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الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 
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( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة ع
َ
( صفحة للبحوث 25لى )تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ
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  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –، وُيحال النقل غير املشروع
َ
م( للفحص األ ِ
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و الرفض، فضال
َ
جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ن يلتزم الباحث )املؤ  -5
َ
ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي :يجب أ ِ

 
 ل

 . ي: يرسل بدون اسم
َ
ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

َ
 يجب أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

نت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كا

برز ما في العنوان من 
َ
عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتينوتثبيت كلم، (350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ا الشرو  م 
َ
ة فكما هو مبي ن التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ ط  العلمي 

 على النحو اآلتي : 

  ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة
َ
يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

و 
َ
ها أ ِ

 
ا في متن البحث .على تحقيقها وحل  دحضها علميًّ

  د ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
يعمل الباحث على تحديد أ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

 ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح ا
َ
لذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما يجب أ

بع فيه .
 
دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

َ
ن يراعي أ

َ
 يجب أ

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

 ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها
َ
البحث، واختيار  يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات 
َ
سئلة البحثية أ

َ
 التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

وزان ُيقبل 
َ
و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

َ
البحث أ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقت ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
ض ى أ

                                                            التنويه
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َ
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ت
ْ
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ُ
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َ
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وِر الل
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َحش 
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مة امل ِ

هـ( على الشرح الصغير لبحرق على 1325مقد 

فعال
َ
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ْيَمن ف
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ُ
ِرق فل

ْ
ش

َ
ْست

ُ
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َ
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 ِإيمان عزيز خضر وعمار عبداللطيف زيد العابدين      ومكوناته وفوائده للباحثين والدوريات
861 - 892 

ة ساليب التحليل املوضوعي  ملصادر املعلومات في البيئة الشبكي 
َ
 أ

ر عبدالبا                                                              و رفل نزار عبدالقادر قيمجد ميس 
893 - 924 

استراتيجية البحث عن الرسائل الجامعية بواسطة رؤوس املوضوعات في قواعد البيانات 

   Pro-Questاملتاحة على االنترنت : قاعدة بيانات 

ر عبدالباقي                                                              لقادرو رفل نزار عبدا مجد ميس 

925 - 956 

ة  ة التعليمي   تكنولوجيا املعلومات ودورها في العملي 

 وسمية يونس سعيد شهد وعد هللا ياسين                                                              
957 - 984 

 تحديات أمن املعلومات واألمن السيبراني في مؤسسات املعلومات

 و سمية يونس الخفاف مهند محمد منيب                                                              
985 - 1012 

اعتماد األساتذة الجامعيين على مواقع التواصل االجتماعي كمصدر للمعلومات: كلية 

نموذًجا
ُ
 و سرمد صديق غازي  شيماء هاشم يوسف      اآلداب جامعة املوصل أ

1013 - 1046 

  تجتاا علم اال حبوث

 دراسة اجتماعية تحليلية لتفاوت التنموي بين الشرق والغربا

يوب خليل ِإبراهيم الجبوري                                                              
َ
 وحارث حازم أ

1047 - 1070 

سة درا -املجتمع العربي وثنائية الشرق والغرب  -املرحلة الحضارية ودراسات االستشراق

 و نادية صباح الكبابجيشفيق ِإبراهيم صالح                                                 تحليلية
1071 - 1094 

 دراسة مقارنة بين الصالبة والحداثة التغير عند باومن وابن خلدون 

حمد جاسمو عليافراس عباس فاضل البياتي                                                      
َ
 ء أ

1095 - 1111 



وانعكاساتها على التجربة  بعض التجارب الدولية في الخدمة االجتماعية املدرسية

اس قادر                                                                          الكوردستانية  مهدي عب 
1112 - 1142 

دراسة تحليلية  الثقافة املادية الغربية وانعكاساتها على الحرف اليدوية الشرقية

 فائز محمد داؤد                                                          اجتماعية في اسواق املوصل
1143 - 1178 

دراسة  ( في تخطيط املدن العراقية وآثارها االجتماعيةالغربية  -الثنائية ) الشرقية 

 السبعاوي  محمد عبدهللا يوسف حامد                                 تحليلية في مدينة املوصل
1179 - 1198 

 مواقع التواصل االجتماعي وتأثيرها على القيم السوسيوثقافية في املجتمعات العربية  

 زهية بختي                                                                                                       
1199 - 1224 

 وسائل الثقافة الغربية ودورها في تمكين املرأة املوصلية )التسويق اإِللكتروني  نموذًجا(

ة  -  نسمة محمود سالم                                                                   -دراسة ميداني 
1225 – 1252 

  الفلسفة حبوث        

 حلول ابن رشد إلشكالية املحرك األول عند أرسطو  

 سامي محمود ِإبراهيم                                                                                        
1253 – 1276 

 من دوغما اإليديولوجيا إلى فضاء اإلبستمولوجيا املضادسفة االستغراب )االستشراق فل

 هيثم محمد مصطفى                                                                                        
1277 – 1296 

دراسة تحليلية في الفكر الفلسفي السياس ي  -التصور الغربي للثورات في العالم اإلسالمي

ف                                                        د لويسلبرنار 
 

د العال  حسين ذنون سليم محم 
1297 – 1314 
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 سالممعجم النساء الشاعرات يف اجلاهلية واإِل

 وقفة مع املصطلح واحملتوى

 ميان خليفة حامد ِإ و حممد صاحل دنيا عزيز

15/10/2022 تأريخ القبول:       3/10/2022 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

ية ليسعى هذا البحث إلى الوقوف عند كتاب )معجم النساء الشاعرات في الجاه        
لية لغاية القرن ، الذي ورد فيه ذكر لشواعر عرب من الحقبة الجاهواإلسالم( لـ) عبد مهنا(

وهي محاولة وتجربة هادفة لقراءة المعجم الذي ترجم سير وأشعار النساء السادس الهجري، 
"بيتًا موزعة ما بين مقطعات 4052ذ بلغ عدد أبياتهْن فيه "إ   ؛في النص األدبي القديم

ديم نظرة سريعة : تقة تمثلت فييدمحاور عدبصائد، تناولنا هذا البحث ت وقومقطوعا
: )إفراده للشواعر، المنهج الذي اتبعه مؤلفُه من حيث، و وشاملة عن الكتاب، والتعريف به

وتسلسلهْن، والصعوبات التي واجهته في أثناء جمعهْن(، ونظرته حول عرض القدماء لها 
 عن نظرة الدارسين فضاًل  ،ة لجميع األبيات الواردة فيهاملوألدبها. وتقديم إحصائية ش

كالنابغة الذبياني، وابن  واألدباء لشعر المرأة، فمنهم من قّدم المرأة وأعتدَّ برأيها وشعرها
وكذلك تناولنا التسميات المتعددة  ،ى عكس ذلك كبشار بن برد، والعقادومنهم من رأ ،األثير

 .فاتهم لها، والدراسات السابقة لشعر المرأةالتي أطلقت على شعر المرأة وتعري
األدب النسائي، أدب األظافر الطويلة، الفحولة النسائية ، كتابة الكلمات المفتاحية:     
 .المرأة
 
 
 

                                                 

 طالبة  ماجستير/قسم اللغة العربيَّة/كلية التربية للعلوم اإِلنسانيَّة/جامعة الموصل. 
 جامعة الموصل/قسم اللغة العربيَّة/كلية التربية للعلوم اإِلنسانيَّةُأستاذ مساعد/. 
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 مدخل : 
عـادة قـراءة النسـ  الـذي جـاءت عليـه يعـد جـزءً  ا لعل البحث فـي المعـاجم األدبيـة واد

الـذي قيـل فيـه الـنص، فضـال عـن معرفـة من الكشـف عـن هويـة الـنص الـذي يمثـل العصـر 
إبعـــاد العمـــل المعجمـــي حـــين تقتـــرن األســـماء مـــع تعـــدد انتماءاتهـــا النصـــية لتوضـــ  نفســـية 

ا علـــى واحـــد مـــن هـــذه المعـــاجم وهـــو المؤلـــف او المحقـــ  او الكاتـــب مـــن هنـــا وقـــع ا تيارنـــ
الكتــب  معجــم النســاء  الشــاعرات فــي الجاهليــة وادســالم ( لعبــد أ. مهنــا الصــادر عــن دار)

 م.             1990 –هـ 1410لبنان بطبيعته ادولى لسنة  -العلمية بيروت
فـــي الجاهليـــة(  المتفـــّر  المجهـــوللقـــد جمـــع هـــذا المعجـــم ))شـــعر شـــواعر العـــرب 

وكـذلك علـى حسـب قـول المؤلـف انـه لـم يتعـرض  1وادسالم حتـى القـرن السـادس الهجـري((
مطبـــوو او متـــداول ومعـــروف ، وقـــد اكتفـــى لشـــواعر العصـــور اد يـــرة ؛ألن أكثـــر شـــعرهن 

بتعريــف ش صــية ال نســاء واثبــات بعــض قصــائد مــن قصــائدها الكثيــرة ألن ديوانهــا مطبــوو 
وشــعرها متــداول، وكــذلك ادمــر تقريبــا بالنســبة لليلــى اد يليــة ثــم افــرد صــاحب المعجــم مــا 

وف الهجائيــة، كـان مبـدوًء بلفـظ )أم( او )ابنـة( او ا ـت، ورتـب تسلسـل الشـواعر علـى الحـر 
وكذلك اشـار صـاحب المعجـم الـى كـل شـاعرة عـدها جاهليـة ، فضـال عـن الصـعوبات التـي 
واجهتـــه اثنـــاء جمـــع المـــادة ،ومنهـــا ادضــــطراب الحاصـــل فـــي كتـــب التـــراث حـــول اســــماء 
الشواعر، فكانت ترد اسـماء عـدة لشـاعرة واحـدة ، وكـذلك حيـث كانـت تنسـب قصـيدة واحـدة 

عـدة ، مـع ا ـتالف فـي اللفـظ احيانـا ، وربمـا فـي الروايـة وقـد  او ابيات في قصـيدة لشـواعر
نبه الى ذلك في هوامش المعجم ، و سنأ ذ بعضا من الشواهد علـى ذلـك ، نبـين فيهـا هـذه 

 .  2ادشكاليات ، وقد جمع صاحب المعجم شعرا لم يزيد على ال مس مائة امرأة شاعرة
رى او الدراسـات التـي اجريـت ونالحظ من  الل قراءتنا لهـذا المعجـم والكتـب اد ـ

مؤ را على شعر المرأة انهم نبهـوا علـى قضـية مهمـة وهـي تعـرض المـرأة العربيـة ونتاجاتهـا 
اددبيـــة الـــى ادهمـــال مـــن قبـــل النقـــاد ومـــدوني التـــراث العربـــي ، واشـــار الـــى ذلـــك صـــاحب 

، فهـي المعجم بقولـه عـن المـرأة الشـاعرة ))ف نهـا لـم تكـن مغبونـة فقـط فـي العصـر الجـاهلي 

                                                 

 7معجم الشاعرات النساء في الجاهلية وادسالم: ( 1
 7( معجم الشاعرات النساء في الجاهلية وادسالم: 2



 
 هـ1444م( /1/11/2022) تشرين الثاني/  املؤمتر العاشر لكلية اآلدابوقائع  /(90/1العدد )ق ملح                         

 247 

ايضا منسـية فـي العصـور ادسـالمية و اصـة عنـد المهتمـين بتـدوين التـراث العربـي وا بـار 
ونجـــد ان صـــاحب المعجـــم يطـــر  تســـاؤد مهمـــا بقولـــه ))وهنـــاك مـــن  1الشـــعر والشـــعراء ((

يتساءل : طالما ان المرأة استرسلت في قرض الشعر وحفظـه وروايتـه ، وسـارت مـع الرجـل 
الغــة شــوطا بعيــدا ، بحيــث نبــغ مــن النســاء عــدد د يحصــى مــن فــي ميــادين الفصــاحة والب

الشــواعر المجيــدات اللــواتي طــرقن كــل ابــواب الشــعر المعروفــة فــي ذلــك الــزمن : كالمــد  ، 
والرثــاء ، والهجــاء ، والغــزل ، والحكمــة ، واثــارة الحمــاس، والوصــف ، والتحــزب السياســي ، 

ي المتانـة والفصـاحة وصـّحة اللغـة ، والقومي ... حتـى ان بعضـهن سـايرن كبـار الشـعراء فـ
اذا كــان للنســاء كــل هــذا ادثــر ، ولهــًن هــذ النســبة الكبيــرة مــن الشــعر ، فــأين الــدواوين التــي 
 حفظت هذا األثر ، واين نصيب ا بارهّن واشعارهّن في كتب األدب وا بار العرب ؟!((  

ي وجـدناها ان هناك اجابات كثر على هذا السـؤال ولعـل ارجـ  إجابـة هـي تلـك التـ
كتاب )نزهة الجلساء في اشعار النساء( والتـي فحواهـا ))فـالمرأة قـد تحسـن كتابـة القصـص، 
وقد تحسن التمثيل، وقد تحسن الرقص الفني من ضروب الفنون الجميلة، ولكنهـا د تحسـن 

مـن حيـث هـي -الشعر، ولّما يشتمل تاريخ الدنيا كله بعـد علـى شـاعرة عظيمـة، ألن ادنوثـة
يســت معبــرة عــن عواطفهــا ود هــي غالبــة تســتولي علــى الش صــية اد ــرى التــي انوثــة ل ل

تقابلها بـل هـي ادنـى الـى كتمـان العاطفـة وا فائهـا، وادنـى الـى تسـليم وجودهـا لمـن يسـتولى 
عليه من زوج او حبيب، ومتى فقدت >>الش صية << صد  التعبير، وصـد  الرغبـة فـي 

 2ا، فالذي يبقى لهـا مـن عظمـة الشـاعرية قليـل !!((التوسع وادمتداد، واشتمال الكائنات كله
فــــنالحظ هنــــا حســــب هــــذا القــــول ان المــــرأة حســــب رأي القــــدماء )د تحســــن قــــول الشــــعر(، 
والتاريخ  لم يشتمل على شاعرة عظيمة ! وادنوثة ليست معبرة عن عواطف المرأة الشـاعرة 

 بل هي تكتم العاطفة وت فيها. 
(( اي المــرأة الشــاعرة فقــدت صــد  التعبيــر ، وعلــى حســب رأيــه ان )) الش صــية 

وصــد  الرغبــة فــي التوســع وادمتــداد ، والــذي بقــًي لهــا مــن عظمــة الشــاعرية قليــل ، ولعلنــا 
                                                 

 6المصدر نفسه: ( 1
، وينظر: شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي، عباس محمود 17ادمام جالل الدين السيوطي: ( 2

  152-151م :  1937 –هـ  1300القاهرة،  –العقاد،  مطبوعات مكتبة النهضة المصرية 
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نرى عكس ذلك تماما ، فالمرأة تحسن قول الشعر ونظمـه كمـا يحسـن الرجـل تمامـا فالشـعر 
ريحـــة الشـــعرية لـــيس حكـــرا علـــى جـــنس دون ا ـــر فهـــو ميـــدان ابـــدو فيـــه كـــل مـــن امتلـــك الق

والموهبــة مــن الــذكور واإلنــاث، فنجــد مــن  ــالل القــراءة لهــذا المعجــم ان المــرأة اجــادت فــي 
ميــــادين الشــــعر كافــــة ونأ ــــذ مــــثال  لــــذلك صــــفية بنــــت ثعلبــــة الشــــيبانية الشــــاعرة الجاهليــــة 
المعروفة بالحرقة التي ابدعت في ميـدان الحماسـة والف ـر وكـذا الهجـاء فنجـد لهـا مـن اروو 

 ات تثير بها قومها على القتال ضد كسرى وجيوشهم والصبر فيه قائلة :  ادبي
 ماذا ترون بني بكٍر فقد نزلت                كبر الذوائب واالخرى على االثرِ 
 اتصبرون  لشعواٍء  ُملْمَلَمٍة                   من االعاجم بالُنَشاب  والوترِ 

 فالصبُر يحلل فوقَ  االنجِم الُزهرِ      اّني اجرت بكم يا قوم فاصطبروا         
 1إيها اجيبوا بني بكر ُحَجْيَجَتُكْم             ما عنَجُكْم َوْيَحُكْم من غاية الخبِر .

 
الـم ُتحســن الشــاعرة هنـا قــول الشــعر ونظمـه و اصــة فــي هـذا الوضــع الحّســاس ؟! 

ــا الشــاعرة لغــة جميلــة جزلــة قويــة واحســنْت فــي ا تي ارهــا للكلمــات المناســبة فقــد امتلكــْت هن
ونسجها نسٍج محكم حيث است دمْت ادستفهام وسيرته  لي دم غرضـها ادساسـي وهـو اثـارة 
حماســة قومهــا وتشــجعهم علــى مواصــلة القتــال والصــبر فيــه للــدفاو عــن ادرض والعــرض 
كقولهــا :) مـــاذا تــرون... ، أتصـــبرون  لشـــعواء ململمــة ، ام لســـتم اهــل صـــبر( فاســـتعمالها 

ادستفهام لم يكن لغرض ادستفهام نفسه بـل للتعجـب  وترسـيخ فكـرة مفادهـا عجبهـا  ألدوات
مــن رجــال اشــداء اقويــاء الجســوم د يصــمدون امــام عــدٍو جــائر ظــالم ، واســت دامها كــذلك 
ألدوات النداء له اثر فّعال في تغيـر مجـرى الحـرب فنـادْت قومهـا ب ) يـاقوم فاصـبروا... ، 

ألثـــارة ن ـــوة قومهـــا وحماســـتهم فهجـــت  القـــوم علـــى اثـــر كالمهـــا ايهـــا اجيبـــوا بنـــي بكـــر...( 
وغيـرهن مـن  3و )كتيبة بنت الوقعـة السـعدية(  2وكسروا شوكة كسرى . وكذلك  )الشموس(

 الشاعرات ابدعن في هذا المجال .
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اما عن ادنوثة وحسب تلـك المقولـة السـابقة الـذكر والتـي ادعـت انهـا ليسـت معبـرة 
رة بــل رجحــْت انهــا تكــتم العاطفــة وت فيهــا، ولعلنــا د نؤيــد هــذه عــن عواطــف المــرأة الشــاع

الفكرة، فاألنوثة هي احدى مقومات ش صية المرأة الشاعرة وهي احدى ادشياء المهمـة فـي 
إثارة شاعرية المرأة الشاعرة، كما ان الرجولـة احـد مقومـات ش صـية الرجـل الشـاعر وتلعـب 

موهبــة انعــم اا بهــا علــى بعــٍض مــن عبــاده ولــم دورًا فــي شــاعريته، فالشــعر والشــاعرية هــي 
ي ص بها جنٍس عن ا  ر اي فقد وهبها لكل من الرجل والمرأة ، فالمرأة هنا لم تفقـد صـد  
التعبير وصد  الرغبـة فـي التوسـع وادمتـداد بـل ولهـا حـظ   وفيـر مـن الشـاعرية حالهـا حـال 

ان شـاء ا ، ومثـال بسـيط علـى نظيرها الرجل ، وهذا ما سنحاول اثباته من  ـالل الدراسـة 
ـــادين الغـــزل كافـــة والهجـــاء والمـــدي   ذلـــك اســـتطاعت المـــرأة الشـــاعرة علـــى الغـــوص فـــي مي
والف ـــر والرثــــاء والحماســــة والوصـــف والعتــــاب والشــــكوى واتســـمت اغلــــب اشــــعارها بصــــد  
التعبير ، فصد  التعبير في الشعر لم يقتصد علـى جـنس الرجـل فقـط بـل للمـرأة حـظ وا ـر 

 ك ، ومثاله معاتبة  فضل الشاعرة لسعيد بن حميد من ذل
 احد ُكتّاب الدولة العباسية، حينما عزم على سفرة وتركها، فقالت له: 

بر والجلِد     كذبتني الودَّ إْن صافحت مرتحًلا           1كف الفراق بكف الصَّ
 2 بالشوق نفسك لو تصبر على البعدِ   الهوى والشوق لو ُفجعْت      ال تذكرنّ 

فنجد هنا صد  تعبير الشاعرة عن مشـاعرها والمهـا لقـرار حبيبهـا بالسـفر وترجيهـا 
لــه بــالت لي عــن قــراره وقــد نوعــت فــي بيتيهــا هــذين بــين اســاليب اللغــة العربيــة للددلــة علــى 
الحالة التي تعيشها وكثرة ادفكـار التـي راودتهـا والحـزن الـذي اجتاحهـا عنـدما سـمعت ب بـر 

وقـدمت جـواب الشـرط علـى فعلـه لتأكيـد علـى فكـرة  –بدأت الغير طلبـي عزمه على السفر ف
عدم صدقه في ودها قائلـًة : )كـذبتني الـودَّ إْن صـافحت مـرتحاًل ( اي تأكـد عـدم صـدقه ان 
ــر علــى الــوداو والرحيــل، ومــن ثــم تســت دم اســلوب الجنــاس )كــف، بكــف( ف وابــي فعــل  أصَّ

م لتأكيــد علــى ثبــات موقفهــا وكرههــا امــر فراقــه امــر تــأمره بــأن يتــرك امــر رحيلــه والثانيــة اســ
ـبر، تصـبر( فموقفهـا ثابـت د تسـتطيع الصـبر علـى فراقـه ولكنهـا  وتعيد تأكيد الفكـرة بــ )الصَّ
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تسأله عن مقدرته على الصبر على بعدها ، وتعيـد ذلـك ب عـادة اسـت دامها ألسـلوب الشـرط 
جملـة فعـل الشـرط ونجـد الثالثـة  ونجد ان جوابه ايًضـا مقـدم عليـه )د تـذكرن الهـوى( وكـذلك

)لو تصـبر علـى البعـد( وجوابهـا ايضـا مقـدم عليهـا )فجعـت بالشـو ( وكأنهـا تعـرف اإلجابـة  
مســـبًقا وقـــد ذكرتهـــا فـــي بدايـــة بيتيهـــا وهـــي )كـــذبتني الـــود( ، وكـــذلك د ننســـى ان الشـــاعرة 

لـه وشـوقها  است دمت ايًضا اسلوب التكرار فكررت كلمة )الشو ( مرتين للددلة على حبهـا
له حتى وان كان معها وبقربها وكذلك كررت جرف الباء مرتين للددلة علـى ان بعـده عنهـا 
سيتســبب بكســرها وشــعورها بال ــذدن ومــرارة البعــد ، ومــن هنــا نجــد ان المــرأة الشــاعرة لــديها 
مــن الشــاعرية الكثيــر الكثيــر وصــد  التعبيــر ، وهنــاك امثلــة كثيــرة لشــاعرات ُا ــر د يســعنا 

 مقام هنا لذكرهّن وسنحاول ذلك في دراستنا هذه . ال
ونعـــود لبجابـــة الثانيـــة للســـؤال الـــذي طرحـــه صـــاحب المعجـــم والـــذي فحـــواه ايـــن   

الــدواوين الـــذي حفظـــت تـــراث الشـــواعر ؟! وايــن نصـــيب ا بـــارهّن فـــي كتـــب اددب وا بـــار 
ت ، حينمــا قــال ، ولعلنــا نــرج  انــه يتفــ  فــي اجابتــه لهــذا الســؤال مــع بشــير يمــو  1العــرب ؟!

يمــوت فــي كتابــه ))فــ ن الشــعر النســائي مهضــوم الحــ  ، مهــيض الجنــا  فــديًما و حــديثًا ، 
فمــا تكــاد تــرى ديواًنـــا لشــاعرة ، او مجموعــة لنابغــة ، اهمـــل ذلــك ادولــون ، ومضــى علـــى 

مقارنــة بشــعر الرجــل حيــث ســعى الدارســون ومــدوني التــراث واد بــار  2اثــارهم المتــأ رون (
بيانـــه ونجـــده ُيشـــير الـــى ذلـــك بقولـــه :))فانـــت اذا تصـــفحت م تـــارات الشـــعراء الـــى جمعـــه و 

كحماســة ابــي تمــام والبحتــري وغيرهمــا مــن ادقــدمين ، او م تــارات البــارودي وامثالــه ومــن 
المتأ رين د تجـد فيهـا شـعًرا نسـائًيا اد مـا نـدر كـان الـدهر قـد حكـم علـى المـرأة بـالظلم فـي 

 . 3(( كل شيء حتى في اددب والشعر
وكالهمـــا رجـــ  ذلـــك ادمـــر اي اهمـــال جـــامعي الـــدواوين واهـــل اد بـــار لشـــعر المـــرأة  

وادبهــا الــى عــدة اســباب منهــا :اثــرة الرجــل وأنانيتــه وحبــه لنفســه واســتئثاره وحــده بكــل  ولعــل 
ذلك كان تعمًدا من األولين  ام كان منهم اهماًد ونسياًنا وربما دنهم ما كـانوا ينظـرون الـى 
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ن بعــين ادعجــاب وقــد يعــود ادمــر الــى مــا يفســر بــرو  الحشــمة، عــدم تبــذل المــرأة اشــعاره
حتى في نشر ادبها وبيان شعورها، والمرأة بال ريب ار  عاطفة وشعورا من الرجل ، ولكنـه  
اوفر علًما ، بما يتا  له الوقت والوسائل للتوفر علـى الـتعلم والمزيـد مـن الرقـي ، فـالمرأة )) 

ى بيــان مــا ي طــر فــي افكارهــا مــن معنــى ، ومــا يجــول فــي دماغهــا مــن بــال ريــب تقــدر علــ
نظريــات ، ومــا تضــطرب بــه روحهــا مــن حــادت نفســانية ، ولكــن الرجــل يملــك مــن حريــة 
القــول والعمــل، مــا د تملكـــه هــي فهــو  اجـــرأ علــى اظهــار افكـــاره الغراميــة ، وعلــى الجهـــر 

 . 1عفة وفجور ((بالغزل والتشيب ، ووصف حادت الغرام من هجر ووصال و 
ان هناك بعض الشاعرات الالتي  حاولن مجاراة الرجـل فـي مجـال الغـزل والتشـبيب  ، 
ومنهن بثينة بنت حبـا التـي صـرحت باسـم حبيبهـا جميـل عنـدما سـمعت ب بـر موتـه وقامـت 
برثائه ، وكذلك برة العدوية التي لها ابيـات فـي الغـزل الحّسـي ، وكـذلك حفصـة بنـت الحـاج 

و ولــه بنـت ثابــت ادنصـارية التــي لهـا ابياتًــا فـي التشــبيب وغيـرهن مــن الشــواعر الركونيـة ، 
اللواتي حاولن مجاراة الرجل في هذا المجال بل وبعضهن حتى الرجل لـم يجـرأ كجرأتهـا فـي 

والتــي نتحــرج مــن ذكــر ابياتهــا فــي دراســتنا هــذه...  2بعــض ابياتهــا كــأم الضــحاك المحاربيــة 
عن الرجـل كفـاءة للعمـل والظهـور فـي كـل الميـادين التـي ظهـر  ))فالمرأة في ادصل د تقل

فيهــا ، ولكــن الوســائل اظهرتــه ، وفقــدانها عنــد المــرأة حجبهــا ، فجعلهــا مجهولــة لــود بعــض 
   3افراد علماؤنا ادول ، حفظوا لها ولنا بعض هذا الشعر((

وقـــد نبـــه  صـــاحب المعجـــم الـــى  قضـــية مهمـــة مفادهـــا ان الـــذي ))يســـتعرض الحيـــاة 
ادجتماعية لغرب الجزيرة ، يرى ان المرأة كانت م لوًقا مهضوم الحقو  ، حطاًما يـورث مـع 
المــال والماشــية ، تُــْوء ُد وهــي طفلــة ، وُتســبى فــي الحــروب ، وُتحــرم مــن الميــراث ، بــل تــورث 
هـي نفســها ، حتـى انهــا وصـلت فــي المجتمـع الجــاهلي الـى درجــة مـن المهانــة لـم تصــل اليهــا 

مسـتنًدا 4مـع ا ـر  حتـى عـاب القـركن الكـريم المشـركين والقيمـين علـى شـؤونها ((امرأة في مجت
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ل ــُه اأْلُْنث ــى )}الــى ذلــك فــي قولــه تعــالى عنــدما  اطــب المشــركين :  ( ت ْلــك  إ ًذا 21أ ل ُكــُم الــذَّك ُر و 
يز ى )    1( {22ق ْسم ة  ض 

)الرجــل(  وكــذلك اشــار صــاحب المعجــم الــى قضــية العــار وال ــوف مــن نظــرة القــوم لــه
عنـــدما يرزقـــه اا ادنثـــى ))واذا انجـــب احـــدهم انثـــى تـــوارى مـــن القـــوم  ـــوف العـــار وهجـــر 

، واستدل بذلك من عتـاب زوجـة ابـي حمـزة 2زوجته د لذنب ارتكبته اد ألنها انجبت انثى((
 ي لزوجها حينما هجرها قائًلة بحزن عندها رّقصت وليدتها: الضب

 3يظُل في البيت الذي يلينا          ما ألبي حمزة ال   يأتينا      
 غضبان ان ال نلد البنينا                تاهلل ما ذلك  في   ايدينا
 وانَّما نأخذ ما اعطينا                ونحن كاألرض لزارعينا

 ننبُت ما قد زرعوه فينا
ولعلنا نالحظ قضية مهمة ان العرب كـانوا يعلمـون منـذ القـدم و اصـة بعـد مجـيء 

سالم ان تحديد جنس المولود يقع على عات  الرجل ، اما المرأة فـال د ـل لهـا بـذلك انمـا اد
هـــي كـــادرض التـــي غرســـت فيهـــا البـــذرة فتنمـــوا فيهـــا وتترعـــرو ، فالنقطـــة فـــي هـــي البـــذرة 
المسؤول عنها الرجل وهو المسؤول عن تحديد جنسـها سـواء كـان ذكـرا او انثـى و باتحادهـا 

ينمو دا ـل رحـم المـرأة الـى يحـين موعـد وددتـه ،وعلـى الـرغم مـن مع البويضة تصب  جنينا 
ذلــك فنجـــد ان بعـــض الرجـــال يتجـــاهلون هـــذه المســـألة وُيحمـــل المـــرأة مســـؤولية ذلـــك، فيقـــوم 
بعض الرجال بتطلي  زوجاتهم او يتزوجون عليهن او يهجـروهنَّ . فيـذروهن كالمعّلقـة غيـر 

غلــب اشــعار النســاء المحتويــة علــى قضــايا المطلقــة ...  فتجــد ان العينــة قــد احتــوت علــى ا
وموضوعات مهمـة وهـذا كـان سـببا مهمـا دفعنـا الـى دراسـة شـعر المـرأة وا تيـار هـذه العينـة 

 له، 

                                                 

 .  22سورة النجم / اآلية:  1)
ينظر : ومضات من تاريخ العرب ، عبد العزيز ، 6معجم النساء الشاعرات في الجاهلية وادسالم :   2)
 148-147كردي :  ال

 104ينظر: ،  6المصدر نفسه :   3)
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فهــذه العينــة قــد جمعــت شـــعر الشــواعر علــى مــر العصــور مـــن الجــاهلي الــى حتــى القـــرن 
ـــالي معر  ـــا ادطـــالو علـــى اشـــعار النســـاء وبالت فـــة افكـــارهن الســـادس الهجـــري، ممـــا اتـــا  لن

 والقضايا التي طرحنها على مر العصور من قضايا اجتماعية وفكرية وسياسية ودينية. 
ان المـــــرأة حالهـــــا حـــــال الرجـــــل طرحـــــت هـــــذه القضـــــايا فـــــي شـــــعرها عـــــن طريـــــ  
موضوعات الشعر نفسها من مدي  ورثـاء وهجـاء ووصـف ... الـخ ، فـنحن لـم نهـتم بدراسـة 

تســـليط الضـــوء علـــى الموضـــوعات والقضـــايا التـــي عصـــر الشـــاعرة نفســـه حاولنـــا التركيـــز و 
طرحتها المرأة الشـاعرة مـن  اللهـا فـي شـعرها بغـض النظـر عـن عصـرها سـواء  كـان ذلـك 

 جاهلي او اسالمي .
 نظرة الدارسين واألدباء في شعر المرأة 

للمرأة مكانتها ال اصة في كل زمان ومكان ، ويعد موضوعها من الموضوعات 
ربي قديما وحديثا، عند ادباء ومفكرين، ))إذ عرفت المرأة في م تلف التي شغلت الفكر الع

اطوارها باإلكثار من فضول القول ، وادرسال من حواشيه ، لتبلغ من  نفوس جلسائها 
فأن المرأة العربية قد بلغت ذلك وتجاوزته بما ملت اسلوبها من دقة وبراعة، وسماحة رأي 

من نفوس الرجال ، ومهد من اسماعهم ، ووطاء  وحسن بيان .ولعل ذلك  ير ما مكن لها
و ير مثال على ذلك ))ان النابغة الذبياني كان حكيما يحتكم اليه الشعراء 1من قلوبهم (( ،

 في عكاظ ، فكان فيمن تقدم بين يديه ال نساء قصيدتها التي تقول فيها :
ن صخراا إذا نشتو لنحَّ  ن صخراا لموالنا وسيدنا                وا   اروا 
 وان صخراا لتأتٌم الهداُة به                 كأنه َعَلٌم في رأسه نارُ 

قال لها: لود ان ابا بصير األعشى انشدني لقلت انك اشعر اهل األرض( فرأي 
النابغة في ال نساء وشعرها دليل على استطاعة المرأة وتمكنها من النبوغ في ميدان 

ا واستكملنا القصة، بغض النظر حول صحة هذه الشعر ومنافسة الرجل فيه، واذا ما عدن
القصة من عدمها، فسنجد المرأة منذ الجاهلية تمتلك ايًضا رؤية نقدية اضافة الى ملكتها 

                                                 

ه( ، مكتبة الثقافة ، المدينة 1364( المرأة في جاهليتها واسالمها، عبد اا بن عفيفي الباجوري ،)ت:  1
 المنورة 

 1/150:  1932 –هـ  1350المملكة العربية السعودية ، الطبعة الثانية ، -
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الشعرية ، وذلك حينما سم  لها النابغة بتبيين مواضع الضعف في القصيدة حسان )) 
منك ومنها ومن فهاج ذلك جمرة الغضب في صدر حسان ، وقال للنابغة : انا اشعر 

 ابيك ! قال بماذا؟ فقال، بقولي:
 لنا الجفنان الغر يلمعن في الضحى ... واسيافنا يقطرن من نجدة دما

فيرون ان النابغة قال لل نساء:  اطبيه يا  ناس، فقالت له: اضعفت افت ارك 
 وانزرته في ثمانية مواضع  

لت البيض لكان أكثر ادشرا  قال وكيف؟ قالت: الجفنات والجفنات ما دون العشر، ولو ق
ًقا. وقلت: سيوفنا كان  ادوم من اللمعان. وقلت بالضحى ولو قلت بالدجى لكان أكثر ُطرَّ
لن لكان أكثر، وقلت: من نجدة والنجدات أكثر من  أكثر. وقلت: يقطرون ولو قلت يس 
نجدة، وقلت: دما والدماء أكثر من الدم. فلم يحر حسان جوابا، وانصرف عند ذلك 

 ، فالمرأة الشاعرة )ال نساء(  1مستحًيا((
ابدعت هنا في ايجاد مواطن الضعف في هذه ادبيات، وقد ))نهجت المرأة 
العربية كل مناهج القول، واستنَّت في جميع ضروبه فأسهمت، حتى استرقت ادسماو. 

ولكننا نلم   ،وملكت ازمة القلوب، وأوجزت حتى كشفت عن الحكمة وفصل ال طاب((
م تلفا لبشار بن برد ولعل فيه شيء من التعسف تجاه شعر المرأة بالمجمل، قائال  رأيا

))لم تُقل امرأة شعًرا قط اد تبين الضعف فيه، فقيل له: او  كذلك ال نساء! فقال: تلك كان 
فليست كل الشواعر مجيدات ولسْن كلهن عكس ذلك، وكذا هو الحال  2لها أربع حصى((

–جادة في قول الشعر من عدمها تعتمد حقيًقة على ش صية مع شعر الرجل، ولعل اد
 وموهبتها والمناسبة التي دعمتهما القول الشعر وحالتهما النفسية.  –الشاعر او الشاعرة 

وهذه ادسباب نجدها مجتمعة في كالم بشر بن المعتمر )) ذ من نفسك ساعة 
ُم جوهًرا، واياك والتوعر، نشاطك وفراغ  بالك، واجابتها اياك، ف ن قليل من تلك السا عة اكر 

ف ن امكنك ان تبلغ من بيان لسانك، وبالغة قلمك ولطف قد ا لك، واقتدارك على نفسك، 

                                                 

 1/125( المصدر نفسه: 1
في اللغة واددب، ابي العباس محمد بن يزيد المبرد، المحق : محمد ابو الفضل ابراهيم، دار الكامل ( 2

  30 م، الجزء الرابع: 1997-هـ  1417القاهرة، الطبعة الثالثة  –الفكر العربي 



 
 هـ1444م( /1/11/2022) تشرين الثاني/  املؤمتر العاشر لكلية اآلدابوقائع  /(90/1العدد )ق ملح                         

 255 

الى ان تفهم العامة معاني ال اصة وتكسوها ادلفاظ الواسطة التي تلطف عن الدهماء ، 
اكثر انصافا للمرأة  ، ولعل ابن ادثير كان 1ود تجفو عن ادعفاء ، فأنت البليغ التاّم ((

 -ه (  ذكر الجلية بنت حرة637وشعرها من بشار بن برد ، حيث اورد ابن ادثير )ت: 
في كتابه ، ومعلقا على بعٍض من ابياتها قالتها في حالة عن الحزن  –ا ت جساس 

عندما )) قتل جساس زوجها كليًبا اجتمع النساء اليها ، ون د ْبتُه  ، فتعدَّت بعُضهنَّ الى 
بعٍض ،وُقْلن  : هذه ليست ثاكلة ، وانما هي شامتة ، ف ّن ا اها هو القاتُل ، فنمنمَّ ذلك 

 اليها ، فقالْت :   
 يا ابنة االْقَوام ان شئِت فًل َتْعَجلي بالّلْوم حتى َتسَألي

 فإَذا أْنِت َتَبيَّْنِت الَّذي ُيوِجُب اللَّوم َفُلْوِمي واْعُذلى (( 
 فيها ابن ادثير ))وهذه ادبياُت لو ن ط   فيها الفحوُل المعدودون من الخ من ادبيات، قائال

ويقول  ، الشعراء دستعظمت، فكيف امرأة وهي حزينة في شر  تلك الحال المشار اليها((
الرافعي ))فما عرفت شاعرة ا ملت شعراء دهرها، ود كاتبة غطت على كتاب زمنها، ود 

لرواية ود في شيء من هذه الصناعة بوسائلها واسبابها ُعرف مثل هذا في اددب ود في ا
 2فكانت الطبيعة نفسها حجاًبا مضروًبا على النساء قبل الذي ضربه الرجال عليهن((

ّجم فيها مقدرة المرأة على  اما عن العقاد فنالحظ ان له مقودت او كلمات عدة ح 
رة النادرة على حد قوله! قول الشعر حينما جعل استعدادها للقول الشعري من باب الند

على الرغم اننا عثرنا على مقودته او كلماته هذه عندما ترجم لحياة السيدة عائشة 
( حيث جعلها نموذجا للشاعرة المجيدة بين 1902التيمورية الشاعرة اددبية المتوفاة سنة )

بين بنات بنات عصرها ))ونحسب انها لو لم تكن فريدة في طرازها ألنها الشاعرة الواحدة 
جيلها لكانت فريدة في تمثيل البيئة  التركية المصرية التي لم ينقطع لها الرجال 

 . 3أل تالطهم بعامة الشعب و اصة ، ولو كان لهم من الترك نسب قريب  ((
                                                 

 البيان والّتبيين، ابى عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، تحقي  عبد السالم هارون، دار الجيل بيروت (  1
 اريخ كداب العرب، مصطفى صاد  الرافعي. ( ت2

  275هـ، الجزء ادول : 1394بيروت، دار الكتاب العربي، 
شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي ، عباس محمود العقاد ، مطبوعات مكتبة النهضة المصرية ( 3
 154ص م 1937 –هـ  1300القاهرة ،  –
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وكذلك جعلها في المرتبة الثالثة بعد الشعراء الذكور مادًحا إياها بقوله )) ف ذا 
اعاتي ثانيا فشعر عائشة يعلو الى ارفع طبقة من الشعر ارتفع استثنينا البارودي اود والس

، ونجده  1اليها ادباء مصر في اواسط القرن التاسع عشر الى عهد الثورة العربية (( 
يكمل حديثه ويقول )) ولكن المسألة في نبوغها ليست مسألة تعليم المرأة وما وصل اليه 

ألة في هذا الصدد مسألة )تعليم البنت( ( من الذيوو وادستحسان ، ...، فلو كانت المس
لوجب ان يكون لدينا عشرون او ثالثون شاعرة في طبقة التيمورية او في اعلى من 

ويجعل مسألة نبوغ )السيدة عائشة  2طبقتها ، وهو غير الواقع فيما نراه ويراه غيرنا ((
للشعر نادر ، وانه التيمورية( الى عدة امور تصف موقفه تجاه شعر المرأة أن ادستعداد 

، ))فالمرأة قد تحسن كتابة القصص ،... ، ولكنها د تحسن الشعر  3بين النساء اندر ((
 4ولّما يشتمل تاريخ الدنيا كله على شاعرة عظيمة ((

تؤدي األنوثة في رأيه الى كتمان عاطفة المرأة وبالتالي ُتحجم من مقدرتها على  (1
 التعبير في كافة ادغراض الشعرية 

لشاعرية تقل لديها )) بل هي ادنى الى كتمان العاطفة وا فائها،... ، فالذي يبقى لها وا
   5من عظمة الشاعرة قليل ((

)) ود ينفي قولنا هذا ان ادنثى قد تعبر عن الحزن دن الحزن د يناقض استعداد 
في  الش صية للتسليم وادستناد الى غيرها ، ولهذا كانت الشاعرة الكبرى التي نبغت

العربية باكية وراثية وهي ال نساء ، ولم تكن الشواعر المعروفات من الجواري ، والعقائل 
في الدولتين العباسية او ادندلسية اد مقلدات مرددات ، د تجتمع من شعرهن الجيد 

  6صفحات((

                                                 

  150المصدر نفسه ، ص ( 1
 151-150ص المصدر نفسه ، (  2

  150المصدر نفسه :  3 )
 150المصدر نفسه : (  4
 152-150المصدر نفسه : ( 5 
    152المصدر نفسه : (  6 
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))وقد تعبر األنثى عن الغزل وتبدو فيه كما ابدعت ))سافو(( اشعر الشواعر المتغزدت ، 
وقد اطردت هذه القاعدة  1ولكنها بعد لم تكن معبرة عن طبيعة األنثى كما يعلم القراء(( 

  2في شعر السيدة عائشة فكان اصدقه وأجوده الرثاء ((

 .3وقد لهن كلمات تصف شعرها في باب الغزل انه من قبيل ))تمرين اللسان(( (2
ولعلنا نالحظ من هذه النقاط التي نقلناها في مجمل كالمه هذا ان الشعر يحتاج 
مران ودرجة فضال عن الموهبة، والموهبة وحدها د تصنع شاعًرا، وادستعداد عند النساء 
لهذه األمور أكثر ندرة من الرجل بحكم ا تالطه وطبيعة حياته التي ساعدته على ذلك، 

لثالثة فالعقاد هنا يشير بها في مجال كتابة القصص، ولكنه يعود اما في النقطة الثانية وا
وينسف مقدرتها على اإلحسان في الميدان الشعري، ولعلنا نلحظ اضطراًبا لديه في فكرته 
هذه فكتابة القصص تحتاج الى  يال وموهبة وقدرة على ادبداو لنسج ادحداث 

 ية هي ال يال والموهبة وادبداو .والش صيات ، وكذلك القول الشعري فالركيزة ادساس
اذا فبالتالي لديها من الشاعرية ما يوازي  شاعرية الرجل على عكس قوله ، اما  

عن النقطتان الرابعة والسادسة ، فنجد ان العقاد د يرى المرأة الشاعرة إد بكاءة ود تجيد 
ى حد زعمه في شيًء سوى الحزن والرثاء إلنه د يناقض استعداد ش صيتها ،وانها عل

النقطة ال امسة والسابعة غير بارعة في ميادين الشعر اد رى كالغزل مثال واستشهد ب 
))سافو(( الغريبة اصال عن بيئتنا العربية التي اعتبرها اشعر شواعر الغزل في ادنثوي ، 
ولكنها لم تعبر عن طبيعتها ادنثوية ، وكذلك استشهد بقول عائشة التيمورية حينما 

ان شعرها الغزلي ليس سوى تمرين لسان ، فالمرأة في نظره د تجيد قول الشعر  وصفت
ن قالت فهي د تصل  سوى بكاءة وراثية وان حاولت ال روج عن ذلك كالغزل مًثال فهي  واد

 د تعبر عن نفسها فيه ! 
وقد نسف ايضا شعر الشواعر في الدولتين العباسية واألندلسية وعزا ذلك ادمر 

 هن للشعر . الى تقليد

                                                 

  152شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي ،  (   1
 152( المصدر نفسه ،  2
 153( المصدر نفسه ،  3
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ونر في كالمه الكثير من التعسف إلنه لم يدعم كالمه بدليل يؤيده ويعزز من رأيه، ويقول 
احمد الحوفي في وصفه لشعر المرأة ))وتمتاز قصائدهن بوحدة الموضوو ،...، ولم 
يجمعن في شعرهن افانين عدة من وصف ومد  وف ر كما كان يفعل كثير من الشعراء ، 

تغراقهن في الموضوو الواحد د يشفعن اليه سواه ، ان التعدد في ولعل سبب ذلك اس
القصيدة كان عماًل فنًيا يعمد عليه الشعراء و يتو ونه ، ولكن النساء لم يبلغن هذه المكانة 

ولعل مرجع ذلك الى طبيعة الرجل وظروف حياته المنفتحة على الطبيعة   1الفنية ((
تي جعلتها في ادغلب محبوسة في مكان واحد اد وال ارج ، وظروف المرأة وطبيعتها ال

وهو ادسرة . ولكننا نرج  ان السبب د يعود فقط الى طبيعة المرأة وايًضا الى الظلم الذي 
وقع عليها من اهمال اغلب دارسي نتاجاتها اددبية و مدوني اددب ادوائل، وعلى الرغم 

ة حضور بارز في اددب عبر تاري ه من هذا إد ان للمرأة او ))باألص  المرأة الشاعر 
الطويل . وقد اثبتت قدرتها على التعبير عن نفسها وكانت وصيلتها الشعر الذي تتجلى 

  2فيه م يلتها وتتض  فيه صناعاتها للشعر (( 
اما سونا بدير فتقول ))إن الرهبة من قسوة النقد سواء ادجتماعي او اددبي. 

اددبي يتعامل مع ما تكتبه المرأة بفوقية. في الوقت نفسه  يكبل ادبداو عند المرأة، فالنقد
، علًما ان 3يغيب مشروو النقد النسائي المغاير لثوابت النقد السائدة والذكورية األصل((

                                                 

 عربي المرأة في الشعر الجاهلي ، احمد الحوفي ، دار الفكر ال (  1
   665الطبعة الثانية ، ص 

علية بنت المهدي /  –الدراسة األدبية ل غراض الشعرية  –(اددب النسوي في العباسي وادندلسي  2
  2019 – 2018-وددة بنت المستكفي * نموذج ، مول ير ، اشراف ، سلس حفيظة 

 5ص  –جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية 
 ( ،2010ألدب النسوي ،بدير، سونا محمد باسل )بين دفتي المصطل  ا(  3

 . مسترجع من  61-59،  39بأقالم جديدة ،العدد 
 

http://search.mandumah.com/record/451397 
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كالمها هذا كان في مضمار حديثها عن الرواية التي تكتبها امرأة ود شك، ان رؤيتها هذه 
 ا أيضا.  تنطب  على موقف النقد اددبي من شعره

 :  تسميات المصطلح )شعر المرأة ( وتعريفاتهب/
د تقل اهمية المرأة عن الرجل فهي الركن الثاني من اركان ادسرة التي تعد نواة 
المجتمع وقد شدَّت المرأة  دائما ازر شريكها الرجل في كل نواحي الحياة وكانت تمتهن 

بصمتها في الميادين العملية،  المهن لمساعدته إن تطلب ادمر . فكما وضعت امرأة
وكذلك وجدنا لها بصمة في ميادين القول ) الشعر والنثر ( اد ان هذه البصمة وهذا 
النتاج حاول البعض وئده او اهماله وهذا ما وجدناه في حديث بعضهم عن الفحولة 

 النسائية  
ثر، ومن ثم يتوجب ))فالفحولة النسائية د تتحق  اد بأداة اللسان الذي يتبدى حامال للن

المجتمعات ادبوية بتره. ويماثل هذا ما ورد في اعتذار عن النظر في نص شعرّي ، ذلك 
الذي يسوقه ابو عبيدة )العامة اسقط من ان ُيجاد عليها بمثل هذا الشعر(، لما سئل ابو 
عبيدة عن سبب اغفاله لقصيدة ))وصف سبا  لل نساء ، والقصيدة من جيد شعرها 

اه ،...، وهذا ادمر في تأويل احدى الباحثات إجابة باعتذار اقب  من ضمن ما رو 
 1ادغفال الممارس تجاه المرأة . ((

وعلى الرغم من ا تالف موقف الدارسين القدامى ونظرتهم حول شعرها ، وايصافهم إياه 
باألنوثة كصفة وسمة للضعف واللين التي تقابل الفحولة الصفة الغالبة على شعر الرجل 

 لددلة على القوة والنبوغ وتقول نزهون الغرناطية : ل
  2جازيُت   شعرًا   بشعر               فقل لعمري من اشعر
 ان كنت في ال ل  ُانثى               ف ن  شعري  مذكر 

 

                                                 

 –كلية اآلداب   –العدواني  معجب بن سعيد –تلّقي شعر المرأة في الموروث النقدّي : تحليل ثقافي (  1
  18ص  ،  21ال طاب ، العدد  -الرياض –جامعة الملك سعود 

 251معجم النساء الشاعرات في الجاهلية وادسالم ، ص (  2
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فالشاعرة تف ر بمقدرتها على مجارات الشعراء الذكور لتكسب شعرها صفة القوة والفحولة 
)الشعر الذي كتبته المرأة قديما هو سجل حياتها الذي يعبر عن نظرتها وشعر المرأة هو )

للحياة ول شياء من حولها ، فهو بالنسبة لها ليس مجرد مجموعة من ادلفاظ والحروف ، 
واألصوات ولدت من فراغ ، او من اجل القول والنظم ، بل هو تعبير عن ذات المرأة 

      1افات البشرية عموما ((التي شغلت مكانا ومقعدا كبيرا في الثق
اما كمال ابو ديب فيقوم بالتميز ما بين اددب النسائي واددب ادنثوي ويعرفهما          

 على هذا ادساس قائال )) باإلشارة الى اددب والكتابة اميز بين امرين : 
لنسائي . اما ما ألدب الذي تكنبه امرأة اسميه ببساطة : كتابة المرأة ، او اددب ا        

اددب الذي يعّبر عن موقف محدد عقائدي ينبع من التعل  بما يعتقد صاحبة او تعتقد 
ف نني اسميه ادبا  صاحبته بأنه سمات  اصة باألنثى ورؤياها للعالم وموقفها فيه ،

  2((انثويا
قائال ويد ل من هذا الباب الى التمييز ايضا مابين النقد ادنثوي  واددب النسائي        

)) وما يعنيه هذا التمييز هو ان النقد ادنثوي قد يكتبه الرجل د انثى ، اما اددب النسائي 
  3فهو من انتاج انثى تحديدا .(( 

وكذلك نجد ان سونا بدير تحاول تناقش هذه )) ادب نسائي ، ادب نسوي ، ادب         
ين كتاب نقدي وا ر مما المرأة ، اددب ادنثوي ، مصطلحات عديدة تطر  اسماعنا ب

يدفعنا للتطر  للموضوو بشيء من اديجاز والتوضي  في كن معا : فمصطل  ))نسائي(( 
 هو جمع امرأة كمعنى بيولوجي لفئة من اإلناث . 

                                                 

دراسة تحليلة ،  ( الشعر النسوي في )معجم الباطين لشعراء العربية في القرنين التاسع عشر والعشرين ( 1
ليل البريزات ، اشراف : بسام قطوس ، رسالة ماجستير كلية اآلداب والعلوم إ الص عبد الكريم عبد الج

   17ص  2016/اللغة العربية / جامعة الشر  األوسط ، ايار /
، دار اآلداب  2014الطبعة الرابعة عام  الثقافة و ادمبريالية ، ادوارد سعيد ، ترجمة كمال ابو ديب (  2

رجمة النص العربي القديم وتأويله عند ريجيست بالشير ، حورية ينظر : ت  53لبنان ، ص  –، بيروت 
 29، ص  2010-هـ  1431 1ال مليشي ، ط 

  53المصدر نفسه : ( 3
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اما نسوي فله معنى اشمل يضم م تلف ادطر ادجتماعية  لمواقع النساء ، ...، وقد 
ا تصنيفا كما نقول ))ادب المهجر (( المقصود يطر  تعبير ))ادب نسائي (( فيكون معيار 

  1هنا دراسة اثار النساء اددبية و صوصية طرحها ((
ول دب النسوي تسميات منها انهم )) يطلقون عليه ادب ))المالئكة والسكاكين(( فيما 
اطل  ادديب الكبير انيس منصور على هذا النوو من اددب اسم ))ادب األظافر 

 الطويلة(( 
(( وهناك من يفضل لقدوس اسم ))ادب الروج والمناكيرعليه : احسان عبد ا واطل 

مصطل  )) اددب ادنثوي (( ويعرفه بما تكتبه المرأة من ادب في مقابل ما يكتبه الرجل 
ى حسب جنس قائله )) ذكرا او وهناك جدل كبير حول تقسيم النتاج اددبي عل  2((

 (( انثى
رديئه د يجب ان يعتمد على جنس ادديب والمبدو بل  فاألدب واحد ، وتميز جيده من

يجب طريقة التميز ان تكون بادعتماد على النص اددبي نفسه د على جنس قائله ، 
ونجدان هذا الصراو قائم حول هذا التمييز ) ذكوري ، انثوي ، نسائي ( حتى في 

ددب النسائي ، ادوساط اددبية الغربية ويدور اساس هذا الصراو حول )) تسمية ا
وهناك جدل كبير حول احقّية هذا المصطل   في البقاء . فهناك من يعارض مفهوم 

 ))اددب النسائي (( 
ويدلل بحقيقة ان اددب د يمكن ان ينقسم الى نسائي ورجالي بل يجب تقسيمه الى ادب 

  3جيد وك ر رديء ((
ية واآلثار اددبية يجب ان يعتمد وهذا ما نذهب اليه ، الى ان التميز بين النتاجات اددب

على النتاج وادثر نفسه اي على )النص اددبي ( وتبين مواطن القوة والضعف فيه على 
                                                 

،  39( بين دفتي المصطل  اددب النسوي ، سونا بدير ، سونا محمد باسل . اقالم جديدة ، العدد  1
2010 ،59-60  

http://search.mandumah.com/record/451397 
(اددب الروسي ش صيات وتاريخ وظواهر ، محمد نصر الدين الجبالي ، الطبعة العربية ادولى ، يناير 2

  109مصر ، ص  –القاهرة  دار دون -2022
  109( المصدر نفسه ، ص  3
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د على اساس جنس قائله ، فالمرأة الشاعرة وادديبة قد تبدو في نص  –النص  –اساسه 
 ما سواء كان شعريًا ام نثريًا اكثر من الرجل ، والعكس صحي  ايضا . 

بداو قد يعتمد على الحالة الشعورية التي يمر بها المبدو والموهبة التي يمتلكها هذا فاأل
المبدو بغض النظر عن كونه ذكرًا او انثى . و ))فيما يرى ا رون في روسيا ان سعي 

 المرأة الى التعبير عن نفسها ي تلف عن الرجل .
ن ينقسم الى رجالي ونسائي . حيث تقول الكاتبة الكبيرة  لووميال اوليتسكيا  )) ان الف

وهذا التقسيم ليس مطلقا غير ان علماء ادنثربولوجيا يعرفون جيدا ان هناك شعوبا تحمل 
فيها المرأة لواء الحفاظ على الفلكلور الشفهي المنقول . وان عالم النساء وعالم الرجال 

 .1م تلفان ((
تعريفهم ل دب النسائي )) حيث  وهذا ما يؤكده على ا تالف النقاد واددباء حول        

يرى البعض انه اددب الذي يطر  قضية المرأة وحقوقها حتى ولو لم تكن المؤلفة انثى ، 
وهناك فري  ك ر من النقاد يرى انه ذلك النوو من اددب الذي تتميز الكتابة فيه عن 

 ،  2كتابة الرجل ((
ي وقعت عليها اعيننا ومن  الل قرائننا ولعلنا نستنتج من هذه اآلراء والتعاريف الت        

للعينة اكثر من مرة المحتوية على اشعار النساء والتي كما قال جامعها انه جزء قليل 
 استطاو العثور عليه مما ضاو او اهمل ، ولعلنا نستنتج من هذا كله ان شعر المرأة : 

نتاجه ، والذي من هو ذلك النتاج األدبي الذي  ّلفته المرأة واسهمت في اي          جاده واد
  الله طرقت جميع ميادين فنونه الشعرية . مد  ورثاء الخ ، 

 الذي عّبر عن نفسه وعن مجتمعه في شعره ، 
منذ الجاهلية الى القرن السادس  –مقطعات او مقطوعات  –وجاءت اغلب اشعارها 

الشعر ، ومنها الهجري ، ألمور عّدة منها ما يرجع لضرورة الحدث نفسه الذي قالت فيه 
 ما يعود الى تجاهل نتاجاتها اددبية ونسيانها سواء كان ذلك عن قصٍد ام عن غير قصٍد 

                                                 

، الطبعة العربية ادولى ، حمد نصر الدين الجباليم ( اددب الروسي ش صيات وتاريخ وظواهر ، 1
   109مصر ، ص  –القاهرة  دار دون -2022يناير 

  18( المصدر نفسه ،  2
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قبل المهتمين بالتراث العربي وتدوينه وا بار الشعر وشعرائه، ومنها ما يعود ألسباب 
  1مجتمعية متعلقة بالثقافة العربية وتقاليدها 
 حظ المرأة من الدراسات قديما وحديثا: 

على الرغم من ان تراثنا العربي زا ر بالنتاجات اددبية والكتب التي دونتها اد اننا نالحظ 
قلة المروي من شعرها مقارنة بما وجدناه فيما ي ص شعر الرجل وب اصة كتب التراجم 
القديمة التي حاولت جمع الشعر ، ومنها الطبقات دبن سالم حيث لم يأ ذ من شعر 

ْيها  الشواعر اد ال نساء و  ْنس اُء ا   والتي تحدث عنها بصورة موجزة بقوله )) بكت ال  
ْ رًا ومعاوية ، فأّما ص ر فقتْله بنو اس د ، واّما معاوية فقتله بنو ُمّرة غظفان  فقالت  ص 

 في ص ر كلمتها التي تقول فيها : 
نَّ َصْخراا َلَتْأَتمُّ الُحَداُة ِبهِ   وا 

زا ر بالنتاجات اددبية والكتب التي دونتها اد وعلى الرغم من ان تراثنا العربي 
اننا نالحظ قلة المروي من شعرها مقارنة بما وجدناه فيما ي ص شعر الرجل وب اصة 
كتب التراجم القديمة التي حاولت جمع الشعر، ومنها الطبقات دبن سالم حيث لم يأ ذ 

ْنس اُء من شعر الشواعر اد ال نساء والتي تحدث عنها بصورة موجزة بق وله ))بكت ال  
ْ رًا ومعاوية، فأّما ص ر فقتْله بنو اس د، واّما معاوية فقتله بنو ُمّرة غطفان  ْيها ص  و  ا  

 فقالت في ص ر كلمتها التي تقول فيها : 
نَّ َصْخراا َلَتْأَتمُّ الُحَداُة ِبهِ   وا 

 وقالت في معاوية : 
 َلَقْد َأْخَضَل ألدَّ ْمٌع ِسْرَبالها أاَل َما ِيَعْيَنْيِك َأْم َما َلَها           

 
 
 

                                                 

-هـ  1410ينظر : معجم الشاعرات النساء في الجاهلية وادسالم ، عبد مهنا ، الطبعة ادولى (  1
: شاعرات الهرب في الجاهلية وادسالم ينظر  6لبنان ، ص  –بيروت  –م ، دار الكتب العلمية  1990

 3المكتبة ادهلية ، المطبعة الوطنية بيروت:   – 1934  –هـ 1353، بشير يموت ، الطبعة ادولى 
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 وقالت في ص ر الكلمة ]األ رى[ :
 1أِمْن َحَدِث أألّياِم َعْيُنِك َتْهمثٌل        َوَتْبِككي َعَلى َصْخٍر َوِفي الدَّْهِر َمْذَهلُ 

وقد أهمل ابن سالم بقية ادغراض الشعرية التي قالتها ال نساء وكأن الشاعرة د 
ل في بقية الميادين الشعرية سوى الرثاء وكأنها ما ُ لقْتاد للبكاء والندب في تصل  ان تقو 

نظره، وكذلك ))المفضليات للضّبي مرثية واحدة دمرأة من بني ُضب يعة في  مسة ابيات، 
وليست هذه المرأة معروفة ادسم او العصر...، ولم يذكر اآلمدي في المؤتلف والم تلف 

  2اد بضع شاعرات((
افرد المرزباني كتابا كامال في اشعار النساء واسماه شاعرات )) شاعرات  وقد

القبائل العربية (( الذي حققه فيما بعد )سامي مكي العاني ( وقد اطلعنا من  الل مقدمته 
على بعض من اسماء الكتب القيمة والنادرة منها والتي سبقته في هذا المجال ومنها : 

 357( ، وكذلك ادماء الشواعر ل صفهاني ت)327)ت اشعار الجواري الشاعر الشيعي
(هـ ، وهو على عدة مجلدات  وقد زعم 720هـ ( ، والنساء الشواعر ألبن الطر  )ت 

( انه رأى المجلد 911السيوطي صاحب كتاب )نزهة الجلساء في اشعار النساء( )ت 
 . 3السادس فيه والذي يعد من الكتب والمفقودة والنادرة 

يدان الدراسات الحديثة فنجد كتبا عديدة منها )شاعرات العرب في اما في م  
الجاهلية وادسالم( لـ )بشير يموت( وديوان )ليلى اد يلية( بطبعته الثانية للمحققين ) ليل 

 ابراهيم العطية وجليل العطية( 
)معجم شاعرات النساء( لـ)عبد مهنا( ، و) ديوان ال نساء( الذي قام بجمعه وتحقيقه 

مدو طماس( وكذلك )معجم اعالم النساء ( لـ )محمد التونجي( ، وكذلك من الدراسة )ح

                                                 

هـ ( تحقي  : طه احمد ابراهيم ، دار  231( طبقات الشعراء : محمد بن مالم الجمعي ) توفي سنة  1
ينظر : المرأة في الشعر ،  85 – 84م ، ص  2001هـ  1422لبنان ،  –الكتب العلمية  بيروت 

 ]ادحرى [ وتصحيحها اد رى  الجاهلي ، احمد محمد الحوفي ، الطبعة الثانية دار الفكر العربي ، 
( ينظر : المرأة  في الشعر الجاهلي  ، احمد الحوفي ، الطبعة الثانية ، دار الفكر العربي ، ص   2

604  
تحقي  : سامي مكي  هـ(  384، ابي عبيد محمد بن عمران المرزباني )ت  ( شاعرات القبائل العربية 3

 5، ص  هـ  1427 – 2007العاني ، الدار العربية للموسوعات ، الطبعة ادولى ، 
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نماطه و صائصه( لـ ) مثنى )غزل الشواعر من العصر العباسي أ  كتاب ايضً الحديثة أ 
ا تناولت شعر المرأة على ود تحصى حاليً  وهناك دراسات حديثة د تعد   ،عبد اا جاسم(

   .دبيةها وبنتاجاتها األ  عريف بم تلف العصور وحاولت الت
 : البحث نتائج
  بيًتا." 4052"  المعجم في المذكورة األبيات عدد يبلغ-1
  .القول فضول من اإلكثار في أطوارها م تلف في المرأة عرفت-2
 لشعر قولها طري  عن قومها وحماسة ن وة إثارة في الشاعرة المرأة وتأثير وبراعة قوة-3

 . الحماسة
 قصائد منه وقلة ومقطوعات مقطعات عن عبارة الكتاب في الواردة األشعار ةأغلبي-4

 . طوال
 عن التعبير على قدرتها  الل من وذلك الكثير الكثير الشاعرية من المرأة تمتلك-5

 . بصد  مشاعرها
 عديدة سبابأل   وأدبها المرأة لشعر األ بار وأهل الدواوين جامعي إهمال أمر إرجاو-6
 . البحث يف ذكرها ورد
 يقع المولود جنس تحديد أن اإلسالم مجيء بعد و اصةً  الق دم منذ يعلمون كانوا العرب-7

 . المرأة وليس الرجل عات  على
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 ( 4052) بيات المعجماألبيات الشعرية المجموع الكلي ألأ ملحق لعدد 

 

ناتج 

 الضرب

 

البيت*عدد 

 استخداماته

االبيات  الناتج

 رةالعادية+املشطو

االبيات 

 املشطورة

عدد 

استخدامات 

االبيات عند 

 الشواعر

 باملرة

عدد االبيات 

 العادية

 بيت 112 9 112+9 121 1*121 121

 بيتان 279 1 279+1 280 2*280 560

 ثالثة 207 6 207+6 213 3*213 639

 اربعة 134 4 134+4 138 4*138 552

 مخسة 70 3 70+3 73 5*73 365

 تةس 52    6*52 312

 سبعة 45    7*45 315

 مثانية 18    8*18 144

 تسعة 28    9*28 252

 عشرة 10    10*10 100

 احد عشر 11    11*11 121

 اثنا عشر 3    12*3 36

 ثالثة عشر 3    13*3 39

 اربعة عشر 2    14*2 28

 مخسة عشر 7    15*7 105

 ستة عشر 2    16*2 32

 سبعة عشر 1    17*1 17
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 مثانية عشر 3    18*3 54

 تسعة عشر 2    19*2 38

 عشرون 1    20*1 20

 اثنان وعشرون 1    22*1 22

 ثالثة وعشرون 1    23*1 23

 مخسة وعشرون 1    25*1 25

 تسعة وعشرون 1    29*1 29

 ثالثون 1    30*1 30

 ثالثة وثالثون 1    33*1 33

 اربعون 1    40*1 40
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Abstract 

         This research seeks to stop at the book (Dictionary of Women 

Poets in Pre-Islamic Age and Islam) by (Abdul Muhanna), in which 

there is a mention of Arab poets from the pre-Islamic era until the 

sixth century AH. As the number of their verses in it was "4052" 

verses distributed between stanzas, stanzas and poems, we dealt 

with this research through several axes represented in: providing a 

quick and comprehensive overview of the book, introducing it, and 

the approach followed by its author in terms of: (singling out the 

poems, their sequence, and the difficulties which she encountered 

while collecting them), and his view of the ancients’ presentation of 

her and her literature. And provide comprehensive statistics for all 

the verses contained therein. As well as the view of scholars and 

writers of women’s hair, some of them presented women and 

considered her opinion and poetry, such as Al-Nabigha Al-

Dhubyani and Ibn Al-Atheer. And some of them saw the opposite, 

such as Bashar bin Burd, and Al-Akkad. We also dealt with the 

various names given to women's hair and their definitions of it, and 

previous studies of women's hair. 

        Key words: women's literature, literature of long nails, 

women's virility, women's writing. 
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