽ : د. إحساف عباس ، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر  رسائؿ ابف حـز– 
  ـ . 1987،  2بيروت ، ط

 حث منشور ، في خطاب األحالـ والمنامات في األدب العربي القديـ ، د. سمر الديوب ، ب الرؤيا
 ـ . 2114،  7عدد،  36مجمة جامعة البعث ، مجمد

  شعر أبي البركات ابف الحاج البمَّفيقي ، بعناية : عبد الحميد عبد اهلل اليرامة ، مطبوعات مركز
 ـ .1996،  1دبي ، ط –ات العربية المتحدة بي ، اإلمار جمعة الماجد لمثقافة والتراث بد

  صبح األعشى في صناعة اإلنشا ، أحمد عمي القمقشندي ، تحقيؽ : د. يوسؼ عمي طويؿ ، دار
 ـ .1987،  1دمشؽ ، ط –الفكر 

  رسالة عبيدات عبد اهلل فارس ، أروى  1985 – 1948 في الرواية األردنيةاألردنية صورة المرأة ،
 .ـ 1986كمية اآلداب ،  –ماجستير ، الجامعة األردنية 

  طبيعة النـو واألحالـ في ضوء عمـو الدماغ : د. نوري جعفر : دار الشؤوف الثقافية العامة ، سمسمة
 .  1986: بغداد ،  265الموسوعة الصغيرة : 

 لبناف ،  –كتب العممية ، بيروت عالـ األحالـ تفسير الرموز واإلشارات ، د. سميماف الدليمي ، دار ال
 ـ .2116،  1ط

 محمد بدراف ، دار الجيؿ لمطبع ديورانت ، ترجمة : وايريؿ ، وؿ  الشرؽ األدنى – قصة الحضارة
 . )د. ت()د.ط( ، والنشر والتوزيع ، بيروت ، 

  المزوميات لشاعر الفالسفة وفيمسوؼ الشعراء أبي العالء المعري ، تحقيؽ : أميف عبد العزيز
 القاىرة ، )د.ط( ، )د.ت( .   –بيروت ، مكتبة الخانجي  –الخانجي ، منشورات مكتبة اليالؿ 

 العرب دراسة مقارنة ، جمانة طو ، منشورات اتحاد الكتاب  لعربية في منظور الديف والواقعالمرأة ا
 . ـ2114دمشؽ ، )د.ط( ،  –

 ـ 1991 ، 1، ط لبناف – ، بيروت ، دار الساقي ، مي غضوب المرأة العربية وذكورية األصالة. 
 دار  ، د. خميؿ أحمد خميؿبحث اجتماعي في تاريخ القير النسائي المرأة العربية وقضايا التغيير ،

 ـ .1982،  2لبناف ، ط –الطميعة لمطباعة والنشر ، بيروت 
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 ـ1953،  ، )د.ط( المرأة في وحي الشعراء ، عيسى سابا ، دار الثقافة ، بيروت . 
  نفح الطيب مف غصف األندلس الرطيب ، أحمد بف محمد المقري التممساني ، تحقيؽ : د. إحساف

 . ـ1968بيروت ، ) د.ط ( ،  –عباس ، دار صادر 
  الثقافية العربية ، د. عبد اهلل محمد الغذامي ، المركز الثقافي قراءة في األنساؽ  –النقد الثقافي

 ـ .2111،  2الدار البيضاء ، ط –العربي ، المممكة المغربية 
 والتوزيع ؿ ( ، د. عبد الرزاؽ جعفر ، األىالي لمطباعة والنشراطفالنـو واألحالـ ) أحالـ األ - 

 ، )د.ت( . 1دمشؽ ، ط


