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إن المرأة العربية منذ العصر الجاهلي كانت وما زالت في خدمة اللغة العربية، وهي تسعى       
بكللج ج للد للمةافلللة  لي للا، وذلللش مللن خللفج مةللا كت ا الاا لللة فللي المةلل د ال  للافي العربللي 
ومساهمت ا فبه بلالخبر والروايلة وال صليدة، فةلاركت فلي ا سلواي ا دبيلة مجسلدة دورهلا خيلر 

فلي ر لا   –ابلج إسلفم ا  –ي الخنسلا  تبلرف فلي نللم ال صلالد، بلج إند اصلالدها تجسيد، ف ا هل
أخي ا صخر لتبكي الةجارة، مما يدج  لى تمكن ا من لغت ا، بج إن ا تاوات في ك ير من ا ةيان 
 لللى ك يللر مللن الةللعرا  فللي  صللرها، وهللو العصللر الللذر اةللت ر بتاللاخر العللر  ب للوة لغللت م 

 وبفغت ا وجزالت ا.
أما في العصر اإلسفمي ف د اكتسبت لغلة الملرأة رون لا جمليفل وذللش  ن اإلسلفم هلذب ا،       

فأبعد  ن ا وةةي ا لاال وغريب ا، وهذا نتلا  لغلة اللوةي المبلين المنلزج فلي ال لرين الكلريم و 
ي تلرور ملا يزيلد  لن ألال –رضي هللا  ن ا  –السنة النبوية المط رة، ف ذه أم المؤمنينل  الةة 

ةديث، وهي مصدر من مصادر اللغة العربية الةرياة، ف ي اللغة الاصيةة التي تكلم ب ا أفصح 
كانللت  –رضللي هللا  ن للا  –بللج إن  الةللة  –صلللى هللا  ليلله وسلللم  –العللر ل رسللولنا مةمللد 

: "ل لد كنلت  -رضلي هللا  نله  -أبلو بكلر –صاةبة كلمة جمياة وبيان بديع، ةيث االت في أبي لا 
عزا بإابالش  لي ا".للدنيا م    ذ  بإدبارش  ن ا، ولآلخرة م 
وبللين ك يللر مللن  –صلللى هللا  ليلله وسلللم  –وإند الةللوارات التللي كانللت تللدور بللين الرسللوج      

 المسلمات دليج  لى تمكن المرأة المسلمة من اللغة العربية.
تأ رت اللغة العربية فلما بدأت الاتوةات اإلسفمية، وامتدت راعت ا لتصج إلى بفد ا  اجم      

بلغات أصةا  هذه البفد الماتوةة، فل ر اللةن فلي اللسلان العربلي، مملا ةلدا بلالغيورين  للى 
اللغلة العربيلة لوضلع اوا لد نةويللة يسلير  لي لا النلام فلي كفم للم، وملن مللاهر تلذوي المللرأة 

أةسلن  السلما   وةذا ا ما دار من ةوار بين أبي ا سود وابنته،  نلدما أخطللت فلي اول لا : ملا 
ف اج ل ا : نجوم ا، فتةيرت، واالت: إنني لم أرد هلذا، وإنملا تعجبلت ملن ةسلن ا، ف لاج ل لا: بلج 

 ! باتح النون.اولي: ما أةسَن السما 
أما في العصر ا مور ف د ةافلت المرأة  لى لغت ا، وللت بار ة في ف م ا والةديث ب ا،      

بينه وبين الةا ر جريلر، ف لاج لزوجتله:  -نوار -زوجته وم اج ذلش  ندما ةكدم الةا ر الارزدي
للش يخلرا، الاج: أنلا إنيلهكل أر  كيف رأيت جريرا  ف الت: رأيتش للمته أو ،  م ةلغرت  نله بْرجك
ه، ف لذا دليلج واضلح  للى  لردْ أضعف وأ يا، االت: نعم، أما إنه اد غلبش في ةلوه وةاركش فلي م 

 ه.ف م المرأة للةعر، ون ده وتمييز ألاال
أما في العصر العباسى، فكانت المرأة ةاضرة في المةل د ال  لافي، وإن أ لرت ةيلاة التملدن      

والةضارة فلي ةيلاة الملرأة فل لرت إللى جانل  الةلا رات المجيلدات المغنيلات البار لات التلي 
 أس مت في نةر ك ير من ال صالد العربية العذبة بين النام.

ل ا رة ةمدة بنت زياد بن ت ي، التي ل بت بخنسا  المغر وفي العصر ا ندلسي ل رت الة     
 لة رت ا وذيوف صيت ا كةا رة و المة.

أمللا فللي العصللر الةللديث ف للد ل للرت المللرأة ل للورا جليللا، فةافلللت  لللى لغت للا مللن خللفج      
كتابت ا لل صالد الةعرية أو الم ا ت ا دبية في الصةف اليومية، وهنلاش نملاذ  ك يلرةل ملن ن : 
نازش المفلكلةل الةلا رة الراللدة فلي الةلعر الةرفلي العصلر الةلديث، وملن خفلله سلاهمت فلي 

لى اللغة العربية، وكذلش ا ديبة: مي زيادة، من خلفج الةلعر أو الم اللة أو الرسلالج المةافلة  
 ا دبية مع كبار ا دبا ، وكذلش ممارست ا للن د ا دبي.

بنللت الةللاطي ل  الةللة  بللد الللرةمن، وهللي كاتبللة وماكللرة و أسللتاذة و  –أيضللا  –ومللن ن      
وةصلت  لى جالزة الملش فيصج لألد   باة ة، وأوج إمرأة من ةاضرت في ا زهر الةريف،

ل م، لج ودها المتميزةفي خدمة اللغة العربية، وكذلش الدكتورة س ير ال لماور1994العربي  ام 

 م.1937باة ة وناادة وهي أوج فتاة تةصج  لى الماجستير في ا د   ام 

يم والتعلليم فلي أما اليلوم فلإند الملرأة ت لف مواالا مةلرفا فلي خدملة الضلاد ملن خلفج التلدر     
الجامعللات والمللدارم وغيرهللا، كللذلش تمللارم دورهللا المتميللز فللي نلللم الةللعر وكتابللة ال صللة 
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والرواية والم الة والمسرةية، أو الكتابة في الصةف والمجفت، وهي ميدان فسيح لخدمة اللغلة 
 العربية الجمياة.

ص العامة التي تنارد ب ا إند الةديث  ن أسلو  الةوا ر يتطل  منا أن نتةدث  ن الخصال     
لغة المرأة  ن لغة الرجج، كي يتسنى لنا الةكم بصورة أو بأخرى  ن الاري بين أسلو  الرجج 

 وأسلو  المرأة.
إند المرأة تسيطر  لي ا العواطف وا ناعا ت أك ر من الرجج وبذلش ف ي مندفعة أك لر ملن      

طي ردة فعج اوية وسلريعة، وملن النلادر أن الرجج،  ن ا تجدف مزاج ا يأخذ زمام أمورها، فتع
إخضلاف مزاج لا للاةلص، بلج تد له يأخلذ تةلاوج    تكبت ذلش بالتاكير والتأمج و لى ذلش ف ي

 اتسا ه في الاضا .
وب ذا فإن ما يميز لغة المرأة هو تعبيرها ن اناعا ت ا الناسية الارديلة والمااجللة والمت لبلة،      

جليلا ف كفم لن،  رأة الرغبلة ال ويلة فلي اإلسلعاد، وهلذا الميلج يل لرومن ا مور التي تميز المل
فتغري المرأة في العبارات المؤدبة والمؤنسة، فإذا أرادت أن تتاوه بعبارة أالج إسلعادا لآلخلرين، 
فإن ا ت وم بذلش بأكبر ةكج ملن اللطافلة فلي ا دا ، و للى هلذا ف لي تتجنل  الوالوف فلي أر لالل 

 ف ي مولعة بألاال المديح  وتكره كج ما فيه توكيد للذم. تةسبه ةديدا أو وضيعا،
وكذلش تتميز لغة المرأة بلالتعميم الةلديد وةلدة المبالغلة، ولكلن سلر ة التاكيلر للدي ا تجعل لا      

تتخذ رأي ا الجاد بخصوص أمر )ما( بةكج أسرف من الرجاج، و لى ذلش فإن ا تصج إلى درجة 
وتعلادر  ليله، وإن  واملج الملوا ة والكراهيلة  نلد الملرأة الي ين بصةة رأي ا، وتصلبح تلوالي 

 ن تستخدم لغة الةش أو لغة ا  تداج.اوية جدا، فتستخدم  بارات اوية، ومن ال ليأل
إن ال وة ا ندفا ية لدى المرأة يجعل ا   تجزئ كفم لا إللى أجلزا  ، فملا تريلد أن تتالوه بله      

تيللارا غيللر  –غالبللا  –  واةللد ، وكفم للا يكللون هللو فللي خاطرهللا ةللي  واةللد فتعبللر  نلله كةللي
 من طع.
إن السر ة وا نسيابية في كلفم الملرأة يتضلح من لا أن الملرأة تعبلر  لادة  ملا تاكلر بله أو      

 تع له  وج وهلة، وذلش دون أن تعطي مزيدا من التركيز والروية التي ياضج الرجاج ا خذ ب ا.
ومللن مميللزات لغللة المللرأة ك للرة اسللتخدام صللي  التعجلل  بصللورة تةللد ا نتبللاهل  ن البكللا       

والصللراو وا صللوات المةللاب ة ل للا مللا يضللار  ا فللي  للالم الصللي  و فمللات التعجلل ، ف للي 
 ت ستخدم، وخاصة في اإل را   ن العواطف.

سلمة  املة لكلج ةلي  فلي  إن الةديث  ن لغة المرأة يدفعنا للةديث  ن ا سلو  اللذر هلو     
الةياة، فلكج جما ة أسلوب ا، ولكج فرد أسلوبه في الةياة، وهكذا لكج أدي  أسللوبه فلي التعبيلر) 
ةعرا أو ن را( بلج لكلج ةلا ر أسللو  خلاص تسلتطيع أن تتعلرف بله  ليلهل  نله يتميلز بسلمات 

 يختص ب ا دون غيره.
نصوص ا دبية با تبارها نصوصا ذات بنيلة واد بدأ ا هتمام يتزايد بدراسة ا سلو  في ال     

 لغوية في ا صج.
ولما كان النةو يم ج طبيعة التركي  في الصياغة، ف د اهتم الباة ون في ا سللو  بالبينلات      

النةويلة اللغويلة التلي تم لج فلي بعلب جوانب لا ربلط التركيل  بلا غراب والمعلاني، وكلان مللن 
في النةو ملن إمكانلات تركيبيلة  كتةلاف نلريلة لغويلة فلي أوالج  لما  العر  الذين ولاوا ما 

ف م ا سلو ل  بد ال اهر الجرجاني الذر اكتةف جوان  خصبة في التركي  من خفج نلريتله 
                            التي أطلق  لي ا) النلم(.     

إن ا سلو  يتألف من الكلمات فالجملج والعبلارات، ف لو معلان مرتبلة ابلج أن تكلون ألااللا      
منس ة، وهو ةق مةترش بين البيلات المختلالة، بلين العلملا  فلي منلاهح البةلث العلملي وا دبلا  

 واللغويون في الان ا دبي وغيرهم ك ير.
لنخيج، وكج طريق ممتلد، ف لو الطريلق وا سلو  كم ورد في اسان العر  هو السرط من ا     

أو الوجه أو المذه ، وا سلو  بالضم: الان، ي اج: أخذ ففن في أسالي  من ال وجل أر: أفانيت 
 منه.
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و لى ذلش فكلمة )أسلو ( صارت ة ا مةا ا هذه ا يام تتردد  لى ألسنة ك يرة فلي بيللات      
 متعددة بد  ت متنو ة.

ا   للن واةللد بللاختفف النللالمين وبم للدرت م  لللى التصللرف، واللد جللويختلللف ا سلللو  ال     
المةد ين: ا سلو  هلو الرجلج، وأسلالي  الرجلاج صلور لةخصليات م، وا سللو  هلو اإلنسلات 
بعينه، وهذا يعني أن أسلو  الكات  من ناةيلة التةليلج الةلكلي يغطلي بنيلات لغويلة وخصلالص 

خطللة يختللار مللن خفل للا ا لاللال الخاصللة بلله، تركيبيللة   يةللترش معلله في للا غيللره، فلكللج كاتلل  
ويتصرف في ألااله وف ا لةطته، فيضع ا داخج تراكيبه بالصورة التي تتاق وما يريد، وتترتل  

 الد لة  لى اختيار ألااله ومرا اة التصرف داخج أسلوبه.
خاصلة، ةلكلية و لى ذلش فالذر يعني بة نا هلذا أن ا سللو  منلذ ال لدم يلاةل معنلاه ناةيلة      

أ ني ب ا طري ة أدا  المتكلم، وأن جميع التعرياات لألسللو  تطللق  للى الجانل  اللاللي، وأنله 
 في  رف دارسيه منذ أرسطو يبةث العبارات اللالية أو اللغوية.

أما  ناصر ا سلو ، ف ي: الكلمة والعبارة  ن الجملة المايدة والنص بتمامه، والد اسلتخدم      
ح اللغويلللة فلللي التةليلللج ا سللللوبي، ومن لللا: الملللن ح السللليااي، والملللن ح بعلللب البلللاة ين المنلللاه

 اإلةصالي.
وا سلو  اإلةصالي يةاوج الوصوج إللى تةديلد الململح ا سللوبي لللنص ملن خلفج الكلم،      

ال ليم العدديلة، ف وامعمل لا يكلون بإةصلا  العناصلر اللغويلة وهي ت وم  لى إبعاد الةدم لصالح 
 في النص.

استةسن ك ير ملن البلاة ين دخلوج الدراسلة اإلةصلالية إللى  للم ا سللو  بوجله  لام، واد      
با تبللاره يللدخج فللي أر  لللم، ويعللد أةللد المعلييللر الموضللو ية التللي يمكللن باسللتخدام ا تةللخيص 
ا سالي  وتمييز الاروي، فاإلةصا  أداة فعالة في الدرم ا سلوبيل  نه يدرم ا نزياةلات  لم 

 ويؤول ا.يفةل ا وي يس ا 
فا سلو  يعتمد في نص )ما(  لى العفاة ال المة بلين معلد ت التكلرار للعناصلر الصلوتية      

والمعجمية والنةوية، ومعد ت تكرار نام هذه العناصر في اا دو متصلة به من ناةية السياي، 
سلالي ، ولذلش فإن ا ةصا  ية ق بعدا موضو يا، يمكن بواسلطته تةديلد المفملح ا ساسلية لأل

والسلمات التلي أو التمييز بين السمات والخصالص اللغوية التي يمكن ا تبارها خواص أسللوبية 
 ترد في النص ورودا  ةواليا.

إذن اإلةصا  ي تم بالواوف  لى اللواهر اللغوية ا ك ر انتةارا وةيو ا في اللغة الواةدة،      
منلذ أواللج ال لرن الماضلي، فعلاد ذللش فالغربيون  كاوا  لى خدمة لغات م  ن طريلق اإلةصلا  

 للللى لغلللات م بالاواللللد الك يلللرة، وبخاصلللة فلللي المجلللاج التعليملللي والمعجملللي، فالللي المعلللاجم 
تيسر صةاب ا أن يصناوها وفق المن ح اإلةصالي، ف ذا معجم  ام، وهذا متخصص، أما  للى 

ملج اإلةصلالي، وت لديم الصعيد التعليمي فإن المجاج ما زاج ماتوةا لخدمة العربية من خلفج الع
 العربية لألجياج وفق ا صوج العلمية السليمة.

إن بعب العلما  ادم تةديدات داي ة ل ذا المن ح، ف ذا )بلوةن( الذر يلرى أن ا سللو  هلو      
الرسالة التي تةنل ا معد ت تكرار التوزيع واةتما ت تةو ت خواصه اللغوية، بخاصة  نلدما 

 لخواص التي ل ا نام المفمح في اللغة في جملت ا.تكون مختلاة  ن تلش ا
و لى الرغم من ا هتمام المتزايلد بلالمن ح اإلةصلالي إ  أن بعلب العلملا  الد ةلذروا ملن      

هذا الملن ح وخاصلة  نلد تطبي له  للى النصلوص ا دبيلةل  نله يبتعلد بلالنص ا دبلي  لن أدبيلة 
 النصل وهي التأ ير واإلبداف.الصياغة وةعرية النص، و  ت دم لل ارئ خصالص 

و لللى الللرغم مللن ذلللش، فللإن المللن ح اإلةصللالي للله مللن الجوانلل  اإليجابيللة التللي   يمكللن      
إغاال ال ف و يسا د في ةج مةكفت أدبية خالصة كلالتة ق ملن ةخصلية المؤللف، ونسلبة نلص 

إلللى صللاةبه، ويسللا د كللذلش  لللى البةللث  للن د  ت تكللرار ورود لاهرة)مللا( فللي أدبي)مللا( 
النص، كملا ي لدم هلذا الملن ح بيانلات داي لة ومةلددةبا راام والنسل  لسلمة أو أك لر ملن السلمات 
اللغويللة المتعللددة، والتللي من للا: ماللردات معجميللة معينللة، نللوف الجمللج، وطول للا، طللوج الكلمللات 
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كي  أو تةبي ات أو مجازات، أو كنايات أو اسلتعارات معينلة، الزيلادة المستخدمة، واستخدام ترا
 أو الن ص في استخدام صي  معينة أو نوف معين.

واد بدأت بعب الدراسات اإلةصالية لألسلو  با هتمام باللواهر النةويلة، فأخلذت ت ليم      
جل و ن للا  مليللات نسللبة ا فعللاج للصللاات ومعللد ت ا بالنسللبة لعللدد الكلمللات فللي الجملل -ملل ف –

إةصالية فإن بوسع ا أن تستخدم اآلن الةاسبات اإللكترونية لضبط العمليات الرياضية، وإجرا  
 التةليج ا سلوبي واستخفص النتالح الداي ة من ا.

وفي كج العمليات اإلةصالية لألسلو  لبد أن يدخج في هذه العمليلات السلياي بةيلث يصلبح      
ياة النسبة بين معد ت التكرار لعناصره الصوتية والنةوية والمعجمية، إنما هو ولأسلو  )ما( 

 ومعد ت تكرار م ج هذه العناصر طب ا ل وا د السياي المةاب ة.
 ومن الذين طب وا المن ح اإلةصالي الدكتور سعد مصلوةاي كتابيه:     

 م.2002، 3ا سلو ) دراسة لغوية إةصالية(  الم الكت ،ط -
)دراسلللة أسللللوبية إةصلللالية(  لللين للدراسلللات والبةلللوث اإلنسلللانية فلللي اللللنص ا دبي -

 م.1993، 1وا جتما ية، ط
فاي الكتا  ا وج طبق سعد مصلوح معادلة )بويزمان( الذر كلان أوج ملن طب  لا  للى  -

 نصوص ا د  ا لماني، وفي الكتا  ال اني طبق م يام إةصالي ااترةه)جونسون(.
معادلة )بويزمان(  لى ةا رات من ةوا ر فلسطين وسأاوم في هذا البةث بتطبيق      -

:لمعرفة الاروي ا سلوبية بين ن في اطاف غزة  ، وهند
ي   ال طراور، ي    بد ربه، إيمان أبو ةيةة، سماح المزين، سمية وادر، واد ةاولت  -

أن أبةث في اصالدهن  ن موضو ات مةتركة فوجدت أن الةديث  ن ال دم والعودة 
 رمز للطيبة وا صالة هو  امج مةترش. وال مر الذر هو

 معادلة بويزمان: -
إن أةد ملاهر التعبير الرليسية أن يجي  الاعج م ابج الصاة، بج إن الةعر بوصاه       -

جمف ةعرية أم بما فيه من جمج ةعرية يعتمد  لى ا فعاج والصاات، وهذا يعد خاصية 
 أسلوبة.

وتةللخص ا د  تةخيصللا وتعللرف المعادلللة التللي تسللتخدم ل يللام هللذه الخصللالص       -
كميللا باسللم معادلللة بللويزمن نسللبة إلللى العللالم ا لمللاني أ. بويزمللانل الللذر كللان أوج مللن 

 من ا د  ا لماني. ااترة ا وطب  ا  لى نصوص
، وال للاني: وت للوم هللذه المعادلللة  لللى دراسللة ذات طللرفينل أول مللا: التعبيللر بالةللدث      -

التعبير بالوصف، أو بالجمج التي تعبر  ن ةدث وبالتالي الكلمات التي تعبر  لن صلاة 
 مميزة لةي  )ما(ل أر تصف هذا الةي  وصاا كميا أو كيايا.

ويلللتم ةسلللل  هلللذه النسلللبة بإةصلللا   لللدد الكلملللات التلللي تنتملللي إللللى النلللوف ا وج       -
لمجمو ة ا ولى  لى المجمو ة ال انية، و ددكلمات النوف ال اني، وإيجاد خار  اسمة ا

ويعطينا خار  ال سمة ايمة  دديلة تزيلد وتلن ص تبعلا للزيلادة واللن ص فلي  لدد كلملات 
المجمو ة ا ولى  لى المجمو ة ال انية، وتستخدم هذه ال يمة با تبارها دا   لى أدبيلة 

ن الاعج)الةلدث( ا سلو ، فكلما زادت كان طابع اللغلة أالر  إللى ا سللو  ا دبليل  
كلان أالر  إللى يرمز إلى تاا ج الةا ر مع مضامين النص واناعاله ب ا، وكلما ن صت 

 ا سلو  العلمي.
والللد ةل بعلللب البلللاة ين ا لملللان غملللوب مصلللطلةي ا فعلللاج والصلللاات، وأن       -

تطبي  ما  لى النصوص اللغوية ا لمانية يواع في ك ير من الةيرة وا رتباش مما يلؤ ر 
انضباط الم يام وموضو يته، وهذا ينطبق بصورة أكبر  لى اللغلة الربيلة، إذ إن   لى

اسم الاا ج واسم الماعوج والصاة المةب ة تعمج  مج الاعج، وهي صاات، ومن  م فإن 
تةديد هذه الكلملات هلج هلي ةلدث أم صلاة يبلدو مةلكلة، باإلضلافة إللى بعلب ا فعلاج 

وأخوات ا، وأفعاج الم اربة، وأفعاج المدح واللذم، نااصة الةدث، كا فعاج النااصةل كان 
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ولةج هذه المةكلة فإننا سنستخدم  دد ا فعلاج بلد  ملن اضلايا الةلدث، و لدد الصلاات 
 بد  من اضايا الوصف، وبذلش تكون المعادلة  لى الةكج اآلتي:

  دد ا فعاج                                                    -
 =ـــــــــــــــــــــــــــــــ نسبة الاعج إلى الوصف                     -
  دد الصاات                                                    -
(، وستكون في اللغلة العربيلة )ن ف ص(، VARوتسمى في اللغة ا نجليزية اختصارا ) -

 الصاة.ةيث )ن( = نسبة، و)ف( = فعج، و)ص( =صاةل أر نسبة الاعج إلى 
وسيةمج اإلةصا  فلي الجانل  التطبي لي بالنسلبة لألفعلاج  للى جميلع ا فعلاج التلي       -

تتضللمنت التعبيللر  للن الةللدث، أمللا ا فعللاج التللي تللدج  لللى الللزمن ون للص في للا الةللدث 
 كا فعاج النااصة أو الجامدة ف ي خار  اإلةصا .

أما الصاات ف د أخرجنا من ا الجملة اإلسلمية والاعليلة أو الجمللة المتعل لة بمةلذوفل      -
 ن هذه الجمج تةتمج  لى  ناصر اابلة في ذات ا للتصنيف مملا يع لد  مليلة اإلةصلا  

، كالمصلدر وبذلش يدخج جميع ا نواف ا خرى من الصاات كالجاملد والملؤوج بالمةلتق
وج بعللد المعرفللة، والمنسللو ، واسللم اإلةللارة الوااللع بعللد الوااللع صللاة، وا سللم الموصلل

 معرفة.
 وهناش مؤ رات تؤدر إلى ارتااف أو انخااب)ن ف ص( ، وهي:      -
 مؤ رات ترجع إلى الصياغة. -
 مؤ رات ترجع إلى المضمون. -
 أما الصياغة فتؤ ر  لى )ن ف ص( زذلش كما يأتي: -
  ا في الكفم المكتو .الكفم المنطوي يمتاز بارتاا  ا في م ابج انخااض -
 ترتاع في الل جات م ابج انخااض ا في النصوص الاصةى. -
 ترتاع في النصوص الةعرية م ابج انخااض ا في الن ر. -
 وتختلف )ن ف ص( باختفف فنون ال وج) ةعرا ون را(، وذلش كما يأتي: -
 ترتاع في ا  ماج ا دبية م ابج ا  ماج العلمية. -
 ابج الن ر الصةاي.ترتاع في الن ر ا دبي م  -
 ترتاع في اصص الجنيات م ابج الةكايات الةعبية وال صص والروايات المؤلاة. -
 ترتاع في الةعر الغناليم ابج الةعر الموضو ي. -
 أما المضمون، فأه المؤ رات من خفله ما يأتي: -
 العمر: ف ي تسجج ايما  الية في الطاولة والةبا  وتنخاب في الك ولة. -
 ا رتااف  ند النسا  م ابا انخااض ا  ند الرجاج.  الجنم: تميج إلى -

إن )ن ف ص( ترتاع ايمت ا  ند المرأةل  ن خطا  المرأة ولغت ا بةكج  ام يميلج إللى 
العاطاة وا ناعاج، و لى هذا تبرز اضيتان م متانل ا ولى: ا د  النسور الذر تلدور 

ن منطلللق المسللاواة بللين ةوللله يرا  متعللددة، فللالبعب يؤيللده والللبعب اآلخللر يرفضلله ملل
الرجج والمرأة، ف د أخد هذا المصطلح ينتةر بةكج  فت بين ا وساط ال  افيلة وا دبيلة 
مللن خللفج الم للا ت الصللةاية والدراسللات والبةللوث ا كاديميللة، وكللذلش فللي النللدوات 

 والدروم في المعاهد والجامعات.
ا  تلراف سليد ونا إللى  وي وج المعارضون: للو ا ترفنلا بوجلود أد  نسلور، فلإن     

أو اإلبدا يللة، ال للوج بوجللود أد  ذكللورر، و  يوجللد ل للذا الت سلليم مبرراتلله الايسلللوجية 
م، االلت: 2003وخفج ةوار مع ا ديبة فرية الن اش ةلوج هلذا الموضلوف صليف  لام 

إن ا   ترتاح مطل ا لتعبير أو اصطفح ا د  النسورل  نني أةتم منه رالةة ا  تذار، 
                        كما أنه يلمح إلى دونية ضمنية، وهي تاضج إطفي مصطلح ا د  الذر تكتبه المرأة.  

ولكننا ن وج إن ا هتمام با د  النسور لم يكن وليلد اللةللة، بلج إن الملرأة العربيلة              
كان ل ا الريادة في ك ير من مجا ت ا د ، ويكاي أن نذكر هنا، الةلا رة نلازش المفلكلة التلي 
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نلا ن لوج إننلا   نختللف وللذلش فإنكانت أوج من أبدف اصيدة التاعيلة في الةعر العربلي الةلديث، 
أو ا د  الذر تكتبه المرأة، كل لا مصلطلةات  ةوج المصطلح، فا د  النسور، أو أد  المرأة،

 تدور ةوج جميع ا  ماج ا دبية التي تكتب ا النسا  سوا  أكانت مواضيع ا  ن المرأة أم  .
ن النسلور أو اللذكورر، ولن ندخج في م اترات التنازف التاريخي الذر ي يمن  لى الخطابي     

الذر يدفع الخطا  النسور إلى الةديث في اضايا فر ية، م ج اضية الةجا  أو  مج المرأة أو 
تةريرها من العبودية ملن الرجلجل  ن هلذا يجعلج الملرأة فلي صلدام ملع المنطلق ا بلور لت لديم 

راف بلالت ميش  تلن يضهل ن سعي المرأة بكلج اوت لا إللى المسلاواة السلاذجة هلي أالر  إللى ا 
 واستف  الة وي.

وما دمنلا نؤكلد  للى الالروي الارديلة لألديل  الواةلد بةخصليته الخاصلة، وخصلالص أدبله      
واختففه  ن اآلخرين، فإن ا جدر أن نعتلرف بلا د  النسلورل  ن الملرأة تعليش ضلمن نالم 

وتزيد  لى الرجج أن ا اللروف والمعطيات السياسية وا جتما ية وال  افية التي يعية ا الرجج، 
 تتميز بمعاناة خاصة، ول ا مةكفت التي ت تم ب ا دون الرجج.

و لى هذا فا د  النسور جز    يتجزأ من ا د  الوطني يعكم خصالص ا د  الوطني      
العام، وليم ةل ة مناصلة  نه، وأ ت د أننا بةاجة إللى تلداوج هلذا المصلطلح) ا د  النسلور(ل 

 عور المرأة بدورها في المجتمع، ومن دورها في الةركة ال  افية وا دبية.كي نعزز من ة
ومما يؤيد هلذا اللرأر أننلا سلنجد فلي فلسلطين ةلعرا  وةلا رات يتسللب ون جميعلا فلي رفلد      

ةركة الم اومة باأةعار التي تستن ب ال مم، وتسجج تاريخ الم اومة، و  يمكنه بةاج أن يالري 
ومن خفج ا مسيات الةعرية بين ةا ر وةا رة من ةيث كونه رجف، وكون ا امرأة، بج إن ما 

ال  افيللة فللي أرضللنا الةبيبللة نجللد أن المللرأة ت للف لتل للي ةللعرها  لللى اللدم   يم للا المنتللدياتالتللي ت
الواةلد فلي أسللوبه بلين  المساواة ملع الرجلج، إ  أن طبيعلة ا ةليا  التلي تةلتم أن يختللف الالرد

اصيدة مدح واصيدة ر ا ، فإن هناش فرواا فلي ا سللو  بلين الرجلج والملرأة  بلد أن ترصلدها 
 مة ا.مف وأن تةدد

أد  الم اوملة اللذر هلو رد فعلج ضللد وبالةلديث  لن أد  الم اوملة، سلنتةدث  لن تعريللف      
ال يمنلللة والسلللتبداد كم اوملللة ا ةلللتفج، أو هلللي الكلللالن  لللن مةيطللله والمجتملللع والتةلللكيفت 
ا جتما ية، وتتخذ الم اوملة أةلكا  متعلددة، من لا: الم اوملة المسللةة أو ال لورة، أو أةلكا  ملن 

  اومة الف نف.م
، ف للو يعللزز مواللع وأد  الم اومللة هللو ا د  الللذر يصللف ةالللة التصللدر للمعتللدر الغللازر     

الم اومة وينمو في بيلت ا ويتغذى من نس  ا، فا د  مسؤوج  ن الم اومة ود م لا واسلتمرارها 
 وتمجيد بطو ت ا واسل ام تضةيات ا.

وتتنلللوف موضلللو ات التعبيلللر فلللي أد  الم اوملللة فلللي تنلللاوج موضلللو ات مختلالللة، من لللا      
موضللو ات البطولللة فللي مواج للة اآلخللر العللدواني، أو إذكللا  ال  للة بللالنام فللي ةالللة الةللر  أو 

أو اإل لف  ملن ةلأن ‘ ا ستعداد ل ا، أو الد وة إلى التمسش بال وية وا فتخار بأيلام ا نتصلارات
 ال وة.
إذن أد  الم اومة هو الكلمة التي تبةث  ن ا سبا  ة  تبرر الخطأ بلج تلد و إللى تعضليد      

 الذات في وماج ة اآلخر العدواني.
من أجج ذلش واع اختيارر  لى مجمو ة من الةلا رات الالسلطينيات المعاصلرات الللواتي      

ترت  ددا من الةا رات ، واد اخصرفن أةعارهن إلى أد  الم اومة المعبر  ن روة ا الم اوم
:  وهند

 إيمان أبو ةيةة، سماح المزين، ي   ال طراور، سمية وادر، ي    بد ربه
وم تلج  تتعللق بال لدم والنكبلة –الدر اإلمكلان  –واخترت ل ن اصالد تنتمي إلى أد  الم اوملة  

 ال مر، وكانت  ينات الدراسة  ند الةا رات كما يأتي:
 ال مر، أيا ادم، أةضان الةنين.إيمان ةيةة: فلسطيني، نةيد 

 سماح المزين: ا تج ال مر، لاارم اللةن ينسك  الغنا ،  لى أسوار ال دم، أغنية لل دم.
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 ي   ال طراور: العالدون من الغيا ،  فث وستون نكبة، أغنية للموت غير المؤجج، امر نةيج.
 سمية وادر: سوناتا للنكبة، يا أمنا، ةد الموت، ترتيلة م دسية.
 ي    بد ربه: أغنية ال مر، دموف ةمم، وااع أمة، غدا نعود.

 واد أ مرت اإلةصا ات اإلجمالية  ن النتالح اآلتية:     
 إيمان أبو ةيةة: -
 11,5 فلسطيني: -

 9,3نةيد ال مر:  -

 3,6أيا ادم:  -

  4،6أةضان الةنين:  -

 سماح المزين: -
 7,4ا تج ال مر:  -

 17,25لاارم اللةن ينسك  الر ا :  -

 2,4لل دم:  أغنية -

              10,6 لى أسوار ال دم:  -

 ي   ال طراور:   -
 3,7العالدون من الغيا : 

 16,4 فث وستون نكبة: 

 13أغنية للموت المؤجج: 

 6,8امر نةيج: 

 سمية وادر: -
 4,5سوناتا للنكبة:  -

 4,1يا أمنا:  -

 4،5ةد الفموت:  -

 6,2ترتيلة م دسية:  -

 ي    بد ربه:  -
 4أغنية ال مر:  -
 11دموف ةمم:  -

 9,25وااع أمة:  -

 2,1غدا نعود:  -

 وإليكم نماذ  من الةعر لعملية اإلةصا : -
 :77اصيدة) أيا ادم( إليمان ةيةة، من ديوان: نبب الياسمين، ص: - 1 -

 أيا ادم يا ةوي ناغى الجراح
ا رواح  وينتا  البي غدود

 أيا نور  يني أيا كج صوت  
 جريح  أسير  يناغي الكااح

 جروح المداد أيا نغم  غندى
 وأةدى بصوت ةجيد ةزين

 بصوت الصراو وصوت الصراو
 ويعلو الصراو ويعلو الصراو

 ، وهي: ناغى، ينتا ، يناغي، غندى، أةدى، يعلو، يعلو.7= فعدد ا فعاج

 ، وهي: جريح، أسير، ةجي، ةزين.4و دد الصاات=        
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 1,75ون ف ص =

 121يوان: وطن تدفأ بال صيد، ص: اصيدة ) أغنية لل دم( اسماح المزين، من د – 

 يا صباح النصر أابج، واسك  ا فراح
 في رةا  البلدة ا غلى،
 تعاَج، والتلق في ا، وغندْ 

 أةعج المصباح.
 أي ل الارح الذر ما غا   ن ا،
 واكت  ا مج الب ي ينسا  من ا،

 أارئ المةرا  تسبيةات  ودش بالدموف....
 الخةوف....أغري الوجه الكلي  بارةة ت   

 واترش اآلماج ترسم لوةة ابج الرواح!

، أي ل، غلا ، اكتل ، ينسلا ، 13 دد ا فعاج = ، وهي: أابج، اسك ، تعاج، التلق، غند

 أارئ، ت  ، اترش، ترسم.
 ، وهي: ا غلى، الذر، الب ي، الكلي .4 دد الصاات =

 3,25ن ف ص =

اصلليدة ) العالللدون مللن الغيللا ( آل   ال طللراور مللن ديللوان: ةللين يرتجللف ال للوا ،  – 
 62ص: 

   ةي  إ  الوجد  اد ل ات
  ليه أصابع الولْد البرر 
 يتاتح الكرز المجنح إن

 أتاه الص  مةتراا يضي 
 والسور من ار  لى رلتي

 فف وجع سوى البعد الدني 
 كم نةسن اللند ويب ى اللند 

 اوم مسي في لغة الن
 أتاه، يضي ، نةسن، يب ى. ، وهي: ل ات، يتاتح،6 دد ا فعاج = 

 ، وهي: البرر ، المجنح، الدني .3 دد الصاات = 

 2ن ف ص = 
 70لو يلمأ السار، ص: من ديوان :  يا أمنا( لسمة وادر،) اصيدة – 

 يا أمنا يا ة  ة من ا ةفم  
 اضد ا أراذج الي ود  

 يا أمنا يا دمعة واةدة
 تبكي  لى أو دها وزوج ا

 وكاة ت طعت من ضربة الجنود
 لكن ا تبكي  لى بفدها

 سنين ا و مرها
 ستلبم ا ةواش في م ابر الورود
 وتةتمي بلارها من ابضة السجان

 ةتى يغل  اللار الرايق
 مخل  الةديد

 وسوف تب ى في المنافي ترا  الصباح
 في فؤادها الةاهين
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 في صمودها ومجدها
 لمو ودونصرها ا

: اض ا، تبكلي، ت طعلت، تبكلي، سلتلبم، تةتملي، يغلل ، تب لى، ، وهي9 دد ا فعاج =

 ترا .
 ، وهي: واةدة، الرايق، الةاهين، المو ود.4 دد الصاات: 

 2,25ن ف ص = 
 128غدا نعود( آل    بد ربه، من ديوان:  زف  لى ا موا ، ص:)اصيدة  – 5

 سنعود من  مق الجراح الغالرات                              وطني وإن طاج الزمان فإننا      
 بدم ال واني من لياج ةالكات                            سنعود مع فجر غزلنا  وبه          
 والعيش دونش موطني يعني الممات                               فالعودة الغرا  ةلم ةياتنا        
 وهوى البفد ياوي ة  الذكريات      م اجر                         ال  كج وهواش يأسر     
 سي ودها نةو الةموم الباايات       و  فإنه                       إن ملش ال لوالعةق      

 ، وهي: طاج، سنعود، سنعود، غزلنا، يعني، يأسر، ياوي، ملش، سي ودها.9 دد ا فعاج = 

 هي: ةالكات، الغرا ، الباايات.، و3 دد الصاات =

 . 3ن ف ص = 
وبالنلر إلى نتالح ةسا  النسبة الكليلةل أر ايملة )ن ف ص( فلي كلج اصليدة للةلا رات نصلج 

 إلى النتالح اآلتية:
أن ال صالد الةعرية المذكورة ك تبت باللغة العربية الاصةى وهي لغة ليست منطواة في  -

ت ابللج بللين اللغللة المنطواللة واللغللة تةييللد المجللاج ا سللتعماج اليللومي، وهللذا أدى إلللى 
المكتوبة، وبين الاصةى والل جات، وهذا أدى إلى ف دان ملؤ رين ملوج ين  رتالاف )ن 
ف ص(، وأفسةا المجاج يخر هو ا سللو  النسلور اللذر يميلج إللى العاطالة وا ناعلاج 

 بعيدا  ن أسلو  الت ريرالذر يميج إليه أسلو  الرجاج.
ملةولللا فللي ايمللة )ن ف ص(  نللد الةللا رات، وهللذا يللدج  لللى أن أن هنللاش تااوتللا  -

الةا رات لم يتمتعن با ست رار العاطاي، وب ذا نستنتح بروز الةركيلة والعاطايلة  للى 
 ةسا  الموضو ية والع فنية، وخاصة أن الةا رات ما زلن في مرةلة  مرية مبكرة.

ملز الط لر والن لا ، نجلد أن هنلاج بالم ارنة بين ال صالد التي ايلت في ال مر الذر هلو ر -
، وي   6,8، وي   ال طللراور: 7,4، وسللماح: 9,3ت اربللا إلللى جللد )مللا( ، فعنللد إيمللان : 

، فنفةل ارتاا  ا  ند إيمان وانخااض ا  ند ي    بد ربه، وتةلابه النتلالح 4 بد ربه: 

ث  للن بللين إيمللان وسللماح وي   ال طللراور، وذلللش لت للار  العمللر بللين الةللا رات اللل ف
 الةا رة ي    بد ربه.

وبالم ارنة بين ال صالد التي ايلت في ال دم سنجد ارتااف )ن ف ص(، ف ي  ند إيمان:  -
.فللنفةل انخااضلل ا  نللد إيمللان وسللماح  6،2، و نللد سللمية: 2,4سللماح:  ، و نللد3,6

من وارتاا  ا  ند سمية وذلش تبعا للةالة الناسية التي ايلت في ا ال صيدة، وما يتبع ذلش 
 ميج إلى ا ناعاج أو انخااب ا ناعاج والميج إلى الت رير.

وسنةاوج ةسا  المدى في ةعر الةا رات، والمدى يتم ةسابه  ن طريق طلرح أالج ايملة 
 ) ن ف ص( من أ لى ايمة لدى الةا رة، وجا ت كما يأتي:

 7,9إيمان أبو ةيةة:  -
 14,85سماح المزين:  -
 12,7ي   ال طراور:  -
 2,1سمية وادر:  -
 8,9ي    بد ربه:  -
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وهذه النتالح تؤكد ما ذهبنا إليه من التااوت العلاطاي بلين الةلا رات، فلأ لى ملدى  نلد      
، أملا إيملان أبلو ةليةة وي  سماح المزين تلي ا ي   ال طلراور، وأالج ملدى  نلد سلمية وادر

  بد ربه ف د ت ار  المدى  ندهما، وا ت د أن ذلش يعود إلى مؤ ر العمر.
وينبغي أن نفةل أن ايمة )ن ف ص( ارتاا ا وانخااضا إنما هلو نسلبي ولليم مطل لا،      

و لى هذا فد لته مةدودة بالنصوص التي تتم م ارنت ا، ويكتس  د لتله فلي ةلدود هلذه 
 الم ارنات.

وأخيرا أاوج إن تطبيق نلرية )بوزيمان(  لى ا  ماج ا دبية يمكن أن يوضح بصورة 
وبية بلين مبلدف ومبلدف، وفلي بة نلا اتضلح الالري واضلةا جليلا بلين الاروي ا سلل 9)ما

، إ  أن التااوت العاطاي كلان أسالي  الةا رات اللواتي تعرضن لنام المؤ رات ت ريبا
واضةا بين ن، وهذا أمر طبيعي  ن الةا رات تتالاوت أ ملارهن هلذا ملن ناةيلة وملن 

               اج والعاطاة تسيطر  لي ن.ناةية أخرى ما زلن في م تبج العمر، وما زاج الناع

                                 


