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تنوع املفردات يف أسلوب کتابة
دراسة تطبيقية علی مقياس جونسون يف ّ
أمحد حسن الزايت ،شوقي ضيف وحنا الفاخوري
نوع املقالة :أصيلة

زينة عرفت پور ،1هبنوش اصغری
 .1أستاذة مساعدة يف فرع اللغة العربیة وآداهبا أبکادمییة العلوم االنسانیة والداراسات الثقافیة ،معهد
أحباث اللغة واألدب ،طهران.
 .2أستاذة مساعدة يف قسم اللغة العربیة وآداهبا جبامعة مسنان ،کلیة العلوم االنسانیة ،مسنان
*2

اتريخ استالم البحث1399/06/19 :

اتريخ قبول البحث1400/06/06 :

امللخص

شهدت الدراسات النقدیة اجلدیدة حتوالت وتطورات نتیجة تعاملها مع اللسانیات وبفضل جهود علماء األلسنیة.
تتجه إلی دراسة النص دراسة نسقیة تکشف عن لغة النص
وتُع ّد األسلوبیة إحدی مظاهر احلداثة النقدیة حیث ّ
التوصل من خالل قیاسه يف النصوص
وتنوع املفردات هو أحد املالمح األسلوبیة اليت میكن ّ
أوالً وعن أسلوبه اثنیاًّ .
تنوع
کل أدیب أو کاتب .ويف هذا اجملال حنن بصدد دراسة ّ
ابلدلیل اإلحصائي إلی الثراء اللغوی املوجود عند ّ
املفردات ،وذلك وفق إحدی الطرق اإلحصائیة ،وهي طریقة "جونسون" يف أسلوب کتابة ثالثة من الكتّاب العرب،
نتدرج املراحل األربعة وهي ()1
هم :أمحد حسن الزايت ،وشوقي ضیف ،وحنا الفاخوري .ولکي نصل إلی النتائجّ ،
التعرف علی البنیة األسلوبیة ( )2حتدید العیّنات الليت أجری علیها البحث وأسباب اختیارها ( )3عرض للمقیاس
ّ
توصلنا إلیه يف هذا البحث ،هو أ ّن النسبة الکلیة
ا
مم
و
التنوع.
نسبة
حساب
طرق
)
4
(
نات
العی
علی
تطبیقه
وطرق
ّ ّ
ّ
للتنوع لدی أمحد حسن الزايت ،أکثر ابلنسبة إلی الکاتبنی اآلخرین؛ حیث تناول الکاتب فی جملّد واحد مجیع
ّ
معّبة لتبینی
العصور األدبیة دون أن یدخل يف التفاصیل ،فیدخل مباشرة فی املوضوع األصلي مستعیناً مبفردات ّ
أی أطناب.
العصور األدبیة والتعریف أبعالم الشعراء والکتّاب دون ّ

تنوع املفردات ،أمحد حسن الزايت ،شوقي ضیف ،حنا الفاخوري.
الکلمات الرئيسة :األسلوبیةّ ،

* الکاتبة املسؤولة

behnoosh.asghari@semnan.ac.ir
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 -1املقدمة
إ ّن األسلوبیّة  stylisticsهی فرع من اللسانیات احلدیثة تقوم بتحلیل تفصیلی لألسالیب األدبیة،
أو ملا خیتاره املتح ّدثون أو املؤلفون فی کالمهم ونصوصهم من مفردات فی السیاقات غری األدبیة.
«وهتتم األسلوبیة ابملدلوالت اجلمالیة فی النص األدبی ،من خالل االهتمام ابلعالقة القائمة بنی
ّ
الصیغ التعبرییة وعالقة هذه الصیغ ابملرسل واملتلقی ،وهذا یکون ابالعتماد علی إحصاء الصیغ
ومعانیها وألفاظها وطریقة ترکیبها والوظیفة التی یؤدیها کل ترکیب( ».مریأمحدی وآخرون2016 ،م)138 :
ّ

و ّأما األسلوبیة فتکون هلا مناهج متع ّددة اختاران منها طریقة قیاس کیث جونسون ()Keith Johnson
أستاذ قسم اللسانیات فی جامعة بركلي أبمریكا« ،فهو من العلماء الذین اهتموا إبجراء أحباث علی
أساس علم اإلحصاء منها "تنوع املتکلم فی صیاغة النص" الذی طبع سنة  1997للمیالد فی
سان دجیو( ».داوری دولت آابدی وامیدوار1399 ،ش )98 :وقد قام سعد مصلوح الناقد املصری بتطبیق هذا
املنهج فی مؤلفات بعض الکتّاب املعاصرین فی مقال حتت عنوان" :قیاس خاصیة تنوع املفردات
يف األسلوب لدراسة تطبیقیة لنماذج من کتاابت العقاد والرافعي وطه حسنی" طُبع فی العدد األول
من جملة كلیه اآلداب والعلوم اإلسانیة جلامعة ملك عبد العزیز عام 1981م.
ويف املقالة هذه ،حسب الطریقة املذکورة ندرس عیّنات خمتارة من ثالثة کتب فی جمال اتریخ
نتدرج فی الدراسة املراحل التالیة
األدب العربی قد متّ أتلیفها علی أیدی ثالثة کتّاب معاصرین ،و ّ
العِّینات اليت أجری علیها البحث وأسباب اختیارها
التعرف علی البنیة األسلوبیة ()2حتدید ّ
وهيّ )1(:
وتتضمن( :أ)
وطرق تطبیقه علی العینات ( )4طرق حساب نسبة التنوع
عرض للمقیاس ُ
(ٌ )3
ّ
التنوع (د) منحنی
التنوع (ج) منحنی تناقص نسبة ّ
للتنوع (ب) القیمة الوسیطة لنسبة ّ
النسبة الكلّیة ّ
التنوع ،وفی النهایة نق ّدم نتائج البحث .وفی طیّات املقال أتینا ابجلداول الالزمة إلحصاء
تراكم نسبة ّ
تنوع املفردات.
نسبة ّ
أي من هذه النصوص جند ثراءً لغوايً
ّأما السؤاالن ّ
املهمان اللذان نرید اإلجابة عنهما ،فهما :يف ّ
تنوع املفردات يف النص؟
إذا نقارنه بغریه؟ وكیف یستخدم الكاتب خاصیةَ ّ
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 -2خلفية البحث
کما ذکران فی املقدمةّ ،أول من قام بتطبیق معادلة کیث جونسون علی مؤلفات العرب املعاصرین،
هو سعد مصلوح فی مقال طُبع عام  .1981وفی إیران متّ أتلیف مقاالت علی أساس هذه املعادلة،
منها:
مقالة "قیاس خاصیة تنوع املفردات يف األسلوب :دراسة تطبیقیة من کتاابت حممد مندور وسید
قطب وحممد غنیمي هالل" ،کتبها هومن انظمیان يف العدد الثالث من جملة اللغة العربیة وآداهبا يف
سنة 1385ش.
وقد قام الدکتور صدقی مبشارکة اآلخرین ع ّدة مقاالت علی أساس طریقة جونسون طُبعت فی
اجملالت احمل ّکمة العربیة ،منها ما تدرس الشعر العربی القدمی ،وهی مقالة "قیاس خاصیة تنوع املفردات
يف األسلوب دراسة تطبیقیة لنماذج من أشعار الغزل لکثّری عزة ومجیل بثینة وجمنون لیلي" طُبعت
مبشارکة حممد صال شریف عسکري وعیسی زارع درنیاين يف العدد  9من جملة اللغة العربیة وآداهبا
يف سنة  1434ق .ومنها ما تدرس الشعر العربی املعاصر ،وهی مقالة "قیاس خاصیة تنوع املفردات
يف األسلوب دراسة تطبیقیة يف جمال الراثء يف األدب احلدیث لنماذج من أشعار أمحد شوقي وحافظ
إبراهیم وخلیل مطران" طُبعت مبشارکة حمسن عابدي يف العدد الرابع من جملة جامعة املدینة العاملیة
احملکمة ،يف سنة 2012م .ومنها ما تدرس کتاابت األدابء العرب املعاصرین ،وهی مقالة "قیاس
خاصیّة تنوع املفردات يف األسلوب دراسة تطبیقیة لنماذج من کتاابت خلیل جّبان واملنفلوطي
والرحیاين" طُبعت مبشارکة أمری مرتضی يف العدد  12من جملة دراسات يف اللغة العربیة وآداهبا يف
سنة  1391م .ومنها ما تدرس رواايت الروائینی العرب ،وهی مقالة "قیاس خاصیة تنوع املفردات
يف األسلوب دراسة تطبیقیة لنماذج من رواايت الطیّب صال وغادة السمان وجنیب حمفوظ" طُبعت
مبشارکة عبدهللا حسیين يف العدد الثامن من جملة أهل البیت سنة 2009م .ومنها ما تدرس کتاابت
املف ّکرین العرب وهی مقالة "قیاس خاصیة تنوع املفردات يف األسلوب يف کتاابت ثالثة لنصر حامد
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أبو زید ،رضوان جودت زايدة وعلی حرب" ،طُبعت مبشارکة حممد یعقوب يف العدد السادس عشر
من جملة دراسات األدب املعاصر جلامعة آزاد اإلسالمیة جبریفت سنة 1391ش.
کما طُبعت أخریاً مقالة حتت عنوان" :خاصیة تنوع املفردات يف األسلوب األدب؛ دراسة تطبیقیة
لنماذج من كتاابت ابن املقفع واجلاحظ وأب حیان التوحیدي" علی ید مهدي داوري دولت آابدي
وأمحد أمیدوار فی جملة حبوث يف اللغة العربیة ،فی العدد  ،22سنة 1399ش .وهی مقالة رصینة
کل منهم
درست بدقة نصوص هؤالء الکتّاب علی أساس طریقة جونسون ،کما درست أتثری بیئة ّ
تنوع مفرداهتم.
علی مدی ّ
 -3األسلوب واألسلوبية

األ سلوب هو الشطر من النخیل وهو الطریق والوجه .وذكر ابن منظور أنه یقال للشطر من النخیل
وهو الفن فإذا یقال أخذ فالن يف أسالیب القول مبعنی أنه أخذ يف أفاننی من القول( .ابن منظور1300،ق:
حتت مادة "األسلوب") ولألدابء واللسانینی آراء خمتلفة حول األسلوب .یقول البعض« :األسلوب هو
املظهر الذي يف اخلطاب وینجم عن اختیار وسائل التعبری واليت بدورها حت ّدد مقاصد املتکلّم ،أو

الکاتب ،وطبیعته».

(جریو1994 ،م.)12 :

ویری الغربیون األسالیب ثالثة وهي:أ) األسلوب البسیط

أو السهل الذي یستعمل للرسائل واحلوارات.ب) األسلوب األوسط الذي یصلح للتاریخ وامللهاة.
ج) األسلوب اجلزل أو السامي الذي یصلح للمأساة( .إبن ذریل2001 ،م)5 :
واجلدیر ابلذکر أ َن «الدراسة العلمیة لألسلوب تضع أسساً موضوعیة میکن االستناد إلیها

ابطمئنان ،ومعایریه حم ّددة للحکم علی األسلوب من خالل التحلیل اإلحصائي مثالً للرتاکیب
واأللفاظ والنحو( ».عناين1996 ،م )106 :وهذا النوع من الدراسة یطلق علیه األسلوبیة وهی هي فرع
من علم اللسانیات العامة وهي دراسة هدفها دراسة خصائص األسلوب واجتاهاته.
توسع يف املفهوم
 .)43 -44یقول عبد النور عن األسلوبیة :هي دراسة العوامل املؤثرة يف اللغة وهلذا ّ
كل ما یتعلق ابللغة من أصوات وصیغ وكلمات وتراكیب1984( .م )21 -20 :ویری بلوحی أ ّن
فشمل َ
األسلوبیة تبحث عن املیزات الفنیّة اجلمالیة التی متنح النص أو الکاتب متیّزاً خاصاً عّب اللغة التی
وظ ّفها ،و«حتاول اإلجابة عن هذا السؤال :کیف یکتب الکاتب نصاً من خالل اللغة؟ وهي بشکل
(التوجني2003 ،م:
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عام منهج یدرس النص ویقرؤه من خالل لغته وما تعرضه من خیارات أسلوبیة علی شتی مستوايهتا:
حنوايً ولفظیاً وصوتیاً وشکلیاً».

(بلوحي2004 ،م)5 :

وهناﻙ تعریف أمشل عن األسلوبیة یق ّدمه ابن ذریل قائالً :إنَه «علم لغوی حدیث یبحث فی
الوسائل اللغویة التی تکسب اخلطاب العادی أو األدبی خصائصه التعبرییة والشعریة فتمیّزه عن
تتقری الظاهرة األسلوبیة ابملنهجیة العلمیة اللغویة ،وتع ّد األسلوب ظاهرة هی فی األساس
غریه ،إ ّّنا ّ
لغویة تدرسها فی نصوصها وسیاقاهتا140 :1980( ».؛ نقالً عن العنّب وعواد2014 ،م)437 :
وحري ابلذکر أ ّن من أبرز العناصر الدالّة علی أسلوب الكاتب ،هو اللفظ أو املعجم اللغوي
ّ
تنوع
املستفاد يف آاثره؛ فاملفردات املوجودة يف نصوصه مبثابة لبنات استخدمها لبناء نصه ،ومدی ّ
هذه الثروة اللغویة تفرده بنی الکتّاب اآلخرین وتوصل رسالته إلی املتل ّقی أبحسن وجه.
 -4العيّنات املدروسة
کما أشران فی املقدمة ،یتناول هذا البحث دراسة ثالثة مؤلفات لثالثة من أعالم الكتاب املعاصرین
يف جمال اتریخ األدب العرب هم أمحد حسن الزايت ،وشوقي ضیف ،وحنا الفاخوري؛ حیث تکون
لیتزودوا منها فی دراسة
هذه املؤلفات املختارة مراجع حییل أساتذة اللغة العربیة فی إیران طالهبم إلیها ّ
یتم وفق مستواهم العلمی واهلدف الذی یرمی
اتریخ األدب العربی ،واختیار ّ
أی من هذه املؤلفات ّ
إلیه األستاذ .وقد مشل البحث العیّنات الثالث :أ .الفصل األول من الباب اخلامس من كتاب

اتریخ األدب العرب ألمحد حسن الزايت( .الزّايت2002 ،م )316_311 :وقد اخرتان منه القسم الذی
یندرج حتت عنوان" :نظرة عامة ووسائل النهضة احلدیثة يف العصر احلدیث" واخرتان منه ثالثة آالف
كلمة .ب .الفصل األول من كتاب األدب العرب املعاصر يف مصر لدكتور شوقي ضیف( .ضیف،
عامة وأحداث كّبی
1999م )22 -11 :وقد اخرتان منه القسم الذی ینضوی حتت عنوان" :مؤثّرات ّ
وتیاران عرب وغرب يف العصر احلدیث" وح ّددانها بثالثة آالف كلمة .ج.الباب األول من "عهد
النهضة" من كتاب اتریخ األدب العرب حلنا الفاخوري( .الفاخوري1377 ،ش )903 -884 :هنا أیضاً قد
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كمیة الأبس
اخرتان ثالثة آالف كلمة .وبذلﻙ بلغ جمموع العیّنات الثالث تسعة آالف كلمة وهي ّ
هبا يف جمال دراسة تنوع املفردات.
ویالحظ أن النماذج املختارة ینتمي مجیعها إلی جمال اتریخ األدب العرب يف عهد النهضة وفیها
أی حال فإ ّن تشابه املوضوع العام للعیّنات
تُعاجل مق ّدمات هذا العهد واألحداث الكّبی .وعلی ّ
هو شرط حتسیين .وقد اعتمدان يف هذه الدراسة علی مفهوم الكلمة يف اللغة املكتوبة اليت تظهر
علی هیئة جمموعة من احلروف املتصلة خطاً ال علی مفهومها يف اللغة املنطوقة؛ ألنّنا ندرس يف هذا
البحث نصاً مكتوابً المقروءاً .ذلك أهم ما یتعلق ابلعیّنات اليت اختریت للدراسةّ .أما طریقة قیاسها
فهي موضوع یلی يف الصفحة التالیة.
 -5مقياس الدراسة
املقیاس الذي اخرتانه خلاصیة تنوع املفردات هو مقیاس "کیث جونسون" ()Keith Johnson
ّ
الذي اُقرتح يف دراسة بعنوان "اللغة والعادات السلیمة يف الكالم" (مصلوح1980،م )154 :وكتابه "الناس
يف املآزق"( .املصدر نفسه) ویقول أنّه إبمكاننا إجیاد نسبة لتنوع املفردات يف النص أو يف جزء منه إذا
املكونة له .ویُطلق علی املفردات
املتنوعة واجملموع الكلّي للكلمات ّ
ما حسبنا فیه النسبة بنی املفردات ّ
الكل"  ،Tokensومن
ّ
املتنوعة مصطلح "األنواع"  ،Typesوعلی اجملموع الكلّي للكلمات مصطلح " ّ
التنوع ( Type - Token ratioوختتصر عادة ابلعالمة.)TTR
مث یُطلق علی نسبة ّ
كل كلمة جدیدة ترد يف النص-أو يف بعض أجزائه-
املتنوعة َّ
وعلینا أن نُدخل يف دائرة ااملفردات ّ
مرات ورودها يف اجلزء الذي نفحصه من
ّ
مرة واحدة يف العدد مهما تع ّددت ّ
ألول مرة مع احتساهبا ّ
یتم
النص .وتعتّب مثل هذه الكلمة "نوعاً"  ،Typeوبعد إحصاء عدد املفردات ّ
املتنوعة (األنواع) ّ
للتوصل
التنوع بقسمة عددها علی حاصل اجلمع الكلّي للكلمات "الكل" ّ .Tokens
إجیاد نسبة ّ
املتنوعة يف النص علینا أن نقوم مبا یلي (مصلوح1980 ،م )1( :)157 :رسم جداول
إلی عدد املفردات ّ
تكون عدد خاانهتا حاصل ضرب 10×10؛ حیث یصل جمموع اخلاانت يف اجلدول الواحد 100
*
كل
خانة( .انظر النموذج يف اجلدول رقم( )2( ))1تفریغ العیّنة كلّها يف هذه اجلداول حبیث تكتب ّ
املتنوعة
کل عیّنة فی  30جدوالً )3( .إحصاء املفردات ّ
كلمة يف خانة مستقلة ،وبذلﻙ َ
یتم تطبیق ّ
*

املکون من مائة خانة لتیسری حساب النسبة.
اخرتان اجلدول ّ
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تنوع املفردات يف أسلوب کتابة...
دراسة تطبيقية علی مقياس جونسون يف ّ

كل جدول علی ِّح َدة ،وذلﻙ مبراجعة ّأول كلمة من كلماته ومقارنتها مع ابقی الکلمات ،وعددها
يف ّ
ی تكرار هلذه الكلمة میكن أن یوجد يف حدود اجلدول الواحد .مث نبدأ بعد
 99كلمة ،مث شطب أ ّ
ذلک مبراجعة الكلمة الثانیة فیه ابلطریقة السابقة ومقارنتها مع سائر الکلمات حتی تنتهی مجیع
الكلمات املائة .مث نقوم مبثل ذلﻙ يف سائر اجلداول ،وعددها ابلنسبة للعیّنات الثالث  90جدوالً.
یتم حصرها وكتابة
( )4املفردات اليت تبقی دون شطب ُمتثّل ما نعنیه ابملفردات ّ
املتنوعة ،وهذه ّ
كل جدول.
عددها فی أسفل ّ
املتنوعة على مستوى العیّنة كلها،
ومن مثّ علی الباحث أن یقوم خبطوات أخرى حلصر املفردات ّ
وهذه اخلطوات کما تلی (مصلوح1980 ،م:)157 :
كل كلمة مل تشطب يف اجلدول األول ومقارنتها مع سائر املفردات التی مل تشطب
( )1مراجعة ّ
املکررة علی مستوی النص
یتم شطب مجیع الکلمات ّ
يف اجلداول التسعة والعشرین الالحقة حبیث ّ
كلّه.
املرة بقلم ذی لون خمالف حتی یتمیّز ما متّ شطبه علی
یتم الشطب يف هذه ّ
ویستحسن أن ّ
عما متّ شطبه علی مستوی العینة كلّها.
مستوی اجلدول الواحد ّ

تنوع املفردات يف النص)
جدول رقم ( :)1منوذج جدول التفریغ (قیاس جونسون الختبار ّ
مصدر النص :اتریخ األدب العرب ص 307املؤلف :أمحد حسن الزايت

ما

زال

الزمن

اجلائر

ینقص

من

أطرا
ف

الرقعة

العربیة

حتی

قصرها

يف

أواخر

القرن

الثامن

عشر

علی

العراق

العرب

والشام

وبالد

العرب

ومصر

والسودان

واملغرب

ويف

تلﻙ

البالد

بقي

النفس

األخری

من

أنفاس

اللغة

العربیة

یرتدد

يف

وانء

وضعف

حتی

أذن

هللا

لشمس

احلضارة

أن

تشرق

اثنیة

علی

ربوع

النیل

رفض
فﭑ ّ
وغیاثها

عنها

الوهن

ويف

مصر

َوسرت

فیها

احلیاة

ففي

مصر

كان

مالذها

بقاؤها

وﭐنبعاثها

كان
ت

مصر

يف

ذلﻙ

كان
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العهد

حتت

سلطان

العثمانینی

حكماً

وحتت

سیطر
ة

املمالیﻙ

فعالً

وكانت

األهواء

املختلفة

القوی
و َ

املتضاربة

واألجناس

املتبانیة

تنخر

يف

هیكل

هذه

األمة

البائسة

فكان

عددها

ال

یبلغ

ثالثة

مالینی

فشت

فیهم

تنوع املفردات يف النص)
جدول رقم ( :)1منوذج جدول التفریغ (قیاس جونسون الختبار ّ
مصدر النص :اتریخ األدب العرب ص  884املؤلف :حنا الفاخوري
وانطوی

الشرق

العرب

علی

نفسه

بعد

احلروب

الصلیبیة

وأغلق

علی

نفسه

إغالقاً

یکاد

یکون

شامالً

فلم

زمناً
جید

ذاته

طویالً
يف

اخلامس

ّإال
عشر

فقراً
والسادس

وإعداماً
عشر

معنوايً
یضع

وملا
ّ
أساس

بدأت

الغرب

يف

القرن

ّنضته

يف

العلوم

والفنون

والسیاسة

واإلجتماع

واإلقتصاد

وغری

ذلک

ممّا

غری
ّ

وجه

حیاته

تغیریاً

اتما
ّ
استمر
و ّ
روح

مل

یصل

إلی

الشرق

شيء

منها

ومل

یشعر

هبا

يف

دائرته

املغلقة

ویعیش

علی

الثقافة

یقلّد
القدمیة

حیاة

الشرق

األولی

من

غری

بعد

ان

صارت

متاثیل

فکان

اجلهل

يف

الشام

خمیّماً

علی

العقول

فال

جتدید

فیه

وال

جدید

ّإال

النظر

يف

قضااي

الکتها

األلسن

قدمیاً

ومل

تکن

No of types: 77
No of tokens: 100
TTR: 0.77

تنوع املفردات يف النص)
جدول رقم ( :)1منوذج جدول التفریغ (قیاس جونسون الختبار ّ
مصدر النص :األدب العرب املعاصر يف مصر ص  11املؤلف:شوقي ضیف
حنتاج

يف

دراستنا

ألدب

األحداث

الکّبی

الّيت

أثرت

أی
ّ
يف

ّأمة
حیاة

من

األمم

إلی

معرفة

منشئیه

ألن

األدب

يف

حقیقته

مرآة

انصعة

صافیة

تنعکس

علیها

حیاة

أهله

وما

أتثروا

به

من

أحداث

األدب

املصري

منذ

عامة
ّ
القرن

وظروف
املاضي

خاصة
ّ

وملا

فإننا

مضطرون

کنّا
إلی

إلی

الوراء

لنربط

األحداث

بعضها

ببعض

إقتحام

احلملة

الفرنسیة

ملصر

يف

آخر

لعل
و ّ
القرن

سنتحدث

عن

أن

نرجع

أکّب

األحداث

السابقة

الثامن

عشر

واصطدامها

هبذا

الشعب

الذي

کان

یرزح

حتت

أثقال

احلکم

العثماين

منذ

غزاة

الرتک

يف

القرن

السادس

عشر

وأنزلوا

أبهله

البؤس

والضنک
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تنوع املفردات يف أسلوب کتابة...
دراسة تطبيقية علی مقياس جونسون يف ّ
واإلعسار

ومن

أهم

خصائص

الرتک

أّنم

کانوا

غزاة

هبنوش اصغری* و ...
فاحتنی

ومل

كل كلمة مل تشطب يف اجلدول الثاين ومقارنتها مع مجیع الكلمات اليت مل تُشطب
( )2مراجعة ّ
يف اجلداول الالحقة (وعددها  28جدوال) .وهكذا حتی ننتهی من مجیع اجلداول الثالثنی اليت متّ
فیها تطبیق العیّنة .وقُل مثل ذلﻙ يف العیّنتنی األخرینی جبداوهلما الستّنی.
املکررة
( )3تفریغ املفردات الباقیة يف جداول تصفیة أخری واتّباع نفس مراحل شطب الكلمات ّ
نطمئن متاماً إلی دقّة احلصر.
حتی
ّ
یتم
( )4یُكتب عدد املفردات املستخرجة من املرحلة السابقة حتت اجلدول اخلاص هبا .وابلتالی ّ
املتنوعة علی مستوی اجلدول ،والثاين رقم
کل جدول :األول رقم للمفردات ّ
استخراج رقمنی من ّ
املتنوعة علی مستوی العیّنة كلّها.
للمفردات ّ
كل علی حدة.
(ّ )5
یتم اتّباع اخلطوات السابقة علی العیّنتنی األخرینی ّ
املتنوعة (األنواع) علی مستوینی:
بعد القیام هبذه اخلطوات میكن ّ
التوصل إلی عدد املفردات ّ
كل مائة كلمة من كلمات العیّنة .والثاين :عددها يف العیّنة املدروسة كلّها .و ّأما
األول :عددها بنی ّ
أی كلمة خمتلفة عن
أي أساس میكن أن تُ َع ّد ّ
ما هي الشروط اليت اتبعناها حلصر املفردات ،وعلی ّ
نتطرق إلیها ،ولکن قبل ذكر هذه الشروط علینا أن ننتبه أ ّّنا اختیاریة حمضة میكن
األخری؟ فهنا ّ
أن ختتلف لدی الباحثنی .وهذه الشروط هي (مصلوح1980 ،م:)157 :
( )1یُعتّب الفعل  The verbكلمة واحدة مهما اختلفت صیغه بنی ماضی ومضارع وأمر ،ومهما
اختلفت كذلﻙ جهات إسناده إلی املفرد واملثنی واجلمع تذكریاً وأتنیثاً.
متنوعة ّإال إذا خیتلف املثنی واجلمع عن
( )2التُعتّب صیغ األمساء إفراداً وتثنیة ومجعاً ،كلمات ّ
لفظ املفرد.
( )3یُعتّب اإلسم املذكر واإلسم املؤنث كلمة واحدةّ ،إال إذا كان املؤنث من غری لفظ املذكر.
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( )4إذا تع ّددت صیغ اجلموع فی األمساء تعتّب

مفردات خمتلفة(.داوری دولت آابدی؛ امیدوار1399 ،ش:

( )5إذا اتصلت ابإلسم الیاء الالحقة الدالّة علی النسبة أو الحقة املصدر الصناعی ،فتُعتّب
کلّها أنواعاً مثل" :قوم -قومي  -قومیة"( .نفس املکان)
( )6إذا دلّت الكلمة علی أكثر من معنی معجمی علی جهة االشرتاﻙ أُعتّبت كلمات خمتلفة.
علی إلی املدرسة"
علی إلی هذا الرأی ،ذهب ٌ
وعلی ذلﻙ کلمة "ذهب" يف هاتنی اجلملتنی" :ذهب ٌ
تعتّب كلمتنی اثنتنی ال كلمة واحدة.
تنوعاً؛ فكلمات مثل" :حممد
( )7مهما تع ّددت السوابق واللواحق ،ال مینح هذا األمر املفردة ّ
_ حملمد"" ،له _ لنا _ لكم" تُعتّب كلمة واحدة.
تنوع املصادر
( )8اختالف صیغ األفعال بنی ثالثیة ورابعیة ومخاسیة وسداسیة ،وكذلﻙ ّ
تنوعاً متیّزها عن أختها.
واملشتقات متنح املفردة ّ
(« )9يف أمساء اإلشارة واملوصول ،مل نعت ّد ابلتذكری والتأنیث وال ابلعدد م ثالً :ال ذي -ال يت،
اعتّبانها كلمة واحدة أو كلمات هو – مها-هي ،اعتّبانها كلمة واحدة( ».صدقی؛ مرتضی:2013 ،
)119

( )10إذا إختلف موضع استعمال احلروف ،أُعتّبت كلمات متنوعة ،وعلی ذلﻙ فمثل
إن_ َّ
" َّ
متنوعة ،و"ما االستفهامیة ،ما املوصولة وما الزائدة" ختتلف
أن_ أن" تُعتّب ثالث كلمات ّ
إحداها عن األخری.
کل منهما کلمة واحدة.
( )11احلرف الذی یسبق الفعل ،ال یُعتّب جزءاً من الفعل ،بل یُع ّد ّ
وذلک مثل "أن للنصب ،إن للشرط ،ال ،مل ،ملا ،سوف ،وقد".
تنوع
وهنا ّ
حري ابلذکر إ ّن هذه الشروط اليت التزمناها يف اإلحصاء،كلّها مبنیّة علی أساس ّ
کل كلمة تضیف إلی الثراء اللغوي لدی املنشیء ،نعتّبها كلمة متمیّزة
الكلمات ،بعبارة أخری أ ّن ّ
وخمتلفة عن بقیة الكلمات.
تنوع املفردات
 -6طرق حساب نسبة ّ
هناﻙ أربع طرق حلساب نسبة تنوع املفردات حسب ما اقرتح جونسون وهي (أنظر :مصلوح1980 ،م:
ّ
:)159 -158
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""over_ All TTR

للتنوع
أ) إجیاد النسبة الكلّیّة ّ
التنوع علی مستوی النص أو العیّنة بكاملها ،ویتطلّب حساب
«يف هذه الطریقة ُحتتسب نسبة ّ
املتنوعة يف النص كلّه ،وقسمة عددها علی الطول الكلّي مق ّدراً
النسبة هبذه الطریقة حصر الكلمات ّ
بعدد الكلمات املكونة للنص( ».مصلوح1980 ،م)158 :
ّ
املتنوعة فیه 800
یتكون من  4000كلمة ،وكان عدد الكلمات ّ
مثال :إذا كان لدینا نص ّ
للتنوع حتتسب بقسمة  4000/800وتساوی بذلﻙ .20
كلمة ،فإ ّن النسبة الكلّیّة ّ

""The mean segmental TTR

التنوع
ب ) إجیاد القیمة الوسیطة لنسبة ّ
وعلینا اتّباع اخلطوات التالیة يف هذه املرحلة (املصدر نفسه:)159:
( )1تقسیم النص إلی أجزاء متساویة من حیث عدد الکلمات.
كل جزء علی حده.
( )2حساب نسبة املفردات ّ
املتنوعة فی اجملموع الكلّي لكلمات ّ
التنوع يف األجزاء املختلفة .وذلﻙ جبمع هذه القیم مث قسمتها علی عدد
( )3أخذ املعدل لقیم نسبة ّ
املكونة للنص.
األجزاء ّ
یتكون
وقسمناه إلی ثالثة أجزاء حبیث ّ
مثال :نفرتض أنّه لدینا نصاً ّ
یتكون من  300كلمةّ ،
املتنوعة يف األجزاء الثالثة علی 50،40،30
كل جزء من  100كلمة .فإذا كان عدد الكلمات ّ
ّ
فإ ّن النسبة ستكون علی الرتتیب  0/5 ،0/4 ،0/3كما سیكون جمموعها  .1/2وبقسمة هذا
للتنوع يف هذا النص . 0/4
العدد علی ( 3وهو عدد األجزاء) تصری القیمة الوسیطة ّ
ج) إجیاد منحنی تناقص نسبة التنوع ""The Decremental TTR Curve
ّ
والستخدام هذه الطریقة علینا أن نقوم مبا أیيت (مصلوح1980 ،م:)160 :
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«( )1تقسیم النص إلی أجزاء متساویة الطول )2( .حساب النسبة يف اجلزء األول من النص،
املتنوعة ،وقسمة عددها علی اجملموع الكلي لكلمات اجلزء )3( .حصر
وذلﻙ حبصر الكلمات ّ
أي كلمة سبق ورودها يف اجلزء
املتنوعة يف اجلزء الثاين من النص دون أن ندخل فیها ّ
الكلمات ّ
املتنوعة اليت متّ حصرها علی
األول )4(.إجیاد النسبة يف اجلزء الثاين بقسمة عدد الكلمات ّ
اجملموع الكلّي لكلمات اجلزء الثاين فقط )5(.تتبُّع نفس الطریقة مع اجلزء الثالث ،وكذلﻙ سائر
األجزاء إلی أن تنتهي مجیع األجزاء املكون للعیّنة( ».مصلوح1980 ،م)160 :
ّ
مقسماً علی ثالثة أجزاء ،قد
مثال :لنفرتض أنّه عند فحص النص الذي ّ
یتكون من  400كلمة ّ
املتنوعة يف اجلزء األول  50كلمة ،وأ ّن عدد هذا النوع من الكلمات يف
ّ
تبنی لنا أ ّن عدد الكلمات ّ
اجلزء الثاين ،واليت مل تظهر من قبل يف اجلزء األول ،هو  30كلمة ،وعددها يف اجلزء الثالث (بشرط
یتم ابلطریقة
عدم ورود ّ
أي منها يف اجلزئنی السابقنی)  20كلمة -فإنّ حساب منحنی تناقص النسبة ّ
التالیة:
النسبة يف اجلزء األول  ،0/5 =100/50النسبة يف اجلزء الثاين  0،/3 =100/30النسبة يف
مسجلة يف تناقصها النسب
التنوع تتناقص ّ
اجلزء الثالث  0/2 =100/20ومعنی ذلﻙ أن خاصیة ّ
السابقة.
د) إجیاد منحنی تراكم نسبة التنوع ""The Cumulative TTR Curve
ویتم حسابه علی النحو التالی (مصلوح1980 ،م:)160:
ّ
( )1تقسیم النص إلی أجزاء متساویة الطول من حیث عدد الکلمات.
املتنوعة واجملموع الكلّي ملفردات اجلزء األول.
( )2تعینی النسبة بنی املفردات ّ
املتنوعة -واليت مل یسبق هلا أن ظهرت يف
یتم حساب النسبة بنی املفردات ّ
( )3ابلنسبة للجزء الثاين ّ
اجلزء األول -وبنی اجملموع الكلّي ملفردات هذا اجلزء فقط.
نعنی
املتنوعة يف اجلزء الثاين ،مث ّ
املتنوعة يف اجلزء األول مع عدد املفردات ّ
( )4جنمع عدد املفردات ّ
نسبة الرتاكم بقسمة حاصل مجعهما علی اجملموع الكلّي للمفردات يف اجلزئنی معاً.
املتنوعة يف األجزاء الثالثة
( )5نسبة الرتاكم يف اجلزء الثالث تساوی حاصل مجع عدد املفردات ّ
املكونة لألجزاء الثالثة) .وهكذا حتی
مقسوماً علی الطول الكلّي للنص (مقدراً بعدد الكلمات ّ
املكونة للنص.
تنتهی مجیع األجزاء ّ
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مثال :میر إجیاد منحنی الرتاكم للعیّنة املذكورة يف املثال السابق ابخلطوات التالیة:
التنوع يف اجلزء الثاين = ،0/3=100/30
التنوع يف اجلزء األول =  ،0/5=100/50نسبة ّ
نسبة ّ
التنوع يف اجلزء الثالث
التنوع حتی ّنایة اجلزء الثاين =  ،0/55 =200/50+60نسبة ّ
نسبة تراكم ّ
التنوع حتی ّنایة اجلزء الثالث =0/33 =300/20+30+50
= ،0/2 =100/20نسبة تراكم ّ
(املبنی يف الطریقة الثالثة) ،وإجیاد منحنی
وهكذا یتّضح لنا الفرق بنی إجیاد منحنی التناقص ّ
الرتاكم (الطریقة الرابعة).
تنوع املفردات يف األس لوب .واآلن
هذه کانت هي الطرق األربعة اليت اتّبعناها حلس اب نس بة ّ
وصلنا إلیها:
نسج ل يف جمموعة اجلداول والرسوم البیانیة التالیة النتائج اليت ت ّ
ّ

للتنوع يف العیّنات الثالث
جدول( :)2النسبة الكلّیّة ّ
الكاتب

النسبة الكلیة للتنوع

شوقي ضیف
أمحد حسن الزايت
حنا الفاخوري

0/43
0/54
0/44

جدول ( :)3نسبة التنوع ابستخدام القیمة الوسیطة يف العیّنات الثالث
(كل عینة مقسمة إلی  30جزءا يف  6جمموعات ،وتتكون اجملموعة من  500كلمة)
الكاتب

شوقي
ضیف
حسن
الزايت
حنا
الفاخوري

القیمة الوسیطة

قیم نسب التنوع يف أجزاء النص

1

2

3

4

5

6

0/79
0/81
0/75

0/76
0/87
0/79

0/77
0/79
0/76

0/79
0/81
0/75

0/78
0/78
0/82

0/74
0/79
0/77
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الكاتب
شوقي
ضیف
حسن
الزايت
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التنوع
جدول( :)4نسبة تناقص ّ
مقسمة إلی ستة أجزاء واجلزء یتكون من  500كلمة)
(كل عیّنة ّ
نسبة تناقص التنوع بنی األجزاء

1

2

3

4

5

6

0/61

0/45

0/45

0/44

0/37

0/29

0/68

0/64

0/50

0/53

0/44

0/42

0/59

0/49

0/41

0/41

0/39

0/36

حنا
الفاخوري

الكاتب

للتنوع يف العینات الثالث
جدول ( :)5النسبة الرتاكمیة ّ
یتكون من 500كلمة)
مقسمة إلی ستة أجزاء واجلزء ّ
(كل عیّنة ّ
1

2

3

4

5

6

شوقي ضیف

0/61

0/53

0/50

0/49

0/46

0/43

حسن الزايت

0/68

0/66

0/61

0/59

0/56

0/54

0/59

0/54

0/50

0/48

0/46

0/44

حناالفاخوري

الطول الكلّي للنص (ابلكلمات)
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الطول الكلّي للنص (ابلكلمات)

 -7نتائج البحث :
وصلنا إلیها يف هذا البحث ،هي أ ّن النسبة الكلّیة للتنوع لدی أمحد حسن الزايت
النتیجة اليت ت ّ
أكثر ابلنسبة إلی الكاتبنی اآلخرین ( ،)0/54وحنا الفاخوري یقف يف الدرجة الثانیة من التنوع
( )0/44حال كونه الخیتلف كثریاً عن نسبة الكلمات املتنوعة لدی شوقي ضیف (.)0/43
یرجع سبب هذا األمر إلی الكتب الثالثة اليت اخرتانها للبحث فیها ،وإلی األسلوب الذي
کل واحد من هؤالء الکتاب الثالثة .استنتجنا أ ّن كتاب اتریخ األدب العرب ألمحد حسن
اختاره ّ
الزايت مع أنّه كتاب متوسط احلجم ( 407صفحة) ،لکنّه تناول مجیع العصور األدبیة من بدایة
کل موضوع الأیخذ مكاانً كبریاً من الصفحة ،بل
العصر اجلاهلي إلی ّنایة عصر النهضة؛ ف ّ
حیتلّ فقرة أو فقرتنی فحسب .والكاتب عندما یتح ّدث عن العصور األدبیة ال یکثر من الشرح
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املعّبة التی
أي متهید مستمداً من املفردات ّ
والتفصیل  ،بل یدخل مباشرةً يف املوضوع األصلی دون ّ
تدل بوضوح علی مدلوهلا؛ فنالحظ أ ّن األعالم كثریاً ما استفیدت يف صفحات هذا الكتاب .ومبا
ّ
التنوع ،فكثرت
التنوع ،تُع ّد من ّ
أ ّن األعالم وفقاً للطریقة اليت اخرتانها يف هذا البحث الحتساب ّ
كل األجزاء .وأ ّما ابلنسبة حلنا الفاخوري ،فكتابه يف جملّد واحد
الكلمات ّ
املتنوعة ،وازداد عددها يف ّ
یؤدی
کبری احلجم یشمل  1116صفحة یتناول مجیع العصور األدبیة ،ویکثر من ذکر األعالم ممّا ّ
تنوع املفردات هلذا الكاتب قیاساً إلی شوقی ضیف ،ولكن مبا أ ّن الکتاب دخل
إلی ازدايد نسبة ّ
املتنوعة قلیلة فیه قیاساً إلی کتاب أمحد حسن الزايت.
يف الشرح والتفاصیل؛ فیکون عدد الكلمات ّ
وإذا ننظر إلی کتاب شوقي ضیف الذی تناول األدب العربی املعاصر فحسب ودخل فی تفاصیل
للتنوع يف أسلوب أمحد حسن الزايت
املوضوع ،جند نتیجة مشاهبة للنتائج السابقة .فالقیمة الوسیطة ّ
( )0/81وهي عند حنا الفاخوري ( )0/78وعند شوقي ضیف (.)0/77
للتنوع؛
أقل بكثری من املع ّدل يف القیمة الوسیطة ّ
كما نالحظ املع ّدل يف النسبة الكلّیّة ّ
للتنوع ّ
التنوع بنی
إذ احتمال تكرار الكلمات یزید بتزاید طول النص .فلهذا إذا احتسبنا نسبة تناقص ّ
األجزاء (جدول )4ورمسنا منحين التناقص (شكل  ،)1وجدان أ ّن االجتاه العام للمنحنیات واحد يف
الکتب الثالثة؛ فهي مجیعاً تبدأ بقیمة أعلی مث تتجه إلی اإلحندار .وهذا دلیل علی ازدايد احتمال
تكرار الكلمات بتزاید طول النصّ .إال أنّه يف منحين التناقص نری استثناءاً عند أمحد حسن الزايت؛
إذتوقف االجتاه إلی اإلحندار يف نسبة  ،0/50وتصل إلی  ،0/53مث یستمر اإلحندار إلی ّنایة
املنحين ،وهذا االستثناء الیُری لدی الكاتبنی اآلخرین ّإال عند تساوی هذه النسبة يف موضع واحد
التنوع الی ( ،)0/45وهذا
واستمرار املنحين يف اخلط االفقی لدی شوقي ضیف عندما تصل نسبة ّ
التنوع الی ( ،)0/41وهذا يف جزئنی
يف جزئنی (2و )3ولدی حنا الفاخوري عندما تصل نسبة ّ
تنوع الكلمات لدی شوقي ضیف وحنا الفاخوري تكون يف مستوی واحد
(3و .)4ومبا أ ّن نسبة ّ
تقریباً ،فاملنحين املمثِّّل ألحدمها قریب من اآلخر حتی یقطع أحدمها اآلخر يف بعض النقاط .وإذا
تنوع
وتقل نسبة ّ
كل املنحنیات تنحدر مجیعاًّ ،
ننظر الی منحين نسبة الرتاكم (شكل  )2نالحظ ّ
الكلمات مع تزاید طول النص يف مجیع املواضع.
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 -8املصادر واملراجع
الکتب

 ابن ذریل ،عدانن (2001م) ،النص واألسلوبية بنی النظرية والتطبيق ،دمشق ،منشورات ّاحتاد الکتّابالعرب.
 -ابن منظور (1300ق) ،لسان العرب ،بریوت ،دار صادر.

 التوجني ،حممد (2003م) ،معجم علوم العربية ،الطبعة األولی ،بریوت ،دار اجلیل. جریو،بیری (1994م) ،األسلوب واألسلوبية ،ترمجة منذر العیاشي ،الطبعة األولی ،بریوت ،مرکز اإلمناءالقومي.
 -حسن الزايت ،أمحد (2002م) ،اتريخ األدب العريب ،الطبعة السابعة ،بریوت ،دار املعرفة.

 السقیلي ،أمساء (2005م) ،املنهج األسلويب دراسة موجزة ،موقع رابطة رواء لألدب اإلسالمي ولغةالقرآن.

 ضیف ،شوقي (1999م) ،األدب العريب املعاصر يف مصر ،الطبعة الثانیة عشرة ،القاهرة ،دار املعارف. -عبدالنور ،جبور (1984م) ،املعجم األديب ،بریوت ،دار العلم للمالینی.

حممد (1999م) ،البالغة األسلوبية ،بریوت ،مطبعة إفریقیا الشرق.
 -العمريّ ،

حممد (1996م) ،املصطلحات األدبية احلديثة ،بریوت ،مکتبة انشرون.
 -عناينّ ،

 الفاخوري ،حنا (1377ش) ،اتريخ األدب العريب ،الطبعة األولی ،قم ،دار توس.اجملالت

 بلوحي ،حممد (2004م)« ،األسلوب بنی الرتاث البالغي العرب واألسلوبیة احلداثیة» ،احتاد الكتابالعرب ،دمشق ،العدد  ،95اجمللد  ،24صص .74 -53

 بوحسون ،حسنی (2002م)« ،األسلوبیة والنص األدب» ،املوقف األدب ،احتاد الكتاب العرب،دمشق ،العدد  ،378صص .44 -38
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 صدقي ،حامد وحممد صال شریف عسکري وعیسی زارع درنیاين (1434ق)« ،قیاس خاصیة تنوعاملفردات يف األسلوب ،دراسة تطبیقیة لنماذج من أشعار الغزل لکثری عزة ومجیل بثینة وجمنون لیلي»،

جملة اللغة العربية وآداهبا ،جامعة بردیس قم ،السنة التاسعة ،العدد الثالث ،صص .45 -29

تنوع املفردات يف األسلوب يف کتاابت ثالثة
 -صدقي ،حامد وحممد یعقوب (1391ش)« ،قیاس خاصیة ّ

لنصر حامد أبو زیدان ،رضوان جودت زايدة وعلی حرب» ،جملة دراسات األدب املعاصر ،جامعة

آزاد اإلسالمیة جریفت ،العدد  ،16صص .82 -67

 مرتضی ،امری وحامد صدقي (1391ش)« ،قیاس خاصیة تنوع املفردات يف األسلوب ،دراسة تطبیقیةلنماذج من کتاابت خلیل جّبان واملنفلوطي والرحیاين» ،جملة دراسات يف اللغة العربية وآداهبا ،جامعة

مسنان ،العدد  ،12صص .111 -134

 مصلوح ،سعد (1980م) ،قیاس خاصیة تنوع املفردات يف األسلوب لدراسة تطبیقیة لنماذج من كتاابتالعقاد والرافعي وطه حسنی ،جملة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جلامعة ملﻙ عبد العزیز ،العدد ،1

صص .170 -149

 انظمیان ،هومن (1385ش)« ،قیاس خاصیة تنوع املفردات يف األسلوب( :دراسة تطبیقیة من کتاابتحممد مندور وسید قطب وحممد غنیمی هالل)» ،جملة اللغة العربية وآداهبا ،جامعة بردیس قم ،العدد

 ،3صص .128 -107

 الوعر ،مازن (1994م)« ،اإلجتاهات اللسانیة املعاصرة ودورها يف الدراسات األسلوبیة» ،الکویت:عامل الفكر ،العدد  ،4 -3صص .191 -136
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بررسی تطبیقی تنوع واژگان در شیوۀ نگارش احمد حسن زیات،
شوقی ضیف وحنا فاخوری بر اساس مقیاس جانسون
نوع مقاله :پژوهشی
زینه عرفت پور ، 1بهنوش

اصغری*2

 .1استادیار رشته ی زبان و ادبیات عربی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،پژوهشکدهی زبان و
ادبیات ،تهران.
 .2استادیار گروه زبان وادبیات عربی ،دانشگاه سمنان ،دانشکده علوم انسانی ،سمنان

چكیده
پیشرررف ها و نو آوریهای نقد جدید مرهون ارتباط با علم زبانشررناسرری و تالشهای دانشررمندان
حوزه ی زبانشرناسری در این راسرتاسر  .سرب شرناسری یکی از مظاهر مدرنیته در نقد جدید اسر
بره ارزیرابی دقیق متن از دو جهر
سرب

یعنی زبران و سرررارترار میپردازد .تنوّع واژگران یر

که

ویژگی برای

به شرمارمیآید که با بررسری آن به میزان غنای زبانی و دایرۀ واژگانی ادیب یا نویسرنده دسر
روش آمارگیری کی

یازیدهمیشرود .این مقاله در نظر دارد بر اسرا

جانسرون Keith Johnson

به بررسری تنوّع واژگان سره تن از نویسرندگان مشرهور تاریخ ادبیات عربی :احمد حسرن زیات ،شروقی
ضری

و حنا فاروری بپردازد .به سرم

عبارتند از )1( :شررنار
ارائهی مقیا

سررارتار سررب

نتایج ،چهار مرحله را به ترتیب پشر

سرر گذاشرته ایم که

شررنارتی ( )2انتخاب مدلّل نمونه های آماری تحقیق ()3

و روشهای پیادهسرازی آن بر روی نمونهها ( )4روشهای محاسربه درصردهای تنوّع.

از نتایجی که بدان دسر یافتیم ،آن که درصرد تنوّع واژگان احمد حسرن زیات بیشرتر از دو نویسرنده
دیگر میباشررد و این بدان جه
شررراعران را در یر

جلرد کتراب گنجرانرده اسررر

موضروعات اصرلی پردارته اسر
کاربرده اسر

اسر

و بردون مقردمرهچینی و اطرالرهی کالم مسرررتقیمراً بره

و از همین رو واژگان کلیدی و متنوّع بیشرتری را در هر موضروع به

تا بتواند در حجم ارتصرا

روبی ادا کردهباشد .

که نویسررنده ،تمامی دورههای ادبی و معرّفی نویسررندگان و

یافته ،تمامی مطالب مهم را ذکر نماید و حق مطلب را به

کلید واژهها :سب  ،تنوع واژگان ،احمد حسن زیات ،شوقی ضی  ،حنا فاروری.
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Abstract
The advances and innovations of the new critique are due to the connection with the
science of linguistics and the efforts of scientists in the field of linguistics in this
direction. Stylistics is one of the manifestations of modernity in the new critique that
deals with the accurate evaluation of the text from both language and structure.
Vocabulary diversity is a feature of the style that examines the linguistic richness and
vocabulary of the author. This article intends to examine vocabulary diversity of three
famous writers in the history of Arabic literature: Ahmad Hassan Zayat, Shawki Zayf
and Hanna Fakhouri, based on Keith Johnson's statistical method. Towards the results,
we have gone through the following steps: (1) understanding the stylistic structure (2)
accurate sampling (3) presenting the scale and methods of its implementation on the
samples and (4) methods for calculating diversity percentages. One of the results we
obtained is that the percentage of the diversity of words of Ahmad Hassan Zayat is
more than the other two authors, and this is because the author has included all the
literary eras and the introduction of authors and poets in a single volume. He has also
dealt with the main issues without circumlocution, and has, thus, employed a wider
spectrum of key words with higher diversity to thoroughly address fundamental
concepts in the specified volume.

Keywords: Style, Vocabulary diversity, Ahmad Hassan Zayat, Shawki Zayf, Hanna
Fakhouri.
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