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ABSTRACT 
 

The Female Saudi Poets and Their Role in the Literary Renewal 
 

Women have become one of the fundamental pillars of the construction and 
progress of society and civilization where they are able to participate in the public 
opinion in respect to communal issues. Their personality transcends the history, the 
more they are given attention and care in the community,  the more they become 
innovative and show their effective role in the construction of human civilization, 
as well as showing their contributions in cultural and literary movement, resulted 
from their significant role in drawing the life of community and prosperity of 
civilization. Here the Saudi women poets embodied with talents and creativity 
leave a clear mark on the literary scene, their self-expression, their community and 
humanitarian crisis. This article contains some features of literary creativity of the 
Saudi women poets, and the extent of their impact on the literary scene. This study 
is made possible through reading and examining the most important works known 
as “the feminist poem” produced by educated women. The article discusses the 
poetry of some contemporary women and the environment that make them 
distinctive social class that influences the course of life.  
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دعامة أساسية من دعامات البناء والتقدم االجتماعي واحلضاري، وأصبحت مشاركة للرأي لقد أصبحت املرأة 
هلا ذاتيتها ووجودها عرب صفحات التاريخ، وكلما أولوها باالهتمام والعناية كلما بادرت العام يف قضايا اجملتمع، 

هي بالعطاء واإلبداع وأظهرت لنا دورها الفعال يف بناء النهضة احلضارية للمجتمع االنساين، وإسهاماهتا كذلك 
وهاهي . تمعات واددهارها احلضارييف احلركة الثقافية واألدبية وذلك ملا للمرأة من دور جوهري يف رسم حياة اجمل

املرأة السعودية الشاعرة تفضي مبا لديها من مواهب وابداعات تركت هلا بصماهتا الواضحة على الساحة األدبية، 
وهذه املقالة حتتوي على بعض معامل اإلبداع األديب لدى املرأة  فعربت عن ذاهتا وجمتمعها وأدمتها االنسانية،

دى تأثريها الفعال إذا ما طرحت على الساحة األدبية، وذلك من خالل تتبع واستقراء أهم السعودية الشاعرة، وم
، إىل جانب تفتحة ثقافيااملواعية الثقفة االنتاجات اليت وردت مبا يسمونه بالقصيدة النسائية النابعة من املرأة امل
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قة هلا فاعليتها وهلا تأثريها يف جمرى تلّمس شعر بعض الشخصيات النسائية املعاصرة والبيئة اليت جعلت منها طب
 . احلياة

  

 عرة وتواجدها على الساحة األدبيةالمرأة الشا
 

نساين عام سواء كتبه رجل أو امرأة طاملا ميلك املقومات الفنية واألدوات املعربة، إإن األدب عبارة عن نتاج 
ت الثقافية واملوروث والدراسة، ولكن القيم فاملبدعون رجاال ونساء يتفقون غالبا يف النشئة والبيئة، واملعطيا

واملضامني قد تبدو بينهما خمتلفة إذ جند أن النساء املبدعات حيرصن على التعبري عن قضاياهن، بصورة ال جييد 
  (Hassan 2001: 5).التعبري عنها غالبا سوى املرأة

شكال عصور، ويف معظم األوملا كانت التقاليد األدبية مدينة دون شك لسلطة املبدع الرجل عرب ال
اإلبداعية، فإن اإلبداع النسائي على خصوصيته لن يكون سوى كائن مغاير ناتج عن ضلع آدم، أو خارج من 
معطف الرجل، وال يضري ذلك األدب النسائي يف شيء، فمن املؤكد أن رجاال كثريين يرون أنفسهم يف اإلبداع 

ية قدمها هذا اإلبداع، ألن اإلنسان يتجاود مقولة املذكر النسائي، وال نبالغ حني نقول يف شخصيات نسائ
 .رة املرور هباو واملؤنث على الرغم من ضر 

وكتابات املرأة أو لغة األدب والشعر من كتابات املرأة إن صح التعبري، ختتلف يف بعض املواقف عن  
وقد استطاعت املرأة الكاتبة . لرجلكتابات الرجل، أو ميكن القول بأهنا أصدق تعبريا عن مشاعرها األنثوية منها ل

املعاصرة أن تغري دورها القدمي لتبحث عن ذات جديدة فقد تعايشت مع تطورات اجملتمع املعاصر، وعربت 
 .األحداث التارخيية واالجتماعية واالنسانية ومتكنت من التغلغل إىل موطن الداء

م تعد تلك الرومانسية احلاملة اليت تسيطر على وقد تطورت املرأة تطورا ملموسا يف كتاباهتا املوضوعية، فل
أحاسيسها وحكمها، بل مارست يف كتاباهتا حياة اجملتمع ككل بأحداثه وخصوماته ومشاكله االجتماعية 

  (Zeidan 1995: 1). جمتمعهاواألسرية والسياسية، وكانت يف لغتها معربة عن كل التعبري عن ذاهتا وعن 
ليست إضافة تكميلية للتاريخ بل هي عامل أساسي لنهضة الفكر واالبداع  إن املرأة يف احلياة واألدب

ففي األدب العريب جند اخلنساء أمرية شواعر العربية، أديبة األديبات وشاعرة الشاعرات، . ومسرية حقيقية للتاريخ
إىل أهنا مرت ومل يكن أدهبا وال شعرها بأدب نسائي أو شعر نسائي، ولعل سر قوهتا األدبية وتأثريها يرجع 

      بتجارب وأحداث كثرية انعكس أثرها على نفسها، فصقل أسلوهبا وأضاف إليه احلنكة والتجربة والصالبة
.(Lusi 2001: 4)  

إن اختالف أدب املرأة عن أدب الرجل يربر وجود األدب النسوي، ونالحظ أن أدب املرأة يكاد خيلو 
                دة ويلتصق حبرارة التجربة املعيشة واحلياة اجلاريةمن الشعارات الرباقة وااليديولوجيات اجملر 

.(Buthaynah 1999: 8)  وإبداع املرأة العربية هو جزء من إبداع العريب يف مجلته قد يتخاصم مع بعض األجزاء
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 ات عاملنااألخرى، لكنه ال حييا إال يف حضوره املتشابه واملختلف يف إطار فكرة التعدد اليت أصبحت مسة من مس
 (Muhammad et.al 2000:22).      املعاصر

وجند يف الرتاث العريب آراء باهرة يف جمال اإلبداع النسائي من حيث األداء البالغي، واألحكام النقدية، 
واالجتاه األديب، وأثر الصوت النسائي يف تشكيل النص القريب من روح احلياة الواقعية، وإدراك العني النسائية 

اللغة التصويرية، وللبعد احلضاري يف ربط اجلنس األديب ومساته األسلوبية واملوضوعية بالرؤية احلضارية  لدقائق
الكلية للجماعة، كما نلمس كيف أثرت املرأة يف تصنيف املبدع العريب الواعي بأهنا متلك القيم االنسانية السلوكية 

 .واجلمالية
مع تطورات لإلبداع النسائي، فقد استطاعت أن تتعايش  ميزاً متواملرأة السعودية الشاعرة تعّد منوذجًا 

، فاحلكومة السعودية قد أولتها من العناية األحداث التارخيية واالجتماعية واالنسانية تعرب عناجملتمع املعاصر، و 
، االعتبار عنييف التنمية شريطة أن تُؤخذ عقيدة اجملتمع وثقافته وخصوصيته يف  مشاركة ما جيعلهاوالدعم الكايف 

املسلمة املتمسكة بالقيم واملبادئ اإلسالمية، واحملافظة على دينها تدرك متاما بأمهية فهم الدين السعودية املرأة ف
وهذا ما تلتزم به  شديدة احلرص على مبادئها وقيمها وعقيدهتا،فهي فهما صحيحا، وتستوعب عقيدهتا وبالتايل 

متتلك من اليت الواعية  السعودية املرأةليت إن دل على شيء فإمنا تدل على املرأة السعودية يف كتاباهتا الشعرية ا
ع والفهم الصائب والبصرية الثاقبة ماجيعلها تتحمل املسؤولية، وتشارك يف صناعة التقدم والنهوض ساألفق الوا

 .الثقايف واملعريف جملتمعها وأمتها وحضارهتا
 

 العوامل المؤثرة في شاعرية المرأة السعودية
 

السعودية تعد من أهم الدول اليت بردت فيها النساء األديبات، والدكتورة فاتنة شاكر احدى األديبات السعوديات 
" ال ختافوا على نسائنا"اليت تؤادر املرأة السعودية وتعرب يف كتاباهتا عن فخرها مبنجزاهتا، وكتبت يف مقالة بعنوان 

سعودية، إنين أتوقع منها الكثري جتاه نفسها وجتاه جمتمعها، ألنه قد ضاع إنين أشعر بفخر غري قليل باملرأة ال: قائلة
وبالرغم . وعلى جمتمعنا الكثري وحنن نردح حتت وطأة اجلهل حبقوقنا وامكاناتنا الفكرية والنفسية –النساء -علينا 

ملسؤولية الوطنية، سواء  من إحساسي بأنه مادال أمام املرأة السعودية شوط كبري العتالء قمة اجلدية واالحساس با
كان ذلك يف دورها داخل نطاق أسرهتا أو خارجه يف نطاق جمتمعها الكبري، إال أنين أشعر باالعتزاد ملا 

 (Fatimah 1981:99). ت املادية واملعنوية املتاحة هلااستطاعت أن حتققه، آخذة يف االعتبار حدود االمكانا
اإلحساس بكياهنا إسالميا، ليس فقط من الناحية النظرية، وإمنا إن املرأة السعودية تتوق اليوم بصدق إىل 

عمال وواقعا، فإن امكاناهتا الفكرية والعلمية تضج فيها رغبة يف العطاء واملشاركة يف إطار إسالمي سليم، يقوم 
ديبات  ويف جيل اخلمسينات بردت أ .على النظرة السليمة املتكاملة اليت تتعامل معها كإنسان له مثل ما عليه

كثريات منهن من قالت الشعر فأجادت، ومن القصة واملقال، ولكنه من الصعب، بل ويكاد يكون من املستحيل 
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اور املهمة يف إن تقاليد اجملتمع وعاداته من احمل (Al-Sasi 1986: 275). إلحداهناحلصول على ترمجة وافية دقيقة 
مل مع مكتسباته املتوارثة بعناية وإجالل، ويقيم هلا ودنا يف التكوين الثقايف، واجملتمع السعودي جمتمع حمافظ يتعا

 . مناحي احلياة املختلفة
إن املرأة الشاعرة أو املثقفة بطبيعتها األنثوية تتوق إىل التغيري، وتتحفز للمواجهة وتبحث عن احلضور،  

ومن (Husain 1989: 23).  كما أهنا يف الوقت نفسه تسعى إىل التأثري فيمن حوهلا واالسهام يف حل مشاكلهم
م رئاسة حترير جملة نسائية عربية تصدر يف باريس 5891أوائلهن الشاعرة األستاذة ثريا قابل، اليت تولت من عام 

وتسهم ثريا قابل يف إحياء األمسيات الشعرية مع غريها مثل الشاعرة سلطانة السديري،  ".دينة"بفرنسا هي جملة 
مقام النوادي األدبية يف احتواء النشاط األديب النسائي ونشر الوعي الفين بني " يةاجلمعيات اخلريية النسائ"وتقوم 

 .سيدات اجملتمع وفتياته
وقد جعلت من قضايا الوطن العريب " األودان الباكية"وقد أصدرت الشاعرة ثريا قابل ديوان شعر عنوانه 

إصابة اجملاهدة مجيلة بوحريد بالعمى كتبت  الكبري وحتريره متنفسا للتعبري عن أفكارها، وحينما مسعت باحتمال
 :(Al-Sasi 1986: 349)تقول

 
 أال إن عميت وغاض الضياء

 أنارت بالدي مشوع البهاء
 لنفسي عزاء.. وعود ألرضي
 لعيين رضاء.. وعز لقومي

 أال إن عميت وشح الرجاء
 بضوء عيوين فان السناء

 نسيم بالدي نقي الصفاء
 لقهر الفناء.. حياة خللدي

 

من شاعرات جيل اخلمسني الشاعرة رقية ناظر اليت تكتب الشعر املعرب عن واقع احلياة، كما تنشر و 
 :(Awwad 1985: 16)  قالت فيها" سدت السبل"مقاالت يف الصحف ومن شعرها قصيدة كتبتها بعنوان 

 

 جفاها الزوج واألهل بدت أسباهبا جتلو
 ملاذا اهلجر يا سهل فصاحت بعدما ندمت

 وآماال هبا تسلو لدهر أفئدةأصاب ا
 بأهداب هلا حتلو وجف الدمع من مقل
 أحان احلزن والوجل فقال الزوج يف عجب

 ملاذا يدبر الكهل  أتلك الرمي يف قلق
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 أعيش وقد دنا األجل فقالت كيف ميكنين
 يشيب لبعدك الطفل فبعدك داد أشجاين

   

ومن الشاعرات كذلك الدكتورة مرمي البغدادي، وهي متخصصة يف األدب وهلا دراسات ومقاالت كثرية 
تقول يف " عواطف إنسانية"فيه، كما هلا أكثر من كتاب يف األدب بني مؤلف ومرتجم، وصدر هلا ديوان بعنوان 

 :(Al-Baghdadi 1980: 15)  "رفقا بفؤادي"قصيدة هلا بعنوان 
 

 وكؤوسي فرغت من مائي رامييتلظى قليب بغ
 هدمت سروري وهنائي أرفيقي رفقا بفؤادي
 أتراك ستسمع أصدائي  ناديت بقليب وعيوين
 مينعين خويف وحيائي تتعثر خطوايت حريى

 

وشاعرة سعودية أخرى هي غادة الصحراء، جند يف شعرها كثريا من خصائص الشعر املهموس على الرغم 
 ار والنخيل، إال أهنا تتميز بعذوبة األلفاظ والقوايف واستخدام جمزوءات البحورمن ظهور روح الصحراء والعر 

(`Abbas & Abdullah 1989: 339) وتقول يف أبياهتا (Al-Labun 2009 : 19): 
 

 أكاد أشا ما تــــــــشاء أنا يا مذل دموعي
 دموعي كما الكربياء سوى أهنن كبار

   

سلطانة السديري، إنصاف خباري، هيام :  ملعت يف مساء السعودية منهناليت األخرى من الشخصيات النسائية
، لطيفة قاري، أشجان (هيا العريين)محاد، منتهى قريش، نورة اخلاطر، ثريا العريض، خدجية العمري، غيداء املنفى 

ة اخلثالن، هندي، فاطمة القرين، بديعة كشغري، آمال بيومي، فودية أبو خالد، هدى الدغفق، لولو بقشان، سار 
 . (Al-Samti 2009: 34):هيلدا امساعيل، عزة شاكر، هدى الرفاعي

 

 وأثرها في شعر الشاعرة السعودية النهضة
 

ميكن أن نتلمس يف نصوص الشاعرات أهم معطيات النهضة، وال سيما فيما يتعلق بالقوالب الشكلية للشعر 
 .أنواع املقدمات، وخوضهن إىل املضمون مباشرة العمودي، وكذلك احلال بالنسبة لبنية النص، فقد ختلصن من

ظهرت مستويات من الوحدة اليت دادت نصوصهن انسجاما ومتاسكا، ويف اللغة ابتعدن متاما عن ويف توالد النص 
الغريب احلوشي، والرتاكيب الغليظة، أما مضامينهن فقد طغى عليها النرب الوجداين، وظهرت عليها مسحة تأملية 
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عليه مضامني األوائل، كما وجد فيها احلس الوطين، واهلم االجتماعي، ومعاجلة القضايا  أعمق مما كانت
 . (Al-Labun 2009: 34)اإلسالمية

فللشاعرات السعوديات وطنيات وافرة، ونصوص االنتماء الوطين لدى الشاعرات السعوديات تقتصر 
دنا وقرى، وليس يف نصوصهن ما يستقل على الوطن بصفته دولة ذات حدود سياسية، وبصفته أيضا أقاليم وم

وكثري من الشاعرات الاليت شاركن يف أحاديث . مبفهوم الوطنية اإلسالمية الشاملة، أو القومية األقل مشوال
عاشت غربة حقيقية خارج الوطن، فتقول الشاعرة ثريا العريض معربة عن شرف انتمائها ، فمنهن من االنتماء
   (Al-Labun 2009: 46).لوطنها

 

 كل وجودي أنت
 كل الغبار. ..بكل جفافك

 فيك العيون اليت سكنتين تظل
 والوجوه اليت سكبت مبالمح وجهي

 ...مل تزل.. انعكاسات أشجاهنا
 لك يا وطين هلفة احلب

 حني بأعماقنا يتمادى اشتياق النهار
 وتطفح أغنية من بقايا دمان عتيق

 ...حلماً .. روعةً 
 ...لك أغنية احلزن

 ...دأغنية السع
 أغنية األمل املتولد حتت اجلفون

 كل الذي كان منا
 وما مل يكن منك

 أو سيكون
 نغفره ومنسح عنك التعب

 

فالوطن بالنسبة للشاعرة حيمل هلا معىن الوجود، فما دامت تتنفس وطنا فهي تتنفس وجودا، وال يقلل 
جوه اليت ألقت على وجودها ظالل من داللة الوجود جفاف وطنها وغباره، فهي تتنفسه رغم كل ذلك، ورغم الو 

من الوجوم، فإهنا تعشقه لذات العشق، لتهديه أغنييت السعد واحلزن معا، وأغنية األمل كذلك، لتجعلها على 
 .استعداد ألن تغفر كل ما بدر منه ألنه احتواها بظالله ودفئه

ا وحنن يف دمن تشتت فيه اإلسالمية، وال سيموهناك من الشاعرات السعوديات الاليت نادين إىل الوحدة 
 : (Amin 1994: 81)أفراد الشعوب العربية، فتقول الشاعرة سلطانة السديري يف أحد نصوصها
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 أعداؤنا حولنا شر وأطماع يا إخوة العرب إنا أمة بُليت
 يف القلب هم وأفكار وأوجاع يا إخوة العرب آه من تشتتكم

 ى ومن جاعواكما خلفت بيننا موت ال تشعلوها بنريان تدمرنا
 

فالشاعرة حتث على نبذ اخلالفات بني األمة العربية واملسلمة، وتدعو إىل ضرورة التكامل بينها لتحقيق 
ولكن ما لبثت هذه االبداعات النسائية يف الرتاجع خالل احلقبة األخرية من  .االت النافعةالقوة والتآدر يف اجمل

حضورا نوعيا مهما من الناحية الفنية،  م5881شكل حىت عام الزمان، فلم يكن منجز شعر املرأة السعودية ي
فسلطانة السديري انسحبت من كتابة الشعر العريب الفصيح إىل عامل الشعر النبطي واالهتمام باجلمعيات اخلريية 

ومل النسائية، وبقي شعر فودية أبو خالد يف شبه عزلة، وصمتت رقية ناظر وثريا قابل النتهاء املرحلة الغنائية، 
تواصل عزة فؤاد شاكر الكتابة لغلبة اخلواطر على شعرها واهتمامها بنواح إعالمية أخرى، ومل يستطع شعر 
الدكتورة مرمي البغدادي التواصل مع التجربة الشعرية اجلديدة، ذلك أنه شعر ممنوح إىل العاطفة األنثوية اخلالصة 

 . (Rashid 2010: 15)نفى عن النشر بصورة ملحوظةواألبنية الكالسيكية، وعزفت خدجية العمري وغيداء امل
انتبهت الساحة الشعرية إىل جمموعة اإلصدارات الشعرية عند الشاعرة الدكتورة ثريا  م5881بعد عام 

العريض اليت غلبت فاعليتها الوطنية واالجتماعية وعملها يف ميدان التخطيط واالقتصاد حضورها الشعري، لكن 
ي احلداثة الشعرية اليت كانت سببا رئيسيا يف عزلة أصوات شعرية مهمة، عاد أغلب إثر احنسار موجة معارض

الشعراء والشاعرات إىل الساحة األدبية اإلعالمية، وأسهم تعدد وسائط االتصال التقين يف انتشار الشعر عرب 
 .(Bakri 1994 :16) مواقع االنرتنيت املختلفة

لرومانسية التقليدية كانت ضئيلة، فأغلب القصائد كانت إن القيم اجلمالية عند شاعرات القصيدة ا
صدى لقصائد أخرى، وحماكاة للمالمح الرومانسية السائدة، وقد غلبت عليها الغنائية املفرطة، واملضامني 
التقليدية املكرورة، فيما إن أغلب شاعرات الرمزية اجملددة مثل ثريا العريض، وخدجية العمري، وأشجان هندي، 

اري، وفاطمة القرين قدمن نصوصا متميزة صورت صوت املرأة اجلديدة يف رحلة حبثها عن كينونتها ولطيفة ق
االجتماعية اخلاصة واالنسانية العامة، ومتيزت خدجية العمري بالتشكيل الفين يف قصيدهتا، ووظفت أشجان 

يف الشعر العمودي بشروطة اجلديدة  هندي ثقافتها الرتاثية يف قصائدها املودونة، وفاطمة القرين هلا مقدرة متميزة
 Al-Labun)املعاصرة، وحتتوي نصوص هدى الدغفق ولولو بقشان على بعض مالمح الشعرية الالدمة لقصيدة النثر

2009: 20)  
وبشكل عام فقد استطاعت الشاعرة السعودية أن تالئم بني مكتسبات جمتمعها احملافظ ومتطلبات 

، ما لبث أن أصبح لدى بعضهن ما ميكن أن يعد نوعا من اخلروج عن طبيعتها االجتماعية بشكل تدرجيي
وإذا تلمسنا وقع مجيع هذه األبيات اليت صيغت بأنامل النساء الشاعرات، فسوف جند بأن هلا منظومة اجملتمع، 

 .مسات األدب النسائي، ذلك ألن أسلوهبن تنحو اجتاها واقعيا، موضوعا وأسلوبا، وتقنية
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