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  ة مسنان اإليرانية بالتعاون مع جامعة تشرين السوريةحمکّمة تصدر عن جامعدولية جملّة فصلية 
  

  م٢٠١٣/ش ه.١٣٩١ شتاء ،الثاين عشر، العدد الثالثة السنة
 

   حكاية ضياع البالد أصل وفصل
   لطفية إبراهيم برهم

  داللة العدول يف صيغ األفعال (دراسة نظرية تطبيقية)
اث بابوغي   

  ازدواجية األنا واآلخر يف التكوينات الرمزية لشعر اخلمر الصوفية 
   وفيق سليطني وصاحل جنم

   وصف الطبيعة عند احللّي ووردزوث: دراسة مقارنة
  فاطمة حمموديانوحممد تقي رئيسي وعباس مرادان و شاکر العامري

   االنزياح الكتايب يف الشعر العريب املعاصر
  كياينورضا  أكرب حمسينعلي 

  )خليل جربان واملنفلوطي والرحياينجربان قياس خاصية تنوع املفردات يف األسلوب (
   حامد صدقيأمري مرتضی و

   التجذيف يف الوحلسردية اآلخر يف جتسيد استالب الذات قراءة نقدية يف رواية 
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  م٢٠١٣.ش/ه١٣٩١شتاء ، عشر الثاين مة، العددكّجملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا، فصلية حم
  

  قياس خاصية تنوع املفردات يف األسلوب:
  (دراسة تطبيقية لنماذج من كتابات خليل جربان واملنفلوطي والرحياين) 

  أمري مرتضی
  الدكتور حامد صدقي

  امللخص:
الثروة اللفظية للشاعر أو الكاتب هي من أبرز اخلواص األسلوبية، إذن فحص املعجم اللغوي و      

هذه الثروة يف النصوص األدبية يدلنا علی استبانة واحد من أهم املالمح املميزة لألسلوب، وهذه الثروة 
تدل علی شخصية األديب وتفرده بني اآلخرين وتنوع املفردات هو أحد اخلواص األسلوبية اليت ميكن 

ثراء الهامة:  مورلی ثالثة أإتوصل بقياسها يف عدد من النصوص إلی إجابة مدعومة بالدليل اإلحصائي ال
إلی نتائج  ، وإمكانية التوصلاصية تنوع مفرداته عند صياغة النصخلم الكاتب استخدا يةكيف، ولغويال

  .أخرى من خالل تكرار بعض املفردات
يات علم اإلحصاء لتصل إلی نتائج علمية دقيقة؛ وهلذا  تقوم هذه الدراسة علی استخدام معط       

نرمي إلی تقدمي عرض نظري إلحدى الطرق اإلحصائية املستخدمة يف قياس خاصية تنوع املفردات مع 
وأيضا الوصول إلـی نتـائج    دراسة تطبيقية لنماذج من كتابات خليل جربان، واملنفلوطي والرحياين.

ن تكرار بعض املفردات يبني لنا أفكـار الكاتـب،   إ ، حيثأخری من خالل تكرار بعض الكلمات
وشخصيته وأسلوبه إلی حد كثري، دون أن نعرف الكاتب بصورة دقيقة وعلی فرض التعـرف إلـی   

. أماّ أهم النتائج الكلية اليت توصلت إليها الكاتب فإننا نفهم مقدار جناحه يف بيان آرائه يف نتاجه األديب
) وأقلها هـو أسـلوب   ٠.٤٣ثر األساليب الثالثة تنوعاً هو أسلوب جربان (هذه الدراسة فهي أنّ أك

  ).٠.٣٨( ط أسلوب املنفلوطي بينهما) ويتوس٠.٣٥الرحياين (

  : األسلوب، األسلوبية، جربان، املنفلوطي، الرحياين.كلمات مفتاحية
  

                                                             
 ايفرع اللغة العرب توراه يفكطالب داإلسالمية.»آزاد«جامعة ،ة وآدا amiremorteza_81@yahoo.com 
 ا يف فرع ستاذ أإيران.جامعة خوارزمي بطهراناللغة العربية وآدا ،  

 م١٤/٠٧/٢٠١٣ش = ه. ٢٣/٠٤/١٣٩٢تاريخ القبول:  م ٣٠/٠٥/٢٠١٢ش= ه.١٠/٠٣/١٣٩١تاريخ الوصول: 



 ١١٢ قياس خاصية تنوع املفردات يف األسلوب

 
  مقدمة:
شر وبدايات القرن العشرين تطورت الدراسات األدبية والنقدية خالل ايات القرن التاسع ع       

تطوراً كثرياً بتأثري الدراسات اللسانية احلديثة واجلهود اليت بذهلا علماء األلسـنية مثـل دي سوسـر    
Saussure )وبايل ١٩١٣-١٨٥٧ (مbaly )م) ورومان جاكوبسن١٩٤٧ -١٨٦٥jakobsen 

رن العشرين إلی التركيز وقد دعا علماء األلسنية خالل العقد الثاين والثالث من الق .)١٩٨٢-١٨٩٦(
وهكذا تغري مسار الدراسات األدبية وأدى إلی نشأة املناهج النقديـة   ١علی النصوص األدبية يف ذاا.

اليت تركز علی النص وحده وجتعله يف املركز األول يف الدراسة والتحليل؛ وتعترب املـؤثرات اخلارجيـة   
النفسية وغريها يف املركز الثاين؛ وتعتربها موضوعاً مثل حياة املؤلف والظروف االجتماعية والسياسية و
فظهرت خالل القرن املاضـي مـدارس نقديـة     ٢هامشيا خالفا للمناهج النقدية السياقية أو التقليدية.

واجتاهات أدبية علی أساس من املنطلقات األلسنية ومبادئها ومناهجها مثل الشكالنية الروسية، والنقد 
فتحولت دراسة األسلوب بفضل البحوث والنظـرات اللسـانية احلديثـة     ٣ااحلديث، والبنيوية وغريه

. واألسلوبية ذات مناهج متعددة وما حنن بصدده stylisticsوصارت علما مستقال يسمى باألسلوبية 
يف هذا اال، هو دراسة تنوع املفردات يف األسلوب وفق أحد الطـرق اإلحصـائية وهـي طريقـة     

  "جونسون".
علی أساس مـا وجـدناه يف    –يف هذا املوضوع وذا العنوان نفسه عدة مقاالت  قد كتبت      

قد درست مناذجاً من كتابات األدباء علی األسـلوب   –حىت اآلن  ٤االت األدبية واملواقع اإلنترنتية
الذي أشرنا إليه آنفاٌ وهذا األسلوب جاء يف مقالة حتت هذا العنوان لسعد مصلوح؛ أما الذي يلفـت  

ظرنا يف هذا املضمار أن أكثر هذه املقاالت ال تضيف شيئاً جديداً علی املقالة املذكورة مـن حيـث   ن
التحليل والنتائج وكلّها غريت تطبيقات الدراسة فقط وكما أن التحليل يف دراسة سـعد مصـلوح مل   

                                                             
 .١٢-٨، صی)يه های نقد ادبی معاصر(صورتگری و ساختارگراينظر ،ار علوی مقدميمه .١
 .٥ص ،جملة التراث العريب ،»ية احلداثيةسلوببني التراث البالغي العريب واأل سلوباأل«لوحي، حممد  ب .٢
 .١٧٣-١٥٤ ص،صی)يه های نقد ادبی معاصر(صورتگری و ساختارگراينظر ،ار علوی مقدميمه .٣
  ة.ة املقالييف قائمة املصادر يف ا ةيترونكنها اإلليوااالت واالت وعنقتوجد أمساء هذه امل.٤



 ١١٣                       ، السنة الثالثة، العدد الثاين عشرجملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
ا يف هذه الدراسـة  يكن حتليالً شامالً ويشري إلی النتائج اإلحصائية فقط وال يتجاوز  هذه املرحلة؛ أم

فنحن حناول أن نقدم حتليالً آخر هلذه اإلحصاء ات وحتليلها اعتماداً علی سريم الذاتيـة وأسـاليبهم   
األدبية ونريد أيضاً أن نستخرج من خالل هذه الدراسة املفردات املتكررة ونصل إلی نتـائج أخـرى    

  بتكرار بعض املفردات.
نظري إلحدى الطرق اإلحصائية املسـتخدمة يف قيـاس   يهدف هذا البحث إلی تقدمي عرض      

  خاصية تنوع املفردات مع دراسة تطبيقية لنماذج من النصوص النثرية العربية.
  ارتكزت املقالة علی احملاور التالية:

  ـ حتديد العينات اليت أجرى عليها البحث.١
  ـ عرض للمقياس وطريقة تطبيقيه علی العينات.٢
  وع.ـ طرق حساب نسبة التن٣
  ـ نتائج القياس.٤
  ـ مالحظات علی النتائج.٥
  ـ مالحظات علی تكرار بعض الكلمات عند الكتاب الثالثة.٦

  األسلوب واألسلوبية:
مذاهب عدة ولكنهم أمجعـوا علـی أنـه     styleإن الباحثني ذهبوا يف فهمهم" لألسلوب"       

ألسلوب هو األديب نفسه وهو الوحدة بعبارة أخرى: ا ١».طريقة التعبري اخلاصة بأديب من األدباء«
اليت تالحظ يف نتاج أديب وامليزات املشتركة اليت تكرر يف نتاج أديب؛األسلوب كاللون للمصور؛ وأيضاً 

    ٢هو صوت ذهن األديب...
كان بالی وهو مؤسـس   اجتاهاً من اجتاهات النقد األديب، إن مل نقل جزءاً منه، تعد األسلوبية     

يقول إن األسلوبية هي دراسة العوامل املؤثرة يف اللغة وهلذا توسع يف املفهوم فشمل كل ما هذا االجتاه 
يتعلق باللغة من أصوات وصيغ وكلمات وتراكيب وتداخل مع علم األصوات والصرف والـدالالت  

                                                             
 .٣ص، األديب سلوبيف األعلی  بوملحم،  .١
 .٢١-١٦ص سا،يوس مشريلس ة"سلوبي"عناصر األتاب كانظر  .٢



 ١١٤ قياس خاصية تنوع املفردات يف األسلوب

 
لتوضيح الغاية منه، والكشف عن اخلواطر واالنفعاالت والصور. أما عبد السالم املسـدي   ١والتراكيب

اجلمالية يف اخلطاب األديب، ويف السـر   فريى أن األسلوبية" تبحث يف اخلصائص اللّغوية ذات الوظائف
الذي "جيعل اخلطاب الفين مزدوجا الوظيفة والغاية، ويؤدي إلی ما يؤديه الكالم عادة؟ وهـو إبـالغ   

  ٢رسالة املبلغة إنفعاالً ما".الرسالة الداللية، ويسلط مع ذلك على املتقبل تأثرياً ضاغطاً، به ينفعل لل
األسلوبية تبحث عن اخلصائص الفنية اجلمالية اليت متيز نصـاً عـن   « ويری باحث آخر أنّ         

آخر أو كاتباً عن آخرمن خالل اللغة اليت استخدمها؛ وحتاول اإلجابة عن هذا السؤال:كيف يكتـب  
ص ويقرؤه من خالل لغته وما تعرضـه  الكاتب نصا من خالل اللغة؟ وهي بشكل عام منهج يدرس الن

  ٣»من خيارات أسلوبية علی شىت مستوياا: حنويا ولفظيا وصوتيا وشكليا
 Essai deأما " ميخائيل ريفاتري" فيقـول يف كتابـه (حبـث يف األسـلوبية البنيويـة،             

stylistique structurale »:(عملت لتفرض تدرس األسلوبية، يف النص اللغوي، العناصر اليت است
علی احمللل تفكري املبلغ، أي إا تدرس فعل التوصل ليس كنتاج صرف لسلسلة يف الكلمـات، بـل   
كحامل مسة شخصية املتكلم، وكجاذب النتباه السامع أو القارئ.ان مهمة األسلوبية هي دراسة اللغة 

احلـوافز املوجـودة يف   من وجهة نظر احمللل ألن انفعاالته وفرضياته وأحكامه القيمة هي أجوبة علی 
   ٤»السياق اللغوي. األسلوبية هي إذن ألسنة التأثريات.

األسلوبية  تعتمد اعتمادا كبريا على الدراسات اللغوية الـيت متهـد   « ويری باحث آخر أن        
لدراسة النص األديب، ألن الناقد األديب  قبل كل شيء جيب أن يكون لغويا جيدا ألنه" ال وجـود ألي  

لغته" وهذا يدفعنا إىل أن األسلوبية ال تكتفي البتة ببنية النص كما هي البنيوية  يب خارج حدودنص أد
بل تنظر إىل ما حييط ا نظرة مشولية دف من وراءها إىل خلق مجاليات النص األديب وتنويره للقارئ. 

اإلحياءات اليت يستشفها الناقد هذا باإلضافة إىل عالقتها بالبالغة العربية وما يعرف باالنزياح والتكرار و
  هذا ويشتمل املنهج األسلويب علی مخسة اجتاهات: ٥»من السياقات املختلفة

                                                             
 .٢١و ٢٠وت، ص ريب،املعجم األدبی ،جبور عبد النور .١
 .٣٦ص ، سلوبة واألسلوبياألاملسدي، عبد السالم  .٢
 .٥، جملة التراث العريب، ص ةياحلداثة سلوبي التراث البالغي العريب واألنيب سلوباألحممد  بلوحي،  .٣
 ١٧٢ص  ،األديب سلوبيف األعلی بو ملحم،  .٤
 م،٢٠٠٥/١٠/٠٥، ةية رواء لألدب و الفنون العربك دراسة موجزة، موقع شبسلويباملنهج األ،يليأمساء سق  .٥



 ١١٥                       ، السنة الثالثة، العدد الثاين عشرجملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
 -٥األسلوبية النحوية   -٤ـ األسلوبية التعبريية ٣ـ األسلوبية الوظيفية ٢ـاألسلوبية الصوتية ١  

   ١األسلوبية اإلحصائية
وب منشئ، واملبينة عـن سـر صـناعة االنشـاء     من أبرز اخلواص األسلوبية الدالة علی أسل     

هو أكثر  poetic dictionعنده،املعجم الذي يستخدمه يف آثاره ومع أن مصطلح املعجم الشعري 
شيوعا علی ألسنة النقاد، لكننا جيب أن نتنبه إلی هذه النقطة وهي أن مثل هـذا املعجـم الخيـتص    

اتبا، معجم لغوي يستغله يف صـياغة كتاباتـه   بالشعراء دون الكتاب؛بل لكل أديب، شاعرا كان أم ك
. The Literary Discourseأو خطابـه األديب   The Messageوآثاره لتوصيل رسـالته  

يف النصوص  إلی استبانة واحد من   vocabula Richness  لذلك يؤدي فحص الثروة اللفظية 
يف صياغة النصوص،هي مبثابة اللبنات أهم املالمح املميزة لألسلوب،إذ إن املفردات وااللفاظ املستخدمة 

اليت يستخدمها املنشئ إلقامة بنائه علی النحو الذي يعكس شخصيته وتفرده بني اآلخرين. وبدهي أن 
كمية ما يعرف الكاتب من ألفاظ ستكون أكرب بكثري من كمية املستخدم منها يف نصوصه، ويف هـذا  

  صها لنصل إلی نتيجتني هامتني:اال، منا الكمية اليت يستخدمها األديب ونفح
  األوىل: معرفة جانب هام من جوانب أسلوبه األديب.     
الثانية: ميكن لنا عن طريق املقارنة بني الثروة اللفظية الثنني أو أكثر من األدباء، أن نصل إلـی      

  التمايز بني أساليبهم اإلنشائية.
ت يف الثروة اللغوية،ميكن القيـام بفحصـها   وجيب أن نشري هنا إلی نقطتني: هناك عدة مؤشرا     

ومقارنتها يف الدراسات األسلوبية؛ وفحص تنوع املفردات يعترب واحدا من هذه املؤشرات، اليت نقـوم  
بفحصها يف هذا اال. وميكن للباحث أن يقوم بالدراسات األسلوبية عن طريق دراسة كيفية استخدام 

ة جوانب يف اإلملام بشيت اخلواص األسلوبية للشعراء والكتاب. األفعال واجلمل وأنواعها ليصل إلی عد
  إذن هناك جمال فسيح جدا أمام الباحثني.

                                                                                                                                                           
com.www.rouwaa  

 .املصدر السابق: انظر .١



 ١١٦ قياس خاصية تنوع املفردات يف األسلوب

 
جتدر اإلشارة بأننا ال نقوم بدراسة النتاجات األدبية لشاعر أو كاتـب برمتـها، وال تشـتمل         

اليت نصل إليها هي دراستنا علی كل نصوصه، بل ندرس كمية معينة من كتاباته، ولذلك فإن األحكام 
  أحكام نسبية وليست مبطلقة.

نات:العي  
تقوم هذه الدراسة بفحص خاصية تنوع املفردات لنماذج حمددة من كتابات ثالثـة مـن           

أعالم األدب يف العصر احلديث هم: جربان خليل جربان، ومصـطفى لطفـي املنفلـوطي، وأمـني     
  سباب منها: الرحياين.وآثرنا هؤالء األعالم بالدراسة أل

أوال: أن الثالثة هم من أبرز األعالم العرب يف صناعة النثر، ومن مث كان تـأثريهم يف جمـال        
الفكر والثقافة من جهة؛ ويف فن الكتابة واألسلوب من جهة أخرى عظيماً، وكان ألدم نفوذه القوي 

  وانتشاره الواسع بني قراء العربية واملتخصصني بآداا.
ا: تشكو مكتبة الدراسات األدبية من ندرة البحوث اليت تم بدراسة أسـاليب الكتـاب   ثاني     

والناثرين ـ بغض النظر عن حمتواها ـ وهذا األمر يستدعي القيام  بدراسات خاصة يف هذا اجلانـب،    
  ملا له من أمهية يف هذا اال.

إلی الدقة العلمية والتربيـر العلمـي    ثالثا: أن أكثر األحكام اليت تصدر يف جمال األدب، تفتقر      
وتتصف بالذاتية والشمول واإلام وعدم حتديد املدلول حتديدا علميا دقيقا. وهلذا نستعني مبعطيات علم 

  اإلحصاء لتجنب األحكام الكلية والذاتية ونصل إلی أحكام تدعمها الدقة العلمية.
  وقد مشلت هذه الدراسة العينات الثالث: 

» مـرآة العـرب  «" جلربان خليل جربان.( وهو خمتارات مما نشره جربان يف لعواصفاـ  "١      
وقد اخترنا من أوائل الكتاب أربع مقاالت متتابعة حتت هذه العناوين: حفـار القبـور،   ») الفنون«و

حىت ،١العبودية، امللك السجني ويسوع املصلوب وهي تشمل _ علی وجه التقريب_ثالثة آالف كلمة 
  مطلوبة لدراستنا. تكون عينة 

                                                             
 م١٩٩٤،ةياملة العربكاموعة الل جربان، يجربان خل .١
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  " ألمني الرحياين. التطرف واإلصالحـ  "٢      

  ١وقد اخترنا منه الثالثة آالف األوىل من كلمات الكتاب. 
" ملصطفى لطفي املنفلوطي.[وهـو مشـتمل علـی عـدة     النظراتـ  اجلزء االول من "  ٣      

ث مقاالت متتابعـة حتـت هـذه    مقاالت، يف ثالثة أجزاء] وهنا أيضاً قد اخترنا من قسمه األول ثال
العناوين:أين الفضيلة، الغين والفقري ومدينة السعادة، الستغراق العينة املطلوبة اليت حددناها بثالثة آالف 

  كلمة.وهكذا بلغ جمموع العينات الثالث تسعة آالف كلمة وهي كمية البأس ا.  
يتعلق به من املوضوعات االجتماعيـة،   إن املوضوع العام يف العينات الثالث هو اإلنسان وما       

وفيها يعاجل الكاتب االنسان إلی جانب موضوع إجتماعي كاجلهل، والفقر، واالسـتعباد، والظلـم،   
والتحرر من التقليد وغريها علی طريقته اخلاصة اليت ينفرد ا علی أي حال فإن تشابه املوضوع العـام  

تنوع املفردات. ويف حتديد مدلول "كلمة"، اعتمدنا  هو شرط حتسيين وليس شرطا أساسيا لصحة قياس
جمموعـة مـن   « علی مستوى اللغة املكتوبة والتقاليد اإلمالئية املتبعة يف حتديد إطار " الكلمة" وهي: 

      ٢».احلروف املتصلة خطاً  واليت يفصل بينها وبني ما سواها فراغ أوسع نسبياً من كلتا اجلهتني

  القياس:
 Johnsonدة مقاييس لقياس خاصية تنوع املفردات ومن أمهها  طريقة "جونسون هناك ع        

".يرى جونسون أن يف االمكان إجياد نسبة لتنوع املفردات يف النص أو يف جزء منه إذا ما حسبنا فيـه  
النسبة بني الكلمات املتنوعة (أي املختلفة بعضها عن بعض) واموع الكلـي للكلمـات املكونـة    

وعلـی امـوع الكلـي     Type» األنواع« جونسون علی الكلمات املتنوعة مصطلح له.ويطلق 
( Type-token ratioومن مث يطلق علی نسبة التنـوع   Token» الكل« للكلمات مصطلح 
  ٣).TTRوختتصر عادة إلی 

                                                             
 م١٩٢٨وت، د. ن، ريب ،د. ط ،التطرف و اإلصالحاين، حي  الرنيأم .١
  ١٥٣، صلية اآلداب و العلوم اإلنسانيةكجملة ، قياس خاصية تنوع املفردات يف األسلوبسعد مصلوح،  .٢
   :نقالً عن ١٥٤،ص املصدر السابق.٣

- w.Johnson: Language and Speech Hygiene, Gen, Semantics monograph, No 
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ويف هذا الطريق، ندخل كل كلمة مرة واحدة يف احلسبان فقط والتم ا ـ فيما عدا هذا          

يف احلساب مهما تكررت، ألننا نريد أن نصل يف النهاية إلی كلمات وردت يف النص مرة واحدة،  ـ
  للتوصل  إلی تنوع املفردات وهلذا ال تم بتكرارها مهما كثرت.

  للتوصل إلی نسبة الكلمات املتنوعة يف العينات الثالثة، خطونا اخلطوات التالية: 
ثالثة آالف كلمة) علی ثالثني جزءا (وكل جزء يتكـون   ـ تقسيم كل عينة (وتتكون من١      

  من مائة كلمة)
  ـ رسم تسعني جدوال ( لكل عينة ثالثون جدوال)٢        
  ـ تفريغ العينة كلها يف هذه اجلداول، حيث يشتمل كل جدول علی مائة كلمة.٣        
  ـ تنفيذ عملية حصر الكلمات املتنوعة يف مرحلتني:٤        
رحلة األوىل: حصر الكلمات املتنوعة يف كل جدول علی حدة، عن طريق مراجعـة كـل   امل       

كلمة، الواحدة تلو األخرى، وإدخال كل كلمة جديدة يف احلسبان وشطب كل كلمة متكررة حـىت  
نصل إلی الكلمات املتنوعة يف كل جدول.نتيجة هذه العملية، هي التوصل إلی ثالثني جـدوالً لكـل   

  ات املتنوعة لكل جدول دون سائر اجلداول.عينة تبني الكلم
وفضالً عن ذلك، حنتاج إلی التوصل إلی عدد الكلمات املتنوعة يف مستوى العينة برمتها ال         

  يف مستوى كل جدول فقط، وهلذا قمنا بعملية شطب ثانية يف كل العينة:
علی مجيع الكلمات الباقية يف  املرحلة الثانية: مراجعة كل كلمة مل تشطب يف اجلدول األول       

سائر اجلداول لشطب أي كلمة متكررة، ونشطب يف النهاية كل التكرارات ونبقى من كل كلمـة،  
الكلمة اليت وردت ألول مرة. نتيجة هذه العملية، وجود ثالثني جدوالً تبني الكلمات الـيت وردت يف  

. يف هذه املرحلة نشطب كل كلمة بقلم ذي املربعات الباقية، مرة واحدة فقط يف مستوى العينة برمتها
لون خمالف أو بإشارة خمالفة حىت يتبني للباحث ما مت شطبه علی مستوى اجلدول الواحد مما مت شـطبه  

  علی مستوى العينة كلها.
                                                                                                                                                           
1,2 nd ed, institure of General Semantics. 1941 

- w.Johnson: people in Quandaries, New York, Harper. 1946.pp.502-505   
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ولضمان دقة عملية احلصر وجتنب اخلطأ قمنا برسم تسعني جدوال احتياطياً، فبعد تنفيذ عملية      

األوىل، ننتقل بالكلمات الباقية إلی اجلدول االحتياطي لنقوم بعملية الشطب للمرحلة الشطب للمرحلة 
  الثانية فيه، فنضمن دقة احلصر من جهة ونسهل عملية الشطب للمرحلة الثانية من جهة أخرى.

  معيار التكرار: 
ال حيث إن مع أنه ال توجد معايري وشروط حمتومة وواجبة لتحديد مفهوم التكرار يف هذا ا      

هذا األمر يتوقف إلی حد كبري علی رأي الباحث، ولكننا حاولنا أن تكون معايرينا علی أساس معـني  
  ومدعومة بالدالئل العلمية؛ و التزمنا ذه املعايري للتجنب عن االضطراب والتشتت يف عملنا.

  كثر دقة:  يف هذه الدراسة، اعتمدنا علی هذه املعايري للوصول إلی نتائج أ          
اعتربنا الفعل كلمة واحدة مهما اختلفت صيغه بني ماضٍ ومضارع وأمر ومهمـا اختلفـت    -١

  جهات إسناده إلی املفرد واملثىن واجلمع تذكرياً وتأنيثاً.
مل نعترب اختالف صيغ األمساء بني املفرد واملثىن واجلمع، ككلمات متنوعة إال إذا كان املـثىن   -٢

 .أو اجلمع من غري لفظ املفرد
 مل نعتد باختالف االسم تذكريا وتأنيثا إال إذا كان املؤنث من غري لفظ املذكر. -٣
 اعتربنا تعدد صيغ اجلمع كلمات خمتلفة. -٤
اعتربنا الكلمات امللحقة حبرف "ياء النسبة " و"ياء" املصدر الصناعي،كلمات خمتلفة عـالوة   -٥

 كلمات متنوعة. علی أصلها، مثالً كلمات: إنسان، إنساين، إنسانية، تعترب ثالث
مل نعترب السوابق واللواحق اليت تلصق  بالكلمة الرئيسة، معياراً للتنوع، مثال كلمات:حممد ـ   -٦

 حملمد ـ، هذا ـ ذا ـ هلذا، له ـ لنا ـ لك،اعتربنا كل جمموعة منها كلمة واحدة.
 إذا دلت الكلمة علی أكثر من معىن معجمي اعتربناها كلمات خمتلفة. -٧
األفعال بني ارد واملزيد وأبواا، وكذلك املصادر واملشتقات، اعتربناهـا   إذا اختلفت صيغ -٨

 كلمات متنوعة مهما توحدت اجلذور.
يف أمساء االشارة واملوصول، مل نعتد بالتذكري والتأنيث وال بالعدد مـثال: الـذي ـ الـيت،      -٩

 هي، اعتربناها كلمة واحدة.-مها –اعتربناها كلمة واحدة أو كلمات هو 
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  حساب النسبة:  طرق

هناك أربعة طرق حلساب نسبة تنوع املفردات، يف منهج "جونسـون"،واعتمدنا عليهـا             
برمتها ـ مع أن كل واحد منها يفيدنا للوصول إلی النتائج املطلوبة ـ لنتوصل إلی نتائج تتصف بدقة   

  علمية أكثر.
    Over – All TTR         : إجياد النسبة الكلية للتنوعالطريقة األوىل

وفيها حتتسب نسبة التنوع علی مستوى النص أو العينة بكاملها ويتطلب حساب النسـبة  «   
ذه الطريقة حصر الكلمات املتنوعة يف النص كله وقسمة عددها علی الطول الكلي مقـدراً بعـدد   

  ١» الكلمات املكونة للنص
  TTR The Mean Segmental: إجياد القيمة الوسيطة لنسبة التنوع    الطريقة الثانية

  تقسيم النص إلی أجزاء متساوية الطول. -١
 حساب نسبة الكلمات املتنوعة إلی اموع الكلي لكلمات كل جزء علی حدة. -٢
أخذالقيمة الوسيطة لقيم نسبة التنوع يف األجزاء املختلفة وذلك جبمع هذه القيم مث قسـمتها   -٣

 ٢علی عدد األجزاء املكونة للنص.
 The Decremental TTR Curve: إجياد منحين تناقص نسبة التنوع     الطريقة الثالثة

  يتطلب ذلك:            
  تقسيم النص إلی أجزاء متساوية الطول. -١
حساب النسبة يف اجلزء األول من النص وذلك حبصر الكلمات املتنوعة وقسمة عددها علـی   -٢

 اموع الكلي لكلمات اجلزء.
الثاين من النص دون أن ندخل فيها أي كلمة سبق ورودهـا  حصر الكلمات املتنوعة يف اجلزء  -٣

 يف اجلزء األول.

                                                             
 .١٥٨،ص سلوبة تنوع املفردات يف األياس خاصيقسعد مصلوح،  .١
 .١٥٩،ص املصدر نفسه.٢
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إجياد النسبة يف اجلزء الثاين بقسمة عدد الكلمات املتنوعة اليت مت حصرها علی اموع  الكلـي   -٤

 لكلمات اجلزء الثاين فقط.
 تتبع نفس الطريقة مع اجلزء الثالث وسائر األجزاء إلی آخرها. -٥

       The Cumulative TTR Curveإجياد منحين تراكم نسبة التنوع    الطريقة الرابعة:
  تشتمل هذه الطريقة علی مخس مراحل:       

  تقسيم النص علی اجزاء متساوية الطول. -١
 إجياد النسبة بني الكلمات املتنوعة واموع الكلي لكلمات اجلزء األول. -٢
املتنوعة ـ واليت مل يسبق هلا أن ظهرت يف  بالنسبة للجزء الثاين يتم إجياد النسبة بني الكلمات  -٣

 اجلزء األول ـ وبني اموع الكلي لكلمات هذا اجلزء فقط.
نقوم جبمع عدد الكلمات املتنوعة يف اجلزء األول إلی عدد الكلمات املتنوعة يف اجلزء الثاين مث  -٤

 زئني معا.حنصل علی نسبة التراكم بقسمة حاصل مجعها علی اموع الكلي للكلمات يف اجل
نسبة التراكم يف اجلزء الثالث تساوي حاصل مجع عدد الكلمات املتنوعة يف األجزاء الثالثـة   -٥

مقسوماً علی الطول الكلي للنص( مقدرا بعدد الكلمات املكونة لألجزاء الثالثة )وهكذا حىت تنتـهي  
  ١مجيع األجزاء املكونة للعينة.

  

  ): منوذج جدول التفريغ١جدول رقم (
  نسون الختبار تنوع املفردات يف النصقياس جو

  ١رقم اجلدول:         املؤلّف: خليل جربان    مصدر النص:العواصف
  ليلة  يف  وحيدا  سرت  واجلماجم  بالعظام  املرصوف  احلياة  وادي  يف

  ر  ضفاف  علی  هناك  سكينتها  اهلول  وخامر  جنومها  الضباب  حجب

  مصغيا  وقفت  ارمني  كأحالم  املتراكض  الرقطاء  كاحلية  واملنساب  والدموع  الدماء

  خرجت  وقد  الليل  انتصف  وملا  الالشي  إلی  حمدقاً  األشباح  هلمس

                                                             
 .١٦٠ص  ،املصدر نفسه -١
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  مين  تقترب  ثقيلة  أقدام  وقع  مسعت  أوكارها  من  األرواح  مواكب

  ماذا  مذعوراً  فصرخت  أمامي  منتصب  مهيب  جبار  بشبح  وإذا  فالتفت

  دوء  أجاب  مثّ  كاملسارج  مشعشعتني  بعينني  إلی  فنظر  مين  تريد

  وسر  وشأين  دعين  قلت  شي  كل  وأريد  شيئاً  أريد  ال

  سائر  فأنا  سبيلك  سوي  سبيلي  ما  مبتسماً  فقال  سبيلك  يف

  فخلّين  الوحدة  أطلب  جئت  قلت  تربض  حيث  ورابض  تسري  حيث

    No of type: 82    TTR: 0.82   No of token: 100  
 نتائج القياس:

يانية التالية، النتائج اليت وصلنا إليها بعد تنفيذ مراحل سجلنا يف جمموعة اجلداول والرسوم الب  
 الشطب األوىل والثانية واستخدام الطرق اإلحصائية اليت ذكرناها آنفاً.

  ): النسبة الكلية للتنوع يف العينات الثالث٢جدول (
  النسبة الكلية للتنوع  الكاتب

  جربان خليل جربان
  مصطفى لطفي املنفلوطي

  أمني الرحياين

0.43 
0.38 
0.35 

  ): نسبة التنوع باستخدام القيمة الوسيطة يف العينات الثالث٣جدول(
  كلمة) ٥٠٠جمموعات وتتكون كل جمموعة من  ٦جزءا يف ٣٠(كل عينة مقسمة إلی 

  القيمة الوسيطة 6 5 4  3 2 1  الكاتب

  جربان
  املنفلوطي

0.79 
0.72 

0.76  
0.76 

0.81 
0.66 

0.81 
0.78 

0.84 
0.74 

0.74 
0.7  

0.79 
0.72 

 0.69 0.7 0.69 0.69 0.7 0.72 0.68  الرحياين
  

  ): نسبة تناقص التنوع٤جدول(                                     
  كلمة) ٥٠٠أجزاء وكل جزء يتكون من  ٦(كل عينة مقسمة إلی 
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 6 5 4  3 2 1  الكاتب

  خليل جربان
  املنفلوطي
  الرحياين

0.60  
0.54  
0.46 

0.39  
0.44  
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شکل( 1) منحني نسبة التناقص في العینات الثالث
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الث شکل (2) منحني نسبة التراکم في العینات الث
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  اإلحصاءات: مالحظات علی نتائج

نالحظ ابتداء أن قياس النسبة الكلية للتنوع يرشدنا إلی أنّ أكثر األساليب الثالثة تنوعا هـو    
) ويتوسـط أسـلوب املنفلـوطي    ٠.٣٥( ) وأقلها هـو أسـلوب الرحيـاين   ٠.٤٣أسلوب جربان (

). جدير بالذكر هنا أن داللة النسبة الكلية علی التنوع صحيحة إذا مـا تـوافر فيهـا    ٠.٣٨بينهما(
  شرطان:

  أوال: أن تكون أطوال العينات اليت هي موضوع املقارنة متساوية.           
  ١ثانيا: أن نعرف بالضبط الطول الكلي للعينة.          

وقد توافر لنا الشرطان فيما عاجلنا من عينات فحددناها بثالثة آالف كلمة لكل عينة  فالنتائج اليت 
وصلنا إليها صحيحة يف إطار املادة املختارة والشروط املطبقة عليها. ويشهد لصحة احلكم أن قيـاس  
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للتنوع يف أسـلوب   فالقيمة الوسيطة اخلاصية باستخدام الطرق األخرى يؤدي بنا إلی النتيجة نفسها.

  ).٠.٦٩) وعند الرحياين (٠.٧٢) وهي عند املفلوطي (٠.٧٩جربان (
كثرياً من خصائص أسلوب األعالم الثالثة ويف الوقت نفسه يبني لنا  ٢و  ١يوضح الشكالن   

معدل « جانبا من طبيعة املقياس ؛ وهو إحدى الصعوبات اليت يواجهها الباحث يف هذا الصدد، إذ إن 
يف عدد الكلمات املتنوعة أقل بكثري من معدل الزيادة يف اموع الكلـي للكلمـات املكونـة    الزيادة 

للنص، إذ إن احتمال تكرار الكلمات يزيد بتزايد طول النص حىت إن األجزاء األخرية منه قد تتشكل 
هـذه  و ١»يف األعم الغالب من كلمات سبق ورودها، وتتضاءل الفرصة أمام الكلمات اجلديدة للظهور

ظاهرة عامة بني الكلمات املتنوعة واموع الكلي لكلمات النصوص. وجند أن اإلجتاه العام للمنحنيات 
حندار بينمـا  واحد مع مجيع األساليب، فهي مجيعاً تبدا بقيمة أعلی مث تتجه إلی اال ٢، ١يف الشكلني 

حنـدار، حيـث نـرى    االنشاهد اختالفا ملحوظا بني "خليل جربان" والكاتبني اآلخرين يف درجات 
املنحنيني املمثلني ألسلوب "املنفلوطي" و"الرحياين" أكثر إحنداراً من املنحين اخلاص بأسـلوب "خليـل   

) وقيـاس نسـبة   ٤. واجلدول ١جربان". يرتبط ذلك كله بنتائج قياس نسبة التناقص (وميثلها الشكل 
ملحوظاً بني نسبة التنوع يف أسـلوب   فارقاً ى) ؛من هنا  نر ٥، واجلدول ٢التراكم ( وميثلها الشكل 

جربان خليل جربان وأسلوب الكاتبني اآلخرين؛ أي، مصطفى لطفي املنفلوطي وأمني الرحياين. علـی  
  حني أن الفارق بني املنفلوطي والرحياين قليل جداً.

بية ومبا أنّ السرية الذاتية لكلّ ناثرٍ أو شاعرٍ ذات مكانة هامة يف الكشف عن جوانبه األسـلو   
ومبا أن األديب ابن بيئته فلذا ميكن لنا أن جند علل الفوارق املوجودة ـ اليت سبق ذكرهـا ـ  بـني     

  الكتاب الثالثة من خالل سريم.
العربية والفرنسية جبوار بلدته يف لبنان، مث يهاجر إلی نيويـورك   ئيتلقن مباد« إن الرحيانِي   

و بعد حدث السن، مل يتجاوز الثانية عشرة من عمره ومل ويدرس مبادئ اإلنكليزية يف أحد املعاهد وه
بفيالدلفيـة، كانـت    ى. فلما بدأ ينشر بعض مقاالته يف جريدة اهلدىترسخ فيه ملكة العربية الفصح

عباراته ركيكة سقيمة، شاردة عن جادة النحو والصرف وهو يعترف بضعفه هذا يف املنـهاج الـذي   
                                                             

 ١٦٧، ص املصدر السابق.١
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درس اللغة العربية: حبث املطالب، ومطالعـة ابـن خلـدون    جيب علی « م: ١٩٠١يضعه لنفسه سنة 

ولكن جهوده وإن أتت بنتائج محيدة، مل ترفع إنشاءه إلی درجة سامية من الدقة اللغويـة،  «  ١»و...
  ٢».فرافقه شيء من الرطانة والركاكة العلمية طول حياته

يف طفولته، وحضور لغتني أجنبيـتني  خنرج مما سبق بأنّ ابتعاد الرحياين عن الوطن ملدة طويلة          
يف ذهنه، يعد من الدالئل اليت تؤدي إلی قلة تنوع املفردات عنده، ألنّ اإلنسان، إذا كان بعيـداً عـن   
بلده، ميكن أن ينسي بعض الكلمات من لغته األم، حينما يريد أن يكتب أو يتكلّم؛ ومن جانب آخر، 

ز من لُمعة وظهور اللغة األم. وهلذا ليس عجيباً اذا كان فإن حضور لغة أجنبية، يف ذهن اإلنسان، حيج
  أسلوب الرحياين أقل األساليب الثالثة تنوعاً.

مماّ يلفت نظرنا يف هذا املضمار، أنّ أسلوب جربان أكثر تنوعا من أسلوب املنفلوطي  رغـم    
الكتابـة واتصـل    أنّ املنفلوطي مل يترك وطنه العريب أبداً وخالط  يف شبابه أصحاب األدب وأرباب

بالشيخ حممد عبده وتتلمذ له وكتب يف الصحف واالت واقتبس من ثقافة األجانب، فمن املتوقّع أن 
نزعة حترر « يكون تنوع مفرداته أكثر من هذا وميكن لنا التماس العلّة هلذا األمر يف نزعته األدبية، النها

هو خيرج عن األساليب املوروثة يف اإلنشاء  ٣» عصرهمن التقاليد الكتابية واتصال باحلالة االجتماعية يف
واملوضوعات املألوفة يف األدب ويعتمد علی أفكار وعواطف مستمدة من حاجات اتمع واختالجات 
الصدور ويهدف يف كتاباته إلی غاية اجتماعية ويهمل السجع والتعقيد ويؤدي أفكاره يف لغة صـافية  

  التكلف. قريبة إلی األفهام مطلقة من قيود
م قاصداً بوسطن وكان يف الثانية عشرة مـن  ١٨٩٥أما جربان، فترك وطنه مع والدته سنة   

أربع سنوات مث قصـد بـاريس    ىعمره مث  رجع إلی بريوت وهناك يدخل مدرسة احلكمة، حيث قض
م واتصل فيها مبعاهد الرسم والتصوير وخالل حضوره يف باريس زار رومـا وبروكسـل   ١٩٠٨سنة 

دن أخرى وأيضاً له آثار باللغة اإلنكليزية وهذا يدلّ علی أنه كان مطلعاً علی لغة أجنبية ومـع  وعدة م
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هذا جند أن أسلوبه أعلی األساليب الثالثة تنوعاً، وميكن أن يرجع هذا األمر إلی قوة قرحيتـه وخيالـه   

اب املقـدس ومـن   العجيب الذي ميتزج بروح شرقية صوفية وبعاطفة متقدة وبألوان مقتبسة من الكت
القرآن وج البالغة. جربان مل يكن من أولئك الكتاب أو الشعراء الذين قصروا كالمهم علی جمموعة 
من القوالب والعبارات املبتذلة اجلارية علی كل لسان، بل يغرف من قرارة نفسه ويبتدع بقوة قرحيتـه  

   ١صوراً جتلت فيها ذاتيته.
ل إلی هذه النتائج ال يعين قدحاً وال مدحا بقدر ما يعين وينبغي هنا أن نؤكد علی أن الوصو   

التشخيص والتوصيف، وحتديد موقف األساليب الثالثة من املعيار اإلحصائي الذي جيـري حتكيمـه.   
وجتدر اإلشارة  إلی أنه الميكن متييز أسلوب كاتب أو شاعر إال بإستخدام  الطرق اإلحصائية علی حنو 

  اقم متعدد من املقاييس اليت تساعدنا يف دراسة شيت اجلوانب األسلوبية.متكامل، حيث يتم تطبيق ط
ومع أنّ عنوان هذه الدراسة "قياس خاصية تنوع املفردات يف األسلوب "  إال أننا ميكن أن    

نصل من خالهلا إلی بعض النتائج اخلاصة بتكرار بعض الكلمات عند الكتاب الثالثة. وجدير بالـذكر  
  قط مفردات وتراكيب حمايدة، وإمنا هي جتسيد لفكر اإلنسان وروحه.أن اللغة ليست ف

  مالحظات علی تكرار بعض الكلمات عند جربان: 
إن دقّقنا يف نص جربان جنده يستفيد من بعض الكلمات اليت هلا دالالت خاصة وهذا األمـر    

العواصف" خمتارات من النقاط اليت نصل إليها من خالل دراسة تنوع املفردات يف نص كاتب. كتاب "
مما نشره جربان يف "مرآة الغرب" و" الفنون" بعد أن آمن باإلنسان النيتشوي املوفّق فصار ينادي حبفر 

وبالثورة علی العبودية اليت تغمر البشر » املخاليق اليت ختتلج أمام العاصفة وال تسري معها« القبور لدفن 
  بالذّل واخلنوع.
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ار يف كتابه بوضوح من خالل الكلمات اليت يستعملها. مثال جند إننا نرى انعكاس هذه األفك  

 ٤يف أوائل الكتاب، أن الكاتب يرى نفسه وحيداً بني الناس، لذلك يستخدم كلمات مثل: وحـدة ( 
م)؛ ربما يدلّ هذا علی أنه يتصـور نفسـه وحيـداً يف     ٢م) ومنفرد ( ١٢م)،أنا ( ٤مرات)، وحيد (

يلفت نظرنا عنوان املقالة األوىل، أي:"حفار القبور" الذي تنادي كلماته بروح عقائده وآرائه ؛ وأيضاً 
الكاتب املتمرد، واستعمال احلفار إلی جانب كلمة القبور يلقي داللة معنائية خاصـة، ألن الكاتـب   
هكذا يعلن بوجوب دفن العقائد واألفكار املنسوخة والبالية والثورة علی العبودية؛ وعلی هذا األساس 

م)، مـوت ومشـتقاته    ٨م)، امليت ومشتقاته ( ١٠م)، املوت ( ٦نالحظ كثرياً كلمات مثل: القبور(
م) و... ومبا أنّ املوضوع األساس جلربان هو اإلنسـان وهـذا    ٧م)، أشباح ( ١٠م)، أرواح ( ٢١(

  ؛" م) ٢٠حلياة (م) وا ٨م)،إنسانية ( ١٠اإلنسان يرتبط باحلياة ارتباطاً تاماً فلذلك جند كلمة " الناس (
أما النقطة األخرى الالفتة للنظر فهي أنّ جربان يستعمل كثرياً من األمساء مجعاً بالنسبة إلـی    

م)، أمـم   ٨م )، أجيال ( ٧م )، أشباح ( ١٠م)، أرواح ( ٥م)، أيام ( ٥األمساء املفردة مثل: األودية (
 داللتها املعنائية، تدلّ علـی هـذه   م ) و... وهذه اجلموع غري ٧م)، الضعفاء ( ٣م)، الكهوف ( ٤(

النقطة وهي أنّ جربان يعتقد بأنّ آراءه ليست خمتصةً بنوع خاص بل تشمل كـل املوجـودات مـن    
  اإلنسان وغريه، وهكذا يرى الداء يف كلّ شيء.  

يستنتج من مفردات جربان اليت نستطيع أن نسميها " الكلمات الرمادية "، أن موجـة مـن     
قبـور،  وع مترد روحي تسود نفسه؛ غري الكلمات اليت أشرنا إليها آنفاً مثـل:موت،  اليأس والقنوط م

م)، وغري  ٨وراء (وم)،  ٣الضباب (وم )،  ٢و...؛ جند كلمات أخرى مثل: شقاء (  وحيد،وميت، و
ذلك. كلّ هذه املفردات تعبرعن نفس متعبة وهلع ؛ أيضاً جنده يلجأ إلی استخدام كلمـات تـرتبط   

م)، و... وهذه املفردات  ٣البحر(وم)،  ٥األودية (وم)،  ١٠الليل (وم)،  ٦بيعة، مثل: الشمس (بالط
تدلّ علی اجتاهه الرومانسي، ألنه كان من رواد هذه االجتاه يف األدب العريب وااللتجاء إلی الطبيعة هو 

اعتراض داخلي ونالحظ  من أبرز امليزات الرومانسية؛ ومن هنا ميوج احلزن واهلم يف كلمات جربان مع
 ٥اجلبـار( وم)،  ٣انعكاس هذه االحتجاجات واالعتراضات يف بعض كلماته املتكررة مثل: احلاكم (

م) وهكذا فإن الكاتب يشري إلـی أن العقائـد    ٨م)وأيضاً كلمة الوقف ومشتقاته (  ٣اجلبابرة (وم)، 
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صاروا عبيداً هلذه املخـاليق وجيـب    واألفكار املنسوخة ضلّلت علی الناس كحاكمٍ جباّرٍ والناس قد

  عليهم أن ينهضوا ضدها.
والنقطتان األخريان اللتان تالحظان يف نص جربان مها أنه ال يستفيد من حروف الشـرط كـثرياً    

بالنسبة إلی احلروف األخرى من جهة، ألن الكاتب يعتقد حبكم كلّي وبال شـرط  للوصـول إلـی    
تفيد من األمساء واحلروف اجلارة أكثر مما يستفيد من األفعـال.  السعادة الكاملة؛ ومن جهة أخرى يس

 ١(  مىتوم )،  ٦إن الشرطية ( و --م )  ٧٠من ( وم )  ٣٧علی اجلارة (وم )،  ٦٧مثل: يف اجلارة (
  م ) و... ٢من الشرطية (وم)،  ٣لو الشرطية ( وم )، 

  مالحظات علی تكرار بعض الكلمات عند املنفلوطي:   
م) كمـا   ٦٤علی (وم)،  ٧٠من (وم)،  ١٠٠(يف :يستفيد من احلروف اجلارة كثرياً مثل املنفلوطي

الحظنا عند جربان. واملنفلوطي يستخدم املعارف أكثر مما يستخدم النكرات وربما يرجع هذا إلی أن 
باإلنسـان   الكاتب يريد أن يلقّن القاري أنّ هذه األمساء، هي أمساء معروفة ومعهودة، ألا ترتبط متاماً

وجمتمعه وهكذا يقول الكاتب أنا أحدث هؤالء الناس ومن هذا اتمع الذي يكون معروفاً ومشـهوراً  
الرجـل  وم)،  ٧القانون (وم)،  ٥البشر( وم)،  ٦عند اجلماعة؛ وهنا نكتفي بذكر مناذج منها: احلياة،(

 ىملنفلوطي يسـتخدم فعـل أر  م) و.... جند ا ٤العامل (وم)،  ٦العيش (وم)،  ١١اإلنسان (وم)،  ٥(
م ) إجيابياً أو سلبياً وميكن أنه يكين به عن غفلة الناس عن احلقائق اإلنسـانية واآليـات    ٧ومشتقاته (

  االهلية اليت ترشده إلی مدينة السعادة احلقيقية وتساعده يف أن يكون إنساناً كامالً.
، أنّ الكاتبني يستفيدان من فعـل قـال   وامليزة املشتركة اليت تالحظ يف نص جربان واملنفلوطي معا 

م) وخصوصاً يف صيغة املتكلم لوحده (قلت) يف كتابتهما ٣٣م)  وجربان ( ١٧ومشتقاته، املنفلوطي ( 
  وهذا يدل علی أن الكاتبني يستخدمان أسلوباً قريباً إلی األسلوب الروائي لبيان مقصودمها.

وضوع، وهذه الكلمات مع بسـاطتها تنقـل   إن املنفلوطي يأيت بكلمات بسيطة خالصة تطابق امل
عاطفته الداخلية وتؤثر يف متلقّيه، علی سبيل املثال نالحظ يف مقالته ( الغين والفقري) كلمـات مثـل:   

م) و.... يف هذه املقالة ذاا،  يسـتفيد مـن    ٨أمل (وم)،  ٤يشكو (وم)،  ١١الفقري(وم)،  ٤الغين (
  كراراً وهكذا يشري إلی كثرة التضاد يف اتمعات.    م) ت ٥م) والضعفاء (٥كلميت األقوياء (
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ونرى آثار الدين املبني يف كلماته وهي تدل علی خلوصه يف دينه واعتقاده املكني ذا الدين هلدايـة  

م)،  ١٣الناس وأيضاً لبناء مدينة فاضلة علی أساس املعايري اإلنسانية، مثـل هـذه الكلمـات:  اهللا (    
م) و... وأيضا جند أنه يستخدم الكلمات اليت تثري نوعـا مـن الرجـاء     ٤نة (اجلوم)،  ٤تعبدون ( و

اخلري ( و م)، ٣الطريق ( وم)،  ٦والتوقع يف قلب خماطبه وحيرضه علی التحرك والتقدم، مثال: النعمة ( 
  م ) و.... ٩السماء ( وم )،  ٧الشمس (وم)،  ٥

م ) يف املكان املناسب هلا  ٦أحسب( -م ) ٩كأنّ وكأنما (  -م)  ٩كما (  -املنفلوطي يستخدم 
متاماً، مثالً يف (مدينة السعادة) يف بدايتها نرى أنه يبدأ بأسلوب شبه قصصي ومبا أنه يشرح ما حلمـه  

  فلذلك يستخدم كما وكأنما وأحسب حىت يتناسب مع أسلوبه.
  مالحظات علی تكرار بعض الكلمات عند الرحياين:

رف واإلصالح" يف املسائل اإلجتماعية، قاصداً إيقاظ أمته من نوم الغفلة الرحياين  كتب كتاب "التط
  واجلمود ولذلك نرى آثاره يف هذا الكتاب، وميكن أن يرجع تكرار بعض  

املفردات عنده إلی أفكاره اإلصالحية. ومن هنا يستفيد من األفعال بصورة خاصة  ألن الكاتـب  
ستعمار وجيب علی أمته أن تستقيظ مـن نـوم الغفلـة    عصر اجلهل والظلم واال ىيعتقد بأن قد مض

واجلهل؛ ومن هنا عندما يتحدث عن الظلم، السيادة، اجلهل و... يستخدم األفعال املاضـية وعنـدما   
يتحدث عن اإلصالح والنهضة وعن كل ما يرتبط بالنهضة اإلصالحية، يأيت باألفعال املضارعة؛ ومـن  

بكثرة بالنسبة إلی األمساء وخصوصاً الفعل املضـارع؛ مـثالَ    مث نالحظ أن الكاتب يستعمل األفعال
اجتمعوا، ونالحظ هذه االفعال يف بداية كتابه عندما يتحدث لنا عن الظلم الذي حدث لرجل: كان، 

يت باألفعال املضـارعة:  أمته يأ... ويف جانب آخر عندما يريد ان حيرض و زجره،وقال، وتشاوروا، و
ميوتون،... وكما قلنا هذا يدلّ علی استمرارية و يغضبون،ويتكالبون، واحم، يتزو يهدمون،وحيملون، 

  أفكاره اإلصالحية.
نشاهد من بداية الكتاب، الكلمات اليت ترتبط بعنوان الكتاب ارتباطاً تاماً، مثالً كلمة اإلصـالح  

ل لنا مـا  مسود... كأن الكلمات تقووالسيد، والعمل، واألرض، ويضا كلمات مثل: رجل، أنفسها و
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يضمره الكاتب. إن الكاتب للتأكيد علی آرائه وعقائده اإلصالحية يأيت حبرف جواب "أجل"  عـدة  

  م )، تصديقاً للمخرب ووعداً للطالب وهكذا يؤكد علی ما يقول وعلی ما خيرب.  ٨مرات (
من جهـة  ومما يلفت النظر أن الرحياين يلجأ إلی أسلوب تصويري، يربز لنا ضعف املستبد وبشاعته 

واحتقاره ومكره وخداعه من جهة أخرى؛ فنجده خيتار حيوانات وضيعة ( مثل: عنكبـوت، رتيـل،   
ثعلب وذبابة) جتسد معادالً فنياً لبشاعة األجانب واحتقارهم وأيضا لتشبيه األوهام واخلرافات بنسـج  

طابه الفكـري،  العنكبوت ؛ نالحظ أن هذه اللغات التصويرية مع سذاجتها، كانت مسة أساسية يف خ
  يستخدمها ليزداد املعين تألقاً، وهكذا يستطيع أن يعمق بشاعة االستبداد وقهره للوجدان والعقل.

ومن جانب آخر ال جند عنده الكلمات اليت تشم منها رائحة إليأس والقنوط، ألنه يقصد إاض أمته 
الرقي ومشتقاته وم )،  ٦ل: التطور( وحتريضها، فلذلك نالحظ املفردات املستفزة واحملرضة واحملركة مث

م ) و.... وجنده ال يكتفي ـذا ليعبـر عـن     ٧الشرقية ( وم )،  ٢١الوطن والوطنية ( وم )،  ٧( 
الثـاين،   -م )، ١٦األول واألوىل ( و يت باألعداد الترتيبية عدة مرات (مثل: أوالً،أأفكاره، بل جنده ي

  ملختلفة للنهضة.وأيضا لإلشارة إلی ترتيب املوضوعات املذكورة.مً ) كي يشري إلی املراحل ا ٧ثانية   (
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  نتائج البحث:  

علی أساس نتائج اإلحصاءات واجلداول رأينا فارقاً ملحوظاً بني نسبة التنوع يف أسلوب  األوىل:   
تـؤثّر  جربان وأسلوب الكاتبني اآلخرين وكما الحظنا هذا األمر يرجع إلی العناصر املعينة واملهمة اليت 

السرية الذاتية لكلّ أديب ألنـه   -١علی أسلوب الكاتب واآلن نستطيع أن نرجعها إلی هذه العوامل:
بتعاده عن الوطن ملدة ابن بيئته واملالحظ أنّ هذا األمر من العوامل اليت أثّرت علی كتابة أمني رحياين ال

ألنها ؛دبية كما الحظنا عند املنفلوطيزعة األالن -٢طويلة يف طفولته وحضور لغتني أجنبيتني يف ذهنه. 
قوة القرحية واخليـال الـذي    -٣نزعة حترر من التقاليد الكتابية واتصال باحلالة االجتماعية يف عصره. 

ميتزج بروح األديب وعواطفه الذاتية. وحنن أشرنا عندما حتدثنا عن جربان إلی هذا العنصر؛ألنّ جربان 
  وة قرحيته صوراً جتلت فيها ذاتيته.يغرف من قرارة نفسه ويبتدع  بق

قد توصلنا من خالل هذه الدراسة إلی أن تكرار بعض املفردات يبني لنا أفكار الكاتـب  الثانية:   
وشخصيته وأسلوبه إلی حد كبري، حىت لو كنا ال نعرف الكاتب بصورة دقيقة؛ كما الحظنـا عنـد   

ابه العواصف من الكلمات املتكـررة الـيت   جربان منوذجاً ألننا نرى صدی افكاره بوضوح يف نص كت
  ).١٩يستعملها.(راجع ص 

النقطة األخرى اليت وصلنا إليها يف هذه الدراسة حول تكرار املفردات هي أنّ علی فرض الثالثة:    
التعرف إلی الكاتب فإننا نفهم مقدار جناحه يف بيان آرائه يف نتاجه األديب. كما الحظنا هذه النقطة يف 

اين منوذجاً؛ الرحياين يستفيد من الكلمات اليت ترتبط بعنوان كتابه وأغراضه اإلصـالحية،مثل  نص الرحي
رض و... كأن الكلمات تقول لنا ما يضمره الكاتب ومبا أنـه يقصـد   ألوا رجل،و كلمة اإلصالح،

ومشـتقاته   الرقـي و إاض أمته وحتريضها، فلذلك جند عنده املفردات املستفزة واحملركة مثل:التطور،
وغري هذا... ؛ ومن هنا نستطيع أن نقول أن الرحياين كان من الناجحني يف أداء رسالته وبيان آرائـه؛  

  ألن الكلمات تكون منطبقة علی مقاصده اإلصالحية.  
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