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 بروين اعتصامي ونازك املالئكة  بني ظاهرة احلزن واليأس وجتسيد الواقع

 ((ادب مقارن  ))

 ، كلية التربية، جامعة كربالءد. عمران سلمان موسى

 اخلالصة:
ألوىل عا دع يف ا دران وال انبدة عا دع يف ال دراق،      ا ،الشاعرتان مدر الشدواعر امل اصدرات املشدهو ات    

وكان لكلي الشاعرتني دو  أساسي يف ال ج    وداف  ا دفاعا كبريا عر حقوق اجمل م  عامدة وحقدوق املدرأ     
أصاب الشاعرتني احلزن والبأس ب   اإلي اقات الدي أصدابع اجمل مد  اال راندي وال راقدي       ،وحر  ها ياصة

 نعدهدا مدر حالدة احلرمدا     جالدي جلب هدا احلربدان ال املب دان األوىل وال انبدة ومدا ند        جراء الكوا   واملصدائ   
كد  مدهمدا وعلد  ان دراد وكأمندا تك بدان عدر حالدة          تخت فا    ،يف م اص  ال ول نيوالظلم وسر ان امل اس  

 ن سه ويف الوقع ،واح   مر الش ر وسبلة لل  بري عر حالة احلزن والبأس الي ت انبان مدهما
وال دو   علد     ،كما أنها ت  رب دعو  ل حر ك مشداعر وأحاسدبس الشد بني    ،ت بري عر حالة جم م بهما   

ومر هدا ميكر القدوا بدان ن اجبهمدا كدان م  سد ني       ،الواق  املأساوي وق  ل ب ا دو ا واضحا يف ه ا اجلان 
و  دواطئ الد فء واألمدان    مد ردتني لألجباا الي اعقب هما ونقيي حتوا يف مسا  حبدا  هد  ر الشد بني حند    

  .وحتقب  ما  صبوان إلبه

 -املقدمة :
ب   ال و   الصدداعبة الدي حد ثع يف او بدا ) القدرن السداب  عشدر مدبالدي( وب د  ال دو   ال رنسدبة عدام             

وعلد  اثدر    ،ظهرت االفكا  القومبدة والوطدبدة يف عد د مدر بلد ان ال دام       ،م وت مري سجر الباس ب  0711
 ،االج ماعبة اهل ف االساسي ألغل  الش راء واملد ق ني وياصدة يف البلد ان الدامبدة     ذلك أصبحع القضا ا

 م.  0131وال انبة  0109 وبلغ ذلك اوج عظم ه ب   احلرب ال املبة األوىل
جراء ذلك حد  الد ما  يف الشد وب ممدا حد ا بالشد راء أن  دهضدوا باملسدؤولبة امللقدا  علد  عداتقهم جتداه             

حاول دا كل دا الشداعرتني ان     ،الشاعر  برو ر اع صدامي والشداعر  ندا ك املالئكدة     ومر بني أولئك ،  وبهم
وكدان لد لك االثدر الكدبري يف االن دس       ،تقوما باصالح الواق  االج ماعي عدر طر د  تسدتري ال كدر وال لدم     

يف  ومدر هددا ميكدر القدوا ان كدال الشداعرتني ل ب دا دو ا  م مدا زا           ،ومقا عة املس  مر واآلفدات االج ماعبدة  
 .الواق  االج ماعي
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 بروين اعتصاميخالصة عن حياة الشاعرة 
 .مماال ك فبه ان برو ر مر الشواعر املشهو ات املرموقات وتشه  هلا الساحة االدببة واالج ماعبة

يف م  ددة ترب دز،  والد  الشداعر   وسدف يدان       ،م 0101،.ه.ق0331ول ت الشاعر  املد كو   يف عدام   
لده اطدالع واسد  يف اللغدة ال رببدة واللغدة        ،م  مر االدباء املشهو  ر يف عصدره  0137اع صام امللك امل وف  

وهلدا امل رفدة    ،خترجع مر امل  سة االمر كبة للبددات يف طهدران   ،ال رنسبة كان الببها االثر الكبرييف ت لبمها
 أت تددظم الشد ر   بد   ،( 3ط  ،) مق مة د وان بدرو ر ،تقرأ وترتجم مر ال رببة (1)ال امة باالدب االنكلبزي 

ذات املضدامني   ،امل دوي والقيد  ،  ضدمر  د رها القصدائ      .وم  رت  أي  اعر اىل مقامها االدبدي  ،مبكرا
مصدبب دا   ،مر اهدم ا د ا ها الي د  الب دبم    ،والواق بدة  ،واالج ماعبدة  ،وااليالقبة ،االصالحبة وال  لبمبة

ليدف احلد  ونغمدة     ،اجلدوهر واحلجدر   ،عجدوهر الد مو   ،ك بة القل ،س ر ال موع ،الكادح،ظلم االغدباء
 (2) .ك  ه ا مي   نهضة )برو ر( عل  الواق  االج ماعي وطل  اصالحه ،الصبذ

 خالصة عن حياة نازك املالئكة 
وهي امرأ  مر عائلدة م روفدة وكدبري  يف     ،م0133ول ت نا ك  وم ال ال  وال شر ر مر  هر اب لسدة 

 داعر مدر القدرن     ،ج  نا ك ألمها احلاج حممد  حسدر كبده    ،االدبعائلة ت ري اهمبة كربى لل لم و،ال راق
وعل    ه خترج  ،وكان وال ها م  ساا للغة ال رببة ،ال شر ر يف ال راق وواح  مر ال قهاء امل روفني ان اك

ان ه ه األسر  حتدرتم املدرأ  وت يبهدا مكان هدا وكاندع تد عو ا ضدا اىل احد ا  نهضدة           ،ع د كبري مر االدباء
اعيدع جد     ،مدولري و كسدبري   ،قرأت نا ك لك ري مر الك داب والشد راء م د  موباسدان     ، اجمل م علمبة يف

اه مامها للمواضب  االج ماعبة وااليالقبة وياصة املرأ  وحر  ها خترجع يف دا  امل لمني ال البة بلبسدانس  
دبدي يف الوال دات   اكملدع د اسدة الدقد  اال    ،(3)م 0133، فاج  هدا الكدربى وفدا  أمهدا  يف سددة      0199عدام  

عبددع   ،وهداك ك بع موضوعات ذات مغزى  ومد  ة كدربى مدهدا عدر املدرأ  االمر كبدة      ،امل ح   االمر كبة
 ،م 0163تزوجع مدر دك دو  عبد  اهلدادي حمبوبده سددة        ،جام ة بغ اد،م  سة يف كلبة الرتببة 0137سدة 

 . مب بة  وجها مساع   ئبس جام ة البصر 0163سافرت اىل البصر  عام 
، واسد قرت  0163غاد ت اىل القاهر  سددة  ،وب   م   اصبحع  ئبسة قسم اللغة ال رببة لكلبة االداب

 .3117ح   وافاها االج  يف عام  ،، ومر ثم يف مصر(4)سدوات يف الكو ع 

 معاناة وحزن بروين :
كما  ،الزمانومر حاالت ال قر وضدك احلبا  و ،لق  عانع برو ر ك ريا وياصة مر امل اس  االج ماعبة

فقد ت بدرو ر والد تها وهدي ط لدة صدغري  وأحسدع          ،انها عانع مر ال ش  املبكر لزواجها مدر ابدر عمهدا   
مبرا   ولوعة وفق ان حدان األم وكان ل لك األم البالغ عل  ن سها وهدا تلقي ع دا مر اببات الشد ر مببددة   

 مر يالهلا لوعة فق ان االم قالع :
 جبزهدددددددددددا د ددددددددددد ه وخنواسددددددددددد ه ام

 وى مدددددددددداد  ن  دددددددددد ه ام هركددددددددددز  
 دامدددر مددداد ان يدددو  اسدددع جددده  ددد  

 دا مددددر هددددم دا اسددددع اهددددر نبسددددع  
 جشددددم ط دددد    دددددبم  و ددددر نبسدددددع   
 كددده سدددر مدددر بددده هدددبج دامدددر نبسدددع     

                                                
.)مرتجم( 007 ص،  قوب :االدب امل اصر يف ا ران ،  ن -1
ا ضا  : الص حات  ن سها-2
03-1ص،املوجة القلقة،السامرائي، ماج  امح  : نا ك املالئكة-3
316ص، وسف :   راء ال راق يف القرن ال شر ر ،عز ال  ر -4
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 يواندددددد م ا  ددددددوق هركددددددة  امدددددداد  
 كدددودك  ك دددع مسدددكر تدددو كجاسدددع   

 

 ك ددددع بددددامر كدددده مدددداد  مددددر نبسددددع  
 (5)ك دد م اجنددا كدده هددبج مسددكر نبسددع     

 

 الرتمجة :
 ما أ  ددددددددددددده م اهدددددددددددددوى وم ا َ 

 اذ م اَ  وجددددددددده امدددددددددي ميلقدددددددددات
 فحضر االمهات مجب  ماال ي جرى
 اطلقدددددددددددُع احلددددددددددد  لكددددددددددد  أم

 قددددداا ط ددددد  ا دددددر تسدددددكدني؟   
 

 فقلدديب هددو قلدد  ولددبس مددر ح  دد       
 ف ددني الي دد  الب ددبم م تكددر مشددرقة   
 فدددأن  أسدددي م حي ضدددر حجدددر أألتم   
 حبددددددد  الأم لدددددددي كمدددددددا اقدددددددوا  
 قلدددع هدالدددك حبددد  ال مدددأوى لدددي   

 

 
 شعر واثار نازك:

وكاندع  ومدا  ب د   دوم ترتقدي اىل       ، أت نا ك مد  ن ومة أظافرها بك ابة الش ر وف  الق  م أو امل اصدر ب
بد أت جترب هدا بد لك     ،د جة أعل  يف ه ا اجلان  اىل أن وض ع   ها عل  قال  الش ر ال صبذ واملدو ون 

هر  كدبري  بدني   ومدر هد ا ال دأ  خ كسدبع  د      ،0197واص  ت د وانها )عا دقة اللبد  ( عدام     ،0190عام 
وهدي:   دظا ا و مداد، وقدرا  املوجدة عدام        ،0191ص  ت هلا اجملموعة ال انبدة عدام    (6)ابداء  بها ال ربي 

 (7). 0171ومأسا  احلبا  واغدبة لالنسان عام  ،0161و جر القمرعام  ،يف بريوت 0137

 معاناة وحزن نازك :
  هو )كب س( ومما ال ك فبه أن لدا ك م رفة هدالك عالقة بني نا ك واح  الشتصبات االو ببة املشهو 

ومر هدا ميكر القوا بأنها وق ع حتع  ،كما أن لدا ك ا تباطاا بالرومانسبة واحلزن ،كافبة باألدب االنكلبزي
عا دع ندا ك يف    ،(8)وا  ا  نا ك ناب ة مر اعماق عواط هدا واحاسبسدها   ،تأثري افكا  )البوت( االنكلبزي

ناهبددك  عددر اجلهدد  واالمبددة والدظددر اىل املددرأ  نظددر    ،ال قالبدد  االج ماعبددة الق ميددةجم مدد  مملددوء بال ددادات و
ومدر هددا وصد  بهدا احلداا اىل احلدزن        ،هي ثائر  عل  الواقد  املر در  ،نا ك هلا عق   مر ك  ذلك ،سيحبة
 (9) .والبأس

 بروين و)مأساتنا ظلم األغنياء(
اجمل م  الوض  املأساوي احلاص  بسب  عد م   اس ياعع  برو ر بأسلوب ج    ان جتس  وتوضذ البداء

ال  الة وظلم األغدباء لل قراء وهي ت كر ب لك ال الح ال ي اوصد  ابدده الشداب عدد  وفاتده بدأن  سد مر يف        
ولكددر  األبددر م  قبدد  الوصددبة ان م  كددر هددداك ان قددام وقصدداص مددر   ،عملدده وان  أكدد  مددر عددرق جببددده

 .األثر اء
 جاء عل  لسانها :

 صدددددداعقة مددددددا سدددددد م اغدباسددددددع     كددداى بددد   نبدددك  اى   ك دددع جددددني 

                                                
071-077ص،  ن  :املص   ن سه -5
مق مة ال  وان ،د وان عا قة اللب  :اجلزءال اتي -6
07ص،هالسامرائي :املص   ن س -7
01ا ضا  :ص -8
. 33-3ا ضا  :ص -9
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 ويدددددواب ببشددددده  ندددددان همدددددة   ام 
 دولدددددع و سدددددا ش واقبددددداا وجددددداه

 

 قسددددمع مدددداد د وغددددم واب السددددع  
 (10)كه ح  انها سع ح  ما كجاسع

 

 الرتمجة :
 قدددداا هك ا اسدددد    الددددرأي  دددداأبي   
 صد  هم وهمهم ال دام الراحدة واملددام   
 حقهددددم السدددد اد  والراحددددة واملقددددام 

 

 ا هددددو ظلددددم االغدبدددداء فددددان مأسدددداتد 
 ونصددببدا هددو احلددزن واالم واالبدد الء 
 فدددددددددددا ر حقددددددددددددا اذن مددددددددددددهم  

 

 (11)ومر يالا   رها عربت ت برياا دقبقاا عر تلك امل انا  ،وكانع برو ر  ر كا للكادحني واملظلومني
 قالع:

 تابدددده كدددد  كددددد ن اندددد    ف دددداب اى  جنددددرب 
   ر همه يوا ى كه ببد    ف اب وياك وباد

 

 رندددددان ا جهدددددره  ب اى  جندددددرب خيددددد نت ا به 
 جبسع مزدسع جز نكوهش  اع اب اى  جنرب

 

 الرتمجة:
 ا ها الكادح حتع حر الشمس، مر اج  لقمة ال بش،  راق ال رق مر اجلبني اىل م   تبق  الروح،

 وك  ه ا ال ي نراه مر حر وتراب و  ذ، ال   ين  بئاا بالدسبة لألجروم  قابله سوى
 .كنيا ها الكادح املس ،اجلا ح كال مال انب  وقساو ال

أ هقددع وات بددع الغالببددة مددر   وقدد  عاجلددع ب كرهددا واسددلوبها) أم ال قددر( هدد ه القضددبة الددي أملددع و    
 (12)الش  

 قالع:
 بددادوك يددو ش بددري  ندد  ك ددع وقددع كددا 
 ا  بس كه برتدويم  د م وجشدم دويد م    

 

 كلددوز  بدبدده   شدد دم مددوى بشدد  سدد ب        
 كدددم نو كشدددع د ددد ه ام وقدددام م مخبددد   

 

 الرتمجة :
 وأنا أغزا يبط القير اىل ان اببض   ر  أسي  ،الوقع لل م   كله ،قالع أمرأ  عجو  ملغزهلا

  .ض ف نو ها واح ودب الظهر ،مدحدبة علبك وعبين مش ود  لك

 بروين واملرأة:
وعل  ه ا األساس فضدحع سباسدة    ،اد كع برو ر عل  حنو م مبز اك ر مر غريها الواق  املر رلزمانها

ومدر هددا داف دع عدر لقمدة الكدادحني وعدر حقدوق وحر دة           ،ولئك احلكام وعل   أسهم  اهدشداه ا دران  أ
 املرأ  والرج  سواسبة يف احلقوق والواجبات. ،)املرأ ( ووف  مب ئها

 قاا الشاعر:
  ن بود د  يانه  و ا باهمده مدردان برابدر   

 

 (13) ديرت ا ران ا  ا ر ن مع يرب دا د، ن ا د. 
 

 الرتمجة:

                                                
071ص ،  ن  : املص   ن سه -10
.13،13د وان برو ر : ص -11
13-10ا ضا  ،ص -12
71ص،حسني : قضا ا االدب امل اصر يف ا ران ،حمم   اده-13
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وال اعلم ه  للمرأ  او البدع اال رانبة علدم ب لدك الد مدة      ،انع املرأ  يف االمر والرأي مساو ة للرج ك
 ام ال؟

 وقالع برو ر :
 وظب ه  ن ومدرد اى حكدبم داند  جبسدع    
 همبشددددة ديددددرت امددددرو  مدددداد  فرداسددددع

 

  ك  اسدع كشد   و ن د كر سدع كشد   بدان      
 (14) وماد سدددددع مبسدددددر بز كددددد  بسدددددران.  

 

 الرتمجة:
  ها احلكبم ال ام ماهي وظب ة وعم  املرأ ؟أ

 دائمدددددددددددا بددددددددددددع البدددددددددددوم أم للغددددددددددد 
 

 احدددددددد هما السدددددددد بدة و اليددددددددر  بانهددددددددا 
 وهلددددددددا دو  واضددددددددذ يف تدشددددددددأ  االوالد  

 

وصو ت  برو ر حالة و كوى تلك املرأ  الي أفدع  بابها وم حتص  عل   يء سوى األم واحلسر  
 يالا حباتها.

 قالع :
 غدجددددده اىد بددددداغ دهدددددر بهدددددر متدددددا   

 سدددددبالبهاى حادثددددده بسدددددبا  د دددددد ه أم   
 

 بربددداى مددددر بهدددر قدددد مي يا هدددا يلبدددد     
 (15)سب  سر ك  ن ان سب  د  ه أم دو  

 

 الرتمجة:
 ا دما ختيو ف ي بس ان ال لك غصر او بدرعم 
  ا ددددددع الكدددددد ري مددددددر نوائدددددد  الدددددد هر    

 

 ويف  احددددي قدددد مي، ديدددد   ددددوك عدبدددد   
 وك ر  البكاء وال موع حالع ببين وبني بصري

 

 و ر واالم  : )برو ر وامب  (بر
ولكر ومما  ؤسدف لده بأنهدا وبسدرعة فقد ت تلدك        ،أ ادت برو ر ان تواص  حباتها وف  تلك األمدبات

واصبحع  ائسة ب   ان حرمع مر حدان الوال  ر فضدال عدر اي اقهدا بزواجهدا، ومدر       ،االماا واالمدبات
ن كددس ذلددك كلدده علدد  مسددحة وطبب ددة   وا ،هدددا اصددبحع  احلبددا  عددد ها ملددالا وضددجراا  ال يددالص مددده   

 (16)  رها

 اخلالصة :
ا  ا ها ت و  عر ،ميكر القوا بأن ا  ا  برو ر ماهي االيالصة مر ذلك الربكان ال ي  كمر دايلها

 .مغزاها االصالح والرقي باجمل م ،امدبات واه اف انسانبة واج ماعبة
 قالع :

 اى دا عبددددد  خمدددددو  غدددددم دنبدددددا  ا
 هبشدددددكاف يددددداك  ا وبدددددبني  نكددددد   

 

 فكددددددرت مكددددددر نبامدددددد ه فددددددردا  ا  
 بددددددد  مهدددددددرى  مانددددددده  سدددددددوا  ا 

 

 الرتمجة :
 ا هدددا القلددد  التهددد م بدددأحزان الددد نبا 
  دددددد  الددددددرتاب تددددددرى مددددددا تددددددرى

 

 ر اآلتدزمددددددددددددالدددددكر بد دددددددددددوالت 
 فالدددددد هر غدددددد ا  وبددددددالء لل بدددددداد  

 

                                                
011ص،  ن ه :املص   ن سه-14
. 13 ،10د وان برو ر :ص-15
636ص ، ضا  ان ه :تا  خ االدب يف ا ران ،   -16
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 ل امرا ال  د
 

 وهلا   ر عر أم احلبا .
 ظلدددم اسدددع د  كدددي ق ددد  افكدددد ن   

 

 (17)مدددردا  يدددوا  ومدددرغ  دددكر يدددا ا   
 

 لرتمجة :ا
 .مر الظلم ان  وض  يف ق   واح ، الدسر والبلب 

  أس واي اق نا ك :
وق ا ا ت اىل ذلك مر يالا   رها )القيا ( اطخاص ب ا س  ،فق ت نا ك أم  الزواج يف أ ام  بابها

 .ومتدع عود  فا س احالمها ثانبة ،احالمها وضمدع ذلك وص ا  عالباا
 قالع :

 رودوبقبددع وحدد ي اسددأا اللبدد  الشدد   
 عددددددر  دددددداعري وم دددددد    ددددددود ؟   

 (18)وم دددددد  جيبدددددد ء بدددددده القيددددددا    
 

وت ضدمر ا د ا ها الرمز دة، و  وح البدأس،       ،وعل  ه ا االساس تال   أملها وسبيرت علبها احلبا 
 .وايريا فق ت االم  باملس قب  ،داهمع االفكا  املر ر  نا ك ،وغريها ،االسيو  ،مدها : اللب 

حقبقة الواق  هو  كبري  ف ثرت ان تظ  تبكي و تدح  فأصبحع يدسداء  واق د ع  نا ك بأن بني اماهلا و
، وامل روف بأن نا ك مر عائلة ا س وقرطبة م تر ال قر ولكدها كانع  ر كة آلالم اجمل مد ،  (19)ه ا ال صر

 (20).وحس  وجهة نظرها فاجمل م  عبا   عر م س   المساوا  فبه
 نا ك وقضبة املرأ  :

صدو ت ندا ك ذلدك     ،املرأ  احملرومة مر كافدة احلقدوق  ،ن باه نا ك هي قضبة املرأ مر األمو  الي ل  ع ا
وهددا تيدرح لددا     ،وان شاهلا  مما هي علبده  ،مر يالا   رها أحسر تصو ر ودعع لل و   عل  الواق  املر ر

 القا صة. مأسا  وم انا  تلك ال  ا  البائسة الي افرت ع ممر الشا ع واخت ت مده مقرا   يف لبالي الش اء 
 قالع :

 احدد ى عشددر  كانددع حزنددا ال دي دد ء   
 والي لددددة جددددوع ا لددددي ت دددد  ظمددددأ   

 الاحدد   دصددع او   ددد    وملددر تشددكو؟ 
 البشددددددر ة ل ددددددظ ال سددددددكده م ددددددد   
 والددداس قددداع مصدديد  اللددون كدد وب   

 (21)يلف وداع ه اي بدأ احلقد  املشدوب   

 

                                                
337-336ا ضاا:ص-17
63 ظا ا و ماد : )مر القيا (،ص-18
37ص ،السامرائي: املص   ن سه-19
031عا قة اللب  :ص-20
93ص،السامرائي :املص   ن سه-21



 
 ظاهر  احلزن والبأس وجتسب  الواق  بني برو ر اع صامي ونا ك املالئكة
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 اخلالصة 
وعلد    ،ا بسب  ت اقد  احلدروب املد مر    الواضذ ان ع داا مر الش راء خيافون املوت واملصري اجملهومر 

 مبا    رون عل  عام افض  للراحة واهل وء، ل ا ميكدر القدوا وعلد      ،ه ا االساس   رون اىل عام  ير
 ضوء ال  اسة املق مة :

 .و اه تا ب ض اح ا  وم سي القرن ال شر ر ،ان كل ا الشاعرتني عا  ا يف ن س ال صر-0
 وكان لك  االبو ر دو  مؤثر يف تربب هما  كالهما مر عائل ني مشهو تني-3
كالهما عان ا مر امراض اجمل م  وس ب ا اىل اصالح ذلك مر يالا دعو  الداس للدهوض وال دو    -3

 عل  واق  اجمل م  املر ر.
 .كالهما مر ذوي ال قافة ال البة، داف  ا عر حقوق املرأ  وحر  ها-9
 ،بب ات خبببدة أمد  أحلبدا  وأصدابهما أ ضداا احلدزن واألم      بسب  الظلم وجو  احلبا  وتقل  الزمان اص-3

ولكر لكلبهما ال و  الكبري وال  اا يف ص وف أبداء اجمل م  وال تزاا جهودهما ون اجهما االب اعي موضد   
 .تق  ر كبري يف اجملاا االدبي واالج ماعي

 املصادر واملراجع
 فارسي :-أ

 03377تهران  ،3ج،ج دوم،حيب  :ا  صبا تانبما ،   ر  و  -0
 .0363تهران  ،  قوب :ادببات نو ر ا ران ان شا ات امريكبري ، ن  -3
  . 3336،تهران،3حمم : بر س  ادببات امرو  ا ران،ج ،اس  الم -3
 .0316سدة  ،3وط ،0177، تهران3د وان برو ر اع صامي: ط -9
 .0337تهران  ،محب  :جشم ان ا    ر نو ،   ر كوب -3
 .9،0397ج،خبش  ك ،ضا : مك بهاى ادب   ،سب  حسبين -6
 .0339تهران ،حسني حمم   اده اى : مسا   ادببات نو ر ،ص    -7
 .3336تهران  ،صادق:   ن ه بكو  ،ه ا ع -1
 .3،0333ج، ضا  اده  : تا  خ ادببات ا ران ،    -1

 ب  عربي :
 0167القاهر  ،امساعب ،عز ال  ر :الش ر ال ربي امل اصر -0
 .0173ماج  امح  :نا ك املالئكة )املوجة القلقة( بغ اد  ،ائيالسامر -3
 .0117عبس  : ب    اكر السباب )حباته و  ره( بغ اد ،بالطه -3
 .0161بغ اد ،عز ال  ر :   راء ال راق يف القرن ال شر ر، وسف -9
 .0161بريوت ،عا قة اللب ،د وان نا ك املالئكة-3

 . 0131بغ اد ،و ظا ا و ماد


