
ىوناقدةالمرأةىالطربّوظىلعوّوظى
ىأنموذًجاىالّذاطيءبنتى.ىوىدىالحدوثّيىخدوجظى.ىدىى

 
 هٌفاء بنت عثمان عبّاس فدا. د 

 األستاذ المشارن بمسم البالغة والنّمد 

 



 ممّدمة



ًّ  األدب فً وفاعل   لوي   حضور   العربٌّة للمرأة ل أو ملهمة كونها عن بعًٌدا العرب  ؛ بها ُمتغزَّ

 فً كالخنساء ، العربٌّة العصور ألدم منذ شاعرة : المختلفة أبوابه من األدب مجال ولجت فمد

ًّ  العصرٌن ًّ  الجاهل  بل ، الماضً المرن فً الجدٌد الّشعر رابدة المالبكة ونازن ، واإلسالم

 األدبٌّة العصور ألدم منذ وذلن اآلخر على بعضها وتفضٌل النّصوص بفحص تموم ونالدة

 علٌهنّ  ٌرد الالبً النّسوة هاتٌن عن كثٌرة أخباًرا األغانً صاحب أورد ولد ، العربٌّة

 وعمٌلة ، الحسٌن بنت ُسكٌنة و ، الخنساء األسماء هذه ومن ، بٌنهم فٌحكمن   واألدباء الّشعراء

 المرأة طرٌك رادت التً النّسوٌّة األسماء من وغٌرها طلحة بنت وعابشة ، طالب أبً بنت

   . العصور مرّ  على األدبٌّة الفعالٌّات مع والتّعاطً الحضاريّ  للتّفاعل



ى:ىالّدرادظىهدف
 حّظها توضٌح طرٌك عن ؛ كثب عن العربٌّة المرأة بجهود التّعرٌف إلى الّدراسة تهدف

 فإذا ، الذّكور من المجتهدٌن من الملٌلة الملّة إالّ  به ٌموم ٌكاد ال الذي الّشاقّ  العمل من

 التّحمٌك رابدات من اثنتٌن دراسة خالل من فٌه وافر نصٌب لها ٌكون العربٌّة بالمرأة

 ًّ ًّ  والتّدلٌك العلم      . الحدٌث العصر فً واللّغويّ  األدب



ى:ىالّدرادظىمنؼج

ًّ  المنهج الّدراسة تتخذ  المنهج وتتخذ ، النّسوٌّة الكتابة لضٌّة تأصٌل فً التّارٌخ

 ًّ ًّ  المنهج وكذلن ، النّموذجٌن تمدٌم فً الوصف   أعمالهما بٌان فً والممارن التّحلٌل

 . وجّدتها



ى:ىمحورونىفيىالحدوثىخاللىمنىذلكىوكونىودوف
ًّ  خدٌجة جهود : األّول المحور  . اللغوٌّة الحدٌث

   . النّمدٌّة الّشاطا بنت جهود : الثّانً المحور

                                               



ىىىىىىىىىىىىىىى:ىالمحّػػظىاللعوّوظىالحدوثيىخدوجظى.ىدىنؼجىمعىوقغظ
 . والّصرف النّحوّ  بعلم متخّصصة وأكادٌمٌّة محمّمة كاتبة ، الحدٌثً المادر عبد الرزاق عبد خدٌجة هً

 الماجستٌر شهادة على حصولها وبعد ، الجامعة من تخّرجها بعد أعوام خمسة الثّانوي التّعلٌم مالن على عملت •

  سنة مدّرس مرتبة إلى وُرلٌّت ، م96ٔٔ سنة بغداد بجامعة التّربٌة كلٌّّة فً العربٌّة اللغة لسم إلى معٌدة نملت

  سنة الكوٌت جامعة فً أستاذ وإلى ، م97ٕٔ سنة مشارن وأستاذ ، م967ٔ سنة مساعد أستاذ وإلى ، م96ٖٔ
 ، م987ٔ – 97ٔٔ للفترة الكوٌت جامعة فً منتدبة أستاذة وعملت ، م97ٗٔ سنة بغداد جامعة وفً ، م97ٕٔ

 بغداد بجامعة الّشرٌعة كلٌّّة عمٌد مساعد وظٌفة وتولّت ، م98ٓٔ سنة بالجزابر وهران جامعة فً زابرة وأستاذة

 . م96ٗٔ بغداد بجامعة (للبنات الّداخلٌّة األلسام) الّطالبــــــات وعمادة ، م96ٖٔ سنة
 . الّستٌّنات عمد فً العرالٌّات الجامعٌّات اتّحاد جمعٌّة منها ؛ والجمعٌّات االتّحادات من عدد فً عضوة •

 . وخارجه العراق داخل واألدبٌّة العلمٌّة المؤتمرات من كثًٌرا حضرت و

   . م989ٔ سنة العراق فً العلماء تكرٌم هٌبة من التّشجٌعٌّة الجابزة على حصلت و



ى:ىمدتوثقىجؼُد
 وٌحتاج ، صعب مجال نحو بوصلتها وّجهت لد أنّها خدٌجة .د مؤلّفات من وٌبدو

 ـ النّحو وخاّصة ـ اللّغة لمصادر التّحمٌك مجال وهو ، العصبة به تنوء كبًٌرا جهًدا

 ، والمعاصرٌن المدامى آراء بٌن فٌه والجمع ، خاّصة والنّحو اللّغة مجال فً والتّألٌف

 الصعب المجال هذا  تتخذ التً المؤلّفة لدرات والتّنّوع التّعّدد هذا خالل من وظهر

  دراسات ) : لكتابها لّدمت فمد المثال سبٌل وعلى ، الّرجال من كثرة عنه ٌتخلّف الذي

 التّرٌّث فٌها ٌتبّدى التً المسابل لهذه للتّصّدي أهاًل  ٌظهرها ما ( سٌبوٌه كتاب فً

 . تتناولها التً للمسابل واالستٌثاق



ى:ىوالّتبووبىاالدتػصاء
 هذه على واعتمادهم ، بحوثهم فً الباحثٌن بعض تعّجل العالمٌّة الّشبكة زمن فً ـ أسف من ـ تنامت التً العٌوب من

 زمن فً واإلنجاز للّسرعة طلبًا ؛ كلًٌّّا علٌها االعتماد إلى بحوثهم فً هؤالء فٌعمد ، بها تتوفّر التً الهابلة اإلمكانات

 التّأنًّ وأنّ  ، مضّرة أٌّما مضّرة فٌه الّسرعة وأنّ  ، والمران ، الّدربة من ضرب اللغويّ  البحث أنّ  متناسٌن ، الّسرعة

 بالغرض ٌفً الذي األوحد سبٌله هو والتّحلٌل االستبصار فً الجهد من والنّفٌس الولت من الغالً وبذل واالستمصاء

  كتابًا بعد فٌما لّدمتها التً للماجستٌر رسالتها فً خدٌجة .د عملت الفهم وبهذا الروح وبهذه ، هللا بإذن للممصود وٌصل

 : والنّحاة اللغوٌّون ٌتدارسه

 تمع ال التً ، سٌبوٌه كتاب فً المبعثرة الّصرف أبنٌة مسابل إلى فٌه عمدت الذي ، سٌبوٌه كتاب فً الّصرف أبنٌة

 هذا وجعلت ، حولها المنالشات ورصد وتبوٌبها بجمعها هً فمامت ـ سٌبوٌه زمن فً التّألٌف شأن ـ معٌن باب تحت

 . سٌبوٌه كتاب لراءة ٌطلبون الذٌن الباحثٌن ٌدي بٌن ممدمة الجهد



  لّدرت : صبرها وعلى جهدها على خًٌرا أثنى الذي ضٌف شولً .د أستاذها شهادة وٌكفٌها

 فً البحر هذا عباب لّوة فً تخوض أن تحاول رأٌتها حٌن هّمتها بُعد الحدٌثً خدٌجة للّسٌّدة

 الّصرفٌّة الّدراسات فً التّخّصص صعوبة نعرف وكلّنا ، العلٌا الجامعٌّة دراستها مستهل

 الّسٌّدة أبت ولد ، مخلص وجهد صادلة عزٌمة من التخّصص هذا إلٌه ٌفتمر وما ، والنّحوٌّة

 عمدت إذ ؛ والتواءً  عسًرا الّطرق أشدّ  إلٌها ،متّخذة المنال بعٌدة غاٌة ذلن فً تبلغ أن إالّ  خدٌجة

ًّ  البحث ٌستطٌع ال الذي والّصرفٌّة النّحوٌّة المباحث كلّ  منه تفّرعت الذي األصل إلى  فٌه العلم

 المعاصرة العربٌّة للباحثة تسّجل أن أرادت وكأنّها ، والنّحو الّصرف أصحاب من الحاذلون إالّ 

  " صعوبة أغواره أكثر وتختار ، " الكتاب " مجاهل ترود هً فإذا علمًٌّا سبمًا المٌدان هذا فً



ى:ىوالّتأصولىالّتأروخ
 : ومنهم ؛ التّخّصص ألبعاد ودارسٌن مؤّصلٌن المسلمٌن للعلماء العرٌك التّارٌخ العلم طلبة بعض أحٌا

 مفصلة ، وحدٌثها لدٌمها النّحوٌّة للمدارس تارٌخٌّة صورة تمدٌم فً أسهمت التً ، الحدٌثً خدٌجة .د

ًّ  النّحو درست التً االتّجاهات كتابها فً    . النّحوٌّة بالمدارس ٌسّمى فٌما العرب

 وبنٌتها المدارس هذه أصول الستكشاف تارٌخٌّة رحلة فً المارئ وتأخذ ، بها الممصود تستمصً وهً

 نحوٌّة مسابل من تمّدم لما وفهم وعً فً ، بٌنها وممارنة آلرابهم راصدة لّدموه وما ، ورجالها العلمٌّة

ًّ  بالمعنى والمؤّصل المؤّرخ مولف تمف هنا ،وهً ولغوٌّة وصرفٌّة  ، ( النّحو أصول ) االصطالح

 وترعرع النّحو فٌها نشأ التً المختلفة والبٌبات العربٌّة األلطار لتشمل ثابتة بخطى رحلتها فً وتسٌر

 . أكله وآتى



ى:ىاألدوبظىالّناقدةىالّذاطيءىبنتى.ىدىنؼجىمعىوقغظ
 باألزهر تحاضر امرأة أّول وهً ، وباحثة جامعٌّة وأستاذة مصرٌّة، وكاتبة مفكرة : الّرحمن عبد عابشة .د

   . اإلسالمٌّة والّدراسات اآلداب فً فٌصل الملن جابزة تنال عربٌّة امرأة أّول وهً ، الّشرٌف

ًّ  الّصالون صاحب الخولً أمٌن األستاذ بالجامعة أستاذها تزّوجت    . األمناء بمدرسة الّشهٌر والفكريّ  األدب

ًّ  الّطراز من مؤلّفة فهً ؛ مغامرة ـ المنهج على نتعّرف حـتّى ـ الّشاطا بنت مؤلّفات أمام التّولّف  الذي الموسوع

 وإضافة ، جدٌد هو لها مؤلّف أو كتاب وكلّ  ، متجّددة مذاهب واإلبداع التّألٌف آفاق فً وٌذهب التّخّصص ٌتخّطى

 أثّر لد ألطابها ٌد على وتتلمذها بل ، الثّمافٌّة النّهضة رواد عصر فً وجودها أن شنّ  وال ، العربٌّة وللمكتبة لها

 وهً ـ الّشاطا بنت تكون أن أبًدا المستغرب من ولٌس ، والّرونك المّوة بهذه المؤلّفات هذه إخراجها فً لوًٌّا تأثًٌرا

ًّ  االستعداد بهذا  . وتراجعهم تنالشهم والمؤلّفٌن الكتّاب لكبار ندًّا ـ الثّماف



 الممام سٌضٌك وبالطبع ، مؤلّفاتها خالل من ومنهجها ، عابشة. الّدكتورة نهج أمام الّدراسة وستتولف

   : بٌنها المشتركة العوامل نرصد أن ٌفوتنا لن لكن ، بجمٌعها اإللمام عن

ى:ىالػرآنّوظىالمدردظ
ًّ  للنّصّ  التفتت التً الّروح هذه الّشاطا بنت .د نهج فً نرصده ما أّول من  نبراًسا وجعلته المرآن

 ، بالّدراسة النّصوص أْولى المرآن فً رأت فمد ؛ اللغة جهة من بل فمط العمٌدة ناحٌة من ال ، وهادًٌا

 أولى لغويّ  كنصّ  المرآن أن جهة ، الجهة هذه من نمص فٌه للّدراسة النّصوص من غٌره تمدٌم وأنّ 

ًّ  والتّفسٌر . باالعتناء  فً تعتمد وهً ، إلٌها تهدف التً األغراض لتحمٌك بها بأس ال محاولة البٌان

 . رالًٌا أدبًٌّا تعبًٌرا وتعبّر ، المرآنٌّة البالغة بوجوه عناٌة لها التً التّفسٌر كتب على ذلن



ى:ىوالمثابرةىالمنؼجىردم
 منهجها وتتبٌن نهجها وتخطّ  طرٌمها ترسم وهً ٌؤلّفون فٌما المثابرٌن من الّشاطا بنت

  ٌذهب تكلّف وال تعّجل بغٌر بها ٌلٌك مخرًجا أخرجتها أكلها وآتت استوت إذ حتى ،

                                    . تستبٌن وما تكتب ما ببرٌك

   : الكتاب مفتتح فً ذلن تمّرر ،وهً طلبها استٌفاء فً تتأنّى أنّها نهجها من تبٌّن ولمد

ًّ  النّصّ  دراسة فً المحاولة بهذه ألوم وأنا سنٌن ومنذ"  للمنهج تطبٌمًا ، وبٌانًا لغة المرآن

 بنت به لامت ما وهو األحوال تلكم مثل فً بشّدة مطلوبة الهّمة علوّ  أنّ   ." تلمٌّته الذي

   . به واتّسمت الّشاطا



ى:ىالمنؼجىضوابطىإرالن
 مؤلّفاتها خالل من الّشاطا لبنت الّدراسة رصدتها التً الّسمات من

ًّ  والتّفسٌر ، عاّمة  وطرٌمة ، المنهج ضوابط إعالنها ، خاّصة البٌان

 ممّدمة فً بٌّنت ولد ، والدواعً األسباب مبٌّنة شارحة التّناول

ًّ  التّفسٌر  : الّضوابط بعض البٌان



 ال ، فٌه أخرى دراسة كل تتمدم أن ٌجب ، الكرٌم المرآن لنص المنهجٌة الدراسة أن •

  ، فٌه أخرى نواح بدراسة ٌعنون الذٌن ألن - ولكن فحسب، األكبر العربٌة كتاب ألنه

ً  المماصد تلن من ٌبلغوا أن ٌستطٌعون ال ؛ منه بعٌنها مماصد والتماس  أن دون شٌبا

  . دالالته إدران على تعٌن التً البٌانٌة أسراره إلى وٌهتدوا أسلوبه ٌفمهوا



 من مولفه ٌستبٌن أو ، الفمهٌة أحكامه المرآن من ٌستخرج أن ٌرٌد الدارس أكان سواء •

 على الحكٌم الذكر آٌات ٌفسر أن ٌرٌد كان أم ، البالغٌة أو اللغوٌة أو االجتماعٌة المضاٌا

 لممصده وٌعدّ  ، ٌرٌد لما أّوالً  ٌتهٌّأ بأن مطالب فهو التفسٌر، كتب فً ألفناه الذي النّحو

 . عّدته



 اتّخذت التً الّشعوب لمختلف والوجدانٌّة الذّولٌّة الوحدة مناط هو الكرٌم المرآن إن •

 فً الخاّصة أسالٌبها وتتباٌن أمزجتها وتختلف لهجاتها تتعّدد ومهما ، لها لسانًا العربٌّة

ًّ  الفنّ   الّشعوب عنده تلتمً الذي المٌم كتابها ، أصالته نماء فً الكرٌم، المرآن ٌبك المول

  ، اإلللٌمٌّة بالعوامل تأثّرها وتفاوت ، وألطارها لهجاتها اختالف على ، اللسان العربٌّة

 . ومنهاج وشرٌعة عمٌدة كتاب عنده تلتمً كما



ًّ  النّصّ  فهم على دخٌلة شوابب على الولوف •  خطًرا عنها ٌملّ  وال اإلسرابلٌّات منها ؛ المرآن

ًّ  االمتداد بذلن وتمصد  الذي العرٌض الواسع العالم ذلن ، اإلسالمٌّة األّمة علٌه كانت الذي الجغراف

 وتماسمته ، المغرب ألصى فً واألندلس مراكش إلى ، المشرق ألصى فً والهند الّصٌن من امتدّ 

 كتاب على تواردت أن الحال بطبٌعة هذا فالتضى وطابفٌّة، وسٌاسٌّة مذهبٌّة عصبٌّات من ألوان

ًّ  اإلسالم  منهم المفّسرون وٌفّسره ، الخاّصة بظروفها متأثّرة تتذّوله شتى، وطوابف أمم الّدٌن

ًّ  العربٌّة ذوق األحاٌٌن، من كثٌر فً ٌعوزه توجًٌها النّصّ  ٌوّجه تفسًٌرا  ، األصٌل ومزاجها النّم

 . التّناول لصور أو المنهج خطأ أو التّعّصب ضالل وجهته عن به ٌنحرف ولد



ًّ  النّصّ  خدمة فً جهودهم وتثمٌن ، الّسابمٌن بفضل االعتراف •  وجوهه فً المرآن

 لوجوه شرح ومن ، لألحكام وتفصٌل شرح أو للمعنى وبٌان إعراب من المختلفة

 . الكرٌم المرآن فً والمؤلّفات الجهود من إلخ اإلعجاز

 نصّ  على االجتماع خالل من الوحدة إلى التّنادي وهو المؤلّف من الهدف بٌان •

 . وصوب حدب كلّ  من لألّمة الجامع النّصّ  فهو ؛ بٌانه أمام والولوف المرآن



ىى:ىالؼادئظىالمناقذظ
 الذٌن أو ، بها المابلٌن عن بعًٌدا النّماش لٌد المجّردة الفكرة تضع التً المتأّملة الهادبة بالمنالشة الّشاطا بنت تتسم

 ٌتبّدى الذي هدفها وعن هدوبها عن تخرج ال فهً المسلّمات من بأنّها الكثٌر آمن لضٌّة تنالش لد أنّها ،ومع ٌتبنونها

   : الهادبة منالشاتها من

 جدٌدة لٌم : الّرصٌن مؤلفها فً. المضٌة عن وتعبٌرها الحجج ومنطمٌّة ، وفكره المارئ عمل عبر لإللناع الوصول

ًّ  لألدب ًّ  األدب فً مهّمة لضاٌا بل مهّمة لضٌّة نالشت ،والمعاصر المدٌم العرب   وتولّفت ، ومعاصره لدٌمه العرب

 النّهر فً حجًرا تلمً أن الهادئ بمنهجها واستطاعت ، وترٌّث بهدوء الكبٌرة والمكانٌّة الّزمنٌّة المساحة هذه أمام

 وتنالله ، كتبهم فً وضعوه  مّما ؛ العرب النّمّاد من أجدادنا عن المتوارثة المٌم تلن إلى األنظار وتلفت ، الّراكد

 ؛ موضوًعا المدٌم األدب من ٌتّخذ مؤلَّف كلّ  فً نجدها مسلّمات المٌم هذه اصبحت حتّى ، والمؤلّفون الّرواة عنهم

 تصنع كانت التً المحٌطة للّظروف ،ال للنّصّ  واحتكاًما داخله من جدٌدة بمٌم المدٌم األدب ندرس بأن طالبت فمد

 . آثاًرا الحٌاة ،وظروف آثاًرا فٌها الّسٌاسة



 بأنّ  لها لّدمت ، لوٌّة حّجة سالت هدوء وفً عنده الولوف تطل لم لكنّها ولوعه واحتمالٌّة االنتحال عن تحّدثت

ًّ  الّشعر تلغً التً بالكثرة لٌس لكنّه ، ثابت موجود االنتحال  خلًّصا عربًا كانوا الّرواة وأنّ  ، جهة من هذا الجاهل

 موضوعاته فً العصر لهذا الّشعريّ  المنتج فً ـ للّته مع ـ لالوا ما ٌدخل عنهم النّاس ورواٌة فانتحالهم فصحاء

   . أخرى جهة من صٌاغته وطرق

ًّ  للتّمسٌم تناولها وعند ًّ  للّشعر التّارٌخ  للّشعر ظلم أنّه ورأت ، التمسٌم هذا على اعتراضها أبدت المدٌم العرب

 ًّ  نالشت كذلن ، علٌه اتّباعهم ٌجوز وال المدامى النّماد ترن مّما بمٌّة التّمسٌم هذا وأنّ  ، كذلن ٌعرض أن العرب

ًّ  الّشاعر مكانة  تناولها وعند ، اإلسالم فً أو الجاهلٌة فً سواء الّشاعر ومكانة الّشعر خطر ممولة وبٌّنت ، الجاهل

 لمكانة لإلسالم الواعً المولف ـ هادبة ـ وعرضت ، لإلسالم الّشعر عداء ممولة نالشت اإلسالم فً الّشعر لمكانة

 . العداء ممولة ودفع والشعراء الّشعر



ى:ىالمصادرىتطّدد
 التً بالكثرة تكون وأن ، مصادره تتعّدد أن المؤلّف أو الكاتب جهد بها ٌُعرف التً الّدالبل من

 بهذه ٌتّصفون الذٌن من عابشة.د كانت ،ولمد فٌه وٌؤلّف ٌنالشه الذي الموضوع جوانب تغّطً

 وال فٌه زٌغ ال وافًٌا ُملًما موضوعها تمّدم حتّى مصادرها تستوفً وكانت تجتهد كانت فمد ، الّصفة

 الّسطور بٌن وٌختفً جلًٌّا أحٌانًا ٌظهر إذ مؤلّفها ٌدي بٌن والعة حمٌمة التعدد هذا ،ونجد اضطراب

 وٌتنّوع المصادر ،وتتنّوع أخرى تارة لماًما به وتأتً تارة وتعرفه ، أخرى أحٌانًا والمنالشات

 فً لمصادرها لراءة معلومً المجٌد عبد لّدم ولمد ، فٌه تؤلّف الذي الموضوع بحسب التّناول

 . محصوله وغزارة نماشاتها ثراء  على واضحة دالّة كثرتها فجاءت البٌانً التفسٌر كتاب



 الخاتمة 



ًّ  المجال فً العربٌّة المرأة لجهود رصًدا الّدراسة هذه جاءت  المشهد فً الفاعلة للمشاركة تصّدٌن الالبً من امرأتٌن وخّصت ، المعرف

 ًّ ًّ  والبحث الثّماف   : الحدٌث العصر فً العلم

  . الحدٌثً خدٌجة .د : والعرالٌّة ، الّرحمن عبد عابشة الّشاطا بنت .د : المصرٌّة

ًّ  واضح جهد على بناء االختٌار وجاء  عاملتٌن أستاذتٌن كونهما العلمً البحث وخدمة ، واإلسالمٌّة واألدبٌّة اللغوٌّة الّدراسات مجال فً وجل

 نظام من توهب هبة ولٌست ، الّرجل من تعطى منحة لٌس المرأة حكّ  أنّ  على التّأكٌد المول فضلة من ولٌس ، والعالمٌّة العربٌّة بالجامعات

 النّبّوة وفً " اكتسبن مما نصٌب وللنساء اكتسبوا مما نصٌب للّرجال " : الحكٌم الكتاب آٌات وأّكدتها بها هللا خلمها فطرة لكنّه ، سلطان أو حكم

 أي فً نسويّ  جهد أي رصد  فإنّ  المنطلك هذا ومن ، ومسلمة مسلم كلّ  على فرٌضة العلم طلب وأنّ  ، " الّرجال شمابك النّساء " : الّصادلة

 كان ولمد ، ثانًٌا المجاالت أصعب فً والوجود التّنافسٌّة على المدرة إظهار وفً ، أّوالً  الجهد إبداء فً ، الحكّ  لهذا  تأصٌل هو كان مجال

 مع ، وأدلّها وأخّصها البحثٌّة الّطرق أوعر مجابهة فً العربٌّة المرأة لمدرة صادلًا تمثٌاًل  ـ أخرى جهة من ـ الباحثتٌن لهاتٌن باالختٌار التّوّجه

ا لجهدها إضافة ـ كدّ  و مشمّة من فٌها ما  من كثًٌرا تطاول إنّها : نمول عندما نّدعً ال التً الّرصٌنة األبحاث هذه وصدور ـ بٌت وربّة أمًّ

   . وأولبن هؤالء من الكثٌر تبزّ  أنّها نمرر حٌن نبالغ وال ، الّرجال من وشمابمها بل الغرب فً لرٌناتها أبحاث

 تفّضل أو أحد من منّة دون المجاالت كلّ  فً باحثة حمّها تنل لم إن العربٌّة المرأة أنّ  ـ داالًّ  ألله الكالم فخٌر ـ البحث لهذا المفردة التوصٌة إنّ 

 . عظمى وثمرة ، عظًٌما جهًدا ُحرمت لد تكون األّمة فإنّ  تمٌٌز أو

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رّب العالمين



 أشكر لكّن حسن إصغائكنّ 


