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جتليات احتجاب املرأة وسفورها يف الشعر العريب قبل اإلسالم:
دراسة سيميائية
Manifestations of Woman’s Veiling and Unveiling of the Face in
Pre-Islamic Arabic Poetry: A Semiotic Study
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ملخص

تبحث الدراسة يف موضوع احتجاب املرأة وسفورها يف اجملتمع العريب قبل اإلسالم ،وحتدد هدفها يف الوقوف على

أهم جتلياته السيميائية ،فاملرأة قبل اإلسالم ال حتكمها قيم دينية – كما يف العصر اإلسالمي – وإمنا حتكمها أعراف
اجتماعية قبليّة تقوم على الطبقية (حرة – أمة) ،حيث تعتمد هذه الدراسة ملعاجلة هذا املوضوع سيميائية بورس التأويلية
اليت تتتبّع حياة العالمة يف اجملتمع الذي هو منتجها ،والوصول إىل نتائج علمية مستقاة من النص الشعري الذي هو
الوثيقة األهم واملصدر األول حلياة العرب قبل اإلسالم ،وتنهض هذه الدراسة على حمورين :يدرس األول جتليات احتجاب
املرأة وصون جسدها يف الشعر العريب قبل اإلسالم ،ويعاجل اآلخر جتليات سفور املرأة يف الشعر العريب قبل اإلسالم،
وقد خلصت الدراسة إىل نتائج علمية ،منها :أن احلجاب عادةٌ أصيلةٌ يف اجملتمع العريب قبل اإلسالم ارتبط عرب مؤول
شبه هنائي مبوضوع احلرية ،ومن مث فقد بدا احلجاب جبميع أشكاله مرتبطا ابحلرائر دون اإلماء والقيان ،فضال عن ذلك
أن سفور احلرائر متثَّل يف ظروف وطقوس خاصة ،ما إن تنتهي حىت تعود إىل ما كانت عليه.
الكلمات املفتاحية( :جتليات ،سيميائية ،املرأة ،احلجاب ،السفور ،الشعر العريب قبل اإلسالم).
1
2

األستاذ املشارك يف كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية قسم اللغة العربية وآداهبا اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي.
طالبة دكتوراه يف كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية قسم اللغة العربية وآداهبا اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي.
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Abstract
The present study concerns the notion of woman’s veiling and unveiling
of the face in Pre-Islamic Arab community, identifying, as an objective,
the most important semiotic manifestations in the poetry of that period.
Contrary to woman after the advent of Islam, in the Pre-Islamic period,
woman was not controlled by religious values, but rather by tribal customs
and conventions based on social caste (free or slave). The study will draw
on the interpretative semiotic approach of Borres which follows the social
model of semiosis a community has produced. To obtain scientific results,
we referred to Pre-Islamic Arabic poetry, for this genre is considered the
most important reference for Arabs in and after the Pre-Islamic era. The
study is based on two axes: the first concerns the manifestations of
woman’s veiling of the face and body in Pre-Islamic poetry; the second
deals with the issue of woman’s unveiling of the face and body as
manifested in the poetry of the same period. As findings, the study shows
that woman’s veiling of the face is a deep-rooted tradition in the PreIslamic Arab community, partially connected with freedom. To put it
differently, while the veil, in various forms and shapes, connected with
free women other than slave-girls, free women’s unveiling of the face
happened occasionally and under special circumstances and rituals.
Key Words: Manifestations, Semiotics, Woman, Veil, Unveil, Pre-Islamic
Poetry.

:مقدمة
 فهي حاضرة امرأة مثالية وجسدا شعراي يف،يستحوذ حضور املرأة على مساحة واسعة من الشعر العريب قبل اإلسالم
 ومل يرتكوا تفصيال من جسدها إال وشكلوه عالمة مجالية، وقد تعرض هلا أغلب الشعراء وصفا ومتثيال،أغلب موضوعاته
 ومع ذلك فقد ارتبط يف الذهنية العربية أن املرأة يف اجملتمع العريب قبل اإلسالم ال مكانة،سيميائية ذات أبعاد داللية
 وهذه الدراسة ال تسعى إىل مناقشة هذه القضية مباشرة؛، وإمن ا هي جمرد أداة مهضومة احلقوق ال قيمة هلا،اعتبارية هلا
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بقدر ما ستضيء أو تكشف عن أحد جتليات املرأة يف الشعر العريب قبل اإلسالم ،وذلك يف بعدها االجتماعي ،من
خالل موضوعي االحتجاب والسفور عالمة تقرتن جبسد املرأة ابعتبار واجهته (الرأس والوجه) ،هلا قيمتها اجلمالية
وأبعادها الداللية ،فضال عن أبعادها االجتماعية اليت تكشف عن مكانة املرأة يف اجملتمع العريب قبل اإلسالم ،ومىت
تكون حمجبة ومىت تسفر عن وجهها ورأسها وما تراتبها االجتماعي الذي هو مدعاة لتلك العالمة.
وقد وقع اختيار املوضوع لألسباب اآلتية:
 معرفة إذا ما كان للحجاب حضور يف اجملتمع العريب قبل اإلسالم. معرفة األبعاد الداللية والقيم اجلمالية حلضور االحتجاب والسفور عالمة سيميائية. عدم توافر دراسة علمية استوفت أبعاد هذا املوضوع.أسئلة البحث:
 ما القيم اجلمالية واإلبعاد الداللية واالجتماعية لسيميائية االحتجاب والسفور؟ هل اقتصر احلجاب على تغطية الرأس فقط ،أم على الرأس والوجه معا؟ وهل يعرب عن حضور املرأة جسدا ماداي أميعرب عن حضورها قيمة ومعىن؟
 مىت حتتجب املرأة ومىت تسفر عن وجهها ورأسها؟ وهي ميثل االحتجاب أو السفور هوية املرأة العربية ومكانتها يفاجملتمع العريب قبل اإلسالم؟
وقد اعتمدت الدراسة على الدواوين واجملاميع الشعرية للشعراء العرب قبل اإلسالم مصدرا أساسا يف دراسة هذا
املوضوع ،كما اعتمدت يف التحليل على سيميائية بورس منظومة إجرائية لدراسة املوضوع يف أبعاده الداللية املختلفة،
وقد قسمت الدراسة إىل حمورين :األول جتليات احتجاب املرأة يف الشعر العريب قبل اإلسالم ،واألخر جتليات سفور
املرأة يف الشعر العريب قبل اإلسالم ،مث ختمت الدراسة خبامتة عرض فيها أبرز النتائج ،تلتها املصادر واملراجع.
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أوًل – جتليات احتجاب املرأة وصون جسدها يف الشعر العريب قبل اإلسالم
ا

يظهر جسد املرأة يف الشعر العريب قبل اإلسالم مغطى بالزمة ثقافية (احلجاب  -اخلباء  -اخلدر  -اهلودج) اختصت

هبا ،هلا وظيفة سيميائية يف تغطية اجلسد مبىن ومتثيله قيمة ومعىن ،وقد توافر املنجز الشعري على نصوص حتمل مفردات
دالة على أن املرأة كانت تغطي وجهها ورأسها ،فضال عن سائر جسدها صوان وعفة واحتشاما؛ منها :احلجاب واللثام
والنصيف والقناع والربقع واجللباب وامليسناين واخلمار ،إهنا ثياب تغطي الرأس أو الرأس والوجه معا ،فضال عن سائر
اجلسد.
يظهر احلجاب مقرتان ابلق يم األخالقية للمرأة؛ وذلك ملا يؤديه من وظيفة احلماية والصون للجسد (مبىن ومعىن) ،ويف
ذلك يصف دريد بن الصمة عفة املرأة وشدة حيائها وقد ارتدت اخلمار وغطت سائر جسدها؛ فيقول:3
ـروج ال ـ ُـمـ ـ َق ـ ـيَّـ ـ ـ ِـد
إذا بـ ـ َـرَز ْ
ت وال َخـ ـ ـ َ

ِ ِ
مخارها
من اخلفرات ال َسقوطا ُ
فتمسكها ابخلمار – و "هو ما تغطي به املرأة رأسها" - 4يُنسب إىل قيميت العفة واحلياء (من اخلفرات) ،يضاف
إليه (وال خروج املقيد) وهو موضع اخللخال من اجلسد ،إهنا تغطي ساقيها وتُسكت صوت اخللخال كي ال يتنبه
اآلخر/الرجل إىل موضعه؛ فاخلمار وسرت موض ع اخللخال عالمة دالة على أن سائر جسدها مغطى ملوضوع شدة حيائها
املؤشر السبيب للتغطية عالمة العفة.
واملرأة العفيفة يكتسي جسدها مبا يصونه ،ويُش ّكِل حاجزا بينها وبني اآلخرين رمزا لعفتها؛ حيث تظهر ابللِّثام -
وهو ما كان على األنف والفم من النقاب - 5عالمة على إخفاء مالمح احلسن يف اجلسد وتصميتها صوان ومحاية ،ويف
ذلك يقول قيس بن احلد ِ
َّاديَّة:6
ُ
ِ
السحيق ِ
ِ
ِ
املدام ُع
ابلكحل
وأقبَـلْ َن
ضت
ثام و ْ
َ
فشد ْ
أعَر ْ
َّت على فيها اللّ َ
3
4

5
6

دريد بن الصمة ،ديوان دريد بن الصمة ،حتقيق :عمر عبد الرسول( ،القاهرة :دار املعارف ،د.ط1985 ،م) ،ص.58

رجب عبد اجلواد إبراهيم ،املعجم العريب ألمساء املالبس يف ضوء املعاجم والنصوص املوثقة من اجلاهلية حىت العصر احلديث( ،القاهرة :دار اآلفاق
العربية ،ط2002 ،2م) ،ص.159
ينظر :املرجع السابق ،ص.451
أبو الفرج علي بن احلسني األصبهاين ،األغاين( ،القاهرة :دار الكتب املصرية ،د.ط1950 ،م) ،ج ،14ص.158
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فاللِّثام ميثل عالمة على إخفاء مالمح الوجه وتصميت حسنه ،وش ّده على الفم مينع أي حوار يدعو اآلخر إىل
أعرضت) فعل جسدي يؤشر إىل االبتعاد بغرض صون اجلسد .وميثل احلِجاب  -وهو ما يسرت
االقرتاب واملالمسة( ،و
ْ

املرأة ويُغطي رأسها ووجهها ما عدا العينني 7فضال عن تغطية سائر اجلسد  -عالمة سيميائية دالة على مكانة املرأة يف
نفسها وبني قومها ،ويف ذلك تقول هند بنت النعمان بن املنذر يف صفية بنت ثعلبة الشيباين:8
األرفـ ـ ـ ُـع
الش ُ
اجملد و ّ
ُ
رف اجلسي ـ ُـم ْ
جاب لغ ِري ِ
ِ
ذات احلِ ِ
يوم كريه ـ ٍـة

لصفـيـ ـ ـ ٍـة ف ـ ــي ق ِ
ـومـه ـ ـ ـ ــا يُـتَـ ـ ـ َـوقَّـ ـ ـ ُـع
الربقـ ُـع
ولَ َدى اهلِ ِ
ياج ُُيَ ّل عنه ــا ُْ

ِ
الربقُع  -وهو "حجاب يسرت الوجه من جذر األنف ويشد إىل زينة الرأس أعلى اجلبني ومن كل
يقرتن احلجاب ،و ُْ
جانب" - 9ابلشرف واجملد يف جسد مبين على القيم العليا ،فحق له السرت والتغطية ملكانته الرفيعة.
اباب لالفتتان واإلعجاب
فاحلجاب يغلق ابب الغواية اليت قد يثريها اجلسد (املبىن)؛ حني يكون وسيلة للمتعة ،ويفتح ا
اللذين تثريمها القيم وليس املبىن؛ فيصري اجلسد مغطى مبىن مكشوفا معىن مثريا لإلعجاب ملا يتمثل من قيم والتزام ،وقد
وقع إعجاب الشنفرى/الرجل على احتشام املرأة وتقنعها؛ حيث يقول:10
لقد أعجبتين ال َسقوطاا قِناعُها
ِ
القناع :ما تتقنع به املرأة من ثوب تغطي رأسها ووجهها وحماسنها ،11والنفي (ال سقوطا قناعها) يدل على أهنا ال
مشت وال ِ
بذات تَـلَ ُّـف ـ ِ
ـت
إذا ما َ ْ

تكشف عن وجهها للغرابء ،إنه بذلك يثري اإلعجاب؛ ألنه يعرب عن قيم عليا يرغب اآلخر يف أن تتجلى يف املرأة؛ ألهنا
تغلق اباب إىل الغواية ومداخل الفتنة اليت ميثلها الكشف؛ أي إن الوجه حىت لو قُـنّع فهو ما زال ميارس الفتنة؛ لكنها فتنة

7

ينظر :إبراهيم ،املعجم العريب ألمساء املالبس ،ص.126

8

بشري ميوت ،شاعرات العرب يف اجلاهلية واإلسالم( ،بريوت :املكتبة الوطنية ،ط1934 ،1م) ،ص.24

9

إبراهيم ،املعجم العريب ألمساء املالبس ،ص.57

 10الشنفرى ،ديوان الشنفرى ،مجع وحتقيق :إميل بديع يعقوب (بريوت :دار الكتاب العريب ،ط1996 ،2م) ،ص.32
 11ينظر :إبراهيم ،املعجم العريب ألمساء املالبس ،ص.408
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من شاكلة أخرى ،إنه االفتتان ابملعىن والقيمة ،ومن مث ميثل النفي عالمة على شدة االلتزام ابحلجاب؛ فمثّل مؤشرا أاثر

إعجاب الشاعر يف هكذا تشكيل ومتثيل.

واحلجاب يُغلّف مبىن اجلسد ابلقيمة؛ فيح ّد من ممارسته الغواية عن طريق املشية والنظرة املريبة بكثرة التلفت؛ إذ يبدأ

احلجاب بتغطية الرأس مث "الوجه موطن الفتنة واإلغراء يف اجلسد وفاحتتهما".12

ميثل الوجه العضو األكثر تعبريا يف اجلسد ،إنه العضو األكثر فاعلية يف االتصال مع اآلخر ،وتغطيته تشكل فاصال
ومسافة مينعان أن يكون االتصال مع اآلخر/الرجل اتصاال إغوائيا؛ فاللِّثام يشكل حاجزا بني اجلسد واآلخر ،كما أنه
يُطفئ فيه بواعث اإلغراء ،وهذا ما وفّر للجسد الصون واحلماية ،فاملرأة تغطي الشَّعر والفم واألنف واخلدود ،فضال عن
العني اليت تُغطَى بفعل جسدي (الغض) ،وهي أعضاء متثل رموزا مجالية ابعثة على اإلغراء واإلغواء.

ومن مظاهر احتجاب املرأة سرت جسدها ابجللباب – و "هو اإلزار الذي يُشتمل به فيُجلل مجيع اجلسد"– 13
وذلك كما يف قول جنوب أخت عمرو ذي الكلب اهلذل:14
متشي النُسور ِ
ِ
ـب
إليه وهي الهيةٌ
ُ
مشي العذارى عليه ـ َّـن اجلالبي ـ ُ
َ
فاجلالبيب جتلل مجيع اجلسد؛ وهلذا كان مشي العذارى بطيئا؛ إذ إهنن الهيات آمنات ال يفزعهن شيء ،فاجلالبيب
مؤشر للصون والعفة ترتب ط ابألمن واالبتعاد عن الفزع ،وقد وضعت فاصال ماداي وقيميا بينهن وبني ما من شأنه أن
يفزعهن؛ فظهرت املشية عالمة على هذا املعىن ،واقرتان اجلالبيب جبسد العذارى ُيمي طراوته ونعومته وخيفي مالحمه
مغلف ابلعذرية واجلالبيب اليت متثل رمزا هلا ،ومن مث تغدو اجلالبيب
األنثوية الداعية لإلغراء ،فهو جسد بكر مل ُميس ،إنه ٌ

مؤشرا داال على أن اجلسد ممنوعٌ غريُ مباح ملن أراده ملتعة أو للهو ،وهذا يدل على أن هذا اجلسد هبذه الثياب رمز
للصون والعفة واحتواء القيم العليا.

 12فريد الزاهي ،اجلسد والصورة واملقدس يف اإلسالم( ،الدار البيضاء :إفريقيا الشرق ،د.ط1999 ،م) ،ص.105
 13إبراهيم ،املعجم العريب ألمساء املالبس ،ص.114

 14ميوت ،شاعرات العرب يف اجلاهلية واإلسالم ،ص.99
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حىت إن سقط عنها احلجاب؛ ففعل السقوط يُسند إىل احلجاب وليس إليها ما دامت قد جتللت به؛ فإنه يدل على

أهنا عفيفة مصونة ،ويف ذلك يقول النابغة:15
سق َ
ط الن ُ
َّصيف ومل تُِرْد إسقاطَهُ

فتن ـ ـ ـ ــاولـ ـْت ـ ـ ـ ــهُ واتَّـ ـ َقْت ـنـ ــا ابلـ ـيـ ـ ـ ِـد

النصيف" :ثوب تتجلل به املرأة فوق ثياهبا كلها ،مسي نصيفا ألنه نصف بني الناس وبينها فحجز أبصارهم عنها"،16
والتعبري (سقط ومل ترد إسقاطه) يدل على االلتزام سبب إعجاب الشاعر/الرجل ،وميثل يف إطار النفي عن خلعه عدم
القصد يف سقوطه ،وهذا يف حد ذاته يدل على أن احلجاب األصل؛ إذ يتحقق االلتزام األخالقي واالجتماعي يف النفي
(ال سقوطا مخارها – ال سقوطا قناعها – مل ترد إسقاطه) ،ونفي سقوط احلجاب ال ينفي أن املرأة رمبا تكشف عن
وجهها ورأسها لإلغراء وإبراز مفاتنها أو ملوضوع آخر؛ بقدر ما يدل على أن التمسك ابحلجاب التزام أخالقي
واجتماعي ،وهي ُمتثل قبيلتها وأسرهتا جمللة بقيمة احلرية اليت مكنتها من امتالك جسدها؛ إذ ال ميلكه أحد غريها ،ومع
ذلك فهي ملك للعرف االجتماعي؛ ألنه من مسح هلا مبمارسة حق التملك وفق ضوابط مقررة تنظمها القيمة واملكانة.

يقرتن احلجاب  -بوصفه الزمة ثقافية واجتماعية  -ابلقيم العليا اليت يتمثلها جسد املرأة؛ فيتلقاه اآلخر/الرجل يف
صورة املقدس ،ويف ذلك يقول أبو ُد َؤاد اإلايدي:17

ص َّن الوجوهَ فــي امليـْ َسـنَـ ـ ــانِـ ـ
ويَ ُ
َ
وتَـ ـر ُاهـ ـ ـ َّـن ابل َـهـ ـ ـ ـو ِاد ِج كالــغِـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـز
املْيس ِ
ناينُّ" :ضرب من الثياب منسوب إىل َمْي َسنان – وهي بلدة بقهستان كانت تُصنع هبا هذه الثياب" - 18تتخذه
ََ
املرأة ليصون وجهها وخيفي تفاصيله ،وتغطية الوجه إطفاء لبهجته وحسنه الباعث على اإلغراء واالفتتان؛ فال يكون
ِـي كما صـا َن ق ْـر َن ٍ
ـام
مشس غَ َمـ ـ ُ
ّ
ِ
ـام
الن م ـ ــا إ ْن يَـنَـ ــالُ ُـهـ ـ ـ ـ َّـن الـ َّ
ـسـ ـه ـ ـ ـ ُ

ممثل يقرتن ابلتمثيل األيقوين للوجه؛ إذ يستعري رموزا سيميائية للتغطية
مدعاة إىل النظر واملتعة ،والصو ُن ُ
(ويصن ،صان) ٌ
15

النابغة الذبياين ،ديوان النابغة الذبياين ،شرح وتقدمي :عباس عبد الساتر( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1996 ،3م) ،ص.107

17

السهام:
عبد امللك بن قريب األصمعي ،األصمعيات  ،حتقيق :أمحد شاكر وعبد السالم هارون( ،القاهرة :دار املعارف ،ط1967 ،3م) ،صَّ .186
ضمور وتغري اللون وذبول الشفتني.

 16إبراهيم ،املعجم العريب ألمساء املالبس ،ص.494

 18إبراهيم ،املعجم العريب ألمساء املالبس ،ص.472
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والصون تُغلف اجلسد وتنوب عنه؛ حيث تنوب الشمس عن الوجه يف حسنه ونضارته ،وينوب الغمام عن احلجاب يف
صون هباء الوجه وحسنه ،كما ينوب الغزال عن اجلسد؛ فيمثله يف رشاقته ومجاله وطراوته ومجال عينيه ،فضال عن أهنا
ممنوعة وحممية ال يناهلا َسهام ،ومن مث يشكل عنصرا التغطية (امليسناين واهلودج) واملمثالن النائبان (الشمس والغزال)
مصمت اإلغواء
عالمة رمزية لعفتهن ومنعتهن وحيائهن ومتنعهن ،وهن لذلك مصوانت ال يناهلن أذى ما دام اجلسد
َ
وحمميّا من الكشف أو من أن تنتهك حرمته وقدسيته.

اصل مع االجتماعي
والتواصل مع االجتماعي واألخالقي رمبا يصبح وسيلةا للوصول إىل املقدس؛ فالقناع ميثل التو َ
وموضوعه ميثل التواصل مع األخالقي؛ فكاان سببا يف متثيل الوجه ابلشمس واالرتقاء إىل املقدس ،ويف ذلك يقول الطفيل

الغنوي:19
عروب َّ
الشمس حتت قناعِها
كأن
ٌ
َ

ـت أو سافِـ ـرا مل تَـبَس ـ ـ ـ ِم
إذا ابتَ َسمـ ْ

ميثل اقرتان القيمة (عروب) اإلخالص والعفة ابلقناع سببا يف رؤيتها يف صورة الشمس؛ وهي أيقونة سيميائية للوجه

تستدعي مفهوم العلو واالرتقاء ابلقيمة األخالقية اليت تبوء املرأة منزلة املقدس.
َّل ابلشمس الربّة واآلهلة املاحنة ،إهنا أيقونته اليت تربطه مبوضوعات النقاء والطهر والرفعة ،والغالف اجلمال
فالوجه ُممث ٌ
الذي يقنعه سيميائيا وينوب عنه ،وال يصل منه إىل ذهن املتلقي سوى املمثل األيقوين (الشمس) ،فضال عن أهنا – أي
الشمس  -مغطاة بـ(القناع) احلجاب الذي مينع شعاعها أن ميتد عامل إغراء وفتنة للمتلقي الرائي ،إنه حجاب جيتمع
فيه االجتماعي ،واألخالقي ،واجلمال واملقدس.
وجسد املرأة – كما يبدو من النصوص الشعرية السابقة  -ليس جسدا ماداي معروضا لإلغواء والفتنة؛ بل هو فوق
ذلك ،إنه ميثل رمزا للقيم العليا ورمزا للمقدس ،وعلى الرغم من ضعفه وهشاشته عضواي؛ فهو ميثل األصل واألساس
مكون مجال وأخالقي؛ لذا تطلب محايته وصونه وسرته؛ ألنه رمز القيمة.
لكل ّ

 19الطفيل الغنوي ،ديوان الطفيل الغنوي (شرح األصمعي) ،حتقيق :حسان أوغلي( ،بريوت :دار صادر ،ط1997 ،1م) ،ص.103
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فالشمس (املقدس) يغلفها القناع (االجتماعي) الذي يصون الوجه (اجلمال) مبىن ومعىن ،واملرأة لذلك درة مثينة
مغلفة ابلصدف مىت يرها الغواص يسجد تقديسا هلا ،ويف ذلك يقول النابغة:20
سجفي َكلّـ ٍـة
قامت تَراءى بني
ْ
ْ

ٍ
اصهـ ـ ــا
ص ـ ــدف ـ ـيـ ـ ـ ــة َغـ ـو ُ
أو ُد ّرةٍ َ

ِ
ابألسع ِد
يوم طُلُوعها
َ
كالشمس َ

ِ
سجـ ــد
ـج مىت يـََره ـ ــا يُِهـ ـ ّـل ويَ ُ
َهب ٌ

فالدرة مغلفة ابلبحر حىت إذا ما نزل إليها الغواص وجدها مغلّفة ابلصدف ،ولذلك ُمتثل أيقونة جلسد املرأة املغلَّف

ابلعفة والصون والنقاء األخالقي ورمزا ملكانتها وبلوغها مرتبة املقدس.

كما ُمتثَّل املرأة ابلبيضة اليت تنهض رمزا آخر للحجاب والصون ،يُشبّه هبا اجلسد فال يظهر إال عن طريق موضوعات

األيقونة ،وذلك كما يف قول امرئ القيس:21
ـاؤه ـ ـ ـ ــا
وبيض ِـة ِخ ـ ـ ْد ٍر ال يـُـ ـ ـر ُام ِخـب ُ
َ

عش ـ ـ ـ ٍر
ْ
أحراسـاا وأهـ ـ ـو َال َم َ
جتاوز ُ
ت ْ

غري ُم ْع َج ِل
متتّـ ْع ُ
ت من هل ٍو هبا َ

علي ِحر ٍ
اص ل ــو يُ ِشـ ـ ّـرون َمقتـ ـلـي
َّ

متثل البيضة أيقونة سيميائية للجسد جبامع املالسة والرقة والصفاء موضوعا مباشرا ،ومتثل يف موضوعها الدينامي
الصون والسرت – وإن كان البيت الشعري يف شطره الثاين يدل على عكس ذلك  -حيث تقرتن ابلفضاء املكاين (اخلدر
واخلباء) الذي اكتسى السيميائية من جماورته اجلسد تغليفا للسرت والصيانة ،وتقرتن أيضا بـ(أحراسا وأهوال معشر)،
فالبيضة ُيضنها الطائر املمثل األيقوين املضمر للحجاب جبامع الصيانة والسرت واحلماية ،ولقومها الذين ُيوطوهنا ابلصون
واحلماية من أي أذى ،وذلك ألهنا رمز القبيلة وأصل القوم وجمتمعهم.22
الدرة والبيضة ثالث ممثالت لعالمات سيميائية تغلّف اجلسد وتنوب عنه لتمثيل القيمة اجلمالية ،وما
إن الشمس و ّ
جياورها ميثل أيقونة للحجاب الذي يُغلِّف اجلسد دالة على السرت والصون والعفة .وتلك املمثالت متثل عالمات سيميائية
تتجلى بنوعية لونية (األبيض) دالة على صفاء بشرة اجلسد املغلَّف احملمي ،وكيفية هندسية أيقونية متثل موضوع اإلحاطة
 20الذبياين ،ديوان النابغة الذبياين ،ص .107السجف :سرت مشقوق الوسط.

 21امرؤ القيس ،ديوان امرئ القيس ،حتقيق :حممد أبو الفضل إبراهيم( ،القاهرة :دار املعارف ،ط1990 ،5م) ،ص.13
22

ينظر :مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور ،لسان العرب( ،بريوت :دار صادر ،ط ،1د.ت) ،مادة :بيض.
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الدرة مغلفة ابلصدف،
واحلماية والغالف؛ فتحيل إىل معىن الصون ،فالشمس حماطة هبالة الضوء تبدو مصونة ابلغمام ،و ّ
والبيضة ُيتويها الطائر ابلرعاية واحلماية ،واملرأة يغطيها احلجاب واخلدر واخلباء واهلودج؛ فهي حموطة ابحلماية والسرت
الدرة والبيضة رمزان للعذرية
والصون واحلراسة؛ وذلك ألهنا متثل منبع القيم العليا وهي حرة عفيفة ،يضاف إليه أن ّ
والبكورة؛ ومها معنيان قد يقصدان لذاهتما ،ومع ذلك فهما ُيمالن موضوعات احلجاب؛ حيث العفة والطهر واحلياء
والنقاء.
الدرة ،واخللفية اإلحالية
فاحلجاب قيمة اجتماعية وأخالقية يع ّد املسؤول عن أيقنة اجلسد ابلشمس والبيضة و ّ
للتمثيل ،إنه الغالف الذي ُييط ابجلسد وخيفي تفاصيله اليت رمبا تكون مدعاة لالشتهاء واالفتتان ،فيربزه مبمثالت
ترتقي به من املدنس إىل املقدس؛ إذ احلجاب ميثل سببا يف رؤيته مغلفا برموز ترتبط مبوضوعات تتصل بوظيفتها األنثوية،
فينظر إليه ليس كجسد مادي؛ إمنا قيمة ومعىن ،حىت يف متثيل اجلسد ووصف أعضائه فقد بدا مغلّفا بعالمات أيقونية
 يف الغالب  -تغطي اجلسد وحتيل إىل موضوعاته من خالل عناصر تقع خارج اجلسد ،فاملتلقي ال يرى تفاصيل اجلسديف طبيعته؛ إمنا يرى جتلياته َّ
حمملة بقيم مجالية وأبعاد
املشكلة سيميائيا بعناصر الطبيعة :مساوية أو حيوانية أو نباتيةّ ،
داللية اجتماعية وثقافية ،تؤدي دور احلجاب بوصفها غالفا سيميائيا مجاليا يُغلّف اجلسد وينوب عنه ،إنه جسد ال

يُرى؛ بل تُرى متثيالته اليت تشكل تفاصيله انئبة عنها.

و "قد يتمثل احلجاب يف أن تتخدر املرأة ،فال يراها إال األقربون" ،23يقول زهري بن أيب سلمى:24

فَـحـق لك ِـل ُحم ٍ ِ
ـآت
فـإ ْن قـالـوا الـنّـسـاءُ ُُمَب ٌ
ُّ ّ َ
ـصـنَـة هـ ـ ــداءُ
فاخلباء واهلودج اختصا ابملرأة صوان هلا يف الداخل ،واحلجاب مثّل امتدادا هلما يف اخلارج؛ ومن مث ميثلون مجيعا رمزا
سيميائيا حلريتها املوضوع السيميائي الذي ُيتوي كل القيم املشار إليها سابقا ،وكذلك اخلدر فهو خيتص هبا ،يُغلِّفها
ُ

 23أمحد حممد احلويف ،املرأة يف الشعر اجلاهلي( ،دمشق :دار الفكر العريب ،ط1963 ،2م) ،ص.377

24
طماس( ،بريوت :دار املعرفة ،ط2005 ،2م) ،ص .13اهلداء :العروس أهديت إىل زوجها.
زهري بن أيب سلمى ،ديوان زهري بن أيب سلمى ،شرح :محدو ّ
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ويسرتها فيمثل امتدادا آخر للحجاب؛ إذ هي ربّة املكان الذي يوفر هلا الصون واحلماية ،ويؤشر إىل قيمتها االجتماعية،

السالمي:25
ويف ذلك يقول عُبَيد بن عبد َّ
العزى َّ
وربة ِخـد ٍر ينف ِ
ِ
ف
ـك جيبُهـا
تص ِـد ُ
ُّ
ـح امل ْس َ
َ
تض َّو َ
ع رَّايهـا بـه َ
حني ْ
ََ ُ
فاخلدر" :سرت ميد للجارية من انحية البيت" ،26وامتداد للجسد ِّ
يكون فضاءه ،وميثل أيقونة للحجاب جبامع السرت

والصون ورمزا ينشر القيمة والعفة إىل خارجه ،فاخلدر واخلباء وكذلك اهلودج متثل احليز املكاين المتداد معاين العفة
واحلياء والتمنع والصون والشرف؛ حىت إذا ما حدث شيء وانكشف هذا احليز تقوم قيم العفة يف اآلخر/الرجل دريئة
لسرته؛ لذا نلفي الشاعر قبل اإلسالم يتمثل قيم العفة مع جارته؛ إذ يقيم تواصله معها وفقا ملبادئ التواصل مع اجلسد
طرفه ويزيح جسده عن االلتفات إىل حماسن جسدها ،فال تقع عيناه على ما أخفته حبجاهبا
االجتماعي ،فيغض من ْ

وسرته خباؤها وخدرها وهودجها؛ وذلك كما يف قول عروة بن الورد:27
َ
ـاح بـب ْـيـتِـهـ ـ ــا
وإ ْن جارتــي ألـ ـ َـو ْ
ت ري ـ ـ ٌ

ومثله قول عنرتة:28

ت ل ج َـارتِــي
وأغُ ُّ
طريف ما بَ َد ْ
ض ْ

وأيضا قول قيس بن اخلطيم:29

البيت جانِبُه
يسرت َ
تغافلْ ُ
ت حىت َ

ـارت ـ ــي َم ـ ـ ـ ـ ـأْواه ـ ـ ــا
حىت يُـ ـ ـوا ِري جـ ـ ـ َ

ـت عين ـ ــي لِغِ ـ ـ ـ ـ َّـرةِ جـ ــارةٍ
ـت ابل ـ ـ َّـذِم ح ـي َـن تَـبِـيـ ـ ـ ُـن
وال َّ
ود َع ـ ـ ْ
وما لَ َم َعـ ـ ـ ْ
فاألفعال (تغافلت – أغض – وما ملعت) الصادرة عن الشاعر/الرجل جتاه األنثى/اجلارة؛ عالمات سيميائية تؤشر
إىل قيمة العفة واحلياء الصادرة عنها تلك األفعال اليت تعرب عن سيطرة الرجل على جسده/عينه من النظر إىل املرأة جسدا
 25حممد بن املبارك بن حممد بن ميمون ،منتهى الطلب من أشعار العرب ،حتقيق :حممد نبيل طريفي( ،بريوت :دار صادر ،ط1999 ،1م) ،ج ،8ص.284
تضوع :انتشر ،رايها :رائحتها الطيبة.
ّ
 26ابن منظور ،لسان العرب ،مادة :خدر.

 27عروة بن الورد ،ديوان عروة بن الورد ،شرح وتقدمي :سعيد ضنّاوي( ،بريوت :دار اجليل ،ط1996 ،1م) ،ص.92

 28عنرتة بن شداد ،ديوان عنرتة بن شداد ،حتقيق :حممد سعيد مولوي( ،القاهرة :املكتب اإلسالمي ،د.ط1964 ،م) .ص.308
29

قيس بن اخلطيم ،ديوان قيس بن اخلطيم ،حتقيق :إبراهيم السامرائي وأمحد مطلوب( ،بغداد :مطبعة العاين ،ط1962 ،1م) .ص.56
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مشكلة مسبقا تسور مضموهنا الدال على قيمة ومكانة
ماداي ،وهي أفعال صادرة عن إرادة ذاتية ووعي له خلفية إحالية َ
لت أفعاهلم حجااب
املرأة/اجلارة اليت يتطلب جوارها أن يتم التواصل معها بقيم العفة الصون واحلميَّة والنجدة؛ لذا مثّ ْ

احلرة مست َقر لقيم القبيلة وأساس وجودها وقيمتها االعتبارية ،وهي لذلك غالية مثينة يغار
ُيميها ويصوهنا ،فجسد املرأة ّ
عليها الرجال هانت عليهم أنفسهم ،فقد كانوا يغارون على نسائهم إذا برزن من خدرهن وانكشف جزء من أجسادهن،
ويف ذلك يقول زهري بن مسعود:30
ِ
ِ ِ
ـب
ُش ٌـم يَـغَــارو َن إذا مـا بـَ ـ ــدا
مـن الـحـيـيَّـات ال َـعـراقـي ـ ـ ـ ُ
فالغرية صادرة عن وعيهم بقيمتهم (شم) مقرتنة هبا ،فضال عن وعيهم بقيمة احلياء والعفة والسرت الذي يغطي سائر
جسد املرأة ،وكذلك وعيهم برمزيتها اليت تقرتن بعزهتم وإابئهم ومنعتهم ،إهنا متثل عنوان قيمتهم؛ لذا فهي يف عزة ومنعة
وصون.

واقرتان احلجاب – أبنواعه املختلفة  -ابجلسد جيعله جسدا ثقافيا اجتماعياَّ ،
يتشكل ضمن التواصل مع اآلخرين
ابتداء من اخلباء واخلدر واهلودج امتدادا هلا يف اخلارج؛ بوصفه املبدأ املنظم هلذا التواصل الذي يقوم على القيم العليا اليت
جتعل من اجلسد رمزا للقبيلة ،فاملرأة أساس تكوين القبيلة ومنبع احلرية والبطولة والسيادة والشرف ،ومنها يولد البطل
احلرة مفخرة؛ ألنه يرث منها احلرية والقيم العليا ،ويف ذلك يقول
القوي البنية السليم اجلسد؛ لذا كان االنتساب إىل األم ّ

عروة بن الورد:31

ِ
األوت ـ ــا ِر إال ابن ُح ـ ـ ـ َّـرةٍ
ـب ْ
ُ
وما طالـ ُ

األش ِ
طويل ِ
ِ
اج ِع
جناد
السيف عاري َ
ُ

يبدو أن طلب األواتر مهمة يضطلع هبا رجل حرب قوي ،ويف بيان االلتزام ابلعرف االجتماعي (الثأر) يتحقق

مفهوم احلرية قيمة اجتماعية ترتكز على االنتماء النسيب والفاعلية الذاتية اليت منشؤها األم احلرة.

 30حسن بن عيسى أبو ايسني ،شعر ضبة وأخبارها يف اجلاهلية واإلسالم( ،الرايض :جامعة امللك سعود ،ط1995 ،1م) ،ص .98عراقيب :مجع عرقوب،
وهو مؤخرة القدم.
 31عروة بن الورد ،ديوان عروة بن الورد ،ص.192
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ومثله قول طرفة بن العبد:32
وع ـ ـ َّـم الدعـ ــاء املرَهـ ـ ُـق امل ِّ
ـف
تله ـ ُ
َ
َ ُْ
ُ

ومل َُْي ِم أهـ ــل احلي إال ابن ُح ـ ــرةٍ
ُ َ
َ ّ
حرة؛ سليم اجلسم قوي البنية ماضي
فحماية احلي وطلب الثأر وغريها من املهمات العظيمة ال يقوم هبا إال ابن ّ
الرأي ،متوج ابحلرية/القيمة اليت تسمح له مبمارسة الفعل البطول (طلب الثأر واحلماية) املوضوع السيميائي لأليقونة
احلرة.
املمتدة من األم ّ
ومن ذلك يبدو أن الفخر ابالنتساب إىل األم يقوم على مفهوم احلرية ،ومفهوم احلرية يف املرأة من أبرز عالماته
فعِل تلك املعاين ابتداء من فعلها يف السرت
ا
وصوان للقيمة؛ لذا أكثر جماوريها يُ ّ
تغطية جسدها وسرته عفةا وحياءا
واالحتجاب ،ومرورا ابخلباء الذي ُيتويها ،واجلار الذي يصوهنا حىت من نفسه بقيمة غرست يف أعماقه فتبدت مشما
ِ
ابعث للدفاع ونيل اجملد والسؤدد والعزة؛ لذا فابن األمة السوداء حني ورث منها
احلرة ٌ
ومحيّة وغرية ،فاالنتساب إىل األم ّ
اللون والقيمة؛ ظل يبحث عن بدائل من خالل املعىن الذي شيده بفاعلية جسدية حملو قيمة السواد/العبودية وأثرها يف

حرا.
نفسه ،مث االلتحاق ابلقبيلة ًّ
إن احلجاب الزمة ثقافية ختضع ملبدأ اهلوية (حرائر) اليت تشتمل القيم العليا؛ فاالحتجاب حياء وعفة وصوان مسة
للحرة دون األمة والقينة؛ إذ األمة ال حتتجب أو تتخدر؛ ألن جسدها ُم ٌّ
عد المتهان األعمال خارج املنزل واألعمال
اليت أتنف منها احلرائر ،أما القينة فيبدو جسدها ُمع ّدا للفرجة بتفاصيله وحركاته ولباسه ورائحته ،ضمن فضاء مكاين

للعرض والفرجة واالمتهان واللمس
ختتفي فيه قيم العفة والصون؛ إنه احلانوت الفضاء السيميائي الذي ُيوي اجلسد املباح َ
طرفة:33
واالشتهاء؛ بوصفه مكمال لنشوة اخلمرة وامتدادا لل ّذهتا .يقول َ
ندام ـ ــاي بِي ــض كالـنجـ ـ ـ ِ
ـوم وقَـيـنَـ ـ ـةٌ
َ ٌ
ِ
طاب ِ
اجليب منها رقيق ـةٌ
حيب ق ُ
َر ٌ

وجم َس ِد
روح علينا بني بـُـ ْـرٍد َْ
تَ ُ

ضـةُ املتج َّـرِد
ِجب
س الندامى بَ َّ
َ
ّ
ُ

 32طرفة بن العبد ،ديوان طرفة بن العبد ،حتقيق :عبد الرمحن املصطاوي( ،بريوت :دار املعرفة ،ط2003 ،1م) ،ص .64املتلهف :املستغيث.
 33املرجع السابق ،ص .32رحيب :واسع ،قطاب اجليبُ :مرج الرأس منه ،بضة :ذات اجلسد الناعم واجللد الرقيق ،املتجرد :املتعري.
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الربد :ثوب فيه خطوط ووشي ،34وامل ْج َسد :الثياب الذي يلي اجلسد ويكون مشبعا ابلزعفران والعصفر ،35فظاهر
ُْ
َ
ثياب القينة مزين ابخلطوط ،يبطنها اجملسد املشبع ابلروائح الطيبة واملزين بلون الزعفران ،فتتجلى للفرجة مزينة ومعطرة؛
إذ "إن الزينة  ...اسرتاتيجية مظهرية هلا عالقة وثيقة ابلفتنة والغواية" ،36وكل ما يقرتن ابجلسد من مالبس وزينة ورائحة
وحركات ٌّ
معد لإلغراء والعرض واللمس والفرجة والشم واملتعة؛ حيث يدخل الندامى أيديهم من جيوب ثوهبا للمس
نعومة جسدها دون ردة فعل منها؛ وكأهنا قد اعتادت على ذلك ،فيظهر جسدها يف صورة من صور االمتهان حينما
امتداد
يكون عرضة للتدنيس ،وهي صورة يتجلى فيها اجلسد املباح واملمتهن ال قيمة له سوى أنه أداةٌ للهو واملتعة ،و ٌ
فعِلها ويزيد من أتثريها يف الندامى .لكن القينة حني تكون خارج الفضاء الذي ُيوي وظيفتها؛ قد تبدو
لنشوة اخلمرة يُ ّ
بعيدة عن الدنس؛ حيث جتلل سائر جسدها ابجلالبيب ،كما يف قول سالمة بن جندل:37
وعندن ـ ـ ــا قَينَـ ـةٌ بـيـضـ ــاءُ نـ ــاعِـمـ ـ ـةٌ
ُجتري السو َاك على غُ ٍر م َفلَّج ـ ٍـة

مثل املهاةِ من احلُوِر اخلَراعِ ِ
يب
ُ

ـت اجلـَـالبيـ ـ ِ
ـب
ـس حت َ
مل ي ْغ ُذهـا َدنـَ ٌ

ما يعين أن القينة رمبا تتحجب خارج إطار وظيفتها وفضائها املكاين الذي متارس فيه وظيفتها.
لكن يبدو أن تغطية الوجه مع سائر اجلسد خيص احلرائر دون غريهن؛ إذ يبدو الفضاء املكاين الذي يغلّف املرأة
احلرة احملتجبة فضاء سيميائيا واسعا ،يبدأ من اخلباء واخلدر واهلودج داخليا ،واحلجاب أبنواعه لفضاء خارجي ،يصوهنا
ّ
احلرة متتلك جسدها ومتتلك املكانة اليت ختوهلا على امتالك جسدها
وميثل هويتها اليت ختتلف عن هوية األمة والقينة؛ ألن ّ

الذايت واالجتماعي؛ لذلك ال جتعله عرضة للمدنس ألنه مثني وغال؛ ولذا ُمثّل ابلشمس لإلحالة إىل الرفعة والعلو مكانة،
ومثّل كذلك ابلدرة والبيضة لإلحالة إىل العذرية والبكورة والعفة والصون والنقاء األخالقي ،فضال عن احلماية االجتماعية
ُ
هلا؛ مبا أهنا جزء من اجملتمع هلا كياهنا اخلاص وملكيتها اخلاصة ،ومن مث يصري مبدأ التواصل قائما على أساس القيمة
 34ابن منظور ،لسان العرب ،مادة :برد.
 35املرجع السابق ،مادة :جسد.
 36الزاهي ،اجلسد والصورة واملقدس يف اإلسالم ،ص.96

 37حممد بن احلسن األحول ،ديوان سالمة بن جندل ،حتقيق :فخر الدين قباوة( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1987 ،2م) ،ص.226 – 225
اخلراعيب :مجع خرعوبة ،وهي الشابة احلسنة اخللق اللينة كأهنا اخلرعوب وهو الغصن الغض.
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وخاضعا للعُرف وللقيمة االجتماعية واألخالقية للمرأة ،فاحلجاب ذو طابع عالمي مرتبط ابلطابع االجتماعي للمظهر
الذي يتم تشكيله وفق تراتبية القيمة االجتماعية واألخالقية للمرأة.

ومما سبق؛ يبدو أن احلجاب عالمة سيميائية والزمة ثقافية تقرتن – غالبا  -أبجساد النساء احلرائر دون اإلماء
والقيان ،وذلك ملا يؤديه من وظائف حتيل إىل قيم هي من لوازم احلرية والشرف.
اثنياا  -جتليات سفور املرأة يف الشعر العريب قبل اإلسالم
متثل املرأة احلرة رمزا لعزة القبيلة ومنعتها وقوهتا ،ومحايتها وصوهنا واجب على أبنائها؛ فهي األم واألخت والزوجة
والبنت والواجهة اجلمالية اليت تشري إىل القيم العليا والرفيعة للقبيلة؛ لذا لزم صوهنا ومحايتها؛ ألنه إذا انكشف جسدها
فقد انكشفت القبيلة عِرضا وشرفا ،ولذلك ال تسفر/تكشف عن وجهها أو رأسها خارج خبائها ،وال تربز من خدرها
كاشفة إال عند وقوع فاجعة ،ما يدل على أن احلجاب أصل ،والكشف أو السفور حالة طارئة تتصل ابألصل وتؤكد
انتشاره يف اجملتمع العريب قبل اإلسالم ،فاملرأة احملجبة ال تضع حجاهبا فتسفر عن رأسها أو وجهها إال ألسباب قد
تكون قاهرة؛ ألهنا بذلك ختالف طبيعتها اجملبولة على احلياء والعفة ،وختالف العرف االجتماعي الذي تواضع على ارتداء
احلجاب ،ومن مث للكشف والسفور وظائف سيميائية ترتبط بتلك احلاالت؛ هي:
 -1الكشف للتحريض على البطولة وبعث احلَميَّة يف املقاتلني
ت شارك املرأة قومها يف احلرب مبا يتناسب وطبيعة تكوينها العضوي؛ فتقوم مبراقبة أحداث املعركة ،وحني تشعر أبن
اهلزمية وشيكة بقبيلتها؛ تبعث إىل قومها عالمة حترضهم على البسالة يف القتال ،وتنبههم إىل العاقبة إما العزة وإما الذل
مصدر إاثرة للمقاتل الذي يتلقى املؤثرات ،والباعث املغري الذي يطلق الطاقة الكامنة
والصغار ،وقد مثّل كشف الوجه
َ
يف صدره ليتحقق النصر؛ حيث يؤدي الكشف دور احملرض واحملفز على احلَميّة والقوة دفاعا عن شرفهم وقيمتهم
االجتماعية املتمثلة فيها ،فال تقع سبية فتُدنس تلك القيمة ،ويف ذلك يقول عمرو بن معدي كرب:38

 38عمرو بن معدي كرب ،شعر عمرو بن معدي كرب الزبيدي ،مجع وتنسيق :مطاع الطرابيشي( ،دمشق :مطبوعات جممع اللغة العربية ،ط1985 ،2م)،
ص.81
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ـس كـأ ّهن ـ ـ ـ ــا
وبـَ ـ ْ
ـدت ل ـم ـي ـ ـ ُ

بـ ْدر السمـ ـ ِ
ـاء إذا تَـبَـ ـ ـ ّدى
َ ُ

ـش ُه ـ ـ ـ ـ ُـم ولـ ـ ـ ــم
ـت َك ـبـ َ
ن ـ َـازلْـ ُ

َأر من نز ِال الكب ِ
ـش بـُـ ّدا

ـدت مـحــاسنُهــا التــي
وبـَ ـ ْ

األمر ِجـ ّدا
ختفى وكان ُ

بدت مليس وبدت حماسنها ملؤشر ُيفز البطل على القتال والشدة؛ لكي تدوم هلذا احلسن الكرامةُ واحلريةُ واملنعة
ابعتباره املعمار اجلمال املقدس للقبيلة( ،وبدت) كشفت عن رأسها ووجهها إبرادهتا ،فمثل الكشف منبها سيميائيا
ينبه قومها إىل أن يف حال هزميتهم قد يُكشف رأسها ووجهها رغما عنها وهي سبية بيد اخلصم ،ومن مث يتحول الكشف
من حمفز للبطولة إىل أثر ملؤشر سبيب للسلب؛ حيث الذل واهلوان الالحق هبا وابلقبيلة ،ولذلك لقي الكشف استجابة
ملؤشر يصل البطل ابخلصم؛ فكان موضوعه (انزلت كبشهم).
تسهم املرأة النموذج اجلمال للقبيلة (بدر السماء) يف إاثرة البطل ودفعه إىل املقاتلة بكل شدة وأبس ،وذلك بوساطة
الكشف عن مغرايت القيمة واملعىن يف اجلسد الذي يسمو من املدنس األرضي إىل املقدس السماوي املمثل بـ(بدر
مكونه االجتماعي؛ يستميت يف احلرب حىت ال يُهزم فتقع
السماء) ،وألهنا جزء من التكوين االعتباري للبطل وأساس ّ

نساؤه سبااي.

وللكشف دوره البطول حني يتحول إىل خطاب يُلهب محاس املقاتلني؛ حيث تقول هند بنت النعمان:39

األرفَـ ـ ُـع
الش ُ
اجملد و ّ
ُ
رف اجلسي ـ ُـم ْ
احلجاب لغ ِري يوم كر ٍ
ِ
ِ
يهة
ذات

لـصفـ ـي ـ ـ ٍـة ف ـ ــي ق ـ ِ
ـومه ـ ـ ــا يـُت ـ َـوقّـ ـ ـ ُـع
اهلياج ُُيَ ُّـل عنها الربق ُـع
ولدى ِ

نطقاء ال لوص ـ ِ
ـمع
ـال خـ ـ ٍّـل نط ُقهـ ــا
ال بل فصاحتَها العوالــي تس ُ
ُ
فالكشف جياور اهلياج الذي ميثل فضاء سيميائيا ُيويه مسببا له؛ فيقرتن حل الربقع ابلفصاحة كي تُ ِ
سمع قومها
ّ
شعرا وخطابة حترضهم على القتال ،وحتقيق النصر من أجل محاية وصون اجملد والشرف قيمة تغلفها ومتنعها من السلب
حل الربقع؛
والسقوط يف الذل واهلوان ،وبناء الفعل للمجهول ُ
(ُي ّل) يدل على املصري اجملهول الذي رمبا يرغمها على ِّ
 39ميوت ،شاعرات العرب يف اجلاهلية واإلسالم ،ص .24اهلياج :احلرب.
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فيشكل يف ذهنهم عالمة على حاهلا حني تقع سبية ،فتبعث يف جسدهم قوة وتوقظ فيهم طاقة الرجل الغيور أطلقتها
فيهم حني كشفت عن حماسنها (الوجه والرأس).
تكشف املرأة عن وجهها وبعض جسدها يف املعركة اليت متثل فضاء سيميائيا يؤول الكشف ،ويربطه عالمة سيميائية
مبوضوع حتريض املقاتلني؛ إذ ميثل الكشف مؤشرا ينقلهم إىل موضوع عاقبة اإلقبال أو اإلدابر؛ فيكون الصون أو السلب
والسيب.
 -2الكشف إيهاما للخصم ودريئة حتصنها من السيب
حينما يفشل كشف اجلسد/الوجه مؤشرا سببيا للتأثري يف قومها وأبطاهلا حتريضا على القتال وتنبيها إىل العواقب؛
مزق غالفها الذي كان يصوهنا وُيميها؛ فتجعله
تتحول املرأة بعالمية الكشف إىل متلق آخر وهو اخلصم املنتصر الذي ّ
– أي الكشف  -انئبا عن قومها؛ ليؤدي دور الغالف الذي يصوهنا قيمة؛ لذا كان ال بد للحرة من ختليص نفسها من
السيب وقد اهنزم قومها وتفرقوا وقتلوا ،فكان أول مسعى هلا هو تشخيص العرف القبلي يف السيب ،مث حماولة البحث عن
احلرة واألمة
أدوات ختلصها من الشبح الذي سيهيمن على قيمتها ليسلبها؛ وكان أداهتا يف التخليص
ُ
التبادل الفئوي بني ّ
الذي يقوم على التشكيل البصري للجسد حمتجبا أو سافرا بوصفه عالمة مرئية دالة على املكانة والقيمة ،ومن أجل
إزالة اخلطر (السيب) الذي يهدد وجودها االجتماعي ممثال ابحلرية (حرائر)؛ تتلبس عالمة سيميائية تؤدي وظيفة إيهامية
توهم الرائي خبالف حقيقتها؛ وذلك دريئة من أن ينتقل موضوع العالمة من التمثيل اإليهامي إىل التجلي الواقعي ،فتجد
نفسها بيد اخلصم سبيةا مهانةا وذليلةا ،قد ُسلبت احلرية كما ُسلب منها حجاهبا الرمز األخالقي واالجتماعي للحرائر؛
أيقن هزمية قومهن وخشني السيب ،فيتشبهن ابإلماء حىت يُزهد فيهن ،ويتأهنب للفرار سافرات"،40
لذلك "كن يسفرن إذا ّ
ما يدل على أن احتجاب املرأة ،فضال عن أنه رمز دا ل على أهنا حرة؛ ميثل مظهرا من مظاهر القوة املستمدة من قوة

القبيلة اليت تشملها.
فاحلرة حتاول  -عن طريق الكشف ملشاهبة اإلماء وتغليف اجلسد بقيمتهن ومكانتهن  -احلفا َظ على قيمتها وصون
ّ
جسد القبيلة؛ ألن جسدها املستور قيمة ومعىن إذا ما وقع بيد اخلصم سيدنس معناه ومبناه ويُعبَث بقيمته االجتماعية،
 40احلويف ،املرأة يف الشعر اجلاهلي ،ص.373
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وتضطر حني تُدرك ضعف قومها وفرارهم إىل التشبه ابإلماء؛ فتكشف عن وجهها ورأسها لعالمة إيهامية تدفع عنها
ذل السيب بديال عن قومها الذين تفرقوا؛ إذ يقول سربة بن عمرو الفقعسي:41
ِ
أنت ُم ْسلَ ٌم
أتَـْن َسى دفاعي َ
عنك إذ َ
ٍ
ِ
وجوهه ــا
ون ْس َوتُ ُكم يف ال ـ َّـرْوِع ب ـ ــاد ُ

عليك قُراقُِر
وقد س ـ ـ ـ َ
ـال من ذُ ٍّل َ
حرائ ـ ـ ُـر
ُخيَـ ْلـ ـ ـ َـن َإمـ ــاءا واإلم ـ ــاءُ َ

فقد أفادت النساء من الشكل البصري هليئة اجلسد (احلجاب والسفور) يف بعده االجتماعي مؤوال للعالمة الفارقة

بني األ َمة واحلُّرة ،ومن مث تفعيله يف إيهام العدو املتنصر لتدفع عن نفسها السيب.

فكشف الوجه يف الروع مؤشر بـ(خيلن إماء) لتشكيل أيقوين للعبة العالمة الواحدة مبوضوعاهتا املتعددة ،فال يفطن

املتلقي املباشر إىل أالعيبها ،فاخلداع الذي متارسه العالمة على املتلقي يكمن حني تتكشف له ببعد واحد ُمستعار؛
حيث تتجلى موضوعاهتا مومهة املتلقي (اخلصم) ال ذي ينظر إىل اجلسد هوية ومعىن ال مبىن ،وينظر إليه يف أبعاده
السيميائية اليت تؤشر إىل الرصيد القيمي الذي يُقيم فيه.

ومن أجل صون جسد احلرائر يُغلَّف مبوضوعات جسد اإلماء الذي ُمينح معطيات جسد احلرائر (اإلماء حرائر)؛
فيتبادل اجلسدان موقعهما االجتماعي؛ لكي يتواصل املتلقي مع العالمة َّ
املشكلة يقرؤها منصرفا عنها أنفة؛ إذ ميثل سيب
احلرة عالمة على متكنه من القبيلة ،ووصوله إىل عقر دارها ،واخرتاق جسدها وتدنيسه.

و(إماء) أمنوذج لكل اإلماء الاليت ال حرمة هلن وال اعتبار اجتماعي يُعلي من شأهنن ويغري اخلصم لسبيهن ،فقد
كانت "العرب ال تسيب غري احلرائر"42؛ إذ جسد املرأة يف بعده االجتماعي يبدو معىن وقيمة ال شكال ماداي؛ لذا عندما
تقع يف يد العدو يتأثر بقيمتها سواء أكانت أمة أم حرة ،وهلذا كانوا يتعففون عن سيب اإلماء ويرتفعون أنفة ،وُيرصون
على سيب احلرائر لقيمتهن االعتبارية واالجتماعية ،ومكانتهن بني أهلهن وقبيلتهن ،فاحلرة متثل عالمة لشرف القبيلة ورمزا
احلرة إذا ما وقعت سبية أهينت
للوجود السيادي هلا ،وقد كان من شروط السيد أن تكون أمه حرة؛ ألنه يتأثر بقيمتها ،و ّ
 41أبو متام حبيب بن أوس الطائي ،احلماسة ،حتقيق :عبد هللا عسيالن( ،الرايض :جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،د.ط1981 ،م) ،ج ،1ص.134
قُراقر :موضع.
42

غازي طليمان وعرفات األشقر ،األدب اجلاهلي ،قضاايه أغراضه أعالمه فنونه( ،محص :دار الرشاد ،ط1992 ،1م) ،ص.186
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القبيلة وضعفت مكانتها بني القبائل ،وأرغمها الذل واهلوان حىت تُستعاد43؛ فكشف الوجه تشبها ابإلماء مؤشر سبيب
حلماية القيمة ،وإذا فشل الكشف يف اإليهام ألداء دور احلماية؛ تتأهب املرأة للهرب فرتفع ذيل ثوهبا فينكشف بعض
ساقيها ،ويف ذلك يقول قيس بن اخلطيم:44
ضها
صبحناه ُم َش ْهباءَ يَربُ ُق بـَْي ُ
ُ

تُبني خالخيــل النس ـ ِ
ـاء اهل ـ ـوا ِر ِ
ب
ُ
َ

ميثل الصبح مؤشرا زمنيا ُييل إىل زمن التبكري إىل احلرب ومفاجأة اخلصم ابإلغارة عليه ،فتفزع النساء مفجوعات
وخيرجن من خبائهن كاشفات عن ساقَيهن هراب من أن يقعن سبااي ،وانكشاف بعض اجلسد يتحول إىل أيقونة النكشاف
القبيلة وتعطيل وظيفتها يف الصون واحلماية ،فال جتد النساء من ُيميهن أو يصوهنن وقد فين الرجال وقُتل األبطال؛ لذا
يلجأن إما إىل اإليهام ابلتشبه ابإلماء أو الفرار هراب من ذل السيب.

ولفعل املرأة يف مثل هذا الظرف طابع اجتماعي؛ إذ خيتزل جسدها الواقعة مؤشرا إىل أحداثها أكثر من جسد الرجل؛
ألنه إما أن ينتصر أ و يقتل أو يؤسر وكل حالة متثل عالمة قد تدل على الفرد أو اجلماعة ،أما جسد املرأة فهو رمز
جلسد القبيلة ُيوي قيمها ،وكل حركة تصدر عنه متثل حبد ذاهتا عالمة ختضع لطبيعة اجملتمع ختتزل واقعة وعادات وقيم
ينقشها اجملتمع على اجلسد.
إن الكشف لدفع السيب عالمة دالة على ضعف وهشاشة الغالف (املمثل السيميائي لقومها وقبيلتها) الذي ُيوطها
سوغ
ابحلماية والصون ،واحلجاب الذي تضعه على جسدها ما هو إال امتداد من ذلك الغالف وممثل له ،وهذا ما ّ

فعلها يف كشف الرأس والوجه تشبها ابإلماء يف اهليئة ،وعند فشلها يف إجناز التبادل العالمي لإليهام تتهيأ للهرب فرارا،

 43ينظر :الغنوي ،ديوان الطفيل الغنوي ،ص ،92حيث يقول:
وم ِثقل
رددان السبااي من نـُ َف ٍيل وجعفر
َّ
وهن ُحباىل من ُُِم ٍّ
ف ُ

 44قيس بن اخلطيم ،ديوان قيس بن اخلطيم ،حتقيق :إبراهيم السامرائي وأمحد مطلوب( ،بغداد :مطبعة العاين ،ط1962 ،1م ،ص .35ومثله ينظر :طرفة
بن العبد ،ديوان طرفة بن العبد ،ص ،83حيث يقول:

َْحت ِ
الق
يوم
يعرفُنا بقواان
الذي
عنّا
سائلوا
َ
اج
اخليل
وتلف
أسوقِها
ُّ
يض عن ْ
يوم تُبدي البِ ُ
أعر َ
ُ
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وإذا ما تعثرت وحاصرها اخلصم تتمسك حبجاهبا ،فيتحول فعل الكشف إىل اخلصم؛ الفاعل الذي ميارس من خالله
حراب نفسية على القبيلة اليت تنتمى إليها السبية مزيدا يف إهانتها؛ فتصبح مؤشرا ينبه القبائل األخرى إىل قوته وغلبته،
ومن مث يبدو أن جسد املرأة وجود للقيمة واملعىن وليس موجودا ماداي.
 -3الكشف لوقوعها سبيَّة
وهنا يُكشف عن الرأس والوجه (اجلسد املصون) عالمة على وقوعها سبيّة ،فيتحول املوضوع إىل مؤول ضمن سريورة
السميوز ،ومؤشر ُييل إىل انتصار اخلصم ،وضعف القبيلة اليت متثل الغالف الذي يؤثر يف حمتواه ويتأثر بسيب نسائه؛ إذ
تنتقل إليه موضوعاته.
فالكشف لإليهام أو للسيب ال أييت إال يف سياق ضعف؛ إذ احلجاب مظهر قوة ومصدر محاية وصون وحرية ،وسفور
املرأة للسيب مظهر ضعف ومصدر ذل وهوان ومؤشر إىل غلبة اخلصم على قبيلتها.
يقول عوف بن عطية:45
وإذا النساءُ حو ِاسـ ـ ٌـر كالعُْنـ ُق ـ ـ ِر
ـاح لقيـتُـ ـ ـ ُـم
ولـنع ـ ـ َـم فـتـي ـ ـا ُن الصب ـ ـ ِ
تسعى ِ
اض ِ
من بني و ِ
ومنطَ ُقها مكا َن املِ َئزِر
عة اخلما ِر وأُختِهـ ــا
اسر عالمةٌ على سبيهن ،ومن مث يتجلى الكشف يف صورة أيقونية تصبح كيفياهتا مؤشرة إىل ما
فظهور النساء حو َ

قبل السيب؛ حيث الصون واحلماية ،فيُمثلهن ابلعنقر جبامع العناية والنعمة والرتف الذي ُك َّن يتمتعن به ،كما ميثل لون
العنقر (األبيض) عالمة رمزية دالة على أهنن حرائر ،وذلك عن طريق املؤشر الدال على أن بياضهن ُييل إىل أهنن
مستورات وُمدومات ال خيرجن من خدرهن وخبائهن للخدمة.
ووضع اخلمار كشف عن التشكيل األيقوين جلسد املرأةِ ،
و(منطَقها) البديل العالمي للتشكيل قبل السيب؛ حيث
ميثل املئزر عالمة على السرت والصون وأهنا ُمدومة ،ومن مث مثّل املِنطَق حني تشد به على وسطها مؤشرا إىل تشمريها
استعدادا للخدمة بعد أن كانت ُمدومة ،واستقباال الحتواء معاين الذل واالمتهان ،وميثل غياب اإلزار وانكشاف النطاق

 45املفضل الضيب ،املفضليات ،حتقيق :أمحد شاكر وعبد السالم هارون( ،القاهرة :دار املعارف ،ط1979 ،6م) ،ص .327العنقر :أصول القصب والبقل
والربدي مادام أبيض.
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عالمة لتشكيل رمزي سيميائي دال على غياب قومها الذين ميثلون احلماية والصون والسرت الذي يغلفها وُيفظها حرة
كرمية.
فقوم املرأة ميثلون الغالف السيميائي الذي مياثل احلجاب السيميائي الذي يؤدي وظيفة احلماية؛ ويغلّف اجلسد
صوان وسرتا لقيمته االجتماعية والوجودية ،وغياهبم قتال واهنزاما سبب انكشاف اجلسد بسقوط القناع ومتزق الغالف،
فاحلجاب يقرتن ابلقوة والعزة؛ إذ تتشابه موضوعاته مع موضوعات األبطال والسادة وهم أحياء ،وجسد املرأة ممثل أيقوين
لتحل حملها موضوعات ضدية سلبية ،ويف
للقبيلة اليت ُيافظ عليها األبطال وُيموهنا ،وفناؤهم سلب تلك املوضوعات ّ
ذلك يقول بشر بن أيب خازم:46
فكم َغ َادر َن من ٍ
صري ٍع
كاب َ
ْ

ِ
غاد ُروهـا
من ُم ْرض ٍع قد َ
كم ْ
وْ

وم ْـن أخـرى ُمثابِـ ـ ـ ـ ـ ـ َـرةٍ تُنـ ـ ــادي
ـك من حبي ٍ
ـب
و ُّ
ض َارةٍ لـ َ
كل َغ َ

تُ ِطيف ِ ِ
باع
الض ِ
بش ْل ِوه عُ ْر ُج ِّ
ُ
ِ
ـب ِ
يف القل ِ
ـاع
كاشـفـةَ القن ِ
َهل َ
ـاع
أال َخلَّـْيـتُـ ُـمـ ـ ــون ـ ـ ـ ـ ــا لـل َّ
ـضـي ـ ـ ـ ِ
َهلَا بـ َ
ت بــه مـتـ ــاعُ
ـك أو َهلَْـو َ

تناديهم وقد فروا (أال خليتموان للضياع) ،وهي ضعيفة ال تستطيع مقاومة الضياع أو السيب؛ ففرارهم سبب ضعفها
لعرض
وسبب سلب القيمة املقدسة لألمومة (مرضع) ،وحتوهلا إىل متاع مدنس وهي بيد اخلصم سبيّة كاشفة القناع َ

هامشي ال قيمة له ،وقد حتاول بعض النساء األخذ ابألسباب يف احملافظة على قيمتها؛ فتلجأ إىل أن تلفق ثواب إىل ثوب

آخر أتتزر هبما خشية الكشف عن جسدها ،وقد أضحت سبيةا بيد العدو مهانةا ذليلة؛ حيث يقول األعشى:47
فيـ ــا ر َّ ِ ٍ
منه ـ ـ ـ ُـم
ب نـَـاعيـ ــة ُ
ُ

46

47

ـاق عليهــا َإزارا
تَ ُشـ ـ ـ ـ ُّـد اللّ َف ـ ـ ـ َ

طراد( ،بريوت :دار الكتاب العريب ،ط1994 ،1م) ،ص .88كاب :من كبا إذا سقط
بشر بن أيب خازم ،ديوان بشر بن أيب خازم ،شرح وتقدمي :جميد ّ
وانكب على وجهه ،الشلو :بقية اجلسد ،غضارة :النعمة والبهجة.
ميمون بن قيس ،ديوان األعشى الكبري ميمون بن قيس ،شرح وتعليق :حممد حسني( ،اجلماميز :مكتبة اآلداب ،د.ط ،د.ت) ،ص.49
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اللفاق" :ثوابن يُلفق أحدمها ابآلخر" 48فيشكالن إزارا يغطي سائر اجلسد ويشمله ابلسرت الواسع ،وميثل عالمة حتيل
يف موضوعها الدينامي إىل حرصها على سرت جسدها وصيانة شرفها خشية تعرضه للكشف واإلهانة والتدنيس؛ وجسدها
مدعاة لإلغراء المتالئه وضخامة عجيزهتا؛ لذا جتلله ابلثوب الواسع وقد أصبحت مملوكة بيد السايب دون أي غالف
يصوهنا وُيميها أو حميط ميثل قيمتها ،فتعمد إىل لفق ثوبني وشدمها لتأتزر وتغطي هبما سائر اجلسد بديال أيقونيا للغالف
الذي سقط ومتزق.
إن احلجاب مظهر من مظاهر احلرية والقوة ،وعالمة دالة على احلياء والعفة واملنعة والعزة موضوعات تتمثلها املرأة
احمل جبة تشكلها أيقونة سيميائية للقبيلة؛ إذ ميثل جسدها وعاء لقيم القبيلة ُيتوي مفرداهتا وحتوالهتا وأبعادها؛ حيث نقرأ
من خالله عاداهتا وقيمها وطقوسها وأوضاعها الثقافية واالجتماعية ،وهنا يكمن بعده االجتماعي يف جتليه السيميائي؛
وهو جتل قيمي وليس ماداي.
ومن مث مي ثل الكشف عن بعض جسد املرأة مظهرا من مظاهر العبودية والضعف ،وعالمة على تدنيسه معىن وقيمة؛
إذ ميارس فيه اخلصم موضوعات ُييلها عن طريق اجلسد املمتهن إىل القبيلة ذال وصغارا وإهانة ،ومن مث ميثل الكشف
عن وجهها وهي سبيّة هدما لقيمتها وتكوينها االجتماعي.

 -4الكشف عالمة على القتل وأخذ الثأر وأداء الطقوس التأبينية:
هو كشف ذايت خيضع إلرادة الذات اخلاضعة لعرف اجتماعي يلزمها الكشف لتمثيل طقوس تؤديه النساء جتاه امليت
أو املقتول ،حيث "كن يسفرن يف املناحة؛ ألن الفجيعة واحلزن والنواح تنحرف ابملرأة عما اعتادت من تسرت وتقنع"،49
وكما ميثل الكشف للسيب مظهرا من مظاهر الضعف وعالمة لتشويه املعىن؛ ميثل الكشف ألداء طقوس املوت والقتل
مظهرا من مظاهر الضعف أيضا ،وعالمة تقرتن بتشويه املبىن وهدم بعض معامله اجلمالية لعالمة دالة ،خيضع تشكيلها
إىل االلتزام بعرف اجتماعي ألداء طقوس الندب مؤشرا سببيا وأتثرياي لفاعلية الكشف الذي ميثل انزايحا عن القاعدة

 48إبراهيم ،املعجم العريب ألمساء املالبس ،ص.456
 49احلويف ،املرأة يف الشعر اجلاهلي ،ص.372

333

e-ISSN: 2600-8394
VOL. 5. No. 1
)March (1442-2021
Manifestations of Woman’s Veiling and Unveiling of the Face in Pre-Islamic Arabic Poetry: Semiotic
Adli Bin Yaacob - Amal Qasem M. Melhi

اليت تتمثل يف احتجاب املرأة ،فما يضاف إىل اجلسد ينقله من النفعي إىل الثقايف ،ومن مث ميثل احلجاب عالمة للحرائر،
والسفور/الكشف يف الظروف املعتادة عالمة لغري احلرائر.
 الكشف عن الرأس والوجه للفجيعة والعجز عن الثأرفحني يفىن الرجال (األبطال والسادة) يتبعه مباشرة سقوط احلجاب واقعيا وسيميائيا؛ ألن موضوعاته تقرتن
مبوضوعات السادة اليت تتمثل يف القوة واملنعة واحلماية واحلرية ،ويف ذلك يقول احلارث بن حلزة:50
ـاع ـ ِ
ـك َّ
إن ريـ
فــضع ـ ــي قنـ َ

م ـ ــن حـ ــاكـ ـ ـ ٍم بـي ـن ــي وبيـ ـ

ـب ُُمَبِّـ ـ ـ ـ ٍـل أفـ ـنـ ــى َم َعـ ـ ـ ـ ّدا
ـ َ

علي َع ْمـدا
ــن الده ِر م َ
ـال ّ

وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـردا
أودى ب ـسـ ـ ـ ــادتِـ ـن ـ ـ ـ ــا وق ـ ـ ــد
َ
تركوا لن ـ ـ ـ ــا َحلَقـ ـ ــا ُ
بفناء السادة سقطت القيمة االعتبارية للقناع دون أن تصل قيمته الداللية إىل درجة الصفر؛ إذ لسقوطه قيمة داللية
ملوضوع األثر وغياب املؤثر ،فتحولت موضوعاته لتتناسب مع السقوط ،ولبس القناع مل يعد له قيمة وقد فين السادة؛
فقيمته الداللية تكمن يف السقوط عالمة على الضعف؛ واألمر بوضع القناع يعود إىل مؤشر سبيب وهو فناء الغالف
الذي ُييطها ويوفر هلا املنعة واحلرية.

وانكشاف الوجه (املعلم اجلمال للجسد) عالمة على انكشاف ِمحاه مبوت من يشكلون مجاليته وقيمته االجتماعية،

فيمثل كشف الرأس والوجه (واجهة اجلسد) عالمة على كشف جسد ال َقبيلة ،وذلك حني فُين أبطاهلا وساداهتا؛ وهم
رمز احلماية والسرت والصون واملنعة لعالمة أيقونية توافق احلجاب (القناع واجلالبيب واللثام واخلمار و).؛ مبا أنه رمز احلرية
والقوة يف جسد املرأة.
فالكشف ميثل عالمة على الضعف واهندام السرت مبقتل رجال القبيلة ،وخروج املرأة كاشفة الرأس والوجه استجابة
مباشرة ملؤشر ُييل إىل العجز عن األخذ ابلثأر بفناء من كان سيأخذ به؛ حيث يقول امل َهلْ َهل يف مقتل أخيه:51
ُ
 50احلارث بن حلزة ،ديوان احلارث بن حلزة ،حتقيق :مروان العطية( ،دمشق :دار اإلمام النووي ،ط1994 ،1م) ،ص .116خبل :فسد ،وُمبل :من أمساء
الدهر؛ ألنه إما يه ِرم أو يقتل.
 51املهلهل بن ربيعة ،ديوان املهلهل بن ربيعة ،شرح وتقدمي :طالل حرب( ،بريوت :الدار العاملية ،د.ط ،د.ت) ،ص.78
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قتلـوا ُكلَـيـباــا ثـم قـال ـ ـ ـوا ْأربِـعُـ ـ ـ ـوا

كـذبـ ـ ـوا ور ِ ِ
اإلح ـ ـ ـ َـرِام
ب احلـ ـ ِّـل و ْ
ََ ّ
ابلسيـ ـ ـ ِ
ـوف اهل ـَ ـ ِـام
قَـ ْه اـرا ونـَ ْفــلِـ ـ َـق ُّ

حتـ ــى نَبِـي ـ ـ ـ َـد قبـيـلَـ ـ ـ ـةا وقبـيـ ـلَـ ـ ـ ـةا
ائب ِ
ض ذَو ِ
األيتام
ت اخلُ ُدوِر َحو ِاس اـرا
ويـَ ُق ْم َن َرّاب ُ
ميس ْح َن َع ْر َ
َ
متثل (حىت) – يف البناء النحوي  -منبها سيميائيا إىل أهنم سيصلون إىل الغاية وإدراك أثرهم إبابدة اخلصم؛ بل إابدة
حل بقبيلتهن؛ حيث يدل
اسر عالمة على الفجيعة وعظم الفقد الذي َّ
قبائل أبكملها ،فتربز النساء من اخلدور حو َ

الكشف (حواسر) على انكسارهن وضعفهم ملؤشر سبيب ُييل إىل اإلابدة التامة لقبيلتهن أثرا لدم كليب ،ومن مث فإن
الكشف مظهر من مظاهر الضعف والعجز عن األخذ ابلثأر لرجال قبيلتهن مصدر قوهتن ومنعتهن وصوهنن ،فقد كانوا
فعِلون وظيفة احلجاب واخلدور ،وحني قُتلوا هت ّدم احلصن وانكشف ،ومتثيلهن بـ(رابت اخلدور) يف إطار الكشف يدل
يُ ّ

على أن عالمية احلجاب ما زالت مهيمنة على سريورة السميوز.
 -الكشف عالمة على إدراك الثأر وأداء طقوس املوت

ميثل الكشف عن الرأس والوجه طقسا من الطقوس التأبينية 52جتاه امليت أو املقتول ،وأداء الطقوس للمقتول ال
أييت عادة إال بعد األخذ ابلثأر؛ حيث "كان النساء ال يبكني املقتول إال أن يُدرك بثأره ،وإذا أُدرك بثأره بكينه"،53
وكأن هناك حالة من التوجس والرتقب والصمت ليتوجه كل االهتمام حنو الثأر للمقتول؛ حىت هتدأ هامته ويُضيء قربه،
السلب  -وهي الثياب
وجز الشَّعر ولطم الوجه ومخشه وضرب الصدر ابلنعال ولبس ُّ
ومن مث تبدأ طقوس أتبينه ابلبكاء ّ

السوداء – كل ذلك مقرتن بذكر خصاله ومناقبه.

اسر لعالمة تؤشر إىل أن قومهن
لذا يرد الربيع بن زايد العبسي على خصومه الشامتني أبن أيتوا ليجدوا النساء حو َ

قد أدركوا أثرهم؛ فيقول:54
52

التأبني هو ذكر خصال امليت ومناقبه ومآثره ،ينظر :ابن منظور ،لسان العرب ،مادة :أبن.

 53شهاب الدين أمحد النويري ،هناية األرب يف فنون األدب ،حتقيق :حسن نور الدين( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،د.ط ،د.ت) ،ج ،3ص.117

 54علي بن أيب الفرج بن احلسن البصري ،احلماسة البصرية ،حتقيق :عادل سليمان مجال( ،القاهرة :وزارة األوقاف اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية ،د.ط،
1987م) ،ج ،2ص.139
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مـن كـان مـســرورا مبق ــتَـ ـ ـ ِـل مال ـِـ ـ ٍ
ـك
ا

ِ
ِ
جيـ ـ ــد الـنـس ـ ـ ــاءَ َحـواس ـ ـ ـ اـرا يْن ـ ُـدبـنَـ ـ ــهُ
قـد ك َّـن خيْـبَـ ـأْ َن الـوجـ ـ ـ ـ ــوهَ تـسـتُـ ـ ـ ـ ـ اـرا
يض ِربن حَّر ِ
وجوه ِه ـ َّـن عل ــى فىت
َْ ُ

ِ ِ
ـوج ـ ـ ِـه َهنـ ـ ــا ِر
فَـلْـيَـ ـ ـأْت نـس َـوتَـنـ ـ ــا ب ْ

األسـح ـ ـ ــا ِر
ُّ
ابلصبـح قـب ـ َـل تَـبَـلُّـ ـ ِـج ْ

فـالـيـ ـ ــوَم حيـ ــن ب ـ ــدو َن لـلـنُّـ ـظَّـ ـ ــا ِر

ـف الشمـائـ ـ ِـل طيّـ ـ ِ
األخـبـ ــا ِر
َع ِّ
ـب ْ

ميثل الكشف عن الوجه وضربه عالمة من عالمات الندب 55والتأبني ،وحلظة خروج النساء من اخلدور كاشفات

الرأس والوجه مؤشر سيميائي ُييل إىل أن قبيلتهن قد أدركت أثرها ،وبذلك يزيل سرور اخلصم ومشاتته مبقتل مالك.
حر وجههن) يؤداين وظيفة إبالغية؛ حيث يغدو اجلسد خطااب يقرأه
فالكشف (حواسرْ ،
بدو َن) والضرب (يضربن ّ
اآلخر؛ فيستدل إىل املوضوع املباشر للعالمة الدالة على أن القبيلة قد أدركت أثر قتيلها (مالك) ،واملوت قتال مطلب
السيد الشريف والبطل املغوار؛ لذا فهن يبكني معناه وقيمته (عف الشمائل طيب األخبار) ،وزمن البكاء (ابلصبح)
مؤشر إىل أنه رجل حرب ،والضرب على الوجه ميثل عالمة دالة على أن غياب تلك املعاين (طيب األخبار) مؤشر سبيب
للكشف ،وهو فعل سيميائي ينهض بواجبها جتاه املقتول بكاءا عليه وإحياءا لذكره.

وكشف الوجه ولطمه مؤشر ُييل إىل أن امليت كان يف حياته سببا يف تفعيل الوظيفة السيميائية للخباء واخلدر
واحلجاب ،فقد كان ميثل مؤشرا سببيا حلريتها وصوهنا من أذى اآلخرين الذين متتد أيديهم إليها سبيا وسلبا ،ومن مث

عني قيمتها ومكانتها ،ولطم الوجه وإهانة اجلسد ابلنعال هدم للمعامل اجلمالية فيه ،ومؤشر سيميائي
ُييل إىل هويتها ويُ ّ
يدل على موت الفاعل اجلمال الذي كان مينحها احلماية واحلرية واملنعة ،ويدفع عنها الذل والضيم ،وهي إذ متارس تلك
الطقوس دون الرجل؛ ألهنا ضعيفة وحباجة إىل السند واملعني ،فكان الفقد أكثر أتثريا هبا من الرجل ،ومن مث مثّل فعلها
عالمة على عمق الفقد ابلنسبة إليها ،وجتلي ضعفها وحاجتها إىل تلك القيم اليت كان يتمثلها امليت.

55

تعداد خصال امليت والبكاء عليه ،ينظر :ابن منظور ،لسان العرب ،مادة :ندب.
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ويضاف إىل كشف الوجه وضربه مخشه وتعطيل اجلسد من الزينة إطفاءا لبهجته وتشويها جلماله؛ وذلك ملوت السيد

واحلامي ،حيث يقول املهلهل:56

العواتـِ ـ ِـق أن تُـ ـ ــرى
غار على َ
كنَّا نَ ُ

ـب ُح ّسـ ـ ـ اـرا
فخر ْج َن حني ثـَ َـوى ُكلَ ْـيـ ـ ٌ
َ
ِ
ـاء عو ِ
اطــال
اعب كالظب َ
فرتى الكو َ

ِ
شن من أ َُدِم الوج ـ ــوهِ َحو ِاسـ ـ اـرا
َخيْم َ
متَـسـلِّـب ـ ٍ
ـات نُ ْكـ ـ ـ َـد ُه ـ ـ ـ ـ َّـن وقـ ـ ـ ــد َوَرى
ُ ََ

ابألمس خارجـ ـةا عن األوط ـ ـ ـ ـ ِ
ِ
ـان

مـسـتَـ ــي ـ ـ ِـقـ ـنـ ـ ـ ـ ٍ
ـات بع ـ ـ ـ ـدهُ بِ َـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـو ِان
ُْ ْ
إذ حـا َن مصرعـه من األ ْك ـ ـ َف ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـان
َ َ َْ ُ ُ
مــن بع ـ ـ ـ ِـدهِ ويـعِـ ـ ـ ـ ْد َن ب ـ ــاألزمـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـان
ٍ
وروانِـ ـ ــي
ْ
أجـ ـ ـ ـوافَ ُـه ـ ـ ـ ـ ـ َّـن حبُـ ـ ْـرقَـ ـ ـ ـ ــة َ

الغالف السيميائي الذي يصون املرأة َمحيّة وغِرية ،وحني هلك (ثوى) متزق ذلك الغالف
يبدو أن كليبا كان يف حياته
َ
وتعطّلت فاعليته ،فبدت النساء ُح ّسرا ملؤشر دال على اهلوان ،وبدا اجلسد معطال من كل زينة ،ومن كل لون له موضوع
يفعِلها ،ويزدن إىل ذلك بتشويه الوجه ،وتغطية سائر اجلسد
يتصل ببهجة احلياة ومجاليتها ملؤشر دال على غياب من ّ
السلب
ابلسواد/لون احلداد الذي ُيرق األلوان يف اخلارج ليعرب عن احرتاق الداخل (أجوافهن حبرقة) ،فلبس الربنس و ُّ
يستلب من اجلسد مباهج احلياة ،وجيرده من اجلمالية ويعطلها عالمة على احلداد واحلزن والفقد ،وميثل مؤشرا جماورا
اجلز واخلمش تشويها للجسد؛ ليتواصل مع املوت تواصال جيعل وجودها من أجل امليت ال من أجل احلي؛ ألن
للطم و ّ
األخري يُلزمها الزينة وصون مجالية اجلسد.

فاقرتان الكشف بتشويه اجلسد وهدم بعض معامله اجلمالية ميثل عالمة على اهندام الغالف الذي يقوم بوظيفة الصون

والسرت ،واهندام ركن من أركان وجودها االجتماعي والقبلي.
ومن مظاهر إظهار احلزن وتفعيل الندب ،الضرب ابلنعال على الصدر ،حيث يقول أبو ذؤيب اهلذل:57
56
فخ ِّدرت يف بيت أهلها ،ورى :فسد ،رواين:
املهلهل بن ربيعة ،ديوان املهلهل بن ربيعة ،ص .83العواتق :مجع عاتقة؛ وهي اجلارية اليت أدركت وبلغت ُ
مجع رونة؛ وهو الشدة.

 57الشعراء اهلذليون ،ديوان اهلذليني( ،القاهرة :الدار القومية للطباعة والنشر ،د.ط1965 ،م) ،ج ،1ص .122مثىن األواقي :أواق بعد أواق ،واألوقية:
أربعون درمها.
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وقام بناتـ ــي ابلنِّعـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـال َح ـو ِاسـ ـ ـ ـ ـ ـ اـرا
َ
يـوُّدو َن ل ــو ي ْف ُدوننـ ـ ـ ــي بنفـ ِ
ـوس ِه ـ ـ ــم
ََ

ضرب ِ ِ
حتت ال َقالئ ـ ـ ِـد
السبـت َ
وألْ َ
ص ْق َن َ ْ َ ّ

ومثْـنـ ــى األواق ـ ــي و ِ
القـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـان النَّـواهـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـد
ََ

ِ
(السْبت) لطما؛ عالمة على احلزن والفقد وكأهنا تثأر من جسدها ،بوصف الوجه الواجهة
إهانة اجلسد ابلنعال ّ
الوجودية واجلمالية للجسد املختزلة لكل معانيه ،وضرب الصدر لقيمته اجلمالية اليت حتوي عالمة النضج والكمال
اجلسدي واجلمال.
تقر املرأة التزامها ابملقرر االجتماعي جتاه أتبني امليت واملقتول وندبه ،وهو التزام له بعد اجتماعي ومجال؛
بذلك ّ
يكمن البعد االجتماعي يف أن موته قد أثَّر يف قيمتها ومكانتها االعتبارية (احلرية)؛ حيث مثَّل السفور/الكشف وإهانة
اجلسد ضراب ابلنع ال مؤشرا ُييل إىل ذلك ،أما البعد اجلمال فيكمن يف تشويه املعلم اجلمال (الرأس والوجه والصدر)
فعِلها.
من اجلسد وتعطيله من القيم اجلمالية بسبب غياب من يُ ّ
جز الشعر عالمة على تعطيل رمز اجلمال
ويضاف إىل الكشف عن الوجه والرأس ولطم والوجه والصدر ابلنعال؛ ُّ
واخلصوبة والعطاء يف اجلسد؛ فالشَّعر يُ َّ
شكل سيميائيا يف املخيال اجلاهلي يف صورة عناقيد العنب ومثر النخل؛ ومها

وجزه عالمة على العقم والنضوب يف اجلسد واحماء تشكيالته السيميائية ،فبتشويه
رمزان للعطاء واخلصوبة واملتعة واللذةّ ،
عامل اإلغراء يف اجلسد يتواصل احلضور/امل رأة مع الغياب/امليت ،ما مينعها عن التواصل مع احلضور/احلي الذي يلزمها
الزينة والتجميل وصون اجلسد به ومن أجله ،فالتشويه يعين أهنا تعيش حالة من االحماء اجلمال ورمبا الوجودي؛ إذ يبدو
ممحوة عالماته اجلمالية واإلغرائية إنه يف حالة حداد وغياب ،إنه يبئر للفاجعة واملوت واجملهول ،ويلطم احلياة
اجلسد ّ

وميحو آاثر هبجتها.

غري من صورة اجلسد ،وتعيد
وجز الشعر ،وترك الزينة ولبس األسود ،ممارسات تُ ّ
فلطم الوجه ومخشه ولطم الصدر ّ
تصميمه من أجل اآلخر/امليت ،إهنا ممارسات مقيِّدة لنشاط اجلسد وفاعليته يف احلياة ،ومع ِطّلة لوظيفته اجلمالية بتشويه
اجلمال الطبيعي وإزالة اجلمال الثقايف؛ حبيث يبدو اجلسد قد جترد من عالمات اإلغراء األنثوي ومل يعد قادرا على
متثيلها ،فيتوقف عن التعبري عن ماهيته ووجوده ووظيفته اجلمالية حوال كامال؛ ليظل امتدادا لذكر امليت ومؤشرا إىل
مناقبه ،وألن اجلسد تظل معطلة مجاليته حوال كامال؛ يشفق لبيد بن ربيعة على ابنتيه من أن تعيشا حوال كامال يف غربة
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املشوه ،فيكتفي ابملنطوق اللساين بديال عالميا عن تشويه اجلسد عالمة دالة على حزهنما ووفائهما جتاهه،
اجلسد ّ
وامتدادا لبقائه حيا مبناقبه؛ حيث يقول:58
ِ
وج اها وال ْحتلِقـ ــا َش َعـ ـ ـ ْـر
وال ختْم َشـا ْ
أضاع وال خا َن الصديـ َـق وال َغـ َـد ْر
َ

ـومـ ــا فَـ ُق ـ ـ ـ ــوال ابل ـ ــذي ق ـ ـ ْد علـمتُ َـمـ ـ ــا
ف ُقـ ـ َ

ِ
وقوال هــو امل ـ ــرءُ الــذي ال َخلـ ـيـ ـلَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهُ
ِ
ِ
ِ
إىل احلوِل مث اس ــم السـ ِ
ـذر
ـالم علي ُكمـ ــا
ومن يـَْبـك َحـوال كامــال فقـد اعتَـ ـ ْ
َْ
ُ
فيكتفي ابملنطوق اللساين (فقوال) ألداء واجب التأبني والتذكري مبناقبه (ال خليله أضاع وال خان الصديق وال غدر)،
وختليد ذكره ومنع املوت أن يسلبه معىن بعد أن سلبه مبىن ،فتَصور مخش الوجه وحلق الشعر ترك أثرا نفسيا لدى لبيد
وهو يتخيل حال ابنتيه بعد موته ،ومها تشوهان جسدمها رأس ماهلما وكالمها أنثى ،فضال عن األثر االجتماعي املرتتب
عن هذا الفعل؛ لذا أوصامها عن االبتعاد عن ممارسته وعدم االلتزام به صوان للجسد ،وهذا يدل على أن الكشف
والتشويه ال ميثالن سببا يف خت ليد ذكر امليت؛ لذا يعي الشاعر هذا فيعفي ابنتيه ذلك الواجب الذي يعود سلبا عليهما،
وال يصله منه شيء سوى أنه ينال من مجاليات جسدمها ،يشوهه ويعطل خصوبته حوال كامال ،فتعيشان حصارا
اجتماعيا مبوت األب املعني والناصر واحلامي ،وغيااب مجاليا حبلق الشَّعر رمز اخلصوبة ،وتشويه الوجه "موطن التجميل
الظاهر ،... ،واملنطقة األكثر أمهية يف اجلسد" ،59ما يدفع اآلخر/الرجل إىل الرغبة عنهما.
يبدو أن موت الرجل/القريب أو البطل والسيد قد حدد يف جسد املرأة نشاطه ووظائفه يف احلياة ،وقيده مبعاين العقم
والقبح والشؤم و.؛ جتاه هدف مباشر وهو الوفاء للميت وبقاء ذكره حيا؛ لذلك يوصي عبد ال َقيس بن ُخفاف الربمجي
زوجه برتك النواح ،واحلفاظ على معمار اجلسد مصوان من التشويه؛ حيث يقول:60
ِ
ـك فَـتَـبَـيَّـ ــنِـ ــي
أفاط ـ ـ ـ ُـم إنـِّـي َهالِـ ـ ٌ

ِ
وال أُنْبـ ـَـ ــأ ْن َّ
وجهـ ـ ــك َشأْنـَ ــهُ
أن َ

وال جتزعـ ــي ُكل النس ـ ـ ـ ِ
ـاء يَتِـي ـ ـ ُـم
ُّ
َْ
محيم
ُمخ ٌ
ميم ُ
وش وإ ْن كا َن احلَ َ

58
طماس( ،بريوت :دار املعرفة ،ط2004 ،1م) ،ص.51
لبيد بن ربيعة ،ديوان لبيد بن ربيعة ،حتقيق :محدو ّ

 59الزاهي ،اجلسد والصورة واملقدس يف اإلسالم ،ص.97

 60عبد احلميد حممود املعيين ،شعر بين متيم يف العصر اجلاهلي( ،بريرة :اندي القصيم األديب ،اإلصدار رقم 1982 ،7م) ،ص .358شأنه :أفسده.
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فيبدو أن مخش الوجه عرف اجتماعي يُفرض على املرأة أتديته؛ لذا أشفق الشاعر على زوجته فأوصاها أن تُبقي
جسدها مستورا مصوان مجيال ،ولتكتفي ابملنطوق اللساين إلظهار احلزن وبيان املناقب.
إن إمكانية حياة امليت يف جسد األحياء متثل اخللفية اإلحالية لتأويل تلك العالمات واملمارسات ،فذكر امليت وبيان
قيمته وذكر مناقبه يشكل امتدادا له (معىن) يف جسد األحياء (مبىن) ،يتجلى يف ما تفعله املرأة يف جسدها من تشويه،
فاملوت هدم للجسد يف كليته؛ لذا تشاركه املرأة هبدم معاملها اجلمالية يف(الشَّعر ،الوجه ،الصدر) لتشييد قيمة امليت
وبقائه حيا (معىن)؛ ألن جسد امليت معىن أكثر مقاومة للفناء ،ففعله اإلجيايب يف احلياة قد شيد معناه ليؤشر إليه يف
مماته بكاءُ األحياء ونواح النساء ،وفعلهن أبجسادهن مصحواب ابملنطوق اللساين.

ورمبا تتناسى املرأة هذا العُرف؛ فيتساءل األب عن ابنته العروس إذا ما مات هل ستبكيه ،وتقوم بطقوس موته أم

ستنسى ألهنا عروس ،والتساؤل ينبثق عن وعيه أبن موته لن يشكل أزمة لديها أو نقصا؛ ما دام أن هلا سندا وغالفا
ُيوطها صوان وتفعيال؛ لذا يدرك أهنا لو فعلت ذلك لن يكون سوى التزام ُيتمه عليها العُرف االجتماعي؛ حيث يقول

لقيط بن زرارة:61

ـوس
اي َ
ليت شعري عنك َد ْختَن ـ ُ
ِ
ِ
ـس
ْ
أحت ــل ـ ـ ـ ُـق الـ ُقـ ـ ـ ــرو َن أ َْم تـمـي ـ ـ ـ ُ

ِ
ـوس
إذا أاتك اخلبـ ـ ُـر املَْرُمـ ـ ـ ـ ُ
ال بل َمتِ َّ
ـروس
يس إهن ـ ــا َعـ ـ ـ ُ
ْ ُ

تصدر جوابه ابلنفي (ال) مقرتان بـ(بل) ملعىن اإلضراب ونفي ما قبله ،ومؤكدا بـ(إن) ،فمثل منبها سيميائيا إىل أهنا لن
حتلق شعرها ولن تؤذي جسدها؛ وذلك ألهنا مقبلة على احلياة منشغلة هبا (إهنا عروس) ،وهنا ملمح دالل يؤول تشويه
فعِل فيه اجلمالية واخلصوبة واحلماية والصون والعفة والقوة ،وكل القيم اليت تُعزى إىل صون اجلسد
اجلسد بغياب من يُ ّ
فعِل مجالية اجلسد ومعناه الرمزي
ابحتجابه ،فالدختنوس لن حتلق شعرها أو ختمش وجهها؛ ألهنا عروس جماورة ملن يُ ّ
الدال على اخلصوبة واحلياة ،لذا ففعلها املتوق ع هو أهنا ستنحاز إىل احلياة وهبجتها (ال بل متيس) ،فيظل جسدها مبنأى
عن التشويه والتعطيل ،إهنا عروس وجسدها ميثل "رأس ماهلا الرمزي وموطن هويتها الذاتية" 62مقرتان ابلزينة اليت ُمت َارس
 61املرجع السابق ،ص .326املرموس :املدفون املخبأ ،متيس :تتبخرت.
 62الزاهي ،اجلسد والصورة واملقدس يف اإلسالم ،ص.96

340

e-ISSN: 2600-8394
VOL. 5. No. 1
)March (1442-2021
Manifestations of Woman’s Veiling and Unveiling of the Face in Pre-Islamic Arabic Poetry: Semiotic
Adli Bin Yaacob - Amal Qasem M. Melhi

من أجل اآلخر؛ إذ "إن عملية الزينة والتجميل جتعل من املرأة كائنا مظهراي ابمتياز ،أي كائنا من أجل اآلخر" 63احلي
وليس امليت ،فموت األب رمبا ال يؤثر بوجودها أو قيمتها االعتبارية؛ وهي جبوار زوجها ُيوطها ويقيها من أي سبب
يشني قيمتها.
واملرأة حني تعي األثر السليب لتلك املمارسات يف جسدها ترتكها؛ فتستعيض عنها ابلصرب حزان على امليت ،وابملنطوق
اللساين نشرا وختليدا حملاسنه األخالقية ،وهذا ما فعلته اخلنساء جتاه أخيها؛ حيث تقول:64
ـت صـدري
فال و َ
أبيك ما َسـلَّـ ْـي ـ ـ ُ

بفـاحش ـ ٍـة أتيـ ــت وال عقـ ـ ـ ِ
ـوق
ْ َ ُ

ِ
الر ِ
أس احلَليـ ِـق
من النّعلني و َ

وجدت الصب ـ َـر خيـ ـ ـ ـ اـرا
ولكين
ُ
لوعيها ابآلاثر السلبية للعُرف املعلن يف فعل النساء أبجسادهن حزان على امليت؛ فهذا الفعل يستلب قيمتها اجلمالية
قر ابلتزامها ابلعرف االجتماعي جتاه امليت ،لكنها متارسه؛ ألهنا فقدت عوامل محاية القيمة اجلمالية للجسد
وإن كان يُ ُّ
بفقد الناصر واملعني الذي يوفر هلا الرعاية واحلماية.

احلصن املنيع الذي ُيصنها
إن الرجل (السيد والبطل والفارس واألب واألخ والزوج و ).ميثل للمرأة
الناصر و َ
املعني و َ
َ
ويسورها محايةا وصوان ،إنه يُش ّكِل الغالف السيميائي املماثل للحجاب والفاعل يف تفعِيل وظائفه ،وبفقده متحي تلك
املوضوعات ؛ فيتكشف احلصن ويهيمن السلب على املرأة قيمة ،كما يهيمن الضعف على بنيتها اجلسدية وتكوينها
الوجودي واالجتماعي ،وما ذاك الكشف والتشويه إال بعض مظاهره.
فعِلُها ويُزين اجلسد ابلصون واحلرية؛ لذا كان كشف املبىن
ال قيمة اعتبارية للمرأة وال مجالية جلسدها إذا غاب من يُ ّ
وتشويهه عالمة على اهندام املعىن ،ولبس األسود إلخفاء املالمح اجلمالية للجسد وتعطيلها عالمة على ذبول اجلسد
وجدبه وعقمه حوال كامال؛ إذ إن الزمن يؤطر تلك العالمات الدالة على تعطيل بعض وظائف اجلسد ،وتنشيط وظائف
طارئة تتناسب والتغيريات اليت طرأت يف حميطه؛ حيث يتهيأ اجلسد إىل استجابة جديدة يف غياب الرجل/السيد والبطل

 63املرجع السابق ،ص.96

64
طماس( ،بريوت :دار املعرفة ،ط2004 ،2م) ،ص.87
اخلنساء ،ديوان اخلنساء ،حتقيق :محدو ّ
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واألب واألخ و...؛ أي يف غياب احلماية والصون واألمان ،فاملرأة جزء من محى الرجل ،فإذا مات أو قتل ضعف
وتعرض للكشف واإلهانة ،ويف ذلك تقول خولة بنت اثبت:65
جسدها مبىن ومعىنَّ ،
أب ـ ـكــي علـى فِتيَـ ـ ـ ٍـة ُرِزئتـ ـُ ُـهـم
كانوا َمجال ونُصــريت ِ
وهب ـ ــم
َ

ضـ ــدي
فأوه ـن ـ ـوا َع ُ
كانوا جبالـي ْ
ضطَ ِه ـ ـ ِـد
ضيـ ـمـ ــي وكـ ـ َّـل ُم ْ
أمنَـ ـ ُـع َ

إذ مل يبق هلا أحد يدفع عنها الضيم ،فتدافع عن نفسها ابلضعف واللني يف معاملة الظامل والعدو ،لذا تبكي ضعفها

وتبكي رجاهلا بعد موهتم فقد كانوا هلا جباال ُيموهنا وُيفظون عليها كرامتها ،وكانت يف املاضي تتمتع حبرية وقوة وصون
وهي يف ظلهم منيعة ،وزمن البكاء زمن نفسي يؤشر إىل حاهلا بعد أن مات فتياهنا وماتت معهم تلك القيم؛ إذ ال انصر
هلا يدفع عنها الضيم والذل سوى عضد واهنة القوى مثَّلت البديل الكنائي لفقد (جبال ،مجال ،نصريت).
ويبدو أن صورة الضعف واخلضوع اليت تتلبس املرأة يف حال ف ْقد الرجل/األب و...؛ تنهض مؤوال شبه هنائي يؤول
وجز شعرها ولطم وجهها ومخشه  -دون أن تنفي الدراسة أن يكون لتلك الطقوس
كشف املرأة عن رأسها ووجهها ّ
أبعاد دينية أو أسطورية  -مبا هو منجز اجتماعي مينح املرأة فضل الوفاء جتاه امليت.

ميثل الكشف فعال يقوم به فاعالن مها :املرأة ذاهتا؛ وهي الفاعل األول تكشف لوظيفة سيميائية حترض قومها على
القتال ،أو إليهام اخلصم ،أو ألداء طقوس املوت والقتل وعالمة على أخذ الثأر ،أما الفاعل اآلخر فهو اخلصم؛ ابعتبارها
(احلرة) إال يف تلك احلاالت
سبية بني يديه يسلبها رمز القيمة واملكانة؛ لذا يبدو أنه ال يُكشف عن بعض جسد املرأة ّ
األربع ،ما يدل على أن القبيلة برجاهلا متثل غالفا ُيوي املرأة صوان ومحاية ،فضال عن أنه غالف يؤثر فيها ويتأثر هبا،
فإذا ضعف وهتشم ضعف دور احلجاب فسقطت قيمته.
خامتة
مما سبق يف العرض والتحليل؛ يبدو أن احلجاب مثَّل قيمة اجتماعية تعارفت عليها القبيلة ،وشكلتها عالمة للحرائر
متيزهن عن غريهن من اإلماء والقيان ،فاحلجاب عالمة على شرفها وعفتها ومنعتها وعلو شأهنا ورفعة قدرها ،ورمز
 65ميوت ،شاعرات العرب يف اجلاهلية واإلسالم ،ص.125
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حرةا ومتيزها عن غريها ،وُييل إىل مكانتها االعتبارية والرتاتب االجتماعي هلا ومركزيتها
سيميائي ميتلك هوية داللية متثلها ّ
يف القبيلة ،ومن مث يبدو أن مفهوم احلرية (حرائر) ما زال مهيمنا على السريورة التأويلية للعالمة حال السرت والتغطية
وحال الكشف أو السفور؛ حيث تسري على النحو اآليت :اقرتان جسد املرأة ابحلجاب أبنواعه وامتداداته عالمة فارقة
للحرة دون األمة والقينة ،أييت الكشف مقرتان بظروف طارئة ما تلبث أن تزول؛ ومن مث ميكن أن نستدل على أن املرأة
احلُّرة كانت حمجبة ،حىت عند وصف جسدها وتفاصيله تبقى مصونة مستورة مبمثالت مجالية ،تغلِّف اجلسد وحتيل إىل
بعده اجلمال والسيميائي ،إن تغطية الوجه أو كشفه عبارة عن منظومة سيميائية تتشكل ضمن نسق من األعراف

االجتماعية يتم قراءهتا  -سيميائيا يف الشعر العريب قبل اإلسالم  -وفقا لقراءة اجملتمع العريب قبل اإلسالم.
املصادر واملراجع
إبراهيم ،رجب عبد اجلواد2002( .م) .املعجم العريب ألمساء املالبس يف ضوء املعاجم والنصوص املوثقة من اجلاهلية
حىت العصر احلديث( .ط .)2القاهرة .دار اآلفاق العربية.
طراد .بريوت .دار الكتاب
ابن أيب خازم ،بشر1994( .م) .ديوان بشر بن أيب خازم( .ط .)1شرح وتقدمي .جميد ّ
العريب.

طماس .بريوت .دار املعرفة.
ابن أيب سلمى ،زهري2005( .م) .ديوان زهري بن أيب سلمى( .ط .)2شرح .محدو ّ

ابن اخلطيم ،قيس1962( .م) .ديوان قيس بن اخلطيم( .ط .)1حتقيق .إبراهيم السامرائي وأمحد مطلوب .بغداد.
مطبعة العاين.

ابن الصمة ،دريد1985( .م) .ديوان دريد بن الصمة( .د.ط) .حتقيق .عمر عبد الرسول .القاهرة .دار املعارف.
ابن العبد ،طرفة2003( .م) .ديوان طرفة بن العبد( .ط .)1حتقيق .عبد الرمحن املصطاوي .بريوت .دار املعرفة.
ابن الورد ،عروة1996( .م) .ديوان عروة بن الورد( .ط .)1شرح وتقدمي .سعيد ضنّاوي .بريوت .دار اجليل.

ابن حلزة ،احلارث1994( .م) .ديوان احلارث بن حلزة( .ط .)1حتقيق .مروان العطية .دمشق .دار اإلمام النووي.
ابن ربيعة ،املهلهل( .د.ت) .ديوان املهلهل بن ربيعة( .د.ط) .شرح وتقدمي .طالل حرب .بريوت .الدار العاملية.
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طماس .بريوت .دار املعرفة.
ابن ربيعة ،لبيد2004( .م) .ديوان لبيد بن ربيعة( .ط .)1حتقيق .محدو ّ

ابن شداد ،عنرتة1964( .م) .ديوان عنرتة بن شداد( .د.ط) .حتقيق .حممد سعيد مولوي .القاهرة .املكتب اإلسالمي.
ابن معدي كرب ،عمرو1985( .م) .شعر عمرو بن معدي كرب الزبيدي .مجع وتنسيق .مطاع الطرابيشي( .ط.)2
دمشق .مطبوعات جممع اللغة العربية.

ابن منظور ،مجال الدين حممد بن مكرم( .د.ت) .لسان العرب( .ط .)1بريوت .دار صادر.
ابن ميمون ،حممد بن املبارك بن حممد1999( .م) .منتهى الطلب من أشعار العرب( .ط .)1حتقيق .حممد نبيل
طريفي .بريوت .دار صادر.

أبو ايسني ،حسن بن عيسى1995( .م) .شعر ضبة وأخبارها يف اجلاهلية واإلسالم( .ط .)1الرايض .جامعة امللك
سعود.
األحول ،حممد بن احلسن1987( .م) .ديوان سالمة بن جندل( .ط .)2حتقيق .فخر الدين قباوة .بريوت .دار
الكتب العلمية.

األصبهاين ،أبو الفرج علي بن احلسني1950( .م) .األغاين( .د.ط) .القاهرة .دار الكتب املصرية.
األصمعي ،عبد امللك بن قريب1967( .م) .األصمعيات( .ط .)3حتقيق .أمحد شاكر وعبد السالم هارون .القاهرة.
دار املعارف.

األعشى ،ميمون بن قيس( .د.ت) .ديوان األعشى الكبري ميمون بن قيس( .د.ط) .شرح وتعليق .حممد حسني.
اجلماميز .مكتبة اآلداب.

امرؤ القيس1990( .م) .ديوان امرئ القيس( .ط .)5حتقيق .حممد أبو الفضل إبراهيم .القاهرة .دار املعارف.
البصري ،علي بن أيب الفرج بن احلسن1987( .م) .احلماسة البصرية( .د.ط) .حتقيق .عادل سليمان مجال .القاهرة.
وزارة األوقاف اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية.
احلويف ،أمحد حممد1963( .م) .املرأة يف الشعر اجلاهلي( .ط .)2دمشق .دار الفكر العريب.
طماس .بريوت .دار املعرفة.
اخلنساء2004( .م) .ديوان اخلنساء( .ط .)2حتقيق .محدو ّ
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الذبياين ،النابغة1996( .م) .ديوان النابغة الذبياين( .ط .)3شرح وتقدمي .عباس عبد الساتر .بريوت .دار الكتب
العلمية.

الزاهي ،فريد1999( .م) .اجلسد والصورة واملقدس يف اإلسالم( .د.ط) .الدار البيضاء .إفريقيا الشرق.
الشعراء اهلذليون1965( .م) .ديوان اهلذليني( .د.ط) .القاهرة .الدار القومية للطباعة والنشر.
الشنفرى1996( .م) .ديوان الشنفرى( .ط .)2مجع وحتقيق .إميل بديع يعقوب .بريوت .دار الكتاب العريب.
الضيب ،املفضل1979( .م) .املفضليات( .ط .)6حتقيق .أمحد شاكر وعبد السالم هارون .القاهرة .دار املعارف.
الطائي ،أبو متام حبيب بن أوس1981( .م) .احلماسة( .د.ط) .حتقيق .عبد هللا عسيالن .الرايض .جامعة اإلمام
حممد بن سعود اإلسالمية.
طليمان ،غازي .واألشقر ،عرفات1992( .م) .األدب اجلاهلي ،قضاايه أغراضه أعالمه فنونه( .ط .)1محص .دار
الرشاد.

الغنوي ،الطفيل1997( .م)( .ط .)1ديوان الطفيل الغنوي (شرح األصمعي) .حتقيق .حسان أوغلي .بريوت .دار
صادر.
املعيين ،عبد احلميد حممود1982( .م) .شعر بين متيم يف العصر اجلاهلي .اإلصدار رقم  .7بريرة .اندي القصيم
األديب.

النويري ،شهاب الدين أمحد( .د.ت) .هناية األرب يف فنون األدب( .د.ط) .حتقيق .حسن نور الدين .بريوت .دار
الكتب العلمية.

ميوت ،بشري1934( .م) .شاعرات العرب يف اجلاهلية واإلسالم( .ط .)1بريوت .املكتبة الوطنية.
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