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  ملخص البحث : 

) املرأة بني الواقع واألسطورة يف حبث يسعى 

طبيعة الشعر اليمين املعاصر ( إىل استجالء 

 طبيعة ريفستمظهر التقديس الشعري للمرأة، و

اخلروج واالحنراف الديين يف الشعر الذي ُعدَّ من 

باب التمرد والرفض على املستوى اللغوي فقط ، 

بغية التحرر من القيود واملكبالت اجملتمعية، كما 

استلهام بعض الشعراء لألساطري  إىل يهدف

األنثوية الشعبية والعاملية، وتوظيفها يف الشعر، 

اثها على املرأة وإسقاط معامل األسطورة وأحد

املراد خماطبتها أو وصفها. لذلك فإن متجيد 

الشعراء وتقديسهم لبعض الرموز األنثوية 

األسطورية، إمنا هو نابع عن وعي ثقايف متوارث 

بعظمة هذه الرموز و قدرتها على خرق العادات 

املألوفة، ومتيزها عن اجلنس األنثوي الواقع حتت 

ها وعجزها ضغط اهليمنة الذكورية حبجة ضعف

فالشعراء يف معظم األحيان  ،ونقص قدراتها

كانوا يتنفَّسون من خالل النصوص اليت تصوِّر 

عالقتهم باملرأة يف ظل افتقادهم إىل عالقات 

حقيقية مع األنثى كونهم جزءًا من جمتمع 

شرقي بائس، وأيَّا كانت مجاليات األسطرة، فإن 

ذلك ال مينعنا من القول من وجهة نظر خاصة 

أن هذا التقديم األسطوري للمرأة يعبِّر عن عدم 

قدرة الشاعر على تصوير املرأة ككائن واقعي 

وقد استعان الباحث باملنهج  مكافئ له.

السوسيولوجي بوصف البحث شديد االرتباط 

بعلم االجتماع، إضافة إىل املنهج السيكولوجي؛ 

حبكم أن كثريًا من النصوص املدروسة ال تنكشف 

 ري هذا املنهج.أغوارها بغ

 –  األسطورة – الواقع – املرأة: الداللية كلماتال

 – صياد – املقاحل – واألسطوري الثقايف املوروث

 .والسيكولوجي السوسيولوجي املنهج – أمان

 

 

 

 املرأة بين الواقع و األسطورة
 يف الشعر اليمني املعاصر

The woman between reality and mythin contemporary Yemeni 

poetry 



 

Abstract 

 

The research demonstrated (the 

woman between reality and 

mythin contemporary 

Yemeni poetry), the nature of 

the appearance of poetic 

reverence for women, and 

explained the nature of the 

deviation and religious 

deviation in poetry that was 

considered as a matter of 

rebellion and rejection at the 

linguistic level only. , And 

employing it in poetry, and 

dropping the features of the 

myth and its events on the 

woman to be addressed or 

described. Therefore, the 

glorification of poets and 

their sanctification of some 

legendary female symbols, it 

stems from a cultural 

awareness inherited by the 

greatness of these symbols 

and their ability to violate 

familiar customs, and 

distinguish them from female 

sexuality under the pressure 

of male domination under the 

pretext of its weakness, 

impotence and lack of 

capabilitiesPoets most of the 

time were breathing through 

texts depicting their 

relationship with women in 

light of their lack of real 

relationships with the female 

being part of a miserable 

eastern society, and whatever 

the aesthetics of the lines, this 

does not prevent us from 

saying from a special point of 

view that this mythical 

presentation of women 

expresses On the poet’s 

inability to portray a woman 

as a realistic object equivalent 

to it. The researcher used the 

sociological method to 

describe the research, which 

is closely related to sociology 

, In addition to the 

psychological method; Since 

many of the studied texts do 

not reveal their depths 

without this method . 

Keywords: Women, Reality, 

Myth, Cultural and 

Legendary Heritage, 

Maqaleh, Hunter, Aman, 

Sociological Approach. 
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 مقدمة البحث :

إن مشكلة الصراع بني اجلنسني وخاصة من جانبها البدائي املنطوي على الرغبة يف السيطرة واإلخضاع  

تارخيية راسخة يف الوعي اإلنسان منذ وتكريس التبعية، تبدو مشكلة موغلة يف القدم، وذات جذوٍر 

الذي حظيت فيه املرأة  (1)"نشأته األوىل، فاملراجع التارخيية حتدثنا مثاًل عما يسمى "باجملتمع األمومي

مبكانة أكرب؛ ألن مساهمتها يف استمرار البشرية كانت أكرب، فهي اليت تلد األطفال. ومل يكن 

الرجل البدائي يفهم بعد أسرار احلمل والوالدة، وتصوَّر أن قدرة املرأة على الوالدة إمنا هي قدرة على 

عبدها على أنها إهلة احلياة، وجمَّد جسمها خلق احلياة، وأصبحت املرأة يف نظره هي خالقة احلياة. ف

ولعل ما جاء يف أساطري الشعوب يعزز هذه املكانة املتميزة للمرأة آنذاك،  ( 2).وأعضاءها التناسلية

فهي اإلهلة واملعبودة، واخلالقة للحياة، والعقل املدبر " فإيزيس اإلهلة هي أكثر اآلهلة معرفة ، بل إن 

 املعرفة واحلكمة... وقد كانت تقوم دائمًا بالفعل والعمل واخللق.... وقد امسها "إيزيس" يعين لغويًا

انتصرت إيزيس بعقلها ومعرفتها على الداهية " توفون" الذي مزَّق جسد أوزوريس إربًا، ولكن إيزيس 

 ( 3)" استطاعت أن جتمع أعضاء أوزوريس وتعيد خلقه

األسطورية، إمنا هو نابع عن وعي ثقايف متوارث، إن متجيد الشعراء وتقديسهم لبعض الرموز األنثوية 

بعظمة هذه الرموز وقدرتها على خرق العادات املألوفة، ومتيزها عن اجلنس األنثوي الواقع حتت ضغط 

اهليمنة الذكورية حبجة ضعفها وعجزها ونقص قدراتها. ونظرًا لغياب الشروط الصحية لقيام عالقة 

الوجدان النقي والتواصل اخلالق بعيدَا عن االبتذال والذكورية، فقد  إنسانية بني الرجل واملرأة أساسها

حتولت احلبيبة يف معظم األحيان إىل حلم من خالل األسطرة اليت تعكس حماولة الشاعر رسم تصوٍر 

معني ألنثاه املفتقدة يف الواقع، فالشعراء يف معظم األحيان كانوا يتنفَّسون من خالل النصوص اليت 

قتهم باملرأة يف ظل افتقادهم إىل عالقات حقيقية مع األنثى كونهم جزءًا من جمتمع شرقي تصوِّر عال

بائس، وأيَّا كانت مجاليات األسطرة، فإن ذلك ال مينعنا من القول من وجهة نظر خاصة أن هذا التقديم 

فالشاعر  األسطوري للمرأة يعبِّر عن عدم قدرة الشاعر على تصوير املرأة ككائن واقعي مكافئ له.

                                                           

 185م ص 2005ديسمبر  –أكتوبر  34المجلد  2مجلة عالم الفكر العدد  1

 20م ص1977 1نوال : الوجه العاري للمرأة العربية ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ط السعدي ،2

 15نفسه ص3
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لطفي جعفر أمان عندما يوظف الرمز األسطوري إيزيس يف قصيدته، إمنا يبحث عن َأْمَثَلة املرأة / 

وهو بطبيعته  –احللم  القابعة يف الوعيه  بفعل التوارث اجملتمعي لألفكار األسطورية "فعامل األفكار 

خالهلا، لكن هذه املعانقة ليست حياول أن يصبح واقعيًا مبعانقته لألشياء والربوز من  –غري واقعي 

فناًء للفكرة يف الشيء، أو جمرد حتول للفكرة إىل شيء، أي انتقااًل كليًا من الالواقع إىل الواقع، 

فإيزيس الشاعر هي ، (4)"بل على العكس تظل الفكرة ذاتها هناك بال واقعيتها وإن تراءت لنا واقعية

واقعه املعيش، مما جعل الشاعر يقدِّس هذا النموذج اجلمالي  النموذج البديل للنموذج األنثوي املفقود يف

 وينسبه إىل منبع اجلمال األول / اهلل عز وجل:

 َأيَهَذا اجَلَماُل َيا ُصوَرَة اهلِل َتَجلَّْت ِفي َكاِئِن َمْحُبوب

 ِإِيه ِإْيِزْيُس َياْبَنَة اهلِل َيا َربََّة َهِذي امَلَحاِسن الَفتَّاَنة

 (5)َأيَهَذا التِّْمَثاُل ِإْيِزْيُس، َأِبْن َعْن َمَكاِنَها امَلْفـُقود

وإذا كان لطفي يقول يف أبياته هذه املليئة مبعاٍن تشبه معاني األساطري اليونانية الوثنية اليت ال تتفق مع 

كن أن توحيد اإلسالم / دين الشاعر، هي "صلوات أمام متثال إيزيس"، وكأنه وثين قديم، فإننا مي

نعترب األبيات والعنوان من قبيل التأمل الرومانسي فحسب، فاألبيات وإن كانت يف ظاهرها اللفظي تعج 

باالحنراف العقائدي والتميُّع الديين، إال أنها ال تتعدى يف مضمونها املوقفي أو الشعري حلظة جتلٍّ 

بالتذلل واخلشوع بني  املرتبط صويف، وانبهار مفاجئ جبمال خارق، أضفى عليه معاني التذلل واخلشوع

يدي خالق هذا اجلمال ومبدعه، وإال ملا يقول شاعر" نشأ نشأة دينية، وكان أساس تعليمه يف جوامع 

 وهو أمحد الشامي: (6)" صنعاء
 احُلبُّ ِمْثِلي َما َعَنا ِلَجـالِلِه        َوَجَمـاِلِه َأَحـٌد ِمن الُعـبَّاِد

                                                           

/  2003،  2يوسففف  ، يسفففنا عبد الجليد : اجده الجاقلا : وففففايا وصنو  ونسفففوص ، مؤسفففسفففة الم تار للنشفففر ، ط4
 183ص 

 95أما  : سابق ، ص  5
 103الرومانسا صا الشعر اليمنا ، ص العمرانا ، عبد الريمن : االتجاه6
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 (7)ي ِمْحَراِبِه         َأْشُدو ِبَما َأْدِري ِمن اأَلْوَراِدَأْفَنْيُت ُكلَّ الُعْمِر ِف
فقد استخدم الشامي هنا ألفاظًا استمدها من ثقافته اجلوامعية، وأدخل معانيًا ال تتفق مع هذه الثقافة، 

أليس ذلك نابعًا عن حلظة تأمل صويف، يعرب عن االنغالق مع . (8) وإمنا تتفق مع ثقافة األدب اليوناني

 الذات، واهلروب من جمتمع القمع واالضطهاد وتكميم األفواه. فعندما يقول الربدوني:

 َساِجِلْيِني َيا َربََّة احُلْسِن َأْشَواِقي       َوَعاِني َمِعي الَغـَراَم امُلَعنَّى

 (9)ِإنَِّني َيا ِإَلَهَة احُلـْسِن َأْهـَواِك        َوِإنَّ اهَلَوى ِمن احُلْسِن َيْفَنى
 أو يقول علي صربة ، وهو يذكر " كيوبيد" إله احلب:

 (10)َيا ِبْنَت ِكُيوِبيَد اإلَله             َتَرفَِّقي ِبِدِم الَعِبْيد

فال يتعلق األمر باحلكم على الوعي الديين لزمرة من الزمر االجتماعية، بل هو عمل قد يكون ذاتيًا، 

رأة، والذي ميضي من التضمني الداللي إىل "الشرك" ولكن من املؤكد مع ذلك أن التقديس الشعري للم

ال يطابق الروح السنيَّة، وحنن نعرف أن التصوف ذاته، الذي هو متجيد حسي للعشق، قد أدين باسم 

 (11).الدين

األوىل )صنعاء(، ويسخر  ويستمر املقاحل يف تعالقه وتالمحه الروحي والعاطفي والنفسي مع معشوقته

كل أدواته الرمزية والتعبريية يف سبيل اإلبانة عن هذا العشق األزلي اخلارق . فقد وظف املوروث 

كمعادل موضوعي ملعشوقته صنعاء، اليت يلقى عشاقها وحمبوها ، (12)زا"األسطوري األنثوي" ميدو

 طهاد، لذلك ال سبيل حلياة عاشقيهاالقتل، والسجن، والتشريد، والتجويع، وسائر أنواع القمع واالض

                                                           

 52الشاما ، أيمد  : ألحا  الشوق ، ص7
 102العمرانا : سابق ، ص8

 169، ص 1البردونا : سابق ، ج9

 55صبرة ، علا : النغم البكر ، ص10

 103لبيب  : سابق ، ص11

يجرًا ، يسففففب اجسففففا ير  صتاة أسففففةوراة رااعة الجمال  فففففبا علي ا اجل ة ، صجعلت ا تلما نإرت نلح ننسففففا  يولته12
 اليونانية
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 إال بالنأي عنها وعدم رؤيتها، وهذا ما ال يطيقه العاشق املتيَّم:

 َساِحَرٌة َنَعْم

 َراِئَعُة اخُلَطى

 َجِميَلُة السُُّفوِح واهِلَضاِب والِقَمْم

 َداِفَئُة النََّغْم

 َلِكنََّها ِحْيَن َتَراَك َعْيَناَها

 َيَراَك ِمْنَها امَلوُت

 َوَيْضَحُك الَعَدْم

 َعْيَناِك ِمثُل َعْيَناَها

 َأَتْذُكِريَن ) مْيُدوَزا ( ؟

 َوَقْلُبها َكَقْلِبِك احَلَجر

.................. 

 ِباأَلْمِس ُكْنِت ِإْنَساَنا

 َأَخاُف اللْيَل

 َأْعَشُق الشَّْمَس

 َأِهيُم ِبامَلَطر

 َوالَيوَم ُأْخت ) ميدوزا (

 اِر ، ِفي الِقْيَعاِنَأْبَحُث ِفي اأَلْغَو
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 َلو َدْمَعٌة .... َلو َدْمَعَتاِن

 َتْغِسُلِني ، ُترِجُعِني آلَدِميَِّتي

 ُتِعيُد ِلي َكآَبِتي ، وَفْرَحِتي

 َتْمَسُح َعْن َجِبْيِني احَلَجِري

 (13)َظلَّ امَلوُت والصََّدى

من على وجه اخلصوص خالل "إن األوضاع السياسية القاسية اليت مرت بها األمة العربية عمومًا والي

القرن املاضي، والسيَّما األوضاع الداخلية وعالقات احلكام بالشعوب وحكمها باحلديد والنار، وعدم 

إطالق احلريات الكاملة للشعب، كل هذا وذاك ساعد على دفع بعض الشعراء إىل التقوقع واالنطواء 

لتخوفهم من التعبري عمَّا يف أذهانهم من آراء واللجوء إىل وسائل تقيهم فتك السلطة، فلجأوا إىل الرمز 

لذا جند املقاحل يوّظف الرموز األسطورية  (14)وعقائد قد تصطدم مع آراء احلاكمني وعقائدهم"

...إخل( للتعبري عن رفضه للواقع املعيش والتنديد بواقع القمع  (16)وعروس البحر( 15))ميدوزا والعنقاء

 والقهر:

 َسَأْلُت امَلالينَي

 ِمْن َعاِشِقيها 

 وَسَأْلُت الّطُيوَر الَِّتي َراَفَقْت

                                                           

 166المقالح : سابق ، ص13

: رمز الةفد صا الشفففففففعر العربا الحديل ، رسفففففففالة ماجسفففففففتير ، مع د البحو  والدراسفففففففات العربية ،  الفروي ، عبد هللا14
 53م ، ص2005القاقرة ، 

 ييوا  /  ير أسةوري 15

وبقية جسفففم ا تجسفففم السفففمكة ،  وت ذه تد من  قب نلي ا صو يعود ، وقا  وجه امرأة ، -يسفففب اجسفففا ير  –وج  ا 16
 التا أذهت السندباد يسب اجسةورة
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 ِرْحَلَة السِّْنِدَباِد

 )َعُروَس الَبْحِر( 

 الَِّتي َعذََّبْت ُكلَّ َعْصٍر:

 َمَتى َتْمَسُح الرُّْعَب َعْن َعصِرنا

 والرََّماَد،

 و) َعْنَقاُؤَنا ( َتْوَأُم امُلْسَتِحيل 

 الَم ِجيل؟َأَساِطرُي ِجْيٍل َتَولَّى، َوَأْح

 َمتَّى َتْمَنُح احَلاِئِريَن َعَلى َدْرِبها 

 َمْوِعَدًا للَقاء؟

 َمَتى َعْن ُعُيوِن الضََّحاَيا

 (17)َتشدُّ الِغَطاء؟

وتظل النهاية املأساوية للعشاق، هي املهيمنة اليت تسيطر على نصوص التوظيف األسطوري األنثوي يف 

. فصياد مثاًل من األساطري الشعبية املتوارثة يف الذهنية اجلماعية اليمنية، بل تصل هذه شعر املقاحل

األسطورة إىل درجة احلقيقة عند بعض أفراد اجلماعة االجتماعية، باألخص القرى، الذين الزالت 

روث األنثوي اخلرافات واألساطري هي الثقافة املسيطرة على ذهنيتهم، ويدِّعي الكثري منهم رؤية هذا املو

 األسطوري عيانًا. وفيه يقول املقاحل:

 ِهي َأْجَمُل َمْخُلوَقٍة

 ِفي النَِّساء

                                                           

 286المقالح : سابق ، ص17
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 َوَأْعَذُب َفاِتَنٍة ِفي الُوُجوٍد

 َوَصَياُد

 ِهي اخُلَراَفُة الَوِحْيَدُة

 الَِّتي َتْبُلُغ ِفي الَقْرَيِة َدَرَجَة الَيِقْيِن

 ُكلٌّ ِمْنُهم َيُقوُل: ِإنًُّه َرَآَها

 نََّها َتَحدََّثْت ِإَليِهَوِإ

 َوَحاَوَلْت ِإْغَراَءُه

 َلِكنَُّه َتَذكََّر َحِدْيَث اجَلدَّاِت:

 ِإيَّاَك َأْن ُتَباِدَلَها احَلِدْيَث

 َوإال َفِإنََّك َمَع الَكِلَماِت اأُلوَلى

 َتَتَحوَُّل ِإَلى ِحَمار

 َوِحْيَنِئٍذ َتْذَهُب ِبَك إَلى امَلَغاَرِة

 (18) َزْوَجًا َلَهاوُتْصبُح 

إن سيطرة عوامل التوجس والرهبة واخلوف من املستقبل، يف املوروث األسطوري للذهنية اجلماعية، 

إمنا زرعه واقع اجتماعي معيش ميلؤه البطش والقمع واالختطاف، واملصري اجملهول، املفتوح على كل 

ذاهب إليها مفقود، والعائد منها االحتماالت. فحركة اجملتمع اليومية وديناميته مغامرة خطرة؛ ال

اخلطر، أما  مولود، ال ينجو منها إال مكممو األفواه، الذين اختذوا الصمت سالحهم يف مواجهة هذا

) صياد ( / أرباب القمع والتدجني، فحينئذ تذهب به إىل املغارة /  معمن غادر الصمت، وآثر احلديث 

                                                           

 651المقالح : سابق ، ص18
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 السجن، ويصبح زوجًا هلا / من ضحاياها.

القول: إن توظيف األساطري الشعبية والعاملية، وتقديس الرموز األسطورية، واخلروج عن مسار  وخالصة

العقيدة والدين، إمنا هو خروج على مستوى اللغة، بل هو باألحرى ما يدعوه توينيب " التصدع النفسي"، 

حدود هذا التناقض،  ويصف باكثري. (19) وهو "حالة يكون فيها القلب موزعًا بني مطامح متناقضة"

فاهلل واحلبيبة حاضران معه يف العبادة والدعاء، بل إن احلبيبة هي تلهمه املزيد من التقرب والدعاء 

 واإلخالص:

 َأْنِت َمـْن َأْعُبـُد ُصْبَحًا ، َوُأنََاِجيِه َمَسـاء

 (20)َأْنِت َلوال َأْنِت َلْم ُأْخـِلْص ِإِلى اهلِل الدَُّعـاء
هو بداية اخلروج عن عامل الصمت إىل عامل البوح والتمرد والثورة  –الظاهري  –ديين إن هذا اخلروج ال

التعبريية، واخلروج عن التبعية والتقليد إىل عامل احلرية والتجديد، وانتشال الروح من أوحال الزيف 

ة، وكذلك رمز الرفض واحلري  –وضياع القيم إىل التحليق بها يف عامل علوي مثالي. لذلك جند الزبريي 

 يقول:  –االلتزام الديين 

 اْغِفِري ِلي إَذا َتَطلََّعُت َمْأُخوَذًا إَلى َوْجِهِك الطَّـُهوِر السَّـِني

 َلْم َيُصْغِك اإِلَله ِصْيَغَتــُه امُلْثَلــى ِلَنْسٍل َأْو َمْأرٍب َهَمِجـي

 (21) ْبَقـِريَأْنتِِِ ِفي ِناِظـريِك ُروُح ِإلٍه    َخـاِلُق ُكـلِّ َخاِلـٍق َع

إن تفسري األبيات على مستوى البنية السطحية، وقراءتها على مستوى الظاهر من األلفاظ قد يوحي 

باالحنراف العقائدي، وذلك ما ال ميكن التسليم به عند دراسة البنية العميقة لألبيات، وانتزاع 

أجدها إال داللة الرفض الداللة الكلية، أو املهيمنة يف جمموع الكون الشعري التخيلي اليت ال 

بنت  –إيزيس  –والتعبري والثورة. فالشاعر عندما يستحضر الرموز األنثوية األسطورية )صياد 

ميدوزا .....إخل(، إمنا يعرب عن اهلروب من الواقع  ورفضه وذلك على –العنقاء  –ربة احلسن  –كيوبيد

                                                           

 103لبيب : الةاقر مسدر سابق ، ص19

 11بدوي ، عبده : علا باكثير شاعرًا  ناايًا ، ص20

 185م ، صالزبيري ، محمد محمود : نقةة صا ظو21
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ن رفض واقع املرأة املدجن، وتدني مستويني: األول: اختيار الرمز األنثوي األسطوري، للتعبري ع

مكانتها القلبية واجلمالية بالنسبة للرجل، مما أدى إىل اللوذ بالرموز األنثوية األسطورية اخلالدة. أما 

املستوى اآلخر: فهو تقديس هذه الرموز، األمر الذي يتعارض مع معتقدات الذهنية اجلماعية، وبهذا 

ة يف الذهنية اجلماعية  اليت تؤمن بالتقليد والتبعية، يتمكن الشاعر من حتريك املياه الراكد

وتتوجس من االستقاللية والتغيري. فواقع القمع والتدجني واالستالب، والتهميش السياسي 

واالجتماعي، والشعور بالقيود الدينية واالجتماعية والسياسية، هو من حدا بالشاعرٍ إىل تعمد 

ثارة غضبهم وثورتهم ضد كل ما يتنافى مع معتقداتهم االصطدام بوعي ومعتقدات اجملتمع، واست

ومبادئ حريتهم وكرامتهم. أضف إىل ذلك أن الطاقة الكامنة يف نفس الشاعر، ورغبته يف التعبري 

انصدمت بواقع القمع وتكميم األفواه، فلجأ إىل التحليق يف عامل الفضاء املفتوح، وتكسري ما 

 ة والثورة املفقودتني، حبرية التعبري وثورة اللغة.ميكن تكسريه من قيود، باستبدال احلري
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 قائمة املصادر واملراجع :

 أواًل الدواوين الشعرية :

أمان ، لطفي جعفر : األعمال الشــعرية الكاملة ، إصــدارات وزارة الثقافة والســياحة ، صــنعاء ،    -1

 م  2004

، إصدارات وزارة الثقافة والسياحة ،  2،ج 1جعبداهلل : األعمال الشعرية الكاملة ،  الربدوني ،-2

 م 2004صنعاء 

 م1982الزبريي ، حممد حممود : نقطة يف الظالم ، دار العودة ، بريوت ، -3

 م1970الشامي ، أمحد : أحلان الشوق ، دار املاليني ، بريوت ، -4

 م1972 علي : النغم البكر ، الدار احلديثة ، تعز ، دار اهلناء ، القاهرة ، صربة ،-5

 ثانيًا الكتب النقدية العربية :

 بدوي ، عبده : علي باكثري شــــــــــــــــــاعرًا غنائيًا ، حوليات كلية آداب جامعة الكويت ، احلولية -1

 م1981، الثانية 

 م1995،  5طحديثه ، دار الفكر ، دمشق ، الربدوني ، عبد اهلل : رحلة يف الشعر اليمين فدميه و-2

 اجلنابي ، أمحد نصيف : عزف على أهداب القصيدة اليمنية املعاصرة ، -3

 م2002حداد ، علي : عشبة آزال ، من منشوراات احتاد الكتاب العرب ، دمشق ، -4

 1، بريوت ط الســعدي ، نوال : الوجه العاري للمرأة العربية ، املؤســســة العربية للدراســات والنشــر  -5

 م1977

 1الصكر ، حامت : انفجار الصمت ، الكتابة النسوية يف اليمن ، مكتبة الدراسات والنقد ، ط     -6

 م 2003

، 2عباس ، إحســان : اجتاهات اشــعر العربي املعاصــر ، دار الشــروق للنشــر والتوزيع ، األردن ، ط -7

 م1992

ــات  ،   العمراني ، عبد الرمحن : االجناه-8 ــعر اليمين ، مركز عبادي للدراســـ ــي يف الشـــ الرومانســـ

 م2002،  1صنعاء ، ط

 م 1985 3العيد ، مينى : يف معرفة النص ، دار اآلفاق اجلديدة ، بريوت ، ط-9

،  2املقاحل ، عبد العزيز :األبعاد املوضوعية والفنية حلركة الشعر املعاصر يف اليمن ، بريوت ط    -10

 م1978
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 ر أمحد : الشـــــــــعر العربي املعاصـــــــــر ) روائعه ومدخل لقراءته ( ، دار املعارف ، مكي ، الطاه-11

 م1980 القاهرة ،

 يوســــف ، حســــين عبد اجلليل : األدب اجلاهلي ، قضــــايا وفنون ونصــــوص ، مؤســــســــة املختار  -12

 م 2003،  2للنشر ، ط

 

 ثالثًا الكتب النقدية املرتمجة :

  7رومان : ما هو الشعر ، ترمجة : مرغريتدريدا ، جملة بوتيك الشعرية ، العدد  جاكبسون ،-1

ــر  -2 ــيولوجية الرواية ، ترمجة : بدر الدين عروكي ، دار احلوار للنشــ ــوســ ــيان : ســ جولدمان ، لوســ

 م1993،  1والتوزيع ، ط

 م1971م  ، 1967 دوفينيو وآخرون : سوسيولوجيا الفن ، املنشورات اجلامعية الفرنسية ، باريس ،-3

 لبيب ، الطاهر : سوسيولوجيا الغزل العذري ، ترمجة مصطفى املسناوي ، دار الطليعة -4

 

 رابعًا اجملالت والدوريات :

ســــــــــــــــــبتمرب  –، يوليو  207 /206جملة احلكمة ، احتاد األدباء والكتاب اليمنيني ، العدد :  -1

 م1997

 م  2005ديسمرب  –أكتوبر  34اجمللد  2جملة عامل الفكر العدد  -2

 

 


