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الملخص
نهشت في لقميشا لقًطيشن دييالت ناي دي ب قاسيانًْ أطققيك يقاهي لػيكق "لألدب
لقاس ئ "  ،ف سا ق لقحشوي ت لقذليايًْ قرحيشس لقهيشطأ أطققي يقي لألدب لقًشبي في
لقسبًاا ت أف لقثه نااا ت حر نهش نا س يشبي سيه ب قاميذ لقاسياي ألي صل ذيزل
لقهػكق لاؾى ضه ألسنا ب ب قاسبة قىثاشلت ل لقهبذي ت ،أل صل ب قاسبًْ قبًؿيه
نههًْ ناػك به نىرباًْ أل ذا بمي لقهػيكق نريحسب بيا لونيذ ألًي سؼ أسيف
لا لط ت ف لألأس ـ لقاس ئاًْ لألدباًْ بطىل خ ظ أقبً ً نم لالخرالف حا لقهػكق ،
ذل لألدب لقاس ئ ذا لألدب لقزي نارجًْ لقهشطأ؟ طم ذيا لي نىربيًْ لقهيشطأ أنيذيا قي
لقرهشد يق رواسنًْ لقهجرهى؟ طم ذا غاش رقه؟ لبل رقه ذل نابيذ طدب نسياي أطدب
سب ق ؟ طم طاّ لألدب ذا طدب نسي ن ال سباقايًْ أال نسيانًْ فايًْ؟ طنؿي ً لي لقهػيكق
لقها سب؟ طدب نساي ،طم طدب لقهشطأ؟ طم لألدب لألنثاي؟ طم لألدب لقاس ئ ؟
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المقذمة
ياذل نرىقم ي لػكق "لألدب لقاس ئ " ،ناػشف لألرذ ا ق دالقريا لحرهقريا
قهزل لقهػكق  ،لألأق  ،طدب و نبريًْ لقهيشطأ ألألخيشي ،طدب لاؾيايًْ لقهيشطأو ألي بي ب
لقرفشنك لنػشف لقهػكق ق لقذالقًْ لألأق  ،ألخرػ لقث نايًْ بهػيكق آخيش ذيا "لألدب
لقاساي"
نهى لقما ا لسرًه لػكق لألدب لقاس ئ نًاد ف لقً قم لقًشبي  ،قي لشحقيًْ
لقاهؿًْ لقر طدسن فاه لقهرااسأا طذهاًْ دأس لقهشطأ ف نهاؼ لقهجرهى ،أذا ل لسرذي
نًقاهه أطفس قه  ،ل ثم لى ا لقهط سوًْ ف لقاط ق ت لالبره ياية ألقثم فايًْ ألإلنري
لألدب ف ذزأ لقهشحقًْ – لشحقًْ لقاهؿًْ – يشف لققغًْ لقًشباًْ لجهاييًْ لي لقهفيشدلت
نخع نط ق ت لقهشطأ أنطاش ق ل نبز ل طبقه لثل« ،نًقيام لقاسي »« ،لقجهاًي ت
لقاس ئاًْ» لثل بهًاًْ «صذشأ لإلحس ا» أذ طنط ت ساًْ 0771م في بايشأت أبهًايًْ
«نمهًْ لقفر أ لقًشباًْ» ف ساًْ 0803م« ،لقهجالت لقاس ئاًْ» لثل لجقًْ «لقفر أ» طغيذست
ساًْ 0781م ف لإلسىاذسنًْ ألجقًْ «لقهشطأ» ساًْ 0782م ف حقب ،لثل ذزأ لقاط ق ت
أسه بي«لقاس ئاًْ» أ ا ض سن فاه لقشبل أيقاًْ فإا «لقاس ئ » نطاش أبطيىل طسي س،
ق حاض دل يق حؿاس لقهشطأ أنط قه ف لقحا أ لالبره ياًْ ألقثم فاًْ ألألدباًْ
طل لقهشطأ دخق ق لج لقًقم ألقرًقم لرحخشأ ي لقشبل ،ر و ن لقهشطأ لبل يػيش
لقراانش ال نسه قه ب قخشأ ل لقهاض ألذ نمّ سس طأ فا لي لقاسي ققيرًقم في
لقج لً ت ف لػش ي م 0821م أرقه ف لقال لقزي و ا ذا ن خشنجا سب يشب لي
ول لى ا ف لقً قم ،قزل فه لقكباً طا نسبمه لقشبل ف لقىر بًْ
مصطلح "األدب النسائی" فی النقذ العربی
لى لصدن د يذد لألدنب ت لقطهاشلت بذط ذزل لقسول أطل لًْ ياللًْ لسرفه م وبايشأ «ذيل
قذنا طدب نس ئ أطدب سب ق ؟» طم طا لألدب ذا طدب نس ن  ،ال سباقاًْ أال نسانًْ فايًْ؟
طل ل با لقام د لقًشب فاقف باس قشلباط لقزي نهاض با ل نىربًْ لقهشطأ أل نىربًْ
لقشبل ر نشي طا لقشبل نىرب بًمقًْ ،طل لقهشطأ فرىرب بمقبه أنما « 9لقًي قم ذيا لحياس
لذره م لقشبل ،طل لقهشطأ فهحاس لذره له لقزلت ،حاث نسرهذ به قاًْ لقىر بًْ في لقهمي م
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لألأ لي ثييشل لقًالقي أصخييم لألح سيياس»(قشلباطي 0870 ،م )01-00 9وهي نمييا
بًؿهم ،ا لقهشطأ نجا ق لقرخػاع ألقشبل نجا ق لقرًهام ،حايث نىياا نهشنيًْ
ض لقًْ أنهشنه بضئاًْ أفشدنًْ
ف ب نب آخش نشي بًؽ لقام د ،طا لألدب قيًْ طغياقًْ ألفشدلنيًْ أطدألنيًْ لقفاايًْ لقري
نخرق ف نهاضذ ل طدنب ق لآلخش أال نهى طا نخرقي يايذ لقشبيل طأ لقهيشطأ ،أال
نهى طا نسهّ غاش لألدب ،طدب ً قهجشد طا و نبًْ للشطأ طأ سبل أضي ي  -خكيح -لماقيًْ
"لألدب لقاس ئ " سغم طا لقىب س النحبزأا ذزل لقرًباشو حاث ل ق لألدنبًْ لقجضلئشنًْ صذاس
أناس « 9لألدب نمام يق باذش نس ن دأا طا نذخل فاًْ «لألناثًْ» طأ «لقزواسأ» فهيا
نبحث ي لقرضلل نًْ قاؿا لقرضلل ً آخش نارػش بًْ يق طيذل لقهجرهى طن ً وي نال»(أناسي ،
)04 90877
أنما بًؿهم ا ذا ن لالل ألػػ ً نىاا فاه لقى نبًْ طلذس يق سبش طغيالس لقهيشطأ
قىانه للشطأ ،وه طا لقشبل نىاا ل دسلً يق ناغا ح الت أؾى لقشبل طوثش ل لقهيشطأ،
يق لقشغم ل أ باد نه ر لي طدبي لسيرك يال لقيذخا قي لقًيالقم لألخيشي أبًؿيهم
نًرمذأا طا لقهشطأ نس ا رأ لالى لبره ي أللرػ دي أرأ يالل ت نس ناًْ ب قهجرهى لقيزي
نًاص فاًْ أل ذزل لألس س نًبش ي لب دئه أي سؤنره ق لقحا أ ،أذ في رقيه نافيك
لى بًؽ لقىر ب أنخرق لى بًؿيهم لآلخيش قيزقه ال نسيركاى طا نكقيك لغيكال «لألدب
لقاس ئ » نجهى فاًْ و نب ت لخرقف ت نه ل ً ف لألسقاب ألالنجي أ ألقشؤنيًْ لقفىشنيًْ أذاي ن
لقًذنذ ل لأللالم لقاس ئاًْ لقر نشفؽ لسحقًْ لقرؿا يق طس س لقجياس أنيشي في لألليش
ضائ ً ل لقهب قغًْ ألقالأللًاًْ ،أنهى طاّ لألدب نًا وال لقجاسا أقاس باسي ً دأا آخيش
ألاّ لألدب خالغًْ نجشبًْ نس ناًْ النخرع لقزوش دأا لألنث أال لألنث دأا لقزوشو أرقه رل
طناح ققهشطأ لقفشظ ققرثم ثم فًْ يهامًْ لثل لقشبل ،أحها ب قهى نًْ نفسه لقري نرهريى
به لقشبل ف لقهجرهى
بين شعر النساء وشعر الرجال
ل دلم لاؾاو بحثا ف لقطًش لقاساي ،فمذ نرب دس ق لألرذ ا سول  ،ذل ذا ن فيشق
با ضًش لقاس أضًش لقشب ؟

 / 41دسلس ت لألدب لقهً غش ،السنة الخامسة ،شتاء  ،9312لقًذد لقًطشأا

فحب ب لقبًؽ ،بحا ققهشطأ ي قهه وه ققشبل ي قهيًْ ،أقىيل لاههي نػياسلت أنهيشلت
ققحا أ نخرق يه ياذ لآلخش ،وه طا ذا ن فالسق قباًاًْ ن نجًْ يي لقفيالسق لقجاسياًْ
ألقجسهاًْ نمرؿ لنفيشلد طدب لقهيشطأ يي طدب لقشبيل أرقيه ألا طدب لقهيشطأ ليشنبف
برشوابه لقزذا ألقافس أطضا طخشي طذهه ي قفًْ لقهشطأ أحس ساره
أفااًْ لألدب نًا لسنب قًْ ب قابيذلا ألقً قفيًْ أالسياه لقطيًش لقيزي نًبيش بيًْ يي
يالقفه أحس ساره لقهشذفًْ ،ألقه نجاذ لقهشطأ ور بًْ لقهسيشحا ت ألقهمي الت ألألبحي
لقفىشنًْ ألألدباًْ ألقهالؾاى لقًقهاًْ أرقه ألا لقبحث نركقب يمال لاهجا ً لاهه ً الدخيل
ققً قفًْ ألقابذلا فاًْ(لقىاالن  ،الن )1 9
نشي لقبًؽ ل آلخش طا لقهشطأ قه نهشنهي قملياس نخرقي يي نهيشأ لقشبيل الخيرالف
قباًره ي قباًًْ لقشبل ،أرقه ب قشغم ل لط سوره ققشبل ف بهاى به الت لقحاي أ
ألا دناه ف لقًػش لقحذنث طدب لقشبل نشي فاًْ لقخطانًْ لقالؾحًْ نام ياه فضي نًْ في
لقطًش لقحه س أضًش لقفخش أحر ف ضًش لقغض  ،بااه طدب لقهشطأ نرجقي فايًْ طناثرهي
باؾا ضًشلً و ا طأ لػًْ لثل سث لقخاس ألخاه غخش ،ألج لقمػع نشي لذره لي ت
لقهشطأ لنػب ف لًههه حا نجساذ ذهام لقهشطأ ألً ن نه  ،أأللى لقحا أ با لقيضأبا
أحذنث لقغذس ألقخا نًْ ،أذهام لقهشأف لقحا ناًْ ،ألقحذنث ي يك لقهيشطأ لقيذلئم ،أفي
ول رقه نهرم لألدنبًْ بحا نسبش طغالس لقهشطأ ل لاكقك أللًه وحنث أذزل ل نًجيض يايًْ
لقشب  ،أقًلّ سش غضلسأ لقمػًْ ف لألدب لقاس ئ نشبى ق قباًًْ لقهشطأ أخػابًْ خا قهي
طوثش ل لقشبل
وه نالحم لًهم ضًش لقهشطأ نرػ ب قسهاقًْ ألقبس قًْ لقًفانًْ ألنه نىيشأ لقهجيشدلت
ألقًمقا ت ،فإرل فىشت فه نفىش ل خال لحس سيه أيالقفهي أ را ذاي ن طدبي ا طدب
نػذس ي لقاس و بخػ ئػًْ ،أآخش نػذس ي لقشب بخػ ئػيًْ أذيزل ضي قباًي ألا
قىل ل لقهشطأ ألقشبل ي قهًْ(بافاللًْ1112 ،م)14 9
جامعى الشعر العربی والمؤرخين تناسىا المرأة العربية األدیبة
لهّ ناوذ طا ضًشلً وثاشلً لذ ؾ و ق ب نب يذنذ لي لألسيه لقطيًشنًْ لقؿي ئًًْ أ الّ
وا نفسش يذم يثاسن يق دنالا لسرمل قط يشأ ألحذأ ،ب سرثا لقهمكً ت لقر بهً
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قىل ل لقخاس أقاق لألخاقاًْ ،طأ بًؽ لقهشلثي لقري حػيشذ لبي سيالم في ور بيًْ
«قبم ت فحا لقطًشل » ،ؾيه لسيم قبميًْ ضيًشل لقهشلثي طأ لقبحريشي لقيزي ؾيه
لخر سلت ل غشؼ لقشث قهجهايًْ ل لقط يشلت لقًشبا ت ف ور بًْ «لقحه سيًْ» أذىيزل
قم نػل قاا ل لقطًش لقاس ئ ال لقاضس لقمقال ،أذ لقحمامًْ لقر طوذذ بًيؽ لقطيًشل و
فحبانالس لثالً لًرشف ً بط يشنًْ وم وباش ل لقط يشلت لقالن يطي في لقج ذقايًْ أغيذس
لإلسالم طف د ل نج سبه لقطًشنًْ بماقًْ« 9ل لق لقطًش حر سأن قسرا لليشطأ لياه
لقخاس أقاق لألخاقاًْ»(غ دق لقشلفً 0863 ،م)62 92 ،
وه ل طبانه م« 9قم طنهم ضًشلً حر حفه ٔ سبًًْ يطش دنالن ً ققاس خ غيًًْ»(نفيس
لقهػذس) ،ذه لقهشطأ لقًشباًْ لقط يشأ ل لبل لقهوسخا لقميذل أؾيا و طوثيش ضيًشذ ،
نًاد ق طسب بٍ لبره ياًٍْ ل ذشأٍ نحىه فاه أوزقه ق طسب بٍ ن سنخاًٍْ لاه 9
 0اّ حشوًْ لقجهى ألقرذأن ف لقًػش لقًب س لذ نطك يق طنيذي سبي ي ضيال
بًمقاًْ لجرهى أطد لقهشطأ لًاان  ،أيضقه ي لقحا أ لقً لًْ أل ثم قم نى قه ف نػاسذم
طا نرحذ ي يالقفه أقزل حػشأل لج قه لقفا ف لقشث
 1لقرًػب ل لبل لقشب أيذم ليرشلفهم بط يشنًْ لقهشطأ ،في لقميذنم و ني نحي ـ
بسا و لل ل لقػاا ألقًف ف فى ا لقحذنث ياه نحفيم أحيذنثه وي ا نىيرم أوي ا
لقحذنث ي لقهشطأ ف لقهجرهى لقج ذق ألإلسالل ألأللاي نح ـ بسا ل لقًفًْ ،أف
لجرهى لقػً قاه فى ا الناهش ق لقهشطأ ال ل ب نب لقهرًًْ ،ألقطهاأ ألقجسيذ ألقغيض
أو ا لقحذنث ي لقهشطأ ف ضير بالنيب لقحاي أ ،فهي لقضأبيًْ ألألم أغي حبًْ لقػياا
ألقًف ف أذزل لقهجرهى ضز ي لأليشلف لقس ئذأ ،أقزلقه نهاس لقهشطأ يق لقس حًْ لألدبايًْ
لشنبف بًاللل بائاًْ
 2بهى بًؽ لقشألأ ألقًقه  ،طضا ل ضًش لقاس  ،غاش طاّ طوثش ذزأ لقىرب لذ ؾي و
لى ل ؾ و ل لقرشل لقًشب (بافاللًْ1112 ،م)12 9
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اإلهمال أو اإلغفال فی إسهام المرأة العربية فی الحقل النقذی
نجق لإلذه ف سه م لقهشطأ لقًشباًْ طنؿ ً ف لقحمل لقامذي ،ر نقحم طبًي د بًيؽ
لقهح أالت لقامذنًْ لقر غاست ياه أنػاافه ذ لطا ً يق ؾيف ف لآلسل لقامذنيًْ لقهًريذ
به  ،ذا نزوش لطهذن بشصت فاهه لقهشطأ وهال  ،أسؤنًْ نمذنًْ حػافًْ9
أطل لقهطهذ لألأ فارجق ف نحىام طم باذب با صأبه للشئ لقماس أيمقهًْ بي
يبذأ لقزي نضأبه فاه بًذ أغ س نًشف بًقمهًْ لقفحل ،نميا لبي لرابيًْ« 9وي ا يقمهية
نا صو للشئ لقماس لقطًش ،فم ول ألحذ لاهه قػ حبًْ ،طن طضًش لاه ،فم يقمهيًْ ليذ
حىه للشطنه طم باذب باا أبااه ،فم سؾا ٔ ،فم ق طم باذب 9لاال لياالً نػيف ا
فاًْ لقخال يق سأي ألحذ أل فاًْ ألحذأ ،فم للشؤلقماس لػاذنًْ لقر طأقه 9
خقاقي ليشل بي يقي طم بايذب
أل

قييامؽ قب نيي ت لقفييولد لقهًييزب

يقمهًْ لػاذنًْ لقر طأقه 9
رذب

ل لقهجشلا ف غاشلزذب

أقم نيه حمي ويل ذيزل لقرجايب

ثم طنطذذ بهاً ً ،فم ق اللشي لقماس ،يقمهًْ طضًش لاه ل
ل ق ألنه لق 9
فققسييياـ طقهييياب أققسييي ق دسأ

أوا ؟

أققضبييش لاييًْ ألييى طخييش لهييزب

فجهذت فشسه بساقه ،أصبشن فحنًبرًْ بس له أل

يقمهًْ9

فييياق يقي ي آثي ي سذ بح غيييب

أغابًْ ضيوباب لي لقطيذ لقهيب

فيييحدسوه ث ناييي ً لييي يا نيييًْ

نهيييش وهيييش لقيييشلئ لقهرحقيييب

فحدسن قشنذنيًْ ،أذيا ثي ا لي يا نيًْ ،قيم نؿيشبًْ بسياـ ،أقيم نهيشأ بسي لًْ ،أقيم
نضبشأ(لب لرابًْ0875 ،م)021 -020 9
طل لقهطهذ لقث ن فم طبالقفش لالغفه ن ف ور بًْ «طخب س لقاس ف ور ب لألغ ن »9
«لبرهى ب قهذناًْ سلأنًْ بشنش أسلأنًْ وثاش أسلأنًْ بهال أسلأنًْ نػاب أسلأنًْ لألحياظ،
ف فرخش ول ألحذ لاهم بػ حبًْ ،أل  9غ حب طضًش فحىهال سيىااًْ باي لقحسيا بي
يق  ،سؾ لهلل ياهه  ،قه نًشفانًْ ل يمقهي أبػيشذ ب قطيًشو فخشبيال نرمي دأا ،حري

لقاس لقط يشلت ف لألدب لقًشب 44 /

لسرحرنال يقاه  ،فحرن قهم ،فزوشأل قه لقزي و ا ل طلشذم ،فم قي قشلأنيًْ بشنيش 9طقياس
غ حبه لقزي نما 9
قشلره غي ئذأ لقمقياب أقياس رل

حييا لقضنيي سأ فيي سبً بسييالم

أطي س يًْ طحق ققضن سأ ل لقكشأق ،لبّ لهلل غ حبه ،ألبّ ضيًشأ طال لي  9في دخق
بسالم
ثم ل ق قشلأنًْ وثاّش 9طقاس غ حبه لقزي نما 9
نمييشّ بًاايي ليي نمييشّ بًااهيي

أطحس ض

ل بًْ لقًا لشّتِ

فقاس ض طلشّ قًااه ل لقاى  ،طفاحب غ حبه طا ناى ؟ لبّ
ضًشأ ثم ل ق قشلأنًْ بهال 9طقاس غ حبه لقزي نما 9
فقا نشو ٕ يمق لً ل ققبرُهي

لهلل غ حبه ،ألبّ

أقى قالباه قه ف ت ل يمق

فه طسي بػ حبه ل ذاي ،نه نكقب يمقًْ ،لب لهلل غ حبه ألب ضًشأ ثيم ل قي
قشلأنًْ نُػاب 9طقاس غ حبه لقزي نما 9
طذام بذيذٍ ل حاا

فيإا طلي

فا حشب ل رل نهام بهي بًيذي

فه طسي قًْ ذهًْ ال ل نرًطمه بًذأ لبّحًْ ألبّ ضًشأ طال ل 9
طذام بذيذ ل حاا

فيإا طلي

فال غٓقَح

ديذ قزي خقًْ بًذي

ثم ل ق قشلأنًْ لألحاظ 9طقاس غ حبه لقزي نما 9
لِيي ي ضييما ناليييذل أنشلسييال

قييياالً رل نجيييم لقثشنييي حقّمييي

ب نييي بييييحنًم قاقييييًْ أطقييييزذ

رل أؾيي لقػييب نفشّليي

حريي

ل  9نًم ،ل ق  9لَبّحًْٓ لهلل ألب ضًشأ طال ل  9نً نم
ل سح ق ف خبشأ 9فقم نُثْ يق طحذ لاهم ف رقه لقاام ،أقم نمذلًْ
ل  9أروش ق لقهاثم ب يذي لثل رقه في بهياًهم ال بهياالً ،فإنيًْ خي ق ذيزأ
لقشألنًْ ،أل  9فم ق  9قشلأنًْ بهال 9طقاس غ حبه لقزي نما 9
فاه قارا طيه طغيم نميادن

بٔثااييًُْ النخْفيي يقيي واللهيي
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ل  9نًم ل ق  9سحم لهلل غ حبه و ا غ دل ً ف ضًشأ ،و ا بهاالً و سيهًْ ،فحىهي
قًْ»(لالغفه ن 0877 ،م)051-052 9
األدب النسائی مذی األعصار المختلفة
اّ لألدب لقًشب لقاس ئ لهؿام لقحك ،لهاؽ لقجا لذنه ً أحذنث ً ،فهي نىي د نيشي
دنالن ً قط يشأ ،طأ لجهايًْ قا بغًْ ،طذهل رقه لألأقياا ،ألؿي يقي آثي سذم لقهريحخشأا،
فحن ٓ رل نػفح لخر سلت لقطًش وحه سًْ طب نه م ألقبحرشي أغاشذه ل لألليذلا  ،طأ
لخر سلت لقب سأدي أطلث قًْ ل لقهرحخشن ال نجذ فاه ضًشلً نس ئا ً ال ل نذس
وحا لقذذش لذ حىم يق لقهشطأ ب قهقم ف ول ض حر ف لألدب ألقطًش ،أل طدسي
ا و ا رقه ل لألأقا نًهذلً طم و ا لاهم ذه الً أنسا ن ً(نهّات1115 ،م )4 9يق ول
ح اّ لقهرػف قهر لقطًش لقًشب لقمذنم لبرذ ل يػش ل لبل لإلسالم لشأسلً ب أليػيش
لأللانًْ ألقًب ساًْ ألألنذقسياًْ أ  ،أغيا ًال قي يػيشن لقح ؾيش نقفي ييذد ًل ؾيخه ً لي
لقط يشلت لقهجاذلت ف لخرق لألغشلؼ لقطًشنًْ9
فف لقًػش لقج ذق نجذ طسه ض يشلت وثاشلت أ ا و ا ل أغقا ل ضًشذ لقايل،
أطضهشذ صسل لقاه لًْ لقر و ن ض يشأ أيشلفًْ أذ لقر نما نحيزس لالهي لي ييذّأٍ
نبا قهم9
خييزأل حييزلسوم ن ي لَ يإمٔ نييافًىم

فقيياس ليي طسي بيي أللش نحرمييشُ

ن طسي ضيجشلً لي خقفهي بٓطَيشٌ

أوا ي نجرهييى لألضييج سٔ ألقبط يشُ
(غمش0856 ،م)028 9

أذزأ وشلًْ با ؾقى و ن ناطذ لألسلباض قرحؽ لقشب  ،أنحهسهم يق لقحشب ،ل
ضًشذ ذزأ لألسباصأ لقهطهاسأ9
نحييي ُ باييي تٔ قييي سقْ

نَهطي ي يقي ي لقاّهي ي سقْ

لٓطي ي لقمكي ي لقبي ي سق

لقهطي يهٔ في ي لقهفي ي سق

ألقيييذّسٔ فييي لقهخييي نك

اْ نُمبقييييييال نًُيييييي نك
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لَأ نُييييييذٕبشأل نُفيييييي سق

ألاه قاق با

فييييشلق غاييييش أللييييكْ

(نهات1115 ،م)31 9
قىاض لقهقمبًْ ب قًفافًْ ،أذ لقر نػ فاه لبريزل لألييذل قًف فهي

بهزل لقبا لقبذنى9
غَقَّقي يأن لَايييذأن ؾي يشَبال

لٓقْهٓسٓ لقًفيًِْ لاّي ب قًػي

(نفس لقهػذس)21 9
أوزقه لقسقىًْ طم لقسقاه لقسًذي أذا ل لقطًشل لقػً قاه ،و ا قه ضًش لوثش في
سث لباه لقزي لرقًْ طحذ طيذلئًْ ألاًْ لاقه 9
قيي فٓ نبغيي نَجييآأً

ل ي ذييالنٍ فَهٓقَ يهٕ

قَايي ضييًشي ؾييقًًّْ

لَي ضي ي ٍ لرقَي يهٕ؟

طلييشنؽ قيييم نًُٓييذٕ

لَم يٓيييذٔأّ خَرَقَيييهٕ؟

(غمش0856 ،م)055 9
طل ف غذس لإلسالم ألقًػش لأللاي فمذ حفه قا لقىرب طسه ض يشلت لي ليشنص
أل با لقاباأ ،ألاه ي ئطًْ با طب بىش أيماقًْ با يمال بي طبي ق قيب أسيىااًْ
با لقحسا ألقشب ب صأبًْ لقحسا أف قهًْ باي لألحجيم لقخضليايًْ أذي لي غيح بًْ
لقشسا يقاًْ لقسالم أي نىًْ با صنذ صأبًْ يهش ب لقخك ب ،أ ا و ن لقهػ دس لقر با
طنذنا قم نشأا قه ال لقاال(بافاللًْ1112 ،م)08 9
أوزقه سىااًْ با لقحسا (و) لقر و ن ض يشأ أن لذأ ،لبل طا نًرشف بهي لوسخيا
لألدب أل ضًشذ لاقه نشث صأبه لػًب ب لقضباش لقزي لرل ف حشب يبذلقهقه بي

لشألا
فإا نمرقاأ نمرقال لقه بذ لقيزي

نشي لقهات ال ب قسااف حشلل

ألبقَهٓ ل خ ؼٓ لقحسا ُ لٓاايًْ

ق لقمام حري طأسدأأ حه لي

(غمش0856 ،م)053 9
ذزأ لقهمكايًْ ققشب ب صأ لقحسا ب يق ب طب ق قب نشثاًْ فاه حا لرل9
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ا لقزي وي ا نياسلً نسرَؿي ٔ بيًْ

بىيييشبال لرايييلٌ غايييش ليييذفاا

سبفُ لقابي بيضلنٓ لهللُ غي قحًًْ

يٓاّيي أبٔاتبيي ٓ خُسييشلاَ لقهييالصن ِ

(وح قًْ0871 ،م)131 91 ،
أف ذزل لقًػش لضرهشت قاق لألخاقاًْ غ حبًْ نابًْ ب لقحهاش ،أذ ض يشأ ل ضاليش
لقًشب لقهرمذل ت ف لإلسالم أبه ضًش وثاش ف لقغض ألقشث (غمش0856 ،م)234 9
أف لقًػش لأللاي فاجذ لاساا با بحذ  ،ألذ لضيرهشت بحبا نهي لقري ل قرهي في
نفؿال خاهره لقبذأنًْ يق لقمػش لقهاا لقزي طسىاه فاًْ صأبه لً أنًْ ب طب سفا ا
ألاه 9
قَباييي نخفُيييكُ لألسأل ٔ فاييييًْ

طحييب قيي ليي ْ لػٕييشٍ لاايي ِ

أقَيييبٕسٔ يبييي أٍ أنَمَيييشّ يااييي

طحييب قيي ليي قُييبٕسِ لقطّييفافِ

(نفس لقهػذس)053 9
أف لقًػش لقًب س طذم ض يشلنًْ لقشلبًًْ لقًذأنًْ لقر ي ض ف لقميشا لقثي ن ققهجيشأ
أيقاًْ با لقههذي ،طخ ذ سأا لقشضاذ أو ن ل نشنف ت لقيذذش روي ٖ أبهي الً أغاي ٖ
أضًشلً أفاه لج نًْ أحشنًْ لركشفًْ ف لقما  ،يق يف ف أضشف ألم م أل غشنب طلشذي
طنه نهه لقغض نس ئا ً طي نغضق ب سم للشطأ وا نًْ ي حبابهي لقشبيل قابمي لجهياالً
ألذ يطم غالل لسهًْ قل أل ق فاًْ9
طنيي سييشأأ لقبسيير ا قيي

نطييال

فهييل قيي

قيي قييلّ قاييه سييبال

لر نقرم ل قاس نمؿي خشأبيًْ

أقيياس قهيي نهيياي قاييًْ دخييا

يسيي لهلل طا نشنيي ليي وشبييًْ قايي

فقامييي لغرب قييي خقّيييًْ أخقايييل

(نهات1115 ،م)131 9
أف يػش لقفرشأ طضهش ض يشلنًْ لحبابًْ ب سنًْ لقهراول لقر و ا قه ضيًش بيذنى أقهي
سث ف ساذذ بًفش (لقهراول) ل طبهل ل لايل في ذيزل لقهاؾياو أوي ا ققهراويل
ض يشن ا غاش لحبابًْ ذه با ا أفؿل ،و ن فؿل ض يشأ لرمذلًْ ف صل نه أل ق 9
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لسرمبل لقهقه لي م لقهذي ي م ثال أثالثيياايي
خالفًْ طفؿ ق بًفش أذا لب سبى بًذ يطشنا
ن قاشبا ن ل م لقهذي طا نهييقه لقا س ثه ناا
اللذس لهلل لليشط قم نمييل ياذ دي ئ قه آليياا
(نفس لقهػذس)141 9
أف لقهغشب لقًشب ف لألنذقس نًجض لقمقم ي حػ لألدنب ت لألنذقسيا ت ،ألياه
لقج سنًْ لقًجف  ،ي ئطيًْ باي طحهيذ لقمشقبايًْ ،حهذأنيًْ باي صني د لقغشن قايًْ ،نضذياا
لقغشن قاًْ أأالدأ با لقهسرىف
طلّ أالدأ با لقهسرىف فه غ حبًْ لقايذأأ لقطيًشنًْ لقطيهاشأ ،لقري نًيذ نهاربي ً
ققاط ـ لألدب لقاس ئ أنحشس لقهشطأ ف لقهجرهيى لالنذقسي (غشنب0871 ،م )01 9أالدأ
فرح غ قانه لألدب ف لشقبًْ ف لقمشا لقح دي يطش لقهياالدي ،بااهي يشفي فشنسي
ذزأ لقػ قان ت ألأ لشأ ف لقمشا لقس بى يطش أوثشت ف لقمشا لقث ل يطشو ف برهى ف
نذأنه ل لً غشنه ضًشل أطدب أأصسل لي لقشبي ألقاسي أو ني نسيرمبل لقجهايى
ببط ضًْ أقك  ،فاًجب به لقشألد ،أنرها ول ألحذ لاهم طا نىاا قًْ أحذأ ألذ طضي ست
ق رقه حا ل ق 9
نيي أ ا نهييش لألنيي م قبهجريي

وهبي ي لىّيييًْ غييياذذٔ ّ حيييشلمٔ

نحٕسبٕ َ ل قيا لقىيالمِ فالحطي

أٓنػييذذ َّ ييي لقخايي لإلسييالمٔ

(بافاللًْ1112 ،م)73 9
ل لب بس م ف «لقزخاشأ»« 9لجقسه بمشقبًْ لارذي ألحشلس لقهػيش ،أفا ؤذي لقًبي
قجا د لقاهم ألقاثش ،نًطا طذل لألدب ق ؾا يضنه  ،أنره قه طفشلد لقطًشل ألقىر ب يق
حالأأ يطشنه  ،ق سهاقًْ حج به أوثشأ لار به  ،نخقف رقه بًقيا نػي ب ،أويشم طنسي ب
أقه سأ طثالب»(لب بس م0864 9م)318 90 ،
أف يػاس لالؾهحال لألدب يمب غ سلت لقرر س يق لقً قم لقًشب أنذلاشذم قهىربيًْ
بغذلد ،أنمانؿهم قذأقًْ لقخالفًْ لقًب ساًْ نهشت با سألد لألدب للشطأ ن سيىًْ صلذيذأ ذي
لقساذأ ي ئطًْ لقب ياناًْ و ا نهاسذ ف دلطك ف با يقم أطدب ،فى ن لهشلً ف قايلٍ
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ضذنذ لقسالد بذدت ؾا ؤأ ح قه لقهقم «لقفر لقهبا ف لذ لأللا » ذ لي لػي ئذ
لقهذن قً ئطًْ لقب ياناًْ  ،قهزأ لقهذحاًْ طذهاًْ خ غيًْ وانهي لي نهيم لليشطأ ذي طغيضس
لقط يشلت لقًشبا ت حر لقمشا لقًطشن  ،ألذ لسنبف لسهه بطًش لقهذن لقاباي أذي ليى
لقباغاشي طذمّ ل لضرهشأل بهزل لقف ّ أنبذأ طاّ لقب ياناًْ وشس بلّ نر به لألدب ضًشلً
أنثشلً قهاؾاو لذ لقشسا ألقهاقذ لقاباي أبذنًاره «لقفير لقهبيا » لقهً سؾيًْ قبيشدأ
لقباغاشي طذم طيه قه  ،أب ت ف لئًْ أثالثا بار ً ألكقًه 9
ف حس ِ لكقيى طلهي س بيزي سٓيقَم

طغييبح ٔ ف ي صلييشأ لقًط ي قِ و ي قًقمِ

ققب ياناًْ لذحاًْ طخشي لطهاسأ طأسد غ حب لقىطىا طبا ن ً لاه طأّقه 9
سييًذ ا بئيي ٓ ثاايي ت لققّيياي

حيي ياّيي لقحيي ليي ِ آ ِ قُيياي

(لقً لق 0850 ،م)250 9
فاه أف «لقفر لقهبا » نان لقب ياناًْ ف لقبذنى قهذ لقاب و قحقّ ألب حجّيًْ،
أقى ل نهاض لذن لقب ياناًْ ي لذن لقطًشل لقشب ذا لقبًذ لقً قف قذسبيًْ نجًقاي
نهال ق ليرب سذ سلئذأ لقشألاساًْ لقشأحاًْ ف لقطًش لقًشب
أف يػش نهؿًْ لألدب بًذ لقحهقًْ لقفشنساًْ يق لػش أبالد لقط م وي ا لي بيا سألد
لقاهؿًْ لألدباًْ ساذلت فؿاالت ل طبشصذ  9لقه حاف ن غي أي ئطيًْ لقراهاسنيًْ لقري
طب دت لقطًش ب ققغرا ِ لقًشباًْ ألقرشواًْ أخقف ف رقيه دنيالنا «حقايًْ لقكيشلص» أذيا
دنالا قهجهايًْ طضً سذ لقًشباة أدنالا آخش ب سم «ضىافًْ» ذا دنالا طضيً سذ لقرشوايًْ،
أذا نحراي يق بًؽ لألبا ت لقر ل قره لقط يشأ ف لباره ناحاذأ لقر نافا أذ ف
لمبل لقًهش
أقه لوقف ت طخشي ذ « 9نر ئج لألحال ف لأللال ألألفًي » ذيا وري ب يشبي  ،فايًْ
لػع قرهزنب لقافاس أ«لشآأ لقرحلل ف لأللاس» أذ سس قًْ ب ققغًْ لقًشباًْ ف لألدب
أف يػشن لقحذنث ف لج لقػح فًْ نحقم صناب فالص لقهاقادأ ف بااب قبا ا ي م
0735م ،حاث لضرغق ب قػح فًْ أطقف ور ب نشلبم قاس ضهاشلت ياالنًْ «لقذس لقهاثياس
ف قبم ت سب ت لقخذأس» أل سي لقا س لقهطهاسأ بيه صن دأ و ن طقهى لألدب ألقاحاذأ
لقر و ن نرم س قغ ت ،ؾ فًْ ق طسه طخيشي في بقيذلا لقهطيشق ل لي بإنطي
غح ألجالت نس ئاًْ لثل سأص طنكيالا لقري طسسي «لجقيًْ لقسياذلت ألقباي ت» في
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لإلسىاذسنًْ ي م 0812م أل سي يجه غ حبًْ «لقًشأس» لقر طنطحنه في دلطيك يي م
0801م(غشنب)10 90871 ،و طلّ ف لج لقشألنًْ ،فيحأ سألنيًْ يشبايًْ في ني سنب لألدب
لقحذنث ،ذ سألنًْ «حس لقًاللب» قيضناب فيالص أليذ وي ا رقيه يي م 0788م أسألنيًْ
«بذنًًْ فولد» ققى نبًْ لققبا ناًْ يفافًْ وشم أسألنًْ «رلوشأ لقجسذ» ققشألئاًْ لقجضلئشنًْ طحيالم

لسرغ نه
أقمدب لقًشب ف ذزل لقًػش طنؿ ً ب حثي ت ألفىيشلت طخشني ت نحيا لقى نبيًْ لألدنبيًْ
لقً قهًْ با لقط ق  ،ي ئطًْ يبذلقشحه ألألدنبًْ لقم غًْ سىااًْ فولد ألقى نبًْ نًه ت فولد
أل لقط يشلت يقاة لقجً س أسأحاًْ لقمقاا أ
لنره ذزل لقبحث ق لقهس حًْ لقىباشأ لقر نطغقه لقهشطأ في و فيًْ لقهجي الت ،أليذ
أل يق طذم لقطخػا ت لقاس ئاًْ لقب سصأ ،لقالن نًربشا ل طيالم لألدب لقًشب أليذسا
يق ثب ت أبادذ ف لجرهً تٍ طغقب طفشلدذ النًرشفاا ب قهشطأ وًاػش لارج
أغراض الشعر النسائی
نرا أ ضًش لقاس ف لقًػش لقج ذق ألإلسالل طغيشلؼ لقطيًش لقهًشأفيًْ في نقيه
لقفرشأ و قهذ ألقشث ألقهج ألقحىهًْ أ ث سأ قحه س أغاشذ ل لألغيشلؼ ،غايش طاّ طذيم
ا نيذب لقهاي
لألغشلؼ ل قطًشنًْ لقر نهه فاه لقهيشطأ لقج ذقايًْ ذيا لقشثي أرقيه أل ّ
ألقرفجى يقاًْ و ا ل لهه نه أو ن لقخاس طسث ضاليش لقًشب أطغضسذ ضًشلً أدنالنهي
نى د نمرػش يق لقشث (بافاللًْ1112 ،م)06 9
أل يااا ضًشذ ف سث طخاه غخش9
نزوّشُن ققاؤ لقطيهس غيخشلً
فقيياال وثييشأ لقبيي وا حيياق

أطروُييشُأٔ قِىُييلّ غييشأب ضييهسِ
يقيي

خييالنهم قمرقيي ٔ نفسيي

(لقخاس 0857 ،م)41 9
أف ذزأ لقهشحقًْ نهشت ض يشأ طخشي ذ قاق لألخاقاًْ ،ي غيشت يثهي ا أليذح
لً أنة ،أح أ لقحج ب ناس لقثمف طا نمكى قس نه أف لالى آخش طوشله  ،أقه لى
لقاقاذ ب يبذلقهقه حى نًْ قشنفًْ نذقل يق بشليره ف لقشد ألاأ حؿاسذ في لجي قس
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لقخقف أيقاًْ لقمام أذ نخرق ي لقخاس بحذ باه لقر طث ست لً سن ح لايًْ بااهي ،
أبا ضًشل لشحقره أف لقهمذلًْ لاهم لقا بغًْ لقجًذي خػهه
أقى لألخاقاًْ نحاق ق لقهج لؾكشلسلً طأ لسرىه الً قهقه لانه أنهاضذ  ،أالنيزوش
ذزل لقب ب ف ضًشذ ال لسركشلدلً أقه طضً س ف سث غ حبه نابًْ ب حهاش ألأللش لألذيم
طنه و ن لرشأبًْ ل سبل آخش ياذ لج ذشنه بحلش ذزل لقحب
أل لاضلت سث ذ خقا لقىثاش ل ضيًشذ لي لقكميس لقهحسي أي لقيزي أسيم ضيًش
لقخاس ا لخرالف قاق لألخاقاًْ ي لقخاس نبشص ف ناو غقره ب قهشلث أف قباًيًْ
لسرخذلله قه  ،له نؿًه ف لم م طلشب ق لقطًش لاًْ ق لقاذب لي فيولد لقبسير ن 9
«ضًشذ طأفش نااي ً ل ضًش لقخاس  ،أ ا نى ذزل طوثش ضهشأ ،نؿه في لقهيذ  ،أقهي
لذلئ حساًْ ف لقحج خ غًْ»(لقبسر ن 0858 ،م)0 97 ،
فم ق ف لذ لقحج 9
لقها ن بىي لهلل حايث نشلذي
طحج النفقل سيالحه نهي
نربييى طلػيي دلئهيي فطييف ذ
رل ذبف لقحج طسؾ ً لشنؿيًْ
(غمش1115 ،م)234 9
أف لقًػش لقًب س ي لالى لقهشطأ لالبره ي  ،نامسم ضيًشذ قي ضيكشن  9لقطيًش
لقزي نماقًْ لقمااًْ ألقج سنًْ ،أطوثشأ ف لقحب أأغ لقكباًًْ أبًؿًْ نميشب لي لقرهريه،
ألآلخش ضًش لقرػاف ألقضذذ ،نػ دفا ضًش غاف قيشلبًًْ لقًذأنًْ لقري ي ضي في لقميشا
لقث ن ققهجشأ ،أل ضًشذ لاقه نرغض ف لقزلت لإلقهاًْ9
حباييب قيياس نًذقييًْ حباييب

أليي قسييالأٔ فيي لقبيي نػييابٔ

حباييبٔ غي ي بٓ ييي بػيييشي
أضخػيييييييييييييييييييييي

أقىيي ييي فييولدي ليي نغاييبٔ

(غمش0856 ،م)013 9
طل ض يشلت لألنذقس فحذم لألغشلؼ لقر نهه فاه  ،ذي  9لقغيض  ،ألقهيذ  ،ألقهجي ،
أأغ لقكباًًْ ،ألقطىاي ،ألالسرًك ف قًل طبشص طغشلؼ لقطًش لقاس ئ ف لألنيذقس ذيا
لقغض ألشد رقه ق ضااو لقرشف ألققها ألقكشب ف لقهجرهى لألنذقس
نامسم لقطًش لقغضق ق لنج ذا  9لنج أ لقًف ف ألقرشفى ألنج أ لقهجاا ألقطيهاأ ألي
لقط يشلت لقالن نهثق لالنج أ لألأ ذ «لقغس ناًْ لقبج ناًْ» ،نما 9
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نكاك لقػبش أنحيه لِاْ بي نُا

لَنَجٕييضَؤ ا ليي قال سييرشحل طنًيي ا

أوا

أٓل ي ذييا ال لقهييات ياييذ سحيياقهم

أ ال فًيياص نجرايي لاييًْ طحييضلاُ

يهذنهم ألقًياص في نيل أغيقهم

طناييك أسأؼ لقييذّذش طصذييش سنيي اُ

(بافاللًْ1112 ،م)63 9
ف لقطًش لقاس ئ لألنذقس « ،ن ذشأ حب لقهشطأ ققهيشطأ» طي لقجاسياًْ لقهثقايًْ وهي
ياذ أالدأ أحهذأنًْ با صن د ،أوزقه لاؾاو لقهج لقيزي قشلريًْ لقهيشطأ لقطي يشأ في
لألنذقس أطفحط فاًْ أنجشطت – أبىل أل حًْ – يق روش لقسا لت أيق لألقف ل لقبزنئيًْ
لقر نخجل لقشبل ل سألنره أول رقيه النجيذأ يايذ لقهيشطأ لقطي يشأ لقهطيشلاًْ(نفس
لقهػذس)081 9
لنكقك «يهذ لقاهؿًْ» ل فىشأ حشنًْ لقهشطأ لقاباقًْ أؾيشأسأ نًقاههي أ ن حيًْ لقفشغيًْ
طل له قرًبش ي ي قفره لى نه ا بسحش لقشأ لألنثاي ،أقى قم نىسش لقطي يشأ وػيات
به ي ح بض لقخاف ل لا لقً قفًْ بحضى قه لقهاايًْ ،الّ لارػ لقمشا لقًطشن أبمي
لقشث طوثش لنرس ب ً ق ضًش لقهشطأ لقًشباًْ ق سراا ت ذزل لقميشا أ ا نكياس ذيزل لقغيشؼ
قذي ض يشلت ذزل لقضل قاػب نضأيي ً لحسي أن ً ألضلبي ً سيادلأن ً وهي حيذ ليى ني صن
لقهالئىًْ ألبقه ل صن دأ أب حثًْ لقب دنًْ أغاشذ
قارزوش طا ب حثًْ لقب دنًْ وشس بض ٖ وباشلً ل ضًشذ في سثي لبارهي أطل سبهي  ،أ اّ
ضًشذ لقغض أيق أبًْ لقخػاظ لقهىراب ب قهػشنًْ لقهحىاًْ طغب ؾه نشل لألغي ن
لقطًباًْ ،أنس لقا س نسبرًْ قاه طل أسدأ لقا صب لقر نمشب لي ضيًش لقكباًيًْ في
غب ذ  ،فقم نى طل له بهشأس لقال سياي طا نحيا ن دبيًْ قىيل لي لي ت لي طذقهي
ألً سفه  ،أو ن ن صن لقهالئىًْ بحك بى أ النى ي سث رلنه حري أذي نميا ويالم
لقحييب ،أياييذل نافا ي ألقييذنه نحاق ي ق ي "خاس ي بذنييذ " أنرفييك ذييزل لقج نييب
لقس نىاقاب ف ضخػاره لى نضأيه نحا نه س طبً د فقسفاًْ ف ضًشذ
ن صن لقهالئىًْ قم نارج ساي لػي ئذ لقحيضا لقًي قف أسثي لقيزلت ألقطيًاس ب قًضقيًْ
ألقخاف ل لقضل ألقهات فً قفًْ لقحيب قيذنه لقري نطيىل لحياس لػي ئذذ  ،لهراًيًْ
بإسلدنه ي لقسً دأ ،ألاّ لقفش فاه نخش لقهشطأ ي أل سذ أنقماه ف له أي لقشرنقًْ
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طلّ و ن فذأي قال ا با لقط يشلت لقب سصلت بًذ لقهالئىًْ ،طوثشذ بشطأ ف لقركشق
ق لاؾاو لقحب ألقحشنًْ ،حاث نغا بهالياذذ لى لقشبل أل سب بًؽ لػي ئذذ لي
نبشأ نضلس لب ن ف نج أصأ لقهرً سف لالبره ي
أف لقهشحقًْ رلنه نهش بًؽ ض يشلت لاه قهاًًْ يب س يه سأ ف لقًشلق لقر و ن
نًبش بك لًْ ي طح ساسه  ،أيشف بجشطنه لقً قفاًْ ف لا ضًش لقحب أقم نهقه لضلبي ً
لحسان ً لثل ن صن لقهالئىًْ ،غاش طا لػاذنه بما ف لقهلّ لثل لقىثاش ل لقطًش لقاس ئ
لقزي ورب ف لشحقره (نضأي1118 ،م)06 9
طلّ ف يػشن لقح ؾش قم طروش طسه ئه قىثشنه فمذ نفا ف لقما  ،أنهه ف ويل
لج ل لا دن لقطًش لقشلئك
ذىزل حمما طاّ لقهوسخا ساكشت يقاهم فىشأ خ قئًْ ،غياست قهيم طا لقطي يشأ لقًشبايًْ
النحس غاش لقشث أقزقه حذدأل لج قه لقفا ب قشثي أحيذأ ،أطذهقيال ضيًشذ في غايشأ
ف ب سالم ف «قبمًْ ضًشل لقهشلث » أوزلقه لقبحرشي ف «حه سرًْ» لقر طفيشد لقبي ب
لألخاش قهخر سلت ل لقشث قًطش ض يشلت طل غاش لقشث فال لذره م بيًْ ،أويحاّ لقهيشطأ قيم
نمل لقطًش الّ ف لقشث (بافاللًْ1112 ،م)11 9
نتيجة البحث
اّ لػكق لألدب لقاس ئ نفاذ ي لًا لالذره م أ ي دأ لاليربي س قي نري لقهيشطأ
لقًشباًْ لألدب  ،أقاس ي لفهام ثا ئ  ،طنثاي – روياسي ،نؿيى ذيزل لقاري في يالليًْ
لخرالف ؾذّي – نا لؿ  ،لى نر لقشبل لألدب
ألقهػكق بهزل لقهًا نحاقا يق ن سنب لألدب لقًشب س ذه فاًْ لقهشطأ لاز يهياد
لذنهًْ ،نًاد ق ل لبل لقفر لإلسالل الّ طا لس ذهره طذهق بسبب ل لً ناش لاهايًْ
سبك با لقفااا ألآلدلب أثم ف نهه أبا نه م لبق لاللًْ لقماّأ ،طأ سيقكًْ يقي سطسيه
سبل ناضو ق لقرسقّف ذىزل بشي نفؿال ضًش لقفخش ألقهذن ألقهج يق ضيًش لقشثي ،
طي نفؿال ل نًبش ي لقماأ أنخذم لقسقكًْ يق ضًش «لقؿً ألقؿًف »
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أقئ و ن لقهشطأ لًربشأ ،ف نه م لقمام لالبره ي  ،ل باس لقؿيًف فميذ طذهيل
بطًشذ أسمف روش لقط يشلت لققالن بقغ يذدذ  131ض يشأ ،ل لقخاس ق أالدأ با

لقهسرىف
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المصادر والمراجع
لب بس م ،طبالقحس

0864م ،الذخيزًُْ في هحاسي أّل الجزيزًُْ ،نحماك حس ا يبي س ،نيانس 9لقيذلس

لقًشباًْ ققىر ب
لب لرابًْ ،طبالحهذ يبذلهلل ب لسقم 0875م ،الشعز ٍالشعزاء ،باشأت 9دلس حا لقًقام
لألغفه ن  ،طبا لقفش 0877م ،أخثار الٌساء في کتاب األغاًي ،بهى أضيش يبيذ لأللايش لهاي  ،بايشأت9
لوسسًْ لقىرب ققثم فًْ
لقبسر ن  ،فولد طفشلم 0858م ،دائزًُْ الوعارف ،باشأت 9الن
بافاللًْ ،سًذ 1112م ،الشعز الٌسَي األًدلسي ،باشأت 9دلس لقفىش
لقخاس  ،نهرؿش با يهشأ 0857م ،ديَاى ،باشأت 9دلس لقرشل
لقشلفً  ،لػكف غ دق 0863م ،تاريخ آداب العزب ،باشأت 9دلس لقىر ب لقًشب
غمش ،يبذلقبذنى 0856م ،شاعزات العزب ،لكش 9لقهىرب لإلسالل
قشلباط  ،باس 0870م ،األدب هي الداخل ،باشأت 9دلس لقكقاًًْ
لقً لق  ،به لقذن

0850م ،الکشکَل ،نحماك لقك ذشي لقضلأي ،قابا  9دلس حا لقىرب لقًشباًْ

غشنيب ،سأص 0871مً ،سوات ٍأعاصيز في الشعز الٌسائي العزتي الوعاصز ،بايشأت 9لقهوسسيًْ لقًشبايًْ
ققذسلس ت ألقاطش
وح قًْ ،يهش سؾ 0871م ،أعالم الٌساء في عالن العزب ٍاإلسالم ،باشأت 9لوسسًْ لقشس قًْ
لقىاالن  ،بشلذام الن  ،أدتيات هي الغزب ،دلطك 9لاطاسلت دلس لقشألد
أناس  ،صذاس 0877م ،علي الشاطيء اآلخز ،لقجضلئش 9لقهوسسًْ لقاقااًْ ققىر ب
نهّات ،ضباش 1115م ،شاعزات العزب في الجاّليًِْ ٍاإلسالم ،باشأت 9لىربًْ لألذقاًْ

المقاالت
لشلدي ،لحهذ ذ دي أ پا م وشنه 0280 ،ش« ،تجليات الحة ٍالوزأة فیي أشیعار ًیزار قثیاًي»،
فػقاة دسلس ت لألدب لقهً غش ،ب لًة آصلد لإلساللاة ف باشف  ،لقساة  ،3لقًذد  902غع 010-70

