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 عنوان الرسالة او االطروحه

 

 ية السردية للخبر في كتاب بالغات النساء البن طيفورالبن

 

 ملخص الرسالة او االطروحة 

 

تتمحور هذه الدراسة حول كتاب بالغات النساء البن طٌفور  فابداع المرأة كان له خصوصٌاته التً تعبر بها 
مجادلة او الفعل .. عن نفسها ككائن ٌتمتع بقدرة لغوٌة وبالغٌة فً صوغ الكالم وفً التفكٌر والتدبٌر وال

وتكشف اخبار النساء االحول االجتماعٌة والثقافٌة للمرأة والصورة النمطٌة فً ان كثٌرا ماكان الرجل معلقا 
علٌها معترفا ببالغتها وقوة حجتها  , لذا كانت الغلبة دائما للصوت الذي ٌمتلك بالغة الخطط مع حجج محملة 

الى اعلى درجات الحسم . ان كتاب بالغات النساء هو صورة للمرأة  بدالالت دٌنٌة او اجتماعٌة تصل بالخطاب
قرٌبة من صورتها االنسانٌة وبعٌد عن التنمٌط  الشائع. ان هذا الكتاب منتج سردي غاٌة فً الروعة واالتقان 

 ٌشكل نتاجا رٌادٌا ٌسلط الضوء فٌه على بالغة المتكلمة وابداعها الفنً المتفوق .
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Title of thesis  

Structure of Narration in the Book "Rhetorics  of woman"  for Ibn Tayfoor  

Abstract of thesis  

This is s study of Ibn Tayfoor's  book " Woman's Narratives " .  
Woman's creativity had its own idiosyncrasies through which they  expressed themselves as 
rhetorically able to speak , think , manage and argue or to act . That narrative revealed their 
cultural and social affairs and their common type that men used to comment on and by 
which they realized women's rhetoric and strong pretexts . those eloquent woman with 
pretexts loaded with religious , cultural and social clues that made their discourse highly 
definitive , were the most heard woman , the book gave an image of the woman that was 
close the her humanistic image and far from her common pattern . it was a splendid product 
of narration and a leading work that highlighted eloquence of female speakers and their 
surpassing artistic creation .  

 



 

 

 


