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ص  في املعالجة األسلوبي   فاعلية املنهج اإلحصائي  
 
 األدبي   ة للن

 فاطمة صغير

 الجزائر -املركز الجامعي بمغنية
Diden.bb@hotmail.fr 

 15/12/2019تاريخ قبول البحث:                                                                                                                                     28/7/2019تاريخ استالم البحث:           

 خلصص:امل

ة، الّتحليل األسلوبّي للّنص 
ّ
ر لها األدبّي، معالجة تروم املوضوعّية والّدق

ّ
للذلك يسخ

ّ
مناهج تسعفه في بيان خصائص  املحل

عن طريق تطبيق عملية اإلحصاء املساعدة على  العلمّيةالذي يهدف إلى  ، ومن جملة تلك املناهج املنهج اإلحصائّي األسلوبّية الّنّص 

 .الّداللية ومكّوناته بهدف فهم أبعاده الّنّص كشف جماليات 

 .اإلحصائية األسلوبّية؛  األدبّي  الّنّص  ؛الّتحليل األسلوبّي  :الكلمات املفتاحية

  تمهيد:

 في ساحة 
ً
 ملا كان سائدا

ً
، مغايرا

ً
غوّية واالجتماعّية بعد عصر الّنهضة توّجها جديدا

ّ
عرفت األبحاث العلمّية في ميدان العلوم الل

الّنهضة حمل إلى الّدراسات الّنظرّية الّروح العلمّية، نتيجة اقتناع العقول بأهّمية بعض الّتقنيات التي العلوم قبل ذلك العصر، فعهد 

غوّية، وسبيال للوصول إلى الحقائق 
ّ
ل مصدرا خصبا من مصادر املعرفة الل

ّ
من شأنها تحّقق تلك العلمّية، كتقنّية املقارنة التي تشك

 الجوهرّية.

ما كذلك في فكرة املنهجوال تنحصر ثمار الّنهضة 
ّ
  وضرورة اعتماده من العلمّية في تقنية املقارنة وحدها، وإن

ً
الباحثين طلبا

 للّتنظيم والّدقة.

غوّية، 
ّ
إّن تطبيق املقارنة واعتماد املنهج شمل كّل أصناف العلوم بما في ذلك األدب وبفضلهما ارتقت األبحاث األدبّية والل

غة.لى لت الجهود العلمّية إوتوصّ 
ّ
سانيات الذي يعنى بالّدراسات العلمّية لل

ّ
 معارف جديدة كعلم الل

 في ميالدها وظهور حقائق  ة كثيرةعلميّ  والحقيقة أّن حقوال
ً
 بصنيعها، ألّنها كانت سببا

ً
سانيات اعترافا

ّ
 لل

ً
تنحني اليوم إجالال

سان البشري حيث تتبعته بالّدراسة الّتاريخية والوصفية شارحة خصا
ّ
غويّ بشأن الل

ّ
ة ئصه بالّتفصيل، منتهية إلى ما ُيعرف باألسر الل

غات التي ال تنتمي إلى أصل واحد. باملقارنة بينمافتناولتها 
ّ
ّصصت الّدراسة الّتقابلية لل

ُ
 خ

غة وهي مستخدمة في أشكال 
ّ
غات أولى األلسنيون دراسة الل

ّ
 ةنسقيوبعد عقود من الّدراسات واألبحاث املّتصلة بمختلف الل

ة، أو نقصد بذلك األسلوبيّ  نازه، إنيغوي وما يمراسة هاهنا علم ُولد من رحم اللسانيات، مهمته النظر في النسيج اللى الد، وتولعديدة

 علم األسلوب.

 األسلوبي  
 
:ة والن  ص  األدبي 

م مختلف املؤّس 
ّ
ه ينظ

ّ
ن التعامل بين سات ويضبط قوانين اشتغالها الّنّص مرتكز أساس ي في الحياة االجتماعّية، ألن

ّ
ويقن

والفلسفي واألدبّي، وكّل نوع يؤّدي دوره في  ينيياس ي والدهائل من النصوص كالنص القانوني والّس  كمفرادها، ولذلك نجد أنفسنا أمام أ

سجيل، ولكّنه »عملّية تنظيم جانب معّين من أنشطة الحياة االجتماعّية، يقول حسن حنفي: 
ّ
الّنّص ليس مجّرد تدوين للحفظ والت

ل سلطة توجيه وتقنين وتشريع
ّ
 (1993)الباحثين،  «.ُيمث

ة للّنّص أهلته الحتالل الّصدارة في الّدراسات الحديثة الّتابعة لفروع معرفّية كثيرة كالّتاريخ وعلم االجتماع إّن هذه األهميّ 

بيعي
ّ
ل الوحدة الط

ّ
غة أّن الّنّص يمث

ّ
سبة لحقل الّنقد واألدب، حيث يرى علماء الل

ّ
ة وعلم الّنفس وعلوم الّسياسة، وكذلك هو األمر بالن

مين.للّتفاعل والّتواصل بين 
ّ
 املتكل
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ّ
ل الوحدة الط

ّ
ه بنية متماسكة ذات نسق داخلّي،  بيعية ملمارسةولكونه يشك

ّ
سانيات ونظرت إليه على أن

ّ
غة، حظي بعناية الل

ّ
الل

 (2008)الصبيحي،  ونحوية وداللية. منطقّيةتربط بين عناصره عالقات 

ما العبرة  ؤىيكتشفون مقّوماته، فأجمعت الر   ومن ثّم راح األلسنيون 
ّ
على أّن الّنّص ال ُيعتّد فيه بالكتابة والحجم، وإن

 (2001)يقطين،  «.هذه الوحدة ليست وحدة شكل بل وحدة معنىة، و الّنّص وحدة دالليّ »باالكتمال طبقا لقول سعيد يقطين: 

ت الّدراسات الّنّصية تتعاظم عند الّدارسين 
ّ
سانيات الّنّصية وعلم الّنّص، وظفر الّنّص األدبّي برعاية  اللغويينوظل

ّ
في حقل الل

سانية الكثيرة، فمن منظور 
ّ
ل الّنّص األدبّي بنية لغويّ البنيويينفائقة إذ حظي بمفاهيم كثيرة، توالت بحسب توالي املناهج الل

ّ
ة ، ُيشك

 لغةليس فاألدب »ذاتها قائمة ب
ّ
  ؛إال

ّ
ما في نظامه بالذ

ّ
 (barth, 1964) «.اتأي نظام من العالمات وليس جوهره في الّرسالة التي يحملها، وإن

ل ة إلى مقّوم أساس ي فيه، ُملّمح بمفهوم متمّيز للّنّص األدبّي  julia kristeva اجوليا كريستيفوتصدُح 
ّ
في الّتناص، حيث يتمث

غة وذلك بإقامة عالقات بين الكالم الّتواصلي الذي يهدف إلى اإلبالغ »تقول: 
ّ
نظام عبر لغوّي، يقوم الكاتب فيه بإعادة توزيع نظام الل

باشر، وبين امللفوظات القديمة واملعاصرة
ُ
 (julia, 1969) «.امل

كالنيين  والحقيقة ما من منهج قام في
ّ
خذ الّنّص موضوع بحث له، ومثلما ظفر بعناية الش

ّ
 وات

ّ
سانيات إال

ّ
، والبنيويينكنف الل

الثة املعتمدة في تعريفهم حظي كذلك باهتمام الباحثين األسلوبيّ 
ّ
جاهات الث

ّ
جاها أساسيا ضمن االت

ّ
ين، ذلك ألّنهم اعتبروا الّنّص ات

ده سامي محمد 
ّ
جاهات إلى األسلوب قد تقّدم صورة شبه وافية عن  ربمقدورنا أن ننظ»عبابنة: ملصطلح أسلوب، مثلما يؤك

ّ
من ثالثة ات

جاه الّنّص 
ّ
جاه القارئ، وات

ّ
جاه املؤلف وات

ّ
جاهات هي: ات

ّ
)عبابنة،  «.مختلف القضايا واملشكالت التي ُيثيرها الّتفكير في األسلوب، هذه االت

2010) 

على الّنّص، فراحوا يتأّملون بناء كلماته  –في محاولتهم إليجاد مفهوم دقيق وشامل لألسلوب  -ستند علماء األسلوبّية إذنلقد ا

ل عملّية صياغته وكّل ما من شأنه أن ُيكسبه الخصوصّية والفرادة األدبّية، وفي طليعة ذلك مسـألة 
ّ
وتركيب عبارته والّسمات التي تتخل

ائ
ّ
 ع أو املألوف.االنحراف عن الش

ز فيها أصحابها على عملّية االنحراف في تحديدهم ملاهية األسلوب
ّ
 والحقيقة أّن جّل الّدراسات األسلوبّية، رك

ً
أّن  ، علما

 ظاهرة أسلوبّية تدخل في إنشاء الن  
ّ
ّص األدبّي على وجه الخصوص، ثّم إّن ربط األسلوب باالنحراف ضمن مجال االنحراف ليس إال

بشكل واضح عن االهتمام بالّنّص األدبّي بعيدا عن االعتبارات الّتاريخّية والّنفسّية، أو أي اعتبار آخر خارج بنية  الّنصوص ُيعّبرتحليل 

غة ذاتها.
ّ
 (2010)عبابنة،  الّنّص وبنية الل

 
ً
ل في الواقع وانطالقا

ّ
مجال العمل األسلوبّي، حيث يكون الّتحليل دَعامته األساسّية  مّما تقّدم عرضه، نصل إلى أّن الّنّص يمث

ساخلفي تفحص أدواته وتشكيالته الفّنية، واستقصاء املفاهيم واألفكار الّد 
ّ
 ية في تكوينه من خالل الن

ّ
له تلك غوي الذي ج الل

ّ
تمث

 حيث شمل البناء العام للّنّص فتناول مكّوناته وأجزائه. املفاهيم واألفكار، وبذلك اكتس ى الّتحليل األسلوبّي للّنّص األدبّي أهمّية بالغة

 (1999)القضاة، 

وفي هذا الّسياق يكشف فرحان بدري الَحربي بوضوح الجوانب التي يطالها البحث األسلوبّي من الّنّص األدبّي فيقول: 

د دراسة خصائص األسلوب والصّ »
ّ
عر ور األسلوبية تؤك

ّ
ّية والّنعوت واملجازات واإليقاع وما فيه من جناس وأصوات وعلى الّنظام الش

عر وعلى الغموض وتوظيف األساطير والحكم واألمثال وغير ذلك مّما يستوعب من مباحث البالغة القديمة ويتجاوزها إلى 
ّ
ولغة الش

 (2003)الحربي،  «.مكتشفات األلسنّية

: ص  األدبي 
 
ة املعتمدة في دراسة الن جاهات األسلوبي 

 
 االت

غة بعد استخدامها نطقا أو كتابة، 
ّ
سانيات، وهي مصطلح حديث يتناول بالبحث الل

ّ
بات أكيدا أّن األسلوبّية َسليلة الل

 Stylistique deالّتعبيرية )هو رائد األسلوبية و (، De Saussureتلميذ دي سوسير )  (Charles Ballyمؤّسسها األول شارل بارلي )

l’expression ما يولي عنايته للّتعبير املنطوق، فيبحث عن معنى العبارة ويتبّين
ّ
(، غير أّن هذا الّتيار ال يتناول الّنّص املكتوب وإن

رق التي تعطي العبارة صور 
ّ
سق الّتعبيري، كما تسعى أسلوبيته إلى بيان الط

ّ
تها، ومن ثّم فإّنها أسلوبّية سماتها الوجدانّية وموقعها في الن

غة اليوميّ 
ّ
غوي الخاّص بالل

ّ
غة األدبّية.وصفّية تعنى بالُبنى ووظائفها داخل الّنظام الل

ّ
 (1999)النحوي،  ة املباشرة، وليس الل

غة 
ّ
استعماال إراديا واعيا وجماليا مقصودا، بخالف الفرد وُيبّرر شارل بالي عزله األسلوبّية عن األدب بكون األديب يستعمل الل

روف العاّمة، مّما جّر عليه وَ 
ّ
بال من االنتقادات عّجلت بملء تيارات أسلوبّية جديدة تعمل على االعادي الذي يستعملها للكالم في الظ

 ربط علم األسلوب باألدب.
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ص
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عرف كذلك باألسلوبّية الّتكوينّية  (Stylistique génétique)ويأتي في طليعة هذه الّتيارات األسلوبّية الفردّية 
ُ
والتي ت

غة بدراسة األدب، متجاوزا في معالجته Leo-Spitserوأسلوبّية الكاتب لصاحبها ليو سبيتزر )
ّ
( الّرامي من خاللها إلى ربط دراسة الل

غة إلى النّ 
ّ
راكيب ووظيفتها في نظام الل

ّ
 (1984)درويش،  العلل واألسباب الكامنة خلف تكوين الّنّص.في  ظرللّنّص األدبّي البحث في أوجه الت

ز سبيتزر
ّ
في تحليله للّنّص األدبّي على الخصائص األسلوبّية التي تمّيز ُمنشئه باعتباره فردا قادرا على الّتعبير عن قصده  لقد رك

ثر يهمل أ وكشف دواخله وكوامنه، وهو األمر الذي يش ي بحتمية العالقة بين العناصر األسلوبّية والعالم الّنفس ي للكاتب، دون أن

 ّي.البيئة واملجتمع في العمل األدب

( التي Stylistique Structuraleومن أكثر أفنان األسلوبّية رواجا في الّتحليل األسلوبي للّنّص األدبّي األسلوبّية البنيوّية )

عرف أيضا باسم األسلوبّية الهيكلّية واألسلوبّية الوظيفّية، وقد رفع لواءها كّل من رومان جاكبسون )
ُ
( Roman Jackobsonت

 ( في املستويين: الّنظري والّتطبيقي.Michael Riffaterreوميشال ريفاتير )

اهرة األسلوبّية ال يكمن في 
ّ
غة والكالم، وُيؤمن بأّن أساس الظ

ّ
يأخذ هذا املنهج بآراء دي سوسير القائمة على الّتفريق بين الل

غة، بل في الوظائف التي تؤديها داخل الّنّص، ولذلك تأخذ البنيوّية بالقراءة 
ّ
املتكاملة للّنّص، مثلما يشير إليه عبد الّسالم نمطّية الل

سّدي في قوله: 
َ
الّنّص بنية متكاملة تحكم العالقات بين عناصرها قوانين خاّصة بها وتعتمد صفة كّل عنصر من العناصر على بنية »امل

غة والكالم ماثال في أعمال كّل البنيويين
ّ
 (1983)املسدي،  «.الكّل، لذلك كان هذا الّتمييز بين الل

غة، يستخرجها الكاتب بنّية توجيهها إلى هدف معين، 
ّ
وطبقا لهذا الّتنظير، تكون دراسة األسلوب بوصفه طاقة كامنة في الل

عرّية من منظور 
ّ
وهذه الّدراسة تستهدف الخطاب الفّني في لغته التي تخلق أسلوبها الخاص املتمّيز عن باقي الخطابات في الوظيفة الش

 (2015)بودوخة،  جاكبسون.

 
ً
الّنّص موطن األسلوب األدبّي  أّما أساس األسلوبّية البنيوّية عند ميشال ريفاتير، فيكمن في تحليل الخطاب األدبّي، معتبرا

 (1993)ريفاتير،  «.األسلوب شكل فردّي ذي مقصدّية أدبّية»الذي يعّرفه بقوله: 

صال األسلوب باملتلّق 
ّ
في  األسلوبّن القارئ ينتبه إلى عناصر الّنّص البارزة واملتمّيزة لكونها منبع ، إذ إيويثير ريفاتير قضّية ات

 
ً
دا

ّ
 أّن بنية الّنّص األدبّي ذات مستويين لغويّ  الّنّص، مؤك

ّ
سيج الط

ّ
ل الن

ّ
ل نسبة حضور ين: األّول يمث

ّ
اني مزدوج ويمث

ّ
االنزياح في بيعي، والث

د عن ذلك عنصر املفاجأة الذي يصدم القارئ ويتسّبب في تشويش الفهم لديه، مثلما يرى محمد عّزام: 
ّ
ارتباط »الّنّص، حيث يتول

 لهمفهوم األسلوب بعنصر املفاجأة التي تصدم متقبل الرّ 
ً
ما كانت الّسمة األسلوبّية متضّمنة للمفاجأة سالة وتحدث تشويشا

ّ
، فكل

 فإنّ 
ُ
 (1989)عزام،  «.حدث خلخلة وهّزة في إدراك القارئ ووعيهها ت

ُفه عنصر املفاجأة في القارئ، طبقا لقول محمد 
ّ
اهرة األسلوبّية بحجم األثر الذي ُيخل

ّ
واألكثر من ذلك، ُيقّدر ريفاتير قيمة الظ

اهرة األسلوبّية تتناسب مع »عّزام دائما: 
ّ
 إّن قيمة الظ

ً
حدثها تناسبا

ُ
 طرديّ  حّدة املفاجأة التي ت

ً
 (1989)عزام،  «.ا

ما هو 
ّ
ه الّبد أن نعلم صنف القارئ الذي أعطاه ريفاتير هذه املنزلة في تحديد منّبهات الّنّص، وحتما ليس أّي قارئ، وإن

ّ
غير أن

واهر وتفكيك الّنّص تّم إعادة بنائه من جديد. ( فوحده القادر علىarchi lecteurالقارئ الّنموذجي )
ّ
 اكتشاف الظ

جاهات التي شاع استخدامها في الّتحليل األسلوبي للّنصوص األدبّية، نجد منهجا آخر سّجل حضورا قوّيا  هذه وإضافة إلى
ّ
االت

نا نقصد بذلك املنهج اإلحصائّي 
ّ
املنهج اإلحصائي؟ وما  فمافي مقاربة األعمال األدبّية،  معتمدا الذي صار في حقل األسلوبّية، إن

 خصائصه؟ وما جدواه في معالجة الّنّص األدبّي؟

: جدوى املنهج اإلحصائي   ص  األدبي 
 
ة للن  في املعالجة األسلوبي 

غة واألدب، يدفع الفوض ى والعشوائية أثناء عرض املعرفة، كما ُيعي
ّ
ن على الوصول إلى الشّك أّن اعتماد املنهج في حقلي الل

قافّية في العصر الحديث، بعد أن ظهرت أهّم النّ 
ّ
ورات الث

ّ
في توجيه األبحاث والّدراسات  تهيتائج بشكل دقيق، ولذلك قامت في سبيله الث

بها البحث العلميّ »التي لم تعد تخلو منه ألّن 
ّ
وسبب تقّدم  املعاصر، الّتحكم في املنهج ركن في املعرفة ويوصل إلى الحقيقة التي يتطل

مهم في املنهج واعتمادهم على الّدقة واملوضوعيّ 
ُ
عوب هو تحك

ّ
 (2005)بلعيد،  «ة.الش

الذي يقوم على علم اإلحصاء املخّصص لّدراسة كيفية جمع  ة املنهج اإلحصائّي ومن بين املناهج املحّققة للّدقة واملوضوعيّ 

 
ّ
ل الط

ّ
ه يمث

ّ
ريقة املعلومات وتحويلها إلى بيانات رقمّية في جداول، قابلة للّتحليل تحليال رياضيا، يفض ي إلى نتائج قابلة للّتغيير، وألن

اهرة التي تكون قيد  ةتائج، اعتمدته مختلف الحقول املعرفّية لكونه أكثر صّح العلمّية في بلوغ النّ 
ّ
فظي في تعليل الظ

ّ
من الوصف الل

 الّدراسة.
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  حصائي  تعريف املنهج اإل: 

لها نجدها جميعا تشير إلى أهّم أسسه وخصائصه ولعّل أشهر التي خّص الّدارسون بها املنهج اإلحصائي، وبتأّم  التعارفتّنوعت 

فرع من الّدراسات الّرياضية التي تعتمد على جمع املعلومات والبيانات »إذ قال:  ؛ما جاء على لسان عبد الّناصر جندلي التعارفتلك 

 (2005)الجندلي،  «ملدّونة معينة وتنظيميها وتبويبها وعرضها جدوليا أو بيانيا ثّم تحليلها واستخالص الّنتائج بشأنها والعمل على تفسيرها.

 ويراه عبد القادر 
ً
 توضيحيّ  حليمي منهجا

ً
هو مجموعة من األساسيات املتنّوعة املستعملة لجمع املعطيات »فيقول:  ا

 اإلحصائية وتحليلها رياضيّ 
ً
 (1994)حليمي،  «لغرض إظهار االستدالالت العلمّية التي قد تبدو في الغالب غير واضحة. ا

 بينما ينعته حسين عبد الحميد أح
ً
ريقة العلمّية الكّمية قائال

ّ
 : »مد رشوان بالط

ً
  هو تجّمع املاّدة العلمّية تجميعا

ً
وهو  كّميا

 (2004)رشوان،  «ة أي في صورة كمّية.بذلك يعكس البحث العلمّي في صورة رياضّية باألرقام والّرسوم البيانيّ 

جمع على 
ُ
أّن املنهج اإلحصائي، يستند إلى الّرياضيات في تحليالته الكّمية طلبا للّدقة والعلمّية إّن هذه املفاهيم وغيرها ت

يه خاّصة بعد أن غدا الحاسوب متاحا للجميع، وساعد الباحثين على إخراج نتائج واملوضوعيّ 
ّ
ة، ولذلك سارعت مختلف العلوم إلى تبن

 أبحاثهم من حالة الّتخمين إلى حالة اإلحصاء الّرقمّي.

غويّ و 
ّ
ما اعتمدت هي األخرى املنهج اإلحصائّي لم تبق الّدراسات األدبّية والل

ّ
رائق اإلحصائية ولغة األرقام، وإن

ّ
في  ة بمنأى عن الط

غوّية بشكل دقيق، سواء أكان ذلك في املفردات أم 
ّ
واهر الل

ّ
راكيب، وخير مثال على هذا الّتبني األسلوبّية اإلحصائية.في رصد الظ

ّ
 الت

 ة اإلحصائي   املعالجة :األسلوبي  ص  األدبي 
 
 ة للن

روم بعبارة املعالجة األسلوبّية اإلحصائية للّنّص األدبّي تحليله ومقاربته أسلوبيا باعتماد املنهج اإلحصائي رجاء توضيح 
َ
ن

 (vian, 1965) الّتعبير الفردّي للكاتب وتفاعله إلى محتوى الّرسالة.

غة أو تلك، إلى 
ّ
هذا األسلوب ومعلوم أّن الّتحليل األسلوبي هو محاولة الوقوف على انتماء الّنّص الذي يتّم تحليله إلى هذه الل

ل وسائل معينة  (2011)الحباشة،  جل بيان الّسمات املخصوصة والّسمات املتداخلة،الوظيفي أو ذلك، من أ
ّ
وهذه العملّية ينتقي لها املحل

ل بالطرائق الّرقمّية والّرياضيات، ومختلف األدوات اإلحصائيّ 
ّ
ح املحل

ّ
ة من ومنهجا من املناهج، يقوده إلى الغاية التي يبتغيها، فإذا تسل

 ة.جداول وأعمدة، يكون حينئذ بصدد املعالجة األسلوبّية اإلحصائيّ 

اتية ويحّقق الّدقة العلمّية واملوضوعية، كما يبتعد والذي ال مراء فيه أ
ّ
ل األسلوبي املعتمد للمنهج اإلحصائي ُيجانب الذ

ّ
حل

ُ
ّن امل

 
ً
الُبعد اإلحصائّي في »ما تّتصل بالغايات الّنفسية واإليديولوجية، يقول صالح فضل بهذا الخصوص:  عن األحكام املسبقة التي كثيرا

 (1984)فضل،  .«املوضوعية األساسّية التي يمكن باستخدامها تشخيص األساليب وتمييز الفروق بينهادراسة األسلوب هو من املعايير 

غوّية، مظهرا معدالت ونسب تكراراها 
ّ
ل بتمييز الّسمات الل

ّ
لقد انتبه الّدارسون إلى جدوى الّتحليل اإلحصائي، حيث يقوم املحل

غوي لصاحب الّنّص بكّل ُيسر، دون أن يقع ضحية االعتباطية واالنطباعية القائمة على عندئذ يتسّنى له 
ّ
تشخيص االستخدام الل

ما ُيعّول في معالجته للّنّص األدبّي على معارف العصر وعلومه آخذا بأسباب الّدرس العلمّي على حّد تعبير سعد مصلوح، 
ّ
وق، وإن

ّ
الذ

 الذي يحمّس الّدارسين على تبنيه قائ
ً
إّن املنظور اإلحصائي في معالجة الّنّص األدبّي... أداة كاشفة ومعينة ووسيلة منهجية واعدة، : »ال

سويغ املنطقي لألحكام والّتفسير املنضبط 
ّ
وهي قادرة على أن تخطو بنا خطوات فَساحا في سبيل عقلنة الّتذوق وعلمّية الّتناول والت

 
ّ
 (1993)مصلوح،  .«اهرات األدبّيةللظ

ل في معطياته كّمياجانب ذلك، َيسمح اإلحصاء الّرياض ي في املقاربة األسلوبّية للّنّص األدبّي بحصر  إلى
ّ
، وغالبا ما تتمث

ي 
ّ
سبة بين عدد ورود الكلمة في الّنّص واملجموع الكل

ّ
خضع للعملّيات الرياضّية، فيتّم تمثيل الن

ُ
غوية التي ت

ّ
عددّيا، مّما يعين الوحدات الل

 على مقارنتها بنصوص أخرى.

ل ما يناسبه، ومنها:
ّ
اهر أّن تطبيق املنهج اإلحصائي في الّتحليل األسلوبّي، يخضع لعّدة طرائق، ينتقى منها املحل

ّ
 والظ

حروف  –حروف جّر  –ظروف  –ضمائر  –صفات  –أفعال  –إحصاء كلمات الّنّص وتصنيفها حسب نوع الكلمة )أسماء  .1

 .أدوات ربط( –ط رب

 إحصاء نسبة األفعال إلى الّصفات من حيث العدد. .2

سبة لعدد كلمات الجملة. .3
ّ
 قياس معدالت األفعال بالن

 
ّ
ل على املكّونات والجدير بالذ

ّ
حل

ُ
ه، أو جملة أو مقطعا منه، فيقف امل

ّ
رائق، قد يمس الّنّص كل

ّ
كر أّن تطبيق إحدى هذه الط

غوي، قصد  باعتماد مرحلتين في غالب األحوال؛  األسلوبّيةويستخرج العناصر والّسمات 
ّ
إذ يقوم في املرحلة األولى بعملّية الوصف الل

ة وكثرة، أما
ّ
غوية األسلوبّية قل

ّ
غوية ذات القيمة األسلوبّية ثّم قياس معدالت تكرار تلك املثيرات أو العناصر الل

ّ
في  جرد املثيرات الل
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ل
ّ
انية فيصف املحل

ّ
الّتأثيرات اإلخبارية الّداللّية والجمالّية لتلك املثيرات، ثّم يحّدد قيمها األسلوبّية في إبداع املعنى، سواء  املرحلة الث

راكيب.
ّ
 من خالل الّصيغ أو الت

ل األسلوبّي 
ّ
اهرة األسلوبّية املمّيزةاملعتمد للمنهج اإلحصائّي  واملحل

ّ
 ، ينظر إلى الّنّص األدبّي نظرة فاحصة، توصله إلى الظ

جل إبراز راسة اإلحصائية، من أة، عندئذ ُيخضعها للّد كأن يالحظ شيوع األفعال أو الجمل الخبرّية أو األساليب البيانيّ  ،للّنّص 

ى هذا األمر الّبد 
ّ
بة عن ذلك االستخدام، ولكي يتأت

ّ
واهر األسلوبّية وتأويلها. أنالّدالالت املترت

ّ
ل القدرة على تحليل الظ

ّ
ر في املحل

ّ
 تتوف

 ؛والقياس الكّمي املحتكم إلى إجراءات الّتحليل اإلحصائي الّرياض ي أهمّية الّدراسة اإلحصائية تكمن في الوصف املوضوعيّ  إّن 

رابلس ي ومحمد العبد وعلي هنداوي وصالح فضل 
ّ
وألجل ذلك تبّناها الّدارسون في مقارباتهم للّنصوص األدبّية مثل محمد الهادي الط

ة، ملتزمين خطوات العملّية عا ارتقوا بالّدراسة اإلحصائية، بتطبيقها على العديد من األعمال اإلبداعيّ وسعد مصلوح، فهؤالء جمي

 وأدواتها اإلجرائية، وتتمثل الخطوات في:

1.  : ر األسلوبي  غوّية اختيارا وعن طريق الخلخلة وطرق مختلفة في الّتوزيع مّما تحديد املتغي 
ّ
ويراد به حصيلة توظيف الّسمات الل

 (1993)مصلوح،  رات األسلوبّية ممّيزة.جعل املتغيّ ي

2.  
 
: الت  شصيص األسلوبي 

ّ
ة الّنّص األسلوبّية، من خالل الكشف عن جل الّتعرف على هويّ ل من أهو عملّية يقوم بها املحل

 (1993)مصلوح،  نة.ة معيّ املؤشرات األسلوبّية الّناتجة عن عملّية اختيار عناصر لغويّ 

ةوإذا جئنا إلى   نجدها تنحصر في: األدوات اإلجرائي 

1.  : ر األسلوبي  ل كثافةقياس كثافة املتغي 
ّ
عدد الجمل املراد قياسها على  نوع من أنواع الجمل عن طريق قسمة كأن يقيس املحل

 مجموع عدد جمل الّنّص.

 مثل قياس نسبة األفعال إلى الّصفات.ن: يأسلوبي  رين قياس البنية بين متغي   .2

3.  
 
غويّ واملقصود استعمال املبدع لنوع معيّ رات: ة للمتغي  زعة املركزي  قياس الن

ّ
 ة.ن من االستخدامات الل

4.  
 
رات:قياس تشت  ويفيد هذا القياس في الّتفريق بين الّنصوص املتشابهة. ت بيانات املتغي 

ر  .5 وزيع االحتمالي للمتغي 
 
ل قياس تكرارات متغّير أسلوبّي معّين في أجزاء الّنّص الواحد.ات: قياس الت

ّ
 ويمث

األول  للدكتور سعد مصلوح، نجد كتابين رائدين في هذا املجال ،اإلحصائّية باألسلوبية هتمتاالدراسات الجاّدة التي  ومن

 ية إحصائية.بدراسة أسلو  الثاني فعنوانه في النص األدبي إحصائية، أمااألسلوب ـ دراسة لغوّية  عنوانه

للنظر العلمي في دراسة النص األدبي، طلبا  ،ضرورة االستفادة من الّدرس اللسانيلرجوع إليهما نلفي صاحبهما يلُح على باو 

املعايير يستوفيها  هذه، ويبدو أّن يير موضوعية للقياس والوصف واالستنباطمنهج ذي معااملنضبط والذي لن يتحقق إال باعتماد 

هو من املعايير املوضوعية األساسية التي يمكن باستخدامها بدليل قوله " البعد اإلحصائي في دراسة األسلوب  املنهج اإلحصائي

أهم ، وطبقا لذلك سنحاول الوقوق عند (1992)مصلوح، األسلوب دراسة لغوية إحصائية،  األساليب والتمييز بينها"تشخيص 

 املنهجية في التعامل مع النص األدبي. هذه ن، مع كشف أثرالخطوات اإلجرائية التي حددها سعد مصلوح في الدراستي

 
ا
 الصطوات اإلجرائية: أوال

  األدبي أثناء مقاربة النص ،لتطبيق املنهج اإلحصائيسّن الدكتور سعد مصلوح مجموعة من الخطوات اإلجرائية 
ً
 في: وتتمثل أساسا

 تكون نصوصا ملنش ئ واحد أو لعدد من املنشئين.دقيقا، كأن  اختياراعينات لل اختيار الدارس .1

تعينه على الوصول إلى  من أجل الحصول على مؤشرات عددية ؛التي يراها جديرة بالقياس الكميتحديد الدارس للخصائص  .2

 نتائج دقيقة وموضوعية.

أو البسيطة أو املركبة أو اإلنشائية أو  األسلوبية ولتكن مثال كثافة الجمل االسمية أو الفعليةالخصائص كثافة قياس  .3

يقسمها على طول النص أي مقدار في النص ثّم  املراد قياسه الجمل نوع ، فيقوم بحساب عدد مرات تكرارفي النص الخبرية

 في النص كله. أو الجمل عدد الكلمات

قسمة والتعبير بالوصف )الصفة( ثّم وذلك بحساب نسبة التعبير بالحدث )الفعل( عملية اإلحصاء  معادلة بوزيمان في اعتماد .4

= عدد  ف ص )نما يسميه سعد مصلوح بنسبة الفعل إلى الصفة فيحصل الدارس على  ،األفعال على عدد الصفات عدد

 / عدد الصفات.األفعال

كشف  ذلك ألنه ،، تبدو ناضجة أكثر في كتابه الثانياإلحصائية للنص األدبيشرح الدراسة والظاهر أّن جهود سعد مصلوح في 

ة التي ال يخلو منها أي نص أدبي، وكذلك التشكيل وبية مثل املتغيرات األسلوبيجميع املصطلحات التي ترد في املعالجة األسلبدقة 

 .يمثل العمل التحليلي للباحثلذي ا، إضافة إلى التشخيص األسلوبي وهو عمل تركيبي يقوم به املنش ئ األسلوبي
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 ، يعمد الباحث من خالله إلى:وللعلم فإّن التشخيص األسلوبي هو مجال املعالجة اإلحصائية

 تحديد املتغيرات األسلوبية التي يراها الباحث مسؤولة عن التمّيز األسلوبي في النص األدبي. .1

ـ قياس النسبة بين متغيرين  تتلخص في قياس كثافة املتغير األسلوبي ،عن طريق طرق معلومةالقيام بالوصف اإلحصائي  .2

 ة.أسلوبيين ـ قياس النزعة املركزي

 ئي.التحليل اإلحصا .3

   االستنتاج.  .4

 
ا
 ونتائجها املنهجية اإلحصائية في التعامل مع النص األدبي: أثر ثانيا

نأت به ، ةدراسة علمية دقيقة ومضبوط تهالباحثين على دراس قد ساعدت ،ّن املعالجة اإلحصائية للنص األدبيأ كما من ش

 .مثال كاألسلوب العلميكما ساعدت على عملية تشخيص أسلوبه وتمييزه عن سائر األساليب  ،عن األحكام الذوقية

ثر الصحفي، النثر األدبي عن أسلوب الن أسلوبتمييز أصناف األساليب، ك وليس هذا فحسب وإنما صار بمقدور الدارسين 

ألف فيها األديب عمله إنشاء املرأة أو الرجل، فضال عن إمكانية تحديد املرحلة العمرية التي وأيضا معرفة ما إذا كان هذا األسلوب من 

 إليها البحث سابقا. ، وهذا دائما بواسطة تطبيق معادلة بوزيمان التي أشاراألدبي

ي املنهج اإلحصائي تبنّ  فإن ،التي لطاملا عانى منها الباحثون  املجهولين أصحابهاإشكالية نسبة النصوص األدبية إلى وبخصوص 

نهم من االهتداء  ،في الدراسة األسلوبية
ّ
اتخاذ نصوص ثابتة معيارا  باعتماد البصمة األسلوبية التي تقتض ي ،الحقيقيينإلى منشئيها مك

الثابتة ملعرفة  في النصوصتم التوصل إليه بنظائره  ومقارنة ماه تللنص املشكوك في نسب السمات األسلوبية ثم تحديد، للقياس

  أو التشابه أو االنحراف عن النمط.التطابق 

عن هذا الحّد، وإنما تتجاوزه إلى معرفة طبيعة املعجم اللغوي للمنش ئ وال تقف فاعلية الدراسة األسلوبية اإلحصائية عند 

     توزيع التكراري لها داخل النص.الطريق قياس خاصية تنوع املفردات، بعد معرفة 

 على كشف جماليات الّنّص وفهم مكّوناته وأبعاده 
ً
وصفوة القول أّن اعتماد املنهج اإلحصائّي في الّتحليل األسلوبّي ساعد كثيرا

ه ليس غاية 
ّ
دين أن

ّ
ما هو عنصر الّداللّية، غير أّن هذه اإلنجازات لم تمنع بعض الّدارسين من تسجيل تحفظاتهم بشأنه، مؤك

ّ
في ذاته وإن

 إجرائّي فقط، يهدف إلى الوصول إلى الّنص اإلبداعّي.
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Abstract.  The stylistic analysis of the literary text is a treatment aiming objectivity and precision, this 
is why the analyst uses some curricula which help him to describe the stylistic characteristics of the 
text. One such curriculum is the statistical approach that aims at science by applying the statistical 
process in order to help to detect the aesthetics of the text and its components with a view to 
understanding its semantic dimensions. 

Keywords: The stylistic analysis;  the literary text; Statistical stylistic. 
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