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ـ پژوهشي) (مجله ادبيات و علوم انساني سابق( زبان و ادبيات عربي همجل ـ  هفتمهشمار، )علمي  1391پاييز و زمستان 

)عصر رفسنجاناستاديار  زبان و ادبيات عربي دانشگاه ولي(دكتر علي اكبر ماليي

فراواني واژگان ويژگي سبكي 

)دلسي و احمد شوقيهانيء انتنبي، إبنسنجش عملي گزيده قصائد م(

چكيده

ـاي   واژگان به كار رفته در يك نوشتار اعم از شـعر و نثـر، از آشـكارترين ويژگـي                   دايره ه

هايي هستند كه ساختمان يك اثر ادبي كلمات، همان خشت. آيد آن به شمار مي سبكي آفريننده 

بـرد، مـي توانـد      مـي نويسنده در چينش آنها به كار       / آورند؛ اما روشي كه شاعر    را به وجود مي   

ـا       .  و وجه تمايز او باشد      شخصيت ادبي ويژه   منعكس كننده  ترديدي نيست كه اين ويژگي تنه

 پرده از   ،نويسنده است، اما مي توان با بررسي و ارزيابي آن         /  سبك شاعر  يكي از عناصر سازنده   

 بـر روشـي   حاضر با تكيهالهقم. برخي رازهاي نگارشي اثر هنري و سبك و سياق آن برداشت        

 در   در شعر سه شاعر عربي به اين ترتيب  است كـه             واژگان  دايره  تنوع دهد كه آماري نشان مي  

متنبي شعرو  مي شود   گوناگوني  يافت  هانيء بيشترين و در شعر احمد شوقي كمترين         شعر ابن 

ـاي مـور   تحقيق بر فرض انطباق نتيجه.دگيرميدو  قرارآن بين محاسبهبر مبناي اين د نظـر  ه

.  كند به كارگرفته شده را تأييد مي آمارينگارنده، كارآيي شيوه

. هانيء اندلسي، شوقيسبك، فراواني واژگان، متنبي، ابن: هاواژهكليد

مقدمه

 امكانات زباني موجود  كه در آن همه،پاياني است، مانند انباري بزرگزبان داراي امكانات بالقوه بي

. گزينيمتر باشد از اين انبار امكانات بيشتر و بهتري را برمي از ما كه درازتر و قويدست هر كدام. است
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: ش1374شميسا،(كنند ها را انتخاب ميكنند و بهترينشاعران و نويسندگان در اعماق اين انبار جستجو مي

شد كوشاعر مي.  ناظر بر هنر انتخاب واژگان توسط شاعر است1اصطالح قاموس شعري). 32و31صص

- خويش را از طريق كلمات ذخيره شده در حافظه تجربه3 يا گفتمان ادبي،2كه هنگام ابالغ يك پيام شعري

تالش ما در جهت شناخت انواع واژگان موجود در يك قصيده در واقع رسيدن به يكي از . اش انتقال دهد

شميسا، (» انگر سبكي باشدهر گزينشي بايد مبين هدفي يا نش«عوامل مؤثر در سبك شاعراست؛ چرا كه 

هنر شاعر در آفرينش ادبي در گرو چگونگي سير او در عالم واژگان و كيفيت گزينش و ). 24ص: همان

هاي شعري و سرانجام آوردن تعبيراتي ها و خلق صورتخاص وي در تركيب آنه چينش كلمات و شيو

 جوانب سبك او و تلزم واكاوي همهبنابراين شناخت كامل سبك شاعر مس. الهام بخش و تأثير گذار است

اين پژوهش كه در . گيري و انسجام آن مشاركت دارندهاي ديگري خواهد بود كه در شكلآشنايي با مؤلفه

گيرد و به شناسي قرار ميدانش زبانه سابقه به شمار مي رود، در حوزاي كمدنياي ادبيات عرب ماده

فرض اين دانش آن است كه هر پيش. وسوم استسنجي يعني بررسي آماري يك سبك ادبي مسبك

كند هاي خود دنبال مينويسنده يا شاعر داراي سبكي ويژه است كه آگاهانه يا ناآگاهانه آن را در تمام نوشته

)Rudman and others,2006:3(هايمان خواهد از اينرو اين امر تا حدودي ما را مجاز به تعميم يافته؛

اند، شخصيت در انتخاب كلمات را هم شعرايي كه شخصيت فكري داشته«ريم به عالوه اگر بپذي. كرد

، خواهيم پذيرفت كه بين نوع و بسامد واژگان شعري سرايندگان )111ص: ش1368طاهباز، (» اندداشته

.اي برقرار استها رابطهبرجسته و شخصيت فرهنگي و فكري آن

كلمات غير تكراري به كار رفته در چند قصيده از سه  حاضر به طور ويژه، بررسي آماري تعداد مقاله

دهد كدام شاعر در قصائد اي است كه نشان ميكار به گونهه شيو. شاعر بزرگ عرب را بر عهده دارد

تري دارد و هر كدام اين حجم از واژه را با چه كيفيتي در سرتاسر قصائدش واژگان گستردهه خويش حوز

گستردگي قلمرو ض كه بين ميزان تمايل شاعر به آوردن واژگان نامانوس وتوزيع نموده است، با اين فر

.  مستقيمي وجود داردزباني وي رابطه

1- Poetic Diction
2- The Message
3- The Literary Discourse
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را وارد اي از آن لفظي خود يا سهم عمدهبه عبارت ديگر آيا شاعر از همان ابتداي قصيده، تمام ذخيره

كه جانب تعادل و ه نموده است، يا اينميدان كرده و باقي مسير را به تكرار و تمرين همان كلمات بسند

تناسب را نگاه داشته و سراسر بناي قصيده را با واژگاني جديد تنوع بخشيده است؟

هاي مورد بحث نمونه

هاي اين تحقيق درصدد آن است كه به بررسي سه نمونه شعري متعلق به شاعران عربي زبان در دوره

: ه شاعر در ميان تمام شعراي عرب بنا به اسباب و داليلي استانتخاب اين س. تاريخي متفاوت بپردازد

دو شاعر معروف عرب در قرن ) ق310 ()2(و ابن هانيء أندلسي) ق303(، )1(ابوالطيب متنبي) الف

 شعر و  قرن سيزدهم هجري در عرصه پرآوازهچهره.) م1869 ()3(چهارم هجري هستند و احمد شوقي

يت نامدار به ويژه متنبي و شوقي در ميان دوستداران شعر، رواج خاصي اشعار اين سه شخص. شاعريست

. ها رونق بخش محافل ادبي استهاي آندارد و ديوان

 شعر آنان اين هر سه، شاعران دربار و نديمان پادشاهان عصر خود بودند و حجم وسيعي از ديوان) ب

.اص يافته استها اختصبه ستودن منزلت ممدوحان و جانبداري از سياست آن

در . متنبي از نظر سبك شعري از پيشگامان شعر كالسيك درقرن چهارم هجري به شمار ميرود) ج

اين سبك شعري، قصيده عربي به حالت رسمي خود بازگشت واگر چه اندكي از خشكي و ه ساي

خوري، الفا(هاي لفظي و معنوي مزين گشت خشونت واژگان آن كاسته شد، اما به بسياري از آرايه

 بياني او را دنبال هاني از نظر لفظ و معني طبيعت شعر متنبي را داراست و شيوهشعر ابن). 1/725: تابي

تواند تا حدودي هانيء خود مي، و اطالق عنوان متنبي غرب بر ابن)4/268: 1984فروخ، (كند مي

از طرفي احمد شوقي در . متنبي باشدهانيء از بيانگر تشابه و نزديكي شعر اين دو و به گماني تأثّر ابن

عصر نهضت فرهنگي عربي است، مكتبي كه شاگردانش شمار شاعران مكتب كالسيك جديد در

 و متنبي )4(سعي در بازگرداندن سنّت شعري عربي به سبك شاعران ممتاز عصر عباسي مانند ابوتمام

كرد و از شعرش اقتباس پيروي ميشوقي در سرودن شعر از متنبي ). 67-61: 1381خورشا، (داشتند 

) 273 :2002الرفاعي،  (.» ديوان متنبي را به خاطر سپرده بودتمام«:  خودشبه گفتهجست و بنامي



هفتمه   شمار)   سابقادبيات و علوم انساني مجله ( زبان و ادبيات عربيه    مجل154

هاي گوناگون داردو خواني شعر اين سه شاعر از جنبهموارد ياد شده داللت كافي بر تجانس و هم

سنجان بسياري شعر اين سه را  بر اين، سخنعالوه. هاي شان را موجه جلوه مي دهدسرودهمقايسه

 نقد و ارزيابي گذاشته و در هر مورد داوري كرده و آراء و احكام ذوقي ارزشمندي صادر جداگانه در بوته

هاي صرفا عاطفي و وجداني كار را بر خوانندگان اند؛ اما گنجاندن اين آراء و نظريات در قالب عبارتنموده

بنابراين استناد به يك بررسي علمي . رك درست مفهوم اين آراي ذوقي شده است دشوار ساخته و مانع د

ها كارساز و مؤثّر ها و اثبات درستي يا نادرستي آنو آماري كه بتواند در تعيين مدلول قطعي اين داوري

. نمايدباشد تا حدودي ضروري مي

اند و اين نوع ادبي را به به نقد شعر پرداختهتر از ارزيابي نثر از طرفي منتقدان ادبي عرب از ديرباز بيش

هاي علمي و آماري كه با روح زمانه نيز بعيد نيست اين قبيل بررسي. اندمحك ذوق خويش عياري نموده

.تناسب بيشتري دارد، در قانونمند كردن نقد شعر گامي مفيد و راهگشا باشد

:هاي منتخب شامل موارد زير استنمونه

:هاي زيرز ديوان متنبي با مطلعقصائدي ا) الف

: م در مدح سيف الدوله حمداني سروده است948اي كه متنبي به سال ـ چكامه1

هماجِ ساهفَشْأعمدا و الدعسبِأَن تُكالرَّبعِ أَشجاه طاسمهوفاؤُكما

)2/316: المتنبي، بي تا(

:يك عيد قربان به او بدين مطلعم و تبر953الدوله در سال ـ مدح سيف2

داي الع فنُع الطَّهول الديف سدهعاوداوّــره ما تَعـلكلِّ امرئٍ من ده

)1/301: همان(

:م 954 در مدح سيف الدوله به سال ي  اـ سروده3

كارم المرامِالكدرِ قَيلَتأتي عومزائي الع تأتمِز العلِر أهدي قَعلَ

) 2/352: همان(

:م956او درمدح همين امير به وقت بازگشت وي از سرزمين روم در سال ه ـ قصيد4

اني الثَّحلُّي الم و هلٌهو أوجعانِالشُّه جاع شُ قبلَأيألرَّ

)2/500: همان(
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:م با مطلع957اخشيدي به سال اي در مدح كافور ـ چكامه5

ياانم أَنَّكُ ينْا أَناي المبس حوياً اف شَوت الميرَن تَ أَ داءك بِيفَكَ

)2/578: همان(

:م بدين مطلع 958ي ديگر در مدح همين امير به سال  اـ قصيده6

صل أعجبالووجرِلهِ اان ذَ مبجع أَوبغلَ أَ و الشوقُوقَ الشِّ فيكبلِّغَأُ

)2/231: همان(

: اش با مطلعمادريه  شاعر در سوگ جدـ مرثيه7

لماًها حالً وال كفُّــهجهاشُا بطــمفَاًدحاً و ال ذم مي األحداثَرِأُأال ال

)2/444: همان(

:اندهانيء اندلسي به قرار زير و با اين مطلع ها گزينش شدههاي ابنسروده) ب

: اسماعيلي، المعزلدين اهللا، سروده استه اي كه شاعر در مدح خليفـ چكامه1

حاريبباب مــ القتارِــس أَن دونِومبابيع الرَّسانُي الح وهيم دقولُأَ

)41: 1416 اندلسي، ءهانيابن(

:اي در ستايش خليفه معزّ چكامهـ2

طم خُتقدطخُرتاخَّ أويالشَّفإنَّي بابيرَهقَ القَيشَ م

)212:همان(

:ـ مدح او در شأن جعفر بن علي3

رِسفباح الم الصكم فلقُوأمدعنبرِ بِالد الجِت لكم ريحقَتفُ

)257: همان(

: ديگر او در مدح همان شخصلع چكامهـ مط4

باًطلَ منُهو أَاقِ العشَّهني موباً ركَرم أيسالعشقَلو السبذكَ

)22: همان(

: در ماتم مادر جعفر بن عليي  اـ مرثيه5
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يهنتَ المي إلهيا حوكلُّيد الم قريب آتلِّكُالأَ

)419: همان(

: هاي انتخابي احمد شوقي و ابيات مطلع آن ها به اين شرح استسروده) ج

: او در مدح امپراطوري عثماني و توصيف نبردهاي اين دولت عليه ارتش يونان ـ قصيده1

برِضْ تَانَ أي اهللاِينُ درُصنْ يوبغلَ أَ الحقُّ ووالحقُّعلُ ييفكسبِ

)42/ 1: 1413شوقي، (

: اشمادريه  در رثاي جدي  اـ قصيده2

اتثَاد الحلُّ كُينِن هذَ مواتملم ل وهايلحا لقنَلخُ

)3/38: همان(

:»األندلس الجديده« او موسوم به ـ ابياتي از قصيده3

ا أُيأَخت سٍلُندع ليكس المهوتهالفَ الخعنك و األسالم

)1/230: همان(

 تحقيقهاي يادشده به عنوان موادداليل انتخاب نمونه

ها را در ترازوي سنجش  هايي هستند كه چينش آنهاي شعري مورد بررسي واجد ويژگيگزيده

 صدد ها دراين عمليات، تنها شرطي تحسيني است، زيرا ما درهر چند كه تشابه نمونه: (بخشدمناسبت مي

 ويژگي فراواني واژگان به كار رفته در يافتن داللت كلمات نيستيم و تنها در جستجوي محاسبه

.»پردازدفقط به زبان متون توجه دارد و به محتوي نمي1شناسي زبانشناسانهسبك «به عالوه.)متن،هستيم

)281ص: شميسا، همان(

. رثائي از هر شاعره مراه با يك قصيداند، ه مدحي ها از نوع چكامه يشتر اين نمونهـ ب1

هاي اين شاعران هستند و به طور كلي از سبكي ترين چكامه باشكوهـ مدايح برگزيده شده در زمره2

. اي جوشان برخوردارندعالي و متين، احساسي راستين و عاطفه

1- Linguistic Stylistics
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آميز او به شخصيت  راستين شاعر و نگاه تحسينالدوله حاكي از عاطفهـ مدايح متنبي در شأن سيف3

در اين اشعار، توصيفات نيكويي از نبردهاي امير حمداني با دشمنانش گنجانده شده و به . ممدوح است

قصائد او در مدح . ها رفته است وي در رويارويي با خصم و تدبير و خرد جنگي او اشارهسابقهشهامت بي

. هاي شخصي اوستند آموز شاعر و تجربهكافور اخشيدي نيز در اوج پختگي است و سرشار از ابيات پ

. اين قصائد رنگ حزن و اندوه دارند

از جمله زيباترين و قوي ترين اشعار اوست؛ » معزّ«هانيء در مدح خليفه ابنه هاي برگزيدـ چكامه4

-الشأني به رشته نظم كشيده است كه در بينش اعتقاديها را در ستايش حال ممدوح عظيمچرا كه آن

هاي شاعر، آورد؛ ازاينروا اين قبيل سرودهها به شمار ميش، او را پيشواي مسلمانان و ولي نعمت آنامذهبي

مدايحي هم كه شاعر در شان جعفر بن علي و . پاسخي به عواطف خروشان واحساسات مذهبي اوست

 از اغلب اين مدايح، سرشار. برادرش يحيي سروده است از ويژگي صداقت و خلوص عاطفه دور نيست

. هاي سپاه اسماعيليان بر ضد نيروهاي دشمن استتوصيف درگيري

تبار در مصر بود، وي نزديك به پانزده قصيده در خصوص دولت ـ شوقي شاعر دربار اميران عثماني5

خليفه،ها سروده و حتّي در مدح عبدالحميدعثماني و سلطنت و فرماندهان و مناظر زيباي سرزمين آن

 درعاطفه ديني و خوني او هالغات نامعقولي آورده است؛ چرا كه شدت تعلّق وي به عثمانيعثماني، گاه مبا

ها، كه به عنوان نمونه  طوالني شوقي در مدح عثمانيقصيده). 88ص: الدسوقي، التا. (نيز ريشه داشته است

ني و يونان هاي دولت عثما توصيف و گزارشي شايسته و مبسوط از جنگبرگزيده شده، در برگيرنده

هاي متنبي در مدح سيف الدوله و قالب بياني و فضاي عاطفي قصيده به طور محسوسي چكامه. است

هاي جنگي آنان است، به ياد اي از مدح اميران و حماسههاني در شان المعزلدين اهللا را، كه آميزهمدايح ابن

هاي ور شاعر و عشق واقعي او به تركسبك استوار قصيده و مضامين بلند آن حاكي از خيال بار. آوردمي

ها به ترين آنهاي شاعر در بيان حوادث و صادقترين چكامهتوان از قوياين قصيده را مي. عثماني است

.لحاظ بار عاطفي و هيجاني دانست

 بحث و بررسي قرار گرفته است يكي برگزيدههايي كه از اين سه شاعر به عنوان نمونه، مادهـ از مرثيه6

هاي درد و اندوه شاعر از البالي كلمات و عبارته عاطف. از ديوان متنبي و در سوگ مادر بزرگش او است
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 و گداز دروني خود قرار ز دردها و سوشاعر، قصيده را ميداني براي تخليه. شوداين قصيده، احساس مي

.  و حكيمانه سروده استداده است و در همين حال به وجود خود هم مباهات نموده و ابياتي پندآموز

 متنبي را در پيش گرفته است به طوري كه قصيده او از هر نظر،  خود شيوهشوقي در رثاي جده

از همين رهگذر برخي ادعا كرده . اش دارد متنبي در سوگ جدهانگيزي با مرثيهتجانس و سنخيت شگفت

.ما خود شاعر در مناسبتي اين ادعا را رد كرده است متنبي است، ااند كه اين قصيده، تقليدي آشكار از مرثيه

)276: الرفاعي، همان(

يابيم؛ مورد بحث را نميه هانيء، در شأن مادر جعفر، بار عاطفي موجود در دو مرثي ابندر بررسي مرثيه

ن اما شاعر كوشيده است تا با اظهار نظرهايي پندآموز در مورد مرگ و زندگي، ضعف عاطفي خود را جبرا

در هر حال ). خوردهاي متنبي در مناسبات رسمي به چشم ميسرودهاين ويژگي در برخي از سوگ(كند 

. هاي مورد بحث داردهاني نسبت به ساير مراثي او، تناسب و نزديكي بيشتري با نمونه رثائي ابناين قصيده

رد تحقيق گفته آمد و با چه در باب همگوني و نزديكي موضوعي و محتوايي آثار موبا توجه به آن

هاست و انتخاب واژگان نيز عنايت به اين كه فهم يك شعر در حقيقت فهم كاركردهاي گوناگون واژه

 بنابراين ،Volosky,2001:4)(در هر اثر ادبي بايد با توجه به سطوح معنايي مختلف آن انجام پذيرد 

نوع، هاي همها در سرايش چامه آنقابل توجهبعيد نيست همسويي فكري اين سه شاعر و مهارت 

براي مثال غنايي بودن اين اشعار . واژگان انتخابي ايشان را سنخيت و تجانسي درخور بخشيده باشد

كشند و ناظر بر كاربرد واژگاني خوش نواست كه احساسات ناب انساني را بر محمل خويش مي

ه، واژگاني فخيم و پرطمطراق را به هاي ياد شدهايي از نمونهلحن حماسي اين سرايندگان در بخش

 علمي در راستاي شناخت تنوعي آماري و محاسبه مطالعهبديهي است كه. ان شعر كشانده استميد

ه  توزيع اين واحدهاي زباني در گستركه هر شاعر به واحدهاي قاموسي خويش بخشيده يا دامنه

جي داراي داليلي است، برخوردار از سنشناسي و سبكبناي قصايد، كه خود در قلمرو دانش زبان

سنج را به جستجو در جهت  محاسبه و نكتهچنان لطفي خواهد بود كه خواننده را به دانستن نتيجه

.    سازدهاي ذوقي خويش مشتاق اي علمي براي اثبات يا رد فرضيافتن پايه
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شرايط محاسبه 

ه ها شيوترين آن كه از مهم)5(د شده استبراي سنجش ويژگي فراواني كلمات، معيارهايي پيشنها

و كتابي ديگر به نام » )Jonson, 1941: ك.ر(» زبان و بهداشت گفتار« در كتابي با عنوان جانسونپيشنهادي 

دارد كه در اين دو كتاب جانسون اعالم مي. است» )Jonson, 1940: ك.ر(مردم در حيرت و سرگرداني «

ها، فراواني واژگان متن ات متنّوع موجود در يك متن و مجموع كلي آننسبت بين كلمه توان با محاسبمي

. را محاسبه كرد

و براي مجموع كلي واژگان، اصطالح ) Types(» انواع«هاي مختلف، اصطالح  براي واژهجانسون

 Type-Token(كند و در نتيجه نسبت فراواني را به صورت را اختيار مي) Tokens(» نماينده«يا » كلّ«

Ratio ( و با عالمت اختصاري)TTR (دهدنمايش مي .

به » انواع«، و تعداد كلمات غير تكراري موجود در متن، »كلّ«دراين معادله، تعداد كامل واژگان متن، 

تواند به طريق زير اين امر مي. آيدبه دست مي» كلّ«بر » انواع«آيند و نسبت تنوع، با تقسيم حساب مي

: اعمال گردد

. كنيميك رسم ميه  مانند جدول شمار10×10لي داراي صد خانه به صورت ـ جدو1

سازيم به طوري كه هر كلمه در يك هاي جدول ميها را به صورت كلمه به كلمه وارد خانهـ نمونه2

.كند جدول را اشغال مي30خانه قرار گيرد؛ با اين حساب، هر نمونه حاوي سه هزار كلمه است و 

كشيم؛ سنجيم و در صورت تكرار، روي آنرا خط مي ديگر آن ميه كلم99دول را با ـ هر كلمه در ج3

.  جدول را شامل شود90دهيم كه تمام كلمات موجود در اين عمل را تا آنجا ادامه مي

ها را در زير هر جدول، جداگانه هستند كه بايد آمار آن» انواع «ـ كلمات خط نخورده، نماينده4

، درصد تنوع كلمات هر جدول را 100ها بر كلّ كلمات آن جدول يعني عدد با تقسيم آنكنيم و يادداشت 

تا اينجا نسبت فراواني واژگان در هر جدول به صورت مستقل به دست خواهد آمد؛ اما . آوريمبه دست 

يك  موجود در  نسبت فراواي واژگان در يك نمونه به طور كامل ناگزيريم كه هر كلمهبراي محاسبه

هاي بعد از آن به صورت جداگانه ارجاع دهيم جدول) خط نخورده(جدول را به تمام كلمات غير تكراري 

به اين . و در صورت تكرار شدن، آن را با قلمي به رنگ ديگر يا عالمتي مخالف با مرحله اول خط بزنيم

مات موجود در جدول  جدول ديگر و كل29ترتيب هر كلمه در جدول اول را بايد با كلمات موجود در 
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اول فرا برسد؛ ه  جدول پس از آن سنجيد و به همين منوال، تا پايان نمون28هاي دوم را با تمام واژگان خانه

با پيمودن اين مسير و انجام اقدامات ياد شده، . دهيمديگر نيز انجام ميه سپس اين شيوه را در مورد دو نمون

:آيده دست ميدر دو سطح ب) انواع(آمار كلمات متنّوع 

. ـ تعداد واژگان غير تكراري در يك جدول1

. ها در كل نمونهـ تعداد آن2

شناسان بسياري از زبان. است» كلمه«آنچه در اين عمليات اهميت بسزايي دارد تعيين دقيق مصداق 

ر وجود آن هاي بسيار براي شناخت و معرفي اين واحد زباني ناكام ماندند و ازاينرو دمعاصر پس از تالش

) 38: 1980خليل، . (به شمار آوردند»  دانش زبانشناسيخرافه«اظهار ترديد كردند وآن را 

اند و ، در زبان گفتاري بوده»كلمه«رود كه اين زبان شناسان در پي تعريف جامع و مانعي براي گمان مي

ديگر ه  مرز يك كلمه با كلماي از آواها و اصوات ارتباط داريم، تعيين حد وچون در گفتار با مجموعه

شوند و ايش داده ميدشوار يا حتي غير ممكن است، ولي در زبان نوشتاري، كلمات با رسم الخط معيني نم

توان به تعريف از همين رو مي. اي نسبي وجود داردمجاور آن فاصلهه  مستقل با كلمبين هر كلمه

ترين يعني كوچك2ا را كوچكترين صورت آزادهشناس آمريكايي تكيه كرد كه واژهزبان،1بلومفيلد

). 78ص: ش1371اچيسون، (تواند به تنهايي واقع شود در نظر گرفته است صورتي كه مي

اي منطقي و صحيح بايد شروطي را در نظر يابي به نتيجهو دست» كلمات«براي تعيين معيار سنجش 

 افراد مختلف، تواند بر اساس ميل و سليقهياين شروط م. گرفت و خود را به رعايت دقيق آن ملزم ساخت

شروطي كه در اين بررسي، منظور و . هاستمتفاوت باشد؛ تأكيد بيشتر تنها روي التزام جدي به رعايت آن

:مراعات شده است به اين قرار است

مختلف ظاهر شود يا اين كه به هاي ها و زمان يك كلمه فرض شده است، هر چند در صيغه،ـ فعل1

مثالً . از اختالف جنس افعال نيز صرف نظر شده است. مائر مفرد، مثنّي يا جمع اسناد داده شده باشدض

آيند؛ اما اگر دو ، يك كلمه به شمار مي»التذهب«، »إذهب«، »يذهب«، »ذهبوا«، »ذهبت«، »ذهب«هاي فعل

1- Bloomfield
2- Minimum Free Form
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ي رباعي يا خماسي باشد فعل از يك ريشه، يكي ثالثي مجرد و ديگري ثالثي مزيد يا يكي ثالثي و ديگر

. متنّوع و گوناگون اند

شود مگر اين ها نيز اختالف صيغه يعني مفرد، مثنّي يا جمع بودن، تنوع محسوب نميـ در مورد اسم2

دو كلمه به حساب » نساء« و جمع آن » إمرأه«ه  مثنّي يا جمع از جنس مفرد خود نباشد، مثالً كلمكه صيغه

.»كلتا«يا » كال«و مثنّاي آن » واحد«ه  است واژآيند؛ از همين قبيلمي

مانند دو . ـ مذكّر يا مؤنّث بودن اسم، دليل بر تنوع آن نيست، مگر اين كه در ساختار فرق داشته باشند3

. شوندكه در آمار دو كلمه فرض مي» أُخت«و » أخ«لفظ 

 متنوع و متفاوت از  يك كلمه جمع راـ اگر يك اسمِ مفرد به دو صورت، جمع بسته شود، هر صيغه4

. هستند» عالم«ي كه هر دو جمع واژه» علّام«و » عالمون «مانند دو كلمه. كنيمديگري لحاظ مي

براي مثال . كندنسبت ملحق شود يا به صورت مصدر صناعي بيايد، نوع آن تغيير مي» ياء«ـ اگر به اسم، 5

ـ انساني «كلمات  . گردند مختلف محسوب ميسه كلمه» )مصدر صناعي(نيه ـ انسا) صفت نسبي(انسان 

. اي كه بيش از يك معني دارد، چنانچه در معاني مختلف ظاهر شود تكراري محسوب نخواهد شدـ كلمه6

، حروف )استفهامه همز(، أ )مصدري(كه يك حرفي هستند، حرف أن » كـ ـ ـب ـ ـل«ـ حروف جرّ 7

 مستقل به ابتدا، كلمه» ـل«و حرف » قد«، حرف »و ـ ـف«، حروف عطف »ال ـ ما ـ لم«: نفي و نهي مانند

و ) مصدري(» أَن«با » ـل«يا » ـب«اما حاصل تركيب حروف جرّ . آيند، همين طور ضمائر متّصلحساب نمي

 از و بعضي» لَقَد«مواردي چون . »بِأَن ـ لَها«: اي مستقل است، مانندنيز با هر كدام از ضمائر متصل، كلمه

. شوندنيز هر كدام يك نوع برشمرده مي» كما«و » غيرما«و » إذاما«: كلمات مركب مانند

ـ «: مثالً كلمات. ها كلماتي متنوع اندآنه خانوادهاي مشتقِّ همـ مصادر و اسم8 علمـ  عالمـ  معلوم 

. اندپنج كلمه به حسابند، در حالي كه همه از يك ريشه» عليم ـ علّامه

گيرد، هر چند داراي پسوند يا پيشوندهايي  اصلي مد نظر قرار ميمارش واژگان، تنها واژهـ در ش9

يك » كالصدرـ صدرها«و » هذا ـ لهذا ـ بهذا«، »السيف ـ بالسيف«: بنابراين هر مجموعه از كلمات. باشند

. آيندكلمه به شمار مي

. گردند مستقل منظور ميحق شوند يك كلمهبه يكي از ضماير متّصل مل» ـل،ـب«ـ هرگاه حروف جرّ 10

، گونه به ) صيغه14(هاي مختلف ضمير شود و چون صيغهدر اين حالت ضمير، مالك سنجش واقع مي
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جدول زير الگويي از . شونديك كلمه فرض مي»  بنا- به-لنا-له «: آيند بنابراين تركيباتي مانندحساب نمي

: عمل سنجش واژگان است

)1(جدول 

)2/316: ديوان( متنبي در مدح سيف الدوله حمداني قصيده: ع متنمنب
وماأناساجمهأشفاهوالدمعداسعتَبأنمهطاسأشجاهكالربعوفاؤكما

يبالهويتزياقدوالئمهالصفيينخليليهأعقّعاشقكلعاشقإال

إناألطالليبلبليتاليالئمهنماألنسانبستصحيوأهلهغير

انيتوقّكئيباًخاتمهربالتُّفيضاعشحيحوقوفبمام أقفل

تغرمقفيحازمهالخيلضريييتوقكمايالهوفيالعواذل

اناحيوسقاكمهغارِالشي ءفوالمتلهبثانيهجتيماللخطمناألولي

األظعانهحاجوماكمائمهوالخدورنورالعيسيعلماإنّاهللابك
ظفرتإذاعادمهلكواجدماقمريلإيجالدفيحولك
كأنّحبيبازمهرِوالمطيمعييبهاأثابهبنظرالعيونمنك

حولتَهمقاسسنالحيفارجأوفĤثرههحبيكانالحسن

88%TTR100Noof  Tokens88TypesofNo

 نسبت هاي محاسبهروش

ر شيوه براي بدست آوردن نسبت فراواني كلمات پيشنهاد كرده است كه پژوهشگر جانسون چها

. داند برگزيندها را كه براي تحقّق اهداف مورد نظر خود مناسب مييا بيشتر از اين روشتواند يكيمي

 كلّي فراواني بهرهمحاسبه:  اولطريقه

يعني تعداد كلّ كلمات موجود درآن » ول كليط«در اين روش تعداد واژگان متنوع در هر نمونه را بر 

 باشد، 250 كلمه تشكيل شود و گوناگوني آن 1000براي مثال اگر يك متن نمونه از . كنيمنمونه تقسيم مي

%. 25شود كه برابر است با  حاصل مي1000 بر 250 كلي فراواني با تقسيم بهره

 ارزش ميانگين فراواني محاسبه:  دومطريقه

 روش هر نمونه را جداگانه به چند بخش يكسان تقسيم، و نسبت فراواني واژگانِ هر بخش به در اين

ها را با يكديگر جمع و بر تعداد  بخشكلّ واژگانش را محاسبه، و در گام سوم نتايج به دست آمده از همه
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 قسمت مساوي 5 كلمه در اختيار داريم و آن را به 500فرض كنيم متني شامل . كنيمها تقسيم ميبخش

اگر تعداد واژگان گوناگون در اين اجزاء به .  كلمه باقي بماند100كنيم به طوري كه در هر متن تقسيم مي

اكنون . خواهند بود% 5/4و % 5، %6، %7، %5/7ها به ترتيب  باشد، نسبت45 و 50، 60، 70، 75ترتيب 

 ارزش ميانگين 5ها يعني بر تعداد بخش% 30ماست كه با تقسيم حاصل جمع اين اعداد يعني عدد ه وظيف

. پاسخ مساله است% 6فراواني را بدست آوريم كه عدد 

 فراواني  منحني كاهش بهرهمحاسبه: طريقه سوم

سپس كلمات غير تكراري بخش . كنيمهايي مساوي تقسيم ميدر اين روش نيز ابتدا متن را به بخش

يعني . بنديمهمين تناسب را در مورد بخش سوم به كار مي. اييمنماول را بر تعداد كل واژگان آن تقسيم مي

كلي كلمات بخش ه  را بر شمار3 و 2، 1تعداد كلمات جديد موجود در اين بخش در مقايسه با سه بخش 

براي مثال . دهيمهاي ديگر متن انجام ميكنيم واين عمل را به همين صورت در مورد بخشسوم تقسيم مي

60 واژگان جديد بخش اول چنانچه شماره. گيريم كلمه، سه بخش در نظر مي300در يك متن حاوي 

 واژه و تعداد واژگان غير 40اند كلمه و تعداد واژگان جديد بخش دوم كه در بخش اول نيز تكرار نشده

 منحني كاهش بهره باشد محاسبه20اند كدام از سه بخش، وارد نشدهتكراري بخش سوم كه در هيچ

:پذيردني اين گونه صورت ميفراوا

%60=60/100بهره در بخش اول 

%40=40/100بهره در بخش دوم 

%  20=20/100بهره در بخش سوم 

 فراواني منحني تراكم بهرهمحاسبه:  چهارمطريقه

ايد محاسباتي نيز الزم است؛ عالوه بر اين به شود، در اين شيوسوم انجام ميه تمام اقداماتي كه در شيو

 كلي يا اجزاء قبل از آن جمع، و سپس بهرهي مربوط به  كلي هر جزء، عدد آن را با شمارهبهرهه پس از محاسب

: دهيممثال قبل را در اين شيوه طي مراحل زير انجام مي. حاصل جمع را بر عدد كل واژگان اجزاء تقسيم نمود

%60=60/100=  فراواني در بخش اول بهره
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%40= 40/100=  فراواني در بخش دوم بهره

%50= 40/200+60=  تراكم فراواني تا پايان بخش دوم بهره

%20=20/100=  فراواني در بخش سوم بهره

%  40= 20/300+04+60= تراكم فراواني تا پايان بخش سومبهره

اي  فراواني واژگان در سبك مطرح شد، جملگي بربهرهاز ميان چهار روشي كه براي سنجش 

نتايج حاصل از اين . توان روشي را بر ديگري برتري دادمناسبند و نميارزيابي اين ويژگي شايسته و

هايي هستند كه بر فراواني و حجم دارايي لفظي در سبك نويسنده يا شاعر داللت رهگذر شاخص

 طور كلي به. ها بستگي به انتخاب پژوهشگر داردبرگزيدن يك شيوه در ميان ديگر شيوه. كنندمي

توان اظهار داشت كه اگر هدف پژوهنده  بازشناسي سبك يك نگارنده از ديگري است و فرو مي

آن مورد نظر ه واژگان تازه هاي مربوط به محاسبرفتن در تفصيالت نقدي متن و استخراج ميانگين

 كارآيي دهند؛ زيرا اين دو روش در اين ميداناول و دوم شاخصي روشن تر ارائه مينيست، شيوه

-دهندي كاهش فراواني و ازدحام آن را نمايش مي كه به ترتيب، بهره-هاي سوم و چهارم راشيوه

هاي نگارندگان گرچه اين معني با امكان اجراي هر چهار روش جهت تشخيص سبك. ندارند

. ناسازگار نيست

، در جهت تبيين هر چه مطرح شدهه تالش ما در اين نوشتار بر آن است كه با استفاده از چهار شيو

. نامدار، گام مفيد و قابل قبولي برداريمه هاي شعري سه سرايندبيشتر سبك

نتايج محاسبه

:ها موارد زير حاصل شدبا شمارش واژگان جديد نمونه

.1332/3000مربوط به متنبي ه ـ تعداد واژگان جديد در نمون1

.1430/3000انيء اندلسي همربوط به ابنه ـ تعداد واژگان جديد در نمون2

.1308/3000مربوط به احمد شوقي ه ـ تعداد واژگان جديد در نمون3

محاسباتي ذكر شده، به نتايج زير كه به ه با محاسبه و ارزيابي ارقام به دست آمده در قالب چهار طريق

: بريمصورت جدول و نمودار مجسم شده است، پي مي
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)2(جدول

نمونه كلي فراواني در سه بهره

 كلي فراوانيبهرهشاعر

%6/47هانيء اندلسيابن

%4/44ابوالطيب متنبي

%6/43احمد شوقي

 فراواني با استفاده از ارزش ميانگين در سه نمونهبهره) 3(جدول 

) كلمه است500 مجموعه تقسيم شده و هر مجموعه شامل 6 جزء در 30هر نمونه به (

 كاهش فراوانيبهره) 4(جدول 

)استه  كلم500 بخش تقسيم شده است و هر بخش داري 6هر نمونه به (

ي كاهش  فراواني بين اجزاءبهره
شاعر

123456

%25%38%42%45%60%77هانيء اندلسيإبن

%34%32%42%45%49%70ابوالطيب متنبي

%33%27%34%42%53%73احمد شوقي

 تراكم فراواني بين اجزاءبهره) 5(جدول 

) كلمه است500ي  بخش تقسيم شده و هر بخش دارا6هر نمونه به (

ي در اجزاء متني فراوانهاي  بهرهارزش
شاعر

123456
ارزش ميانگين

%73%69%73%72%73%74%77ء اندلسيهانيإبن

%72%73%68%76%73%70%70ابوالطيب متنبي

%70%69%64%68%70%74%73احمد شوقي

تراكم  فراواني بين بخش هابهره
شاعر

123456

%48%52%56%60%68%77ء اندلسيهانيإبن

%45%47%51%55%60%70ابوالطيب متنبي

%44%45%50%55%62%73احمد شوقي
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ها كاهش فراواني در نمونهمنحني بهره) 1(مودار ن

ها تراكم فراواني در نمونهمنحني بهره) 2(نمودار 

هابررسي يافته

هاي شعري اين سه با نگرشي در آمار و ارقام به دست آمده از محاسبه، اختالف چنداني بين سبك

و كمترين آن %) 6/47(هانيء نبيشترين فراواني مربوط به سبك اب. يابيمشاعر از نظر فراواني واژگان نمي
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. گيردقرار مي%) 4/44(است؛ در حالي كه سبك متنبي بين اين دو %) 6/43(متعلّق به سبك احمد شوقي 

ها را داشته نزديكي بين فراواني كلمات گوناگون متنبي و شوقي چنان است كه اگر قصد گرد كردن آن

اگر چه .  ناچيز آماري بين اين دو پوشيده خواهد ماندخواهد بود و اختالف%) 44(باشيم پاسخ هر دو عدد 

. گير نيستهانيء نيز چندان چشمبين اين رقم با آمار مربوط به ابنه فاصل

:  كلي بر فراواني، صحيح استبهرهبه دو شرط، داللت 

.هاي مورد مقايسه يكسان باشدنمونه) طول كلي(آمار كلي واژگان -1

.  دقيق براي ما مشخّص باشدطول كلي هر نمونه به طور-2

از . هاي مربوط به آن نيز معتبر و منطقي خواهد بودبه دليل وجود اين دو شرط در تحقيق حاضر، يافته

باشد ها نيز گواهي بر درستي حكم ميارزش ميانگين فراواني نمونهه به دست آمده از محاسبه طرفي نتيج

).    3ه جدول شمار(

 سه شاعر را هاي سبكاند و از جهتي ويژگيگر ماهيت محاسبهزيادي نمايان تا حد 2 و1نمودارهاي 

شود و با افزايش طول كلّي ها با باالترين ارزش، آغاز ميبه اين معني كه هر كدام از منحني. كنندتفسير مي

. يستگردد؛ جز اين كه درجات شيب در سه نمونه يكسان نها به سمت پايين بيشتر ميواژگان، شيب آن

اين موضوع داللتي آشكار بر ويژگي فراواني كلمات در اين متون دارد كه با افزايش تعداد كلّي كلمات، 

گرچه اين برآيند در آثار سه شاعر متفاوت است؛ با اين توضيح كه . گيردها فزوني ميبرآيند تكرار آن

. شودوب شوقي بين اين دو واقع ميهانيء بيشترين و اسلوب متنبي كمترين شيب را دارد و اسلاسلوب ابن

:توان مطرح كرد كهاز همين زاويه مي

شيب . هانيء است كاهش مربوط به سبك ابنبهرهيابيم كه بيشترين  در مي1با نگاهي به نمودار -1

هانيء داللت واضحي بر كاهش فراواني واژگان وي در اجزاي دوم،  فراواني كلمات ابنبهرهمنحني كاهش 

تري است و ميزان كاهش كمتري را م دارد؛ اما از بخش سوم تا پنجم، منحني داراي شيب ماليمسوم و شش

.دهدنشان مي

بهره. هاني، از تراكم بيشتر و سير كاهشي كمتري برخوردار استسبك متنبي نسبت به سبك ابن-2

منحني كاهشي . شودده ميفراواني درشعر او با كمترين شيب نسبت به دو شاعر ديگر از باال به پايين كشي

ثابت ا تقريب4 و 3، 2شود و در سه بخش  كشيده مي2 به بخش 1با شيبي تند از بخش ) 1نمودار (مربوطه 
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 به شدت در سراشيبي افتاده است و كاهش شديدي را 5 تا بخش 4؛ اما در مسير خود در بخش ماندمي

يابد و با نحني، آهنگ صعودي ماليمي مي  بين دو بخش پنجم و ششم شيب مدر فاصله. دهدنشان مي

.دهداي باالتر، افزايش ناچيزي را در بخش ششم نسبت به بخش پنجم نمايش ميحركت به نقطه

هانيء يكسان است؛ تراكم موجود در سبك احمد شوقي در مقايسه با تراكم در سبك ابن-3

اين پديده بين دو بخش پنجم . تهاني تقريبا كمتر اس كاهش فراواني واژگان او از ابنبهرهولي 

تر است؛ در اينجا ارزش واژگان شوقي روندي رو به شوقي قابل لمسه و ششم مربوط به نمون

. كندهانيء ثبت مي كاهشي كمتري را نسبت به سبك ابنبهرهدهد و رشد را نشان مي

هاتحليل يافته

ري اين سرايندگان برجسته، در  شعآمار بدست آمده از اين پژوهش حاكي از نزديكي نسبي سبك

خود ه همان داليل و اسبابي باشد كه در انگيزه شايد اين نزديكي، توجيه كنند. هاستواژگان آنه دايره زمين

تر به ارقام با نگاهي دقيق. ها ذكر كرديمهاي شعري مربوط به آنمبني بر گزينش اين سه شاعر توانا و نمونه

هاني با اختالف اندكي بر دو شاعر ديگر فزوني دارد و راواني واژگان ابني فيابيم كه بهرهحاصل در مي

هاني و دو اگر اختالف اندك بين غناي لفظي ابن. گيردمتنبي با اختالفي بسيار ناچيز بر شوقي پيشي مي

هاني در نيروي بيان و توانمندي او در به كارگيريشاعر ديگر دليل بر موضوعي باشد، دليل برتري ابن

از طرفي، متنبي وشوقي را سرايندگان مضامين بلند و حكمت جاودان بر . واژگاني بيشتر و متنوع تر است

اند؛ اما از نظر ساختار تالش خود را صرف آوردن معاني تازه و ژرف كردهه اند؛ شاعراني كه عمدشمرده

تر هاني سادهنبي و ابن از سبك شعري مت،شعري، سبكي كه شوقي در آفرينش قصائد خود به كار برده

رود اين امر در كاهش جزئي شمار واژگان وتنوع آن ها  در شعر او در مقايسه با دو است؛ و احتمال مي

. شاعر ديگر، موثر بوده باشد

 فراواني كلمات بهرهاي استوار بين ميزان دشواري سبك و افزايش برخي صاحب نظران از وجود رابطه

اند دشواري سبك دانستهه ترين مقياس جهت آزمودن دامن فراواني را ارزندهبهرهه، اند و در نتيجسخن رانده

)Vogel and Washburn, 1928 آيد كه بين اين دو ويژگي از آنجا پديد ميه رابط). 373-375 ,28 :

ن و شاعر يا نويسنده براي باال بردن ميزان فراواني واژگان در اثر خود به استفاده از واژگان دور از ذه
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اگر از طريق اين رويكرد به بررسي اشعار اين سه شاعر . شود تا كلماتش را تنوع بخشدنامألوف متوسل مي

يابي دارد كه بيشتر در زيادي به استفاده از واژگان ناآشنا و كمه هاني عالقبريم كه ابنبپردازيم، پي مي

سنجان، وي را به دليل كه برخي از سخنشود؛ تا بدان حد جاهلي يافت ميه هاي سرايندگان دورديوان

 در باب لفظ و معني در مورد وي  ابن رشيق.اندهايش نكوهيدههاي غير ضروري در سرودهآوردن واژه

آفرينند در حالي كه كالمشان محتواي ناچيزي دارد، از و گروهي غوغاساالر و جنجال: چنين گفته است

ي ديوان  در مقدمهانطوان نعيم).81و 80، صص1ج: لقيرواني، التاا(هانيء و همانندانش قبيل ابوالقاسم ابن

معاني ه تصويرهاي خيره كننده و تشبيهات ناآشناي شعري او اغلب دربردارند«: هانيء چنين نوشته استابن

ها متكي است و شعرش را از  آنهاي شعري پيشينيان و سبكاو تنها به واژه. پيش پا افتاده و سست است

 كه گاهي شعرش را پر واژه سازد؛ چنانكند، آكنده مي پر طمطراقي كه سروصداي زيادي ايجاد ميواژگان

هانيء،  نيز در شرح مبسوط خويش بر ديوان ابنزاهد علي). 16: ق1416نعيم، (» بينيمولي كم محتوا مي

او از جمله عيوب هاي كاربرد واژگان ناآشنا و وجود الفاظ فراوان و معاني اندك را در برخي سروده

و فهرستي از واژگان غريب و نامأنوس او را كه در فرهنگ ) 30ص: ق1352علي، (شعرش برشمرده 

). 60 و59صص: علي، همان(ها قابل يافت نيست، فراهم نموده است لغت

ي ي شيعههانيء بجوييم، بايد به نمود انديشهاگر بخواهيم مبناي ديگري براي تفوق واژگاني ابن

طور كه در مقدمه ذكر شد، شخصيت فكري اديب در كيفيت عيلي در شعر وي اشاره كنيم، زيرا هماناسما

ي اسماعيليه، بر اين اساس مفاهيم مربوط به فكر و فلسفه. و كميت انتخاب واژگان توسط او مؤثر است

تر نموده ستردهي واژگانش را گاصطالحات و عناويني را به فرهنگ واژگاني شاعر فرا خوانده و دايره

: ش1368طاهباز، (» گرددي فكر خود كلمه دارد و در پي كلمه مياندازههر كس به «است؛ چرا كه 

).     116ص

، گاهي )1/121: خلكان، التاابن(شناخت هاي ناآشناي آن را به خوبي ميمتنبي نيز كه زبان عربي و واژه

گزيد و گمان مي رود همين گرايش، ميمألوف بر و ناآشناساخت و واژگاني ناسبك شعرش را پيچيده مي

شعر شوقي تا حد زيادي . عامل  اندك فزوني در شمار واژگان  متنوع شعر او نسبت به احمد شوقي باشد

از ويژگي تعقيد سبكي و داشتن كلمات نامأنوس بركنار است و اين امر در كاهش نسبي واژگان او تاثير 
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مندي ميزان دشواري سبك پژوهشگراني را كه قائل به رابطهه طالب فوق فرضيم. ناچيزي هم گذاشته است

.بخشد واژگان اند، قوت ميبهرهو افزايش 

هايي در چگونگي توزيع واژگان توسط سه شاعر آشكار تر به نتايج بدست آمده، تفاوتبا نگاهي ژرف

واژگان خود جانب تعادل را ه  از ذخيردهند كه متنبي در استفادهها و نمودارها نشان ميجدول. مي شود

توان اين تناسب مي. كندتر عمل ميهاي مختلف قصايدش سنجيدهگيرد و در حفظ تناسب بين بخشمي

با آن كه متنبي خلّاق . را حاصل سبك خاص و گرايشات ذوقي متنبي در هنر سرايندگي قلمداد كرد

دستي بلند داشت، اما اين امتياز را براي رسيدن به ي فكري المعاني بود و در آفرينش واحدهاي پرمايه

گرداني و ي غريبديد، بنابراين در صدد بود كه به انگيزهي شعر كافي نمينمايي در عرصهتشخّص و يگانه

تر نمايي سبك بياني خويش از هنجارهاي رايج زباني عدول كند و مساحت تنگ زبان را گستردهبيگانه

ي برد، مانند كلمهاي را بر خالف ساختار صرفي معهودش به كار ميتا گاه واژهوي در اين راس. نمايد

را » سداس«و » أُحاد«: و زماني برعكس كلماتي مانند» اَبواق«به جاي » بوقات«يا » جواد«به جاي » جائد«

يب و كرد كه گرچه با قياس صرفي سازگاري دارد ولي نامتداول است و در گوش مخاطب، غراستفاده مي

ها گزيد كه غرابت استعمال داشته باشند و زبان شناسان پي به هويت آنهايي برميگاهي نيز واژه. ناآشناست

» إقبال األسنان و اإلنعطاف علي باطن الفَم«به معني » يلَل«و » الكذب«به معني » ابتشاك«: نبرده باشند، مانند

عادت ديگر وي در محور تجاوزي، ). 159، ص1ج: 1973الثعالبي، (اند كه در ديوان ديگري ديده نشده

كه در » غيره«ي هاي بين موضوعات مختلف در قلمرو زبان است، به طور مثال، آوردن واژهزدودن مرز

: 2006علي محمد، : ك.ر(ي بين شاعر و ممدوح مناسبات عاشقانه و غزلي كاربرد دارد، براي تبيين رابطه

سرايي قهرمان هر دو ميدان است، هم در گردد كه متنبي در سخنبنابراين مالحظه مي). 77-70صص

.  تعبيرات و واژگان شعري دايرهسابقه براي توسعهآفرينش معناي ممتاز و يگانه و هم در ايجاد مجالي بي

دست ساخته و او را اي چيرههاي سبكي ديگر، از متنبي سرايندهبعيد نيست كه اين ويژگي در كنار شاخص

سنجان، فضل و برتري بخشيده باشد؛ آن چنان فضلي كه فيلسوف وشاعر بزرگ ريزبين نكتهدر چشم

كردند به هاني اطالق ميكه برخي بر ابن» متنبي غرب«داشته كه حتي از عنوان آنبر را )6(ابوالعال معري

پركن ه واژگانش دهانسايد، به اين دليل كهاني را به آسيابي تشبيه كند كه شاخ را ميشعر ابنخشم آيد و 

). 4/424: خلكان، همانابن(و پرسر و صداست اما ارزش معناي چنداني ندارند 
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واژگان خويش ه يابيم كه اين دو در عرضنگريم درميهاني و شوقي ميوقتي از همين زاويه به شعر ابن

هاي خود را به وختهكنند؛ با اين تفاوت كه شوقي سهم بيشتري از اندبا سرعت تقريبا يكساني عمل مي

دهد، به طوري كه فراواني واژگان او در بخش پاياني نسبت به بخش ما قبل آن بخش پاياني اختصاص مي

اين موضوع ). 1نمودار(دهد هاني، آمار باالتري را نشان ميو همچنين در مقايسه با آخرين بخش شعر ابن

كند آن چه از  بيشتري دارد و تالش ميواژگان خويش شتابه هاني در عرضحاكي از آن است كه ابن

 ويژگي مذكور را بايد تا حد زيادي با سبك دو شاعر مرتبط .واژگان در حافظه اندوخته،زودتر اظهار نمايد

ي برخورد با موضوع و سير در گردد، طريقهدانست؛ زيرا ازجمله عواملي كه سبب تكميل بيان هنري مي

ها بر مبناي آن ي آن عرضه مي شود و واژگان و عبارتبه وسيلهآن است، يعني سبكي كه تجارب شاعر 

هانيء به توصيفات طوالني و آوردن قصايد بلند دار ابنگرايش معني). 34: ق1410قطب، (يابند ترتيب مي

هانيء لفظ را بر معنا و نيز استفاده از كلمات نامأنوس و پرطمطراق دليل استواري بر اين امر است كه ابن

بدين سان وي .  دارد كه تفرّد و تشخّص خود را بيشتر در اين ميدان به اثبات رساندشمرد و عالقه ميمقدم

تالش نموده است كه تجارب خويش را بر محمل واژگان و تعبيراتي خيره كننده و ناآشنا عرضه نمايد، 

ناگزير بيش از حريفانش در تر و نادرتر يافته و شمارهاي بياني خويش را كمتر آمده مايهولي هرچه پيش

 با افزايش مجموع كلي واژگان، نيروي وي در اين ميدان كاسته و لحظه به دام تكرار افتاده است واين گونه

دود زودتر خسته مي شود و از اي كه هر چه با سرعت بيشتري ميتر شده است، مانند دوندهلحظه ضعيف

-ل نشان يك سوگرايي و شتاب شاعر در واژه گزينيشيب تند موجود در جدو. گرددسرعت او كاسته مي

هاني به تر است، زيرا وي بيشتر از ابننمايي شوقي وسيعقدرته از طرفي عرص. آميز اوستهاي تكلف

شمارد؛ از همين رهگذرشعر او معاني شعري عنايت دارد و لفظ و معني هردورا درجاي خويش محترم مي

ي  شايد همين روحيه. بيان، پربارتر از شعر دو شاعر ديگر مي يابيمرا در واپسين لحظات تصويرپردازي و

گرايي وي در هنر سرايندگي باشد كه به اشعارش  سبكي  سوتعادل شاعر در توزيع واژگان و نيز همه

هاي شوقي براي موقعيت«: انددر نقد شعر وي به شايستگي گفته. استوار و متوازن بخشيده است

-هاي او، بافت شعري بحتري، ساختار كالمي ابوتمام، جهشناگوني دارد، در سرودهگوهاي سليقه،مختلف

هاي كالمي مهيار ي شعر شريف رضي و زنجيرههاي ناگهاني و غافل گير كنندههاي هنري متنبي، جلوه
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» بيني و به طور كلّي نظم شوقي نظمي است همه سوگرا و شعرش عنوان نبوغ و تفوق اوستديلمي را مي

).133ص: 1993مبارك، (

نتيجه

سراي بزرگ و صاحب سبك عربي را كه اي علمي، قصايدي متجانس از سه چامهاين تحقيق با شيوه

 محاسبه نشان داد كه بين فراواني واژگان نتيجه. مورد سنجش آماري قرار داداند، متشكل از سه هزار كلمه

. اي مستقيم برقرار است واژگان نامأنوس رابطهشعري، شخصيت فكري شاعر و ميزان تمايل وي به آوردن

هانيء از حيث آمار واژگان بر دو شاعر ديگر از سويي و گرايش او به كاربرد واژگان ناآشنا از تفوق ابن

پژوهش حاكي از آن است كه واژگان موجود در . سوي ديگر، به خوبي فرض تحقيق را به اثبات رساند

يكي تمايل فراوان وي به آوردن واژگان نامتعارف و : تنوع بيشتري دارندهانيء به دو دليل، قصايد ابن

اگر چه توجه بيش از . ي شيعيان اسماعيليه در كالم اوديگري ظهور برخي واژگان مربوط به فكر و فلسفه

حد شاعر به لفظ، موجب شده كه تنوع واژگاني وي با سرعتي بيش از دو همتايش رو به كاهش بگذارد و 

تعادلي كه . از سوي ديگر متنبي و احمد شوقي لفظ و معنا را به طور همزمان در نظر دارند. حداقل برسدبه 

در توزيع واژگان موجود در قصايد متنبي و سپس احمد شوقي مشاهده شد، برجستگي و اقتدار اين دو 

البته توانايي . ودار ساخت كالم آنان را نمسراينده در چينش متناسب كلمات و نيز انسجام موجود در هندسه

ي نسبي او به آوردن و مهارت متنبي در علوم زباني و ساختارهاي صرفي و نحوي و همين طور عالقه

برخي واژگان و تعابير غريب، سبك او را نسبت به احمد شوقي دشوارتر و تعداد واژگانش را قدري 

تر، سبك بياني خويش را ردي متعادلاين در حالي است كه احمد شوقي با رويك. تر كرده استافزون

.توازني درخور بخشيده است

يادداشت ها

ق در كوفه به دنيا آمد و 303او به سال . متنبي لقب شاعر ممتاز عرب در قرن چهارم هجري است-1

گويند در سرزمين شام . وي در نوجواني سرودن شعر را آغاز كرد. به تحصيل علم و ادب مشغول شد

بزرگترين ممدوح او سيف الدوله امير حمداني است . ي كرد و زان پس به متنبي شهرت يافتادعاي پيامبر
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توان كافور از ممدوحان او مي. و نيكوترين قصايد شاعر به مدح و ستايش اين امير اختصاص دارد

 شيراز ق در بين راه354متنبي به سال . اخشيدي حاكم مصر و عضد الدوله بويه فرمانرواي فارس را نام برد

ابن خلكان، احمد بن ابي بكر، وفيات االعيان وانباء ابناء الزمان، به كوشش احسان : ك.ر. به بغداد كشته شد

ابن عماد، شذرات الذهب في اخبار من ذهب، . 17-12، صص 1م، ج1917دار الثقافه، : عباس، بيروت

ي ارمغان، ي متنبي، مجلهر سالهبهمنيار، احمد، جشن هزا. 13، ص3دارالتراث العربي، بي تا، ج: بيروت

.113، ص2يسال هفدهم، شماره: تهران

هانيء همچون متنبي از شاعران نوكالسيك عربي قرن چهارم هجري است و به متنبي مغرب ابن-2

ي اندلس زاده شد و در آن جا پرورش يافت و پس از  قمري در اشبيليه320وي به سال . شهرت دارد

توان به المعزلدين اهللا، از مهمترين ممدوحان او مي. ها را مدح گفتراني پيوست و آنتبحر در شعر به امي

هاني هنگام انتقال پايتخت اسماعيليان ابن. ي اسماعيليان، و جعفربن علي و برادرش يحيي را نام بردخليفه

دايره : ك.ر. شته شداي نامنتظر كبه قاهره، زماني كه خليفه، معز در حال حركت به سوي مصر بود به گونه

مركز دائره المعارف بزرگ اسالمي، : المعارف بزرگ اسالمي، زير نظر كاظم موسوي بجنوردي، تهران

. 21ق، ص1352تا، بي: هاني، قاهرهعلي، زاهد، تبيين المعاني في شرح ديوان ابن. 96-94ش، صص1372

خاقان، فتح، ابن. 110ق، ص1405ي، دارالغرب االسالم: هانيء االندلسي، بيروتاليعالوي، محمد، ابن

. 323و322ق، صص 1403تا، بي: مطمح االنفس، به كوشش محمدعلي شوابكه، بيروت

ي عربي، تركي، كردي و  ميالدي در قاهره از تبار چهارگانه1869در سال ) اميرالشعراء(احمد شوقي -3

ي ليسانس وي دانشنامه. گ شدبزر) حاكم مصر(يوناني چشم به جهان گشود و در قصر خديو اسماعيل 

از حوادث مهم . ي زبان فرانسه گرفت و پس از اعزام به فرانسه، ليسانس حقوق گرفتخود را در رشته

شعرهاي سياسي و . تبعيدش توسط دولت انگليس به اسپانيا اشاره كرده توان به حادثزندگي او مي

اين شاعر بزرگ به . باشد شايان ذكر استميها اجتماعي او كه در حمايت از مردم مصر و نهضت ملي آن

: ضيف شوقي، االدب العربي المعاصر في مصر، قاهره: ك.ر. م ديده از جهان فرو بست1932سال 

دارالجيل، : الفاخوري، حنا، الجامع في تاريخ االدب العربي، بيروت. 110م، چ سوم، ص1961دارالمعارف، 

المنعم، دراسات في االدب الحديث و مدارسه، بيروت، خفاجي، محمد عبد. 460-436، صص2بي تا، ج

.113-83، صص1992دارالجيل، 
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ي طئ، به سال ي عصر عباسي و منتسب به قبيلهحبيب بن اوس، معروف به ابوتمام، شاعر نابغه-4

در دمشق به كسب علم و ادب پرداخت و توانست . ق در روستاي جاسم از حوالي حوران متولد شد188

او به . را مالقات كند و از او بهره بگيرد) شاعر بزرگ قرن دوم قمري(يك الجن حمصي در حمص، د

شاعر به دنبال دعوتي كه معتصم . مصر هم سفر كرد و در محافل علمي و ادبي آن سامان شركت جست

ي فهعباسي از او به عمل آورد به بغداد رفت و با قصائد باشكوه و ماندگار خود به مدح و ستايش  اين خلي

 ق در موصل 228وي به سال . شهرت فراواني دارد» فتح عموريه«ي او موسوم به قصيده. عباسي پرداخت

دارالثقافه، : االصبهاني، ابوفرج، االغاني، بيروت: ك.ر. از او به يادگار مانده است» كتاب الحماسه«. درگذشت

مكتبه : اء، به كوشش ابراهيم السامرائي، بغدادابن االنباري، نزهه االنباء في طبقه االدب. 43م، چ اول، ص1989

.730، ص1الفاخوري، حنا، همان، ج. 124 م، ص 1970االندلس، 

اشاره كرد كه در مقاله) J. B. Carroll(توان به مقياس از بين معيارها مي-5

“Devirsity of Vocabulary and the Harmonic Series Law of Word-Frequency 
Distribution”: Psych. Rec., 1938, 2, 379- 376. 

 ارايه شده در كتاب 

G. Miller: “Language and Communication”: New York, Toronto, London, 1963, 
pp. 122-126.

.آمده است

ق در معرّه النعمان 363 ربيع االول سال 27 عرب در ابوالعالء معرّي، شاعر و انديشمند برجسته-6

وي در سن چهار سالگي به بيماري آبله دچار . اي دانش دوست و ادب پرور به دنيا آمدادهحلب در خانو

او قرآن را به چند روايت آموخت و در فراگيري نحو عربي و علم . گشت و هر دو چشم او نابينا شد

. شعر سرود) ق449( سالگي سرودن شعر را آغاز كرد و تا پايان عمرش 12 يا 11حديث كوشيد و در سن 

رساله «. توان به بدبيني و بدگماني شديد نسبت به روزگار و مردمانش اشاره كردهاي او مياز ويژگي

الخطيب التبريزي، االيضاح في شرح سقط الزند و ضوئه، به كوشش : ك.ر. از آثار مشهور اوست» الغفران

ر، االنصاف والتحري، تعريف ابن عديم، عم. 5ق، چ اول، ص1419دارالعلم العربي، : جافخرالدين قباوه، بي

الفاخوري، حنّا، همان، . 514ق، ص1363بي تا، : العالء، به كوشش طه حسين و ديگران، قاهرهالقدماء بأبي

.845، ص 1ج 



175... فراواني واژگانويژگي سبكي چهارمسال 

كتابنامه

. بيروت، دارالثقافه، به كوشش احسان عباس،وفيات االعيان و اَنباء ابناء الزمان): بي تا(خلّكانابن

.، بيروت دارالجيل،چاپ اول،  به كوشش أنطوان نعيم،ديوان اشعار): ق1416(، محمدهانيء األندلسيابن
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