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 األسلوبية اإلحصائية 

لقد ظهر هذا االجتاه يف خضّم املوازنة بني األسلوب العلمي واألسلوب األديب، والتنوع املوجود يف املستوايت 
شروط   اللغوية للنص األديب؛ من تركيبية وحنوية وصرفية وصوتية ومعجمية وداللية وغريها، وهلذا فمن الضروري توافر

  1معّينة تُعني الباحث على إبراز مستوايت النص والوصف العلمي الدقيق لظواهر األسلوب. 
أ.دي ويرى خمتّصون أّن أصول علم اإلحصاء األسلويب ظهر يف منتصف القرن التاسع عشر، على يد:  

أستاذ الرايضيات جبامعة لندن، حيث أبدى اهتماما كبريا إبحصاء طول   Auguste de Morgan  مورغن 
األلفاظ يف نصوص إغريقية خمتلفة، وذلك ليربهن أّن الشخص الذي يكتب يف موضوعني خمتلفني يتفق مع نفسه 

   2أكثر ممّا يّتفق شخصان خمتلفان يكتبان يف موضوع واحد. 
اجملال:   هذا  البارزة يف  الشخصيات   Georgeزيبف  و  3T.C.Mendenhallماندهنال  ومن 

Kingsley Zipf(1902-1950 تكمن قيمته "يف تشجيعه للدراسة اإلحصائية للغة، ومن النقاط اليت )
وع الكلمة...واستمّر ركز عليها كثريا، العالقة بني شيوع املفردة وطوهلا...وإرساء عالقة كلية متينة بني رتبة الكلمة وشي

يف التنظريات املكثّفة حول الدور املهم ملبدأ اجلهد األدىن يف كل الّسلوكات اإلنسانية، وطبيعة اللغة بوصفها حالًّ 
 G.Undyيول  واإلحصائي الكمربجيي؛    4وسطاً بني اإلسهاب واالختصار، وبني املبالغة املمّلة يف الّنطق..."

Yule   كان له مزاج خمتلف، ومتثل إجنازه يف اإلحصاء اللغوي الفرقي عوض الكّلي، وإن كانت له نظرة قريبة من"
وتعترب دراسات يول وزيبف رائدتني يف ميدان األسلوبية 5)قانون زيبف(، فإنه مل ير فيها درجة معتربة من الوضوح..." 
لّدراسات االبتدائية الرّائدة، وأول من قام هبذا الّدور اهلام: اإلحصائية، وكانت حتتاج إىل تنقيح وتعديل، شأهنا شأن ا

بتعديالت وتغيريات على صيغة )زيبف( اخلاصة ابلرتتيب   Benoit Mandelbrotمندلربوت   الذي قام 
  6والشيوع، فأضاف هلا عناصر تعكس بعض مسات النصوص املفردة. 

املقاطع يف الكلمة الواحدة، ليس أمهية عدد  من رواد هذا االجّتاه اّلذي درس    W.Fucksفوكس  ويعترب  
الواحدة."  اللغة  ضمن  لألساليب  التارخيي  والتطور  الفردية  لألساليب  "ميزة  األملاين:   7بوصفها  العامل  يعترب  كما 
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يف    1925الذي طبق أسلوبية اإلحصاء على نصوص أدبية أملانية وكان ذلك سنة  A.Busemannأ.بوزميان
  8دراسة نشرت له. 

وتعمل و منطلق األسلوبية اإلحصائية هو فرضية الوصول إىل املالمح األسلوبية للنص عن طريق الكم،  
 أساساً يف جمال االختيار والقياس، وميكن اإلشارة إىل جماالهتا كاآليت: 

 استخدام وحدات معجمية معينة. .1
ات )صفات، أفعال، ظروف، حروف الزايدة )أو النقص( النسبيان يف استخدام صيغ معينة أو نوع معني من الكلم  .2

 جر...إخل( 
 طول الكلمات املستخدمة أو قصرها.  .3
 طول اجلمل.  .4
 نوع اجلمل )امسية، فعلية، ذات طرف واحد، بسيطة مركبة، إنشائية، خربية...إخل.  .5
تبط إيثار تراكيب أو جمازات واستعارات معينة؛ وهذه السمات اللغوية حني حتظى بنسبة عالية من التكرار، وحني تر  .6

بسياقات معينة على حنو له داللته تصبح خواص أسلوبية تظهر يف النصوص بنسب وكثافة وتوزيعات خمتلفة. وهذا 
يربز أمهية القياس الكمي ابعتباره معيارا موضوعيا منضبطاً وقادراً على تشخيص النزعات السائدة يف نص معنّي أو 

 لوبية يف هذا الّنص أو يف نتاج هذا الكاتب. عند كاتب معنّي، وإن شئت فقل حتديد املمّيزات األس
ويطلق على هذا الّنوع من الدراسة مصطلح علم األسلوب اإلحصائي، وهو أحد جماالت الدراسة اللغوية 

 9األسلوبية املعاصرة." 
مفهوم   ، بقوله:"نقيمFucksفوكس  قد تكون طريقة اإلحصاء، كما يوّضحه أحد أعمدة هذا االجّتاه؛  

األسلوب كما أييت يف نطاق اجملال الرايضي بتحديده من خالل جمموع املعطيات اليت ميكن حصرها كميا يف الرتكيب 
اللغوية إىل عمليات إحصائية وحصرها من ض  أن نُ   - إذن-من هنا ميكننا  10الشكلي للّنص."  النص  ع وحدات 

وازنة مع ظواهر ومستوايت أخرى يف نص آخر، كما ميكن والّنسبة، وابلتايل إخضاع النتائج إىل سلم امل  حيث العددُ 
تصنيف مؤّلفي الّنصوص طبقا هلذه املوازنة أو املقارنة، أّما أنواع الكلمات اليت ختضع للّدراسة ابإلحصاء فيمكن 

 تصنيفها كاآليت: 
اجلر  - الظروف  - األفعال  -الصفات   -الضمائر  -األمساء  وغريها(   -حروف  العطف  )حروف  الرابطة   -احلروف 

األدوات الرابطة )الصالت، أدوات الشرط(، وحتديد العناصر واملثريات اللغوية األساسية ذات القيم األسلوبية: كالتثنية 
جازية ورمزية األلوان واملزاوجات االمسية وقيمتها والتأنيث والتصغري والفعل والصفة وقيمتها األسلوبية يف امل

َ
زاوجات امل
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ومسات لغوية أخرى ذات قيمة أسلوبية كربى تكون جديرة ابإلحصاء أثناء 11األسلوبية والتكرار وقيمته األسلوبية...
جمال العمل   يقول املسدي:"ولئن توحدت وجهات النظر نسبيا يف حقل األسلوبية النظرية، فإنّ العملية التطبيقية،  

 12يف األسلوبية التطبيقية، قد جتاذبته مشارب عّدة، حىت لتكاد تتكاثر حبسب عدد األسلوبيني التطبيقيني." 
العملية  وتثري  الباحث  تستفّز  اليت  هي  الّنص  يف  واملتعّددة  املختلفة  مبستوايهتا  الّنصية  املثريات  وتبقى 

الوصف )األسلولساين( للّنصوص، وإن األسلوب غالباً ما   اإلحصائية، "ألّن اإلحصائيات حتتل مكانة خاصة يف
يُعّد شعبة إحصائية واحتمالية غري حتمية من اللسانيات...والقدرة على القيام بدراسات إحصائية واحتمالية ميزة 

ال األسلوبية، هذا االجتاه أهم ما توّصل إليه النقد األديب يف جم  وجند   13من املميزات اليت تتطّلبها النماذج اللسانية." 
كثريا من املوضوعية، ونلفي هذا االجّتاه يالمس منهج   ب والذاتية واالقرتاألن له دورا فّعاال يف االبتعاد عن االنطباعية  

"... اإلحصاء ال يتواىن عن فرض نفسه أداة من األدوات األكثر فعالية يف   و   العلم التجرييب ومنهج العلم الرايضي.
وال ميكن أن نكتفي ابلتنظري ألسلوبية اإلحصاء، ألننا مهما قلنا تنظريا فال نستطيع اإلملام    .14دراسة األسلوب" 

، الداللية  ا وكشف أبعاده  هاتحليلالنصوص لهبا، ألّن هذا االجّتاه حمكه احلقيقي هو امليدان التطبيقي واخلوض يف  
 ص.وهو يشتغل تطبيقا مع كل االجتاهات األسلوبية يف ميدان الن 

 
 
 أ.د/ حممد برونة 
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