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المقدمة

ٍ
دويالت صغرية ،ونتيجة الحم��د لل��ه رب العاملني ،والصالة والس�لام عىل
بعد أن تفرقت األندلس إىل
للح��روب املس��تمرة مع الروم ،فإ ّن ه��ذه الحروب س��يدنا محمد س��يد األولني واآلخري��ن ،وعىل آله

تركت وراءها الكثري من السبايا واألرسى ،كام تركت الطيبني الطاهرين ،وأصحابه الغر امليامني أجمعني.
قتىل وجرح��ى ،فجاء هذا البحث لينهض بدراس��ة وبع��د  ..فإن دراس��ة األدب األندليس هي الش��غل

امل��رأة الس��بية يف الش��عر األندليس ،والس��بي هو الش��اغل والهدف األول ،ملا لهذا األدب من مكانة

الحصول عىل األطفال والنس��اء من خالل املعارك كب�يرة يف نفيس جعلتني أح��اول أن أكون ملامً ولو
الت��ي تع��د مص��درا ً ل��ه ،إذ كان يتح��ول تلقائياً إىل باليشء البس��يط ع��ن هذا الف��ردوس املفقود وأدبه
العبودية ،وقد عرفته أمم كثرية عند ظهور اإلس�لام ،الرائع الجميل.
كالروم ،والفرس والعرب ،وغريهم.

فاملتتب��ع للح��روب والوقائ��ع الت��ي تح��دث بني
مختلف األم��م ،يرى أنها ترك��ت وراءها الكثري من

 Abstract:الس��بايا واألرسى ،ك�ما ترك��ت قت�لى وجرحى من

 After Andalusia split into small states and asالطرف�ين املتحاربني ،فج��اء هذا البح��ث لينهض
 result of the ongoing wars with the Romans,بدراس��ة ((امل��رأة الس��بية يف الش��عر األندل�سي))

 these wars reveal captives and captives, asمحاوالً التعرف عىل ما قيل من ش��عر يبني لنا حالة

 well as the dead and wounded-this researchاملرأة السبية وكيفية معاملتها من قبل األعداء الذين
 Came to inspire the study of the captiveاستغلوا انشغال املسلمني مبلذاتهم وأفراحهم التي

 woman in Andalusia poetry. The captivityأضاعوا األندلس منجرائها ،فبدأت شمس األندلس

 is getting Children and women throughباألفول وانحس��ار دور املس��لمني وتقاعس��هم يف

 the battles that are its source. He wasالدف��اع عنها محاولني االس��تمرار يف الحكم أطول
 automatically converted to slavery. Manyم��دة ممكن��ة ،وبالتايل ضاع��ت األندل��س وانتهى

 nations Know him when Is lame emerged,دور املس��لمني فيها ،م��ن هنا وق��ع اختياري عىل

 such as the Romans, Persian, Arabs andهذا املوض��وع ليكون ميداناً لدراس��تي ،مام تحتم
َّل� أن أبدأ مبقدمة وضحت فيها س��بب اختياري
 others.ع� يَّ
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للموضوع ،وم��ن ثم متهيد بينت فيه معنى الس��بية مفعولة ،وجمعها الس��بايا (. )1

لغ��ة واصطالحاً ،وحكم الس��بي يف الرشع ،وأخريا ً وسبى الخم ُر يَسبيها َس��بياً وسبا ًء واستباها :حملها
بلد إىل ٍ
تناولت موضوع الس��بية م��ن جانبني ،األول تصوير من ٍ
بلد ،وجاء بها من أرض إىل أرض ،فهي
الش��عراء للمرأة الس��بية غري املس��لمة التي وقعت َسبيّة ،قال أبو ذؤيب:

رحيق سبتها ال َّتجا ُر
أسرية إثر انتصار املسلمني يف حروبهم وغزواتهم ،فام إن
ٌ

من أ ْذر ٍ
والث��اين :فق��د كان يتمثل يف حديث الش��عراء عن
ِعات فوادي َجدَ ْر
واس��تَبيته :فَتَنته ،والجاري ُة تسبي قلب
النس��اء املس��لامت ال�لايت وقع��ن س��بايا بأي��دي
وس ِبيْ ُ
ت قلْبَ ُه ْ
َ
قلب الرجل.
ال��روم يف انتصاراته��م عىل املس��لمني يف حروب الفتى وت َْستَبيه ،واملرأ ُة تسبي ُ

االسرتداد ،وعن أحوالها وأوضاعها عند السبي.
السبية يف اللغة:

ني
والس��بي يقع عىل النس��اء خاصةً ،أما ألنَ َه ّن يَسب َ
األفئ��دة ،وأما ألنهن يُس��بَينْ َ فيُمل ْك َن وال يُقال ذلك

س معروفَ ،سبَى العد َّو للرجال (.)2
السبْ ُي ِّ
سبيَّ :
والس��با ُء :األَ رْ
وغ�يره َس��بْياً ِ
ح َّل .وس��باه
��بي ،وكذلك ويقالَ :س��بى طيب��ه اذا
ط��اب ِملْكُه و َ
َ
وس��با ًء إذا أرسه ،فهو َس ٌ
الله يَ ْسبيه س��بْياً :لَ َعنه و َغ َّربه وأبعده الله ،كام تقول
األُنثى بغري هاء من نِ ْسو ٍة سبايا.
السبيَّ ُة املرأ ُة ت ُْسبى.
وقال الجوهريَّ :

لعنه الله.

وس��بَى ويقال :مالَه س��با ُه الله أي َغ َّر بهن وس��با ُه إذا لعنه؛
ابن االعرايبَ :س��بَى غ�ير مهموز إذا ملكَ ،

خفى ،ومنه قول امرئ القيس :
وس��بَى إذا استَ ْ
إذا متتَّع بجاريته ش��بابها كلهّ ،

والس��بْ ُي /امل َْس��ب ُِّي ،والجم��ع فَقالَت َسباكَ اللَهُ إِنَّكَ ِ
فاضحي
واس��تَبا ُه ك ََس��باه.
َّ
ْ
الناس أَحوايل
أَل َ
ُسب ٌِّي قال:
الس اّم َر َو َ
َست تَرى ُ
أي أبعدك وغربّك ،ومنه قول اآلخر:
كل َح ٍّي
السب َِّي من ِّ
وأَ َفأْنا ُ
وأقمنا كَرا ِكراً وكروشَ ا

((( النهاي��ة يف غري��ب الحدي��ث واألثر  ،مج��د الدين أبو

والس��بْ ُى /االسم ،وتس��اىب القوم إذا َسبى
والس��با ُء َّ
ِّ

الس��عادات املب��ارك بن محم��د بن محمد بن عب��د الكريم

َسبْياً وسبا ًء.

أحم��د الزاوي  /محمود احمد الطناحي  ،املكتبة العلمية -

بعضهم بعضاً .يُقال :هؤالء َس ٌ
بي كثري ،وقد َسبَيتهم الش��يباين الج��زري  ،ابن األثري (ت606ه��ـ) تحقيق طاهر
والس��بية بريوت ( )1979- 1399ج . 340 : 2
وق��د تك��رر يف الحدي��ث ذك��ر َّ
الس��بي َّ ّ
((( الس��ان العرب لإلمام العالم��ة أيب الفضل جامل الدين

��ب وأخذ الن��اس عبيدا ً
والس��باياَّ ،
��بى :ال ّن ْه ُ
فالس ُ

والس�� ِبيَّةُ :امل��رأ ُة املنهوب��ة ،فعلية مبعنى
وإماءَّ ،

محم��د بن مكرم ابن منظور األفريق��ي املعري ،دار صادر-

بريوت ،مج 2008 -7ص.119
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ُض الطَّل َْح رِّ
يَف ُّ
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أما يف االش��تقاق ،فق��د ذُكر أنه غ�ير مهموز ،قال:

ج َتلَباً َسب ّيا الس��بي من س��بي العدو غ�ير مهم��وز ( . )4وهذا ما
وعو ُد ال َّن ْبع ُم ْ

ب عن وطنه ،واملعنى متقارب ذهب إليه ابن قتيبة يف أدب الكاتب (.)5
ومنه َّ
السبْ ُي ألنه يُغ َّر ْ
•السبي ُة يف االصطالح

أل ّن الل ْعن إبعاد.

يقالَ :س��لّط الل ُه عليك من يس��بيك ويكون أخذك ه��ن النس��اء اللوايت يقع��ن يف الح��رب أرسى بني
سبي إذا احتمله من ٍ
بلد إىل أيدي املسلمني ،فإ َّن اإلس�لام نهى عن قتل النساء
ُ
الله .وجا َء
الس��يل بعو ٍد َّ

ٍ
مقات�لات ،فال يجوز
بل��د ،وقيل :جاء به من م��كانٍ غريب فكأنه غريب ،الل��وايت حرضن الح��رب غري
للمس��لمني قتله َّن ،فإن انترص املس��لمون ،أخذوا

قال أبو ذؤيب يصف يراعاً:
َسب ٌِّي ِمن يَ َرا َع ِت ِه ( )1نَفَاه

حرب ،يُ ُ
قال له َّن س��بايا ،وعىل
النس��وة كأس�يرات
ٍ

ُوب
أت َمدَّ ُه ُ
ص َ
ح ٌر َول ُ
يِ ُّ
والس��بْ ُي :ما يُ ْس��بَى ،جمع ُس��ب ٌِّي ،وال ِّنس��ا ُء ألنَّ ُه َّن اال أ َّن بع��ض الفقهاء جعلوه مخصوصاً يف األطفال
َّ
()2

كمفهوم أسريٍ،
شامل
ٌ
السبي عا ٌم
الرغم من أ َّن معنى
ِ
ُ

ُلوب ،أو يُ ْس��بَينْ َ فَيُ ْملَ ْك َن ،وال يُقال ذلك والنساء ع ّمن سواه (. )6
يَ ْس��ب َ
ني الق َ
للرجال(.)1

وق��د أجاز اإلس�لام للرجل أن يطأ أمت ُه س��وا ًء أكان

املسبية (. )3

الآية ﵐﵕﵜ .

أح��ل الله تع��اىل يف الرشيعة
ّ
والس��بي ،ه��و النه��ب وأخذ الن��اس عبي��دا ً وإماء ،متزوج��اً أم ال ،فق��د
َ
اإلس�لامية ،إذ قال تعاىل يف كتاب��ه الكريم َ ٰٓ
ﵟيأ ُّي َها
والسبي ُة املرأ ُة املنهوبة وجمعها السبايا (.)2
َّ ُّ َّ ٓ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ ٰ َ َ
ك َّٱلٰت ٓي َء َات ۡي َ
ور ُهنَّ
ت أُ ُج َ
ويف أس��اس البالغةُ ،س��بيت النساء :س��بياً وسباء :ٱلن ِبي إِنا أحللنا لك أزوج
ِ
َ
ٓ
َ
َ
َ َ َ َ َ ۡ َ ُ َ َّ ٓ َ َ هَّ ُ َ ۡ َ
ۡ
َ
مينك مِما أف��اء ٱلل عليكﵞ ﵝالأحزاب
الس��باء ،وهذه س��بية ف�لان :للجارية وم��ا ملكت ي ِ
وق��ع عليهن ّ
((( معج��م القام��وس املحيط ،مج��د الدين ب��ن يعقوب ((( ينظر :االش��تقاق ،ابن دريد ،تحقيق عبدالس�لام محمد
الفريوزآب��ادي ،دار املعرف��ة – ب�يروت ،ط ،2007 ،2مادة ه��ارون ،مؤسس��ة الخانجي ،القاه��رة ،1958 ،ص .362

سبي.592 :

ينظر :أدب الكاتب ،ابن قتيبة ،أبو محمد عبدالله بن مسلم،

((( مجم��ع بح��ار األن��وار يف غرائ��ب التنزي��ل ولطائ��ف تحقيق محم��د محيي الدين عبدالحميد ،مطبعة الس��عادة،
األخب��ار ،جامل الدين محمد بن طاه��ر بن عيل الصديقي مرص ،ط1963 ،4م ،ص.282 :

الهن��دي الفَتني الكج��رايت (ت 986ه) مطبعة مجلس دائرة ((( ينظ��ر  :أدب الكاتب  ،أبو محمد عبد الله بن مس��لم ،
املعارف العثامنية ،ط1967 ،3م ،ج.30 :3

تحقيق  :محمد محي الدين عبد الحميد  ،مطبعة السعادة ،

عمرو الزمخرشي  ،1979مادة سبي.

((( أحكام سبايا النساء.www.ar.islamway.net ،

((( ينظر :أس��اس البالغة ،جار الله أبو القاس��م محمد بن مرص  ،ط. 282 : 1963 ، 4
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•املرأة السبية يف الشعر األندليس

السب ِّي
•حكم َ
ٌ
مخلوق ش��فاف رقي��ق ،تعد قيم��ة كبرية يف
يع��رف حك��م الس��بي ببح��ث األح��وال الت��ي قد امل��رأ ُة
يتعرض��ون له��ا وهي ،القت��ل واالس�ترقاق ،واملن بن��اء أي مجتم��ع م��ن املجتمع��ات ،وق��د تبوأت

والف��داء ،أم��ا القتل بع��د األرس فال يجوز للنس��اء امل��رأة األندلس��ية مكان��ة عظيمة يف حي��اة الرجل
والذراري ،أي األوالد باتفاق العلامء ،س��واء أكانوا ال ميكن االس��تغناء عنها .فقد عمد األندلسيون إىل

م��ن أهل الكتاب ،أو من ق��وم ليس لهم كتاب ،فإن تخلي��د املرأة األندلس��ية مل��ا لها م��ن تأثري واضح

اش�ترك النساء واألوالد يف القتال مع قومهم بالفعل عىل الرج��ل ،هذا التأث�ير ليس مقص��ورا ً عىل مدة

أو بال��رأي ،جاز قتلهم يف أثن��اء القتال وبعد االرس مح��دودة من حياة الرج��ل ،بل إن ه��ذا التأثري يبدأ
عن��د جمهور األمئة لوجود العل��ة يف قتل األعداء ،من والدة اإلنس��ان حتى وفاته .وم��ن املعروف ان
وهي املقاتلة.

املجتم��ع األندليس هو عبارة عن مزيج من عنارص

وقد خال��ف الحنفية يف حالة القتل بعد األرس ،فلم تختلف يف العرق والدين ،وهذا املزيج ميز الدولة

يجيزوا قتل املرأة والصبي واملعتوه الذي ال يُعقل ،اإلس�لامية يف األندلس بسامت عديدة ال ميكن أن
ألن القتل بع��د األرس بطريقة العقوبة ،وهم ليس��وا نجده��ا يف باقي املجتمعات اإلس�لامية ،وأن هذا

من أهل العقوبة ،وأما الرق :فإنه مل يجز قتل السبي الت�مازج بني عن��ارص املجتمع األندل�سي ال تعني
ٍ
حينئذ أن ه��ذا املجتم��ع كان مفككاً ،بل كان��ت الروابط
بعد األرس ،فإ َّن املالكية يرون أن اإلمام يُخري
بني االسرتقاق واملن والفداء يف شأن السبايا ،وقال االجتامعية بني أبن��اء املجتمع قوية ومؤثرة يف بناء

الحنفية :يسرتقهم اإلمام ،سواء أكانوا من العرب أم هذا املجتم��ع ( .)2فاملرأة هي األس��اس األول يف
من العجم ،وقال الشافعية والحنابلة :يصريون أرقاء بناء البيت وهي قوامه األس��ايس ،فلم يقترص دورها
بنفس السبي ويقسمون مع الغنائم ،واما املن :فقد ع�لى تربية األوالد والعمل داخ��ل البيت ،أو خدمة

أجاز املالكي��ة أن مين اإلمام عىل الس��بي بإطالق ال��زوج ،ب��ل تعداه��ا إىل أبعد من ذل��ك من خالل
رساحه��م إىل بالده��م بدون مقاب��ل ،وكذلك أجاز مش��اركتها يف العديد من النش��اطات س��واء أكانت
الش��افعية والحنابل��ة لويل األمر املن عىل الس��بي علمية أم أدبية ،وقد تفوقت املرأة يف بعض األحيان

ولكن ب�شرط اس��تطابة أنفس الغامن�ين ،ومل يجز عىل الرجال .وقد ب��رزت يف مجاالت أخرى ،منها
الحنفية املن مطلقاً (. )1

والتوزيع والرتجمة ،ط1414( 1هـ) ،ج.3255 :7

((( األس��اس يف الس��نة وفقهه��ا – العبادات يف اإلس�لام ((( ،ينظر :دراس��ات يف األدب األندليس ،عثامن العبادلة،

ح��وى (ت 409هـ) ،دار الس�لام للطباع��ة والنرش دار النهضة العربية ،القاهرة ،ط.11 :1995 ،2
س��عيد َ
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سياس��ية ،واجتامعي��ة ،وثقافي��ة ،إذ إن ((املرأة يف فق��د م�لأت الس��بايا والج��واري قص��ور الخلف��اء
األندل��س كانت بصورة عامة أفضل من مثيالتها يف والخاصة عىل حد س��واء ،وكن يقم��ن بالرتفيه عن

املرشق))(.)1

أصحابه��ا من ع��زف ورقص وإنش��اد وش��عر ،وما

وما يهمنا يف هذا املج��ال الذي هو موضوع بحثنا لبث بعضه��ن أن رصن أمهات أوالد ،وكان بعضهن

((املرأة الس��بية)) وم��ن الباحثني م��ن تحدث عن أمهات خلفاء ووزراء وقادة المعني ( . )4ومل يقترص

امل��رأة األندلس��ية الس��بية وأبنائها ،ويؤك��د احرتام وجود الس��بايا والجواري يف بيوت وقصور امللوك
املجتمع األندليس لها وتسامحه معها ،يقول(( :مل واألغنياء فقط ،بل تع��داه إىل بيوت العامة وكذلك

يك��ن أحد يرى يف هجن��ة األم باألندلس أية ُس��بّه ،بيوت الفقراء (.)5

وإن كان ه��ؤالء األمهات إمنا دخلن قصور الخلفاء ففي مجتم��ع كاملجتم��ع األندليس ال��ذي يتكون

واألمراء كمتجسسات لحساب األعداء))(.)2

من أجناس متعددة ،ل��كل جنس من هذه األجناس

ونتيج��ة للحروب العدي��دة يف األندلس ،فقد طغى خصائص��ه التي متيزه عن اآلخر ،برزت صور املرأة

س��يل الجواري نتيج��ة الفتح واالس�ترقاق(( ،وكان الس��بية يف الشعر األندليس ،وكان سبب هذا الربوز
الرقيق األبيض مص��در ثراء لفئة من التجار ،وكانت هو كرثة الحروب التي كانت تدور يف األندلس بني
تربية الجواري وتثقيفهن وتدريبهن مصدر ثراء لفريق املس��لمني وأعدائهم عىل مر السنني والقرون التي
آخر ،فعجت البيوت بالس��بيات وكان يف نضارتهن شهدت تواجد املسلمني عىل أرض األندلس.

وجامله��ن وتنوع تركيبه��ن باخت�لاف املواطن ما فقد برزت صورة املرأة السبية يف مظهرين مختلفني،
يغري الرج��ال بالت�سري واإلكثار من��ه ،وكان لهذا يتمث��ل املظهر األول يف الس��بايا األجنبيات الاليت

املجتمع النس��ايئ الوافد أثره عىل مجتمع األندلس وقع��ن يف أرس املس��لمني إث��ر انتصاره��م ع�لى
وأخالق رجاله وكان للحريم تأثريه يف تكوين الطباع أعدائه��م ،وهذه الصورة كانت تؤك��د عىل املفاتن

والعادات لدى أبناء املرتفني يف األندلس))(.)3

الجسدية للمرأة الس��بية ،وتتعامل معها وكأنها دمية

((( ينظر :كتاب رس��ائل ابن حزم األندل�سي الذي ذكر فيه

أس�ماء الجواري الل��وايت انجنب الخلف��اء ،تحقيق الدكتور

((( تاري��خ األدب األندل�سي ،محم��د زكري��ا عن��ايت ،دار إحسان عباس ،ط ،1981 ،1ج.122-119 :2
املعرفة الجامعية ،مرص.49 ،1999 ،

((( نف��ح الطيب من غصن األندل��س الرطيب وذكر وزيرها

األندليس ،محمد سعيد الدغيل ،1984 ،ط.43 :1

مريم قاس��م طويل ويوس��ف ع�لي طوي��ل ،الطبعة األوىل

((( الحي��اة االجتامعي��ة يف األندل��س وأثره��ا يف األدب لس��ان الدين بن الخطيب أحمد بن محمد املقري ،تحقيق
((( املصدر السابق.44 :

 ،1995دار الكتب العلمية – بريوت ،ج.139-137 :4
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جميلة ،يحاول الشعراء أن يتغنوا مبفاتنها وجاملها ،وعندما فرغ املنصور م��ن بناء مدينة الزاهرة ((غزا
معربين عن سعادتهم ويتحدثون أيضاً عن تجاربهم غ��زوة أبع��د فيها اإليغ��ال ،وغال فيه��ا من عظامء
العاطفية معها .أما املظهر الثاين فقد كان يتمثل يف الروم من غال ،وحل من أرضهم ما مل يُطرق ،وراع
صدرا ً أسمى
حديث الشعراء عن النساء املسلامت الاليت وقعن منهم ما مل يُ َرع قط ومل يُفرق ،وصدر َ

س��بايا بأيدي الروم يف انتصاراتهم عىل املس��لمني ب��ه ع�لى كل حس��ناء عقيل�� ٍة وجال ب��ه كل صفحة

يف حروب االسرتداد ،فقد عمد الشعراء األندلسيون امل ُحس��ن صقيل ٍة ،ودخل قرطبة دخ��والً مل يُعهد،
يف ه��ذا الجان��ب يف الرتكي��ز عىل اآلثار النفس��ية وشُ هد له فيه يوم مل يُشهد ،وكان ابن شهيد متخلفاً

الت��ي وقعت عليهم وعىل الس��بايا املس��لامت أثر عن هذه الغ��زوة ل ِن ٍ
قرس َع َدا ُه عائد ،وجفاه منتجعه
هذا الس��بي ،كام تحدثوا عن اآلثار الجس��دية التي ورائ��ده.)2()).

حجاب الن��ارص وله عىل ابن
تعرضت لها املرأة املسلمة السبية من جراء تعذيبها وابن ش��هيد هذا أحد ُ
يف األرس .وه�ما مظه��ران متناقضان للس��بايا ظهرا أيب عام��ر أي��ا ٍد محكم��ة األوارص ،وكان كث�يرا ً م��ا

يف الش��عر األندليس بصورة بارزة ويعكسان حالتي يتحف��ه ،ويصله ،ويلطفه ،فلام ص��در املنصور من
الضع��ف والقوة التي مر بها الوجود اإلس�لامي يف غزوته هذه نيس متاحفت��ه ،وأغفل مالطفته ،فكتب
األندل��س م��ن بداية الفت��ح العريب لألندلس س��نة إليه([ : )3من الخفيف]

92هـ إىل نهاية الوجود العريب سنة 897هـ.

الصبايا
أنا شيخٌ والشيخ يَ ْهوى ّ

فقد عم��د الش��عراء األندلس��يون إىل مواكبة هذين

فَبنفيس أقيكَ كل الرزايا

صوروا لنا حال املرأة الس��بية عندما تقع يف األرس،

ء ملن مل يحث فيه املطايا

أم غري مس��لمة تقع بأيدي املسلمني ،من جراء هذه

عذاب الثنايا
فكَ وابعث بها
َ

ُ
أسهم يف الفي
ورسول اإلله
املظهرين للمرأة الس��بية يف جمي��ع املراحل ،فقد
َ

ُديت أن ِك ُح معرو
س��واء أكانت هذه املرأة مسلمة تقع بأيدي األعداء فاجعلني ف ُ
الحروب بني الطرفني (.)1

((( البي��ان املغ��رب يف أخب��ار األندل��س واملغ��رب ،ابن

هو ُعرف فإن تحول ِ
ص ْهراً

كان والله آي ًة يف الربايا

فبع��ث إليه بعقيل�� ٍة من عقائل ال��روم ،ي ْك ُنفها ثالث

عذاري املراكيش (ت 712ه) تحقيق ج.س كوالن وإليفي

بروفنس��ال ،دار الكت��ب العلمي��ة ،ب�يروت – لبن��ان ،ط ((( ،2املصدر السابق ،ج.300 :2

.299 ،2009

()3

((( نفسه ،ج.300 :2
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نج��وم مضيئة وكت��ب إلي��ه([ :)1من ويف ذات الوق��ت كان املس��لمون يحرص��ون عىل
ج��وا ٍر كأنه��ن
ٍ
تحرير س��باياهم من ال��روم أو من غريهم ،كام فعل

الخفيف]

كشمس ال َّنها ِر
ِ
قد بَعثنا بها

املنصور ب��ن أيب عامر مع املرأة التي ناش��دته عن

وامتحنا ب ُعذرة الغيد إن كنـ

الجان��ب ،فس��ار يف بع��ض مس�يراته إىل غرس��يه

فاتئدْ واجتهد فإنك شيخٌ

إكرامه ،وتناهى يف ب��ره واهتاممه ،فطالت مدته فال

صانك الله من كاللك فيها

متعرجاً ،فحل يف ذلك أكرث الكنائس هنالك ،فبينام

ٍ
ثالث من املها أبكا ِر طريق أحد ُرس��له ال��ذي كان كثري الذه��اب لذلك
يف
ت توخى بوا ِد َر األغدا ِر صاحب البَشْ كنس فصادفه يف يوم ِفصح ،فواىل يف
بياض النها ِر متن��زه إال مر عليه متفرجاً ،وال موضع إال س��ار إليه
ُ
قد جال ليله
فمن العار كل ُة املسامر هو يجول يف س��احتها ،ويجيل العني يف مساحتها،

فافتضهن جميعاً يف ليلة واحدة ،وكتب إليه([ :)2من إذ عرض��ت له امرأة قدمي��ة األرس ،قومية عىل طول

الخفيف]

َس ،فكلمته وعرفته بنفس��ها وأعلمته وقالت له:
الك رْ

السوا ِر
قد فَضَ ضْ نا ِختا َم ذاك ِّ

((أيرىض املنصور أن ينىس بتن ّعمه بُ ْؤس��ها ،ويتمتع

عيش
وصبونا يف ِظ ِّل أطيب ٍ

عىل إنهاء قصتها وإبراء غُصتها ،واس��تحلفته بأغلظ

سام
ح ٍ
وقىض الشيخُ ما قىض ب ُ

وإعالمه به ،ومل يتوق��ف املنصور إال بعد أن أطلق

فاصطنعهُ فليس يجزيك كُفراً

وكذلك كانت للمس��لمني مواقف كثرية ،تش�ير إىل

ُبوس��ها)) فناش��دته الله
ْ
واصطبغنا من ال َّنجيع الجاري بلبوس العافية ،وقد قصت ل َ
فل ِعبنا بالدُّ ر أو بالدراري األمي��ان ،فلام وص��ل إىل املنصور ،ع ّرف��ه بالخرب

ب الظبا بتا ِر رساح هذه السبية (.)3
ذي مضا ٍء غَضْ ِ

واتخذ ُه فحالً عىل الكفا ِر تس��امحهم وعفوهم عن الس��بايا ومن ذلك موقف

م��ن كل ه��ذا تبني أن الش��اعر يركز ع�لى أن تكون يعق��وب املنص��ور يف غ��زوة األرك الت��ي ت ُضاهي
املرأة السبية ذات جامل فائق وجسد وقوام بديع.

وقع��ة الزالق��ة أو تزي��د ،واألرك :موض��ع بنواح��ي
بطليوس ،وكانت هذه الغزوة سنة 591هـ ،غنم فيها

املسلمون ما ُعظم قدره ،فقد عفا يعقوب بن يوسف

((( ديوان ابن ش��هيد األندليس 11 :والبيان املغرب ،ج:2

بن عبداملؤمن املوحدي عن نساء األذفونش عندما

((( املصدر السابق ،11 :البيان املغرب ،ج.300 :2

((( البيان املغرب ،ج.297 :2

.300
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خرجت إليه والدته وبناته ونس��اؤه وبكينّ بني يديه ،وأجربوه��م عىل التنرص أو اله��روب إىل أفريقيا أو
وس��ألنه إبقاء البل��د عليهنَّ ،
فرق له��ن وم َّن عليهن البق��اء تحت وطأة الروم وهم يتس�ترون عىل دينهم
به��ا ،وعفا بع��د القدرة وع��اد إىل قرطب��ة ،وجاءته خوفاً من القتل (.)3

رس��ل االذفن��ش بطل��ب الصل��ح فصالح��ه ،وأم َّن وهذا الش��اعر أبو جعفر الوق�شي البلنيس يتمنى أن

الناس مدته (.)1

ميد له عمره حتى يُبرص جموع املرشكني مهزومني

وكان بع��ض الق��ادة والوالة م��ن يتخذ من الس��بايا مدحورين إىل أقىص الشامل وقد حصدتهم سيوف

زوجات لهم ،قال الليث بن سعد(( :ملا قدم موىس املسلمني بقيادة أيب يعقوب يوسف بن عبداملؤمن،

بن نص�ير أفريقية حني الفتح ،أخرج ابناً له يس��مى ويف ذلك يقول([:)4من الطويل]
عبدالل��ه إىل بعض نواحيها ،فأت��اه مبائة ألف رأس َويْتَكُ من أيدي الطغاة نواعام

من الس��بي ،أكرثهن وجو ٌه كالبدور ،ثم وجه ابناً له

تبدلن من نظم الحجول قيودا

بنفس��ه فأىت بنحو ذلك ،قال اللي��ث :فبلغ الخمس

سحنب من الويش الرقيق برودا

اإلس�لام ،فلام وصل م��وىس إىل أش��بيلية أ ّمر فيها

متلكها دعج املدامع سودا

بعد خروج أبيه أ َّم عاصم امرأة رذريف واس��مها أيْلُه

تجاور بالقدِّ األليم نهودا

يسمى مروان إىل ناحية أخرى ،فأتاه كذلك ،ثم خرج وأقبلن يف خشن املسموح وطاملا

وس��تني ألفاً ،قال :فلم يسمع مبثل سبايا موىس يف فحق لدمعي أن يفيض ألزرق

ول��ده عبدالعزي��ز ،فارتضاها قاعدة ملك��ه ،وتزوج ويا لهف نفيس من معاصم طفل ٍة

وسكن معها بأشبيلية))(.)2

فالشاعر الوقيش يستثري حمية يوسف بن عبداملؤمن،

أما املظهر الثاين الذي يتعلق باملرأة املسلمة السبية مبا حدث من هوان تجاه نس��اء املسلمني وفتياتهم

يل خالليهن
والتي وقعت أس�يرة يف أيدي الروم ،عندما رجحت الحس��ناوات ،اذ تبدلن من زينتهن وح ّ
كفة قوة الروم وتفوقها عىل املس��لمني ،ومن خالل إىل أغ�لال وقيود ،وهن يرتدي��ن املالبس الصوفية

هذه القوة حقق الروم الكث�ير من االنتصارات عىل الخش��نة بدالً عن ثياب الحري��ر الرقيقة التي كانت
املسلمني ،ومتكنوا من ان يغنموا ثرواتهم وبيوتهم ،ترتديه��ا وهي ترف��ل بالعز والكربي��اء ،فهذا تصوير

وقتلوا الرجال ،وأرسوا الكثري منهم ،وس��بوا النساء،

وعدم��وا إىل التنكي��ل به��م بأبش��ع ص��ور التنكيل ((( نفح الطيب ،املغريب ،ج :6ص.234
((( الحلل السندس��ية يف األخبار واآلثار األندلسية ،األمري

((( نفح الطيب ،ج.444-443 :2
((( البيان املغرب ،ج.23 :2

ش��كيب أرسالن ،دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان ،ط،1

 ،1997ج.49 :2
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لحال املرأة املس��لمة عندما تُس��بى وتكون أس�يرة ملزيد جاملها لوالديت ،حس��بام كان قومها يصنعون
بأيدي األعداء.

ببناتن��ا نحن أيام دولته��م ،وقد ر َّد لن��ا الكرة عليهم،

وق��د وصل الح��ال باألفرنجية عندما اس��تولوا عىل فرصن��ا فيام تراه ،وأزيدك بأن تلك الخودة الناعمة…

((بربش�تر)) ق��رب رسقس��طة ،أنهم كان��وا يأخذون ُمغنية والدها التي كانت تش��دو له عىل نش��واته ،إىل
النس��اء س��بايا ويفتض��ون البك��ر منهن أم��ام أبيها ،أن أيقظناه م��ن نوماته ،يا فالنة… خذي عودك فغني
واملرأة الثيب أمام زوجها وأهلها… وملا أراد ملك زائرنا بشجوك ،فأخذت العود ،وقعدت تسويه ،وإين

الروم العودة إىل بلده تخري من النس��اء املس��لامت ألتأمل دمعها يقطر عىل خدها. )2())..

الباكرات كجواري ،والنس��اء الثيبات الاليت يتصفن م��ن خ�لال ما تقدم م��ن كالم يتب�ين لنا ب��أن الروم

بالج�مال ،وكذل��ك من الصبي��ان الذي��ن يتصفون يحاول��ون الثأر ملا كان يُفعل بهم وبنس��ائهم عندما

بالحس��ن والج�مال وذل��ك ليقدمه��م كهدايا إىل املسلمون يحكمون األندلس.
أمرائه ورؤسائه (.)1

وم��ن القصائد الش��عرية الت��ي تطرق فيها الش��عراء

واقع حال مرير يكتنفه األىس والهوان عندما ينشغل لذكر س��بايا املس��لمني لدى الروم ،هي قصيدة أيب

الفاتحون من املس��لمني مبلذات الدنيا ،وعدوهم موىس هارون ابن هارون التي رىث فيها أهل أشبيلية
يرتب��ص بهم الدوائر إلعادة م��ا أخذ منه ،يكون هذا وم��ا تعرضت له من املح��ن والكروب تحت حكم

مصريهم ومصري نساؤهم ت ُقاد سبايا يفعل بهن الروم الروم ،وضعف وانكس��ار أهلها الذين وقعوا أرسى

ما يحلوا لهم.

لدى الروم ،إذ يقول([:)3من البسيط]

وم��ن الرواي��ات التي تناقلته��ا كت��ب األدب ما رواه فكم أسارى غدت يف القيد موثقة

أحد التجار اليهود عندما جاء إىل مدينة بربش�تر بعد

تشكو من الذل أقداماً لهام حطام

من الناجني من الحرب ثم أخذهن كسبايا لدى العدو

عن أمه فهو باألمواج قد فُطام

فراشه ،رافالً يف نفيس ثيابه… ووصائفه مضمومات

عن الجواب بدمعٍ سال واسنجام

فقال للتاجر عندما طلب منه رشاء إحداهن ،هي ابنة

ال يرجع الطرف أن حاورتهُ الكلام

س��قوطها يف أيدي الروم لغ��رض فدية بعض البنات وكم رصيع رضيع ظل مختطفاً

رب الدار ،مستوياً عىل يدعو الوليد أبا ُه وهو يف شغلٍ
يقول(( :وجدته جالساً مكان ّ
الش��عور ،قامئات عىل رأسه ،س��اعيات يف خدمته ،فكم ترى والهاً فيها وواله ًة
صاحبة املنزل ،وله حسب يف قومه ،هذه اصطفيتها
((( نفح الطيب :املغريب ،ج.209 :6

((( نفح الطيب ،املغريب ،ج.21 :6

((( البيان املغرب ،املراكيش ،ج.457 :4
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ني ترى رصعى ُمجدل ًة
يف كل ح ٍ

وملكات يف قصورهن.

وآخرين أسارى خطبهم عظام ومن الش��عراء م��ن قال ش��عرا ً يف س��قوط طليطلة

ه��ذا تصوير دقي��ق ملا عمله النصارى باملس��لمني مص��ورا ً حجم املأس��اة التي حل��ت بأهل األندلس
عندما حارصوا أشبيلية س��نة (645ه) وأذاقوا أهلها عندم��ا كانوا يرفل��ون بلذي��ذ العيش ورغ��د الحياة

صنوف العذاب ،واخذوا خلقاً كثريا ً من أهلها ارسى وجاملها ،وأصبحت النساء سبايا بعد أن كُ ّن يعشن
وهم مقيدون بالحديد من النساء والرجال واألطفال يف القص��ور ويعمل��ن بخدمة األع��داء ،مام جعل
بعضه��ن يفضل املوت عىل الحياة يف كنف الروم،

الرضع.

ومل يتوق��ف حال أهل األندلس عند هذا الحد ،فقد إذ يقول([ :)2من الوافر]
وصل بالروم أن قاموا بتقاسم كل ما يقع بني أيديهم أُديلت قارصات الطرف كانت

ٍ
مصونات مساكُنها القصو ُر

م��ن أموال العرب ونس��ائهم واوالده��م ،ومن ذلك

قول أيب عبدالله بن األبار القضاعي صاحب كتاب وأَ ْدركَها فتو ٌر يف انتظا ٍر
التكملة ،عندما سقطت بلنسية وأُخذت النساء سبايا

لدى الروم ،اذ يقول([:)1من البسيط]

يا للجزيرة أضحى أهلها ُجزراً

ِ
وبالقينات أوىل
وكان بنا

ب يف لواحظ ِه فتو ُر
رس ٍ
لِ ْ

الكل القبو ُر
لو انض َّمت عىل ِّ

ني
للحادثات وأمىس جدها تعسا لقد َسخُنت بحالتهن ع ٌ

تقاسم الروم ال نالت مقاسمهم

مغلوب قري ُر؟
يصح
وكيف
ُّ
ٌ

وافتك جاري ًة بال ُّنجع راجي ًة

الصبو ُر!
يال ُم عليهام
القلب َّ
ُ

سبي وامتحانٍ
إال عقائلها املحجوبة األُنسا أصرباً بعد ٍ

والس ِّيد ال َّن ِدسا رضوا بال ِّرق ،بالله! ماذا
يض َّ
منك األمريَ ال َّر َ

ش ِقت
وانرص عبيداً بأقىص رشقها رَ

الناس طُراً
عظيم أن يكونَ
عيونهم أدمعاً تَ ْهمى زَكاً وخسا
ٌ
ُ

رآ ُه وما أشا َر به ُمشريُ

ري
بأندلسٌ :
هذا هو الح��ال الذي آلت إليه مدن األندلس عندما
قتيل أو أس ُ
انغمس أهلها مبل��ذات الدنيا ،بينام عدوهم يتحني وهذا الش��اعر أبو البقاء الرندي يس��تنجد ببني مرين

الفرص السرتداد ما أخذه املس��لمون ،والنتيجة أن وجمي��ع املس��لمني مص��ورا ً له��م ح��ال األندلس
نس��اءنا ت ُقاد س��بايا عند الروم ،بعد أن كانوا سيدات

((( نفح الطيب ،املغريب ،ج.215 :6

((( الحل��ل السندس��ية ،مجل��د  ،315-313 :2-1ونف��ح
الطيب ،ج.240 :6
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وس��اكنيها وما يقاس��ونه من صور االذالل من الروم تقول([:)2من الكامل]

عندما اس��تباحوا كل يشء واقتادوا النساء سبايا بعد اسمع كالمي واستمع ملقايل

أن كُ َّن سيدات يف ديارهن ،إذ يقول([ :)1من البسيط]

فهي السلوكُ بدَ ت من الجيا ِد

كام ُ
أرواح وأبدانُ
تفرق
ٌ

ٍ
مللك من بني عبا ِد
بنت
ٌ

ب ٍأم وطفلٍ حيل بينهام
يا ُر َّ

برزت
ْ
الشمس اذ
وطفل ٍة ما رأتها
ُ

ياقوت ومرجانُ
ٌ
كأمنا هي

لج للمكرو ِه ُمكره ًة
يقو ُدها ال ِع ُ

بيت وأين
ال تنكروا أين ُس ُ
ملا أراد الله فرق ُة شملنا

طعم األىس عن زا ِد
وأذاقنا ُ

فخرجت هارب ًة وحازين امر ٌؤ
ُ

والقلب حريانُ
والعني باكي ٌة
ُ

مل يأت يف اعجاله بسدا ِد

القلب إسال ٌم واميانُ
إن كان يف
ِ

من صانني من األنكا ِد

القلب من كم ٍد
يذوب
ملثل هذا
ُ
ُ

إذ باعني بيع العبيد فضمني

وم��ن النس��اء األندلس��يات التي تعرضت للس��بي ،وأرادين لنكاحِ نجلٍ طاه ٍر

الخالئق من بني األنجا ِد
حس ُن
ِ

بثين��ة بنت املعتم��د بن عباد ،وتعد من الش��اعرات

البارعات يف نظم الش��عر ،نشأت يف بيئة ثقافية ،إذ وعندم��ا وصل��ت هذه األبي��ات إىل أبيه��ا وهو يف

كان أبوها ش��اعرا ً مطبوعاً ،وهو من ملوك األندلس .املنفى أصابه الفرح والرسور هو وأمها فكتب إليها
تعب من الحياة بيتاً من الش��عر يب��ارك لها فيه زواجه من��ه ،إذ يقول:
هذه الش��اعرة مكثت يف كنف أبيها ُ

حالوته��ا إىل أن دق ناق��وس الخطر معلن��اً بالنهاية [من الرسيع]

املحتوم��ة ،إذ حلت بأبيها املعتم��د بن عباد النكبة بنيتي كوين به برة
وس��بيت ،فأصبحت من جمل��ة العبيد
املعروف��ةُ ،

فقد مىض الدهر بإسعافه

رجل من أشبيلية ،وكان لس��قوط مدينة ((بربش�تر)) األث��ر العميق يف
ت ُباع يف األس��واق ،وقد اش�تراها ٌ
ثم وهبها البن��ه ،ولكنه ملا أراد الدخول بها امتنعت نفوس الش��عراء ومنهم ابن عس��ال ((الذي صور لنا

وأعلن��ت عن نفس��ها وقال��ت ل��ه(( :ال يكون ذلك ما القاه س��كان املدينة من عنت املحتل وجورهم،
إال مبوافق��ة أيب ،وبعد هذا كتب��ت ألبيها تحيك له ما تش��يب له الولدان ،فقد س��جل الش��اعر يف هذه

أىس وحرس ٍة ،وهي أس�يرة لدى الروم ،إذ
قصتها يف ً

((( الشعر النسوي يف األندلس ،محمد املنترص الريسوين،

((( أبو البقاء الرندي شاعر رثاء األندلس ،د .محمد رضوان دار مكتبة الحياة ،بريوت – لبنان ،ط األوىل -102 :1978
الداية ،مكتبة سعد الدين ،بريوت ،ط.148 :1986 ،2
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األبي��ات ما يُعد وثيق��ة “مهينة” تدين املس��يحيني ،الطفل الصغري وهو ميوت يف حجر أمه)).

()3

ألنه��م غ��دروا ،وخدعوا ،وخان��وا ،وج��اروا ،فلم وهذه املأس��اة تتمثل يف هذه األبي��ات ،إذ يقول(:)4
يرحم��وا طف�لاً ،ومل يوق��روا ش��يخاً ،ومل يصونوا [من الطويل]
عذراء ،إنهم رضبوا بأبسط قواعد اإلنسانية عرض

وكم طفل ٍة حسناء فيها مصون ٍة

كم موضعٍ غنموه مل يرحم به

فأضمت بأيدي الكافرين رهين ًة

الحائط )1()).فيقول ابن عسال([:)2من الكامل]

ولكم رضيعٍ فرقوا من أمه
ٌ
مجدل
ولرب مولو ٌد أبو ُه

إذا أسفرت بسبي العقول ُسفورها

طفل وال شيخٌ وال عذرا ُء
ٌ

وقد ُهتكت بالرغم منها سفورها

فله اليها ضج ٌة وبِغا ُء

تو ُد لو انضمت عليها قبورها

وكم فيها من مهج ٍة ذات عف ٍة
دائم
لها روع ٌة من وقع ِة الب ِ
ني ٌ

يكف هديرها
ني ال
ُ
أساها وع ٌ

فوق الرتاب وفرشه البيدا ُء
وكم من صغريٍ مات يف حجر امه
ومصون ٍة يف خدرها محجوبة

لفح هجريها
فأكبا ُدها ح ّرا ُء ٌ

قد أبرزوها ما لها استخفا ُء
وه��ذا أح��د الش��عراء املجهولني يص��ور لنا حجم وكم من صغري بدل الده ُر دينهُ

يتبع الشيطانُ اال صغريها
وهل ُ

الكارثة التي حلت بأهل األندلس(( ،فالقوم هتكت

س��تور حرامئهم ،واغتصبت الصغ�يرات الربيئات ،ولفداح��ة الكارث��ة التي حل��ت ببني عباد بأش��بيلية

وقُت��ل األطف��ال ،ثم أرغ��م من بقي منه��م عىل قيد وس��قوط دولتهم ،وأفول نجمهم الذي كان ساطعاً

الحياة عىل اعتناق املسيحية ،ويستعني بصور دامية يف س�ماء األندلس ،ومل يكن س��قوط ه��ذه الدولة
حزينة لعل هذه الصور تثري يف املس��لمني الشهامة وأرس املعتمد وآل بيته خامتة املحنة ،بل كان بداية

والنخوة ،والعزة والكرامة ،كصورة الطفلة املس��لمة محنة أفظع وأمل للنفس ،وهي محنة االعتقال والذل
والدم��وع ترتقرق يف عينيها ح�سر ًة وجزعاً ،وصور واله��وان والنفي والعذاب ،فيص��ور لنا املعتمد بن

((( األدب الع��ريب يف األندلس ،تطوره-موضوعاته-أش��هر ((( األدب الع��ريب يف األندل��س ،د .عيل محمد س�لامة:

أعالمه -د.عيل محمد س�لامة ،الدار العربية للموسوعات.147 ،
ط.146-145 ،1989 -1

((( األدب األندليس ،موضوعاته وفنونه ومقاصده ،الدكتور

ترجمة ونرش ليفي بروفسال ،طبعة القاهرة.40 :1957 ،

.55 :1983

((( الروض املعطار يف خرب األقطار ،عبداملنعم الحمريي ،مصطفى الش��كعة ،دار العلم للماليني ،الطبعة الخامس��ة:
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حل به وببناته عندما ضيقوا عليه يف سجنه ،فيقول(( :ش��هدت يوماً مجلس العلجه بنت شانجه
عباد ما ّ
فل��م يك��ن معه م��ا يكفي إلعال��ة أهله م��ن الثياب ملك البش��كنس ،زوج الطاغية ش��انجه بن غرس��يد
واألكل ،حتى اضطروا إىل لبس املالبس الخش��نة ،بن فرذلند ،ويف املجلس عدة س��بايا مسلامت من

وامتهنت بناته مهنة الغزل ليساعدن والدهن واألرسة الل��وايت وجههن له س��ليامن بن الحكم ،فأش��ارت

يف تحم��ل أعباء الحياة ،فرآهن األب يف العيد وهن العلجة إىل إحدى الج��واري فأخذت العود وغنت
بهذه األبيات[ :من الطويل]

يغزلن الصوف(.)1

فق��ال يف ذلك ش��عرا ً يُحايك ما حل به��م ([ : )2من خلييل ما للريح تأيت كأنها
البسيط]

كنت باألعيا ِد مرسورا
فيام مىض ُ

يُخالطها عند الهبوب خ ُ
َلوق

أم الريح جاءت من بال ٍد أحبتي

ِ
أغامت مأسورا
فساءك العيد يف

ُ
تسوق
ريح الحبيب
فأحسبها َ

يغزلن للناس ال ميلكن قطمريا

حريق
لتذكاره بني الضلوع
ُ

ٍ
حسريات مكاسريا
أبصارهن

فريق
فريق وعندي للسياق ُ
ٌ

ترى بناتك يف األطامر جائع ًة
برزن نحوك للتسليم خاشع ًة

يطأن يف الطني واألقدام حافي ًة

سقى الله أرضاً حلها األغيدُ الذي
أصار فؤادي فرقتني فعنده

فأحس��نت الغناء ،وكان عىل رأس العجلة جاريات

كأنها مل تطأ مسكاً وكافورا أس�يرات كأنه��ن القمر ،ف�ما أن س��معت إحداهن

َّقت لها،
وال��ذي يطلع عىل كتاب الذخرية يف محاس��ن أهل الشعر حتى بدت عينيها تذرف الدموع ،فرق ُ

الجزيرة ،البن بس��ام الش��نرتيني ،يج��د هناك قصة وقلت :ما أبكاك؟ قلت :هذا الش��عر أليب ،وسمعته

إحدى األس�يرات يف عهد الفتنة ،وهي ابنة األديب فهيج ش��جوين ،فقلت لها :يا أم��ة الله ،ومن أبوك؟
س��ليامن بن مهران الرسقس��طي ،أب��و الربيع (أوائل قالت :س��ليامن ب��ن مهران الرسقس��طي ( )3ويل يف
القرن الخامس الهجري) .فقد التقى بها ابن الكتاين هذا األرس مدة ،ومل أسمع ألهيل بع ُد خربا ً)).

()4

يف مجلس من مجالس بنت شانجه ملك البشكنس،

((( سليامن بن مهران الرسقسطي ،أديب شاعر مشهور ،له

((( ينظ��ر :األدب الع��ريب يف األندل��س ،د .ع�لي محمد جاللة قدر ،الحلل السندسية ،ج.112-111 :2

سالمة.163-160 :

((( الذخرية يف محاسن أهل الجزيرة ،ابن بسام الشنرتيني،

عبداملجيد ،طبعة القاهرة ،1951 ،ص.100-89

.318/1/3

((( دي��وان املعتمد بن عباد ،تحقيق أحم��د بدوي وحامد تحقيق الدكتور إحسان عباس ،دار الثقافة ،بريوت،1979 ،
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ويف س��نة (674هـ) أغار اإلس��بان بقيادة األذفنش ونس��ائها ِ
الحس��ان جع��ل املس��لمون ينغمس��ون

صاحب قشتالة عىل مملكة غرناطة ،وعاثوا يف البالد مبلذاته��م الت��ي أدت إىل ان تضي��ع األندل��س إىل
خراباً وفس��ادا ً ،وانتزعوا كثريا ً من املدن والحصون غري رجعة ،وأُخذت نسائها سبايا يعملن كخادمات
ٍ
س��يدات يف قصوره��ن،
من يد املس��لمني وإزاء هذا الخطر ،استغاث الفقيه عن��د ال��روم بع��د أن كُ�� َّن

محم��د الثاين ب��ن األحم��ر ملك غرناطة بس��لطان يُالقني ش��تى أنواع العذاب ،ويلبس��ن الخش��ن من
املغ��رب يعقوب بن عبدالح��ق املريني وكان عىل الثياب ،فقد برزت صورة املرأة الس��بية يف الش��عر
والء مع��ه ،فأم��ده يعقوب بجيش بقي��ادة ابنه ،وملا األندليس بسبب الحروب املتواصلة بني املسلمني

اعتزم الس��لطان يعقوب العودة إىل املغرب خاطبه وأعدائهم ،فقد برزت هذه الصورة للمرأة السبية يف

ابن األحمر بقصيدة اس��تغاثه ،وه��ي من نظم كاتبه مظهرين ،املظهر األول ،يتمثل بالس��بايا األجنبيات

أيب عم��ر بن املراب��ط يصور فيها حال املس��لمني الاليت وقعن يف أيدي املسلمني ،واملظهر الثاين،
يف ظل االحتالل ،وما يقاس��ونه من ش��ظف العيش هو حديث الش��عراء عن النس��اء املسلامت الاليت

ومرارة السبي والسجن ،فيقول فيها([ :)1من الكامل] وقعن س��بايا يف أي��دي ال��روم ،وه��ذان املظهران
يعكس��ان حالتي الق��وة والضعف الت��ي كان عليها
كم جامعٍ فيها أُعيد كنيس ًة
أىس وال تتجل ِد الوجود اإلسالمي يف األندلس من بداية سنة 92هـ
فَا ْهلِكْ عليه ً

كم من أسريٍ عندهم واسري ٍة

وكالهام يبغي الفدا َء فام فُدي!

رش معقول ٍة
كم من عقيل َة مع ٍ

ح ِد
فيهم تو ُّد لو أنها يف َملْ َ

موثق
تقي بالسالسل
ٍ
كم من ٍ

يبيك آلخ َر يف الكُ ُبولِ مقي ِد

من هنا نستطيع أن نَخلُص إىل القو ِل بأ َّن الركون إىل
مل��ذات الدنيا وبهرجها الزائف ي��ؤدي إىل أن يفقد

اإلنس��ان أغىل ما ميلك ،فطبيعة األندلس الساحرة
((( األدب الع��ريب يف األندلس ،الدكتور عبدالعزيز عتيق،

دار النهض��ة العربية للطباعة والن�شر ،بريوت – لبنان ،ط،1
.420-419 :1975

حتى غياب شمس األندلس سنة 897هـ.
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عتيق ،دار النهضة العربية للطباعة والنرش ،بريوت –

لبنان ،ط.1975 ،1

( )10البيان امل ُغرب يف أخبار األندلس واملغرب،

 -القرآن الكريم.

ابن ع��ذاري املراك�شي (ت 712ه) تحقيق ج.س

عمرو الزمخرشي ،ط.1979 ،1

بريوت – لبنان ،الطبعة الثانية.2009 ،

( )1أساس البالغة ،جار الله أبو القاسم محمد بن ك��والن وإ.ليف��ي بروفنس��ال ،دار الكت��ب العلمية،
( )2أدب الكات��ب ،اب��ن قتيبة ،أب��و محمد عبدالله ( )11تاريخ األدب األندليس ،محمد زكريا عنايت،
بن مسلم ،تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد ،دار املعرفة الجامعية ،مرص.1999 ،

مطبعة السعادة ،مرص ،ط1963 ،4م.

( )12الحي��اة االجتامعية يف األندل��س واثرها يف

هارون ،مؤسسة الخانجي ،القاهرة.1958 ،

االوىل.1984 ،

( )3االشتقاق ،ابن دريد ،تحقيق عبدالسالم محمد األدب األندل�سي ،محمد س��عيد الدغ�لي ،الطبعة
( )4أحكام سبايا النساء )13( www.ar.islamway.net ،الحل��ل السندس��ية يف األخب��ار واآلث��ار

( )5األس��اس يف الس��نة وفقهه��ا – العب��ادات األندلس��ية ،األم�ير ش��كيب أرس�لان ،دار الكتب
ح��وى (ت 409ه��ـ) ،دار العلمية ،بريوت – لبنان ،الطبعة االوىل.1997 ،
يف اإلس�لام ،س��عيد َ

الس�لام للطباع��ة والنرش والتوزي��ع والرتجمة ،ط )14( 1دراس��ات يف األدب األندل�سي ،عث�مان

(1414هـ).

العبادل��ة ،دار النهض��ة العربي��ة ،القاه��رة ،ط،2

( )6أب��و البق��اء الرندي ش��اعر رث��اء األندلس ،د1995 .م.

محم��د رضوان الداية ،مكتبة س��عد الدين ،بريوت )15( ،ديوان ابن ش��هيد األندل�سي ،جمع وتحقيق
ط.1986 ،2

يعق��وب زيك مب��ارك ،دار الكتاب الع��ريب للطباعة

( )7األدب العريب يف األندلس ،تطوره-موضوعاته -والنرش ،القاهرة.

أش��هر أعالمه-الدكت��ور عيل محمد س�لامة ،الدار ( )16ديوان املعتمد بن عباد ،تحقيق أحمد بدوي

العربية للموسوعات ،ط.1989 -1

وحامد عبداملجيد ،طبعة القاهرة.1951 ،

( )8األدب األندليس ،موضوعاته وفنونه ومقاصده )17( ،الذخرية يف محاس��ن أهل الجزيرة ،ابن بسام
الدكت��ور مصطفى الش��كعة ،دار العل��م للماليني ،الش��نرتيني ،تحقي��ق الدكتور إحس��ان عب��اس ،دار

ط.1983 -5

الثقافة ،بريوت.

( )9األدب العريب يف األندلس ،الدكتور عبدالعزيز ( )18الروض املعطار يف خرب األقطار ،عبداملنعم
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الحم�يري ،ترجم��ة ونرش ليف��ي بروفس��ال ،طبعة

الهوامش

القاهرة.1957 ،

( )19الشعر النسوي يف األندلس ،محمد املنترص

الريسوين ،دار مكتبة الحياة ،بريوت – لبنان ،الطبعة  .1يرع :الريع :أوالد بقر الوحش ،والرياع :القصب،
واحدت��ه يراع��ة ،والرياعة مزمار الراع��ي ،والرياعة،

االوىل.1978 ،

( )20كتاب رسائل البن حزم األندليس ،الذي ذكر األجم��ة :قال أبو ذؤيب يصف مزمارا ً ،اش��به حنينه
فيه أسامء الجواري اللوايت انجنب الخلفاء ،تحقيق بصوت��ه .لس��ان العرب م��ج  ،314-313 :15مادة

الدكتور إحسان عباس ،ط.1981 ،1

يراع ،حرف الراء.

( )21لس��ان الع��رب لإلم��ام العالم��ة أيب الفضل  .2لسان العرب ،مج 120 :7مادة سبي.

جامل الدين محمد بن مكرم ،ابن منظور ،األفريقي  .3دي��وان اب��ن ش��هيد األندل�سي ،جم��ع وتحقيق
املغريب ،دار صادر-بريوت.2008 ،

يعقوب زيك ،دار الكت��اب العريب للطباعة والنرش،

( )22معج��م القام��وس املحيط ،مج��د الدين بن القاهرة.11 :
يعقوب الفريوزآبادي ،دار املعرفة – بريوت ،الطبعة

الثانية.2007 ،

( )23مجم��ع بح��ار األن��وار يف غرائ��ب التنزي��ل

ولطائ��ف األخبار ،ج�مال الدين محم��د بن طاهر

ب��ن عيل الصديق��ي الهندي الفَتن��ي الكجرايت (ت
986ه) مطبع��ة مجل��س دائرة املع��ارف العثامنية،
الطبعة الثالثة1967 ،م.

( )24نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب وذكر
وزيرها لس��ان الدين بن الخطيب ،أحمد بن محمد
املقري ،تحقيق مريم قاس��م طويل ويوس��ف عيل

طويل ،الطبع��ة األوىل  ،1995دار الكتب العلمية
– بريوت.1995 ،
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