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  الملخص
الكتابـــة تعـــّد مـــن أهـــّم الطـــرق لنقـــل األفكـــار إىل اآلخـــرين. خيتـــار کـــّل کاتـــب أســـلوباً 

ولكن من املمكن، ورّمبا يف كثري ، ، ليتأثّر يف ذهن القارئنيةمتناسقاً مع أهدافه املطلوب
من األحيان، على الرغم مـن مشـاة غـرض الكتابـة، هنـاك اختالفـات يف األسـاليب 

إّن األسلوب يلعب دوراً هاّما يف نقل احملتوى والوصـول  .املستخدمة من قبل املؤلفني
ن ، تعتمـد كثـريا علـى حســة الـنصّ ئـني يف قرائألّن رغبـة القـار  ؛إىل الغـرض مـن الكتابـة

جتاهــات احلديثــة وهلــا منــاهج تركيــب اجلمــل املســتخدمة. األســلوبية هــي مــن أهــّم اال
جتـــاه يعـــىن بـــالكّم وإحصـــاء الظـــواهر هـــذا االية. ئاألســـلوبية اإلحصـــا :منهـــا ؛متعـــّددة

بعبارة أخرى تستفيد ، و ج هذا اإلحصاءئعلى نتا اللغوية يف النّص ويبين أحكامه بناء
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ة نسـتطيع ساعدة الدراسات األسلوبية اإلحصـائيمب للحصول على الكيف. من الكمّ 
 أن منيّـــز بـــني األســـاليب املختلفـــة، حنـــو: األســـلوب العلمـــي، األديب، اخلطـــايب و... .

يف ج البالغة والصحيفة السجادية.  يةئدراسة األسلوبية اإلحصايتناول هذا البحث 
بوزميــان  يتلنظــري منوذجــا ونقــارن بــني أســلوما وفقــا 38والــدعاء  74اخرتنــا الرســالة 

وفقــا لنظريــة اســتنتجنا  .واإلحصــائي التحليلــي -  وجونســون، خــالل املــنهج الوصــفي
بوزميــان أّن أســلوب الصــحيفة الســجادية، هــو أقــرب إىل األســلوب األديب، وأســلوب 

ووفقـــا لنظريـــة جونســـون، أّن الثـــروة  ،ـــج البالغـــة، هـــو أقـــرب إىل األســـلوب العلمـــي
اللفظية للصحيفة السجادية، هـي أكثـر منهـا لـنهج البالغـة، ولكـن ال ختتلـف فيهمـا 

  اختالفا كثريا وکان هذا االختالف بسبب تأثري الظروف االجتماعية.

، نظريــة بوزميــان، نظريــة جونســون، ــج ةئياألســلوبية اإلحصــا الكلمــات الرئيســة:
  .السجاديةالصحيفة البالغة، 

  
  . المقدمة1

املعـــاين بشـــكل صـــحيح حيتـــاج إىل  ءمـــن أهـــّم الوســـائل للتعبـــري عـــن األفكـــار هـــي اللغـــة. إّن أدا
اختيار الكلمات املتناسقة وأيضا نظم الكـالم وانسـجامه، فمـن الواجـب أن خنتـار أسـلوباً قـادراً 

وإبرازهــا يف الصــورة إّن األســلوب هــو طريقــة خلــق الفكــرة «علــی نقــل أفکارنــا إلــی املخاطــب. 
حبيـث  ،عادة خيتـار الكتّـاب أسـلوبا ثابتـا يف آثـارهم .)62: 1945(الزيات،  »اللفظية املناسبة

إذا عــرف « صــبع لــذات الشــخص، كمــا يقــول البــاقالين:إلأســلوب كــل شــخص يشــبه بصــمة ا
د معــدودة، فأنشــد غريهــا مــن شــعره، مل يشــك أّن ذلــك مــن نســجه، ومل ئطريقــة شــاعر يف قصــا

ب يف أّا من نظمه، كما أنّـه إذا عـرف خـّط رجـل مل يشـتبه عليـه خطّـه حيـث رآه مـن بـني يرت
ـــز بـــني رســـا » ل غـــريه، وكـــذلك أمـــر اخلطـــبئل كاتـــب وبـــني رســـائاخلطـــوط املختلفـــة، وحـــّىت ميّي

  .)120: 1971(الباقالين، 
اللغويـة، ارتبطت نشأة األسلوبية يف بداية القرن العشـرين بـالتطّور الـذي قـد حلـق الدراسـات 

 .)12: 1998(صـــالح فضـــل، » فردينانـــد دي سوســـورل «وبعـــد أن قامـــت املدرســـة اللغويـــة 
ينقسم هذا العلم إىل أربعة أقسـام: دراسـة وصـفية، دراسـة تارخييـة، دراسـة مقارنـة، دراسـة عامـة 
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توّصــلت علمــاء البالغــة إىل أّن البالغــة يف القــرون األخــرية،  .)263: 2015(خليــل وزيــدي، 
مل  مل تعد كافية لتحليل النصوص، وبالتـايل حتّولـوا إىل البالغـة اجلديـدة، لكـن حـّىت اآلن القدمية

 حيصلوا على علم البالغة اجلديدة وكل الدراسات حوهلا يعترب حماوالت لتجديـد البالغـة. هنـاك
جتاهـــــات عـــــّدة يف هـــــذا اـــــال، منهـــــا: األســـــلوبية الوظيفيـــــة واألســـــلوبية البنيويـــــة واألســـــلوبية ا

  .)1438 :20شيت بور ونظري، ية و... (ئاإلحصا
لتحليــل الــنص والعثــور علــى ميزاتــه ومتييــز  يةئاألســلوبية اإلحصــايف هــذه الدراســة، نســتخدم 

تقــوم األســلوبية اإلحصــائية  .يت نــذكرها خــالل البحــثنــّص مــن نــّص آخــر، حســب املعــايري الــ
عـــن طريـــق الكـــّم وتوزيـــع أبعـــاد علـــى إمكانيـــة الوصـــول إىل الســـمات األســـلوبية ألثـــر أديب مـــا 

احلــدس إىل القــيم العدديــة وترّكــز لتحقيــق هــذا اهلــدف بإحصــاء العناصــر املعجميــة يف األثــر، أو 
، واألفعـال ءالرتكيز على طول الكلمات واجلمـل مـن عدمـه، أو العالقـات بـني النعـوت، واألمسـا

يف التحليــــــل  إّن اإلحصــــــاء الرياضــــــي«يقــــــول د. نورالــــــدين الســــــد:  .)37: 1989(بليــــــث، 
  .)97: 2010(السد، » األسلويب، هو حماولة موضوعية ماّدية يف وصف األسلوب

يا برصــد بنيـات املعجـم األســلويب لـدى جمموعــة ئبريجـريو سـاهم يف تأســيس موضـوعاته إحصـا
احلقلــــني: الـــــداليل واملعجمـــــي  ءلّفــــات باســـــتقراؤ يا يف املئمــــن املبـــــدعني مــــع تتبّـــــع املعجــــم إحصـــــا

ة تسـتفيد مـن الكـّم للحصـول علـى ئيبعبارة أخرى، األسلوبية اإلحصـا .)16: 2015(محداوي، 
  املختلفة.ء الكيف ومبساعدا نستطيع أن حنصل على ميزات النصوص ونقارا من األضوا

  
  مسئلة البحث 1.1

ـــة. إثـــر هـــذا  نســـتهدف يف هـــذه الدراســـة أن نكشـــف اخـــتالف األســـلوب يف النصـــوص الديني
الصـحيفة  متثّـل. الكتـب الدينيـة، أي: ـج البالغـة والصـحيفة السـجاديةاخرتنـا اثنـني مـن أبـرز 

منظّمة إنسانية يكون مظهرها هو الدعاء ولكن باطنها هو إنشـاء جمموعـات خاصـة السجادية 
 تعارض االضـطهاد، حـّىت عنـوان األدعيـة هـو الغطـاء، ممّـا يعـين أّن العنـاوين ال تعكـس احملتـوى.

الســجادية حتمــل عنــوان الــدعاء ولكّنهــا يف احلقيقــة فعــل شــيًئا  لــذلك جيــب القــول إّن الصــحيفة
  ).41- 40: 1373وآشتيانی، ى(امام آخر
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غرض اإلمـام السـجاد (ع) هـو تأسـيس مدرسـة ثقافيـة للتثقيـف العـام  النقطة اليت تثبت أنّ 
هـــي أنّـــه إذا اســـتبدلنا اجلمـــل الطلبيـــة باجلمـــل اخلربيـــة، فســـيكون هنـــاك العديـــد مـــن الكتـــب يف 

لــذلك،  ).91: 1392(ســلمان پــور ، الفلســفة، العلــوم االجتماعيــة، السياســة، اجلــيش و... 
الســجادية كتــاب دعــاء فحســب، ولكّنهــا حتتــوي خالفًــا لــرأي بعــض النــاس، ليســت الصــحيفة 

  .على موضوعات وأغراض خمتلفة ولکن يف شكل الدعاء
األئمـــة (ع) أعلـــم مـــن أي متحـــدث أو شـــخص أديب آخـــر بكيفيـــة التعبـــري عـــن كلمـــام 

اجلمهــور مــن أجــل زيــادة فّعاليّــة خطــام، كمــا يقــول نبيّنـــا  ة وأيضــا حــالومراعــاة البيئــة احلاليــ
: 1411(کلينـی، » نّا معاشر األنبياء أمرنا أن نکّلم الّناس علی قـدر عقـوهلمإ« :األكرم (ص)

ية ئنقــــارن أســــلوب الکتــــابني الشــــريفني بطريقــــة إحصــــافــــي هــــذا البحــــث نريــــد أن ). ف8/368
التحليلـــــي - ، خـــــالل املــــنهج الوصـــــفيلنحصــــل علـــــی اخــــتالف كيفيـــــة بيــــان األغـــــراض فيهمــــا

 ي.ئواإلحصائي، ونستخدم القياس الكّمي اإلحصا
نظرا ألّن العديد من األعمال قد ّمت القيام ا يف هذا اـال ولـيس هنـاك يقـني مـن دقّـة أي 

حبيث يف بعض الدراسات، يف النهاية، استنتج الكّتاب أّن النظرية اليت قد اسـتفادوا  منها متاما،
منهــا لــيس هلــا دقّــة مبــا فيــه الكفايــة، وحــّىت اآلن هنــاك حمــاوالت الرتفــاع وازديــاد دقّــة النظريــات 

ج فقد قّررنا أن نقـارن الكتـابني الشـريفني بنظـريتني مـن أجـل حتقيـق نتـائ ،املوجودة يف هذا اال
. ســعد مصــلوح قــد عــة وخمتلفــةية هنــاك نظريــات متنوّ ئأكثــر وثوقــا. يف جمــال األســلوبية اإلحصــا

اســـتفاد بعـــض هـــذه النظريـــات يف دراســـاته وطّبقهـــا علـــى اللغـــة العربيـــة وحنـــن يف هـــذه الدراســـة 
ــــوّع «أو » الثــــروة اللفظيــــةب«مــــا يســــّمى » جونســــون«منهــــا مــــا طرحــــه  نســــتفيد مــــن أمهّهــــا؛ تن

تني النظريتني لنقـارن اقد اخرتنا ه». معادلة بوزميانب«املسّمى » بوزميان«طرحه  ، وما»املفردات
  .األسلوب يف الكتابني الشريفني من اجلانبني

ــــز األســــلوب األديب عــــن األســــلوب العلمــــي بواســــطة تقســــيم عــــدد  معادلــــة بوزميــــان تتمّي
، »ف ص ن«األفعــال علــى عــدد الصــفات، مثّ إجيــاد خــارج القســمة وتســّمی هــذه النســبة 

فكّلمــــا زادت هــــذه النســــبة يف نــــّص مــــا، كــــان أســــلوبه أقــــرب إىل األســــلوب األديب وكّلمــــا 
نقصــت، كــان أقــرب إىل األســـلوب العلمــي. نظريــة الثــروة اللفظيـــة تقــوم علــى أســاس تكـــرار 
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الكلمــات، فكّلمــا كــان تكــرار الكلمــات أقــّل يف نــّص بالنســبة إىل نــّص آخــر، كانــت ثروتــه 
  اللفظية أكثر.

ّن مـــن شـــروط تطبيـــق النظـــريتني هـــو تســـاوي عـــدد مفـــردات النصـــني املختـــارين وأيضـــا أمبـــا 
تشــاما يف بعــض اــاالت، مــن بــني الرســالة واخلطبــة واحلكمــة، اخرتنــا الرســائل؛ ألّن احلكــم 
غالبا تشـتمل علـى مجـالت قصـرية جـّدا وعـدد مفرداـا ال تتناسـب مـع األدعيـة واخلطـب أشـبه 

ضـــموا غالبـــا سياســـي، يف حـــني الرســـائل تشـــتمل علـــى موضـــوعات إىل إلقـــاء احملاضـــرات وم
 »فرهنـــــــگ موضـــــــوعات کلـــــــی ـــــــج البالغـــــــه«فئـــــــة خمتلفـــــــة يف  19متنوعـــــــة، حبيـــــــث هنـــــــاك 

، فمــن بــني األجــزاء الثالثــة لــنهج علــی حســب اخــتالف موضــوعاا )357: 1395  دشــيت،(
فقـد قّررنـا  ،ذكورةللشـروط املـالبالغة، الرسائل أكثر تالئما مع أدعية الصـحيفة السـجادية وفقـا 

 74أن نقارن أسلوب الکتـابني الشـريفني بـني رسـالة ودعـاء، فاخرتنـا مـن ـج البالغـة، الرسـالة 
  منوذجا.  38ومن الصحيفة السجادية، الدعاء 

كلمــــة، فــــال   103، عــــدد مفرداــــا 38كلمــــة والــــدعاء   109، عــــدد مفرداــــا 74الرســــالة 
وفًقــــا للفئــــات املوجــــودة يف قــــاموس عــــدد املفــــردات. أيضــــا اختالفــــا كثــــريا مــــن حيــــث  نختتلفــــا

والــــدعاء ضــــمن الفئــــة  رســــالةموضــــوعات ــــج البالغــــة والصــــحيفة الســــجادية، تنــــدرج هــــذه ال
مثّ نقــارن أســلوما مــن حيــث الثــروة اللفظيــة  ،وبالتــايل فهمــا متشــاة يف املوضــوع »التارخييــة«

  ومنّيز أسلوما بني األسلوب العلمي واألديب.
  

  أسئلة البحث 2.1

  حياول البحث اإلجابة عن األسئلة:
  األول: ما هو االختالف بني ج البالغة والصحيفة السجادية وفقا لنظرية جونسون؟

  ما هي ميزات أسلوب ج البالغة والصحيفة السجادية وفقا ملعادلة بوزميان ؟: الثاين
الکتـــابني فـــی ني األســاليب مــدى تـــأثري الظـــروف االجتماعيــة يف االخـــتالف بـــ مـــاالثالــث: 

    ؟نظرية الثروة اللفظيةء ضو  يفالشريفني 
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  خلفية البحث 3.1

 جتاهــات األســلوبية وعــدد الدراســات حوهلــا غــري کثــري،اة هــي مــن أحــدث ئياألســلوبية اإلحصــا
  ها:لی أمهّ إلكن نشري 

يف ة لنمــاذج مــن مقامــات اهلمــذاين واليــازجي ئيدراســة أســلوبية إحصــا«ب دراســة معنونــة أ) 
م)، الـــيت 2014( لصـــغرى فالحـــيت، حامـــد صـــادقي وإمساعيـــل أشـــرف» معادلـــة بوزميـــان ءضـــو 
لـــی حتليـــل األســـلوب يف منـــاذج مـــن مقامـــات اهلمـــذاين واليـــازجي علـــى أســـاس معادلـــة إقـــت تطرّ 

ية. ومبســاعدة هــذه املعادلــة متّيــزت بــني األســلوب العلمــي واألســلوب ئبوزميــان بالطريقــة اإلحصــا
أّن أســـــلوب املقامـــــات هـــــو أســـــلوب أديب، لکـــــن قيمـــــة  فـــــونؤلّ ة، اســـــتنتج املاألديب. يف النهايـــــ

ّدي إىل ؤ ص) يف مقامات اهلمذاين، أكثر مـن مقامـات اليـازجي، ومـن األسـباب الـيت تـ  ف  (ن
ثّرات ترجــع إىل الصــياغة (حنــو: ازدواجيّــة الشــعر والنثــر، اإلطــار القصصــي، ؤ ارتفــاع النســبة: مــ

ومــؤثرات ترجــع إىل املضــمون (حنــو: العمــر واجلــنس). إثــر الغمــوض، شخصــيات املقامــة و...) 
  هذا، مقامات اهلمذاين أكثر أدبّيا بالنسبة ملقامات اليازجي.

مقارنــة أســلوبية بــني الســور املّكيــة واملدنيــة يف تنــوّع املفــردات يف ضــوء «بب) دراســة معنونــة 
ا نظــــــري لفاطمــــــة شــــــيت بــــــور وعلريضــــــ »نظريــــــة جونســــــون (ســــــوريت طــــــه والنــــــور منــــــوذجني)

لــی املقارنــة بــني ســورة طــه (املّكيــة) وســورة النــور (املدنيــة) وحلّلــت إقــت تطرّ يت ، الــق)1438(
الثروة اللفظية فيهما عن طريق قيـاس غنـاء املفـردات. يف النهايـة، توّصـلت إىل أّن الثـروة اللفظيـة 

  يف السور املّكية واملدنية ال ختتلف اختالفا ملحوظا رغم االختالف املوضوعي.
ية لقصـــــيدة الوعـــــد احلـــــّق للشـــــاعر خليفـــــة مقارنـــــة أســـــلوبية إحصـــــائ«بج) دراســـــة معنونـــــة 

ـــابيت (هام أملـــيلســـ »بوجـــادي تضـــّمنت دراســـة أســـلوبية التـــی  م)2016، لينـــدة حامـــة وفريـــد ث
، باالعتمــاد علــى »خليفــة بوجــادين«للشــاعر اجلزائــري  »الوعــد احلــق«إحصــائّية لــنّص شــعري 

الكّم وإحصــاء الظــواهر الّلغويــة يف الــنّص والــذي يعتمــد بــدوره املــنهج اإلحصــائي الــذي يعــىن بــ
علــى املســتويات األربعــة يف التحليــل، بغيــة الدقّــة العلميّــة وكوســيلة لإلثبــات واالســتدالل علــى 

الـيت تبيّنـت  ءموضوعّية الناقد. يف النهاية، توّصلت إىل أّن أكثر استعماالت الشـاعر هـو األمسـا
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نفجاريّـة بشـكل ثبات. وأيضـا أّن اسـتخدام األصـوات اهـورة واالأّن الشاعر يف حالة وصف و 
  ملحوظ داّل على قّوة احلزن والغضب لدى الشاعر.

أسلوبية بوزميـان اإلحصـائية ومـدى إمكانيـة تطبيقهـا علـى صـحة نسـبة «ب دراسة معنونة د) 
ش) 1395مــري فرهنــگ نيــا (أو  خــاين يحــاج يعلــل» اخلطبــة الشقشــقية إىل اإلمــام علــي (ع)

، مــن أمهّهــا حــول ــج البالغــة شــبهاتان لإلجابــة علــى بعــض الزميــمعادلــة بو  تســتخدماالــيت 
شبهة التعريض بالصحابة وعالوة على تقدمي رؤي واضحة عن نظرية بوزميان، حبثت عـن مـدی 

توّصــلت إىل أّن نســبة الفعــل إىل الصــفة  ،إمكانيــة تطبيقهــا علــى اخلطبــة الشقشــقية. يف النهايــة
وأيضــــا ســــائر اخلطــــب احملاســــبة يف اإلحصــــاء، ال » مهّــــام«طبــــيت الشقشــــقية و (ن ف ص) خل

ختتلف اختالفا كثريا وهذا داّل علـى تشـابه أسـلوب صـاحب اخلطبـة الشقشـقية وسـائر اخلطـب 
  .ة الواردة يف هذا اال مرفوضفالشبه ،املذكورة

لكنّــا يف هــذه كــّل مــن هــذه الدراســات تطــّرق إىل جانــب واحــد ملقارنــة النصــوص املختــارة، 
الدراسة نستهدف أن نقارن بـني ـج البالغـة والصـحيفة السـجادية مـن اجلـانبني، أي التمييـز بـني 

  األسلوب األديب واألسلوب العلمي وأيضا مقارنة الثروة اللفظية فيهما وسنناقش عن سببها.
  

  المفاهيم والتعاريف. 2

  األسلوبية اصطالحاً  1.2

ة يف اســتخدام الّلغــة، يتمّيــز ــا كاتــب أو يعــين طريقــة خاّصــاألســلوب يف االصــطالح األديب 
). قـــال ابـــن 40: 1956شـــاعر أو مجاعـــة أدبيـــة أو حقبـــة زمنيـــة أو جـــنس أديب (املســـدي، 

 (ابــن منظــور، »ويقــال للّســطر مــن النخيــل أســلوب وكــّل طريــق ممتــّد، فهــو أســلوب«منظــور: 
علـــــی األديـــــب مـــــن اخلـــــارج الّلغـــــة بنـــــاء مفـــــروض «ان: ). يقـــــول رميـــــون طّحـــــ178: 1994

قهــا الّلغــة ويســتغّل أكــرب قــدر ممكــن منهــا الكاتــب مكانيــات، حتقّ واألســلوب، جمموعــة مــن اإل
ه تأديـة املعنـی فحسـب، بـل يبغـي إيصـال املعنـی الّناجح أو صانع اجلمال املـاهر، الـذي ال يهّمـ

دم معــــه ق هــــذا األمــــر، فشــــل الكاتــــب وانعــــذامل يتحّقــــإبأوضــــح الّســــبل وأحســــنها وأمجلهــــا و 
  ).117- 116: 1972(طّحان، »األسلوب
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». طريقـــــة للتعبـــــري عـــــن الفكـــــر بواســـــطة اللغـــــة«بريجـــــريو فهـــــو يـــــرى أّن األســـــلوب: أّمـــــا 
أّمـــــا يف الـــــدرس اللغـــــوي الغـــــريب، فكلمـــــة أســـــلوب، هلـــــا صـــــلة بكلمـــــة  )20: 2002  (نـــــاظم،

»Style« جنليزيـــة، فكلمـــة يف الّلغـــة اإل»Style«  وهـــي أداة الكتابـــة  »مـــرقم الشـــمع«لـــی إتشـــري
  ).15، نفس املصدرعلی ألواح الشمع (

  

  األسلوبية والبالغة 2.2

األســـلوبية امتـــداد للبالغـــة ونفـــي هلـــا يف نفـــس الوقـــت، هـــي هلـــا مبثابـــة حبـــل التواصـــل وخـــّط 
 البالغـة تبحـث التعبـري بالصــور يف. )52: 1956القطيعـة يف نفـس الوقـت أيضـا (املسـدي، 

ستعارة، والكناية، وهي بالغات مشرتكة بـني بالغـات األمـم املختلفـة، يف أبواب التشبيه، اال
حني يتعامل األسلوبّيون مع الصورة مـن منظـور مجـايل وظيفـي أكثـر منـه منطقـي، ألّـا بكـّل 

ـــة الشـــاعر أو األديـــب إىل الوجـــود (شـــكري، ؤ بســـاطة تعـــّرب عـــن ر  بالتـــايل،  .)56: 1992ي
م مــن البالغــة وأكثــر قابليــة للتطبيــق يف حتليــل الــنص هــي خطــوة واحــدة إىل األمــا األســلوبية

  واحلصول على ميزاته.
  

  األسلوب العلمي واألدبي 3.2

، ولكــن األســلوب األديب ميتــاز بــالتفخيم ءستقصــاميتــاز األســلوب العلمــي بالدقّــة والتحديــد واال
والتعميم والوقوف عند مواطن اجلمال والتأثري. ميتـاز األسـلوب العلمـي بالسـهولة والوضـوح، إذا  
كــان صــادرا عــن عقــل رزيــن فــاهم، كمــا ميتــاز األســلوب األديب باجلزالــة والقــّوة مــادام يعــّرب عــن 

ى صـادقة ملعناهـا. ال يوجـد يف األسـلوب عاطفة قويّة حّية. فكانت لكّل من األسلوبني موسـيق
العلمــي تكــرار الفكــرة وترديــدها، ولكــن األســلوب األديب يأخــذ املعــىن الواحــد ويعّرضــه علينــا يف 

لـذلك لكـّل مـن األسـاليب العلميـة واألدبيـة  .)60: 1976عّدة صور بيانية خمتلفة (الشـايب، 
نـــّص آخـــر، ولكّنهـــا جمـــرد وســـيلة خصائصـــها اخلاصـــة الـــيت ال متثّـــل بالضـــرورة تفـــّوق نـــّص علـــى 

  أکرب.ة لتمييز النصوص و مبساعدا نستطيع أن نفهم وندرک مضمون النصوص بسهول
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  يةئاألسلوبية اإلحصا 4.2

يعتمــد األســلوبيون الــذين يســتهدفون الوصــول إىل الدقّــة العلميّــة علــى الطــرق الكميّــة حلســاب 
مــا يسـتخدمون احلســابات اإلكرتونيـة لرســم جــداول  التكـرار النســيب للسـمات األســلوبية، وكثـريا

التكـرار للسـمات الــيت يقـال عنهـا أّــا تصـف أسـلوبا مميّــزا، وهنـاك آخـرون يســتعملون بـدال مــن 
بالنســبة  اإذا كــان األســلوب انزياحــ .)21: 1412ذلــك املفــاهيم اللغويــة (خفــاجي وآخــرون، 

ياحـــــات، واملـــــنهج الـــــذي يســـــمح إىل القواعـــــد فـــــإّن اإلحصـــــاء هـــــو العلـــــم الـــــذي يـــــدّرس االنز 
  .)135- 134: 1994مبالحظاا، وقياسها، وتأويلها (بريجريو، 

البعـــد اإلحصـــائي يف دراســـة األدب، هـــو مـــن املعـــايري املوضـــوعية الـــيت ميكـــن باســـتخدامها 
تشــخيص األســاليب ومتييــز الفــروق بينهــا، ويكــاد ينفــرد مــن بــني املعــايري املوضــوعية بقابليتــه بــأن 

ترجــــع أمهّيــــة  .)1438 :23شــــيت بــــور ونظــــري، يــــاس اخلصــــائص األســــلوبية (يســــتخدم يف ق
اإلحصـــــاء إىل أنّـــــه مـــــنهج حيّقـــــق بعـــــدا موضـــــوعّيا ميكـــــن بواســـــطته حتديـــــد املالمـــــح األساســـــية 

عتبارهـــا خـــواص أســـلوبية الألســـاليب أو التمييـــز بـــني الســـمات واخلصـــائص اللغويـــة الـــيت ميكـــن 
  .)148: 2010يا (أبوالعدوس، ئواوالسمات اليت ترّد يف النّص ورودا عش

جتاه من األسلوبية علـى إمكانيـة الوصـول إىل السـمات األسـلوبية ألثـر أديب مـا يقوم هذا اال
عـن طريـق الكـّم، وتوزيــع أبعـاد احلـدس إىل القــيم العدديّـة، وترّكـز لتحقيــق هـذا اهلـدف بإحصــاء 
العناصــر املعجميــة يف األثــر، أو الرتكيــز علــى طــول الكلمــات واجلمــل مــن عدمــه، أو العالقــات 

  .)37: 1989اء واألفعال (بليث، بني النعوت، واألمس
النّص األديب عند مؤّلف بعينه أو يف فّن بعينه ميتاز عادة باستخدام مسـات لغويـة معيّنـة مـن 

  بينها على سبيل التمثيل ال احلصر:
  Lexemesاستخدام وحدات معجمية معيّنة . 1
ـــة أو نـــوع معـــّني مـــن. 2 ـــنقص) النســـبيان يف اســـتخدام صـــيغ معيّن الكلمـــات  الزيـــادة (أو ال

  (صفات، أفعال، ظروف، حروف اجلّر).
  طول الكلمات املستخدمة أو قصرها. .3
  طول اجلمل. .4
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  ّية، خربيّة ...)ئنوع اجلمل (إمسّية، فعلّية، ذات طرف واحد، بسيطة، مرّكبة، إنشا .5
  ثار تراكيب أو جمازات واستعارات معينة.إي .6

وهــذه الســمات اللغويّــة حــني حتظــي بنســبة عاليــة مــن التكــرار وحــني تــرتبط بســياقات معيّنــة 
تظهــر يف النصــوص بنســب  stylistic markersعلــى حنــو لــه دالالتــه تصــبح خــواّص أســلوبية 

Ratios  وكثافــةDensity  وتوزيعــاتDistributions  خمتلفــة. يطلــق علــى هــذا النــوع مــن الدراســة
وهــو أحــد جمــاالت الدراســة اللغويّــة  statistic stylistics» يئاإلحصــا علــم األســلوب«مصــطلح 

يبقـي أّن املـنهج اإلحصـائي  .)34: 1992(مصـلوح،  linguistic stylisticsاألسـلوبّية املعاصـرة 
أسهل طريق ملن يتحّري الدقّة العملّية ويتحاشـي الذاتيّـة يف النقـد احلـديث فيجـب أن يسـتخدم 

بــات واالســتدالل علــى موضــوعية الناقــد أي بعــد أن نتعامــل مــع الــنّص هــذا املــنهج كوســيلة إلث
  .)29: 2016وآخرون،  باملناهج األخرى اليت تربز جوانب التمّيز يف النّص (سهام أملي

  
  قسم التحليلي. ال3

ـــاة،للشـــيعة كتـــب مهّمـــ ـــا:  ة بعـــد القـــرآن الكـــرمي الـــيت ترشـــدهم يف ســـلوك احلي ـــج «ومـــن أمهّه
ــج البالغــة هــو مــن كنــوز تراثنــا العــريب اإلســالمي الــذي ». الصــحيفة الســجادية«و» البالغــة

مجعــه الشــريف الرضــي (ره) مــن خمتــار كــالم موالنــا أمــري املــؤمنني علــي (ع) وحفــل بــالكثري مــن 
 79و خطبـة 241املباحث، منها: العبادات، واحلكـم واإلدارة، واخلالفـة، و... ويشـتمل علـى 

ر الـــرتاث اإلســـالمي ومـــن منـــاجم  ئحكمـــة. الصـــحيفة الســـجادية هـــي مـــن ذخـــا 480رســـالة و
وتنتســب  ءدعــا 54يضــّم جمموعــة كبــرية مــن األدعيــة، تشــتمل علــى كتــب الرتبيــة واألخــالق، 

يـأيت ». زيـن العابـدين«و» السـجادب«لإلمام علي بن احلسني (ع)، اإلمـام الرابـع للشـيعة وامللّقـب 
، »(ص) زبــور آل حممــد«برتبــة الثالثــة بعــد القــرآن الكــرمي وــج البالغــة ويعــرف هــذا الكتــاب بامل

  ».إجنيل أهل البيت (ع)«، و»أخت القرآن«
يتکــّون ــج البالغــة مــن ثالثــة أجــزاء: اخلطــب، الرســائل واحلكــم. مــن بــني هــذه األقســام 

، ألّن احلكـم غالبـا اخلطب واحلکـمالثالثة، كانت الرسائل أكثر تناسقا مع األدعية بالنسبة إىل 
تشــتمل علــى اجلمــالت القصــرية جــّدا ومــن شــروط تطبيــق النظــريتني هــو تســاوي عــدد مفــردات 
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واخلطـب تشـتمل علـى املضـامني املختلفـة الـيت يف كثـري مـن األحيـان هلـا لـون  ،النصني املختارين
مــن ــج . إثــر هــذا، اخرتنــا رســالة ئم مــع الــدعاءسياســي وأشــبه إلــی إلقــاء احملاضــرات وال يــتال

  .منوذجا، للمقارنة بينهما )38(الدعاء  ودعاء من الصحيفة السجادية )74(الرسالة  البالغة
الــيت   ربيعــة والــيمن قبيلــيت هــي مــن حلــف لإلمــام علــي (ع) وكتبــه للصــلح بــني 74الرســالة 

كــان بيــنهم اختالفــات ونزاعــات يف اجلاهليــة واإلمــام (ع) يريــد أن ينتهــي االختالفــات ويؤلّــف 
 بــني قلــوم ــذه املعاهــدة، ألن يكونــوا مــن أنصــار اإلســالم يف صــّف واحــد وتعتــرب ميثاقــا إهلّيــا

 يف االعتـذاركان من دعاء اإلمـام السـجاد (ع)   38ونقل من خّط هشام بن الكليب، والدعاء 
ذر اإلمـام مـن تضـييع حقـوق النـاس، ويتـوب، ويعتـ من تبعات العباد ومـن التقصـري يف حقـوقهم

  .ويريد أن يقبل اهللا توبته
  
  معادلة بوزيمان 1.3

الذي كان أّول مـن اقرتحهـا  A.Busemann» أ.بوزميان«هذه املعادلة تنتسب إىل العامل األملاين 
. خالصـة الفـرض 1925وطّبقها على نصوص من األدب األملاين يف دراسـة نشـرت لـه عـام 

ـــز الـــنّص األديب بواســـطة حتديـــد النســـبة بـــني مظهـــرين مـــن  الـــذي وضـــعه أّن مـــن املمكـــن متيي
 وثانيهمـــا مظهـــر التعبـــري بالوصـــف Active Aspectمظـــاهر التعبـــري: أّوهلمـــا التعبـــري باحلـــدث 

Qualitative aspect بوزميــان بأّوهلمــا الكلمــات الــيت تعــّرب عــن حــدث أو فعــل، وبالثــاين  ويعــىن
  أي تصف هذا الشيء وصفا كّمّيا أو كيفّيا. ؛الكلمات اليت تعّرب عن صفة ممّيزة لشيء ما

يتوّقــف متييــز الــنّص األديب مــن غــريه مــن النصــوص علــى النســبة بــني الكلمــات املعــّربة عــن 
عـدد الكلمـات الـيت تنتمـي إىل النـوع األول وعـدد  ويتّم حسـاب هـذه النسـبة بإحصـاء  ،وصف

كلمـــات النـــوع الثـــاين، مثّ إجيـــاد خـــارج قســـمة اموعـــة األوىل علـــى اموعـــة الثانيـــة. ويعطينـــا 
خارج القسمة قيمـة عدديـة تزيـد وتـنقص تبعـا للزيـادة والـنقص يف عـدد كلمـات اموعـة األوىل 

فكّلمــــا  ؛عتبارهـــا داّال علـــى أدبيـــة األســـلوبعلـــى اموعـــة الثانيـــة، وتســـتخدم هـــذه القيمـــة با
زادت، كــان طــابع اللغــة أقــرب إىل األســلوب األديب، وكّلمــا نقصــت كــان أقــرب إىل األســلوب 

  .)74- 73: 1992العلمي (مصلوح،
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» أ.شيلتسـمان أوف انسـربوك«والباحثـة  V.Neubawer» ف.نويبـاور« الـنفس األملـاين ملعـا
A.Schlitz mann of Insbruck  املعادلـة ودقّقـا صـياغتها، وذلـك باسـتخدام عـدد األفعـال بسـطا

Number of Verbs  بــدال مــن قضــايا احلــدثActive Statments واســتخدام عــدد الصــفات ،
Number of adjectives :بدال من قضايا الوصف وبذلك اّختذت املعادلة الشكل اآليت  

عدد	األفعال

عدد	الصفات
=  نسبة	الفعل	إىل	الصفة

أّمــا حنــن فنختصـــرها إىل  VAR (Verb Adjective Ratio)وتســّمى باإلجنليزيــة اختصـــارا 
  .)77: 1992ف ص) (نسبة الفعل إىل الصفة) (مصلوح،   (ن

  األنواع اآلتية من األفعال: ءإنّنا نستثين من اإلحصا
  .األفعال الناقصة (كان وأخواا إّال إذا استعملت تاّمة) .1
  .»سئب«و» نعم«األفعال اجلامدة: مثل  .2
  وأخواا.» كاد«أفعال الشروع واملقاربة: مثل  .3

  ويدخل يف اإلحصاء مجيع ما سوى ذلك من أفعال.
خرجنــا منهــا اجلملــة الــيت تقــع يف النحــو التقليــدي صــفة، أأّمــا بالنســبة لعــدد الصــفات فقــد 

ـــق مبحـــذوف. وفيمـــا عـــدا ذلـــك فقـــد مشـــل   ءســـوا ـــة أو إمسيـــة شـــبه مجلـــة متعّل كانـــت مجلـــة فعلي
ّول باملشــتق، كاملصـــدر ؤ اإلحصــاء مجيــع األنــواع األخــرى مــن الصــفات مبــا يف ذلــك اجلامــد املــ

الواقــــع صــــفة، واالســــم املوصــــول بعــــد املعرفــــة، واملنســــوب، واســــم اإلشــــارة الواقــــع بعــــد معرفــــة 
  .)78: 1992(مصلوح، 

  
  Vocabulary Richness نظرية الثروة اللفظية لجونسون 2.3

املعجـــم الـــذی يســـتخدمه الکاتـــب أو الشـــاعر هـــو مـــن أبـــرز اخلـــواص األســـلوبية الدالّـــة عليـــه 
ـــ ـــه، لـــذلك ي ـــة اخلاّصـــة ب ـــه مـــن خـــالل الثـــروة اللفظي ّدي فحـــص الثـــروة اللفظيـــة ؤ وحتويـــل جتربت

)Vocabulary Richness كمـا تظهـر يف النصـوص إىل اسـتبانة واحـد مـن أهـّم املالمـح املميّـزة (
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يف ختليقهــا وتنشــيط تفاعالــا ء لألســلوب، فمــا املفــردات إّال اخلاليــا احليّــة الــيت يــتحّكم املنشــي
ني ئعلــى حنــو يتحّقــق بــه للــنّص كينونتــه املتميّــزة يف ســياق النصــوص وللمنشــيء تفــرّده بــني املنشــ

 Types» األمنـاط«يطلق جونسون على الكلمات املتنوعة مصـطلح  .)85: 1993(مصلوح، 
ومن مثّ يطلـق علـى نسـبة التنـوّع  Tokens» قاتالتحقّ «ويف اموع الكلي للكلمات مصطلح 

Type Token Ratio  وختتصر عادة إىل(TTR) ) 91املصدر، نفس(.  

  TTR طرق حساب 1.2.3

  :TTRهناك أربع طرق يف مذهب جونسون حلساب 
): فيهـا حتتسـب نسـبة التنـوّع Over-All TTRإجياد النسبة الكليـة للتنـوّع ( الطريقة األولى:

النّص أو العينة بكاملها ويتطلـب حسـاب النسـبة ـذه الطريقـة حصـر األمنـاط يف  یعلى مستو 
ة مقــّدرا بعــدد الکلمــات املکّونـــ» التحّققــات«الــنّص كلّــه وقســمة عــددها علــى الطـــول الكلّــي 

  .)97- 96، املصدرنفس للنّص (
  (The Mean Segmental TTR)إجياد القيمة الوسيطة لنسبة التنوع  الطريقة الثانية:

  تقسيم النّص إىل أجزاء متساوية الطول. .1
كلمــات)  لحسـاب نســبة األمنــاط (الكلمـات املتنّوعــة) إىل التحّققــات (امـوع الكلّــي ل .2

  كّل جزء على حدة.
مثّ  ،قيم نسبة التنوّع يف األجـزاء املختلفـة وذلـك جبمـع هـذه القـيمأخذ القيمة الوسيطة ل .3

  .)97املصدر، نفس قسمتها على عدد األجزاء املكّونة للنّص (
 The Decremental TTR Curveإجيــاد منحــين تنــاقض نســبة التنــوّع  الطريقــة الثالثــة:

  ويتطّلب ذلك:
  تقسيم النّص إىل أجزاء متساوية الطول. .1
حســاب النســبة يف اجلــزء األّول مــن الــنّص وذلــك حبصــر األمنــاط وقســمة عــددها علــى  .2

  ء.اموع الكّلي للتحّققات يف هذا اجلز 
منــاط يف اجلــزء الثــاين مــن الــنّص دون أن نــدخل فيهــا أي كلمــة ســبق ورودهــا حصــر األ .3

  يف اجلزء األّول.
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إجيــاد النســبة يف اجلــزء الثــاين بقســمة عــدد األمنــاط الــيت ّمت حصــرها علــى امــوع الكّلــي  .4
  لتحّققات اجلزء الثاين فقط.

ر األجـزاء إىل أن تنتهـي مجيـع األجـزاء ئتتّبع الطريقة نفسها مع اجلزء الثالث وكذلك سـا .5
  .)98املصدر، نفس املكّونة للعينة (

  (The Cumulative TTR Curve)إجياد منحين تراكم نسبة التنوّع  الطريقة الرابعة:
  يتّم حسابه على النحو التايل:

  تقسيم النّص إىل أجزاء متساوية الطول. .1
  إجياد النسبة بني األمناط واموع الكّلي لتحّققات اجلزء األّول. .2
مل ســبق هلــا أن ظهــرت يف  والــيت - بالنســبة للجــزء الثــاين يــتّم إجيــاد النســبة بــني األمنــاط  .3

  وبني اموع الكّلي لتحّققات هذا اجلزء فقط. -  اجلزء األّول
نقــوم جبميــع عــدد األمنــاط يف اجلــزء األّول إىل عــدد األمنــاط يف اجلــزء الثــاين، مثّ حنصــل  .4

  ني معا.ئعلى نسبة الرتاكم بقسمة حاصل مجعها على اموع الكّلي لتحّققات اجلز 
يف اجلـــزء الثالـــث تســـاوي حاصـــل مجـــع عـــدد األمنـــاط يف األجـــزاء الثالثـــة  نســـبة الـــرتاكم .5

وهكــذا  »مقــّدرا بعــدد التحّققــات املكّونــة لألجــزاء الثالثــة«مقســوما علــى الطــول الكّلــي للــنّص 
 .)99، املصدرنفس حّىت تنتهي مجيع األجزاء املكّونة للنّص أو العينة (

  شروط صحة القياس 2.2.3

  لصّحة قياسنا يف هذه الطريقة هو:من الشروط الواجب 
  األول: أن تكون أطوال العينات اليت هي موضوع املقارنة متساوية.

  .)105املصدر، نفس الثاين: أن نعرف بالضبط الطول الكّلي للعينة (
  
  تطبيق النماذج 3.3

هـــذا البحـــث يتبـــين علـــى املقارنـــة بـــني ـــج البالغـــة والصـــحيفة الســـجادية لكشـــف االخـــتالف 
بينهما من حيث الغىن اللفظية ومتييز أسلوما من حيث األسـلوب العلمـي واألسـلوب األديب. 
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مــن الصــحيفة الســجادية منوذجـــا  38مــن ــج البالغــة والــدعاء  74إثــر هــذا، اخرتنــا الرســالة 
يشـتمل علـى  38مفـردة والـدعاء  109على  74اآلخر، تشتمل الرسالة وحجمهما قريب من 

  مفردة. 103

  نظرية بوزيمان 1.3.3

  :38والدعاء  74معادلة بوزميان يف الرسالة ئج إجراء اجلدول التايل يظهر لنا نتا

 (ن ف ص) في نهج البالغة والصحيفة السجادية .1الجدول 

  ن ف ص  عدد الصفات  عدد األفعال  

  0.87  15  13  74الرسالة 

  1.61  13  21  38الدعاء 

  

  (ن ف ص) في نهج البالغة والصحيفة السجادية .1الشكل 

نستنتج من هذه املوازنة أّن الصحيفة السجادية هی أكثر أدبّيا بالنسـبة لـنهج البالغـة وهـذا 
األمــر متناســق مــع مضــموما. إذ مضــمون الصــحيفة الســجادية هــو الــدعاء ومضــمون رســالة 

البالغة هو عهد بني قبيلتني، إثر هـذا، أسـلوب الصـحيفة السـجادية هـو أكثـر تناسـقا مـع ج 
  األسلوب األديب وأسلوب ج البالغة هو أكثر تناسقا مع األسلوب العلمي.

ثّرات ؤ إّن ارتفـاع هـذه النسـبة يف الصـحيفة السـجادية يرجـع إىل بعـض املـ، من ناحيـة أخـرى
  اليت نشري إىل أمهّها:
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  (form)مؤثّرات ترجع إلى الصياغة  1.1.3.3

  الف) الغموض

مـــن ـــج البالغـــة شـــيء مـــن الغمـــوض الـــذي بســـببها يســـتخدم اإلمـــام  74لـــة يف الرســـا
ّدي إىل (ع) من الكلمات املرتادفة أو املتضادة لتبيـني غرضـه بشـكل أدّق، وهـذا األمـر يـؤ  علی

ونقصــان نســبة (ن ف ص) فيــه زيــادة اســتخدام الصــفات بالنســبة إىل األفعــال يف ــج البالغــة 
  وتقريب أسلوبه إىل األسلوب العلمي.

  ظيةب) الصناعات اللف

مــن خصــائص األســلوب األديب، هــی االعتمــاد علــى الصــور البيانيــة واحملّســنات البديعيــة يف 
نتيجـة تطبيـق معادلـة بوزميـان علـى ). 132: 2014فالحيت، صادقي وأشـرف، عرض الفكرة (

 قـرب إىل األسـلوب األديباألأّن أسـلوب الصـحيفة السـجادية هـو  علىالكتابني الشريفني تدّل 
 - 1 ؛ حنـــو:فيهـــا کثـــري مـــن الصـــناعات اللفظيـــة ه اســـتخدمتألنّـــ منهـــا إىل األســـلوب العلمـــي؛

َعـــَرَض ( ظُِلَم،أَْنُصــْره)التقابــل ( - 2 الســجع (أَْنُصْرُه،َأْشــُكْره) (أُوثِــْرُه، أَُوفـّــْرُه) (َأْســـتُـْرُه، أَْهُجــْرُه)،
(ِمْن َمْظلُـوٍم ظُلِـَم ِحبَْضـَرِيت فـَلَـْم أَْنُصـْرُه، ِمـْن َمْعـُروٍف ُأْسـِدَي ِإَيلّ فـَلَـْم الرتصيع  - 3 ِيل، أَْهُجْرُه)،

ِــْرُه، ِمــْن َحــّق ِذي َحــقّ  ــْم أُوث ــٍة َســأََلِين فـََل ــْن ِذي فَاَق ــْرُه)، (َمــا    َأْشــُكْرُه)، (ِم ــْم أَُوفـّ ــزَِمِين لُِمــْؤِمٍن فـََل َل
ظُِلـــَم ِحبَْضـــَرِيت) ( ةاجلمـــل الوصـــفي - 4َمـــا يـَْعـــِرُض ِيل ِمـــَن الّســـيَّئاِت)، ، ِفيـــِه ِمـــَن الـــّزّالتِ َوقـَْعـــُت 

ـــَرَض ِيل) (َيُكـــوُن َواِعظـــاً)  ـــْؤِمٍن) (َظَهـــَر ِيل) (َع ـــزَِمِين لُِم ـــَذَر ِإَيلّ) (َســـأََلِين) (َل (ُأْســـِدَي ِإَيلّ) (اْعَت
  (تُوِجُب ِيل َحمَبَّتَك).

  ج) النمط الوصفي

الصحيفة السجادية كنّص ديـين، مفعمـة بـاأللوان البالغيـة الـيت تكتسـب ـا طـابع نـّص  إنّ 
أديب. أحد هذه األلوان الذي أكثر اإلمام (ع) من استخدامه لبيان ما ينويه، هو لـون املطابقـة 
واملقابلـــة. اســـتخدم اإلمـــام (ع) هـــذا اللـــون كـــأداة فنّـيّـــة للبيـــان ووســـيلة للتـــأثري يف النفـــوس وهـــو 

كثــرة اســتخدام بعــض   .)105: 1392رض كــّل إنتــاج أديب (بايزيــدي، متقــي زادة ورضــايي، غــ
(ِمْن َعْيِب ُمـْؤِمٍن َظَهـَر ) وأيضا الرتصيع، حنو: (َظَهر، َأْستُـْرهُ الصناعات اللفظية كالتقابل، حنو: 

ات األسـلوب األديب، فأسـلوب ، هـي مـن ميـز ِيل فـََلْم َأْستُـْرُه، ِمْن ُكّل ِإمثٍْ َعَرَض ِيل فـَلَـْم أَْهُجـْرُه)
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الصـحيفة الســجادية، أکثـر تناســقا مــع األسـلوب األديب. يف حــني اسـتخدمت يف ــج البالغــة 
  من هذه الصناعات، فأسلوبه أقرب إىل األسلوب العلمي. أقلّ 

 (Content) مؤثّرات ترجع إلى المضمون 2.1.3.3

  الف) العمر

املـؤمنني (ع) وكتبـت الصـحيفة السـجادية يف زمـن كتبت ج البالغـة يف زمـن خالفـة أمـري 
بـين أميـة. فكالمهــا كتبـت يف أواخــر عمـر اإلمـامني الشــريفني (ع) وال خيتلفـان مــن حيـث عمــر 

  الكاتب اختالفا كثريا.
  رجل.  هذه امليزة ال تؤثّر يف ارتفاع أو اخنفاض (ن ف ص)، ألّن كال الكاتبنيب) الجنس: 

  نظرية جونسون 2.3.3

ونقّسم كّل عينة علی مخسـة  38مفردة من الدعاء  100و 74مفردة من الرسالة  100اخرتنا 
كلمـــة). مثّ نرّســـم لكـــّل العينـــات جـــدوال مســـتقال، فنحصـــر الكلمـــات يف اجلـــداول   20أجـــزاء (

  ونشطب كّل كلمة متكّررة.

  معايير التكرار 1.2.3.3

جهــات إســناده إىل  اعتربنــا الفعــل كلمــة واحــدة مهمــا اختلفــت صــيغة ومهمــا اختلفــت .1
  املفرد واملثىن واجلمع تذكريا وتأنيثا.

مل نعترب صيغ األمساء بـني املفـرد واملثـىن واجلمـع، ككلمـات متنّوعـة إّال إذا كـان املثـىن أو  .2
  اجلمع من غري لفظ املفرد.

  مل نعتد باختالف االسم تذكريا وتأنيثا إّال إذا كان املؤّنث من غري لفظ املذكر. .3
  يسة، معيارا للتنوّع.ئمل نعترب السوابق واللواحق اليت تلصق بالكلمة الر  .4
  يف أمساء اإلشارة واملوصول،مل نعتد بالتذكري والتأنيث وال بالعدد. .5

ج الــيت توّصــلنا إليــه بطريقــة جونســون لتعيــني نســبة الــرتاكم ئنســّجل يف اجلــداول التاليــة النتــا
  ملختارة من ج البالغة والصحيفة السجادية:والتناقص وتنوّع املفردات للنماذج ا
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  جدول قياس جونسون إلختيار تنوّع المفردات في نهج البالغة .2الجدول 

  %80نسبة التنوع:                    20التحققات:      16األنماط: 

  وَ   بَاِديَها  وَ   َحاِضُرَها  اْلَيَمنِ   أَْهلُ   َعَلْيهِ   اْجَتَمعَ   َما  َهَذا
  إِلَْيهِ   َيْدُعونَ   اللهِ   ِكَتابِ   َعَلى  أَنـُهمْ   بَاِديَها  وَ   َحاِضُرَها  َربِيَعةُ 

  %45نسبة التنوع:                    20التحققات:      9ألنماط: ا

  أََمرَ   وَ   إِلَْيهِ   َدَعا  َمنْ   جيُِيُبونَ   وَ   بِهِ   يَْأُمُرونَ   وَ 
  َبَدًال   بِهِ   يـَْرَضْونَ   َال   وَ   َمثَناً   بِهِ   َيْشتَـُرونَ   َال   بِهِ 

  %60نسبة التنوع:                    20التحققات:       12األنماط: 

  تـَرََكهُ   وَ   َذِلكَ   َخاَلفَ   َمنْ   َعَلى  َواِحَدةٌ   يَدٌ   أَنـُهمْ   وَ 

  َعاِتبٍ   ِلَمْعَتَبةِ   َعْهَدُهمْ   يـَنـُْقُضونَ   َال   َواِحَدةٌ   َدْعَوتـُُهمْ   لِبَـْعضٍ   بـَْعُضُهمْ   أَْنَصارٌ 

  %35نسبة التنوع:                    20التحققات:       7األنماط: 

  وَ   قـَْوماً   قـَْومٍ   ِالْسِتْذَاللِ   َال   وَ   َغاِضبٍ   لَِغَضبِ   َال   وَ 

  وَ   َغائِبـُُهمْ   وَ   َشاِهُدُهمْ   كَ َذلِ   َعَلى  قـَْوماً   قـَْومٍ   ِلَمَسبةِ   َال 

  %50نسبة التنوع:                     20التحققات:       10األنماط: 

  َعَلْيِهمْ   ِإن   ُمث   َجاِهُلُهمْ   وَ   َحِليُمُهمْ   وَ   َعاِلُمُهمْ   وَ   َسِفيُهُهمْ 

  َمْسُئوًال   َكانَ   اللهِ   َعْهدَ   ِإن   ِميثَاقَهُ   وَ   اللهِ   َعْهدَ   ِبَذِلكَ 

  جدول قياس جونسون إلختيار تنوّع المفردات في الصحيفة السجادية .3الجدول 

  %80نسبة التنوع:                     20التحققات:         16األنماط: 

  أَْنُصْرهُ   فـََلمْ   ِحبَْضَرِيت   ظُِلمَ   َمْظُلومٍ   ِمنْ   إِلَْيكَ   أَْعَتِذرُ   ِإينّ   الّلُهمّ 
  ءٍ  ُمِسي  ِمنْ   وَ   َأْشُكْرهُ   فـََلمْ   ِإَيلّ   ُأْسِديَ   َمْعُروفٍ   ِمنْ   وَ 
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  %40نسبة التنوع:                     20التحققات:        8ماط: األن

  فـََلمْ   َسأََلِين   فَاَقةٍ   ِذي  ِمنْ   وَ   أَْعِذْرهُ   فـََلمْ   ِإَيلّ   اْعَتَذرَ 

  أَُوفـّْرهُ   فـََلمْ   ِلُمْؤِمنٍ   َلزَِمِين   َحقّ   ِذي  َحقّ   ِمنْ   وَ   أُوثِْره

  %55نسبة التنوع:                     20التحققات:         11األنماط: 

  ِمنْ   وَ   َأْستـُْره  فـََلمْ   ِيل   َظَهرَ   ُمْؤِمنٍ   َعْيبِ   ِمنْ   وَ 

  ِإهلَِي  يَا  إِلَْيكَ   اَْعَتِذرُ   أَْهُجْره  فـََلمْ   ِيل   َعَرضَ   ِإمثٍْ   ُكلّ 

  %70نسبة التنوع:                     20التحققات:        14األنماط: 

  بـَْنيَ   ِلَما  َواِعظا  َيُكونُ   َنَداَمةٍ   اْعِتَذارَ   َنظَائِرِِهنّ   ِمنْ   وَ   ِمنـُْهنّ 

  اْجَعلْ   وَ   آلِهِ   وَ   ُحمَّمدٍ   َعَلى  َفَصلّ   َأْشَباِهِهنّ   ِمنْ   َيَديّ 

  %55نسبة التنوع:                     20التحققات:        11األنماط: 

  َعَلى  َعْزِمي  وَ   الّزّالتِ   ِمنَ   ِفيهِ   َوقـَْعتُ   َما  َعَلى  َنَداَمِيت 

  َحمَّبَتكَ   ِيل   ُتوِجبُ   تـَْوبَةً   الّسّيَئاتِ   ِمنَ   ِيل   يـَْعِرضُ   َما  تـَْركِ 

  النسبة الكلية للتنوّع في العينات .4الجدول 

  النسبة الكلية للتنوع يف العينات  

    0.54ج البالغة
  0.8  الصحيفة السجادية

  النسبة التراكمية للتنوّع .5الجدول 

  1  2  3  4  5  

  0.54  0.55  0.62  0.62  0.8  البالغةج 
  0.6  0.61  0.58  0.6  0.8  السجادية الصحيفة
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  النسبة التناقص للتنوّع .6الجدول 

  1  2  3  4  5  

    0.8  0.45  0.6  0.35  0.5ج البالغة

  0.55  0.7  0.55  0.4  0.8  الصحيفة السجادية

    
  منحني نسبة التناقص .3الشكل         منحني نسبة التراكم .2الشكل 

ان أّن الثــروة اللفظيــة للصــحيفة الســجادية هــي أكثــر منهــا لــنهج داول واملنحنّيــتظهــر لنــا اجلــ
البالغـــة، لكـــن حيكـــي عـــدد اجلـــداول واحنـــدار اخلفيـــف يف املنحنيّـــني عـــن اخـــتالف غـــري کثـــري 

لــف آخــر أو الثــروة اللفظيــة األعلــى أو الــدنيا ال تشــري دائمــا إىل تفــّوق مؤلــف علــى مؤ بينهمــا. 
ة أحـد هــذه األسـباب ميكــن أن يكـون مراعــا بـالعکس، ورّمبـا أن يكــون ذلـك ألســباب خمتلفـة.

  اجلمهور والظروف االجتماعية و... .حال 
حال الداعي أثناء الدعاء هو األساس لثمرة الـدعاء. جيـب أن يكـون لـدى الـداعي عقـل 

. لکّل شخص )65: 1392سلمان پور، (خاص وقلب خاص ومظهر خاص أثناء الدعاء 
يفيـة ظهـور هـذا األسـلوب تعتمـد علـى أسلوب خاص خيتلـف عـن أسـلوب اآلخـرين، لکـن ک

يف بعــض  ، لکــنأي: قــدرات الشــخص والظــروف االجتماعيــة؛ العوامــل الداخليــة واخلارجيــة
   األحيان، بسبب الظروف غري املواتية للشخص، ال يظهر بعض امليزات األسلوبية.
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ينتــزع أكثــر مــا ينتــزع  -  عــه علــى موصــوفاته مــن صــور زاهيــاتفيمــا خيل - خيــال علــي (ع) 
ة العربيـــة إقليميـــة وفكريـــة واجتماعيــة، ومتتـــاز صـــور علـــي بالتشـــخيص واحلركـــة، ئـــمــن صـــميم البي

ا احليـــاة يف املفــــردات والســـيما حـــني يّتســــع خيالـــه وميتــــّد جمّســـما األفكـــار، ملّونــــا التعـــابري، باثّــــ
  .)17: 1425صبحي صاحل، والرتاكيب (

واليت تنتسب إىل ربيعة بن نـزار  ،كل البطون اليت تنتهي إىل قحطان بن عامر تسّمى اليمن
وكان بينهما حروب وأضغان يف اجلاهلية، فأّلف بينهما اإلسالم، وتأّكدت هـذه ، تسّمى ربيعة

األلفة على يد اإلمام (ع) وكتب بيـنهم هـذا العهـد، ومضـمونه أن يكونـوا يـدا واحـدة يف نصـرة 
والــدعوة إليــه والعمــل بــه، وأن يقفــوا صــّفا واحــدا بقلــوم وســيوفهم مــع مــن يــدعو إىل  اإلســالم

) وكأنّه يعين ذا نفسـه َوجيُِيُبوَن َمْن َدَعا إِلَْيهِ اإلسالم واحلّق، ويأمر به، ويدافع عنه، كما قال: (
ص) اهللا (الشـــــــريفة؛ ألّـــــــا أظهـــــــر وأكمـــــــل مـــــــن ينطبـــــــق عليـــــــه هـــــــذا الوصـــــــف بعـــــــد رســـــــول 

ثـــالث » عهـــد«كلمــة   ،ةهـــذه الرســـال ر يفاإلمـــام علـــي (ع) يكــرّ   ).4/196: 1979  ،مغنيــة(
، ويــرفض کــل العـــذر لــنقض هــذا العهــد مــن قبــل مجيــع أفـــراد »ميثــاق« ةمــرّات، ويؤّکهــا بکلمــ

  ي.ا ميثاق إهلألّ  ؛ة هذه املعاهدة وعدم جواز نقضهايّ أمهّ  ليؤّکد علی القبيلتني،
صــاحلة للجميــع ويعــين أنّــه عنــدما اجتمعــت النخــب واألفــراد يؤّكــد اإلمــام (ع) أّن املعاهــدة 

كانت هــذه املعاهــدة ملزمــة للجميــع. مثّ يــذكر ،فــاق وكتابــة معاهــدةالبــارزون مــن العشــريتني لالتّ 
) أنّـه علـى الـرغم مـن أّن العهـد عهد اهللا وميثاقـه إّن عهـد اهللا کـان مسـئوال كمثّ إّن عليهم بذل(

 أنّه يف الواقع عهد إهلي ألّم ملتزمون عند اهللا بـأن ال ينقضـوا هـذا بني قبيليت ربيعة واليمن، إّال 
). يف بدايــة هــذه وََكَتــَب َعِلــي بْــُن َأِيب طَالِــبالعهــد. مثّ للتأكيــد علــى أسســها وتقويتهــا يقــول: (

هــذه املعاهــدة مقبولــة مــن قبــل مجيــع أهــل الــيمن وربيعــة، تشــمل «: (ع) املعاهــدة، يقــول اإلمــام
، وبالتــايل فهــي تعتــرب نوًعــا مــن املعاهــدات اإلهليــة، ويف الواقــع، »قلهم وجــاهلهمحاضــرهم وعــا

  .)415- 413: 1390(مکارم شريازی،  نوع من الدميقراطية الدينية
ال يتعّوضـون  :أي ،»َال َيْشـتَـُروَن بِـِه َمثَنـاً «قولـه: حنـو  ،األلفـاظ القرآنيـة يف هذه الرسالة ويستخدم

 ،ال الـــثمن بالشـــيء ،واألصـــل هـــو أن يشـــرتي الشـــيء بـــالثمن ءعنـــه بـــالثمن. فســـّمي التعـــّوض اشـــرتا
إنّـه  .)1766: 1385لكنّه من باب اّتساع العرب وهـو مـن ألفـاظ القـرآن العزيـز (ابـن أيب احلديـد، 

 د على ألوهية هذا العهد.استخدم األلفاظ القرآنية ليؤكّ 
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) قلـيال وال كثـريا ويتعـاونون علـى الوفـاء ـذا العهـد ويقّدسـونه قـوال حـىت ِه َمثَنـاً َال َيْشتَـُروَن بِـ(
ولــو عتــب واحــد مــنهم علــى اآلخــر أو غضــب عليــه أو ظلمــه؛ ألّن هــذه األمــور حتــدث بــني 

وميكن تسويتها باحلّب والسلم بال  -  يف الغالب - األرحام واألصدقاء ويتعّذر االجتناب عنها 
هــذا العهــد يعــّم ويشــمل اجلميــع بــال اســتثناء،  )لِــَك َشــاِهُدُهْم َوَغــائِبُـُهمْ َعَلــى ذَ حــرب وضــرب (

ـــأّول، وللحلـــيم أن يتجاهـــل ( ُمث ِإن ولـــيس للغائـــب أن يـــرّد، وللجاهـــل أن خيتـــار، وللعـــامل أن يت
) هــذا العهــد يف عــنقهم وهــم وحــدهم املســؤولون عــن الوفــاء بــه َعَلــْيِهْم بِــَذِلَك َعْهــَد اللــِه َوِميثَاقَــهُ 

). لـــذلک ال 197- 4/196: 1979، مغنيـــة(أمـــام اهللا والنـــاس، وال يســـمع عـــذر مـــن متعّلـــل 
حـــد أن يـــنقض هـــذا العهـــد وجيـــب علـــى اجلميـــع الوقـــوف يف صـــّف واحـــد مـــع أعـــداء حيـــّق أل

  اإلسالم ومساعدة بعضهم البعض.
خلطـاب اإلمـام السـجاد (ع) هـو إصـراره علـى اعرتافـه أو واحـدة مـن السـمات األسـلوبية 

رة يف حقيقــة الــدعاء وثقافــة تعبريهــا وال ميكــن فصــلها منهــا ألّــا هــذه الســمة متجــذّ  رغبتــه.
ل يف تكـرار موضـوع أو عبـارة مـرارًا األسـلوب املتمثّـ وفرية يف التعاليم اإلسـالمية الشـيعية. سـرّ 

ــــــف وآخــــــرون،  ة يف نفــــــس هــــــذه الســــــمةأو فقــــــرات يف الصــــــحيفة الســــــجادي فقــــــرةيف  (خل
الدعاء، سيتّم تقدمي االعتذار إىل اهللا عشر مـرّات،  اعلى سبيل املثال، يف هذ .)1393:62

؛ طفـة، وكذلك عـن طريـق اسـتخدام احلـروف العاأَْعَتِذُر ِإلَْيَك، اْعِتَذاَر نََداَمٍة)بشكل صريح (
  .العاطفة» واو«حنو: 
يف مواقــف خمتلفــة، ومســتوى فهــم  کانــا  واإلمــام علــي (ع)كــل مــن اإلمــام الســجاد (ع) ف

يف حــني مل يكــن ة الســجادية الصــحيفقــد ذكــر اإلمــام الســجاد (ع) أدعيــة  .مجهــورهم خمتلــف
من املمكن له التعبري عن مجيع املضامني املطلوبـة بشـكل صـريح، لكـن اإلمـام علـي (ع) كتـب 

بالنسـبة  ، مـا أراد ذكـره أكثـر جلمهـورهأثناء اخلالفـة، وكـان مـن املمكـن لـه أن يتبـّني  الةهذه الرس
إثـر هـذا  .ة أكثر بالنسـبة لإلمـام السـجاد (ع)لإلمام السجاد (ع)، فاستخدم الکلمات املکّرر 

الثروة اللفظية للصحيفة السجادية تفوق على الثروة اللفظية لنهج البالغة، ولكـن هـذا األمـر ال 
علـــى تفـــّوق اإلمـــام الســـجاد (ع) علـــى اإلمـــام علـــي (ع)، بـــل هنـــاك أثـــر بـــارز للظـــروف تـــدّل 

  االجتماعية ومراعاة حال اجلمهور حني كتابة األدعية والرسائل.
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  . النتائج4
بـني ــج البالغـة والصـحيفة الســجادية وفقـا لنظريــة بوزميـان ونظريـة الثــروة اللفظيـة تعطــي  نـةواز امل

  ج التالية:ئلنا النتا
اسـتخدم التكـرار يف ـج البالغـة أكثـر مـن الصـحيفة السـجادية، ، وفقا لنظرية جونسون - 

ني إلــــی الطريــــق الصــــحيح وهــــذا يقتضــــي التكــــرار تلقــــألّن اإلمــــام علــــي (ع) يريــــد أن يرشــــد امل
  مكانية شرح أكثر لإلمام علي (ع) بالنسبة لإلمام السجاد (ع).إعالوة على  ،والتوكيد
) 0.8ظهـر لنـا أّن أسـاليب الصـحيفة السـجادية هـي أكثـر تنّوعـا (تع النسبة الكلّية للتنوّ  - 

  ) وأكثر ثبوتا.0.54بالنسبة إىل ج البالغة (
احنـــدار اخلفيـــف يف املنحـــين للصـــحيفة الســـجادية يشـــري إىل أّـــا أغـــىن وثروـــا املعجميـــة  - 

  أعلی من ج البالغة ولكن ال خيتلفا اختالفا كبريا.
البالغة والصحيفة السجادية ال ختتلف اختالفا كبريا وهـذا األمـر يـدّل نسبة التنوّع لنهج  - 

  على أّما على الرغم من اختالف ظروفهما ال يفرّقان فرقا شديدا من حيث الثروة اللفظية.
يشري إىل ثبوت األسلوب يف النّصني، رغم تفاوما مـن حيـث الظـروف  املنحننياحندار  - 

  عيشان فيها.اليت كان اإلمامني الشريفني ي
قيمــــة (ن ف ص) يف الصــــحيفة الســــجادية أكثــــر منهــــا يف ــــج  ،وفقــــا لنظريــــة بوزميــــان - 

قـرب إىل األسـلوب األديب وأسـلوب ـج البالغـة األالبالغة، فأسلوب الصـحيفة السـجادية هـو 
  قرب إىل األسلوب العلمي.األهو 

ـــادة نســـبة تـــراكم املعجميـــة يف الصـــحيفة الســـجادية مبعـــىن أّـــا  -  حتتـــوي علـــى مفـــردات زي
بــل  ،ـج البالغـة علـیالصــحيفة وال تـدّل علـی تفـّوق  ،منفـردة أكثـر مـن ـج البالغــة فحسـب

يف الكمـات املسـتخدمة يف الكتـابني  ورعايـة حـال اجلمهـور هناك أثر بارز للظروف االجتماعية
اخلالفــة، ؛ إذ يريــد اإلمــام علــي (ع) أن يعــّزز هــذه املعاهــدة، يف حــني هــو يف منصــب الشــريفني

ومـــن املمكــــن لــــه اســـتخدام الكلمــــات املكــــّررة، لكــــن اإلمـــام الســــجاد (ع) كــــان يف وضــــع ال 
  يستطيع فيه التعبري عن كل ما يدور يف ذهنه، وهذا األمر يربز يف كالمه.
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علـى  استخدمت األفعال يف الصـحيفة السـجادية أكثـر منهـا يف ـج البالغـة وهـذا يـدلّ  - 
يفة السـجادية بالنسـبة لـنهج البالغـة، ويـتالئم مـع ظروفهمـا؛ إذ كـان املزيد من احلركّية يف الصح

اإلمــام علــي (ع) خليفــة املســلمني وهنــاك أثــر بــارز الســتقرار  احلكومــة يف كالمــه، واســتخدم 
 (ع)  املزيد من األمساء الـيت تـدّل علـى الثبـوت واالسـتقرار، ولکـن کانـت الظـروف لإلمـام السـجاد

  من األفعال اليت تدّل على احلركّية وعدم الثبوت.فاستخدم املزيد  ،غري مؤاتية
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