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Abstract: 

Arab women have participated in the poetic movement during early 

period of Islam particularly under the Umayyads and the Abbasids. 

Their contribution is considerably comparable with what of the Arab 

women played in pre-Islamic era. Al-Khansa is considered one of 

significant poetess during the early period of Islam. This study aims to 

analyze the works of leading poetess of early period particularly Sakina 

bint Hussayn and Bathnah bint Hibba al-Azriya. This paper also 

highlights the contribution of Arab women in the field of eloquence 

and rhetoric. It has also been observed that Arab poetess were 

significantly inspired by the Quranic themes and benefited greatly from 

them. 
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 المدخل
ت بعد أن لعب يظل النظام اإلسالم  الحرکۃ الشعریۃ يف المرأۃ العربیۃ يف قد شارکت

ۃ من الشواعر النابغات والمجیدات من صدر اإلسالم إیل العصور فئ ظهرتیۃ و الجاهل يف هاماً دوراً 
 حب يف معهم همنمیادین الفصاحۃ و البالغۃ و سا الحاضر، فسایرن الرجال يف المتأخرۃ والعصر

 ریفط  بکالم وجئن زمنهن نصیب منه وطرقن کل أبواب الشعر المعروفۃ يف اكإدر و يف الشعر
قد  الشاعرات المخضرمات الاليت يالصدر اإلسالم  نری يف کماعصورهن. بمقتضیات متطور

ً من حیا ً ٓاخر يفالجاهلی يف تهنوجدن شطرا اإلسالم فأنشدن األبیات وعالجن جمیع  ۃ وشطرا
ۃ معجز ظهور عاصرن نهنمجال الشعر أل ۃ يفمرفوع منازل لهناألغراض المروجۃ فکانت 

ً علیا، و اتخذن من واستفدن القرٓان وهياإلسالم ،  ه کثریاً، و عرفن به معان جدیدۃ و أفکارا
 ً  نهایۃ، لکالجاهل يف الرثايئ هاوکان جل شعر. تعابری منه کالخنساء کانت سیدۃ المخضرامت شعرا

 يف قالت اليت هيفکار وفقاً للتعالیم الشریعۃ، واأل المعاين من جدید باب لهاأسلمت، افتتح  لما
 : اهایۃ ترثی أخالجاهل

                                           

*

 اللغۃ العربیۃ ، جامعۃ العالمۃ إقبال المفتوحۃ، إسالم ٓابادأستاذ مساعد قسم  
 باحث بمرحلۃ الدكتوراه، جامعۃ أردو فیدرالیۃ، كراتشي.**
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 هسهام تطیش ما یرمي هرأری الد
 (۱)مرجع هرولیس لمن قد غاله الد

 

 اإلسالمیۃ ترثیه أیضاً: حیاتها يف تقول اليت هيو
 قائلنی تعزی عن تذکره
 (7(فالصرب لیس ألمر اهلل مردود

 

 لکنهاموم لها  هاران عیل صدر قد أطبق الحزن علیها و نهاکال العصرین أ يف هاوجدنا 
 معین هذاالیرد ، و  يلذا اهلل أمر من هواإلسالم  يف و ، الموت عن مسئوالً  هریۃ الدالجاهل يف عدت
 من یتمتعن کن المخضرمات، الشواعر من هاغری األمر يف لكکذ.ه قبلماعرفت یتنايف جدید

ثریۃ أسماء ک فلمعت .ثر من قبلأك ثۃ تحت ظل اإلسالم المورو هبهنو موابۃ المکسو فضائلهن
 يوحیت الحاضر و تطور الشعر النس يوالعباس  يو األمو يسماء الشعر اإلسالم  أکثر من الحصاء يف

 .ۃ لکل عصر و مصرمختلف میزات مع هماتهنبمسا
أو البکاء أو ببعض الموضوعات  ثاء بالر رهنا هایۃ یظل شعرهلکانت الشاعرۃ الجا

 و الفتوحات عصر هو ۃ ، لکن لما جاء عصر اإلسالم والحکم و لهجاءالتقلیدیۃ من المدح و ا
یۃ لفعالا تهاه بمشارکهذیل الناحیۃ إۃ المرأ جهتالمجتمع ، تو يف مرکزي نظام أقیم و ، الصراعات
 يۃ م رالدکتو نهاحماسۃ کما ذکرت عۃ کالسیاسۃ و ال مهمموضوعات  ۃ يفالواضح تهاماسهاو قدمت إ

 أن تهاۃ الشاعرۃ وجدت من ضرورات حیاأکأن المر" فتقول:مفصال  بهاکتا یوسف خلیف يف
 (3(". ۃ السیاسیۃالمسح یهاغلبت عل المواقف اليت كتل يف كتشار

السیاسۃ، و دور  جهۃوقد امتاز بکونه دور الفتوحات من  يمواأل العصر جاء لما هكذا،
یۃ کثریاً دبۃ الثقافیۃ األنهضه الهذ ۃ يفأالعلمیۃ واألدبیۃ، فقد شارکت المرالجهۃ التأسیس من 

األحداث  رتهاۃ، وقد حرخاص الشعر واألدب يف نهاحاطت جمیع العلوم المروجۃ مع اتقاأحیت 
ً  لهاالسیاسیۃ من ربقۃ الرثاء و الموضوعات التقلیدیۃ و فتحت  طالق ان ه سعۃ وفی جدیداً، طورا

 هذهنب وث وز حدود الرثاء إال أن بعض الشاعرات قدایۃ لم یتجهلالجا يف ألن أکثر الشعر النسايئ
 کانت لهاالموضوعات ک هذهوصف الجمال و الحب ألن مثل  یل الغزل وإ یتطرقن لم نهنالحدود، لک 

عیل  يالعصر العباس  يف يالنسو األدب الموضوعات الشعریۃ يف هذه ظهورن، وقد بدأ ه ۃ عل محظور
جمیع األغراض  أنشدت الشاعرات بعد مجیئۃ اإلسالم يف. فات األقیان والجواریرالشاع  يأید

 يف صوالت و جوالت لهن وکان لهم،أصبحن قسیمات و هنالمعروفۃ کالرجال الشعراء من عصور
ری من الشواعر المسلمات حیت امتأل سجل کث تهرتاش .دباأل و الشعر من لهم ماکان جمیع
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من  اهلیاتکالج المنسیات بکونهن تراثنا يف هنوین دوا یبق لم لکن ئهن،بأسما التاریخ األديب
مساهماتهن.  و لهنأقل من أعما هيإال عدۃ قصائد و مقطوعات ، و وجدنا وما  بجمعهن، تهمنیالم

 لکل الشهریات من هرأش  نذکر لذا ، بحثهذا ال  يف جمیعاً  لنا ذکرهن یسع ال کثری هنوأماعدد
 موجزاً. عصر

 و نماذجه يالشعر اإلسالم  دور المرأۃ يف
عصر النبوۃ فوجدنا فیه أکثر من سبعنی شاعرۃ من الشواعر النابغات بنی  أوالً رأینا يف

واعر أما الش و ها،زمن أشعر الناس يف اليت ویه تماضر بنت الخنساء هنالصحابیات ، و عیل رأس 
 يف أحد   یختلف لم اليت هيوملسو هيلع هللا ىلص عمۃ النیب) ،یۃ بنت عبدالمطلبکصف کثریات هاغری

ن الشقیق حمزۃ واب  أخیها و هاأخی و هاأبی ۃ قصائد مرثیۃ يفعد لهاۃ مجیدۃ، وشاعر ها(کانتإسالم
 :منها ،ملسو هيلع هللا ىلص النیب هافی يکتابه أبیاتاً ترث  يف ، قد ذکر ابن حجر العسقالينملسو هيلع هللا ىلصالرسول هأخی

 حان یومه لفقد رسول اهلل إذ
 (4(بالدموع السواجم يفیا عنی جود

 

ائد ۃ قصعد هابکر شاعرۃ و أدیبۃ ذات مقدرۃ عیل البیان والشعر ول کانت أسماء بنت أيب
 يف هاتقرض اليت هاأعالمه بعضاً من أشعار یۃ، و نقل عمر رضا يفتاریخ کتب يف هاو مقطوعات نجد

  :ه عبداهلل بن الزبریابن يف فتقول الرثاء،
 هلل محرم بعد قوم لیس

 قتلوا بنی زمزم و المقام 
 ولخم كۃ عجفا قتلمهت

 (5)جذامو و صداء و حمری 
 

ۃ بنت زید کانت شاعرۃ من شواعر العرب ذات جمال و کمال، تعرف بخلق عاتک هناكو 
کر ب   بن أيبعبداهلل ممهنالرثاء ألزواجه و  أشعار کثریۃ يف هاحسن و رجاحۃ عقل و جزالۃ رأی، ول

ول ه زوجه األب مارثت فمنها رضي اهلل عنه، م ، و حسنیاالصدیق و عمر بن الخطاب و زبری بن العو
 بکر: عبداهلل بن أيب

 حزینۃ عیين كفٓالیت ال تنف
 (6)أغربا يخد كوال ینف كعلی

 

کانت شاعرۃ إسالمیۃ و ذات شجاعۃ من ربات الفرس و کانت  يۃ بنت األزور األسدخول هنو من 
 :هاأخو ه، قالت لما أسرفی هاأکثر أشعار هاأخت ضرار، ول
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 قالوا ضرار مقید ولم أنس إذ
 ویممنا  دار العدو ترکناه يف

 ه األیام إال معارۃهذفما 
 (2)وما نحن إال مثل لفظ بال معین 

 

 ربات من هيخرقۃ ول الصحابیات، وکانت تلقب باۃ بنی شاعر النعمان بنت هندوکانت  
 عشر اهروایۃ أن ل ل يفی ۃ و ق کثری أشعار لهااإلسالم، و یۃ لم تدخل يفمسیح وهي األدب و الشعر
 بکر بن وائل لما غضب کسری عیل أبیه: تنذر قالت و قصائد

 أالأبلغ بین بکر رسوال
 (۸)فقد جدالنفری بعنقفری

 

اإلسالم کانت توجد شواعر معروفات  صدر يف الشهریات الشاعرات هؤالءو مثل 
لما  ،كو بعد ذلغریهن.  و ثابت بنت نعم و هبالمطلب و درۃ بنت أیب ل کثریات کأروی بنت عبد

ۃ نمقار ملحوظاً  تحسنا سجل قد العصر هذا، وجدنا شعر النساء ليتصفحنا أوراق العصر األمو
خیلیۃ، و رباب، وسکینۃ بنت األ لییل لعصرا هذایۃ و المخضرم فمن معالم هلبعصری الجا

و أعظم  أما أشعر النساءکثریات. هاالحسنی، و أم البننی، و بثینۃ بنت حبا و لییل العامریۃ و غری
 قد یهأحد من الشواعر سوی الخنساء، و هاال یتقدم خیلیۃ اليتاأل لییلی  فیه العصر هذاالشواعر ل

أشعر من  هاأن هاعیل قرض الشعر فحظیت بمکانۃ الئقۃ و احرتام کبری، و قیل فی بمقدرتها برزت
 يجعدۃ ال النابغ بنی و هافحول الشعراء و کانت أکثر تصرفاً وأغزر بحراً و أقوی لفظاً و کانت بین

و کان  (2)ۃ و مقطوعات غری معدودۃ کثری قصائد هاأشعر من الخنساء، ول يصمع األ هاۃ، و عدهاجام
 بۃ ، فقالت ترثیه :تو عشیقها يف هاشعر أکثر

 أعیین أال فأبیک عیل ابن حمری
 (۱2)بدمع کفیض الجدول المتفجر

 

 ات نبل و مقام رفیع و کانتذفمن األمویات سکینۃ بنت الحسنی کانت شاعرۃ أنیقۃ 
 رهاذک  وقد هاجلۃ من الشعراء واألدباء والمغننی فیحتکمون إلیاأل هالتمزن جزلۃ یجالس يف

ء الخلفا هدع أحد الکتاب األجانب يف سالن وي ها، وقال عنيمواأل العصر سیدات من المؤرخون
أحرزت  جناناً، هناً ، وأحدبأد و عقالً  و ذکاء نره أوف و مقاماً، هنأعال و عصرها، نساء هرکانت أش  "

۱(.دباءواأل الشعراء هامضمار األدب و التفت حول قصب السبق يف شعراً وکانت من أحسن الناس )۱
 ۃ ترثیه:سکین قالت قتل، فلما الزبری بن مصعب قد تزوجت عدۃ أزواج، ممهن
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 يفإن تقتلوه تقتلوا الماجد الذ
 الموت إال بالسیوف حراما يیرم 

 ما خاص الحسنی منیۃ كو قبل
 (۱7)إیل القوم حیت أوردوه حماما

 

الرباب  هوزوجت فیها قال الذي هما عناهلل رضي علي بن الحسنی هاوکانت محبوبۃ إیل أبی 
 اهالعرب وقد رثت زوج ۃ جیدۃ من شواعرشاعر هاکانت بنفس بنت امرء القیس أم سکینۃ واليت

 (۱3) ها.اء عصرنسأفضل  من وکانت استشهد حنی
 : هافقال الحسنی فی

ً  نينإ كلعمر  ألحب دارا
 ۃ و الربابسکین هاتکون ب

 أبذل کل مايل أو هماأحب
 (۱4)عتاب يولیس لعاتب عند

 

 الفرزدق هجتۃ الفقیمیۃ شاعرۃ بنی شواعر أمویات و قد الدحداح هرتاشت  كکذل 
 ه :تهجو فقالت ، فقیماً  هجا حنی

 فـیـشـلۃ هـدالء ذات شـعـشق
 مـشـرفـۃ الیـانوخ والمحوق
 قــهــبـلس ذات حـفـاف أخـلق
 (۱5)مــحـبـوكـۃ ذات شـبـا مـدلق

 

ً  هجتۃ أخری کالدحداحۃ، هناك شاعرو  معروفاً  کان الذي بعصرها عظیماً  شاعرا
 :هاخطل مخاطباً إیل أبیاأل فیها یقول اليت هيف ، یۃ من قومه، تسیم بالدلماءجار هيخطل، وباأل

 لدلماء عينا أال أبلغ ابا 
 بأن عجان شاعرکم قصری

 انتصار يرع فلیس بذص فإن ی 
(۱6)طعنته یسریفو إن یطعن 

 

 

 يذلا معمر بن جمیل بعشیقها هرتوکانت بثینۃ بنت حبا العذریۃ شاعرۃ أمویۃ اشت  
 جمیل: ۃ ومتانۃ وصداقۃ فقالت يفرق هاشعر يما بثینۃ فف أکان شاعراً أمویاً أیضاً، 
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 و ان سلوی عن جمیل لساعۃ
 حینها والحان ماحانت هرمن الد

 سواء علینا یا جمیل بن معمر
 هامت بأساء الحیاۃ و لین إذا

(۱2)

 

 

 ،ورۃأکثر من العصور المذک النابغات الشاعرات من الكثری هناكف يالعصر العباس  أما يف 
 الحب ووصف تقوله القینۃ والجاریۃ، فأکثره يف يإیل شطرین: الشعر الذ شعرهن ینقسم و

 هنل أحرزن ک  كه الشاعرات الغواین التائبات، کذلتقول هدالطبیعۃ، وآالخر شعر التصوف والز
ۃ وقتئذ مع الشواعر الحرائر طبقۃ رفیعامتازت  یۃ، والشعر الفنون جمیع مضمار يف السبق قصب

 یزیتم  حیت هنبۃ کبریۃ من نخ فهناك هذبات،کن شاعرات مثقفات وم ، ويمن الشواعر الجوار
 ي.أدب الجوارب العصر ذلك

 الرشید هارونأخت  وهي هدي،یۃ بنت المعل هيف  يالشعر العباس  أطول الید يفو 
أکثر  حسن وکانت صوت و جمال ذات کانت ی،هدبنت الخلیفۃ الم ياإلسالم  التاریخ يف المعروف

النساء ظرفاً و علماً و ذکاء إیل أنها ذات مقدرۃ عیل الشعر و البیان، کانت الشاعرۃ علیۃ تقرض 
ۃ ریکث قصائد هاالغزل و الحکمۃ والوصف، وکانت عالمۃ  متفننۃ  و مطربۃ عذوبۃ، ول الشعر يف

(۱۸) .ودیوان شعر و فیه إبداع وصنعۃ

 :قولها هاو من شعر 
 كتمُت اسم الحبیِب مَن العبادِ 
بابۃ َ يف فؤادي  ورَدَّْدُت الَصَّ
 فوا شويق إیل بلٍد َخلٍيَّ 
 (۱2)لََعلَّي باسم من أهوى أُنادي

 

غداد و ببیۃ المأمونیۃ و کانت شاعرۃ، مغنیۃ، أدیبۃ ولدت جار عریب هاعاصرت و قد  
خبار کثریۃ أ ولها .إلیه بالمأمونیۃ انتمت حیت هاأمون فقربالم هاقصور الخلفاء فأعجب ب نشأت يف

.أشعار کثریۃ هامع مأمون الرشید، وکانت شاعرۃ حسنۃ الوجه و خفیف الروح ول

 (72)

 هاومن شعر 
 علته، فقالت: نۃ المتوکل لما أفاق م الخلیف يف

 من سقم كشکر األنعم من عافا
 من آالالم و السقم دمت المعايف
 هجتهالألیام ب  كعادت بربدی

 (7۱)والکرم الجود ریاض نبت تزواه 
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 نه وات الشاعرات، فله کثریات، و من االحسن يو کانت الخلیفۃ المتوکل مغرماً بالجوار 
أشعر  اهعصر ۃ ولم یکن يفهۃ کانت نابغۃ الشعر و فصیحۃ البیان و سریعۃ البدیالشاعر فضل
 :الوفیات فوات صاحب عنها قال حیت والقیان، الجوراري من ال و الحرائر الشواعر من هامن

 ( 77)"أشعر و ال هاأفصح من هازمان کانت من مولدات الیمامۃ، ولم یکن يف "
 هاشعارأ المتوکل استحسن و الحسن، هاتغین أشعار فضل بصوت وکانت عریب المذکورۃ

 إلیه، فقالت: هدیتأ یوم انشدت لما
 هدیإنا لنرجو یا إمام ال

 ثمانینا كالمل كأن تمل
 إمراء یقلال قدس اهلل 

(73): ٓامیناكل  دعايئیلع 

 

 

 اهبۃ الشاعرۃ و قد ذکرالکات بنان هيۃ أخری، وهریالمتوکل کانت شاعرۃ ش يو من جوار
 : قولها الشهری هاه، و شعرکتاب يف فهاينأبو الفرج األ ص

 وعندي لها العتیب عیل کل حالۃ
(74) هببد و ال عنه مذ فما منه يل

 

 

 ما.ههن قبیحۃ و محبوبۃ و غریمن  و هریاتشواعر شي مثل بنان کانت للمتوکل جوار
 خالصۃ البحث

 للخلفاء کثریات جواري فوجدت هن،و شعر يأداب الجوار عصر هو يأن العصر العباس 
بن یۃ اجار کغصن الشعر قول يف حقا مطبوعات و کن هدي،مراء آالخرین غری المتوکل و المواأل

، و قاسم جاریۃ بن طرخان، و علم جاریۃ أحمد بن األحدب النخاس، و فنون جاریۃ ییح بن معاذ
یۃ ابراهیم بن المدبر، و نسیم جاریۃ المأمون، و جار مثل و هشام،یزداد، و مراد جاریۃ عیل بن 

.تحصر ال کثریات هنعنان جاریۃ الناطیف، و دنانری و غری

 (75) 
الشواعر  من الخلفاء بنات حرائر کانت المغنیات و الجواري هؤالءإیل جانب  و

ۃ العباسیۃ بنت الخلیفۃ المعتصم األدیبۃ الشاعرۃ، و خدیجۃ کعائش هریات،العباسیات الش
بنت عبداهلل المأمون الشاعرۃ الظریفۃ، و ثواب بنت عبداهلل الحنظلیۃ الشاعرۃ الماجنۃ 

 له ، وبوران بنت الحسن بن س يالبصر يۃ بنت عبداهلل بن سوار القاض ثمام و همذان،المحسنۃ ب
 معدودات. غری کثریات هندیبۃ والشاعرۃ و غریاأل

(76) 
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و تطور جمیع الفنون  األدب العريب ۃ الجدیدۃ يفهضجاءت الن يو بعد العصر العباس 
ً بالغاً فقفز الشعر النسايئ  ه نجوم من الشواعر المتأخراتفی هتو ثباِت أیضاً و ز األدبیۃ تطورا

اللغات الثالث العربیۃ و الرتکیۃ و الفارسیۃ، و  أشعار يف هامت التیموریۃ ولصکالشاعرۃ عائشۃ ع
 :شعرها .ومنیۃ الطرازحل المطبوع هاسم دیوانا

 بید العفاف أصون عزحجايب
(72)ترايبأأسمو عیل  و بعصميت

 

 

زیادۃ و الشاعرۃ المعروفۃ  يأخری کالشاعرۃ و األدیبۃ م  جدیدات شاعرات هناكف
ان و الشاعرۃ قالمالئکۃ و الشاعرۃ فدوی طو كناز يالشعر الحر أ بباحثۃ البادیۃ، والرائدۃ يف

دب األ سجل ئهنأسما تحفل کثریات هنوغری يعائشۃ الباعونیۃ و الشاعرۃ وردۃ الیازج 
تجلیات اإلبداع من  زأبر هو، واإلسالمي الشرق أدته الشاعرات يف الذي الدور هو هذاف.الجدید

ر إال الکم القلیل بقص  هنیصل إلینا من نه لم أالعصور المختلفۃ و الوقع  يف يالشعر النسو
 .رخنیؤإلیه من الم هتماماال

 الهوامش والمصادر
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