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Abstract:
Literary criticism is one of the important literary arenas that helps us to recognize the
privileged literature, and it has based its evaluation on solid evidence, one of the
most important of which is the literary style used by author to write his literary work.
Vocabulary variation is one of the stylistic methods that, by measuring and
comparing it in literary texts of writers, we can find the treasure of existing
vocabulary available to each author. In fact, the statistical aspect in the study of
literary styles is one of the fundamental criteria for the evaluation of literary texts.
The importance of this review in the field of literary criticism, as an important step in
avoiding mere speculation and analysis, is to understand the authors' styles. There are
many ways to achieve the size of the vocabulary treasure for the various writers. The
method we have chosen in this study is Johnson's method, which by measuring the
similar and different vocabulary in literary texts of a writer and comparing it with
other authors' texts, it presents a clear and comparative picture of the vocabulary
variety in the literary texts of three great Abbasid writers, namely, Ibn al-Moghaafā,
Jahez, and Abu Hayan Touhidi. This research, with a descriptive-analytical method,
by comparing the styles of these authors, concluded that Jahez's style has the most
diverse vocabulary than the other two authors, and there is very little difference
between Ibn al-Moghaafā's style and Abu Hayan Touhidi's style. The main factor
behind these differences is the scientific environment in which Jahez has lived and
studied.
Keywords: Literary Style, Vocabulary Variation, Ibn al-Moghaafā, Jahez, Abu
Hayan Touhidi.
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خاصية تنوع املفردات يف األسلوب األدبي
دراسة تطبيقيه لنماذج من كتابات ابن املقفع و اجلاحظ وأبي حيان التوحيدي
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مهدي داوري دولت آبادي *
أمحد أميدوار **
امللخّص
النقد األدبي أحد اجملاالت اهلامّة يف الساحة األدبية .فهو يوصلنا إىل مررفة األدب الراقي .تستخرج أحكامه من خالل األسس والرناصرر
اهلامّة اليت من أبرزها األسلوب األدبي الذي يتخذه األديب ،لصياغة أثره نثراً أو شرراً .إنّ تنوع املفردات هو أحد املالمح األسلوبية اليت
ميكن بقياسها يف النصوص التوصل إىل الثراء اللغوي املوجود عند كلّ أديب .يف احلقيقة ،البرد اإل حصائي يف دراسرة األسرلوب هرو مرن
املرايري املوضوعية األساسية اليت ميكن باستخدامها تشخيص األساليب .ترجع أهمية هذه الدراسة يف حقل النقد األدبي إىل أنّها خطوة يف
طريق االبتراد عن الظنّ وسيطرة الذوق ،للكشف عن أسلوب هؤالء الكتاب .هذا من جانب ،ومن جانب آخر هذه البصمة األسرلوبية
تساعدنا يف توثيق النصوص اليت خيامرنا الشك يف صحّة نسبتها إليهم .للوصول إىل هذه الثرروة اللغويرة طررق كرثرية؛ أمّرا الطريقرة الريت
استخدمناها فهي طريقة جونسون اليت ابتكرها كيت جونسون أستاذ قسم اللسانيات يف جامرة بركلي بأمريكا .تقوم هذه الطريقة بإحصاء
الكلمات يف النصوص وقياسها بالنصوص األخرى وتقّدم صورة واضحة عن خاصية تنوع املفردات مع دراسة تطبيقية لكتابات ثالثة من
كبار كتّ اب النثر الفين يف الرصر الرباسي ،وهم ابن املقفع واجلاحظ وأبو حيان التوحيدي .أمّرا مرنها البحره فهرو يرتمرد علر الطريقرة
الوصفية .وصلت نتائا الدراسة باملقارنة بني أساليبهم إىل أنّ أسلوب اجلاحظ أكثر تنوّعاً بالنسبة إىل الكاتبني اآلخرين ،و أنه يوجد فارق
ضئيل بني أسلوب ابن املقفع و أبي حيان .ترجع األسباب الرئيسة هلذا الفارق إىل البيئرة الرلميرة الريت عاشرها اجلراحظ وثقافتره وجهروده
الفردية يف تثقيف نفسه وتوسيع مرارفها ،إضافة اىل أصالته الرربية .فاألصل الفارسي البن املقفع أثر يف اخنفاض تنوع مفرداته.
املفردات الرئيسية :األسلوب األدبي ،القياس ،تنوع املفردات ،ابن املقفع ،اجلاحظ ،أبو حيان التوحيدي
رمز تصنيف أصفهان59 :ث000
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1ر املقدمة
إنّ الكلمة أوّل عناصر األدب شرراً أو نثراً ،وهي الركن األساس من كلّ أثر أدبي وتلرب دوراً هامّا يف الرملية التواصلية .تنوع
املفردات مينح األديب التربري عن األحاسيس واألفكار باللفظ املناسب هلا ومتدّه بقدرة التأثري واإلقناع .إنّ الثروة اللغوية ذات
أهمية كربى يف اكتساب امللكة اللسانية .فهي تساعد املؤلف يف إنشاء ما يريد بسهولة وسرعة كما تساعده عل احلديه عن
املرن الواحد بألفاظ خمتلفة .من الواضح أنّ التكرار قبيح يف الرادة ومن عيوب الفصاحة والبالغة ،إال إذا ما كان عل مقتض
احلال ودلّ عل غرض بالغي ،مثل التأكيد والتقرير وغريهما .فبما أنّ التكرار عادة تردّ من الروامل اليت تقضي عل فصاحة
الكالم ،قام برض الرلماء من أمثال ابن أثري وأبي هالل الرسكري واخلطابي بإفراد باب خاصّ يف مؤلفاتهم ملسألة التكرار
وأغراضها البالغية يف اآلثار األدبية والقرآن الكريم ،لتبترد هذه اآلثار عن مظانّ عدم الفصاحة والبالغة .من هنا ،يتبني أنّ
تنوع املفردات يف األسلوب ميزة جيّدة للمؤلف.
الثروة اللغوية هي من أبرز امليزات األسلوبية والفنية لألدباء .فلذلك دراستها ترشدنا إىل قدرتهم يف استخدام املفردات
وطول باعهم يف أسإليب البيان املختلفة وطريقة استخدام هذه الثروة اللفظية والتررف عليها عند صياغة النص .من الطرق
اليت ميكن باستخدامها تشخيص هذه امليزة ،مرادلة جونسون 1اليت نشرحها يف السطور والصفحات التالية ،وهي تأتي يف جمال
األسلوبية اإلحصائية اليت تسر إىل رصد درجة تكرار ظواهر لغوية مرينة يف أسلوب شخص مرني رصداً علمياً دقيقاً وتنأى
عن املالحظة الرابرة وترفض جتزئة اإلحساس الصادر عن التقاط الظواهر (املسدي1181 ،م ،ص  ،)33وتصطنع اإلحصاء
لالقرتاب من املوضوعية والصحة واالبتراد عن سيطرة الذوق يف دراسة األساليب األدبية؛ وهذا يردّ من أهمّ دالئل اختيار
اإلحصاء يف دراسة اآلثار األدبية.
سنقوم يف هذا البحه باستخدام إحدى مرادلتها اليت اقرتحها كيت جونسون أستاذ قسم اللسانيات يف جامرة بركلي
بإمريكا .فهو من الرلماء الذين اهتموا بإجراء أحباث عل أساس علم اإلحصاء منها "تنوع املتكلم يف صياغة النص" ،الذي طبع
سنة  7991للميالد يف سان دجيو .يدعو سرد مصلوح الناقد املصري إىل تطبيق هذه املرادلة عل اآلثار األدبية الرربية وكتب
مقاالً عل أساس "قياس خاصية تنوّع املفردات يف األسلوب" واستخدم فيه علم اإلحصاء .إنّ هذا البحه يهدف إىل فحص
الثروة اللغوية املستخدمة عند ثالثة من الكُتاب واألدباء ،وهم ابن املقفع واجلاحظ وأبو حيان التوحيدي ويقدّم عرضاً نظرياً
إلحدى الطرق اإلحصائية املستخدمة يف قياس خاصية تنوع املفردات مع دراسة تطبيقية لنماذج من النصوص النثرية الرربية
هلؤالء الكتّاب الثالثة.
وال بد من اإلشارة أنّ كلّ الكلمات اليت يستخدمها املؤلف عند صياغة النص خيتلف عن كلّ الكلمات اليت يررفها .ال
يهدف هذا املقال إىل دراسة الضرب الثاني من الكلمات بل املراد هو الكلمات املستخدمة يف آثارهم.
ولرلّ أول سؤالٍ خيطر ببالنا ما أثر تنوع املفردات يف كتابة هؤالء الكتّاب الثالثة؟وطبراً كان هذا السؤال كبرياً بذاته ،ألنّ كُلّ
دراسة تريد أنْ تثبت فرضية أو نظريةً أو أن تصلَ إىل نتيجة ما .وفرضية هذا البحه هي أن تنوع املفردات يبيّن التوجه النفسي
والباطين للكاتب ،حيه يدلّ امتالء ذهن الكاتب باملفردات املتنوعة عل أنّه ميتلك مرجماً كبرياً أو خاصاً ومييزه عن سائر
1 .Johnson
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الكتاب واملفكرّين .ومن الطبيري أن خيتلف هذا الثراء اللغوي بني األدباء من الناحيتني :األوىل كمية هذه الثروة اللغوية عند كلّ
من الكتّاب؛ والثانية كيفية استخدام وتوزيع هذه الثروة اللغوية يف النصّ عند بنائه.
ومن املتوقع عندما نقوم برملية القياس يف خاصية تنوع املفردات للكتّاب الثالثة ونستخلص النتائا ،أن ميتاز برضهم عن
اآلخر يف إحدى الناحيتني أو كلتيهما .واآلن بناء عل هذه الفرضية اليت طرحناها ،نررض سؤالني هما يف غاية األهمية حول
املوضوع:
ي أثر من اآلثار هؤالء الثالثة من كبار كتّاب الرصر الرباسي يربّر عن ثراء لغوي نسيب باملقارنة إىل غريه؟ وما السبب؟
رأ ّ
ر كيف استخدموا خاصية تنوع املفردات عند صياغة نصوصهم؟
وأمّا قبل أن ندخل يف طريق إجراء املرادلة عل آثار هؤالء فيجب أن حندّد مريار الكلمة أو بربارة أخرى ما هي حنن بصدد
دراستها يف آثارهم.
0ر أهمية البحه
ومبررا أنّ تنرروع املفررردات ميّثررل الثررروة اللغويرة عنررد األديررب قتكررون تررابريه أدّق وتكررون الداللرة علر املرنر املررراد بشرركل أفضررل.
فالكلمات املستخدمة من جانب الناثر أو الناظم يف بناء النص ترترب من أبرز اخلواص األسلوبية اليت تدلّ عل ثروتره اللفظيرة
ومكانته بني األدباء وتركس لنا شخصريته األدبيرة وتفررده يف أسرلوب مرا .فمرن هنرا يتضرح مردى أهميرة البحره والترررف لتنروع
املفردات عند األدباء وقياسه بالنسبة إىل اآلخرين.
ترجع أيضاً أهمية البحه إىل كالم هايدغر ،وهو أنَّ اللغة بيت الوجود؛ بربارةٍ أخرى أن الوجود يتبلور كامالً يف اللسان
والكلمات وال يستطيع أحد أن يتصور شيئاً دون أن يلجأ إىل الكلمات؛ وهذا حقّ جداً .نرم إنّ الكلمة قنبلة تنفجر والتفجري
الداخلي والباطين للكلمات ختلق احلقائق ،فحقّاً إنّ الكلمات مليئة بالطاقة واستخدام الكلمات وتنوع املفردات تؤثّر تأثرياً
عميقاً عل مراجلة األديب للموضوع (هايدغر1383 ،هر.ش،ص  .) 311لذلك كلّ دراسة حول مفردات اآلثار األدبية حتظ
بأهمية كربى عند الباحثني .ثمّ قلّة الثروة اللغوية للمؤلفني تؤدّي إىل آثار سلبية يف اإلنتاج األدبي والفكري واإلبداعي والتواصل
االجتماعي .فاألدباء األحياء يستطيرون باستخدام هذه املرادلة تشخيص ثروتهم اللفظية وتنمية احلصيلة اللغوية وإثرائها عند
وجود الضرف .ميكن االعتماد عل قياس خاصية تنوع املفردات يف األسلوب عند الشكّ يف صحّة نسبة النص إىل املؤلف ال يف
حقل األدب فحسب ،بل يف حقول أخرى مثل النصوص القانونية.
3ر خلفية البحه
برد الذي قدّمناه من البحه والدراسة ،وجدنا أنّ سرد مصلوح أوّل من استخدم مرادلة جونسون يف دراسة أشرار الشرراء
الررب ،وهم الرقاد والرافري وطه حسني (مصلوح1181،م،ص  171ر  .)141يف إيران ،ألف حامد الصدقي مقاالت كثرية عل
أساس هذه املرادلة .وميكن للباحثني احلصول عليها من خالل اجملالت احملكمة اإليرانية يف جمال نقد األدب .ثمّ قام إبراهيم
األناري وأمحد أميدوار سنة  1311هر.ش بتطبيق هذه املرادلة عل مناذج اآلثار الشررية ألشرار "رهي مرريي وهوشنا ابتهاج
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وفريدون مشريي" .بردهما أجرى علي أصغر بوند الشهرياري وطاهرة سيد رضائي سنة  1313هر.ش حبثاً مستخدمنيِ هذه

املرادلة يف دراسة أشرار "فروغ فرخزاد وفرزانه خنجدي وخالده فروغ".
4ر مريار الكلمة يف هذه الدراسة
اهتمّ كثري من البحوث بالبحه حول مفهوم «الكلمة» ،منها حبوث قُدِّمت يف علم الصرف وعلم الرتكيب وعلم الداللة وعلم
املراجم وعلم األصوات وغريها .وحاول كثري من الرلماء حتديدها .ولوال ضيق اجملال ألفضنا بشرحها .ولكن املشهور أنّ أوّل
من اهتّم بترريف الكلمة وتقسيمها أفالطون ،حيه فرّق بني االسم والفرل يف لمل اللغة اليونانية وجرلها القسم الفرلي
والقسم االمسي (وحيديان كاميار7831 ،هر.ش،ص )38؛ وزاد فيها أرسطو قسماً جديداً يشمل حروف الرطف وحروف
اإلضافة وحرف الترريف والضمائر ( 7918 ،Hartmanم ،ص  .)18لقد اهتمّ برض الرلماء يف تصنيف الكلمة عل أساس
اتصاهلا وانفصاهلا؛ ويف صدر هؤالء بلومفيد (7999م) الذي يرى أنّ الكلمة هي أصغر شكل حرّ (حركات1118 ،م،ص ،)38
مبرن أنّ هناك شكالً حرّاً وآخر مقيداً .فاحلرّ ما يرد منفصالً ومتفرداً عمّا قبله وعمّا برده .فالضمائر املنفصلة "أنا وحنن وأنت
وهو" وغريها تشكلّ خطاباً مستقالَ يتألّف من كلمة واحدة .وأمّا املقيد فهو ما ال ميكن أن يأتي منفصالً بذاته مثل الضمائر
ت وأخرجه" ،فالتاء يف األول واهلاء يف الثاني ال ميكن أن تشكل خطابًا مستقالً فال جيوز أن يقال «تَ» و«هُ».
املتصلة يف "خرج َ
واملقياس يف هذا البحه هو الشكل احلرّ للكلمة اليت تظهر عل هيئة جمموعة من احلروف املتصلة خطاً واليت يفصل بينها
وبني ماسواها فراغ أوسع نسبياً من كلتا اجلهتني.1
9ر خطة البحه
تأتي يف هذا القسم من املقال مراحل إجراء املرادلة .وسنشرح كلّ قسم منها حسب الرتتيب7:ر حتديد الرينات اليت جيري عليها
البحه؛ 1ر مرايري تنوع الكلمة وتكرارها؛ 3ر طرق إحصاء نسبة التنوع؛ 4ر عرض للمرايري وطريقة تطبيقها عل الرينات؛ 5ر
نتيجة تطبيق املرايري عل الرينات؛ 1ر حتليل املرطيات.
5ر1ر الرينات املدروسة
وقد اخرتنا من كتابات هؤالء االعالم الثالثة كتباً أدبية كالتالي:
* كتاب كليلة ودمنة البن املقفع؛ وقد اخرتنا منه الباب األوّل ،وهو باب األسد والثور؛
* كتاب البيان والتبيني للجاحظ؛ وقد اخرتنا منه اجلزء الثاله الذي مسّ بابًا منه كتاب الرصا؛
* كتاب اإلمتاع واملؤانسة ألبي حيان التوحيردي ،حيره قسرم حبروث كتابره إىل  .وقرد اخرتنرا منره الليلرة اخلامسرة والرشررين

والليلة السادسة والرشرين وقسماً من الليلة السابرة والرشرين.
 .1راجررع مقالررة سرررد مصررلوح7937( ،م) حتررت عنرروان قيرراس خاص رية تنرروع املفررردات يف األسررلوب ،ص758؛ وك رذلك كترراب حلمرري خليررل،
(7931م) برنوان الكلمة دراسة لغويه ومرجمية ،اهليئة املصرية الرامة للكتاب ،ص .89
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واجلدير بالذكر أنّ النماذج اليت اخرتناهرا تردخل لميرهرا يف إطرار األدب الرربري وعراجلوا فيهرا موضروعات اجتماعيرة أدبيرة
بكتابات نثرية متنوعة .وقد اخرتنا من كلّ كاتب عينة من كتاباته الّيت مر ذكرها متكونة من ثالثة آالف كلمة.
9ر1ر1ر سبب اختيار هؤالء األدباء
وأمّا السبب الذي دفرنا إىل اختيار هؤالء األعالم فهو أوّالً أنّ هؤالء الثالثة من أهمّ أعالم األدب الرربري يف صرناعة النثرر يف
الرصر الرباسي وكان هلم دور هامّ يف جماالت األدب والثقافة والنقد ويرتربون من أهم املتخصصني يف فنّ الكتابة وكذلك حظري
أدبهم بانتشار واسع بني القراء من ذلك اليوم إىل يومنا هذا؛ ناهيك أنه هلرم آراء نقديرة عرن اآلخررين؛ وثانيراً أنّ أكثرر األحكرام
اليت تصدر هلؤالء األعالم هي أحكام ذاتية؛ وربّما تكون صحيحة ،إال أنّها مل تقم عل برهان ودليل علمي؛ فلذلك أردنا أن
خنطو هذه اخلطوة باملنها الرلمي لنرى مدى صحّة هذه األحكام.
9ر1ر0ر سبب اختيار الرينّات
يرجع سبب اختيار الرينات يف الدراسات اإلحصائية إىل األمرين :أوال أنه يكون من املستحيل عدّ كرل اجملتمرع اإلحصرائي؛
عل سبيل املثال إذا أراد باحه عدّ كلّ جنوم السماء ال ميكنه هذا األمر وإن أمض كلّ حياتره يف اإلحصراء؛ ثانيرا أنره يكرون عردّ
كلّ اجملتمع اإلحصائي صرباً ،ومن أسبابه عدم توفّر كلّ اجملتمع اإلحصائي أو تضييع الوقت الكثري من الباحره؛ وهلرذا السربب
اخرتنا عينات من هؤالء األدباء ،ألنّ ع ّد كلّ مفردات آثارهم يستغرق زمنًا طويالً وال طائل فيه.
9ر0ر مرايري التنوع و التكرار
نرترب الفرل واالسم كلمة واحدة مهما اختلفرت صريغهما أو اختلرف ترذكريهما وتأنيثهمرا أو إفرادهمرا وتثنيتهمرا ولمرهمرا .وإذا
ترررددّت صرريا اجلمرروع يف األمسرراء احتسرربت أنواعراً .وإذا اتصررلت باالسررم اليراء الالحقررة الدالرة علر النسررب أو الحقررة املصرردر
الصناعي فإنّ الصور الثالثة ترترب تنوعاً مثل ماء ر مائي ر مائية .وكذلك إذا دلّت كلمة واحدة عل أكثرر مرن مرنر مرجمري علر
جهة االشرتاك اعتربت كلمات متنوعة؛ وكذا إذا اختلفت صيا األفرال واملصرادر واملشرتقات برني الثالثري والربراعي واخلماسري
حتسب كلمات متنوعة؛ وكذلك ترد الكلمة الرئيسة مهما ترددت السوابق واللواحق .فهذه هي أهرمّ الشرروط الريت التزمناهرا يف
اإلحصاء وعند تطبيقها عل الرينات.
9ر3ر طرق إحصاء النسبة

1

قبل التطرق إىل بيان طرق إحصاء نسبة التنوع ،نذكر باختصار كيفية تفريا الرينات الرثالث الشراملة كرلّ واحرد منهرا علر ثالثرة
آالف كلمة ،وهي أنّه جيب أن خنترار لكرلّ عينرة ثالثرني جردوالً ينقسرم كرلّ واحرد منهرا إىل مئرة قسرم توضرع يف كرل قسرم كلمرة
واحدة .ثم نراجع كلّ كلمة من كلمات اجلداول ونقارنها مع باقي الكلمرات .فراذا كانرت الكلمرة مكررّرة يف نفرس اجلردول رمزنرا
إليها باخلط األسود وإذا كانت الكلمرة مكرررة يف اجلرداول األخررى رمزنرا إليهرا براخلط ااألمحرر والطريقرة نفسرها نتبرهرا يف براقي

 .1راجع مقالة سرد مصلوح (7937م) برنوان قياس خاصية تنوع املفردات يف األسلوب،ص .753
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الرينات ،فبرد االنتهاء نستخلص عدد الكلمات املتنوعة يف كلّ جدول بالنسربة إىل اجلرداول األخررى ونكترب هرذين الررقمني يف
أسفل اجلدول .ثم ميكن أن نستخدم اجلداول للتصفية لضمان عدم التكرار.
9ر4ر عرض للمرايري وطريقة تطبيقه عل الرينات
وأمّا الطرق اليت يتمّ من خالهلا إحصاء نسبة تنوع املفردات فهي أربرة طرق نذكرها باختصار عل الرتتيب اآلتي:
9ر4ر1ر إجياد النسبة الكلية للتنوع
وذلك يتمّ من خالل حصر الكلمرات املتنوعرة يف الرينرة كلّهرا ،ومرن ثرمّ قسرمة الرردد احلاصرل علر الطرول الكلري للرينرة،
وهكذا يف الرينات األخرى فنحصل عل النسبة الكلية للتنوع يف املفردات .فمثالً عند حصر الكلمات املتنوعة يف عينرة أبري حيران
التوحيدي توصلنا إىل تنروع قَردْرُه  119مرن أصرل  8111كلمرة .فالنسربة الكليرة للتنروع يف مفرداتره سرتكون  ،1/38وللجراحظ
كانت النسبة  1/31والبن املقفع كانت النسبة 1./39
9ر4ر0ر إجياد مردل نسبة التنوع
ل جرزء
يف هذه الطريقة ،نقسّم كلّ عينة من الرينات املتكونة مرن  8111كلمرة إىل سرتّة أجرزاء متسراوية الطرول ،حبيره أ ّن كر ّ
حيتوي عل  511كلمة ،ثم برد ذلك حنصي الكلمات املتنوعة املتبقية من كل جدولٍ مشرطوبٍ براخلط األسرود وجنمرع الكلمرات
كلّ جزء من هذه األجزاء الستّة ثم نقسمه عل اخلمسة ،ألنّ كرلّ جرزء حيتروي علر مخسرة جرداول ،ثرم جنمرع األجرزاء السرتة
ل من الرينات .فاحلاصل يكون مردل نسبة التنوع يف املفردات.
ونقسمها عل الستة ،وهي عدد أجزاء ك ّ
جدول رقم ( )7منوذج جدول التفريا
قياس جونسون الختبار تنوع املفردات يف النص
مصدر النص :البيان والتبيني للجاحظ
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9ر4ر3ر إجياد منحن تناقص نسبة التنوع
يف هذه الطريقة ،يتمّ تقسيم الرينة إىل ستّة أجزاء متساوية الطول ثم حساب النسربة يف اجلرزء األوّل ،وذلرك حبصرر الكلمرات
املتنوعة وقسمة عددها عل اجملموع الكلي لكلمات اجلزء ،ومِن ثمّ حصر الكلمرات املتنوعرة يف اجلرزء الثراني مرن الرنص دون أن
ي كلمة سبق ورودها يف اجلزء األ ّول ثمّ تقسيمها عل اجملمروع الكلري لكلمرات اجلرزء الثراني فقرط ،وهكرذا يف بقيرة
ندخل فيها أ ّ
األجزاء األربرة الباقية.
9ر4ر4ر إجياد منحن تراكم نسبة التنوع
يف هذه الطريقة أيضاً ،يتمّ تقسيم الرينرة إىل أجرزاء متسراوية الطرول ثرم إجيراد النسربة برني الكلمرات املتنوعرة واجملمروع الكلري
لكلمات اجلزء األول .وأمّا بالنسبة إىل اجلزء الثاني فإنّره يرتمّ إجيراد النسربة برني الكلمرات املتنوعرة والريت مل توجرد يف اجلرزء األوّل
وبني اجملموع الكلي لكلمات اجلزء الثاني ثرم نقروم جبمرع الكلمرات املتنوعرة يف اجلرزء األوّل إىل عردد الكلمرات املتنوعرة يف اجلرزء
الثاني ثم نقسم حاصل لمرهرا علر اجملمروع الكلري للكلمرات يف اجلرزئني مرراً ،وهكرذا نسرري يف بقيرة األجرزاء حتّر يرتمّ الرنص
وتنتهي األجزاء فنحصل عل منحن تراكم نسبة التنوع يف املفرردات .وبررد إمترام عمليرات حسراب نسربة التنروع وتطبيرق األرقرام
املستخرجة من اجلداول والرينات عل طرق احملاسربة ،يرتمّ اسرتخراج النترائا .وحنرن سرجّلنا نترائا القيراس لكرلّ هرؤالء الكتّراب
الثالثة يف جداول ومنحنيات ليتبيّن الفرق وتتضح الصورة ملن يريد أن يرلمها وأدرجنا كلّ هذه النترائا واجلرداول واملنحنيرات يف
الصفحات اآلتية.
9ر9ر نتيجة تطبيق املرايري عل الرينات
برد االنتهاء مرن كرلّ هرذه الرمليرات الريت طبّقناهرا علر طررق حسراب نسربة التنروع األربررة ،اآلن نسرجّل يف جمموعرة اجلرداول
والرسوم البيانية اآلتية النتائا اليت توصلنا إليها من خالل استخدام هذا املقياس لفحص النماذج املختارة من كتابرات ابرن املقفرع
واجلاحظ وأبيحيان التوحيدي.
فنرى أنّ النسبة الكلية للتنوع عند اجلاحظ حتتلّ املرتبة األوىل ،ومن برد ذاك يتلوه ابن املقفع ثرم أبوحيران التوحيردي .ويؤيّرد
ماحصلنا عليه يف النسبة الكلية للتنوع ،مردل نسبة التنوع اليت يسمّيها البرض القيمة الوسيطة لنسبة التنروع فنحصرل هنرا كرذلك
عل نفس النتيجة ،حبيه أ ّن اجلاحظ حيتاز املرتبة األوىل ثمّ ابن املقفع وبرده أبوحيان التوحيدي .هذا يف حني أنّ النسربة برني ابرن
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املقفع وبني أبي حيان التوحيدي ال ختتلف كثرياً وتكاد أن تكون متساوية ،يف حني أ ّن نسبة اجلاحظ هي أيضاً تقرتب من نسبة ابن
املقفع وأبي حيان بفارق ملحوظ وإن كانت حتتاز املرتبة األوىل وترلو بفارق ثالثة باملائة .هذا ما تبيّن بوضروح مرن خرالل األرقرام
والنسب املوجودة يف جدول رقم ( )7و جدول رقم (.)3

وأ ّما نترائا الطريقرة الثالثرة فهري أيضراً مؤشرر آخرر علر صرحّة نترائا الطرريقني األول والثراني؛ إذ يردّل بوضروح علر كرون
اجلاحظ يف املرتبة األوىل ثم ابن املقفع وبرد ذلك أبي حيان ،وإن كان تفسري هذه النتائا يف اجلدول الثاله حيتاج إىل حتليل وبيان
سنقوم به عند بيان حتليل النتائا .والطريقة الرابرة كذلك تظهرلنا تفروّق اجلراحظ ثرم ابرن املقفرع ومرن بررده أبري حيران .وهرذا مرا
نشرراهده مررن خررالل أرقررام نسربة تنرروع املفررردات يف النسربة الرتاكميررة وكررذلك يف نسربة تنرراقص التنرروع يف اجلرردولني رقررم ( )9و()8

وكذلك من خالل مشاهدة الشكلني ( )3و( .)7وسنأتي باجلداول واملنحنيات يف الصفحات اآلتية بشكل تفصيلي لتتضح الصرورة
أكثر فأكثر.
جدول()7
النسبة الكلية يف الرينات الثالث
الكاتب

النسبة الكلية للتنوع

ابن املقفع

1/39

اجلاحظ

1/31

أبوحيان التوحيدي

1/38

جدول()3
نسبة التنوع باستخدام مردل نسبة التنوع يف الرينات الثالث
(كلّ عينة مقسمة إىل  81جزءاً يف  1جمموعات ويتكون اجملموعة من  511كلمة)
قيم نسب التنوع يف أجزاء النص
1
7

3

8

9

5

مردل
مرنسدبةل
التنوع
نسبة
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1
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/11
1

11
1/

اجلاحظ

1
1/5

/13
1

/11
1

/18
1

/19
1

/11
1

19
1/

1
1/1

/53
1
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/11
1

/11
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1
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جدول()8
نسبة تناقص التنوع
(كلّ عينة مقسمة إىل ستة أجزاء كلّ جزء يتكوّن من  511كلمة)
نسبة تناقص التنوع بني األجزاء

الكاتب
7

3

8

9

5

1

ابن املقفع

1/59

1/39

1/31

1/31

1/71

/11
1

اجلاحظ

1/51

1/88

1/33

1/31

1/71

/77
1

1/51

1/31

1/38

1/71

1/75

/19
1

أبوحيان
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شكل()1
منحن نسبة التناقص يف الرينات الثالث
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جدول()4
النسبة الرتاكمية للتنوع يف الرينات الثالث
(كل عينة مقسمة إىل ستة أجزاء واجلزء يتكون من  511كلمة)
النسبة الرتاكمية للتنوع بني األجزاء

الكاتب
7
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9

5

1

ابن املقفع
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1/

1/97

1/89

1/81

1/33

/39
1

اجلاحظ

51
1/

1/99

1/89

1/89

1/87

/31
1
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1
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شكل()1
منحن نسبة الرتاكم يف الرينات الثالث
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9ر6ر حتليل املرطيات
فالحظنا أنّ قياس خاصية التنوع يف الطريقة األوىل ،وهو قياس النسبة الكليرة للتنروع يف الرينرات الرثالث يرشردنا إىل أنّ اجلراحظ
يكسب املرتبة األوىل من جهة كثرة تنوع مفرداته وبالنتيجة أسرلوبه أكثرر تنوعراً بالنسربة إىل ابرن املقفرع وأبري حيران التوحيردي .يف
حني أنّ ابن املقفع وأباحيان التوحيدي متساويان يف نسبة التنوع تقريبًا وبفارق ضئيل جداً نرى فيه أنّ تنوع ابن املقفع تفروّق تنروع
أبي حيان التوحيدي .ومثل هذه النتيجة حصلنا عليها يف الطريقة الثانية من طرق حساب نسبة التنروع ،وهري طريقرة مرردل نسربة
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التنوع أو ما يسمّ بالقيمة الوسيطة لنسبة التنوع .فمردل نسبة التنوع عنرد اجلراحظ يتمثرل يف  1/19يف حرني أ ّن هرذه النسربة عنرد
ابن املقفع تكون  1/11وعند أبي حيان التوحيدي تكون  .1/19فيما يلي مناذج من كتابات هؤالء الكتّاب الثالثة:
منوذج من أسلوب ابن املقفع:
قال دبشليم امللك لبيدبا الفيلسوف وهو رأس الرباهمة :إضرب لي مثالً ملتحابّني يقطع بينهما الكذوب احملتال حتى حيملهما على
العداوة والبغضاء .قال بيدبا :إذا ابتلى املتحابّان بأن يدخل بينهما الكذوب احملتال ،مل يلبثا أن يتقاطعا ويتدابرا وآفة املودّة
النميمة .ومن أمثال ذلك أنّه كان بأرض دستاوند رجل شيخ له ثالثة بنني فلمّا بلغوا أشدّهم أسرفوا يف مال أبيهم ومل يكونوا
احرتفوا حرفة يكسبون ألنفسهم بها خرياً فالمهم أبوهم ووعظهم على سوء فعلهم وكان من قوله هلم :يا بينّ إنّ صاحب الدنيا
يطلب ثالثة أمور لن يدركها إالّ بأربعة أشياء أمّا الثالثة اليت يطلب فالسعة يف الرزق و املنزلة يف الناس و الزاد لآلخرة .وأمّا
االربعة اليت حيتاج اليها يف درك هذه الثالثة فاكتساب املال يف أحسن وجهٍ يكون ثمّ حسن القيام على ما اكتسب منه ثمّ استثماره
ث ّم إنفاقه فيما يصلح املعيشة ويرضي األهل واإلخوان فيعود عليه نفعه يف اآلخرة (بال تا،ص.)17

منوذج من أسلوب اجلاحظ:
ونبدأ على اسم اللّه بذكر مذهب الشعوبية ومن يتحلى باسم التسوية ومبطاعنهم على خطباء العرب بأخذ املخصرة عند مناقلة
الكالم .ومساجلة اخلصوم باملوزون واملقفى ،واملنثور الذي مل يقف ،وباإلرجاز عند املتح ،وعند جماثاة اخلصم ،وساعة املشاولة،
ويف نفس اجملادلة واحملاورة.وكذلك األسجاع عند املنافرة واملفاخرة ،وإستعمال املنثور يف خطب احلمالة ،ويف مقامات الصّلح
وسل السخيمة ،والقول عند املعاقدة واملعاهدة ،وترك اللفظ جيري على سجيته وعلى سالمته ،حتى خيرج على غري صنعة وال اجتالب
تأليف ،وال التماس قافية ،وال تكلف لوزن .مع الذي عابوا من اإلشارة بالعصي ،واالتكاء على أطراف القسيّ ،وخدّ وجه األرض بها،
وإعتمادها عليها إذا اسحنفرت يف كالمها ،وافتنّت يوم احلفل يف مذاهبها ،ولزومهم العمائم يف أيام اجلموع ،وأخذ املخاصر يف
كل حال ،وجلوسها يف خطب النّكاح ،وقيامها يف خطب الصلح وكل ما دخل يف باب احلمالة ،وأكدّ شأن احملالفة ،وحقق حرمة
اجملاورة ،وخطبهم على رواحلهم يف املواسم العظام ،واجملامع الكبار .والتماسح باألكفّ ،والتحالف على النار ،والتعاقد على امللح،
وأخذ العهد املؤكد واليمني الغموس مثل قوهلم :ما سرى جنم وهبّت ريح ،وبلّ حبر صوفة ،و خالفت جرّة درة (بال تا ،ج،8ص .)1

منوذج من أسلوب أبي حيان التوحيدي:
وقال ـ أدام اللّه دولته ـ ليلة :أحبّ أن أمسع كالما يف مراتب النّظم و النّثر ،وإىل أيّ حدّ ينتهيان ،و على أيّ شكل يتّفقان ،و أيّهما
أمجع للفائدة ،و أرجع بالعائدة ،و أدخل يف الصّناعة ،و أوىل بالرباعة؟؟ فكان اجلواب :إنّ الكالم على الكالم صعب .قال :ومل؟
قلت :ألنّ الكالم على األمور املعتمد فيها على صور األمور وشكوهلا اليت تنقسم بني املعقول وبني ما يكون باحلسّ ممكن ،وفضاء
هذا متّسع ،و اجملال فيه خمتلف .فأمّا الكالم على الكالم فإنّه يدور على نفسه ،ويلتبس بعضه ببعضه ،وهلذا شقّ النّحو وما أشبه
النّحو من املنطق ،وكذلك النّثر والشّعر وعلى ذلك.
وقد قال الناس يف هذين الفنّني ض روبا من القول مل يبعدوا فيها من الوصف احلسن ،واإلنصاف احملمود ،والتّنافس املقبول ،إلّا
ما خالطه من التعصّب واحملك ،ألنّ صاحب هذين اخللقني ال خيلو من بعض املكابرة واملغالطة وبقدر ذلك يصري له مدخل فيما يراد
حتقيقه من بيان احلجة أو قصورها عما يرام من البلوغ بها ،وهذه آفة معرتضة يف أمور الدّين والدّنيا ،وال مطمع يف زواهلا ،ألنّها
سيّئة ،لكنّي مع هذه الشّوكة احلادّة ،واخلطّة الكادّة ،أقول ما وعيته عن أرباب هذا الشّأن،
ناشئة من الطّبائع املختلفة ،والعادات ال ّ
واملنتمني هلذا الفن ،وإن عنّ شيء يكون شكال لذلك وصلته به تكميال للشّرح ،واستيعابا للباب ،وصمدا للغاية ،وأخذا باحلياطة،
وإن كان املنتهى منه غري مطموع فيه ،وال موصول إليه ،واللّه املعني (3111م،ص .)39

ونستنتا مما سبق بأنّ أسلوب اجلاحظ أعل األساليب الثالثة تنوعاً ،فيليه أسلوب ابرن املقفرع ثرم بفاصرل ضرئيل جرداً إن مل
نقل بالتساوي ،أسلوب أبي حيان التوحيدي .هذا من جانب ،ومن جانب آخر نرى نتائا الطريقني الثاله والرابع أيضاً يؤيّد مرا
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أرشدنا إليه الطريقة األوىل والثانية ،أل ّن نتائا الطريقة الثالثة والرابرة تظهر لنا بأن اجلاحظ ذو نسربة ترراكم أعلر ونسربة تنراقص
متوسطة بالنسبة إىل ابن املقفع وأبي حيان التوحيدي ،يف حني أنّ أبا حيران التوحيردي ذو نسربة ترراكم أقرلّ ونسربة تنراقص أعلر
بالنسبة إىل اجلاحظ وابن املقفع وهذا ما يدلّ عليه اجلدول ( )8و( )9والشكالن رقم ( )7و(.)3
وقد الحظنا أنّ فارق نسبة التنوع بني ابن املقفع وأبي حيان ليس كبرياً ،بل يكاد أن يكرون متسراوياً؛ يف حرني أنّره يفصرل برني
ل مرن هرؤالء
الكاتبني وبني اجلاحظ فارق ،وإن مل يكن كبرياً إال أنّه فرارق ملحروظ مرع أخرذ هرذه املالحظرة بررني االعتبرار .إ ّن كر ّ
ال يالحرظ
الكتاب الثالثة الذين تطرّقنا إليهم يردّون من كبار الكتّاب بل مرن أكررب كتّراب الرصرر الرباسري .فالفرارق وإن كران قلري ً
ويؤخذ برني االعتبار.
فررب حتليل هذه النتائا ،نقول إنّ الروامل الرئيسة يف هذا ،هري البيئرة الرلميرة الريت عاشرها هرؤالء األدبراء وثقرافتهم الرلميرة
ومستوى دراساتهم .فاجلاحظ ذو أصالة عربية .فولرد بالبصررة ونشرأ بهرا ،وهري آنرذاك مهرد الرلرم ومنتردى األدب .فأكربّ علر
ب فئرة مرن كتّراب الرررب ومرتلمري
الدرس وجدّ يف التحصيل وأخذ عن جهابذة اللغة والرواية كاألصمري وأبي عبيردة وصراحَ َ
الفرس فنقل عنهم واستفاد منهم وأغرم باملطالرة إغراماً شديداً فلم يقع يف يده كتاب إالّ استتم قراءته واستوعب مادّته (الزيرات،

7935هر.ق،ص  .)711- 711قد كران اجلراحظ مولررًا بتتبرع الرلمراء والررواة يرررف أمراكنهم وجمالسرهم ،يسرمع مرنهم وحيفرظ
ويشهد أحواهلم واهتماماتهم فهو يررتف يف أقواله بهذا األمرر (اجلراحظ7935 ،م ،ج ،9ص  .)38فهرذا يردلّنا علر شرغفه الردائم
مبتابرة هؤالء الرواة والتررف عل جديدهم وما وقفوا عليه من األخبار إمّا بطريق السماع وإمّا عرن طريرق الكترب الريت وصرلت
إليه (احلموي7997 ،م،ج،9ص .)919

هذه إضافة إىل ما قام بره مرن جهرود فرديرة يف تثقيرف نفسره وتوسريع مرارفهرا وعلومهرا األدبيرة مرن خرالل الكترب الريت كران
يقرأها ،فإنّه كان يلجأ إىل دكاكني الوراقني .وأغلب الظن أنّ شغف اجلاحظ باكتساب املررفة قد أغراه باالسرتزادة مرن هرذا الرزاد
فقد وجد يف عامل الكتب الرحيب ما يشبع ميوله ويرضي فضوله؛ وقرد روى ابرن خلكران أ ّن مرا دوّنره أبرو عمررو عرن األعرراب
الفصحاء مأل بيتاً له إىل ما يقرب من السقف (الدقاق 3119،م،ص  .)788نقل لنرا التراريخ صرورة عرن حياتره الرلميرة واألدبيرة،
حيه نقل عن أبي هفّان«:مل أر قط والمسعت من أحبّ الكتب والعلوم أ كثر من اجلاحظ ،فانّه مل يقـع بيـده كتـاب قـط إلّـا اسـتوفى قراءتـه،

كائناً ماكان ،حتى إنّ ه كان يكرتي دكاكني الوراقني ويبيت فيهـا للنظـر»( 1الفراخوري7811 ،هرر.ش ،ص  .)518وتررك آثراراً وكتبراً كرثرية
حت قالوا إنّه ترك ما ينيف عل مئة وسبرني كتاباً وقد ساعده عل كثرة التأليف امتداد عمره وانصراف الرظماء عرن اسرتخدامه
يف قصورهم ودواوينهم لدمامة خلقه (املصدر نفسه،ص.)511

فهو يرتاد إىل كل مكان من شأنه أن حيصل منه عل املررفة « فقد كـان خيتلـف إىل املربـد يأخـذ عـن فصـحاء العـرب اللغـة وبعـض مـا

ينشدونه من األشعار» (ضيف 3117 ،م،ص  .) 531و املربد آنذاك كانت من األسواق اليت تقصد بغررض التجرارة والبيرع والشرراء
وكان يفرد إليره كرثري مرن الشررراء والرجراز ،إضرافة إىل أنّهرا كانرت سروقاً أدبيرة ال تقرلّ عمّرا كانرت عليره سروق عكراظ ،فيواجره
الفصحاء البداة و حيادثهم .ولرلّه أفاد من املربد يف اكتسابه القدرة عل التربري والطلقة يف اللسان ،فضالً عرن امتالكره الكرثري مرن
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الطرائف واملرارف واألشرار واألخبار (الردقاق3119 ،م،ص  .)787لرذا تبريّ ن لنرا ترأثري بيئرات متررددة أسرهمت يف إغنراء مواهبره
وتكوين شخصية اجلاحظ الثقافية واألدبية .فرتبّ يف أحضان البيئة الرربية وترلّم وتدارس بهذه اللغة وكانت مطالراتره ودراسراته
كلّها تدور يف هذه البيئة و بهذه اللغة.
وأمّا ابن املقفع فقد ولد سنة  711اهلجرية ،يف جور(كور) يف خوزستان ،و« هو من فارس وكان جموسياً فأسلم على يد عيسى بن

علي عمّ السفاح واملنصور اخلليفتني األوليني من بين العباس ثمّ كتـب لـه واخـت بـه» (ابرن خلكران7385 ،م ،ج ،7ص  .)735عرين والرده
داذويه بتأديب ابنه وترلي مه منذ كان يف بالد فارس كما كران مرن حسرن حظّره أنّره نرزل البصررة مركرز الثقافرة الرربيرة مبرا فيهرا مرن
علماء اللغة واإلعراب والرواة واملدارس وكان بها سوق املربد الشهري الذي مرّ بنا ذكره يف السرطور املنصررمة ،فكانرت الظرروف
مواتية لر«روزبه» ليترلّم اللغتني الرربية والفارسية .فأمّا الرربية ألنّه موىل لبين األهتم ودفع دفرراً إىل أبري اجلراموس ثرور برن يزيرد
وكان من أوثق األعراب الذين وفدوا عل البصرة للترليم ،فكان جيلس إليه ويترلّم منه حت صحّت سليقته واسرتقامت عربيتره
ومتكررن منهررا أميررا متكررن وهكررذا نشررأ ابررن املقفررع «روزبرره» حريصراً علر خمالطررة األعررراب والدراسررة علر أيررديهم واالسررتماع إىل
املدرسني يف مساجد البصرة واملشاركة يف جمتمرات املربد (الثبييت 1113 ،م ،ص  .)13فقد قال عنره طره حسرني«:فهـو زعـيم الكتّـاب
الفرس والعرب» (7981م ،ص  ،)91فإنّه وإن استطاع يف حياته اجلمع بني ثقافيت الررب والرجم « مل يصدر يف كتابة ماكتب إلّـا بعـد
أن عاش أمداً طويالً يف بيئة البصرة واملربد وأخذ الفصاحة من آل األهتم الّذين كان منهم خالد بن صفوان ،وشـبيب بـن شـبة وكـان علـى صـلة
وثيقة ببعض أعالم الفصاحة كأبي اجلاموس ثور بن يزيد» (كمال زكي 7917،م،ص .)773

لكنّه مع كلّ ذلك ال تصل مرتبته إىل اجلراحظ ،ال ّن ابرن املقفرع كران يتردارس ويترامرل مرع أدبرني الرربري والفارسري يف زمرن
واحد ،وهذا خيتلف عن أديب آخر كاجلاحظ الرذي يترامرل ويرتمحض يف أدب واحرد وهرو األدب الرربري فتكرون مقدرتره أكثرر
وأضف إىل ذلك أنّ ابن املقفع مل يرش طويالً فانّه قتل يف مقتبل الرمرر سرنة  798للرهجرة (دالرا7951 ،م ،ص .)83وكران أدبره
أدباً حكمياً ،فإّنه كان كاتباً اجتماعياً أكثر ما جند فيه اديباً منشئاً ذا اسلوب متميّز ر كما يبدو ذلرك جليرًا يف كليلرة ودمنرة ر فراللفظ
لديه وسيلة إىل املرن  ،ولذلك جيب أن يكون سهالً مأنوساً إليصرال الفكررة (الردقاق 3119 ،م ،ص .) 771ومرع ذلرك ،فرا ّن مرا
عاش من حياته ،قض أكثره يف الدواوين ،حيه كتب البن هبرية وابن اجلواري وعيس بن علي من أمراء الدولة؛ وكرلّ ذلرك
يرين أنّ ابن املقفع امتلك ناصية الربارة الرربية وأوتي موهبة البالغة (املصدر نفسه ،ص  .)777وألمع مراصروه عل أنّه كان آية
يف البالغة وجرلوه عل رأس البلغاء الرشرة الذين مسّوهم يف هذا الرصر (ابن النديم7893 ،هر.ق ،ص  .)793لكنّ دراسرته للغرة
الرربيررة وكتبهررا مل ترتررق إىل مررا وصررل إليره اجلرراحظ ،ألنّ األخررري إضررافة إىل مررا ترلّمرره مررن الرلمرراء والرررواة يف مسرراجد البصرررة
واألعراب الفصحاء يف املربد ،متتّع برالرمر الطويرل (718- 355هرر.ق) وعملره يف مهنرة الوراقرة ومراجررة الكترب ودراسرتها يف
حني الرمل منحه املقدرة الرالية عل ممارسة اللغة واألدب ومفرداتها.
وامّا بالنسبة إىل أبي حيان التوحيدي فإنّه أحد األدباء الذين امتازوا بسرة الثقافة وحدّة الذكاء .فولد مرن أبروين فقرييرن وكران
والده ر فيما يقال ر يبيع التمر أو نوعا منه يررف بالتوحيد فررف بالتوحيردي (الردقاق3119 ،م ،ص .)383فرامتهن حرفرة الوراقرة
يف شبابه لسدّ حاجاته؛ ورغم أنّها أتاحت هلذا الوراق الشابّ التزوّد بكمّ هائل من املررفة جرلت منه مثقفاً موسوعياً إال أّنها مل
ترض طموحه فكانت الوراقة منبع ثروة لغوية وأخبارية ضخمة وقاعدة فكرية وثقافية ثرة .وكان لكلّ ذلك ر كما كان للجاحظ ر
أمض األثر يف تكوين شخصية أبي حيان وإغنائها عل صريد الفكر واألدب (املصدر نفسه ،ص  ،)381وكانت بيئة أبي حيان يف
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بغداد حافلة بالرلماء موارة باحلركة الدائبة ،ترمر مساجدها حبلقات الدرس فتلمّذ علر يرد عردد مرن كبرار شريوه عصرره كرأبي
سريد السريايف وعل بن عيسي الرماني وحيي بن عدي الفيلسوف النصراني وأبي سليمان السجستاني املرروف باملنطقي واتصل
بكبار أدباء وكتّاب عصره أمثال ابن الرميد والصاحب بن عباد وغريهمرا (املصردر نفسره،ص .)383فإنّره أراد أن يسرتخدم أسرلوب
اجلاحظ يف كتاباته ،ولرذا لقرب الربرض أسرلوبه باجلراحظي ،ألن أسرلو به يررتاوح برني الرقرة واجلفراف تبررًا للموضروع الرذي يرو ّد
مراجلته ،حيره يبردو رقيقرًا منسرابا عنرد مراجلتره مواضريع إنسرانية ورصرينًا جافّراً يف املسرائل الريت يغلرب عليهرا الطرابع الفلسرفي
واملنطقي ،وإن سار عل خطر اجلراحظ يف اإلرسرال والتقطيرع إال إنّره مل يكرن ميلرك رشراقته وخفّرة ظلّره .وعلر الررغم مرن أنّ
برضهم أطلق عليه لقب اجلاحظ الثاني إال أنّ موضوعاته مل تكن من بنات احلياة اليت يهواها النراس ،برل كران ذا مرنها منطقري
موسوعي فلسفي وهذا ما كان يبرده عن طبقات اجملتمع إال النخبة من املثقفني (الصباح7991 ،م،ص .) 51

إنّ أبا حيان كاتب وأديب ل فت الفلسفة نتاجه وترداخلت مرع فنّره وكران هرذا مرلمرًا برارزًا مرن مررامل النثرر الرربري يف الرصرر
الرباسرري وخباصررة يف أبرران القرررن الرابررع حررني ازداد حرظّ األدب مررن الفكررر وغلررب الررذهن علر الراطفررة (الرردقاق3119 ،م ،ص
 ،)383وقد فطرن يراقوت احلمروي إىل هرذه الظراهرة الريت جتلّرت يف نتراج أبري حيران حرني ومسره« :إنّـه فيلسـوف األدبـاء وأديـب

الفالسفة» (7997م ،ج،75ص .) 5لكنّه مع هذه الثقافة الرلمية واختالطه بالرلماء والبيئة الرلمية فإنّ مستوى كتاباته مل يرتق إىل
تلك املرتبة اليت ناهلا اجلاحظ يف تنويع الربارة وخفّتها .يف حني أنّنا نرى وفق اإلحصائيات اليت توصلنا إليهرا يف هرذه الدراسرة أنّ
مستوى كتاباته يف تنوع مفرداته يقرتب من أسلوب ابن املقفع ،ألنّ ابن املقفرع وإن كران فارسريا إال أنّره رر وكمرا ذكرنرا آنفراً ر فقرد
ترلّم الكثري من الرلوم واآلداب والفنون الرربية وتربّع فيه.
مردّ ذلك أنّ أبا حيان التوحيدي بسبب أدبه احلكمي والفلسفي والذي يشررتك فيره ابرن املقفرع ،كران اهتمامره األكررب بإيصرال
احلكمة و الفكرة املؤسسة هلا من خالل كلمات وعبارات سهلة وواضحة .وهذا ما خيالف التنويع الكثري إىل حدٍّ مرا .وكمرا ذكرنرا
آنفا أنّ أدب ابن املقفع كان حكمياً وكاتباً اجتماعياً ،فاللفظ لديه وسيلة إىل املرن ولذلك جيب أن يكون سرهالً مأنوسراً إليصرال
الفكرة.
هذا ،وجيب القول إن الوصول إىل هذه النتيجة يف موازنة تنوع املفرردات برني أسراليب هرؤالء الكتّراب الكبرار الثالثرة ال تررين
قدحاً وال مدحاً بقدر ما تررين التشرخيص والتوصريف .وجيرب االنتبراه إىل هرذه النكترة ،وهري أنّنرا حبثنرا هنرا خاصرية واحردة مرن
خواصّ أسلوب هؤالء األدباء كما مرّ ذكره .فنقول إنّ هذه اخلاصية ليست خاصية وحيدة أو حامسة يف جمال التمييز بني أسراليب
ي الكتّراب أحسرن و أقروى مرن
هؤالء الكتّاب الثالثة وجتب دراسة سرائر اخلرواص األسرلوبية ،لكري ميكرن احلكرم القطرري برأنّ أ ّ
اآلخر من الناحية األدبية.
اخلامتة
وصلنا برد الذي قدّمناه من البحه واالستقصاء إىل أنّ أسلوب اجلاحظ عند صياغة النصّ أكثر تنوعاً يف املفردات ،بالنسبة إىل
ابن املقفع وأبي حيّان التوحيدي وأنّه يوجد فرق قليل بني أسلوب الكاتبني اآلخرين .يالحظ هذا من خالل املرطيات واجلداول
والرسوم البيانية.

خاصية تنوع املفردات يف األسلوب األدبي؛ دراسة تطبيقيه لنماذج من كتابات ابن املقفع و اجلاحظ وأبي حيان التوحيدي
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إذا دقّقنا النظر للبحه عن عوامل هذا االختالف رأينا أنّ البيئات الرلمية اليت عاشها هؤالء الكتاب كانت مركز الرلم
والثقافة .فهم متساوون يف تأثري هذا الرامل عل ثقافتهم الرلمية ثمّ الرلماء الذين تلمذوا عل أيديهم كانوا من جهابذة زمنهم
وكان هلؤالء الكتّاب جهود فردية كثرية يف تثقيف أنفسهم ،فلذلك جيب أن نبحه عن السبب يف ما بقي من الروامل.
يف احلقيقة أنّ ابن املقفع كان فارسي األصل .ويف رأينا أنّ هذا أثّر يف اخنفاض تنوع مفرداته بالنسبة إىل اجلاحظ الذي كان ذا
أصالة عربية .يؤيّد هذا الرأي أنّ ابن املقفع مل يصدر آثاره مدّة طويلة حّت اكتملت فصاحته؛ من جانب آخر ،كان ابن املقفع
يدرس األدبني الفارسي والرربي ،يف حني أنّ اجلاحظ كان يدرس األدب الرربي فحسب وميضي كلّ وقته فيها .يف رأينا أنّ هلذا
األمر أثره يف كثرة تنوع مفردات اجلاحظ بالنسبة إىل ابن املقفع؛ إضافة إىل هذا أنّ ابن املقفع مل يرش طويالً عل عكس
اجلاحظ .ومن الواضح أنّ ملرّ الزمن أثره يف تثقيف األديب ،وربّما يكون أحد مالمح هذا التأثري ازدياد الثروة اللغوية للجاحظ
بالنسبة إىل ابن املقفع .ثمّ إنّ ابن املقفع كان كاتباً اجتماعيا وكان يهتمّ باملرن أكثر من اللفظ وكان يسر أن يكون كالمه سهالً
مأنوسًا وأحد طرق الوصول هلذا األمر هو اإلتيان بالكلمات السهلة املتكررة.
وأمّا بالنسبة إىل أبي حيان فنقول إنّه نشأ يف البيئة الرلمية اليت عاشها اجلاحظ وكان يسر أن يكون أسلوبه شبيهاً بأسلوبه.
مع ذلك مل يرتق تنوع مفرداته عند صياغة النصوص إىل املرتبة اليت ناهلا اجلاحظ .لرلّ السبب يرجع إىل أنّه غلب عل آثاره
الطابع الفلسفي واملنطقي فكان اللفظ لديه وسيلة إليصال املرن وكان يهتمّ باملرن أكثر من اللفظ .إنّ هلذا األمر أثر يف اخنفاض
تنوع مفرداته بالنسبة إىل اجلاحظ .أضف إىل هذا ،أنّ اجلاحظ كان أكثر رشاقة وأخف ظال بالنسبة إىل أبي حيان .اختالف
خاصية تنوع املفردات بني ابن املقفع وأبي حيان قليل جدّاً .فلذا ال يؤخذ برني االعتبار وال يدفع الباحه إىل الكشف والبحه
عن أسباب هذا الفرق.
يف النهاية ،ال بدّ من القول إن خاصية تنوع املفردات أحد املالمح األسلوبية فال ميكن أن نكتفي بها لتفضيل أحد هؤالء
األدباء عل البرض ،بل ال بدّ من دراسة عوامل أخرى يف هذا اجملال ،مثل مراعاة مقتض حال املخاطب يف استخدام هذه
الكلمات وفصاحتها وغريها من الظواهر األدبية والبالغية.
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