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 .4أستاذ ـ ـ قسم اللغة العربية وآداهبا ،جامعة تربية معلم ،طهران
 .6أستاذ مساعد ـ ـ قسم اللغة العربية وآداهبا ،جامعة تربية معلم ،طهران
 .4أستاذ مساعد ـ ـ قسم اللغة العربية وآداهبا ،جامعة بيام نور
(تاريخ االستالم 4141/2/4 :؛ تاريخ القبول)4141/1/62 :

ملخّص املقال
ليست املفردات جمرد عالمات لغوية تطلق على مسمياهتا ،بل متثل أسلوباً قادراً على إحداث تصوير مؤثر
للجوانب األدبية يف اتساع جتارهبا عن طريق استخدامها وتنوعها .وهذا التنوع للمفردات يف األسلوب طريقة تعين
حتديد النصوص املدروسة املتميزة مبعدالت التكرار ،وميكن التوصل بقياسها عن طريق الدليل اإلحصائي إىل
حصر الصيغ واملفردات اليت متيز مستوى لغوياً وتعبّر عن ثراء معجمي نسيب مع عرض تطبيقي إلحدى الطرق
املستخدمة ،أي طريقة جونسون .وهذا البحث دراسة تطبيقية هلذه الطريقة يف قياس تنوع املفردات لنماذج من
أشعار الغزل لكثري عزّة ومجيل بثينة وجمنون ليلى ،ويف هذه املوازنة ميتاز بعضها عن بعض عند قياس حجم الثروة
اللفظية واملفردات الغزلية املستخدمة.

الكلمات الرئيسة
األسلوب ،تنوع املفردات ،كثري عزّة ،مجيل بثينة ،جمنون ليلى.
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مقدمة
علم األسلوب يهتم بدراسة وحتليل مظاهر التنوع يف استخدام الناس للغة ما ،وخباصة
على مستوى اللغة األدبية أو الفنية ،ويدرس اللغة املكتوبة كما وردت يف لغة الشاعر أو الكاتب،
وحياول أن يرصد تنوع اللغات اليت تعترب من الرأمسال اللغوي أو الثروة اللفظية .ويعترب
فحص هذه الثروة وتقوميها أحد املؤشرات اليت ميكن استخدامها لتحليل األساليب األدبية.
ومن طرق هذا الفحص ،الطريقة اإلحصائية يف حصر الصيغ واملفردات اليت متيز مستوى
لغوياً عن آخر.
ويهدف هذا البحث إىل تقدمي عرض نظري حلدى الطرق املستخدمة يف قياس تنوع
املفردات مع دراسة تطبيقية لنماذج من أشعار الغزل لكثري عزّة ومجيل بثينة وجمنون ليلى.
ويشمل البحث املسائل اآلتية:
 -4حتديد العينات اليت أجري عليها البحث وأسباب اختيارها وكيفيته.
 -6عرض للمقياس وطرق تطبيقية على العينات.
 -4طرق حساب نسبة التنوع وتتضمن:
أ .النسبة الكلية للتنوع.
ب .القيمة الوسيطة لنسبة التنوع.
ج .نسبة التناقص للتنوع.
د .نسبة التراكم للتنوع.
ه .تكرار مفردات احلب والعضو اجلسدي واسم احلبيبة.
 -1نتائج القياس.
 -1العالقة بني خاصية التنوع وصعوبة األسلوب.
وتنوع املفردات هو أحد اخلواص األسلوبية اليت ميكن التوصل بقياسها يف عدد من
النصوص إىل إجابة مدعومة بالدليل اإلحصائي على سؤالني هامني:
األول :أي هذه النصوص يعرب عن ثراء معجمي نسيب إذا ما قورن بغريه؟
الثاين:كيف يستخدم الكاتب خاصية التنويع بني مفرداته عند صياغة النص؟
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العينات
يتناول هذا البحث دراسة ثالثة مناذج من أشعار الغزل لثالثة من أعالم األدب يف العصر
األموي ،هم كثري عزّة ومجيل بثينة وجمنون ليلى ،وقد انتخبنا هؤالء األعالم للدراسة ألسباب،
منها:
األول :إنّ هؤالء الشعراء املعنيني بالدراسة ينتمون إىل ظاهرة الشعر العذري الذي ظهر يف
األدب العريب إبان صدر اإلسالم .وقد كانت وليدة الظاهرة االجتماعية والدينية اليت أحدثها
اإلسالم يف احلياة العربية؛ وهي منطلق الشعر الوجداين يف اجملتمع اإلسالمي ،حيث تركت أثرها
واضحاً جلياً على التجارب الشعرية للذين ندرسهم (اجلواري ،6222 ،ص11؛ ضيف ،4112 ،ص.)414
الثاين :إنّ املكان يف الغزل العذري مهمّ؛ إذ أنّه وليد مكانه ،استمد منه امسه وخصائصه.
وظهر الغزل العذري العفيف كما نعلم يف قبيلة عذرة .وحيث حافظ أبناؤها على متسكهم
بالدين وبالقيم اليت متجد الشرف والكرامة ،ودعوا إىل احلفاظ على العرض وعلى عفة
النساء .إنّ هؤالء األعالم كانوا يعيشون يف قبيلة عذرة ،وشعرهم ميتلئ بطهارة النفس ويعبّر
عن خلجاهتا وآالمها ،بعيداً عن اآلثام (اليوسف ،4112 ،ص44؛ بروكلمان ،6224 ،ص.)622
الثالث :إنّ هؤالء األعالم اشتهروا حبب عفيف نزيه ،امتاز باإلخالص للمحبوب والثبات على
احلب .هؤالء الشعراء الثالثة الذين تعففوا يف شعرهم هبذا احلب ،وصوّروا نفوساً اكتوت بناره
وأخلصت فيه ،وكان احلب عندهم مظهر السلوك اإلنساين الذي تقوم أواصره بني فردين من بين
آدم ،رغم ما فيها من مرائر (اجلواري ،6222 ،ص16؛ اجلوزية ،4112 ،ص1؛ ابن معتز ،4111 ،ص.)421
الرابع :اخترنا من األجناس األدبية الغزل؛ ألنّ نشأته كانت يف هذا العصر األموي،
وحيسب فناً مستقالً مطلوباً لذاته .وقد اختذنا منه األعالم الثالثة ـ كثري عزّة ،جمنون ليلى،
مجيل بثينة ـ فقد جاء غزهلم أرقى ،فكان أقرب إىل التعبري عن شجون النفس ،وما فيها من
مهوم وأحاسيس وأشواق حنو احلبيب (االصفهاين ،4112 ،ج ،1ص642؛ ضيف ،4112 ،ص. )26
اخلامس :من يقرأ أشعار األعالم الثالثة (كثري عزّة ،مجيل بثينة ،جمنون ليلى) جيد
من عناصر املتعة والشوق ما يدفعه إىل متابعة القراءة والبحث ،للتعرف على شعراء غزلني
آخرين .حنسب ذلك جديراً بأن يبذل من أجله اجلهد ،ليس من أجل الكشف عمّا تعلق هبذا
اللون الشعري من حقائق فحسب؛ بل للتعرف على ما فيه من وجوه مجالية عالية تدل على
مسو الذوق األديب ودقة الكشف عن وجدانية شاعريتهم.
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وقد مشلت العينات الثالث من األشعار الغزلية يف دواوين ثالثة شعراء :جمنون ليلى
(ديوان :شرح حممد علي مشس الدين) ومجيل بثينة (ديوان :شرح عبد اجمليد زراقط)
وكثري عزّة (ديوان :شرح قدري مايو) ،ولكل منهم ثالثة آالف كلمة على حدة ،أي بلغ
جمموعها تسعة آالف كلمة ،وهي كمية ال بأس هبا يف جمال دراسة تنوع املفردات.
أرضية العينات ووجوه التشابه بينها:
نالحظ أنّ النماذج املختارة تنتمي مجيعها إىل احلب العذري يف األدب اإلسالمي مبنطقة
احلجاز ،حيث يعاجل الشاعر لوعة احلب وتبارحيه فيها ،بالغزل والنسيب يف دائرة احلب،
والعالقة باملرأة العفيفة احملبوبة وصفاهتا ،والتودد إليها.

القياس:
اخترنا طريقة قياس جونسون )languge and speech hygience( 4نقالً عن سعد
مصلوح (مصلوح ،4114 ،ص )411يف دراسة بعنوان «اللغة والعادات السليمة يف الكالم»
جلونسون ،حيث يطلق على الكلمات املتنوعة مصطلح األنواع « ،»typesوعلى اجملموع الكلي
للكلمات مصطلح الكل « »tokensومن مثّ أطلق على قياس نسبة التنوع «»typetoken ratio
وختتصر عادة « ،»T.T.Rويقتضي أن ندخل يف دائرة الكلمة املتنوعة ،كل كلمة جديدة ترد يف
النص ألول مرة مع احتساهبا مرة واحدة يف العدد ،مهما تعدّد ورودها يف اجلزء الذي نفحصه
من النص .فقد اقتضت كل عينة أن تقوّم مبا يلي:
 .4عمل منوذج جلدول تكون عدد مربعاته حاصل ضرب  42يف  ،42وبذلك تصل املربعات
يف اجلدول الواحد  422مربع.
 .6تفريغ العينة كلها يف هذه اجلداول ،حبيث تكتب كل كلمة يف مربع مستقل ،وبذلك
استغرقت العينة الواحدة (واليت تتكون من ثالثة آالف كلمة)  42جدوالً.

 .4ويندل جونسون ( )4121-4122كان عامل النفس األمريكي ،ولد يف روكسربي ،كانساس سييت
وتويف يف والية آيوا ،وهو الناقد والباحث يف الدالالت العامة ويف علم املسخ .ومن مثاره املعروف:
"« "Retroactive Ethical Judgments and Human Subjectsاألحكام األخالقية بأثر رجعي
واملواضيع اإلنسان» ).(Johnson, 1965: 505
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 .4حصر الكلمات املتنوعة يف كل جدول على حدة ،وذلك مبراجعة أول كلمة من كلماته
على سائر الكلمات الباقية فيه وعددها  11كلمة مث شطب أي تكرار هلذه الكلمة ميكن أن يوجد
يف حدود اجلدول الواحد .مث نبدأ بعد ذلك مبراجعة الكلمة الثانية فيه بالطريقة السابقة على
الكلمات الباقية ،حىت تنتهي مجيع الكلمات املائة .مثّ نقوم مبثل ذلك يف سائر اجلداول
األخرى ،وعددها بالنسبة للعينات الثالث  12جدوالً.
 .1الكلمات اليت بقيت دون شطب ،متثل ما نعنيه بالكلمات املتنوعة ،وهذه يتم حصرها
وكتابة عددها أسفل كل جدول ،ومن مثّ يتطلب األمر القيام خبطوات أخرى حلصر الكلمات
املتنوعة على مستوى العينة كلها ،وهذه اخلطوات هي:
 -4مالحظة كل كلمة مل تشطب يف اجلدول األول ومجيع الكلمات اليت مل تشطب يف اجلداول
التسعة والعشرين الباقية حبيث يتم شطب مجيع تكرارات الكلمة على مستوى النص كلّه.
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 -6مراجعة كل كلمة مل تشطب يف اجلدول الثاين على مجيع الكلمات اليت مل تشطب يف
اجلداول الالحقة (وعددها  61جدوالً).
 -4لكي نضمن دقة احلصر ،قمنا بعد إجراء هاتني اجملموعتني من اخلطوات بتفريغ
الكلمات الباقية دون شطب يف جداول تصفية مماثلة حتمل نفس األرقام املتسلسلة من  4إىل
 42يف كل عينة من العينات الثالث.
 -1راجعنا بعد ذلك جداول التصفية على اجلداول األصلية لشطب ما مت اكتشافه من
تكرارات.
 -1حصر عدد الكلمات املتنوعة يف هذه املرحلة يف كل جدول من جداول التصفية ،مع
مراجعة حاصل اجلمع على اجلدول األصلي املقابل ،فإذا توافق الرقمان ،كان ذلك قرينة
على دقة اإلحصاء ،وإلّا فالبدّ من إعادة التدقيق الستكشاف أسباب التخالف واستدراكها.
 -2يكتب عدد الكلمات املستخرجة من املرحلة السابقة حتت اجلدول اخلاص هبا .ويتم
بالتايل استخراج رقمني من كل جدول :األول للكلمات املتنوعة على مستوى اجلدول ،والثاين
للكلمات املتنوعة على مستوى العينة كلها ( مصلوح ،4114 ،ص.)412
 -2تتبع نفس اخلطوات السابقة على العينتني األخريني كلٌّ على حدة.
هبذه اجملموعة من اخلطوات ميكن التوصل إىل عدد الكلمات املتنوعة (األنواع) على مستويني:
األول :عددها بني كل مائة كلمة من كلمات العينة.
الثاين :عددها يف العينة املدروسة كلها (مصلوح ،4114 ،ص.)412
وعلينا أن نبني الشروط اليت التزمناها يف اإلحصاء ،ومتّ على أساسها حصر الكلمات املتنوعة:
 .4يعترب الفعل كلمة واحدة ،مهما اختلفت صيغته وجهات إسناده.
 .6إذا دلّت الكلمة على أكثر من معىن معجمي على جهة االشتراك اعتربت كلمات خمتلفة.
 .4إذا تعددت صيغ اجملموع (مجع القلة ومجع الكثرة) واتصلت باالسم الالحقة الدالة
على النسب واملصدر الصناعي ،احتسبت أنواعاً.
 .1يعتد بالكلمة الرئيسة فقط مهما تعدّدت السوابق واللواحق ،فكلمات مثل :حممد/
حملمد ،هذا /هبذا /هلذا تعترب كل جمموعة منها كلمة واحدة (مصلوح ،4114 ،ص.)411
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 -1ال يعتد باختالف صيغ األمساء إفراداً وتثنيةً ومجعاً ككلمات متنوعة ،إلّا إذا كان املثىن
أو اجلمع من غري لفظ املفرد.
 -2إذا اختلفت صيغ األفعال بني ثالثية ورباعية ومخاسية وسداسية ،وكذلك املصادر
واملشتقات ،فإنّ وحدة اجلذر ال حتول دون اعتبارها كلمات متنوعة.
طرق حساب النسبة:
اقترح جونسون أربع طرق ميكن بواسطتها حساب نسبة تنوع املفردات( :مصلوح ،4114 ،ص)411

الطريقة األوىل :إجياد النسبة الكلية للتنوع :حصر الكلمات املتنوعة يف النص كلّه وتقسيم
عددها على الطول الكلي.
الطريقة الثانية :إجياد القيمة الوسيطة لنسبة التنوع :تقسيم النص أو العينة إىل أجزاء
متساوية الطول ،وحساب نسبة الكلمات املتنوعة لكل جزء على حدة ،وأخذ القيمة الوسيطة
لقيم نسبة التنوع يف األجزاء املختلفة.
الطريقة الثالثة :إجياد منحين تناقص نسبة التنوع :تقسيم النص إىل أجزاء متساوية
الطول ،وحساب النسبة يف اجلزء األول من النص ،وحصر الكلمات املتنوعة يف اجلزء الثاين دون
أن ندخل فيها ،أي كلمة سبق ورودها يف اجلزء األول ونتبع الطريقة نفسها مع اجلزء الثالث.
الطريقة الرابعة :إجياد منحين تراكم نسبة التنوع :تقسيم النص إىل أجزاء متساوية
الطول ،وإجياد النسبة بني الكلمات املتنوعة واجملموع الكلي لكلمات اجلزء األول ،وبالنسبة
للجزء الثاين يتم إجياد النسبة بني الكلمات املتنوعة وبني اجملموع الكلي للكلمات يف هذا اجلزء
فقط ،ونقوم جبمع عدد الكلمات املتنوعة يف اجلزء األول إىل عدد الكلمات املتنوعة يف اجلزء
الثاين ،مثّ حنصل على نسبة التراكم بقسمة حاصل مجعها على اجملموع الكلي للجزئني معاً.
ونسبة التراكم يف اجلزء الثالث ،تساوي حاصل مجع عدد الكلمات املتنوعة يف األجزاء الثالثة،
مقسوماً على الطول الكلي للنص .وهكذا حىت تنتهي مجيع األجزاء (مصلوح ،4114 ،ص.)411
نتائج القياس:
نسجّل يف جمموعة اجلداول والرسوم البيانية ،النتائج اليت توصلنا إليها باستخدام هذا
املقياس ،لفحص النماذج املختارة من أشعار الغزل لكثري عزّة وجمنون ليلى ومجيل بثينة.
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أ) النسبة الكلية للتنوع

إنّ قياس النسبة الكلية للتنوع يرشدنا إىل أنّ أكثر األساليب الثالثة تنوعاً هو أسلوب
كثري عزّة ( )%11وأقلّها أسلوب مجيل بثينة ( )%41على حني يتوسط أسلوب جمنون ليلى
( .)%41وداللة النسبة الكلية على التنوع صحيحة إذا ما توافر فيها شرطان:
األول :أن تكون أطوال العينات اليت هي موضوع املقارنة متساوية.
الثاين :أن نعرف بالضبط الطول الكلي للعينة.
وقد توافر لنا الشرطان فيما عاجلنا من عينات ،فحددنا كل عينة بثالثة آالف كلمة ،ومن مث
فاحلكم الذي توصلنا إليه أقرب إىل الصحة يف إطار املادة املختارة والشروط اليت طبقت عليها.
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ب) القيمة الوسيطة:

إنّ أسلوب كثري عزّة يتميز بقيمة وسيطة أعلى ( ،)%11وأسلوب جمنون ليلى بقيمة
وسيطة متوسطة ( )%14أمّا أسلوب مجيل بثينة فيتميز بقيمة وسيطة أقلّ ( )%21يف قياس
العينات الثالث.
ج) نسبة التناقص يف العينات الثالث:
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نرى يف هذا القياس أسلوب كثري عزّة يتميز بنسبة تناقص أعلى ،وأسلوب مجيل بثينة
يتميز بنسبة تناقص أقلّ وأمّا أسلوب جمنون ليلى فمتوسط بالنسبة لآلخرين.
،
مما يلفت نظرنا ،إنّ يف منحين العينات الثالث نوعاً من االنسجام السليب( ،
 ،6221ص )624ولكنّنا جنده خمتلفاً يف شدته وضعفه ،ونرى نوعاً من التذبذب .واملنحين
الذي متيز بتذبذب قليل ،هو أحسن املنحنيات يف القياس .ولذلك فإنّ منحين أسلوب كثري
عزّة يف القياس أفضل ،ويف أسلوب مجيل بثينة أقلّ قدراً ،أمّا يف أسلوب جمنون ليلى فهو
متوسط يف القياس.
د) نسبة التراكم يف العينات الثالث:

عزة وجميل بثينة ومجنون ليلى
قياس خاصية تنوع المفردات في األسلوب :دراسة تطبيقية لنماذج من أشعار الغزل لكثير ّ

77

إنّ املنحين يف نسبة التراكم يف أسلوب العينات الثالث مرّة ينخفض ومرة يتوازي
،6221 ،
واملنحين الذي يسري سرياً نزولياً معتدالً افضل يف القياس ألنّ تذبذبه قليل( ،
ص )641ولذلك فاملنحين الذي يدل على أسلوب كثري عزّة أفضل من اآلخرين ،وجمنون ليلى
متوسط ،أمّا مجيل بثينة فأقلّ من اآلخرين.
هـ) تكرار مفردات احلب والعضو اجلسدي واسم احلبيبة وأثرها يف تنوع املفردات يف
قياس العينات الثالث:
اجلدول 2 :تكرار مفردات احلب والعضو اجلسدي واسم احلبيبة

1.
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مفردات احلب يف أسلوب جمنون ليلى أكثر تكراراً ) (246=8/2%ويف أسلوب مجيل بثينة
متوسط ( )226=7/5%وأمّا يف أسلوب كثري عزّة فأقلّ ( )196=6/5%يف قياس العينات الثالث.
مفردات العضو اجلسدي يف أسلوب مجيل بثينة أكثر تكراراً ) )158=5/2%ويف أسلوب
جمنون ليلى متوسط ( )78=2/6%أمّا يف أسلوب كثري عزّة فأقلّ تكراراً ( )73=2/4%يف
قياس العينات الثالث.
اسم احلبيبة يف أسلوب مجيل بثينة أكثر تكراراً ( )49=1/6%ويف أسلوب جمنون ليلى
متوسط ( )47=1/5%أمّا يف أسلوب كثري عزّة فأقلّ ( )43=1/4%يف قياس العينات الثالث.
أسلوب التكرار يف الكلمات هو إعادة ذكر كلمة بلفظها ومعناها ،إمّا للتوكيد أو لزيادة التنبيه
أو للتعظيم أو للتلذّذ بذكر املكرر( ،اخلطيب ،6221 ،ص )444وتكرار اللغة يف الشعر يستطيع أن
يغين املعىن ويرفعه إىل مرتبة األصالة( .املالئكة ،6224 ،ص )621ويوحي بسيطرة العنصر املكرر
على الفكرة .يف هذا البحث تكرار الكلمات اليت تدلّ على احلب حنو احلب ،والصبابة،
والوجد ،واملودة و ...بشكل واضح ،يوحي احلالة النفسية ويعدّ جزءاً من الوضع السيكولوجي،
ويدفع القارئ لالنفعال الذي انعكس عال نفس الشاعر العذري ولغته ،ويؤدي وظيفة األصالة
أمام احلياة واحلب العفيف .وتكرار اسم احلبيبة حنو عزّة ،وليلى ،وبثينة يدل على أنّهم قد
أصيبوا بفقدان احلبيبة ،مثّ حتولوا إىل تائهني يلتمسون أخبار احلبيبة من هنا وهناك
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ويقتربون ويتحينون الفرص للقائها ويذكروهنا يف أشعارهم ،ومن كان أشدّ هلفةً وصبابةً ،يذكر
اسم احلبيبة كثرياً؛ ليؤكد أمهيتها وتعظيمها يف حياته (األصفهاين ،4112 ،ج ،1ص. )642
أمّا تكرار العضو اجلسد ينحو القلب ،والعني ،واألذن و ...فهو وسيلة من الوسائل اليت
يؤدي الشاعر العذري عربها األسلوب العاطفي.
مما يلفت نظرنا ،إنّ أكثر األعضاء اجلسدية املكررة يف العينات الثالث ،هي اليت تشكل
إثارة الوجدان ،واحلب ،والعاطفة ،واإلحساس املرهف أمام احلبيبة ،حنو القلب ،والعني؛
وميكن حتديدمها يف حجم مفردات األعضاء اجلسدية على النحو التايل:

إذا كثر تكرار مفردات يف احلب والعضو اجلسدي واسم احلبيبة ،فتنوع املفردات أق ّل
نسبةً ،ولذلك نرى تنوع املفردات يف أسلوب كثري عزّة أكثر نسبةً يف قياس العينات الثالث.
وهذا دليل على أنّ تكرار مفرداته يف احلب والعضو اجلسدي واسم احلبيبة ،أقلّ من
اآلخرين .ومن يكون أشدّ هلفةً وصبابةً يذكر مفردات احلب واسم احلبيبة كثرياً ويدلّ تنوع
مفرداته على أقلّ نسبةً يف القياس.
يرتبط تنوع املفردات بنتائج القياس لنسبة التناقص ونسبة التراكم والقيمة الوسيطة
وتكرار مفردات احلب والعضو اجلسدي واسم احلبيبة من هذه الزاوية جند:
إنّ أسلوب كثري عزّة يتميز بنسبة تراكم أعلى ،ونسبة تناقص أقلّ ،وقيمة وسيطة أعلى
وتكرار مفردات احلب أقلّ يف قياس العينات الثالث.
إنّ أسلوب جمنون ليلى يتميز بنسبة تراكم متوسطة بني العينات ونسبة تناقص متوسطة
وقيمة وسيطة متوسطة وبنسبة أعلى لتكرار مفردات احلب ،أمّا تكرار مفردات العضو
اجلسدي واسم احلبيبة فمتوسط يف قياس العينات الثالث.
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إنّ أسلوب مجيل بثينة يتميز بنسبة تراكم أقلّ ،ونسبة تناقص أعلى ،وقيمة وسيطة أقلّ،
وبنسبة متوسطة لتكرار مفردات احلب ،أمّا تكرار مفردات العضو اجلسدي واسم احلبيبة
فأعلى يف قياس العينات الثالث.
 -2عالقة تنوع املفردات بصعوبة األسلوب:
يف احلديث عن العالقة بينهما ،علينا أن نالحظ أسلوب هؤالء األعالم:
كثري عزّة :تتباين ألفاظ كثري بني الوضوح والغرابة ،وتعبرياته بني السهولة والتعقيد ،حسب
قرب املوضوع أو بعده عن حياة البادية؛ ولو تصفحنا قصائده يف الغزل ،لوجدنا أنّ ألفاظها
واضحة نسبياً ،ولو طالعنا قصائده اليت تتصل مبظاهر البادية والبداوة ،لوجدنا أنّ الغرابة
تكاد ختيم على كل لفظة بني ألفاظها ،والغموض يشوب كل املعىن (ابن تغري بردي،4112 ،
ص662؛ عليان ،4116 ،ص441؛ ابن خلكان ،4111 ،ص. )621
جمنون ليلى :جيمع جمنون يف ألفاظه ،الرقة والعذوبة ،إىل اجلزالة والقوة والسهولة يف
التراكيب ،إىل املتانة يف األسلوب .وإذا كنّا نالحظ بعض األلفاظ البدوية ،فإنّه يبتعد عن الرقة
والسهولة (بسج ،4111 ،ص12؛ الدينوري ،4111 ،ص142؛ ابن الندمي ،4121 ،ص.)161
مجيل بثينة :ألفاظه رقيقة ولطيفة ،وال جند يف غزله كلمة غريبة أو تعبرياً مبهماً ،وألفاظه
تنقاد ،وال تكلف فيها وال عناء وال خشونة (الفاخوري ،6222 ،ص161؛ األنطاكي ،4112 ،ص.)41

اخلامتة
 .4برزت األسلوبية بوصفها علماً لسانياً حتليلياً ،حياول االقتراب من املوضوعية ،وإبعاد
حكمه عن الذاتية واالنطباعية ،معتمداً على العناصر اللغوية ،بوصفها عناصر موضوعية
قابلة للمعاينة والرصد ،ينطلق منها احمللل األسلويب إلصدار أحكامه املتعددة.
 .6إنّ الشاعر الذي يف أسلوبه غرابة ويف ألفاظه خشونة ،تتنوع مفرداته أكثر من اآلخرين يف
قياس العينات الثالث ،كما نرى يف أسلوب كثري عزّة أثّر ألفاظه البدوية على ألفاظه الغزلية.
(عليان ،كثري عزّة ،ص )441لذلك يوجد يف مفرداته شيء من الغرابة ،وتنوع مفرداته أكثر يف
القياس ( %11راجع جدول رقم  .)6ولو أمعنا النظر يف ألفاظ مجيل بثينة ،لرأيناها رقيقة
ولطيفة ،وليست فيها خشونة وال غرابة( .تزيني األسواق ،ص )41لذلك جاءت ألفاظه أقلّ تنوعاً
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بالنسبة لآلخرين ( %41راجع جدول رقم  ،)6وأسلوب جمنون ليلى جيمع بني الرقة واجلزالة،
والقوة والسهولة( .بسج ،قيس بن ذريح ،ص )12فأسلوبه يف تنوع املفردات متوسط يف القياس
( %41راجع جدول رقم  .)6وهكذا فإنّ تنوع املفردات يرتبط بصعوبة األسلوب.
 .4إنّنا وجدنا يف التحليل النفساين وسيلة تساعدنا للتعبري عمّا كنا نشعر به يف قراءة
شعر الشعراء الغزل الثالثة :وهو أنّ كل الشاعر الغزل الذي يتيم حببه أكثر من اآلخرين ،ال
ميكن له أن خيفي عما يدور يف قلبه من اخللجات واملكنونات ،ويبينه بألفاظٍ متكررة وغري
مصفاةٍ ،ولذلك بالنسبة هلؤالء الشعراء املعنيني بالدراسة ،تتنوع املفردات يف أسلوب جمنون
ليلى أقل من اآلخرين ( )%41ألجل إبراز ما يف كينونته أكثر من اآلخرين.
 .1رسم الشاعر العذري صورة حبيبته يف أكمل معامل اجلمال ،مسبغاً عليها من آالء البهاء
والنقاء ،ما استطاع إىل ذلك سبيال ،حىت كأنّه يف سباق مع معاين اجلمال ،كل حياول إدراكها
قبل سواه ،ليظهر صاحبته متفوقة يف ما آل إليها من آيات احلسن وبينات اجلالل ،غري أنّ
هؤالء الشعراء املعنيني بالدراسة مل يكتفوا بوصف احملاسن املعنوية يف احلبيبة تبعاً لألصول
العذرية ،بل عمدوا إىل املفاتن اجلسدية ،ميعنون النظر وجييلون اخلاطر ،علّهم بذلك يهيئون
أنفسهم لنعيم موعود بزواج منشود .ويف هذا البحث تكرار الكلمات اليت تدلّ على احلب حنو
احلب ،والصبابة ،والوجد ،واملودة ،واملفاتن واألعضاء اجلسدية ،يرشدنا إىل من يكون أشدّ
هلفةً وصبابةً يذكرها كثرياً ،ويدلّ تنوع مفرداته على أقلّ نسبةً يف القياس.
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املصادر واملراجع
 .4ابن تغري الربدي ( .)4112النجوم الزاهرة .بريوت :دار الكتب العلمية.
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 .44اجلواري ،أمحد عبد الستار ( .)6222احلب العذري :نشأته وتطوره .عمّان :دار الشروق.
 .46اجلوزية ،ابن القيم ( .)4112روضة احملبني .دمشق :دار الصادر.
 .44اخلطيب ،عبد اهلل ( .)6221النسيج اللغوي .عمان :دار فضاءات للنشر والتوزيع والطباعة.
 .41ضيف ،شوقي ( .)4112التطور والتجديد يف الشعر األموي .ط  ،2مصر :دار املعارف.
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 ،علي أكرب ()6221ـ .روشهاي حتقيق در علوم انساين :با
نويسي .طهران:
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 .41كثري عزّة ،قيس بن عبد الرمحان ( .)4111الديوان .شرح قدري مايو ،بريوت :دار اجليل.
 .62جمنون ليلى ،قيس بن ملوح ( .)6224الديوان .شرح حممد علي مشس الدين ،بريوت :
األعلمي للمطبوعات.
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