
 

 

 

 

 

 قياس خاصية تنوع املفردات يف األسلوب

دراسة تطبيقية لنماذج من أشعار حممود سامي البارودي وأمحد شوقي 

  إبراهيم وحافظ

 لية مخنيك -«رميكعلوم و معارف قرآن »أستاذ مساعد بقسم التفسري وعلوم القرآن جبامعة 
 

 (16/7/1534؛ تاريخ القبول: 62/1/1534)تاريخ االستالم: 

املقال ملخّص  

يف هذه األثناء  رية وبزغثكالعشرين بتأثره من علوم  و القرنني التاسع عشرالنقد األديب اجته اجتهات خمتلفة يف  إنّ

 ا من املوضووعية وتقودم  امهكيسمّي األسلوبية وإنّها استخدمت علوماً لتقرب أح انكل مستق علمكب ساليفن دراسة األ

 ومن أهم هذه العلوم، علم اإلححاء.  الدقة والحةةيف منكللنقد األديب احلديث إسهاماً ي

هوووالفةع عوون املعلووم اللاووووة أوالثووروة املسووتخدمة عنوود الشووواعرأو          سوواليب يف دراسوووة األ  وممووا يفيوود علووم اإلححوواء    

ومنووووواهد عديووووودة أموووووا الدريقوووووة الووووو  ا سووووووتخدمت يف        ريةثكووووو ی هوووووذه الثوووووروة اللاويوووووة  وووووور      إلووووو  للوصوووووول .اتوووووب كال

موون أاووعارثالثة اووعراء محوور هوووم      « Samples»اخترنووا عينووات    كو لووذل « Johnson» حبثناهذا،هو ريقةجونسووون 

بواسودة خاصوية تنوومل املفوردات ور نوا       بهماليالبارودة وأمحد اوقي وحافظ إبراهيم و قارنّا بني أسو  حممود سامي

 ه من خالل دراستناهذه.يبعض اجلداول والرسوم البيانية لتوضيح ما وصلنا إل

 الكلمات الرئيسة

 حممود سامي الباروة. ،املفردات، حافظ إبراهيم تنوملاألسلوبية، أمحداوقي،

 

                                                 

 90170297275: اهلاتف  الكاتب املسؤول 

لاة  ية وآداهباجملة ال ب  العر

سنة  ب، ولاال  ، العددالعاارةال  هو1534 عير

 69-1صفةة 
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 مقدمة

يف تيووه   يات الشووعر ذاهبووة  بوودا انووت كأول اوواعر إ إذا   ظهووور إثوور  ناقوود  ظهووورأوّل  انكووإذا 

القول بأنّ بدايات النقد األديب التعرف بالضبط، واليستثين األدب العريب  فالبدمن اجملاهيل

فإنّ النقد يف األدب العريب جازعحوراً خمتلفوة فثقلوت محولتوه حينواً و خفّوت       عن هذ األمر.

حيوواولون فهووم أسوورار     انواكوو ية املاضوو  القوورون  يف توواب كحينوواً آخوور.وإنّ النقوواد واألدبوواء وال    

 .يف النقدآرائهم النحوص و وضع أصول حترر 

إّن الظروف ال  حتويط باإلنتواا األديب احلوديث جعلوت النقود األديب يف القورنني التاسوع        

موا أو جمموعوة مون النقواد     يدرس ناقد  انكيتردد بني اجتاهات خمتلفة،فقد  عشروالعشرين

بعلوم الوونفو أوعلووم االجتمووامل أوعلوم التووأريخ أومووذهب موون      ل صوولته اإلنتواا األديب موون خووال  

خالل -جمتمعة أومتعاقبة -مذاهب الفن.املالحظ أن هذه االجتاهات أواملناهد مجيعاً نشدت

 نّكو ل النقودة العوريب   ركو رية منوها إلوی الف  ثكو القرنني التاسع عشروالعشرين وامتدت أصوداء  

التدبيقووات العلميووة لووبعض هووذه   وا أن قوواموا بريمن األحيووان مااسووتداع ثكووالنقوواد العوورب يف  

أقورب إلوی علوم اإلجتموامل منوه إلوی        «املنهد االجتمواعي » املناهد فتلد الدراسات النقدية يف

 أقورب إلوی علوم الونفو منوه إلوی       «املنوهد النفسوي  » األدب وتری الدراسات النقدية يف ضوء

 .(ومابعدها 160 ص م، 6993)قدب،  األدبية الدراسات

ويف خالل هنايات القرن التاسع عشروعلی وجه خواص يف مدلوع القورن العشورين بفضول      

 «Ferdinand de saussure»جهودعلموواء اللسووانيات موون أمثووال فوورد ينانوود دة سوسووري       

ظهرنووومل وغريمهووا  Charels Bally» (1724-1057)» ايلاووارل بوو  وتلميوذه  (1774-1013)

دراسووة ااثووار األدبيووة موون داخوول النحوووص و     بموون التعاموول مووع النحوووص األدبيووة فبوودأوا    

يزعلوی محوادرها   كااثوار مون اروارا والتر    علوی النحووص يف ذا وا بودل مون دراسوة      زّواكر

 لوكتوراوووكيون الووروس مثوول في  النكان الشوو كوو  النقووود األديب ويف ثووورة  انووت كومراجعهووا وهووذه   

وانعوزل   اسوتقالالً  األديب النقود  تسوب كذا اكو رواد هوؤالء النقواد وه  مون   «shoklovsky» يكفس
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)عوزام،    النقود التقليودة  يف انكو  موا كالونفو   التوأريخ وعلوم االجتموامل وعلوم    علوی   الكعن االت

 (.145ص م، 6993

ويف هووذه األثنوواء ذهووب فريووا موون البوواحثني والنقوواد إلووی االهتمووام بلاووة العموول األديب           

 يئاً جديوداً يف الواقووع أنّ البالغوة القد ووة   او  نكووالعوودة إلووی اللاوة   ي  ها.ومنوهد  ييزعلكوالتر

املدرسووة احلديثووة يف النقوود اللاوووة هووذه احلقيقووة     ركو  تن« يوواً لاو نقووداً» جوهرهووا  يف انووتك

ايري،معووايري أخوری تسوتمد موون التقودم الدووارة ء يف     دت أن تضويف إلووی هوذه املع  أرا نوها كول

 .(15م، ص 1007رويش، )د يف علوم اللاة ميادين البةث

أخذ النقد اللاوة احلديث يحدنع وسائل لالقتوراب مون املوضووعية والحوةة يف دراسوة      

هر األسوولوبية. يوودعو   الظوووا لرصوود  اإلححوواء علووم  اسووتخدام كب األدبيووة وموون ذلوو  ياألسووإل

إلی إرسواء املنوهد اللاووة يف نقود األدب بواملفهوم العلموي هلوذا املحودلح          تورسعدمحلوحكالد

 م، 1006محوولوح،  ) يووة إلووی العلووم  النقد املووذاهب أقوورب ونكووي ادكوو ويوورة أنّ هووذا املووذهب ي 

واستخدم فيه علم « قياس خاصية تنومل املفردات يف األسلوب» مقاالًعلی أساس تبكو (17ص

 األححاء.

 إ اتبكهي من أبرزامليزات األسلوبية والفنية عند الشاعرأوالإنّ خاصية تنومل املفردات 

املعلوم اللاووة املسوتخدم عنوودمها تراودنا إلوی قودر ما يف اسوتخدام املفووردات          إنّ دراسوة 

 فظيووووة لإلووووی حلووووم الثووووروة ال   ماتراوووودناكاملختلفووووة   ب البيووووان يو ووووول باعهمووووا يف أسووووإل  

«Vocabular Richness » ها عند صياغة ياللفظية والتعرف علو ريقة استخدام هذه الثروة

النع.هوذا البةووث يهوودف إلووی فةووع الثووروة اللاويووة املسووتخدمة عنوود الشوواعر والبوود موون       

لموات  كال لكو  يستخدمها املؤلف عند صياغة النع تختلوف عون   ال  لماتكال لّك اإلاارة بأنّ

موود سوامي   واخترنوا مون بوني الشوعراء حم     ال  يعرفها وهذا االختالف التخفي علوی النقواد.  

ريمن ثكالبارودة وأمحد اوقي وحافظ إبراهيم ألنّ دراسة أاعارهم واملقايسة بينهم حظت ب

من   جند  ماكمن يفةع عن الثروة اللاوية عندهم   جند النشا ا ت عند النقادغريأنّه 

اعتمودعلی اإلححوائيات لدراسوة أاووعارهم والقيواس بينوهم إالبعووض ا واوالت الو  بووذهلا         
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عدمحلوح يف التشخيع األسلويب اإلححائي لإلستعارة يف أاوعار سوامي البوارودة    ستوركالد

وبعوض مقوواالت   (617-174 صوع  م، 1003 ،يب القاسوم الشوايب )محولوح   أوأمحود اووقي و  

 «. النع األديبيف» تابهكأخری يف 

  هامني:النيويف هذا البةث نرمي إلی اإلجابة املدعومة مبعديات علم اإلححاء عن سؤ

 قورن بارية؟ الشعرية يعبّرعن ثراء معلمي نسيب إذا هذه النحوصأة . 1

 النع الشعرة؟ استخدم الشاعر هذه املفردات عند صياغة يفك. 6

عن هذا  لمكبنا أن نت ومبا أنّ دراسة تنومل املفردات جانب من جوانب علم األسلوب جدير

 ومفهومه. العلم

 الحاًطاألسلوب لغة واص

فإنّه يف  «االسلوب»مة لكاوة للال باإلاارة لللذرالقدامی نا إذا قمنا مثل العلماء يالتثريب عل

فاألسوولوب الدريووا   يووا ممتوود فهوأسوولوب،   ر لكوو يقووال للسوودرمن النخيوول و  »لسووان العوورب:  

 .(542/ 1 هو، 1399منظور، )ابن  «والوجه واملذهب،يقال أنتم يف أسلوب سوء

 م، 1007 ،)فضوول Stilusيين الالتوو األصوول موون مشووتقاً ونكووويف أاوهراللاات األوروبيووة ي 

يقووة بدر لوها كإ انتقوول عون  ريوا اجملواز إلووی مفهوموات تتعلوا        «ريشوة »وهوو مبعوين    (03ص

 ،م6999ذريوول،  )ابون « تابووةكاملنقوا  للةفورو ال  »أو  «اإلزميوول» مبعوين  بعضووهم وقوال  تابوة كال

 .(56ص

 Diestylistik ويف األملانيووووووة  Lastylistiqueويف الفرنسووووووية  Stylisticsويف اإلجنليزيووووووة 

وااخوورون  «علوم األسولوب  »بعوض البوواحثني إلوی    وترمجهوا  (162 ص ،م 1076 حممودعياد، )

و « style»ني املحوودلةني وترمجوووا األسوولوب إلووی   بوو العلموواء  بعووض كووكويف« األسوولوبية»إلووی 

الواضووح أنّ املفهوووم الوودقيا   وموون (35 ص م، 1007املسوودة، ) «Styleique»األسولوبية إلووی 

يع  بوا  ونكو ت موا كلألَسلوب يف عحرنا إنّما هو املفهوم االصدالحي الاللاوة. يقول أفال وون:  

تعوبري  العلوم الوذة يودرس وقوائع ال    »،وعرفّ اارل بوإلی األسولوب بأنّوه     أسلوبه ونكالشخع ي
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رياً مون التعواريف   ثكو هوذا اجملوال نورة     يف (15 ص م، 1006، وآخورون )ارفواجي   «اللاوة...

لسوالم املسودة صوفةة    تورعبداكللد «األسولوب واألسولوبية  » تواب كها يف يعل احلحول كانكبإم

 .55-53 صفةةلعدنان بن ذريل « النع واألسلوبية بني النظرية و التدبيا» ما بعدها و و 35

عون  إنّه عبارة »ما قاله ابن خلدون يف مقدمته  -علی تقّدمه- مع هذا لعل أد  حتديد له

باعتبووار  المكو لقالوب الوذة يفورغ فيوه،وال يرجوع إلوی ال      ا يوب أو كفيوه الترا  املنووال الوذة ينسود   

يب الذة هوو وظيفوة البالغوة والبيوان، وال باعتبوار      كالذة من خواص التر املعنی مالكإفادته 

اسوتعمله العوورب فيووه الوذة هووو وظيفووة العوروج وإّنمووا يرجووع إلوی صووورة ذهنيووة          موواكالووزن  

ب أسوالي  المكو ال مون  لكو يوب خاص...فوإنّ ل  كية باعتبار اندباقها علی ترلكيب املنتظمة كللترا

وعودهّ بعوض    (5/222 ص م، 1029 خلودون، )ابون   «.ختتع فيوه وتوجود فيوه أ واء خمتلفوة     

 (55-53 صوع  م، 6993العلماء فرعاً من اللسوانيات هدفوه انتظوام جهواز اللاوة )التنووجي،       

األسوولوبية -3األسوولوبية الوظيفيوة  -6 ألسولوبية الحووتية  ا-1 ولوه تيوارات ومنوواهد مخسوة هووي    

( وهوذا  57 ص م،6994 األسلوبية اإلححائية )السوقيلي،  -4األسلوبية النةوية  -5 التعبريية

ه يف هووذا البةوث وهووو يفيوود الباحوث بدراسووة معديووات علووم      يوواالجتواه األخووري هومووا نرموي إل   

يووة  لكواالنعووزال عوون إصوودار آاراء ال   اإلححوواء والوصووول إلووی نتووائد موضوووعية ومدعومووة       

 ع.يز علمي مقنترب دون املبهمة امكواألح

 جماالت البحث

 ها البةث وأسباب اختيارها.يحتديد العينات ال  أجرة عل. 1

 عرج املقياس و ر  تدبيقه علی العينات.. 6

  ر  حساب نسبة تنومل املفردات وهذه تستوعب: . 3

 . لتنومل املفردات يةلكالنسبة ال. أ

 القيمة الوسيدة لنسبة تنومل املفردات  .ب

 تنومل املفردات  منةين تناقع نسبة. ا

 تنومل املفردات. ةنسب مكمنةين ترا .د
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 نتائد القياس . .5

 حتليل نتائد القياس. .4

 املدروسة العينات

لقد قمنا يف هذا البةث بدراسوة خاصوية تنوومل املفوردات لنمواذا مون أاوعارأعالم املدرسوة         

ة وأمحد اووقي وحوافظ إبوراهيم فقود اخترنوا هووالء       دية وهم حممود سامي الباروكيالسكال

 :اليةالشعراء لألسباب الت

ني اوعراء محور   بو  خاصوة  انوة كمثة امجامل علی ما حيظوي بوه سوامي البوارودة مون م      .1

 موورا القويو فضوول يف اهيوود الشعروتقحوويده،   إل انكووإن » الزيوات عنووه  ويقوول أمحوود حسوون  

 ،)الزيوووات،د.ت  يائوووه و جتديوووده إح يف الفضووول  لكوووويوووده فللبوووارودة   ترقيقوووه وجتولبشووواريف

وأما أمحود اووقي فقود ارتفوع بالقحويدة العربيوة الانائيوة إلوی ذروة اواخمة وأموا            (503ص

 حافظ أبراهيم فقد جعل الناس يهتمون به لو نيته وإبائه وحلو معشره. 

يفضلون بعض من الشعراء ري من االهتمام عند النقاد وقد ثكإن أاعارهوالء حُظيت ب .6

الثالثة علی بعض مثالً يفضل  ه حسني،حافظ إبراهيم علی اوقي يف فون الرثواء وتحووير    

موادة وأنفوذ    یأخحوب  بيعوة و أغنو    انكإنه » الشعب وآالمه ويفضّل اوقي علی حافظ بقوله

( ونری العقاد يفضل سامي البارودة 107-159ص  م، 1033 من حافظ)حسني، «بحرية...

أمني يف مقدموة ديووان    ويقول أمحد (17-7 ص م، 1079)العقاد، افظ واعراءعحرهعلی ح

يم، إبوراه  حوافظ ) سوه كوع حافظ إبراهيم عن انقسام الناس يف تفضيل اوقي علی حوافظ 

يف علووی تفضوويل سووامي البووارودة علووی حووافظ )ضوويف،    ضوو اوووقي دكو ويؤ (50 م،ص1077

 ااعر يف تأريخ األدب العريب احلديثاوقي أملع  (. ومن جهة أخرة يقول:195 ص م، 1021

وعوورج املوازا والعقوواد اووقيا يف امليووزان يف اجلوزء الثوواا موون       (.4 ص م،1027)ضويف،  

 (.167-114 صع م،1007يوان )املازا والعقاد، الد تابك

م   يعتمدوا يف نهكهذه النماذا إلثبات ما ادعيناه من اهتمام النقاد بأاعارهم ل كيفكي

علی معديات علم اإلححاء وهذا هو أهم مربر لشرعية وجود هذا البةوث   امهمكإصدار أح

 يف جمال النقد. يمتهمق رالناسكوالين فضلهم النقاد هلؤالء انكوإن 
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 يوقد مشلت العينات عل

 )سوامي البوارودة،   ياسية واالجتماعيةالس البارودة أاعارسامي من لمةكثالثة آالف . 1

 (.104-170 صع م، 1007

 يم السياسوية واالجتماعيوة)حافظ إبوراهيم،   إبوراه  أاوعارحافظ  مون  لمةكثالثة آالف . 6

 (.673-649 صع م، 1077

 م، 1006 اووقي السياسوية واالجتماعيوة )اووقي،     ن أاوعار أمحود  مو  لموة ك آالف ثالثة .3

 (.35-17 6/ 1 صع

ر العيناتا  لشروط التحسينية الختيا

ليسوت بواجبوة، هوذه الشوروط      نّهوا كالحوةة ل يباً مون  قر وجتعله البةث تساعد اروط كهنا

 املقترحة هي:

 عشوائية االختيار.. 1

 .واحد موضومل يف املختارة النحوص ونكأن ت. 6

 ين ومن مدرسة أدبية واحدة.معاصر تابكال أو الشعراء ونكي أن. 3

 أو أجزاء من القحائد. يات متفرقةالألب املةك يار لقحائداالخت ونكأن ي. 5

 القياس

)ابوون « قودّره علوی مثالوه    واقتاسوه و قيسوه إذا  قواس الشوي ء يقيسوه قيسواً وقياسوا      »يف اللاوة:  

 (القيوواس لوويو غريبوووًا عوون اللاووة العربيووة وقيوول يف أمهيتوووه:       2/177 ص هووو، 1399منظووور،  

 لوه كوالنةو  (79 ص م، 1007 ه )السيو ي،يعل هومعظم أدلة النةو واملعوّل يف غالب مسائله

 هوو(  20) ليوئوجاء يف بعض الروايات أن أبا األسود الود  (04 ص م، 1047 ياس)األنبارة،ق

  الدر من أن كالا (1/16 ص م، 1079 )اجلمةي، هوأول من أسو النةو و وضع قياسها

يحة األسلوبية الو   ارح أن كاهلامة يف الدراسة األسلوبية إجراء املقارنات واملقحود بذل

يمة أومعين إالمبقارنتها باريهوا مون ارحوائع املسوتعملة     ق ذات ونكيرصدهاعا  اللاة الت



7    جملة اللاة العربية وآداهبا 

 Linguistic tylisticsعلم األسلوب اللاوة أو)الدرس اللاووة لألسولوب(  » يف خارا النع فإنّ

 لقد مرّ استخدام اإلححاءو (11 ص م، 1077 ،هو يف األساس دراسة مقارنة )عبداهلل جرب

)أو  اه يهودف إلوی قيواس ارحوائع العاموة     يف دراسة اللاة مبورحلتني، سواد يف أوالمهوا اجتو    

أما يف املرحلة الثانية فقد ساد اجتاه مقابل هدفه  The universals االستعمال يف( ةكاملشتر

واحلووا أنّ  the Differentialsسوواليب )أوامليووزه( بوني األ  التوصول إلووی ارحوائع الفارقووة   

ارحوائع العاموة    األسولوب علوی  االجتاهني اليستاين بأحدمها عن ااخرألنّ تعورف دارس  

 (.46 ص م، 1006محلوح، ) يزعلی الفرو  املميزهكيام بتنةيتها والترالق من نهك 

 باسوتخدام  قمنوا  كه يف هوذا البةوث هواالجتواه الثواا ولوذل     يهي أنّ ما نرمي إليومن البد

وهي من أهم الدر  اإلححائية لقياس خاصية تنومل  wJohnsonيقة إححائية جلونسون  ر

يقوة احتسواب نسوبة تنوومل املفوردات يف      الدر هوذه  يف نكو مون املم  أنّوه  املفردات ويرة جونسون

لمات كلل ليكال املتنوعة واجملمومل لماتكالنسبة بني ال ما حسبنا فيه النع أو يف جزء منه إذا

 «لكو ال» لماتكلل ليكواجملمومل ال Types «نواملاأل» املتنوعة لماتكيسمي جونسون الو.له ونةكامل

Toknes ويسمي نسبة التنومل Type-Tokenratio  ويف االختحوار TTR ( ،م، 1003 محولوح 

 ررةكو موات امل لكأموا ال  و األنووامل  مون  واحودة  مورة  لموة ك لكو   سوب  ( ويف هذه الدريقوة 01 ص

  واحدة. مرةدت يف صياغة النع ور لماتكفاليعتد هبا ألن قحدناهوالوصول إلی 

 مراحل إجراء البحث

 ونكو يت جوزء  لكثالثني جزء اً و  إلی لمةك آالف ثالثة من ونكينة ال  تتالع لكتقسيم . 1

 . لمةك مائة من

 ينوة ثالثوني  ع لكو ل ونكو ي كذلكو و19×19عدد مربعا ا حاصل ضرب ونكرسم جداول ي. 6

 جدوالً. 

 .واحدة لمةك مربع لك يف ونكيف هذه املربعات حبيث ي ينةالع لماتك تفريغ .3

 لكو  يف املتنوعوة  لماتكيوا ححورال   ر عون  اجلوداول  يف املتنوعوة  لماتكإجراء ححورال . 5

ة يف اجلووودول الواحووود  يوووإلالت لمووواتكعلوووی ال لموووةك لكووو مبراجعوووة كعلوووی حووودة وذلووو  جووودول
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غرياملشدوبة  لماتكفال ررةكاملت لماتكوادب ال«األنوامل»مات اجلديدة يف حسبان لكواعتبارال

ريأن هذه الدريقة اثل غ جدول لك حتت املتنوعة لماتكال عدد تبكيو املتنوعة لماتكاثل ال

 لووهاك العينووة یيف مسووتو« األنوووامل»إلووی  والتوصول  اجلووداول لكوويف جوودول واحووداليف   «األنووامل »

 هي: یأخر يقتضي القيام بأمور

 يف جداول أخرة ترسم حتت اجلدول األولی.  رياملشدوبةغ لماتكتفريغ ال. 1

ة وعوددها تسوعة وعشورون    التاليو  اجلوداول  يف املتنوعوة  لموات كعلی ال لمةك لكمراجعة . 6

 .ثنيجدوالً ويستمر هذا األمرح  يفرغ من مجيع اجلداول الثال

 يريتنوعهاومعا ومدلوهلا لمةكال

 هوي  كد الرسوم اإلمالئوي ولوذل   وتقاليو  توبوة كنا  ريوا اللاوة امل  أخذ «لمةك» للوصول إلی مدلول

جمموعة من احلروف املتحلة خداً ال  يفحل بينها و بني ماسواها فراغ أوسع نسوبياً مون   »

 موون البوود رارهوا كوت لمووةكال ولتةديوودمعايريتنومل (09ص  م، 1003 محولوح، « )نياجلهووت لتوا ك

 يف تنوعاً الواحدة لمةكيعتربال أن الباحث انكبل بإم واجبة اروط كيست هنال بأنه االهتمام

علی حسواب دليول مندقوي وهوذه     هوذا  ونكو ي أن البود  نهكول راراًكني يعتربها الباحث األخر تح

 املعايري يف حبثناهي:

ت صوياه بوني املاضوي واملضوارمل واألمرومهموا      اختلفو  مهموا  واحودة  لموة كاعتربنوا الفعول   . 1

 واملؤنث. ركاختلفت بني املفرد واملثنی واجلمع ومهما اختلفت بني املذ

 لفظ انكذا إ إال راراًكفقد اعتربنا اختالف صيغ األ اء بني املفردواملثنی واجلمع ت. 6

 «.باملثنی امللةا»القمر والقمران  مثل مفرد ی أو اجلمع من غري لفظاملثن

 ركؤنث من غوري لفوظ املوذ   امل انك إذا إال راراًكرياً وتأنيثا تكاعتربنا اختالف اإلسم تذ. 3

 تنوعاً. «مرأةواإل الرجل» و راراًكت «اتبةكال» و «اتبكال» يعترب مثالً

 متنوعة لماتكللمحدرالحناعي  «ياء» و «ياء النسبة» ةقة حبرفاملل لماتكاعتربنا ال. 5

 .متنوعة لماتكتعترب  -صربية-صربة-: صربلماتك مثالً لمةكبالنسبة ألصل ال

 تنوعاً. املعلمية املختلفة املعاا اعتربنا .4
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 لمووات كيسووة مانعووة موون اعتبارال الرئ لمووة كواحووا الالصووقة بال لمااعتربنووا السوووابا وال . 2

 .ماك ملا مبا، ما، -كذلك ،كلذال ،كمثل: ذل« أنواعاً»

 .متنوعة لماتكبني اجملرد واملزيد وأبوابه  اعتربنا اختالف صيغ األفعال. 7

 .اجلذور توحدت مهما متنوعة لماتكاعتربنا املحادر و املشتقات . 7

 النسبة: طرق حساب

يف  الدور   لكو اقترح جونسون يف منهله أربعة  ر  حلساب تنومل املفردات وإننوا اسوتخدمنا   

 هذا البةث وهي:

  over-All TTRللتنوع  يةلكالطريقة األويل:إجياد النسبة ال

يتدلوب حسواب النسوبة هبوذه     و املهاكفيها حتتسب نسبة التنومل علی مستوة النع أوالعينة ب»

راً بعودد  مقود  ليكوقسمة عددها علی الدول ال لهك النع يف املتنوعة لماتكالدريقة ححر ال

 موون ونكو ينا نوع يت لود  انكو إذا  مثوال:  (07-02 صوع  م، 1003محولوح،  ) املتنوعوة  لموات كال

 و 1999/399 ونكو يوة للتنوومل ت  لكالنسوبة ال  فوإنّ  لموة ك 399 يوه ف األنوامل» عدد انكو لمةك 1999

 /.33ة تساو

  The Average segmental TTRالطريقة الثانية: إجياد القيمة الوسيطة لنسبة التنوع 

 : الوصول إلی هذه القيمة يقتضي

 تقسيم النع أو العينة إلی أجزاء متساوية الدول.. 1

 علی حده. جزء لك لماتكل ليكإلی اجملمومل ال «األنوامل » حساب نسبة .6

يم إ الق هذه جبمع كأخذ القيمة الوسيدة لقيم نسبة التنومل يف األجزاء املختلفة وذل .3

 ع.للن ونةكامل قسمتها علی عدد األجزاء

 ونكو إلوی مخسوة أجوزاء حبيوث يت     وقسمناه لمةك 499 من ونكينا نع يتلد انكمثال: إذا 

ارمسوووة علوووی   األجوووزاء يف املتنوعوووة لمووواتكال عووودد انكووو فووواذا لموووةك 199 مووون جوووزء لكووو

 ونكو وي %39و%59%و49%و29%و79 علی الترتيب ونكست فإنّ النسب 39و59و49و29و79التوإلی
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نحل إلی القيمة الوسيدة للتنومل يف « عدد األجزاء» 4وبقسمة هذا العدد علی 649 جمموعها

األعداد ال   للوصول إلی هذه القيمة جيب استخدام فالبد من اإلاارة بأنّ /.4 هذا النع

 ها يف املرحلة األولی من الشدب.يعل ححل

The Decremental TTR curveنسبة التنوع  تناقص الطريقة الثالثة: إجياد منحين

 ة: اليوجد هذا املنةين باملرورعلی املراحل التنوي

 تقسيم النع إلی أجزاء متساوية الدول.. 1

ة وقسوم  املتنوعوة  لموات كال حبحور  كحسواب النسوبة يف اجلوزء األول مون الونع و ذلو      . 6

 .اجلزء لماتكل ليكعددها علی اجملمومل ال

 سوبا  لموة كلثاا من النع دون أن نودخل فيهوا أة   ا اجلزء يف املتنوعة لماتكححرال. 3

 .األول اجلزء يف ورودها

علوی   ححورها  مت الو   املتنوعوة  لموات كإجياد النسبة يف اجلزء الثاا بقسمة عدد ال. 5

 .فقط الثاا اجلزء لماتكل ليكاجملمومل ال

األجزاء إلووی أن تنتووهي مجيووع   سووائر  كذلكووتتبووع نفووو الدريقووة مووع اجلووزء الثالووث و   . 4

 للنع . ونةكاألجزاء امل

 لموات كعودد ال  انكو علی أربعوة أجوزاء و   مقسما لمةك 599 من ونكيت النع انكمثال: إذا 

 ويف لمووةك 49الثالوث  اجلوزء  ويف لموة ك 29ويف اجلوزء الثوواا  لموة ك 79األول اجلوزء  يف املتنوعوة 

 ة:يبالدريقة التإل يتم ی تناقع النسبةمنةن حساب فإنّ لمةك 59الرابع اجلزء

 /.7=79/199النسبة يف اجلزء األول 

 /.2=29/199النسبة يف اجلزء الثاا

 /.4=49/199النسبة يف اجلزء الثالث 

 /.5=59/199النسبة يف اجلزء الرابع 
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The cumalative TTR curve التنوع نسبة مكالطريقة الرابعة: اجياد منحين ترا

 ة:اليهذا املنةين بإجراء املراحل التنوجديو

 .الدول تقسيم النع إلی أجزاء متساوية. 1

 .األول اجلزء لماتكل ليكال واجملمومل املتنوعة لماتكإجياد النسبة بني ال. 6

يسوبا هلوا      والو   - املتنوعوة  لموات كبالنسبة لللزء الثاا يتم اجياد النسبة بني ال. 3

 اجلزء فقط. هذا ماتكل ليكوبني اجملمومل ال -ظهور يف اجلزء األول

 اجلزء يف املتنوعة لماتكال إلی عدد األول اجلزء يف املتنوعة لماتكنقوم جبمع عدد ال .5

 معاً. زئنياجل يف ليكمجعهاعلی اجملمومل الحاصلبقسمة مكعلی نسبة الترا  حل إ الثاا

 يف املتنوعووة لموواتكال عودد  مجووع حاصوول مون  ونكوواجلوزء الثالووث تت  يف مكنسوبة التوورا . 4

 .للنع ليكعلی الدول المقسوماً الثالثة األجزاء

 /.7=79/199مثال: نسبة التنومل يف اجلزء األول 

 /.2=29/199نسبة التنومل يف اجلزء الثانِي 

 /.24=29/699+79ی هناية اجلزء الثاا حت مكنسبة الترا

 /.4=49/199اجلزء الثالث نسبة التنومل يف 

 /.2=49/399+29+79اجلزء الثالث  ی هنا يةحت مكالترا نسبة
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 جدول التفريغ منوذج .1جدول 

 يف النع  قياس جونسون الختيار تنومل املفردات

 املؤلف: أمحد اوقي  محدر النع: الشوقيات

 تضرب أيان اهلل دين وينحر أغلب واحلا احلاّ يعلو كبسيف

 يتدب للذة إال األمر وال الوری كمل آية إال السيف

 فزاده املودّب دااةلل الربی لنعم فإنه الدااة القوم به فأدّب

 والتدّبّب الدب احلسام فنعم دائما لك من الدّوالت به وداو

 تتألب استيقظت نام هو إن ساهراً إن كاملل خدوب تنام

 معمّمهم أايب وحوران یلكث ايوأرمين حبادث نرامل أن ايلاللي أمّنا

 هيبة من يسلب كوخوف يعديها كرجاؤ العری حملولة ونانيإل لةكومم

 واملعحب ذّبكيت ال الحبح مثل بأسدع ياهناك املومنني أمري هددت

 بكوك كائكذ عإلی من سياريه صادقاً عثمان سيف فلراً ومازال

 غيهب واجناب اردب داجي شفتك جبّده احلادثات صدعت قد إذا

 نتائج القياس

استخدمنا الدر  األربعة ال  اقترحها جونسون حلساب نسبة التنوومل املفوردات يف األسولوب    

 كذلكوويرة بووأن يعمول هبوا لقيوواس هوذه اراصوية و     جود  الدور   هووذه لكو والبود مون القووول بوأن    

هوا مون   يلبيوان النتوائد الو  توصولنا إل     اليةر نا جمموعة من اجلداول والرسوم البيانية الت

 خالل مرحلة الشدب األولی والثانية.

 يف العينات الثالث ية للتنوعلكالنسبة ال. 2جدول

 ية للتنومللكالنسبة ال الشاعر

 /.55 البارودة سامي

 /.51 اوقي أمحد

 /.30 حافظ إبراهيم
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ينة مقسمة ع لك) الثالثنسبة التنوع باستخدام القيمة الوسيطة يف العينات . 3 جدول

 (لمةك 033 من جمموعة لك ونكجمموعات وتت 6جزء يف  33 إيل

 2 4 5 3 6 1 الشاعر
القيمة 

 الوسيدة

 /.72 /.77 /.76 /.70 /.72 /.74 /.77 البارودة سامي

 /.77 /.74 /.77 /.74 /.74 /.74 /.71 أمحد اوقي

 /.79 /.76 /.72 /.72 /.77 /.73 /.74 حافظ أبراهيم

 

 نسبة تناقص التنوع. 4جدول

 (لمةك 033 من ونكيت جزء لكستة أجزاء و ينة مقسمة إيلع لك)

 2 4 5 3 6 1 الشاعر

 /.33 /.31 /.30 /.57 /.57 /.20 البارودة سامي

 /.31 /.64 /.37 /.35 /.57 /.27 أمحد اوقي

 /.64 /.39 /.67 /.37 /.54 /.27 حافظ أبراهيم

 

 للتنوع يف العينات الثالث يةمكالنسبة الترا .0دولج

 (لمةك 033 من ونكيت جزء لكأجزاء و 6 ينة مقسمة إيلع لك)

 2 4 5 3 6 1 الشاعر

 /.54 /.57 /.41 /.44 /.40 /.20 البارودة سامي

 /.51 /.53 /.57 /.49 /.47 /.27 أمحد اوقي

 /.30 /.51 /.55 /.49 /.42 /.27 حافظ أبراهيم
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 الثالث نسبة التناقص يف العينات منحين. 1لكش

 

 

 الثالث يناتالع يف مكمنحين نسبة الترا.2لكش

 

 محمود

 احمد

 حافظ

 سامی البارودی  

 احمدشوقی

 حافظ ابراهیم
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 حتليل نتائج القياس

وصولنا بعود الوذة قودمناه مون البةوث واالستقحواء إلوی أّن أسولوب حمموود سوامي البووارودة            

أمحود اووقي    حيتول  إ يمإبوراه  وحوافظ  اووقي  أمحود  ألسولوب  بالنسبة تنوعاً ثركا /.(55)

 البودمن  أمران كهنا /.(30) /.(ويف النهاية يأيت أسلوب حافظ إبراهيم51الثانية) الرتبة

ينات املدروسة الع ونكأن ت .1ية علی التنومل صةيةة ومها لكداللة النسبة ال ونكلت مراعا ما

 ينة.للع ليكال معرفة الدول .6متساوية الدول 

/.( ويف أسولوب أمحود   72) البوارودة حممود سوامي   للتنومل يف أسلوب إن القيمة الوسيدة

 /.(.79) أسلوب حافظ ابراهيم /.(ويف77) اوقي

رياً من ميزات أسلوب الشعراء الثالثوة ومون جهوة أخوری توبني      ثكتبني املنةنيات البيانية 

 جانبوًا مون  بيعوة القيوواس وهوإحودی الحوعوبات الو  يواجههووا الباحوث يف هوذا اجملووا ل ألن         

 لووي كريمن معوودل الزيووادة يف اجملمووومل ال  ثكوو ب أقوول املتنوعووة  لمووات كيف عوودد ال معوودل الزيووادة »

يزيود بتزايود  وول الونع حتوی إن االجوزاء        لموات كرارالكت احتمال ألنّ للنع ونةكامل لماتكلل

 لموات كال أموام  الفرصوة  وتضواءل  ورودهوا  سوبا  لموات كاألعوم الاالوب مون     يف لكمنه قود تتشو  

دهي أن يبتودأ املونةين بقيموة    الب من كولذل (194 ص م، 1003)محلوح،  «يدة للظهوراجلد

أنّ  ال  ر ناها غري يف املنةيات ة إ ينةدرمهما تقدمنا يف النع وهذا األمر مشهوداليع

يف املنةيووات تختلوف بوني الشوعراء الثالثووة حيوث حظوی منةنوی سووامي         اإل ودار الوذة توراه   

حوووافظ إبوووراهيم  منةنوووی  انكوووا ووودار إ يليوووه منةنوووی أمحووود اووووقي و    البوووارودة بأقووول 

 ا من ااخرين.ثرا داركا

 ثرمنكمن اجلدير باالنتباه أنّ منةنی التناقع ألمحد اوقي يف بعوض األحيوان ينةودرأ   

موضوووعات  حينموا يوودخل أمحوود اوووقي يف   نووهكی التنوواقع حلووافظ إبووراهيم ل ا ودارمنةن 

البووارودة وهوووذا   سووامي  منةنووی  قوورب أرقوووام  يتحوواعد املنةنووی حتوووی يحوول إلووی     جديوودة 
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 تناقع أمحد اوقي حينما يحل املنةنی إلی الرقم األمرمشهود يف السدس الثالث ملنةنی

 يحل إلی الرقم ومايلبث حتی يدخل أمحد اوقي يف قحيدة جديدة فترة املنةنی /.(35)

 رّركو /.( إ يت30) يف السدس الرابع وهو قريب مون رقوم منةنوی سوامي البوارودة      /.(37)

يف راينا هذا يدل علی ما  /.(31) /.( والسدس السادس64) هذا األمريف السدس ارامو

 مووادة موون حووافظ إبووراهيم )حسووني،     أغووين  انكوو  ووه حسووني بقولووه: إنّ اوووقي     هيوو يشووري إل

ينات مبنة مهكحلافظ إبراهيم ومنةنی ترا إ اذا قارنّا منةنی التناقع (107 م،ص1003

وأغلوب الظون أنّ ختلوف حوافظ     ما منوه  ثركاوقي جنده أنّ ا داره أ البارودة و أمحد سامي

دليوول هلووذه   (194 ص م، 1021)ضوويف،  ريموونظم الثقافووة غ ونووهكعوون الدراسووة الر يووة و  

الظاهرة إذ ال تخفي علی الناس أنّ األنسان مهما زادت دراسته زادت ثروتوه اللاويوة .إ إنّ   

 م، 1079 )تيموور،  النواس بتعلمهوا   يوصوي  انكو و حيب اللاة الفرنسوية وأدهبوا   انكحافظاً وإن 

( يف 194 ص م، 1021 )ضويف،  ينل حظاً وافورا مون األدب الاوريب      نهكل. (05-03 صع

يوة إ سوافر إلوی الاورب     كآداب اللاتني الفارسوية والتر  قد تثقف انكحني أنّ سامي البارودة 

 .(154 ص ،م1079 ) ه بدر، ونشأ أرستقرا ياً وهذا جعله واسع الثقافة

األدبية إفوادة واسوعة    وآداهبا ومنها أفاد يف  بيعتها يتقن الفرنسية انكوإنّ آمحد اوقي 

 وسافر إلی فرنسوا للدراسوة إ نفوي إلوی إسوبانيا مخوو سونوات        أرستقرا ية ونشأ يف  بقة

يقحد بشعره إلی اجلمهور ويف  البارودة   ومن جهة أخری إنّ (107 ص م، 1077)ضيف،

حلريوة الشوعب؛ أموا     يرهتحوو  ثورمن كأ محور  مكو يحورنفسه و موحه حل انكاعره السياسي 

اعره يف القوالب  به وإن صبّوأسالي لاته بسط كبشعره إلی اجلمهورو لذا حافظ فقد قحد

( 197 ص ،م 1021)ضويف،  عنود البوارودة   عنده أدنوی إلوی اجلمهوور منوها     نهاكالقد ة و ل

 تنوومل  قولّ  المكو ال بسوا ة  زادت فمهموا  المكيقة بني تنومل املفردات وتبسيط الوث عالقة كهنا

 .مفرداته تنومل زاد ولاته المكال أسلوب صعب ومهما مفرداته
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النرمي هبذا البةث إلی مدح اواعر أم الدعون إلوی     إلی أننا يف ارتام البد من اإلاارة

البد من اعتبارها إلصدار  ثرياً من العوامل ال ك كآخر وال تفضيل ااعرعلی آخرفإنّ هنا

إححائية هي قيواس خاصوية تنوومل     ة بينهم بدريقةاملقارن أردنا  ن وإمنا امكمثل هذه األح

 املفردات يف األسلوب.
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