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املقال ملخّص  

ر مؤثر يإحداث تصوى قادراً عل اهتا، بل متثل أسلوباًيمسم ىة تطلق عليست املفردات جمرد عالمات لغويل

 قة تعينياألسلوب طر التنوع للمفردات يف وهذا .ستخدامها وتنوعهااق يطر تساع جتارهبا عنا ة يفيللجوانب األدب

 إىلي اإلحصائ ليق الدلياسها عن طرين التوصل بقك، وميراركزة مبعدالت التيسة املتمالنصوص املدرو ديحتد

الطرق  ىإلحدي قيمع عرض تطب نسيب يعن ثراء معجم اً وتعبّريلغو ىمستو زيمت غ واملفردات اليتيحصر الص

ردات لنماذج من اس تنوع املفيق قة يفيهلذه الطر ةيقيوهذا البحث دراسة تطب. قة جونسونيطر يأ ،املستخدمة

اس حجم الثروة يتاز بعضها عن بعض عند قميهذه املوازنة  يفو ،ىليجمنون لو نةيل بثيعزّة ومج ريثكل أشعار الغزل

 .ة املستخدمةية واملفردات الغزلياللفظ

 

ةكلمات الرئيسال  

 .ىلينة، جمنون ليل بثيعزّة، مج ريثكاألسلوب، تنوع املفردات، 
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 ةمقدم

وخباصة ، ناس للغة ماستخدام الاعلم األسلوب يهتم بدراسة وحتليل مظاهر التنوع يف 

اللغة األدبية أو الفنية، ويدرس اللغة املكتوبة كما وردت يف لغة الشاعر أو الكاتب،  ىمستو ىعل

ويعترب  .وحياول أن يرصد تنوع اللغات اليت تعترب من الرأمسال اللغوي أو الثروة اللفظية

. األساليب األدبية ستخدامها لتحليلافحص هذه الثروة وتقوميها أحد املؤشرات اليت ميكن 

 ىالفحص، الطريقة اإلحصائية يف حصر الصيغ واملفردات اليت متيز مستو ومن طرق هذا

 .لغوياً عن آخر

اس تنوع يق الطرق املستخدمة يف ىحلدي  عرض نظرميتقد هدف هذا البحث إىليو

 .ىليل وجمنون نةيل بثيعزّة ومج رية لنماذج من أشعار الغزل لكثيقياملفردات مع دراسة تطب

 :ةيشمل البحث املسائل اآلتيو

 .تهيفيارها وكيختاها البحث وأسباب يعل يأجر نات اليتيد العيحتد -4

 .ناتيالع ىة عليقياس وطرق تطبيعرض للمق -6

 :التنوع وتتضمن طرق حساب نسبة -4

 .ة للتنوعيالكل النسبة .أ 

 .لنسبة التنوع طةيمة الوسيالق .ب 

 .نسبة التناقص للتنوع .ج 

 .م للتنوعكالترا نسبة .د 

 .بةيواسم احلب يرار مفردات احلب والعضو اجلسدكت .ه 

 .اسينتائج الق -1

 .ة التنوع وصعوبة األسلوبي خاصنيب العالقة -1

من  عدد اسها يفيكن التوصل بق مية اليتيوتنوع املفردات هو أحد اخلواص األسلوب

 :ني هامنيسؤال ىعلي ل اإلحصائيمدعومة بالدل إجابة النصوص إىل

 ه؟ريقورن بغ إذا ما نسيب يعرب عن ثراء معجميهذه النصوص  يأ :األول

 اغة النص؟ي مفرداته عند صنيع بية التنويستخدم الكاتب خاصيف يك:الثاين
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 ناتيالع

 يتناول هذا البحث دراسة ثالثة مناذج من أشعار الغزل لثالثة من أعالم األدب يف العصر

 ،األعالم للدراسة ألسباب هؤالءوقد انتخبنا  ى،هم كثري عزّة ومجيل بثينة وجمنون ليل ،موياأل

 :منها

ظاهرة الشعر العذري الذي ظهر يف  إنّ هؤالء الشعراء املعنيني بالدراسة ينتمون إىل :األول

جتماعية والدينية اليت أحدثها وقد كانت وليدة الظاهرة اال. سالمبان صدر اإلإدب العريب األ

 ثرهاأحيث تركت  ين يف اجملتمع اإلسالمي،وهي منطلق الشعر الوجدا؛ سالم يف احلياة العربيةاإل

.التجارب الشعرية للذين ندرسهم ىواضحاً جلياً عل  (414ص ،4112 ؛ ضيف،11ص ،6222 اجلواري،) 

. مسه وخصائصهاستمد منه اإذ أنّه وليد مكانه،  ؛إنّ املكان يف الغزل العذري مهمّ :الثاين

متسكهم  ىوحيث حافظ أبناؤها عل. وظهر الغزل العذري العفيف كما نعلم يف قبيلة عذرة

عفة  ىالعرض وعل ىاحلفاظ عل ودعوا إىل بالدين وبالقيم اليت متجد الشرف والكرامة،

 وشعرهم ميتلئ بطهارة النفس ويعبّر ،إنّ هؤالء األعالم كانوا يعيشون يف قبيلة عذرة .النساء

.بعيداً عن اآلثام عن خلجاهتا وآالمها،  (622ص ،6224 كلمان،؛ برو44ص ،4112 اليوسف،) 

 ىمتاز باإلخالص للمحبوب والثبات علا ،شتهروا حبب عفيف نزيهااألعالم  الءؤإنّ ه: الثالث

كتوت بناره اوصوّروا نفوساً  ،الء الشعراء الثالثة الذين تعففوا يف شعرهم هبذا احلبؤه .احلب

بني فردين من بين  وأخلصت فيه، وكان احلب عندهم مظهر السلوك اإلنساين الذي تقوم أواصره

. رغم ما فيها من مرائر ،آدم  (421ص ،4111 ؛ ابن معتز،1ص ،4112 ة،ياجلوز ؛16ص ،6222 اجلواري،)

األموي،  ألنّ نشأته كانت يف هذا العصر ؛خترنا من األجناس األدبية الغزلا: الرابع

 ،ىجمنون ليل  عزّة،كثري ــ ختذنا منه األعالم الثالثةاوقد  .مستقالً مطلوباً لذاته وحيسب فناً

فيها من  وما ،التعبري عن شجون النفس ، فكان أقرب إىلىجاء غزهلم أرق فقد ــ مجيل بثينة

.مهوم وأحاسيس وأشواق حنو احلبيب  (26ص ،4112 ؛ ضيف،642، ص1ج ،4112 ،االصفهاين) 

 دجي (ىلينة، جمنون ليل بثيمج عزّة، ريثك) األعالم الثالثة أشعار قرأيمن  :اخلامس

 نيغزل شعراء ىللتعرف عل ،متابعة القراءة والبحث دفعه إىلي من عناصر املتعة والشوق ما

س من أجل الكشف عمّا تعلق هبذا يبذل من أجله اجلهد، ليراً بأن يحنسب ذلك جد .نيآخر

 ىة تدل علية عاليه من وجوه مجاليما ف ىمن حقائق فحسب؛ بل للتعرف عل ياللون الشعر

 .تهمية شاعريودقة الكشف عن وجدان مسو الذوق األديب
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 ىليجمنون ل: ن ثالثة شعراءيدواو يف ةيالغزل نات الثالث من األشعاريوقد مشلت الع

 (زراقط دياجمل شرح عبد :وانيد) نةيل بثيومج (نيمشس الد يعل شرح حممد :وانيد)

بلغ  يأ ،حدة ىولكل منهم ثالثة آالف كلمة عل ،(ويما يشرح قدر :وانيد) عزّة ريكثو

 . جمال دراسة تنوع املفردات ة ال بأس هبا يفيكم يجمموعها تسعة آالف كلمة، وه

 :نهاينات ووجوه التشابه بية العيأرض

 سالمي مبنطقةاحلب العذري يف األدب اإل ىلإنالحظ أنّ النماذج املختارة تنتمي مجيعها 

 دائرة احلب، ب يفيسها، بالغزل والنيه فحيتبارو عاجل الشاعر لوعة احلبيث يح ،احلجاز

 .هايوالتودد إل، فة احملبوبة وصفاهتايوالعالقة باملرأة العف

 :اسيالق

خترنا طريقة قياس جونسونا
4
 (languge and speech hygience ) نقالً عن سعد

« يف الكالم والعادات السليمة اللغة»يف دراسة بعنوان  (411ص ،4114 مصلوح،)مصلوح 

اجملموع الكلي  ى، وعل«types» نواعلمات املتنوعة مصطلح األالك ىحيث يطلق عل جلونسون،

« typetoken ratio»التنوع  قياس نسبة ىأطلق عل ومن مثّ «tokens» للكلمات مصطلح الكل

يف  كل كلمة جديدة ترد ،ويقتضي أن ندخل يف دائرة الكلمة املتنوعة ،«T.T.R» عادة وختتصر

د ورودها يف اجلزء الذي نفحصه مهما تعدّ ، العددحتساهبا مرة واحدة يفاالنص ألول مرة مع 

 :يلي قتضت كل عينة أن تقوّم مباافقد . من النص

 وبذلك تصل املربعات ،42 يف 42عمل منوذج جلدول تكون عدد مربعاته حاصل ضرب . 4

 .مربع 422اجلدول الواحد  يف

وبذلك  مستقل،مربع  ث تكتب كل كلمة يفيحب ،هذه اجلداول نة كلها يفيغ العيتفر .6

 .جدوالً 42( تتكون من ثالثة آالف كلمة واليت) نة الواحدةيستغرقت العا

                                                        

كانساس سييت كان عامل النفس األمريكي، ولد يف روكسربي،     (4121-4122)ويندل جونسون    .4

 :ومن مثاره املعروف . علم املسخ الدالالت العامة ويف يف، وهو الناقد والباحث يواآوتويف يف والية 

 "Retroactive Ethical Judgments and Human Subjects"    « األحكام األخالقية بأثر رجعي

 . (Johnson, 1965: 505)   «واملواضيع اإلنسان
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حدة، وذلك مبراجعة أول كلمة من كلماته  ىحصر الكلمات املتنوعة يف كل جدول عل. 4

يوجد  تكرار هلذه الكلمة ميكن أن يكلمة مث شطب أ 11 على سائر الكلمات الباقية فيه وعددها

مث نبدأ بعد ذلك مبراجعة الكلمة الثانية فيه بالطريقة السابقة على . الواحديف حدود اجلدول 

اجلداول  نقوم مبثل ذلك يف سائر مثّ .حىت تنتهي مجيع الكلمات املائة ،الكلمات الباقية

 .جدوالً 12 وعددها بالنسبة للعينات الثالث ى،األخر

تم حصرها يوهذه  املتنوعة،ه بالكلمات ينعن متثل ما ،ت دون شطبيبق الكلمات اليت .1

حلصر الكلمات  ىام خبطوات أخريتطلب األمر القي ومن مثّ وكتابة عددها أسفل كل جدول،

 :يوهذه اخلطوات ه ،نة كلهايالع ىمستو ىاملتنوعة عل

مالحظة كل كلمة مل تشطب يف اجلدول األول ومجيع الكلمات اليت مل تشطب يف اجلداول  -4

 .النص كلّه ىمستو ىة حبيث يتم شطب مجيع تكرارات الكلمة علوالعشرين الباقي التسعة
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 مل تشطب يف ع الكلمات اليتيعلى مج اجلدول الثاين مراجعة كل كلمة مل تشطب يف -6

 (.جدوالً 61 وعددها)اجلداول الالحقة 

غ ي من اخلطوات بتفرني اجملموعتنيقمنا بعد إجراء هات ،نضمن دقة احلصر يلك -4

إىل  4 املتسلسلة من مماثلة حتمل نفس األرقام ةيجداول تصف دون شطب يف ةيالكلمات الباق

 .نات الثالثينة من العيكل ع يف 42

ة لشطب ما مت اكتشافه من ية على اجلداول األصليراجعنا بعد ذلك جداول التصف -1

 .تكرارات

ع م ،ةيكل جدول من جداول التصف هذه املرحلة يف حصر عدد الكلمات املتنوعة يف -1

نة يكان ذلك قر ،املقابل، فإذا توافق الرقمان ياجلدول األصل ىمراجعة حاصل اجلمع عل

 .هاكشاف أسباب التخالف واستدراكستق اليوإلّا فالبدّ من إعادة التدق ،دقة اإلحصاء ىعل

تم وي .امن املرحلة السابقة حتت اجلدول اخلاص هب ةلمات املستخرجكتب عدد اليك -2

 اجلدول، والثاين ىمستو ىاألول للكلمات املتنوعة عل:  من كل جدولنيقمستخراج را بالتايل

.لهاك نةيالعى مستو ىلمات املتنوعة علكلل  (412ص ،4114 مصلوح،)  

 .حدة ىلٌّ علك يني األخرنينتيالع ىتتبع نفس اخلطوات السابقة عل -2

 : مستويني ىعل( نواعاأل)عدد الكلمات املتنوعة  هبذه اجملموعة من اخلطوات ميكن التوصل إىل

 .نةيلمات العكلمة من كل مائة ك نيعددها ب: األول

.ينة املدروسة كلهاالع عددها يف :الثاين  (412ص ،4114 مصلوح،) 

 :حصر الكلمات املتنوعة أساسها ىومتّ عل ،لتزمناها يف اإلحصاءاوعلينا أن نبني الشروط اليت 

 .جهات إسنادهو تهغيمهما اختلفت ص ،الفعل كلمة واحدة عتربي. 4

 .عتربت كلمات خمتلفةاشتراك جهة اال ىمعجمي عل أكثر من معىن ىإذا دلّت الكلمة عل. 6

سم الالحقة الدالة تصلت باالاو (مجع القلة ومجع الكثرة) غ اجملموعيإذا تعددت ص. 4

 .نواعاًأحتسبت ا ،يالصناع النسب واملصدر ىعل

/ حممد: لمات مثلكت السوابق واللواحق، فدسة فقط مهما تعدّيلمة الرئكعتد بالي. 1

.لمة واحدةكل جمموعة منها كهلذا تعترب / هبذا/ حملمد، هذا  (411ص ،4114 مصلوح،) 
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 إلّا إذا كان املثىن ،ختالف صيغ األمساء إفراداً وتثنيةً ومجعاً ككلمات متنوعةايعتد ب ال -1

 . لفظ املفردريأو اجلمع من غ

املصادر ك ذلكة، وية وسداسية ومخاسية ورباعي ثالثنيب غ األفعاليختلفت صاإذا  -2

 .لمات متنوعةكعتبارها احتول دون  فإنّ وحدة اجلذر ال ،واملشتقات

 :طرق حساب النسبة

 (411ص ،4114 مصلوح،) :قترح جونسون أربع طرق ميكن بواسطتها حساب نسبة تنوع املفرداتا

 صر الكلمات املتنوعة يف النص كلّه وتقسيمح :جياد النسبة الكلية للتنوعإ :الطريقة األوىل

 .يالطول الكل ىعددها عل

أجزاء  إىل نةيم النص أو العيتقس :التنوع لنسبة طةيالوس مةيالق ادجيإ: ةيقة الثانيالطر

طة يمة الوسيالق حدة، وأخذ ىوحساب نسبة الكلمات املتنوعة لكل جزء عل الطول، ةيمتساو

 .ختلفةاألجزاء امل م نسبة التنوع يفيلق

أجزاء متساوية  تقسيم النص إىل: جياد منحين تناقص نسبة التنوعإ :الطريقة الثالثة

وحصر الكلمات املتنوعة يف اجلزء الثاين دون  وحساب النسبة يف اجلزء األول من النص، الطول،

 .الثالث ول ونتبع الطريقة نفسها مع اجلزءاأل أي كلمة سبق ورودها يف اجلزء ،أن ندخل فيها

 أجزاء متساوية تقسيم النص إىل: إجياد منحين تراكم نسبة التنوع: الطريقة الرابعة

األول، وبالنسبة  واجملموع الكلي لكلمات اجلزء بني الكلمات املتنوعة الطول، وإجياد النسبة

الثاين يتم إجياد النسبة بني الكلمات املتنوعة وبني اجملموع الكلي للكلمات يف هذا اجلزء  للجزء

الكلمات املتنوعة يف اجلزء  عدد ط، ونقوم جبمع عدد الكلمات املتنوعة يف اجلزء األول إىلفق

 .اجملموع الكلي للجزئني معاً ىنسبة التراكم بقسمة حاصل مجعها عل ىحنصل عل مثّ ،الثاين

 ،تساوي حاصل مجع عدد الكلمات املتنوعة يف األجزاء الثالثة ،ونسبة التراكم يف اجلزء الثالث

.تنتهي مجيع األجزاء وهكذا حىت .الطول الكلي للنص ىسوماً علمق  (411ص ،4114 مصلوح،) 

 :اسينتائج الق

ستخدام هذا اها بيتوصلنا إل النتائج اليت ،ةيانيجمموعة اجلداول والرسوم الب نسجّل يف

 .نةيل بثيلى ومجيعزّة وجمنون ل ريلفحص النماذج املختارة من أشعار الغزل لكث ،اسياملق
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 النسبة الكلية للتنوع (أ

سلوب أب الثالثة تنوعاً هو يثر األسالكأأنّ  رشدنا إىلية للتنوع يلكاس النسبة اليإنّ ق

 ىليسلوب جمنون لأتوسط ي نيح ىعل%( 41)نة يل بثيسلوب مجأقلّها أو%( 11)عزّة  ريثك

 :ها شرطانيحة إذا ما توافر فيالتنوع صح ىة عليلكوداللة النسبة ال%(. 41)

 .ةيموضوع املقارنة متساو يه نات اليتيون أطوال العكأن ت :األول

 .نةيللع يلكأن نعرف بالضبط الطول ال :الثاين

ومن مث  ،كل عينة بثالثة آالف كلمة فحددنا ،وقد توافر لنا الشرطان فيما عاجلنا من عينات

 .روط اليت طبقت عليهاالصحة يف إطار املادة املختارة والش فاحلكم الذي توصلنا إليه أقرب إىل
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 :طةيمة الوسيالق (ب

 

 

 

مة يبق ىليوأسلوب جمنون ل ،%(11) أعلى طةيمة وسيز بقيتمي عزّة ريثكإنّ أسلوب 

اس يق يف %(21)طة أقلّ يمة وسيز بقيتمينة فيل بثيأمّا أسلوب مج%( 14) متوسطة طةيوس

 .نات الثالثيالع

 : نات الثالثيالع نسبة التناقص يف (ج
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 نةيل بثيسلوب مجأو ،ىز بنسبة تناقص أعليتمي عزّة ريثكسلوب أاس يهذا الق يف ىنر

 .نيبالنسبة لآلخر فمتوسط ىليأمّا أسلوب جمنون لو بنسبة تناقص أقلّ زيتمي

 ،) ،نسجام السليبنات الثالث نوعاً من االيالع منحين إنّ يف ،لفت نظرنايمما 

 واملنحين .نوعاً من التذبذب ىونر ،شدته وضعفه نّنا جنده خمتلفاً يفكول( 624ص ،6221

 ريثكسلوب أ فإنّ منحين كولذل .اسيالق ات يفيهو أحسن املنحن ،ليز بتذبذب قليمتي الذ

فهو  ىليسلوب جمنون لأ أمّا يف ،أقلّ قدراً نةيل بثيسلوب مجأ ويف اس أفضل،يالق عزّة يف

 .اسيالق متوسط يف

 :الثنات الثيالع م يفكنسبة الترا (د
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 يتوازينخفض ومرة ينات الثالث مرّة يسلوب العأ م يفكنسبة الترا يف إنّ املنحين

، 6221 ،) ل،ياس ألنّ تذبذبه قليالق اً معتدالً افضل يفياً نزولريسري سي يالذ واملنحين

 ىليجمنون لو ،نيأفضل من اآلخر عزّة ريثكأسلوب  ىدل علي يالذ فاملنحينك ولذل( 641ص

 .ينقلّ من اآلخرأنة فيل بثيمج مّاأ ،متوسط

 تنوع املفردات يف ثرها يفأبة ويواسم احلب يرار مفردات احلب والعضو اجلسدكت (ـه

 :نات الثالثياس العيق

 اجلسدي واسم احلبيبة مفردات احلب والعضو تكرار 2 :اجلدول
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ب مجيل بثينة سلوأيف و (%8/2=246)كثر تكراراً أ ىسلوب جمنون ليلأمفردات احلب يف 

 .يف قياس العينات الثالث (%6/5=196)عزّة فأقلّ  مّا يف أسلوب كثريأو( %7/5=226)متوسط 

سلوب أ ويف ((%5/2=158 راراًكت ثركأنة يل بثيسلوب مجأ يف يمفردات العضو اجلسد

 يف (%2/4=73) راراًكقلّ تأعزّة ف ريثكسلوب أ أمّا يف( %2/6=78)متوسط  ىليجمنون ل

 .نات الثالثياس العيق

 ىويف أسلوب جمنون ليل (%1/6=49) كثر تكراراًأسلوب مجيل بثينة أسم احلبيبة يف ا

 .يف قياس العينات الثالث( %1/4=43)قلّ أسلوب كثري عزّة فأأمّا يف ( %1/5=47)متوسط 

 يهإمّا للتوكيد أو لزيادة التنب ،كلمة بلفظها ومعناها أسلوب التكرار يف الكلمات هو إعادة ذكر

وتكرار اللغة يف الشعر يستطيع أن  (444ص ،6221 ب،ياخلط)، ذ بذكر املكررأو للتعظيم أو للتلذّ

ويوحي بسيطرة العنصر املكرر  (621، ص6224 ،ةاملالئك) .صالةمرتبة األ ويرفعه إىل يغين املعىن

 احلب حنو احلب، والصبابة، ىيف هذا البحث تكرار الكلمات اليت تدلّ عل .الفكرة ىعل

 ،يوحي احلالة النفسية ويعدّ جزءاً من الوضع السيكولوجي ،بشكل واضح... والوجد، واملودة و

صالة نفس الشاعر العذري ولغته، ويؤدي وظيفة األ نعكس عالانفعال الذي ويدفع القارئ لال

سم احلبيبة حنو عزّة، وليلى، وبثينة يدل على أنّهم قد اوتكرار  .أمام احلياة واحلب العفيف

مثّ حتولوا إىل تائهني يلتمسون أخبار احلبيبة من هنا وهناك  ،يبوا بفقدان احلبيبةأص
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يذكر  ،ومن كان أشدّ هلفةً وصبابةً ويقتربون ويتحينون الفرص للقائها ويذكروهنا يف أشعارهم،

. ليؤكد أمهيتها وتعظيمها يف حياته ؛سم احلبيبة كثرياًا  (642، ص1، ج4112 ،صفهاينألا)

 لة من الوسائل اليتيفهو وس... ، واألذن ونينحو القلب، والعي العضو اجلسد أمّا تكرار

 .يعربها األسلوب العاطف يالشاعر العذر يؤدي

ل كتش اليت يه ،نات الثالثيالع ة املكررة يفيإنّ أكثر األعضاء اجلسد ،لفت نظرنايمما 

؛ نيحنو القلب، والع ،بةيمام احلبأإثارة الوجدان، واحلب، والعاطفة، واإلحساس املرهف 

 :يلاة على النحو التيحجم مفردات األعضاء اجلسد دمها يفيكن حتدميو

فتنوع املفردات أقلّ  ،بةيواسم احلب ياحلب والعضو اجلسد مفردات يف راركثر تكإذا 

 .نات الثالثياس العيق يف نسبةً ثركأعزّة  ريثكسلوب أ تنوع املفردات يف ىنرك ولذل ،نسبةً

أقلّ من  ،بةيواسم احلب ياحلب والعضو اجلسد رار مفرداته يفكأنّ ت ىلل عيوهذا دل

دلّ تنوع يو اًريثك بةير مفردات احلب واسم احلبكذي ون أشدّ هلفةً وصبابةًيكومن  .نياآلخر

 .اسيالق يف مفرداته على أقلّ نسبةً

 طةيوسمة اليم والقكاس لنسبة التناقص ونسبة الترايرتبط تنوع املفردات بنتائج القي

 :ة جنديبة من هذه الزاويواسم احلب يتكرار مفردات احلب والعضو اجلسدو

 ىطة أعليمة وسي، ونسبة تناقص أقلّ، وقىأعل مكز بنسبة ترايتميعزّة  ريثكإنّ أسلوب 

 .نات الثالثياس العيق يف وتكرار مفردات احلب أقلّ

ونسبة تناقص متوسطة  ناتي العنيم متوسطة بكز بنسبة ترايتمي ىليأسلوب جمنون ل إنّ

 العضو أمّا تكرار مفردات ،رار مفردات احلبكلت ىبنسبة أعلو طة متوسطةيمة وسيوق

 .نات الثالثياس العيق بة فمتوسط يفيسم احلباو ياجلسد
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 ،طة أقلّيمة وسي، وقىأقلّ، ونسبة تناقص أعل مكز بنسبة ترايتمينة يل بثيإنّ أسلوب مج

بة يسم احلباو ياجلسد أمّا تكرار مفردات العضو ،حلبوبنسبة متوسطة لتكرار مفردات ا

 .نات الثالثياس العيق فأعلى يف

 :سلوبعالقة تنوع املفردات بصعوبة األ -2

 :سلوب هؤالء األعالمأنا أن نالحظ يعل ،نهمايث عن العالقة بياحلد يف

حسب  ،التعقيدوتعبرياته بني السهولة و ،تتباين ألفاظ كثري بني الوضوح والغرابة: عزّة كثري

لوجدنا أنّ ألفاظها  ،قرب املوضوع أو بعده عن حياة البادية؛ ولو تصفحنا قصائده يف الغزل

لوجدنا أنّ الغرابة  ،واضحة نسبياً، ولو طالعنا قصائده اليت تتصل مبظاهر البادية والبداوة

والغموض يشوب كل املعىن ،كل لفظة بني ألفاظها ىتكاد ختيم عل

 .

 ،4112 ،يبرد يابن تغر)

 (621ص ،4111 ابن خلكان، ؛441ص ،4116 ؛ عليان،662ص

اجلزالة والقوة والسهولة يف  إىل ،الرقة والعذوبة ،جيمع جمنون يف ألفاظه: ىجمنون ليل

فإنّه يبتعد عن الرقة  ،وإذا كنّا نالحظ بعض األلفاظ البدوية. سلوباملتانة يف األ إىل التراكيب،

. والسهولة  (161، ص4121 ،ميابن الند؛ 142، ص4111 ،ينوريالد؛ 12ص ،4111 بسج،)

وال جند يف غزله كلمة غريبة أو تعبرياً مبهماً، وألفاظه  ،ألفاظه رقيقة ولطيفة: مجيل بثينة 

. خشونة تنقاد، وال تكلف فيها وال عناء وال   (41ص ،4112 ،ينطاكاأل ؛161ص ،6222 الفاخوري،)

 

 اخلامتة

بعاد إة، وياول االقتراب من املوضوعحياً، يليحتل اًيلسان لماًة بوصفها عيسلوببرزت األ. 4

ة ية، بوصفها عناصر موضوعيالعناصر اللغو ىة، معتمداً علية واالنطباعيمه عن الذاتكح

 .امه املتعددةكإلصدار أح سلويبنطلق منها احمللل األينة والرصد، يقابلة للمعا

ه خشونة، تتنوع مفرداته أكثر من اآلخرين يف إنّ الشاعر الذي يف أسلوبه غرابة ويف ألفاظ. 6

 .ألفاظه الغزلية ىعزّة أثّر ألفاظه البدوية عل يف أسلوب كثري ىكما نر ،قياس العينات الثالث

وتنوع مفرداته أكثر يف  ،لذلك يوجد يف مفرداته شيء من الغرابة( 441، صعزّة كثري، عليان)

لرأيناها رقيقة  ،نظر يف ألفاظ مجيل بثينةولو أمعنا ال .(6 راجع جدول رقم% )11 القياس

لذلك جاءت ألفاظه أقلّ تنوعاً ( 41، صسواقتزيني األ) .غرابة وليست فيها خشونة وال ،ولطيفة

من يكون أشدّ  يرشدنا إىل ،عضاء اجلسديةاملفاتن واألواملودة، ووالصبابة، والوجد، احلب، 

  .يف القياس ويدلّ تنوع مفرداته على أقلّ نسبةً ،كثرياً هلفةً وصبابةً يذكرها
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جيمع بني الرقة واجلزالة، ى سلوب جمنون ليلأ، و(6 راجع جدول رقم% )41 نيبالنسبة لآلخر

 يف تنوع املفردات متوسط يف القياس فأسلوبه (12، صقيس بن ذريح، بسج) .والقوة والسهولة

 .سلوبوهكذا فإنّ تنوع املفردات يرتبط بصعوبة األ. (6راجع جدول رقم % )41

قراءة  نا نشعر به يفك عمّا ريلة تساعدنا للتعبيوس ل النفساينيالتحل إنّنا وجدنا يف .4

 ن، الير من اآلخرثكأم حببه يتي يل الشاعر الغزل الذكوهو أنّ : شعر الشعراء الغزل الثالثة

 ريررة وغكلفاظٍ متأنه بيبوي نونات،كقلبه من اخللجات وامل دور يفيعما  يفخين له أن كمي

سلوب جمنون أ  بالدراسة، تتنوع املفردات يفينيبالنسبة هلؤالء الشعراء املعنك لذلو مصفاةٍ،

 .نيثر من اآلخركأنونته كي براز ما يفإجل أل%( 41) نيأقل من اآلخر ىليل

رسم الشاعر العذري صورة حبيبته يف أكمل معامل اجلمال، مسبغاً عليها من آالء البهاء  .1

كأنّه يف سباق مع معاين اجلمال، كل حياول إدراكها  حىت ذلك سبيال، ما استطاع إىل ،والنقاء

ليظهر صاحبته متفوقة يف ما آل إليها من آيات احلسن وبينات اجلالل، غري أنّ  ،قبل سواه

لشعراء املعنيني بالدراسة مل يكتفوا بوصف احملاسن املعنوية يف احلبيبة تبعاً لألصول هؤالء ا

ميعنون النظر وجييلون اخلاطر، علّهم بذلك يهيئون  ،املفاتن اجلسدية بل عمدوا إىل ،العذرية

احلب حنو  ىويف هذا البحث تكرار الكلمات اليت تدلّ عل. أنفسهم لنعيم موعود بزواج منشود

من يكون أشدّ  يرشدنا إىل ،عضاء اجلسديةاملفاتن واألواملودة، ووالصبابة، والوجد، احلب، 

  .يف القياس ويدلّ تنوع مفرداته على أقلّ نسبةً ،كثرياً هلفةً وصبابةً يذكرها
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