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ديوان العرب تقدم لكم

کتابة مؤرخي ا%دب ا$عاصرین تحت مجهر قیاس 
خاصیة تنوع ا$فردات فی ا&سلوب   

دراسة مقارنة لنماذج من کتابات 
حـنّا الفاخوري وجرجي زیدان وشوقي ضیف

  طالب الدکتــوراة فی جامعة آزاد ا+س,میة فرع العلوم و البحوث بطهران- –  زهره إي     حميد رضا :بقلم 
ا+ستاذ ا%شرف الدکتور فیروز حریرجي           ا(ستاذ ا%شاور الدکتور سید أمیرمحمود أنوار : :

     ملخص البحث

ً و الناثر أو الشاعر لدیه معجم لغوی یستخدمه ویستفیدمنه لبیان ماعنده من  العمل ا+دبی یکون نثراً أوشعرا
 ا%طالب النثریةأو الشعریة و هذا ا%عجم من ابرز الخواص ا+سلوبیة الدالة علیه و حینما ندرس هذا ا%عجم نطلع
 علی سرصناعة ا+نشاء عند الناثر أو الشاعر و دور ا%فردات فی النص أو الشعر کدور اللبنات فی بناء ا%بنی .

 و تنوع ا%فردات هو أحد الخواص ا+سلوبیة التی یمکن التوصل بقیاسها فی عدد من النصوص إلی إجابة
ل أیّ هذه النصوص یعبر عن ثراء معجمی نسبی إذا ما -مدعومة بالدلیل ا+حصائی علی سئوالین هامیّن ا+وّ : 
 -قورن بغیره؟ الثانی کیف یستخدم ا%نشئ خاصیةالتنویع بین مفرداته عند صیاغة الـنّص؟ و یهدف هذا البحث

 إلی تقدیم عرض نظری +حدی الطرق ا%ستخدمة فی قیاس خاصیة التنوع فی ا%فردات مع دراسة تطبیقیة
لنماذج من الکتابة العربیة %ــورخي ا+دب ا%عاصرین الفاخوري و زیدان وضیف. 

و قد شمل البحث ا%سائل ا)تیة :
 تحدید العینات التی اجري علیها البحث و اسباب اختیارها.) 1
 عرض للمقیاس و طرق تطبیقه علی العینات بصــورة موجزة.)2
: طرق حساب نسبة التنوع و تتضمن) 3

)أ النسبة الکلیة للتنوع 
)ب القیمة الوسیطة لنسبة التنوع 
)ج منحنی تناقص نسبة التنوع 

)د منحنی تراکم نسبة التنوع 
 نتائج القیاس) 4
 م,حظات علی النتائج) 5
 الع,قة بین خاصیة التنوع و صعوبة ا+سلوب.) 6

 و البحث بذلک هو محاولة متواضعة فی میدان علم ا+سلوب ا+حصائی و هو أحد ا%جا+ت التی تناط بها ا)مال
+قامة الدرس ا+دبی علی أسس علمیة منضبطة. 
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التمهيد
ل ا%عجم الذی یستخدمه الکاتب أوالشاعر هو من أبرز الخواص ا+سلوبیة :  :یوجد محــوران أصلیّان ا%حور ا+وّ

 الدالة علیه و ا%بیّنة عن سرّ صناعة ا+نشاء عنده و بالرغم من أنّ مصطلح ا%عجم الشعری هو اکثر شیوعـاً و
 -تداو+ علی ألسنة النقاد و دارسی ا+دب فان خاصیة ا+ستخدام معجم متمیز هی أمر +ینفرد به الشاعر دون
 الناثر حتی فیما یتعلّق بالد++ت ا%باشرة أو ا+یحائیة للمفردات و من ثم +معنی +ختصاص الشعر بذلک دون

 النثر فی مبحث ا+سلوب. و الشاعر أو الناثر ک,هما یحاول عند صیاغة الرسالة أو الخطاب ا+دبی توصیل
تجربته من خ,ل الثروة اللفظیة 

 الخاصة به، لذلک یؤدي فحص الثروة اللفظیة کما تظهر فی النصوص إلی إستبانة واحد من أهم ا%,مح ا%میزة
 ل,سلوب فما ا%فردات إ+ اللبنات التی یستخدمها ا%نشئ فی إقامة بناء النص علی النحو الذی یعکس

:شخصیّته و تفّرده بین ا%نشئین. ا%حور الثانی و تختلف الثروة اللفظیة بین الشعراء و الکتاب من جهتین : 
: .  :ا+ولی حجم الثروة اللفظیة. و الثانیة طرق استخدام هذه الثروةاللفظیة و التصرف فیها عند صیاغة النصّ

 و من ا%توّقع عند ا%وازنة بین عدد من ا+سالیب أن یمتاز بعضها من بعض من إحدی الجهتین أو کلتیهما و
:ینبغي عند قیاس حجم الثروة اللفظیة لدی ا%نشئ أن نمیز بین نوعین مختلفین منها 

-اوّلهما قیاس حجم مایعرفه ا%نشئ من الفاظ أو بعبارۀ اخری کمیة ا+لفاظ التی یمکنه أن یتعرف إلیها إذا - : 
قرأها أوسمعها. 

:و ثانیهما قیاس کمیّة مایستخدمه من ا+لفاظ بالفعل فی صیاغة نصوصه. 
 و واضحٌ أن کمیّة مایعرفه من الفاظ ستکون اکبر بکثیر من کمیة ا%ستخدم منها. وثمة طرق احصائیة تصطنع

 لقیاس النوع ا+ول تقوم علی استنطاق ا%نشئ نفسه مباشرة بأن یطلب إلیه الباحث ا+جابة علی عدد من
 ا+سئلة توضع بحیث یمکن من خ,لها تقویم الثروة اللفظیة لدیه. و امّا النوع الثانی فطریقنا إلیه هو فحص

:النص ا+دبی بعد أن یفرغ منه ا%نشئ و هذا الفحص مفید من ناحیتین 
-ا+ولی أنه یعین علی معرفة جانب من أهم جوانب صناعة ا+نشاء عن الکیفیات التی یتصرّف بها ا%نشئ فی : 

ثروته اللفظیة . 
راً دا+ً علی تمایز أسالیب منشئیها من  :الثانیة أنه یصلح عند ا%وازنة بین اکثر من نص +کثر من منشئ مؤّش

 حیث الزیادة و النقص فی حجم الثراء ا%عجمی بوجهٍ عام. و من البدهی أن الحکم الذی نصل إلیه فی هذه
القضیة سیکون حکمـاً نسبیا ولیس مطلقا. 

 و تنوع ا%فردات هو أحد الخواص ا+سلوبیة التی یمکن التوصل بقیاسها فی عدد من النصوص إلی إجابة
:مدعومة بالدلیل ا+حصائی علی سئوالین هامین 

ل أی هذه النصوص یعبر عن ثراء معجمی نسبی إذا ما قورن بغیره؟  :ا+وّ
الثانی کیف یستخدم ا%نشئ خاصیة التنویع بین مفرداته عند صیاغة النص؟ : 

 و مقتضی وصفنا لتنوع ا%فردات بأنه أحد الخواّص ا+سلوبیة یعنی أنّه لیس بالخاصیّة الوحیدة أوالحاسمة فی
 مجال التمییز بین ا+سالیب. و یهدف هذا البحث إلی تقدیم عرض نظری +حدی الطرق ا+حصائیة ا%ستخدمة

 فی قیاس خاصیة تنوع ا%فردات مع دراسة تطبیقیة لنماذج من الکتابة العربیة و ستعالج الدراسة ا%سائل
التالیة علی الترتیب إن شاء ا©. 

 تحدید العینات التی اجري علیها البحث واسباب اختیارها.- 1
 عرض للمقیاس و طریقة تطبیقه علی العینات.- 2
 طرق حساب نسبة التنوع.- 3
 نتائج القیاس.- 4
 م,حظات علی نتائج القیاس.- 5
 الع,قة بین خاصیة التنوع و صعوبة ا+سلوب.-6
 العینات- :1

 یتناول هذا البحث بالدراسة ث,ثة نماذج لث,ثة من أع,م ا+دب و التأریخ فی العصر الحدیث هم حناالفاخوري و
:جرجي زیدان و شوقي ضیف. و قد أثرنا هؤ+ء ا(ع,م بالدراسة +سباب منها 

 :اوّ+ أن الث,ثة هم من أبرز ا+ع,م العرب فی صناعة النثر و التأریخ و من ثم کان تأثیر هم فی مجال الفکر و
 الثقافة و التاریخ من جهة و فی فن الکتابة و ا+سلوب من جهة اخری عظیما، و کان (دبهم نفوذه القوی و

ین بآدابه.  انتشاره الواسع بین قراء العربیة و التاریخ و ا%ختصّ
 ثانیـاً ان ادب هؤ+ء ا+ع,م الث,ثة قد حظی فی ابعاده الفکریة و الحضاریة من الدارسین و ا%ختصین باکبر :

 -ا+هتمام علی حین ظل الجانب ا+سلوبی مهم, أوشبه مهمل. فلم یقع لنا فی حدود ما قرأنا دراسة اخلصت –
 نفسها لهذا الجانب لدیهم، ا+من نتف مبثوثة هناوهناک هی فی الغالب احکام ذاتیة صیغت فی عبارات مرنة

توهم دون أن تحدّد و توحي دون أن تبیّن. 
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 :ثالثا أن اکثر ا+حکام الذاتیة التی اشتملت علیها دراسات سابقة هی ذات قیمة نقدیة عالیة ولکن من الصعب
 علی القراء و الدارسین تحدید ا%رادمنها. و من ثم کان التناول العلمی ضرورة یمکن به تفسیر هذه ا+حکام أو

نقض ما +یقوم علیه منها دلیل. 
 :رابعا ان الدراسة حول الشعر اکثر من النثر، لذلک رأینا أن نسهم بجهد متواضع فی رفع الغ' الذی حاق

 بصناعة النثر فی العربیة حین +حظنا أن مکتبة الدراسات ا+دبیة تشکوندرة ا+عمال التی إتخذت من نصوص
النثر موضوعا ًلها.

:و قد شملت العینات الث,ث 
ا+دب القدیم لحـنّا الفاخوری و-1 ل من کتاب الجامع فی تاریخ ا+دب العربی علی عنوان  » الجزء ا+وّ » 

ل مقاله حول ا+دب و تاریخه و خاصة تاریخ العصر الجاهلی و یمکنه أن یستغرق العینة  قداخترنا منه اوّ
-ا%طلوبة و التی حدّدناها بث,ثة آ+ف کلمة غطتها علی وجه التقریب خمس عشرة صفحة من هذا الکتاب.  -

ل مقاله حول ا+دب و تاریخه-2 ل لجرجی زیدان و قداخترنامنه اوّ ا%جلد ا+وّ » کتاب تاریخ آداب اللغة العربیة  » 
و خاصة تاریخ العصر الجاهلی و اختر ناکذلک منه ث,ثة ا)+ف ا+ولی من کلمات الکتاب. 

 کتاب العصر الجاهلی من سلسلة کتب تاریخ ا+دب العربی لشوقی ضیف.- 3
 و هنا ایضـاًتم اختیار ث,ثة ا)+ف ا+ولی من کلمات الکتاب. و بذلک بلغ مجموع العينات الث,ث تسعة آ+ف
 کلمة و هی کمیة +بأس بها فی مجال دراسة تنوع ا%فردات. وی,حظ أن النماذج ا%ختارة تنتمی جمیعا إلی
 مجال تاریخ ا+دب العربی و فیها یعالج الکاتب أحداثـاً و شخصیات من تاریخ ا+دب العربی علی طریقته

 الخاصة التی ینفردبها. و علی أی حال فان تشابه ا%وضوع العام للعینات هوشرط تحسینی و لیس شرطا من
 شروط الصحة. ذلک (ننا +ندرس د+لة کلمات بعینها و + نعالج شکلها اللغوی فی النصوص ولکنا نفحص

 خاصیة التنوع فی ا%فردات التی یستخدمها الکاتب فی نصوصه أیـاً کان ا%جال الد+لی الذی تنتمی إلیه هذه
 ا%فردات. و تبقی لنا مسألة هامة فی هذه الفقرة تختصّ ببیان مانعنیه بمصطلح الکلمة الذی اعتمدناه فی

 تحدید کمیة العینات ا%ختارة. اما علی مستوی اللغة ا%کتوبة فقد توّلی العرف و تقالید الرسم ا+م,ئی اعطاء
 تحدید للکلمة صادر عن منطق اللغة الخاص و فی الکتابة تظهر الکلمة علی هیئة مجموعة من الحروف ا%تصلة

 خطّـاً و التی یفصل بینها و بین ماسواها فراغ اوسع نسبیا. ذلکم اهم ما یتعلق بالعینات التی اختیرت للدراسة
والبحث. أمّا طریقة قیاسها فهی موضوع الفقرة التالیة. 

 القیاس- :2
و. جونسون فی دراسة »هناک عدة مقاییس اقترحت لقیاس خاصیة تنوع ا%فردات و من أهّمها ما اقترحه  » 
الناس فی ا%أزق و فیهما یری جونسون أنّ فی ا+مکان »بعنوان اللغة و العادات السلیمة فی الک,م و کتابه  » 

 ایجاد نسبة لتنوع ا%فردات فی النصّ أو فی جزء منه اذا ما حسبنا فیه النسبة بین الکلمات ا%تنوعة و ا%جموع
 الکلی للکلمات ا%کونة له. ویطلق جونسون علی الکلمات ا%تنوعة مصطلح ا+نواع و علی ا%جموع الکلی للکلمات

  و یقتضی هذا ا%قیاس أن ندخل فی دائرة الکلمات).TTRمصطلح الکل و من ثم یطلق علی نسبة التنوع (
-ا%تنوعة کل کلمة جدیدة ترد فی النص أو فی بعض أجزائه +ول مرة مع احتسابها مرة واحدة فی العدد مهما - 

. و تعتبر مثل هذه الکلمة نوعا و بعد إحصاء  تعددت مرات ورودها فی الجزء الذی نفحصه من النصّ
 . ا+نواع یتم ایجاد نسبة التنوع بقسمة عددها علی حاصل الجمع الکلی للکلمات الکل )عددالکلمات ا%تنوعة  ) ( )
و.جونسون »فقد اقتضانا التوصل إلی عدد الکلمات ا%تنوعة فی نصّ ما بالنسبة لکل عینة اَن نقوم بما اقترحه   » 

»و ما کتبه الدکتور سعد مصلوح فی مقالته (  . التی هی اساس لکتابة هذا ا%قال)4«

)1 الف نموذج جدول التفریغ من العصرالجاهلی لشوقی ضیف- ( – )(1جدول رقم 

ا+مةحیاةبتطورمعناهاتطورالتيالكلماتمنأدبکلمة

قدالحضارةا%دنيةادوارالیالبداوةدورمنانتقالهایةالعرب

الییتبادرالذیمعناهااخذتحتیمتقاربةمعانعلیهااختلفت

الیبهیقصد الذیالبليغا+نشائیالک,مهوالیوماذهاننا
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نثراامشعرااكانسواءالسامع&القراءعواطففيالتاثير

لمفيهالكلمةعنننقبالجاهليالعصرالیرجعنااذا

بمعنیآدبلفظةنجدانماالشعراءالسنةعلیتجرینجدها

العبدبنطرفةلسانعليجاءفقدالطعامالیالداعی

ینتقرفیناا)دبتری+الجفلیندعوا%شتاة فينحن

مناشتقواالناسالیهیدعیالذیبمعنیا%ادبةذلکمن

 عدد الکلمات ا%تنوعة :76

%76نسبة التنوع : 

)2 ب من تاریخ آداب اللغة العربیة لجرجی زیدان- ( )(1جدول رقم

اوعلومهاتاریخ اللغة آداب بتاریخا%راد علومهااللغة  آداب

منا+مة تاريخ فهو قرائحهمنتائجأبنائها عقول ثمار  تاريخ

فیالنظر یشمل عام تاریخ امة لکل العلمیة ا+دبية  ةالوجه

ادبیآخر اقتصادی آخر سياسيتاریخالی یتفرع احوالها  کل

منا+مة علی مر فیما یبحثالسیاسی فالتاریخ علمی او

نحوالحکومات انواع الدول من علیها توالی ماالحروب  الفتوح

ا+مةتلک فیها تقلبت التی ا+دوار یبین ا+جتماعی التاریخ  ذلک

فيالبسيط النظريتناول ا+قتصادیالتاریخاخ,قهاعاداتها حیث  من

قسغيرهاالصناعية الــزراعية احوالهاثروتها ا+مةتلکماليةتاریخ

العلمیاوا+دبیالتاريخمنهاالتاریخضروب سائر ذلک علی

63عدد الکلمات ا%تنوعة : 

%63نسبة التنوع : 

)3 ج من الجامع فی تاریخ ا+دب العربی للفاخوری- ( )(1جدول رقم 

فمنهمشتی مذاهبادبلفظة معنیفی اللغةعلماء ذهب 
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انهقالمن منهم التناولحسنالظرف انه قال  من

الخطاانواعجمیع عن بهيحترز ما معرفة عن ةعبار

ا+ستقامةالفضیلةسنة ا%حامد خطة انهجمیعا اقوالهم من یستفاد

انوجد عصر بعد عصرا اللفظةتاريختتبعمن ان

الجاهلیی
ن

علیهاسار التی تلک +سیما ا+خ,قیةالخطةبمعنی استعملوها 

ب,منی ادب علي جرواميموناعشي قال الصالح  السلف

ا%شهورالحديث من يتضحكما التعليم بمعني ايضااستعملوها نزق

العهداواخرالی ا+س,م ظهور بعدتادیبی فاحسن ربی  ادبنی

خطابفی الحجاج قال ا%عنوی ا%جال هذا ل,دبظل ا+موی

73عدد الکلمات ا%تنوعة : 

%73نسبة التنوع : 

 طرق حساب النسبة-3

 اقترح جونسون اربع طرق یمکن حساب نسبة تنوع ا%فردات باستخدام واحدة منها أو اکثر حسب مایراه
 الباحث مفیداً و محققـاً لهدفه من الدراسة. و هذا عرض مع التوضیح للطرق ا(ربع قبل تطبیقها علی العینات

الث,ث التی إخترناها للدراسة. 
:الطریقة ا+ولی ایجاد النسبة الکلّیة للتنوّع 

 و فیها تحتسب نسبة التنوع علی مستوی النص أو العینة بکاملها و یتطلّب حساب النسبة بهذه الطریقة حصر
اذا . مثال   :الکلمات ا%تنوعة فی النص کله و قسمة عددها علی الطول الکلی مقدّراً بعدد الکلمات ا%کونة للنصّ

  کلمه ،فان النسبة الکلیة للتنوع تحسب250کلمة وکان عدد الکلمات ا%تنوعة فیه 1000کان لدینا نص یتکون من  
%.25 وتساوی بذاک 250/1000بقسمة

الطریقة الثانیة إیجاد القیمة الوسیطة لنسبة التنوع : 
و یتطلب استخدام هذه الطریقة اتباع الخطوات ا)تیة : 

تقسیم النص أو العینة إلی اجزاء متساویة الطول.)1
حساب نسبة الکلمات ا%تنوعة إلی ا%جموع الکلی لکلمات کل جزء علی حدة.)2
 أخذ القیمة الوسیطة لقیم نسبة التنوع فی ا+جزاء ا%ختلفة و ذلک بجمع هذه القیم ثم قسمتها علی عدد)3

ا+جزاء ا%کونة للنص.
:الطریقة الثالثة ایجاد منحنی تناقص نسبة التنوع 

:ویتطلب ذلک 
تقسیم النص إلی اجزاء متساویة الطول. )1
 حساب النسبة فی الجزء ا+ول من النص و ذلک بحصر الکلمات ا%تنوعة و قسمة عددها علی ا%جموع)2

الکلی لکلمات الجزء . 
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 حصر الکلمات ا%تنوعة فی الجزء الثانی من النص دون أن ندخل فیها أی کلمة سبق ورودها فی الجزء)3
ا+ول. 

 ایجاد النسبة فی الجزء الثانی بقسمة عدد الکلمات ا%تنوعة التی تَم حصرها علی ا%جموع الکلی)4
لکلمات الجزء الثانی فقط. 

تتبع نفس الطریقة مع الجزء الثالث و کذلک سائر ا+جزاء إلی أن تنتهی جمیع ا+جزاء ا%کونة للعینة. )5

مـاً علی ث,ثة أجزاء و کان عدد الکلمات ا%تنوعة فی الجزء ا(ول 300مثال إذا کان النص ذا :   60 کلمة مقس-
  کلمة فإنّ حساب منحنی تناقص النسبة یتمّ بالطریقة .20 کلمة و فی الجزء الثالث 40کلمة و فی الجزء الثانی 

التالیة :

 %60 = 100 /60النسبة فی الجزء ا(ول : 

%40 = 100/ 40النسبة فی الجزء الثانی : 

%20 = 20/100النسبة فی الجزء الثالث : 

الطریقة الرابعة ایجاد منحنی تراکم نسبة التنوع : 
و یتم حسابه علی النحو التالی : 

 تقسیم النص إلی اجزاء متساویة الطول.) 1
 ایجاد النسبة بین الکلمات ا%تنوعة و ا%جموع الکلی لکلمات الجزء ا+ول.) 2
  بالنسبة للجزء الثانی یتم ایجاد النسبة بین الکلمات ا%تنوعة و التی لم یسبق لها أن ظهرت فی الجزء ا+ول) –3

و بین ا%جموع الکلی لکلمات هذا الجزء فقط. 
  نقوم بجمع عدد الکلمات ا%تنوعة فی الجزء ا+ول إلی عدد الکلمات ا%تنوعة فی الجزء الثانی ثم نحصل علی)4

نسبة التراکم بقسمة حاصل جمعها علی ا%جموع الکلی للکلمات فی الجزئین معـاً. 

  نسبة التراکم فی الجزء الثالث تساوی حاصل جمع عدد الکلمات ا%تنوعة فی ا+جزاء الث,ثة مقسوما علی)5
. و هکذا حتی تنتهی جمیع ا+جزاء ا%کونة مقدراً بعدد الکلمات ا%کونة ل,جزاء الث,ثة )الطول الکلی للنص  ) 
للنص أو العینة.. مثال *یجاد منحنی التراکم للعینة ا%ذکــورة فی ا%ثال السابق نخطو بالخطوات التالیة : :

6/0 = 60/100نسبة التنوع فی الجزء ا(ول : 

4/0 = 40/100نسبة التنوع فی الجزء الثانی : 

5/0 = 200 + /40 + 60نسبة تراکم التنوع حتی نهایة الجزء الثانی : 

2/0 = 20/100نسبة التنوع فی الجزء الثالث : 

4/0 = 300 /20 + 40 + 60نسبة تراکم التنوع حتی نهایة الجزء الثالث : 

 تلکم هی الطرق ا+ربع التی یمکن باستخدامها حساب نسبة تنوع ا%فردات فی ا+سلوب. ولیس من بینها واحدة
 هی أولی با+تباع من ا+خریات فجمیعها صالح لقیاس هذه الخاصیة، و +عطائنا مؤشراً دا+ً علی التنوع و

 علی حجم الثروة اللفظیة فی اسلوب الکاتب أوالشاعر. و اختیار طریقة دون اخری هو أمر مرجعه إلی الباحث
 نفسه. و لقداستخدمنا فی معالجة العینات الث,ث الطرق ا+ربع التی اسلفنا شرحها و ذلک بهدف تمییز أسالیب
 ا(ع,م الث,ثة و إن کـنّا فی بحثنا هذا لم نستفد جمیع ا+مکانات التی یمنحنا إیاها استخدام الطریقتین الثالثة

.  و الرابعة فذلک مالم نقصد إلیه حتی +نخرج بالبحث إلی إطالة تتجاوز الحدودَ
  نتائج القیاس-4

 نسجل و نقدّم فی مجموعة الجداول و الرسوم البیانیة ا)تیة النتائج التی توصلنا إلیها باستخدام هذا ا%قیاس
. لفحص النماذج ا%ختارة من کتابات الفاخوري و زیدان و ضیف

)2جدول (
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النسبة الکلیة للتنوع فی العینات الث,ث
النسبة الکلیة للتنوعالکاتب

يحنا الفاخور
جرجي زیدان
شوقي ضیف

31/0
30/0
29/0

     
)3جدول (

نسبة التنوع باستخدام القیمة الوسیطة فی العینات الث,ث
ً فی 30(کل عینة مقسمة الی  ) کلمة500 مجموعات. وتتکون ا%جموعة من 6 جزء ا

 القیمةقیم نسب التنوع فی اجزاء النصالکاتب
الوسیطة 123456

الفاخور
ي 

زیدان 
ضیف

75/0
73/0
73/0

76/0
73/0
77/0

73/0
67/0
77/0

78/0
73/0
75/0

76/0
77/0
73/0

71/0
73/0
78/0

75/0
73/0
76/0

)4جدول (
نسبة تناقص التنوع

) کلمة500(کل عینة مقسمة الی ستة اجزاء و الجزء یتکون من 

نسبة تناقص التنوع بین ا+جزاءالکاتب
123456

يالفاخور
زیدان
ضیف

52/0
47/0
48/0

41/0
29/0
29/0

28/0
29/0
37/0

24/0
23/0
27/0

22/0
32/0
19/0

18/0
16/0
17/0

)5جدول (
النسبة التراکمیة للتنوع فی العینات الث,ث
) کلمة500(کل عینة مقسمة الی ستة اجزاء و الجزء یتکون من 

النسبة التراکمیة للتنوع بین ا+جزاءالکاتب
123456

يالفاخور
زیدان
ضیف

52/0
47/0
48/0

47/0
38/0
39/0

40/0
35/0
38/0

36/0
32/0
31/0

33/0
32/0
32/0

31/0
30/0
29/0
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5- 

:م,حظات علی النتائج
ن,خط ابتداء ان قیاس النسبة الکلیة للتنوع یرشدنا إلی أن اکثر ا+سالیب الث,ثة تنوعا هو أسلوب الفاخوری (

  و د+لة).30/0 علی حین یتوسط اسلوب جرجی زیدان بینهما) (29/0 و أقلها هو أسلوب شوقی ضیف) (31/0
:النسبة الکلیة علی التنوع صحیحة إذا ما توافرفیها شرطان 

ل ان تکون أطول العینات التی هی موضوع ا%قارنة متساویة. :ا+وّ
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:الثانی أن نعرف بالضبط الطول الکلی للعینة. 
 و قد توافر لنا الشرطان فیما عالجنامن عینات فحددناها بث,ثة آ+ف کلمة لکل عینة و من ثم فالحکم الذی

 توصلنا إلیه صحیح فی إطار ا%ادة ا%ختارة و الشروط التی طبقت علیها. فالقیمة الوسیطة للتنوع فی اسلوب
). 76/0 و عند ضیف) (73/0 و هی عند زیدان) (75/0الفاخوري (

  الکثیر من طبیعة ا%قیاس من جهة و من خصائص أسالیب ا+ع,م الث,ثة من جهة2و1و یفسرلنا الشک,ن 
 اخری. ان معدل الزیادة فی عدد الکلمات ا%تنوعة أقل بکثیر من معدل الزیادة فی ا%جموع الکلی للکلمات ا%کونة

 للنص. و %ا کانت هذه ظاهرةعامة تحکم الع,قة ما بین الکلمات ا%تنوعة و ا%جموع الکلی لکلمات النصوص
  واحد مع جمیع ا(سالیب، فهی جمیعـاً تبدأ بقیمة أعلی ثم2و1وجدنا أن ا+تجاه العام للمنحنیات فی الشکلین 

ه إلی ا+نحدار حیث یبدو ا%نحنی ا%مثل +سلوب الفاخوری ینحدر انحدارا متوازنـاً و فیه اکثروضوحا بین  :تتجّ
 الث,ثة علی حین یبدو انحدار ا%نحنی فی اسلوب زیدان و ضیف +یکون انحدارا متوازنا بل فیه الرفعة و

ه یسقط ثم یرتفع ثم یسقط و یرتبط ذلک کلّه بنتائج قیاس نسبة  ا+نخفاض و هذا یدلّ علی اسلوبهما و تنوعّ
ویمثلها الشکل  و یمثلها الشکل) 4 و الجدول 1(التناقص    و من هذه)5 و الجدول 2( و قیاس نسبة التراکم 

:الزاویة نجد 
1 -.  أن اسلوب الفاخوری یتمیز بنسبة تراکم أعلی و نسبة تناقص أقلّ
  ان اسلوب زیدان علی حین یتوسط بین الفاخوري و ضیف یتمیز بنسبة تراکم أقّل نوعا ما من اسلوب-2

الفاخوری کما ان نسبة التناقص فی التنوع عنده أعلی من سابقه. 
  إنّ اسلوب ضیف یتمیز بأنه أقل ا+سالیب الث,ثة فی نسبة التراکم و انّه اوسطها جمیعـاً فی نسبة التناقص.-3

و نخرج مماسبق بأن اسلوب الفاخوری أعلی ا+سالیب الث,ثة تنوعا یلیه اسلوب زیدان ثم یأتی اسلوب ضیف. 
 و من ثم یمکن القول بطریق ا+قتضاء بأن حجم الثروة اللفظیة عند الکـتّاب الث,ثة یسیر فی خطوط موازیة –

 غالبـاً لنفس ا%نحنیات التی یسجلها قیاس خاصیة التنوع. و لقد +حظنا أن الفارق بین نسبة التنوع عند
ً علی حین یفصل بین الکـتّاب الث,ثة فارقٌ ملحوظ.  الفاخوري و زیدان و ضیف لیس کبیرا

 و نود أن نوکد أنّ الوصول الی هذه النتیجة من ا%وازنة بین ا+سالیب الث,ثة +تعنی قدحـاً و +مدحـاً بقدر ما
 تعنی التشخیص و التوصیف و تحدید موقف هذا ا+سلوب أوذاک من ا%عیار ا+حصائی الذی یجری تحکیمه. و
 من ا+همیة بمکان التأکید أیضا علی أن اسلوب الکاتب أوالشاعر +یمکن تمییزه بالطرق ا+حصائیة علی نحو

متکامل إ+ّ بتطبیق طاقم متعدد من ا%قاییس یمکن به قیاس عدد کبیر من الخواص ا+سلوبیة . 
 و العینات الث,ث التی نقوم ا+ن بفحصها تقدم لنا دلی, جیدا علی هذه الظاهرة. فالتقارب بین اسلوب

 الفاخوري و اسلوب زیدان و اسلوب ضیف فی خاصیة تنوع ا%فردات + یعنی ان اسلوبهم شی واحد. إنما الذی
 یعنیه ان هذه الخاصیة علی وجه الخصوص + تصلح ممیّزاً حاسمـاً بین اسلوبهم. و إذن فهناک خواص أخری

:غیر هذه الخاصیة هی التی ستتکفل بالتمییز الحاسم بین اسلوبهم.  فإن قیل و ماهی.  قلنا ذلک متروک : 
للتجربة و ا+ختبار و تطبیق عدد آخر من ا%قاییس. 

: ع,قة تنوع ا%فردات بصعوبة ا+سلوب-6
 بعض العلماء یقول ان وجود صلة وثیقة بین صعوبة ا+سلوب و ارتفاع نسبة التنوع فیه مماحدا بهم إلی القول

 بأن نسبة التنوع هی افضل مقیاس یمکن به اختبار مدی الصعوبة فی ا+سلوب. و ترجع الع,قة بین
 الخاصیتین إلی أمر یمکن توقعه فالکاتب أو الشاعر الذی یتمیز بنسبة تنوع عالیة فی ا%فردات أی بوجود عدد

 کبیر من الکلمات ا%تنوعة یلجأعادة إلی استخدام کلمات غیر مألوفة لکی یزید من تنوع ألفاظه. و تؤید و تصدّق
 النتائج التی حصلنا علیها من قیاس العینات الث,ث حکم الذوق الذی یقضی بأن کتابة الفاخوری تعتبر فی باب
 الصناعة ا+سلوبیة علی درجة من الصعوبة و التعقد إذا ما قیست إلی کتابة زیدان ثم إذا ما قیست إلی کتابة

.                                                       ضیف

مصادر البحث 
 من مجموعة تاریخ ا+دب العربی، دارا%عارف، القاهرة) 1د. شوقی ضیف العصر الجاهلی : (-1
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قیاس خاصیة تنوع ا%فردات فی ا+سلوب- :4       » د. سعد مصلوح مقالة  »
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