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 الملخص:
النـه عــن طريـق هــذه الثـروة ميكــن التعـرف علــى  هغويـة لــلالثــروة ال يإن البوابـة االوىل للولـوج اىل فضــاء شـعر شــاعٍر هـ

الشعر هو وسيلة نقل الفكرة و التعبـري عنهـا بصـورة  یالدالالت و االبعاا الىت يرمى اليها الشاعر. املعجم اللغوى ف
يتـــه. و التعـــرف علـــى شـــعر الشـــاعر هـــو التعـــرف علـــى لغتـــه و ؤ حاسيســـه او ر أحـــام موقـــف الشـــاعر او تامـــة اون اق

يف  و تنوع املفراات هو احـد اخلـواص االسـلوبية الـىت ميكـن التوصـل بقياسـها .ثنايا شعرهيف  مفرااته الىت استخدمها
 جابة مدعومة بالدليل االحصائى على سوالني هامني: إعدا من األشعار اىل 

 ؟ابغريه تعرب عن ثراء معجمى نسىب اذا ما قورنتار هذه االشع أية ؛الولا
 ع بني مفرااته عند صياغة الشعر ؟كيف يستخدم الشاعر خاصية التنو   ؛الثاىن

املفـراات مـع يف  قيـاس خاصـية التنـوعيف  و يهدف هذا البحث اىل تقدمي عرض نظـرى الحـدى الطـرق املسـتخدمة
 لدعبل اخلزاعى، الشريف الرضى و مهيار الديلمى. فی جمال االاب امللتزم شعر العرىباراسة تطبيقية لنماذج من ال

 
 .تنوع املفراات، األسلوب، اعبل اخلزاعي، الشريف الرضي، مهيار الديلميلية: الكلمات الدليّ 
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 مقدمة

روة ميكـن التعـرف النّه عن طريق هـذه الثـ هغوية للهى الثروة ال شاعر ان البوابة االوىل للولوج اىل فضاء شعر

الشـعر هـو وسـيلة نقـل الفكـرة و التعبـري  يف ياليه الشاعر فاملعجم اللغو  يعلى الدالالت و االبعاا الىت يرم

 عنها بصورة تامة اون اقحام موقف الشاعر اواحاسيسه او رؤيته.

 يهــذه املرحلــة نتعامــل مــع املفــراات هــل هــيف  و التعــرف علــى شــعر الشــاعر هــو التعــرف علــى لغتــه،

االالت اللغــة؟ هــل  يو مــا هــ ؟ة ام ســهلة؟ هــل هنــاك كلمــات مــن الفصــحى او مــن العاميــةبــمفــراات غري

ام هى كلمات غنائية تدل على ذات الشـاعر؟ اىل غـري ذلـك مـن  ؟او الثقايف يالسياساىل القاموس  يتنتم

يفيـة معينّـة. لـذلك مصـبوبة بك القضايا الىت تتصل حبياة اللغة ااخل العمل االاىب كمفراات و ليست رمـوز

اىل اســــتبانة واحــــد مــــن اهــــم املالمــــح املميــــزة  -األشــــعار يف  كمــــا تظهــــر  -فحــــص الثــــروة اللفظيــــة  ياؤ يــــ

عكسـه تاقامـة بنـاء الشـعرعلى النحـو الـذى يف  لالسلوب. فما املفراات ِاّال اللُبنات الىت يستخدمها الشـاعر

 ني الشعراء من جهتني:شخصيته و تفراه بني الشعراء. و ختتلف الثروة اللفظية ب

 ، حجم الثروة اللفظية ؛االوىل

 طرق استخدام هذه الثروة اللفظية و التصرف فيها عند صياغة الشعر ؛الثانية

ن بعـــض مـــن احـــدى اجلهتـــني عـــو مـــن املتوقـــع عنـــد املوازنـــة بـــني عـــدا مـــن االســـاليب اَْن ميتـــاز بعضـــها 

هذه القضية سيكون حكما نسبياً وليس مطلقـاً. و  يف اَنَّ احلكم الذى نصل اليه يهما. و من البدهاوكلتي

عـــدا مــن االشـــعار اىل اجابـــة يف  تنــوع املفـــراات هــو احـــد اخلـــواص االســلوبية الـــىت ميكـــن التوصــل بقياســـها

اذا  نسـيب يعّرب عن ثراء معجمـتهذه االشعار  ةأيّ االول: : ليل االحصائى على سئوالني هامّني مدعومة بالد

 اىن: كيف يستخدم الشاعر خاصية التنويع بني مفرااته عند صياغة الشعر؟الثو  ؛؟ابغريه تما قورن

و مقتضـــى وصـــفنا لتنـــوع املفـــراات بأنـــه احـــد اخلـــواص االســـلوبية؛ يعـــىن انـــه لـــيس باخلاصـــية الوحيـــدة 

جمــال التمييــز بــني االســاليب كمــا يعــىن ايضــاً اّن اخلــواص االســلوبية مــن الكثــرة و التعــدا حبيــث يف  اواحلامســه

االعتبار اذا ما اريـد حتديـد العالقـات بـني االسـاليب املتنوعـة علـى حنـو يف  ان يوخذ مجيعها او اكثرها ينبغى

فيمــا يلـى مــن مناقشــة فقــرة املالحظـات علــى نتــائج القيــاس  ئأوسـع و امشــل، و ستتضــح هـذه املقولــة للقــار 

 من هذا البحث.
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 واعه)نأو  هاالسلوب و ملزوماته (تعريف

 ؛االســلوب يقــال للشــطر مــن النخيــل و كــل طريــق ممتّــد فهــو اســلوب، واالســلوب ؛لســان العــربيف  جــاء

اســاليب يف  الفــن، يقــال اخــذ فــالن ؛اســلوب ســوء. واالســلوبيف  الطريــق، والوجــه، واملــذهب. يقــال انــتم

  ) ؛ انظ. اسلوبابن منظور(  فانني من القول.أيف  ىأ ؛القول

 ؛األسلوب جنُد ا�م ذهبوا مـذاهب خمتلفـة منهـا حول نينياتعاريف األاباء و اللس ا النظر يفو اذا امعنّ 

بـدورها حتـدا مقاصـد  يـنجم عـن اختيـار وسـائل التعبـري و الـيت و اخلطـاب االسلوب هو املظهر الـذى يف« 

 )١٢(جريو،  »املتكلم، او الكاتب، و طبيعته

علــى متثــل  مــدى قــدرة ذلــك الــنص نــٍص مــا، تكمــن يفيف  البنيــة االســلوبية« ايــب دخــر بــأن أذهــب 

(الــوعر، ».دن معــاً يف  مي فنيــّني و القاعــدة اجلماليــة املشــرتكة، مبــا حيــول تلــك القاعــدة اىل مرجعيــة ابــداع  و تقــ

باســلوب فــاملبىن  إّال ّن االاب ال يكــون أَ  خــذه بعــني االعتبــار و هــوأهنــاك مبــدأ جيــب أن ن )١٠-١٢صــص 

الغربيــون منــذ اليونــان اىل اليــوم مييــّزون « علميــة. وشــيء عــن املــااة اليف  مــالزم فيــه للمعــىن و الصــورة ال تقــلَّ 

 عااًة بني ثالثة من االساليب و هى:

 االسلوب البسيط او السهل الذى يصلح للرسائل واحلوار. -١

 االسلوب املعتدل او الوسيط الذى يصلح للتاريخ و امللهاة. -٢

 )٥(بن ذريل،  ».الذى يصلح للمأساة  ياالسلوب اجلزل او السام -٣

 

 العّينات

العصـر العباسـى هـم اعبـل اخلزاعـي و يف  يتناول هذا البحث بالدراسة ثالثه مناذج لثالثة مـن اعـالم االاب

اوالً اَنَّ هــوالء الثالثــة  ؛. قــد دثرنــا هــوالء الثالثــة بالدراســة الســباب منهــايو مهيــار الــديلم يالشــريف الرضــ

عن حق دل بيت رسول اهللا و الوالء هلـم مـن جهـة و الدفاع يف  العصر العباسىيف  ِمن ابرز االعالم العرب

 هم على يد اخللفاء العباسيني من جهة اخرى.قوقب حصاعالن غ

عالقــة الشــعر بالسياســة مــن جهــة و  يّن القضــية الكــربى االساســية الــىت يثريهــا هــوالء الثالثــة امنــا هــأَ  ثانيــاً 

الحــداث االجتماعيــة و جماريهــا تتصــل واقــع ايف  ألن السياسـة« عالقـة السياســة بالشــعر مــن جهــة اخــرى، 
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يرفض الواقع و يضيق به ويكاا يقف علـى طـرف  يةوثق االتصال بتلك االحداث ولكن الشعر كموهبة فنأ

 و هـذا مـا نـراه بـارزاً  )٥(شراره،  »كثري من الاالت و االوضاع الفراية و االجتماعيةيف   نقيض من السياسة

 شعر هوالء الثالثة.يف 

اىل البيــت العلــوی و  ينتســاب هــوالء االعــالم الثالثــة اىل جــذور خمتلفــة كانتســاب الشــريف الرضــثالثــاً: ان ا

االمــام الرضــا (عليــه ب ارتباطــه الوثيــق و العــرب ي الــیاعبــل اخلزاعــانتســاب انتســاب مهيــار الــی الوســية و 

ى تنـــوع مــدى قــدرتم علــ یتعــرف علــندقق فيــه و نــ نــاقش شــعرهم ون نأعلــى  امحلنــ ، كــل ذلــكالســالم)

 بهم.يلااس املفراات يف

و الصـدى مــن  دكالظــل مـن اجلسـ  الشـريف بالنسـبة الـی تلميـذ الشــريف ) كـان ( يّن مهيـار الـديلمأَ  رابعـاً:

فالشــريف املعــروف بشــاعريته الفياضــة كــان كاتبــاً جميــداً اىل  .و لقــد كــان کــل مــن الشــاعرين كاتبــاً  ،الصــوت

 نايــوان اخلالفــة ببغــداا و هــذا اتبــاً و انــه اشــتغل بالكتابــة يفن كو مهيــار فــوق كونــه شــاعراً كــا ،ابعــد مــدى

 عرض الشعر و تنوع مفرااتما.يف  االمران جعلىن اناقش مدى قدرتما

يـت و كـان اعبـل مـداحاً الهـل الب«اعبـل:  حول) ١/١٠٢( »زهر اآلااب«كتابه   ريواىن يفخامساً: قال الق

ه اللـذين هلمـا حـّظ ى املوازنة بني مفرااتـه و صـاحبيعل ناتمحل . هذه العبارة عن القريواين»كثري التعصب هلم

 هذا العصر. الشعر املتلزم الل البيت يف كبري يف

ابعــااه النقديـــة و الفنيــة و االابيــة مــن الدارســـني و  ى يفسااســاً: ان شــعر هــوالء االعــالم الثالثـــة قــد حظــ

 ظل اجلانب االسلوىب مهمال او شبه مهمل. باهتمام كبري على حني(شراره، االشرت و علی الفالل)  املختصني

خمتلف اغراضه قد استاثر باهتمام اجلمهرة من اارسى االاب العرىب و نقـااه و لـذلك يف  سابعاً: ان الشعر

العربيـة  ل بيـت رسـول اهللا (ص) يفرفع الغنب الذى حاق باالاب امللتـزم آليف  راينا ان نسهم جبهد متواضع

الشـــعر  و يف ةاالاب عامـــيف  اجلديـــد انـــبتـــاج اىل هـــذا اجلحتســـات الشـــيعية حـــني الحظنـــا ان مكتبـــة الدرا

 .ةً خاص

و  ي، الشـــريف الرضـــيعبـــل اخلزاعـــو قـــد مشلـــت العينـــات الـــثالث عـــّدة قصـــائد مـــن الشـــعراء الثالثـــة؛ ا

على حدة. و تصل عـدا املفـراات الفـاً و مخسـمائة كلمـة لكـل شـاعر و بـذلك بلـغ جممـوع  يمهيار الديلم

 جمال اراسة تنوع املفراات. باس با يفكمية ال   ية كلمة و هثالث اربعة اآلف و مخسمائالعينات ال
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و يالحــظ أن النمــاذج املختــارة تنتمــى مجيعهــا اىل جمــال االاب امللتــزم و فيهــا يعــاجل الشــاعر االحــداث 

طريقـــة واملوضـــوعات املرتبطـــة باهـــل البيـــت مـــن الظلـــم و انتيـــاب النوائـــب علـــيهم و اهتضـــام حقهـــم علـــى ال

 اخلاصة التی ينفرا به هذا االاب.

 

 القياس

اراســة يف  هنــاك عــدة مقــاييس اقرتحــت لقيــاس خاصــية تنــوع املفــراات و مــن امههــا مــا اقرتحــه و. جونســون

 ى جونســون أن يفو فيهمــا يــر » املــازقيف  النــاس«و كتابــه  »ت الســليمة يف الكــالماللغــة و العــااا«بعنــوان 

جـــزء منـــه اذا مـــا حســـبنا فيـــه النســـبة بـــني الكلمـــات يف  الـــنص اويف  فـــرااتاالمكـــان اجيـــاا نســـبة لتنـــوع امل

 لكلمات املكونة له.لاملختلفة بعضها عن بعض و الموع الكلى  يا ةاملتنوع

 تــرا يف الـــنص او يفاائــرة الكلمـــات املتنوعــة كــل كلمــة جديــدة  هــذا املقيــاس ان نــدخل يف يو يقتضــ

اجلـــزء الـــذى  ت مــرات ورواهـــا يفالعــدا مهمـــا تعـــدايف  واحـــدة جزائـــه الول مـــرة مــع احتســـابا مـــرةأبعــض 

نفحصــه مــن الــّنص. و بعــد احصــاء عــدا الكلمــات املتنوعــة يــتّم اجيــاا نســبة التنــوع بقســمة عــداها علــى 

نـــص مـــا لـــيس امـــراً بـــالغ  وعـــة يفاصـــل الكلـــى للكلمـــات. و واضـــح أن التوصـــل اىل عـــدا الكلمـــات املتناحل

 :نسبة لکل عّينة أن نقوم مبا يلىالسهولة فقد اقتضانا ذلك بال

يف  و بــذلك يصــل جممــوع اخلانــات ١٠×١٠عمــل منــوذج جلــدول تكــون عــدا خاناتــه حاصــل ضــرب  -١

 )١(انظر جدول النموذج رقم  خانة. ١٠٠اجلدول الواحد 

خانـة مسـتقلة و بـذلك اسـتغرقت العينـة يف  هذه اجلـداول حبيـث تكتـب كـل كلمـةيف  تفريغ العينة كلها -٢

 جدوال.  ١٥دة و الىت تتكون من الف و مخسمائة كلمة الواح

كــل جــدول علـى حــدة و ذلــك مبراجعـة اول كلمــة مــن كلماتـة علــى ســائر   نوعـة يفحصـر الكلمــات املت -٣

حـــدوا  ان يوجـــد يف كلمـــة مث شـــطب اى تكـــرار هلـــذه الكلمـــة ميكـــن  ٩٩الكلمـــات الباقيـــة فيـــه و عـــداها 

ة الكلمـة الثانيـة فيـه بالطريقـة السـابقة علـى الكلمـات الباقيـة حـىت اجلدول الواحد. مث نبدا بعـد ذلـك مبراجعـ

ســـائر اجلـــداول االخـــرى و عـــداها بالنســـبة للعينـــات يف  تنتهـــى مجيـــع الكلمـــات املائـــة مث نقـــوم مبثـــل ذلـــك

 اربعون جدوال. مخسة و الثالث
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ا و كتابـة عـداها يه بالكلمات املتنوعة و هذه يّتم حصرهنالكلمات الىت بقيت اون شطب متثل ما نع -٤

 اسفل كل جدول.

 نموذج جدول التفريغ: قياس تنوع المفردات في األسلوب
 

 ٧٤الكلمات المتنوعة:  لف: دعبل الخزاعي                              المؤ 
 ١٠٠المجموع الكلي للكلمات:              ١٢قصيده رقم  -مصدر الشعر: ديوان

 %٧٤نسبة التنوع في الجدول:                        )             ١رقم الجدول: (     
 

 عن باالنفاس خيّربن والنطقات اللفظ عجم نوائح والزفرات باالرنان جتاوبن
 اسعفن أو فأسعدن دت و دخر ماض هوی اساری أنفس سرّ 
 من اخلاليات العرصات علی منهزمات بالفجر الدجی صفوف تقوضت حتی
 املعاهد خضر با فعهدي رصاتالع علی صبّ  شج سالم املها
 القلی علی الوصال يعدين ليايل واخلفرات البيض العطرات من مالفا

 ويسرتن سوافرا العيون يلحظن هن و إذ الغربات علی تدانينا ويعدي
 يبيت نشوة بلحظي يل يوم كلّ  و إذ الوجنات علی بااليدي

 يوم وقويف مبحّسر هاجها حسرات فكم نشوات علی قليب هلا
 علی جورها جرّ  ما لاليام تر أ مل عرفات من اجلمع
 غدا ومن املستهرتين اول و من شتات و طول نقص من الناس

 
كـل جـدول علـى حـدة و لكنهـا يف   اى اىل حصر الكلمات املتنوعةؤ بيد ان اخلطوات االربع السابقة ت

القيـــام خبطـــوات اخـــرى حلصـــر وعـــة بالنســـبة للعينـــة كلهـــا و مـــن مث يتطلـــب االمـــر نال حتصـــر الكلمـــات املت
 الكلمات املتنوعة على مستوى العينة كلها و هذه هى:

اجلـــداول يف  اجلـــدول االول علـــى مجيـــع الكلمـــات الـــىت مل تشـــطبيف  مراجعـــة كـــل كلمـــة مل تشـــطب -١
 الالحقة حبيث يتم شـطب مجيـع تكـرارات الكلمـة علـى مسـتوى الـنص كلـه (ويستحسـن نياالربعة و االربع
هذه املرة بقلم ذى لون خمـالف او باشـارة خمالفـة حـىت يتبـني للباحـث مـا مت شـطبه علـى يف  ان يتم الشطب

 مستوى اجلدول الواحد مما ّمت شطبه على مستوى العينة كّلها).
 جداول التصفية على اجلداول االصلية لشطب ما مت اكتشافه من تكرارات.  مراجعة -٢
 لسابقة حتت اجلدول اخلاص به.يكتب عدا الكلمات املستخرج من املرحلة ا -٣
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و مـن الواضــح اننــا بـذلك نکــون قــد اســتخرجنا رقمـني مــن كــل جـدول: االول للكلمــات املتنوعــة علــى 
مستوى اجلدول و الثاىن: للكلمات املتنوعة علـى مسـتوى العينـه كلهـا و مـن مث جيـب متييـز كـل رقـم بعالمـة 

 ممّيزة.
   :دا الكلمات املتنوعة على مستوينيبذه الموعة من اخلطوات ميكن التوصل اىل ع

 االول: عداها بني كل مائة كلمة من كلمات العينة.
 العينة املدروسة كّلها.يف  الثاىن: عداها

و بالنســـبة اىل اعـــداا كلمـــٍة مـــا خمتلفـــة بالنســـبة لألخـــرى قـــد راينـــا أن حتقيـــق قيـــاس اّاق خلاصـــية تنـــوع 
 املفراات يتطلب االلرتام مبا يلى:

فعــل كلمــة واحــدة مهمـا اختلفــت صــيغه بــني مضــى و مضـارع و امــر و مهمــا اختلفــت كــذلك يعتـرب ال -١
 جهات اسنااه اىل املفرا و املثىن و اجلمع تذكرياً و تانيثاً.

ال يهتم باختالف صيغ االمساء افراااً و تثنية و مجعاً کكلمـات متنوعـة اال اذا كـان املثـىن و اجلمـع مـن  -٢
 غري لفظ املفرا.

 دات صيغ اجلموع احتسبت انواعاً أى كلمات خمتلفة.اذا تع -٣
 ال يعتد باختالف االسم تذكرياً و تانيثاً كکلمات متنوعة اال اذا كان املونث من غري لفظ املذكر. -٤
اذا اتصــلت باالســم الالحقــة الدالــة علــى النســب او الحقــة ملصــدر صــناعى فــاّن الصــور الــثالث تعتــرب  -٥

 انواعاً.
مـــة علـــى اكثـــر مـــن معـــىن معجمـــى علـــى جهـــة االشـــرتاك اعتـــربت كلمـــات خمتلفـــة (اى اذا الـــت الكل -٦

 متنوعة).
 يعتد بالكلمة الرئيسة فقط مهما تعدات السوابق و اللواحق كحروف اجلر و ... -٧

االحصــاء و اآلن نعــرض للطــرق الــىت يــتم بــا حســاب نســبة  اهــم الشــروط الــىت التزمناهــا يف يهــذه هــ
 )١٥٨(مصلوح،  التنوع.

 
 طرق حساب نسبة التنوع

ميكــن حســاب نســبة تنــوع املفــراات باســتخدام  ) Johnson, 502 – 505( اقــرتح جونســون اربــع طــرق
واحــدة منهــا او اكثـــر حســبما يـــراه الباحــث مفيـــداً و حمققــاً هلدفـــه مــن الدراســـة و هــذا عـــرض مــع التمثيـــل 

 راسة.قبل تطبيقها على العينات الثالث الىت اخرتناها للد للطرق االربع
 الطريقة االولى: ايجاد نسبة الكلية للتنوع
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الطريقــة  وفيهــا حتتســب نســبة التنــوع علــى مســتوى الــنص اوالعينــة بكاملهــا و يتطلــب حســاب النســبة بــذه
الـنص كلـه و قسـمة عـداها علـى الطـول الكلـى مقـدراً بعـدا الكلمـات املكونـة  حصر الكلمات املتنوعـة يف

 للنّص.
كلمـة فـان   ٢٥٠كلمة و كان عدا الكلمات املتنوعة فيه   ١٠٠٠يتكون من  مثال: اذا کان لدينا نصّ 

 باملائة. ٢٥و تساوى بذلك  ٢٥٠/١٠٠٠النسبة الكلية للتنوع حتسب بقسمة 
 

 الطريقة الثانية: ايجاد القيمة الوسيطة لنسبة التنوع
 و يتطلب استخدام هذه الطريقة اتباع اخلطوات اآلتية:

 اىل اجزاء متساوية الطول.تقسيم النص او العينة  -١
 لكلمات كل جزء على حدة. يكلمات املتنوعة اىل الموع الكلحساب نسبة ال -٢
االجـزاء املختلفـة و ذلـك جبمـع هـذه القـيم مث قسـمتها علـى يف  اخذ القيمة الوسيطة لقـيم نسـبة التنـوع -٣

 االجزاء املكونة للنص.
و قسمناه اىل ثالثة اجـزاء حبيـث يتكـون كـل جـزء  كلمة  ٣٠٠مثال: لنفرتض ان لدنيا نصاً يتكون من 

؛ فــان ٤٠، ٥٠، ٦٠االجــزاء الثالثــة علــى التــواىل يف  كلمــة. فــاذا كــان عــدا الكلمــات املتنوعــة  ١٠٠مــن 
 ٣و بقسـمة هـذا العـدا علـى  ١٥/٠كمـا يكـون جمموعهـا   ٤/٠، ٥/٠، ٦/٠النسب تكون علـى الرتتيـب 

 .٥/٠هذا النص يف  للتنوع(و هو عدا االجزاء) تصري القيمة الوسيطة 
 

 الطريقة الثالثة: ايجاد منحنى تناقص نسبة التنوع
 و يطلب ذلك

 تقسيم النص اىل اجزاء متساوية الطول. -١
اجلــزء االول مــن الــنص و ذلــك حبصــر الكلمــات املتنوعــة و قســمتها علــى المــوع  حســاب النســبة يف -٢

 الكلى لکلمات اجلزء األول.
اجلـزء يف  أن ندخل فيها أی كلمة سبق ورواهـا اجلزء الثاىن من النص اون عة يفالكلمات املتنو  حصر -٣

 االول.
اجلــــزء الثــــاىن بقســــمة عــــدا الكلمــــات املتنوعــــة الــــىت مثّ حصــــرها علــــى المــــوع الكلــــى  اجيااالنســــبة يف -٤
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 لكلمات اجلزء الثاىن فقط.
 ن تنتهى مجيع االجزاء املكونة للعينة.تتبع نفس الطريقة مع اجلزء الثالث و كذلك سائر االجزاء اىل ا -٥

كلمة مقسـماً علـى ثالثـة اجـزاء قـد ّمت لنـا   ٣٠٠مثال: لنفرتض انه عند فحص النص الذى يتكون من 
اجلـزء الثـاىن يف  نـوع مـن الكلمـاتتكلمة وأن عدا هذا ال  ٦٠اجلزء االول هو يف  أن عدا الكلمات املتنوعة

كلمـه، فـان حسـاب   ٢٠اجلـزء الثالـث يف  كلمـة و عـداها  ٤٠هـو  اجلـزء االوليف  و الىت مل تظهر مـن قبـل
 منحىن تناقص النسبة يتم بالطريقة اآلتية:

 ٦/٠=٦٠/١٠٠اجلزء االول      يف  النسبة
 ٤/٠=٤٠/١٠٠اجلزء الثاىن    يف  النسبة
 ٢/٠=٢٠/١٠٠اجلزء الثالث    يف  النسبة

 
 الطريقة الرابعة : ايجاد منحنى تراكم نسبة التنوع

 ؛يتم حسابه على النحو التاىل و
 تقسيم النص اىل اجزاء متساوية الطول. -١
 اجياا النسبة بني الكلمات املتنوعة و الموع الكلى لكلمات اجلزء االول. -٢
لكلمـات هـذا اجلـزء  يمـات املتنوعـة و بـني المـوع الكلـبالنسبة للجزء الثاىن يتّم اجياا النسبة بني الكل -٣

 فقط.
اجلـزء الثـاىن مث حنصـل  الول اىل عدا الكلمـات املتنوعـة يفاجلزء ا مع عدا الكلمات املتنوعة يفقوم جبن -٤

 اجلزئني معاً.يف  على نسبة الرتاكم بقسمة حاصل مجعها على الموع الكلى للكلمات
ماً االجـزاء الثالثـة مقسـو يف  اجلزء الثالث تسـاوى حاصـل مجـع عـدا الكلمـات املتنوعـةيف  نسبة الرتاكم -٥

على الطول الكلى للنص ( اى عدا الكلمات املكونة لالجزاء الثالثة ) و هكذا حىت تنتهى مجيع االجـزاء 
 املكونة للنّص او العينة.

 املثال السابق باخلطوات اآلتية:يف  مثال: مير اجياا منحىن الرتاكم للعينة املذكورة
 ٦/٠=٦٠/١٠٠اجلزء االول: يف  نسبة التنوع
 ٤/٠=٤٠/١٠٠اجلزء الثاىن:  يف نسبة التنوع

 ٥/٠=١٠٠/٢٠٠=٤٠+٦٠نسبة تراكم التنوع حىت �اية اجلزء الثاىن: 
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 ٢/٠=٢٠/١٠٠اجلزء الثالث: يف  نسبة التنوع

 ٤/٠=١٢٠/٣٠٠=٢٠+٤٠+٦٠نسبة تراكم التنوع حىت �اية اجلزء الثالث:

و اختيــار  .االســلوبيف  الطــرق االربـع الــىت ميكــن باسـتخدامها حســاب نســبة تنـوع املفــراات يهـذه هــ

ن الطريقــة ااالمكــان بوجــه عــام ان نقــول يف  طريقــة اون اخــرى هــو امــر مرجعــه اىل الباحــث نفســه بيــد أن

االوىل اخلاصة باجياا النسبة الكلية للتنـوع ( بشـرط معرفتنـا بـالطول الكلـى للـنص) و الطريقـة الثانيـة املتعلقـه 

الــنص ميكــن ان متــدا الباحــث مبؤشــر اكثــر وضــوحاً ان كــان باجيــاا القيمــة الوســيطة لنســبة التنــوع بــني اجــزاء 

 اســتخراج املعــدالت الــيتهدفــه التمييــز بــني اســلوب و اســلوب دخــر اون التعــرض تفصــيال لنقــد الشــعر و 

اســلفنا  العينـات الــثالث الطــرق االربـع الــيتمعاجلــة يف  تـدخل بــا الكلمـات اجلديــدة فيــه. و لقـد اســتخدمنا

 )١٥٨-١٦١(مصلوح،  اساليب االعالم الثالثة.شرحها و ذلك بدف متييز 

 

 نتائج القياس

املقيـــاس  اجمموعـــة اجلـــداول و الرســـوم البيانيـــة اآلتيـــه النتـــائج الـــىت توصـــلنا اليهـــا باســـتخدام هـــذيف  نســـجل

 .يمهيار الديلمو  يالشريف الرض ،ياخلزاع لفحص النماذج املختارة من شعر اعبل

 

 ٢جدول 

 لعينات الثالثالنسبة الکلية للتنوع فی ا

 

 النسبة الکلية للتنوع الشاعر

 %٧٤ ياعبل اخلزاع

 %٧٣ يالشريف الرض

 %٦٧ يمهيار الديلم

 ٣جدول 
 نسبة التنوع باستخدام القيمة الوسيطة فی العينات الثالث
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 کلمة )   ٣٠٠مجموعات و کل مجموعة يتکون من  ٥ يجزءاً ف ١٥( کل عينة مقسمة الی 
 

 الشاعر
القيمة  شعرأجزاء ال يع فقيم نسب التنو 

 ٥ ٤ ٣ ٢ ١ الوسيطة

 ٧٤ ٧٠ ٧٢ ٧٨ ٧٣ ٧٨ ياعبل اخلزاع

 ٧٣ ٧٦ ٧٤ ٨٠ ٦٦ ٧٠ يالشريف الرض

 ٦٧ ٦٨ ٦٧ ٧٤ ٦٤ ٦٣ يمهيار الديلم
 

 ٤جدول 
 نسبة تناقص األجزاء

 کلمة )   ٣٠٠اجزاء و کل جزء يتکون من  ٥( کل عينة مقسمة الی 
 

 الشاعر
 شعرأجزاء ال نسبة تناقص التنوع فی

٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

 ٧/٠ ٧/٠ ٨/٠ ٧/٠ ٨/٠ اعبل اخلزاعی

 ٨/٠ ٧/٠ ٨/٠ ٦/٠ ٧/٠ الشريف الرضی

 ٧/٠ ٧/٠ ٧/٠ ٦/٠ ٦/٠ مهيار الديلمی
 

 ٥جدول 
 العينات الثالث يکمية للتنوع فالنسبة الترا 
 کلمة )   ٣٠٠اجزاء و الجزء يتکون من  ٥( کل عينة مقسمة الی 

 

 الشاعر
 شعرلتنوع فی أجزاء النسبة تناقص ا

٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

 ٧/٠ ٧/٠ ٧/٠ ٧/٠ ٨/٠ اعبل اخلزاعی

 ٧/٠ ٧/٠ ٧/٠ ٧/٠ ٧/٠ الشريف الرضی

 ٧/٠ ٧/٠ ٧/٠ ٦/٠ ٦/٠ مهيار الديلمی
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منحني نسبة التناقص في العينات الثالث شكل 1: 
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شكل 2: منحني نسبة التراكم في العينات الثالث
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 مالحظات على النتائج

هــذا البحــث علــى مســتوى ثالثــة دالف كلمــة مــن كــل عينــة و مبــا أّن اشــعار  يجــر كــان مــن املقــرر أن أ  -١
تصـــل اىل هـــذا الكميـــة اقتصـــرت علـــى الـــف و امللتـــزم الهـــل البيـــت ملجمـــال االاب يف  خلزاعـــىاعبـــل ا

 مخسمائة كلمة من كل عينة على حدة.
للتنـوع يرشـدنا اىل أن اكثـر االسـاليب الثالثـة تنوعـاً هـو اسـلوب  ةأن قياس النسـبة الكليـ ءنالحظ ابتدا -٢

اسـلوب الشـريف  أنّ  ) علـى حـني٦٧/٠لمى (قلها هو اسلوب مهيار الـديأ) و ٧٤/٠اعبل اخلزاعى (
 قرب اىل االسلوب االول منه اىل الثاىن.أ) يتوسط بينهما و ان كان ٧٣/٠الرضى(

ـــ -٣ نفســـها.  ةاى بنـــا اىل النتيجـــؤ يشـــهد لصـــحة احلكـــم أن قيـــاس اخلاصـــية باســـتخدام الطـــرق األخـــرى ي
) و عنـــد ٧٣/٠رضـــى (ال) و هـــى عنـــد الشـــريف ٧٤/٠اســـلوب اعبـــل (يف  فالقيمـــة الوســـيطة للتنـــوع

 ).  ٦٧/٠(ي مهيار الديلم
يف  الكثري من طبيعة خصائص اساليب االعالم الثالثـة ألن اإلجتـاه العـام للمنحـين ١يفسر لنا الشكل  -٤

 واحد مع مجيع االساليب فهى مجيعاً تتميز باإلرتفاع مث اإلحندار بصورة متناوبة.  ١الشكل 
ارجــات املوازنــة حيــث يبــدو املنحــىن يف  ثــة خيتلفــون اختالفــاً مميــزاً أّن الشــعراء الثال ٢يفســر لنــا الشــكل  -٥

كثــر الثالثــة موازنــًة يليــه املنحــىن اخلــاص بــدعبل اخلزاعــى علــى حــني أاملمثــل الســلوب الشــريف الرضــى 
 اسلوب مهيار. يف  يبدو موازنة املنحىن اقل وضوحاً 

اجلـزء األول مث  قص اعلـى حيـث ترتفـع يفنسبة تراكم اقل و نسبة تنـابان اسلوب اعبل اخلزاعى يتميز  -٦
اجلـــزء الثالـــث و تنحـــدر الـــی اجلـــزء الرابـــع و متتـــد الـــی اجلـــزء  ترتفـــع ثانيـــة يف و اجلـــزء الثـــاين تنحـــدر يف

 اخلامس و األخري. 
سلوب الشريف الرضى يتميز بنسبة تراكم اقل و نسبة تناقص اعلى نوعاً مـا مـن اسـلوب اعبـل و إإن  -٧

اجلــزء الثالــث مث تنحــدر يف  بشــكل حــاا بعــد الكلمــات الســتمائة االوىل مث يرتفــع يتنــاقص التنــوع عنــده
 اجلزء الرابع واخلامس واالخري.يف  احنداراً ما

نســبة التنــاقص ونســبة الــرتاكم ويكــاا يف  ان اســلوب مهيــار الــديلمى يتميــز بانّــه اقــل االســاليب الثالثــة -٨
 زء اخلامس و االخري.اجلء الثالث حىت يقف التنوع فيه عند نسبة ثابتة ابتداء من اجلز 

لقـد الحظنــا أن الفـارق بــني نســبة التنـوع عنــد اعبـل و الشــريف الرضــى لـيس كبــرياً؛ علـى حــني يفصــل  -٩
يف  بــني الشــاعرين مــن جهــة و مهيــار الــديلمى مــن جهــة اخــرى فــارق ملحــوظ و ميكــن التمــاس العلــة

و هـى أن مهيـار کـان تلميـذ الرضـى وانـه تلقـن العالقة اخلاصة التـی كـان بـني مهيـار و الشـريف الرضـى 
يف  وكالصـدى مـن الصـوت و كـان حـىت دلشـريف كالظـل مـن اجلسـل بالنسبةعنه فن الشعر و هو كان 
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 هذا باإلضافة إلی أّن مهيـار ينتمـي الـی انتاجه االاىب صورة مصغرة الستاذه يقتفى اثره و ينهج �جه.
ه للعربيــة كلغــة ثانيــة حيــث ولــد بــا. و تعلــم أنّــه كــان اصــول فارســية و ليســت عربيــة و هــذا يعــين تعلمــ

يف نظـــم  وهــو شــيخه، وعليـــه ختــرج الشــريف الرضـــيجموســياً فأســلم، ويقـــال إن إســالمه كــان علـــى يــد 
 الشعر، وقد وازن كثريا من قصائده.

ختـــام هـــذا البحـــث ان الوصـــول اىل هـــذه النتيجـــة مـــن املوازنـــة بـــني االســـاليب الثالثـــة يف  كـــدؤ ن لـــونـــوّا 
التعىن قدحاً و ال مدحاً بقدر ما تعىن التشخيص و التوصيف و حتديـد موقـف هـذا االسـلوب او ذاك مـن 

 املعيار االحصائى الذى جيرى حتكيمه.
ن اســـــلوب الشـــــاعر أو الكاتـــــب الميكـــــن متييـــــزه بـــــالطرق أن التاكيـــــد ايضـــــاً علـــــى و مـــــن االمهيـــــة مبكـــــا

االحصائية على حنو متكامـل إال بتطبيـق طـاقم متعـدا مـن املقـاييس ميكـن بـه قيـاس عـدا كبـري مـن اخلـواص 
 االسلوبية.

هـذا االسـلوب فالتقـارب  اآلن بفحصها تقدم لنا اليال جديداً علـى نسـبية ناو العينات الثالث الىت قم
ء یيعىن أن االسـلوبني شـخاصية تنوع املفراات اليف  بني اسلوب اعبل اخلزاعى و اسلوب الشريف الرضى

تصــلح مميــزاً حامســاً بــني اســلوب اعبــل و هــذه اخلاصــية علــى وجــه اخلصــوص ال نّ أواحــد و امنــا الــذى يعنيــه 
ا واســلوب مهيــار الــديلمى مــن جهــة اخــرى. علــى حــني تصــلح مميــزاً جيــداً بينهمــ ،اســلوب الشــريف الرضــى

 ».واهللا وّىل التوفيق«
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 ه.ق ١٣٠٠ابن منظور: لسان العرب، اارصاار، بريوت ،  -

 ٢٠٠١: النص و االسلوبية بني النظرية و التطبيق، منشورات احتاا الكتاب العرب، امشق، ، عدنانبن ذريل -

 ١٩٩٤، الطبعة األوىل، بريوت، يكز االمناء القومية، ترمجة ا.منذرالعياشى، مر بيري: االسلوب و االسلوب ،جريو -
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 ه.ق ١٣٤٤: اارالكتب املصرية، القاهرة، الديلمي ايوان مهيار -

 مصلوح، سعد: قياس خاصية تنوع املفراات يف االسلوب؛ اراسة تطبيقية لنماذج من كتابات العقاا و الرافعي و طه -
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 در شعرمتعهد واژگان در سبك شعرمقايسه تنوع 

هايي از اشعار دعبل خزاعي، شريف رضي  پژوهشي عملي در نمونه

 و مهيار ديلمي
 

 حامد صدقيدكتر 
 دانشيار گروه زبان و ادبيات عربي در دانشگاه تربيت معلم تهران

 كاظم عظيمي
 آباد عضو هيأت علمي گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه آزاد اسالمي ـ واحد خرم

 چكيده
ومعـاني  اغـراض  توان با آن مياست؛ چرا كه وي هر شاعر، دريچه ورود به فضاي شعر  واژگانه گستر

هاي گيري در شعر ـ بدون در نظر گرفتن ديدگاه، عواطف و موضعواژگان . دايره را فهميد مورد نظر وي

آشنايي با شعر هر شاعر، همان  رود. شاعر ـ ابزاري مناسب براي بيان فكر شاعر و انتقال آن به شمار مي 

هاي سبكي شعر است كه با مقايسـه آن  وي است. تنوع واژگان يكي از ويژگيگستره واژگان آشنايي با 

 توان به دو سؤال زير پاسخ گفت: ميدر تعدادي از اشعار همراه با آمار و ارقام، 

 تري برخوردار است؟ ربارواژگان پكدام يك از اين اشعار در مقايسه با اشعار ديگر، از دايره  -1

 واژگان استفاده كرده است؟ گونير هنگام سرودن شعر، چگونه از گونهشاعر د -2

اين مقاله در نظر دارد با استفاده از يكي از روشهاي مقايسـه تنـوع واژگـان و انجـام كـار عملـي و       

متعهد، مـورد   آماري، نمونه اشعاري از دعبل خزاعي، شريف رضي و مهيار ديلمي را در موضوع ادبيات

 پژوهش قرار دهد.

 

 بل خزاعي، شريف رضي، مهيار ديلميتنوع واژگان، سبك، دع :هاواژه كليد 
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