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Abstract 

Statistical stylistics is one of the most important branches of statistical stylistics which 

has been recently taken seriously. The statistical stylistics determines literacy of given 

piece of work, in terms of mathematics and statistics. Busemann equation is one of 

the researches which has been considered in statistical stylistics. Busemann equation 

is an emotion measure which determines literacies of given piece of work. In current 

paper, Simin Behbahani and Nizar Qabbani are respectively Iranian and Syrian poets 

who are being studied with analytical- statistical methods and stylistics approaches. 

The main point of the paper is studying their literacy of their styles. Results showed 

that Simimin Behbahani’s style enjoys more literacy than Qabbani. This is mainly 

because of feminine emotions of Behbahani which leads to more literacy. 

Furthermore, the internal and environmental factors were influential. 

Keywords:Comparative Literature, Arabic and Persian Contemporary Poem, Statistical 
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 مقالة علمی

 فارسی( -نامة ادبیّات تطبیقی )مطالعات تطبیقی عربی کاوش

 846-826، صص. 8631(، زمستان 63)پیاپی  4دانشگاه رازی، دورة نهم، شمارة 

« رستاخیز»نزار قبانی و  «السّمراءقالت لی » شعری ةبررسی ادبیّت سبک مجموع

 معادلة بوزیماناساس سیمین بهبهانی بر

 5زهره ناعمی
 دانشگاه خوارزمی، تهران، ایراندانشکدة ادبیّات و علوم انسانی، عربی ،  ادبیّاتدیار گروه زبان و استا

 6لیال ترابی حور
 دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی، عربی،  ادبیّاتارشد زبان و کارشناس

 63/53/5631 پذیرش:  63/6/5635 دریافت:

   چکیده
شناستی   پژوهشگران قرار گرفته استت  ستبک   توجّهمورد  تازگیبهشناسی آماری است که  شناسی، سبک بکهای س ترین شاخه یکی از مهم

شناستی   هتایی استت کته در حتوزة ستبک      معادلۀ بوزیمان ازجمله پژوهش کند، می مشخّصآماری به زبان ریاضی و آمار، ادبیّت یک اثر را 

، نوشتتار پتیش رو  کنتد  هتد     سنج است که میزان ادبیّت اثر را تعیتین متی  ای عاطفه ادله، معمعادلۀ بوزیمانگیرد   قرار می توجّه آماری مورد

« رستتتاخیز»و  «السّتمرا  قالتت لتی   » انی و ستیمین بهبهتانی در دو موموعتتۀ  بررستی ادبیّتت ستبک دو شتتاعر معارتر ستوریه و ایتران، نتتزار قبت       

هتای پتژوهش   ه استت  یافتته  شناسانه مورد پژوهش قرار گرفتبکآماری و با رویکرد س - با روش تحلیلی حاضر است؛گفتنی است پژوهش

افتزون بتر    تتوان رختوردار استت  دلیتی ایتن امتر را متی      باز ادبیّت بیشتری آن است که سبک سیمین بهبهانی نسبت به سبک نزار قبانی  بیانگر

 در عوامی محیطی و درونی نیز جستوو کرد  ،تعامی جنسیّ

 نزار قبانی، سیمین بهبهانی  ،معادلۀ بوزیمانشناسی آماری،  شعر معارر عربی و فارسی، سبک تطبیقی، ادبیّات :یکلیدواژگان 

                                                                                                                                             
 naemi.zohreh@khu.ac.ir                                                         ل:    رایانامۀ نویسندة مسئو5

 Leyla_70t@yahoo.com                                 رایانامه: 6
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 . پیشگفتار8

 . تعریف موضوع8-8

ر بررستی  هتای مهتم د   ؛ و از شتیوه داردی خارّ اهمّیّتنقد  ةشناسی ازجمله علوم ادبی است؛ که در حوز سبک

منظور تحلیی و بررسی آثتار یتک ادیتس استت؛ درواقت ،       یابی به دست های آثار ادبی و همچنین وسیلۀ ویژگی

گزینتد،   هر شاعر یا نویسنده که برای بیان افکار و احساستات و عواطتخ ختویش برمتی     سبک به روش خاصّ

استت؛ ستبک   شود که متأثّر از عوامی محیطی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و روحی شاعر یا نویسنده  گفته می

 یگری متفاوت است یا نویسنده با سبک د هر شاعر

معادلتۀ  شتده،   ی و آمتاری شتناخته  اثر با استتفاده از روش کمّت   خیص سبکهایی که برای تشازجمله روش

ن معادلته را مطتر    لتین کستی استت کته ایت     نام دانشمند آلمانی معرو  شده است  وی اوّاست که به بوزیمان

متیالدی انتشتار دادنتد      5366هایی در سال  در پژوهش دند وکرآلمانی بررسی  ادبیّاتروی متون آن را کرد؛ 

 ( 67: 5336مصلو ، ر ک: )

کنتد   بیان می یو ؛استفاده کرده است «تعبیر ورفی»و  «تعبیر فعلی»خود از دو ارطال  ۀ بوزیمان در معادل

هتایی استت    شتامی کلمتات و عبتارت    ،کند و تعبیر ورفی بر حدوث و وقوع کاری داللت می ،که تعبیر فعلی

ی یتا کیفتی باشتد    توانتد کمّت   هتا متی   کند که این ویژگتی  های یک شی  اشاره می ر رفت و ویژگیکه فقط ب

 ( 67همان: ر ک: )

تعیتین نستبت   ۀ وسیل به ،رود و این کار کار میی تشخیص سبک ادبی از سبک علمی بهبوزیمان، براۀ معادل

س از تقستیم فعتی بته رتفت     هتا و ست   هتا و رتفت  ی با شمارش تعداد فعییعن ؛شودمی مشخّصفعی به رفت 

کته افتزایش یتا     استت تعیتین ستبک یتک اثتر     ة دهنتد  قسمت نشان آید که این خارج دست میقسمتی به خارج

ت ستبک بته ادبیّت    ،هتا ها به رفتبا افزایش نسبت فعییعنی  ؛پی خواهد داشت، مالحظاتی درکاهش این عدد

 ( 67همان: ر ک: )تر خواهد بود  ، سبک علمیتر است و با کاهش آن نزدیک

متتون ادبتی    ،شناسی زبان است که با روش ریاضی و آمار ابتزاری  ای از سبک شناسی آماری، شاخه سبک

شناسی آمتاری را کته بوزیمتان ابتداع کترده       سبک نظریّۀ ،شناس مصریکند  سعد مصلو ، زبان میرا بررسی 

تتا   شتود تتالش متی   نوشتار پیش رو(  در 65ر ک: همان: ) های نقد جدید برشمرد د و از شاخهسازی نمو بومی

بته نتتایج دقیت  و     دستتیابی اجرا و بررسی شود  برای  ،شعری سیمین بهبهانی و نزارقبانی این معادله در موموعۀ

آمتاری دقیقتی از   ۀ دو شتاعر، جامعت  های هتر  موموعهدر  واژگانسعی بر آن است تا با شمارش تعداد  ،مطمئن

  دو انتخاب شودآن
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   و هدف تاهمّیّ. ضرورت، 8-2

دو شتاعر معارتر    براینابنت بودن آثار، جنسیّت است، در میزان ادبی معادلۀ بوزیمانازآنواکه یکی از معیارهای 

و نیتز میتزان    شودتفاوت جنسیّت در این معادله آشکار  برگزیده شد تا نتیوۀ از جنسیّت مخالخ برای پژوهش

پتژوهش    شتود  مشتخّص  انند زبان، سن، جنستیّت و    ، ممعادلۀ بوزیمانکمک معیارهای بهها  ادبیّت سبک آن

  محقّ  سازداین اهدا  را  کوشد تاحاضر می

 های پژوهش . پرسش8-6

 تر است؟ ادبی معادلۀ بوزیمانسبک کدام شاعر براساس  -

 چه عواملی بر ادبیّت سبک دو شاعر تأثیر گذاشته است؟ -

 ؟ندستنو از ادبیّت بیشتری برخوردار هر ی و اشعاهای شعری، اشعار غنائ یک از قالسکدام -

 . پیشینة پژوهش8-4

اند؛ و با قلمشان نقش زیتادی در شتعر فارستی و     فارسی و عربی بودهۀ ه این دو شاعر از شاعران برجستکازآنوا

ی متوردپژوهش و بررستی   جدّ طور در ایران به معادلۀ بوزیمانتوان گفت که  اند  با اطمینان می عربی ایفا کرده

رتورت تطبیقتی   را بته  معادلۀ بوزیماناز جدیدترین موضوعاتی است که  جستار پیش روا نگرفته است؛ امّ قرار

روی ایتن دو شتاعر از ایتن منظتر کتار      کنون که تاکرده است  ضمن اینفارسی بررسی  ادبیّاتدر شعر عربی و 

 :شود شده به این موضوع اشاره میهای پرداخته یر به برخی از پژوهشنشده بود  در ز

 ویگفتنتی استت    استت  اجترا کترده    هایی از آثتار ادبتی  بر نمونهو را معرّفی بوزیمان  معادلۀ( 5336مصلو  )

در  گرفتن از ایتن معادلته  ربی پرداخته است  مصلو  با الهامات عبوزیمان در ادبیّ ۀبار به مبحث معادللینبرای اوّ

، یکی از ناقتدان  (5335) ایسالشّ کار گرفته است ات عربی بهدبیّده و در اکرسازی ادبیات آلمانی، آن را بومی

 است را آورده  شناسیدر ارتباط با سبکخود  نظرات ۀموموعو نویسندگان مصری، 

بوزیمتان   ۀبته معادلت   ،رستاله  ایتن  اسی آماری پرداخته و در فصتی پتنوم  شنه تحلیی سبکب (5635)امیدوار 

روی را ن معادلته  یت و اکترده   ررستی را ببوزیمتان   ۀها و معادلت انواع سبک( 5636) عبداللهی اشاره کرده است 

بیتان   ییهتا و نمودار هتا ولاجرا کرده و نتایج را در قالتس جتد   نویس محفوظ و عبدالرحمن منیخی از هایرشع

ر دو شتع روی  نآبوزیمتان و اجترای    ۀمعادلت  فتی ها و معرّانواع سبکبه بررسی ( 5637) شیرزادی  کرده است

  پرداخته استدمهدی جواهری نازک المالئکه و محمّ

مقامتات همتدانی   در بوزیمتان   ۀشناسی آماری و اجرای معادلبه بررسی سبک( 5636) و همکاران فالحتی

بیشتتر   ةجملته استتفاد  دالیلتی از دانی در مقامات، بهن پژوهش، سبک هماساس نتایج ایبر ؛اندپرداخته و یازجی

بته   (5636) یو روستتای  یرتدق   تتر استت  دلیی عامی عمر، ادبیکردن برخی نکات و نیز بهدر روشن ،از افعال
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و  هتتاولانتتد و نتتتایج را در قالتتس جتتدشتتعر کالستتیک، آزاد و ستت ید پرداختتتههتتایی از تطبیقتتی نمونتتهبررستتی 

 ا در حصتار قافیته  که شاعر ردلیی آنسبک شعر آزاد به جمله این نتایج آن است کهاند؛ ازارائه داده یینمودارها

 تر است دهد، از دو نوع دیگر ادبیو وزن قرار نمی

بترای   پژوهش حاضر از این جهت است کته  ۀبرجست امتیاز توان گفتمیای که گذشت، ه به پیشینهبا توجّ

در نتوع ختود کتم نظیتر      کته بوزیمتان پرداختته    ۀادلفارسی براساس مع شعر عربی و به بررسی تطبیقی بارلیناوّ

 است   

 . روش پژوهش و چارچوب نظری8-1

شناستانه استت؛ بترای تبیتین و تحلیتی      آماری با رویکرد سبک - تحلیلیبه اینکه روش پژوهش حاضر  توجّهبا 

رتورت علمتی   بته ات اطاّلعت آخر بته تحلیتی ایتن    ها و نمودارهایی عرضه شده و درات در جدولاطاّلعبیشتر، 

  ه استپرداخته شد

 . پردازش تحلیلی موضوع2

 سبک شناسی آماری. 2-8

دیگتر، آمتار وقتوع عنارتر و      بیتان شناسی زبان است که بستامد یتا بته    کای از سب شناسی آماری، شاخه سبک

شتناس مصتری، معتقتد استت کته       کنتد  ستعد مصتلو ، زبتان     های سبکی را در متتون ادبتی بررستی متی     طر 

 ( 51: 5336مصلو ، ر ک: رود ) شمار میترین مکاتس نقدی به ترین و دقی  آماری از عالمانه یشناس سبک

ر ک: ) هتای ادبتی کترده استت     شدن پتژوهش شناسی آماری، کمک شایانی به روشمندی و علمی سبک

  ،هتای آمتاری، منطت    های سبک در چارچوب شیوه ی از بررسیتوجّه (  بخش قابی55: 5635اناری و امیدوار، 

 ( 556: 5636فتوحی، ر ک: ) گیرد ای رورت می ریاضی و رایانه

در  یمهمّت  در تحلیی و بررسی متون ادبی، گامشناسی آماری  کارگیری سبک توان گفت: به می درحقیقت

ر ک: ) بته عنصتر قود در تحلیتی آن متتن استت     ک کردن فهم یک متن ادبتی و دوری از تمسّت  ر عقالییمسی

 ( 5 :5636ردقی و روستایی، 

 8معادلة بوزیمان. 2-2

حال بررسی نستبت  که بوزیمان در کودکانه بود؛ وقتیهای  هبوزیمان، مطالعه در قصّۀ پیدایش معادلۀ لیاساس اوّ

بیشتتر   ،هتا  هشده در این قصّت  های استفاده شد که تعداد فعی توجّههای کودکانه بود، م هها در قصّ ها به رفت فعی

هتا استتفاده    بیشتتر از افتراد آرام از فعتی    ،الشتد کته افتراد احساستاتی و فعّت      هتوجّو همچنین م استها  از رفت

                                                                                                                                             
1. Busemann 
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هتای بوزیمتان در ایتن مطالعتات بته ابعتاد        کننتد  بررستی   ها استتفاده متی   از رفتبیشتر  ،کنند؛ و افراد آرام می

از  اهی ختود بیشتتر  شتفّ  وگوهتای گفتت شد کته افتراد در    توجّهوی در این مطالعات م ؛دیگری نیز کشیده شد

ت آن را کننتد و علّت   هتا استتفاده متی    از رتفت بیشتتر   ،هتای ختود   کنند و بتالعکس در نوشتته   ها استفاده می فعی

زمتانی  ۀ که چون سرعت نوشتن، کمتر از میانگین سرعت در گفتار استت، بنتابراین فارتل    کردگونه تفسیر  این

 ،رتورت گیترد و در ایتن رتورت     کندی ر افکار بهشود تصوّ بین تدوین کلمات در نوشتن است که باعث می

 ( 67: 5336مصلو ، ر ک: جویند )  بیشتر از رفات بهره ،شوند که در گفتار خود افراد موبور می

 معادلة بوزیمان. مراحل اجرای 2-2-8

شتود  بترای انوتام ایتن      متی ای است که برای تعیین سبک علمی از سبک ادبی استفاده  ، معادلهمعادلۀ بوزیمان

 شود: ر عمی میروش زیکار به

  شدشمارش  معادلۀ بوزیمانها براساس معیارهای  ها و رفت فعی -

شتود و ختارج قستمت     تقسیم میآمده از رفات دستها بر موموع به از شمارش فعی آمد هدستموموع به -

 تعیین نسبت فعی به رفت است  ،آمدهدستبه

چقتدر  ت بیشتری برخوردار است و هرک اثر از ادبیّسب ،چقدر باالتر باشدآمده از این نسبت هردستعدد به -

 تر است به سبک علمی نزدیک ،این عدد کمتر باشد

 Verb- Adjective- Ratio“ ”ل کلمتات نام نهادند که از حر  اوّ VAR“ ” اختصار آن را بهدر انگلیسی 

کته حتر  اول،    قترار داده استت  « ن     ص»گونته  ایتن سعد مصلو  شده است؛ و در زبان عربی هم گرفته 

 نیتز فارستی   ادبیّتات و در  استت  «رتفت »معنتای  و حر  سوم، به« فعی»معنای ، حر  دوم، به«نسبت»معنای  به

شتکی ایتن معادلته در زبتان      بیتان کترد؛ کته    «نسبت فعی به رفت»یعنی « ن     ص»اختصار  توان آن را به می

 VAR انگلیسی
 amber o   erbes

 amber o    jecti es
ر زبان فارسی و د 

تعداد افعال

تعداد رفت
 مصتلو ،  ر ک:) استت  عی به رفتفنسبت  = 

5336 :65 ) 

 . شرایط تعیین فعل و صفت در زبان عربی2-2-8-8

 :شود روش زیر عمی میبرای شمارش فعی و رفت به

دستته  ن آنبنتابرای  ؛شتوند  ها محسوب می جز  شمارش فعی ،کنند تمامی افعالی که بر حدث و زمان داللت می

پتس متوارد   آیتد،   شمار نمیها به زمان داللت دارند، جز  فعیبر  تنهاهایی که بر حدث داللت ندارند و  از فعی

 :دنشو زیر از محاسبات خارج می

 فعی ناقصه )کان و اخوات آن( -
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 خوات آن(فعی شروع و مقاربه )کاد و ا -

 های جامد )نعم و بئس(فعی -

 هافعیاسم -

هتای ارتلی محستوب     د، جز  فعیکه در معنا و عمی تام باشنتیروربه قکر است که افعال ناقصه در زمه الالبتّ

 گیرند شامی: هایی که در شمارش قرار می ا رفتو امّند؛ گیر جز  محاسبات قرار می بنابراینند، شو می

 های مشت  )اسم فاعی، مفعول، رفت مشبهه، اسم تفضیی(  تمام رفت -

  مشت ؛ مانند مصدری که رفت واق  شودل به جامد مؤوّ -

  اسم مورول بعد از معرفه -

  اسم منسوب -

  اسم اشاره -

 ه است فت یا رفاتی را که بر رفتی عطخ شدر -

جتز  شتمارش    ؛شتوند  جمتالت ورتفی کته رتفت واقت  متی      قابی قکر این است که جمالت و شبه نکتۀ

 ( 66: 5336مصلو ، ر ک: ) گیرند ها قرار نمی رفت

 های تأثیرگذار در میزان نسبت فعل به صفت . شاخصه2-2-8-2

هتا در متتن میتزان نستبت فعتی بته        آنکاررفته که افزایش یا کتاهش   ها و عواملی به ، شاخصهمعادلۀ بوزیماندر 

 کند: ها را به دو نوع تقسیم می صهاین عوامی و شاخ سعد مصلو دهد که  را تحت تأثیر قرار می رفت

 گردد؛ که شامی: شکی و ساختار اثر ادبی برمیای که به شاخصه ختاری:های سا الف: شاخصه

 افزایش نسبت فعی به رفت در سخن شفاهی در مقایسه با سخن مکتوب  -

 افزایش نسبت فعی به رفت در زبان عامیانه در مقایسه با زبان فصیح  -

 افزایش نسبت فعی به رفت در شعر در مقایسه با نثر  -

 نامه( در مقایسه با اثر علمی  ه، قصیده، روایت، نمایشبت فعی به رفت در اثر ادبی )قصّافزایش نس -

 افزایش نسبت فعی به رفت در نثر ادبی در مقایسه با نثر مطبوعاتی )خبر، مقاله، شر  و تفسیر(  -

 های مردمی  و کاهش آن در حکایت های جنی هافزایش نسبت فعی به رفت در قصّ -

 ه و روایت و کاهش آن در قصّ های مردمی سبت فعی به رفت در حکایتافزایش ن -

 ( 13: 5336مصلو ، ر ک: ) ر غنائی و کاهش آن در شعر موضوعیافزایش نسبت فعی به رفت در شع -

 :اند ازعبارتبرند  ی که در تأثیر نسبت فعی به رفت از آن نام میهای مهمّ و از دیگر شاخصه
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  اقعیگوی طبیعی یا ووگفت -

  حدیث نفس -

  نوشتن روایت و توریفات خالص -

  سخنان روایی در اجزا  روایی از متن -

 موارد زیر است: های قکرشده شامی آماری در نمونه های شاخصهترین مهم

نسبت فعی به رفت در روایت و توریفات خالص کمتر از حتدیث نفتس استت و ایتن نستبت در حتدیث        -

 گوی طبیعی است وکمتر از گفت نفس

  گوی طبیعی و حدیث نفس برابر استبین گفت نسبت فعی به رفت در سخنان پراکنده در اجزا  روایی و -

 نسبت فعی به رفت در حدیث نفس کمتر از گفتگوی طبیعی است  -

 فرد معمولی به نسبت یک نویسنده بیشتر است  نسبت فعی به رفت در نوشتن روایت و توریفات خالص -

ای که افزایش یا کاهش آن مضمون و محتوای اثر ادبتی را تحتت تتأثیر     شاخصه های محتوایی: ب: شاخصه

 دهد که شامی: قرار می

کی و معناستت کته در دوران کتود   نسبت فعی به رفت دارد  این بتدان  عمر: منحنی عمر ارتباط زیادی در -5

 یابد  مرورزمان در دوران کهولت کاهش می د و بهیاب بت افزایش میجوانی این نس

 ادبیّتات روی تتوان   ان است  این فرضتیه را متی  جنسیت: میزان نسبت فعی به رفت در نزد زنان بیشتر از مرد -6

نیتز   هتای تأثیرگتذار را   و شاخصته شرطی که سایر عوامتی  ا بهطور جداگانه انوام داد، امّ مردان به ادبیّاتزنان و 

 ( 15 همان:ر ک: ) درنظر گرفت

 فارسی ادبیّاتدر  معادلة بوزیمان. 2-6

ایط ختاص  رورت گرفته استت، شتر   معادلۀ بوزیمانة آلمانی و انگلیسی دربار ادبیّاتهایی که در  در پژوهش

کته شترایط ختاص و استتثنائی نتدارد و پژوهشتگر       ای، برای آن درنظر گرفتته نشتده استت؛ یعنتی این     و پیچیده

ها که در تعبیتر رتفت    جز فعی کمکی و تمامی رفتها، به ها، تمامی فعی ها و رفت عیتواند در گزینش ف می

شترایط   ،ا در زبتان عربتی  شوند را در آمار خود قرار دهنتد و ایتن معادلته را روی آن اجترا نماینتد؛ امّت       واق  می

به تشابه بتا   توجّهفارسی با  ادبیّاتدر  مانمعادلۀ بوزیا شود؛ امّ خاص و استثنائی برای فعی و رفت قرار داده می

تتوان   راحتتی متی  دور است و بهربی بهقواعد ع قواعد عربی قابی اجراست، ولی از پیچیدگی و استثنائات خاصّ

 کرد  مشخّصفارسی اجرا و سبک اثر ادبی را  ادبیّاترا در  معادلۀ بوزیمان ،با گزینش فعی و رفت

 ان فارسی. شرایط فعل و صفت در زب2-6-8

بته   نتد ریگمتی قترار   معادلۀ بوزیماندو زبان که در آمار ربی تفاوتی ندارد  زمان افعال هرزمان افعال فارسی و ع
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  از: ماضی، مضارع، مستقبی اندعبارتها ؛ این زماندنشو سه نوع تقسیم می

کننتد و جتز     داللت نمتی  ریند که بر وقوع کاها هست ای از فعی عربی، دستهمثی زبان  در زبان فارسی نیز مانند

 از: نداشود؛ که عبارت روند؛ بنابراین از محاسبات خارج می شمار نمیها به فعی

 رونتد و مستند را بته    کتار متی  استمیه بته   هایی هستند که در ستاختمان جملتۀ   عیافعال اسنادی ف افعال اسنادی:

وظتایفی   شتمار کمتتری دارنتد و    ،عربتی  ت بته بنست ها در زبان فارستی   دهند  این فعی الیه )نهاد( نسبت میمسند

است، بود، شتد، گشتت، گردیتد، مانتد )در مفهتوم شتد(، افتتاد )در        »ند از: اوعبارت همانند افعال ربطی دارند

نصتیس   علی از سفر حج بی»، «دوستم بازیکن خوبی است»؛ مانند «مفهوم است(، آمد )در مفهوم شد و گشت(

انتد کته در    اینکه افعال ربطی فارسی هنگامی استنادی  توجّهقابی ۀ   نکت(566: 5635وفایی، ر ک:   )«ماند )شد(

چرخیتدن و  »معنتی  به« گشت و گردید»؛ «هست»ه معنی ب« است و بود»چه معنی و کاربرد فعی تام نباشند؛ چنان

و در انتد؛   آینتد؛ بلکته تتام    متی شتمار ن باشند، فعی ربطتی بته  « فتاد و ماندرفت، ا»معنی به« شد»و « جستووکردن

 ( 561 )ر ک: همان: گیرند ز  محاسبات قرار میرورت ج این

بترای بیتان چگتونگی و     ،عبارتی دیگرای است که برای مقیّدساختن اسم و به ارسی، کلمهرفت در زبان ف

تتوان بته دو گتروه پیشتین و      گرفتنش در جملته متی  به جای قرار توجّهحالت اسم وض  شده است  رفت را با 

، بتی، رتفت متبهم   ند از: رفت اشاره، رفت پرسشی، رفت تعوّاهای پیشین عبارت رفتپسین تقسیم کرد  

ی نتد از: رتفت شمارشتی، ترتیبت    اهای پسین عبتارت  رفت شمارشی ترتیبی؛ و رفت رفت شمارشی ارلی و

نواریتان و رستتمی،   ر ک: ) گیرنتد  ها جز  محاسبات قترار متی   فتاین ر های بیانی که همۀ نوع دوم و رفت

5636 :636 ) 

 اند از: عبارت ؛گیرند ها که در محاسبات آماری قرار می انواع رفت

  «بزرگ» و« نیک» وجود نداشته باشد؛ مانند« ترین»یا  «تر»رفت مطل : رفتی که در آخر آن لفظ  -5

  «بدهکار»و  «ستمکار» حالتی است؛ مانندة کار و یا دارندة کنند ،رفت فاعلی: رفتی است که مورو  -6

یعنتی کتاری کته در گذشتته      ،ت و هم بر گذشتته مفعولی یا رفت گذشته: این رفت هم بر مفعولیّرفت  -6

  «آورده»و  «بریده»واق  شده داللت دارد؛ مانند 

  «ایرانی»و  «زابلی» رفت نسبی: مانند -7

ل؛ عطخ رفت دوم بته رتفت اوّ   ،به عبارت دیگر ؛رفت ترکیبی: رفتی که از دو کلمه ساخته شده باشد -6

  «نیک و بد» مانند

  «ترعالی»، «بهتر» رفت تفضیلی: مانند -5
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  «بهترین»رفت عالی: مانند  -6

گیترد  در زبتان عربتی     از رفت قترار متی   پیش طور معمول،بهرفت اشاره: برای اشاره به دور یا نزدیک و  -1

  «چه گفت آن خداوند تنزیی و وحی» مکانی است؛ مانند غیر ، اسم اشارةمطاب  این رفت

  «آن شش مداد»رفت شمارشی:  -3

هتی  عاقتی مهتر    » آیند: ماننتد  شمار میبهرفت پرسشی: هرگاه ضمایر پرسشی پیش از اسم بیایند، رفت  -53

 «ای؟ ورزد با چنین بیگانه

بته گیتتی   » رستاند؛ ماننتد   مقتدار مورتو  را متی    رفت مبهم: رفتی است که نوع، چگونگی، شتماره و  -55

  «مدارید چندین امید

 بی: مانند:  رفت تعوّ -56

 همتتتتتته موبتتتتتتدان را ز لشتتتتتتکر بخوانتتتتتتد
 

 برانتتتد هتتتا بتتته ختتتوبی چتتته مایتتته ستتتخن     
 

  «ستمکار»رفت مبالغه: مانند  -56

 رساند؛ مانند ایستگی مورو  را میرفت لیاقت: رفتی که ش -57

 آنچتته متتن ختتوردم شتتما را ختتوردنی استتت   
 

 ویتتن چنتتین شتتربت جتتزای هتتر دنتتی استتت     
 

در زبتان   ،دشتو  ه از محاستبات ختارج متی   ورتفیّ  طور که در زبان عربتی جملتۀ  اینکه همان توجّهقابی  نکتۀ

 ( 636: 5636نواریان و رستمی، ر ک: ) شوند ات خارج میاین جمالت از محاسب نیزفارسی 

 «رستاخیز»و  «السّمراءقالت لی »های شعری در مجموعه معادلة بوزیمان. اجرای 2-4

از نتزار قبتانی و    «السّتمرا  قالتت لتی   »شتعری   دو موموعتۀ  معادلتۀ بوزیمتان  ی بترای اجترا   نوشتار پتیش رو در 

هتا   هتا و رتفت   شتده، فعتی   هتای شتعری انتختاب    از سیمین بهبهانی برگزیده شده است؛ در موموعه «رستاخیز»

دو واژگتان هتر   ،و بترای رستیدن بته نتتایج رتحیح      شتد گتزینش  طور دقی   شده، به س معیارهایی که بیانبراسا

نتتتایج در قالتتس جتتداول و  ،آمتتاری دقیقتتی ارائتته شتتود و بتترای تبیتتین بیشتتتر رده شتتد تتتا جامعتتۀشتتم موموعتته

 د شو ه مینمودارهایی ارائ

یتین و توضتیح بیشتتر بته     دهتد؛ و بترای تب   اشتعار را نمتی   موال محدود پژوهش حاضر، اجازة بررسی همتۀ 

 دو شاعر بسنده شده است آوردن نمونۀ اشعاری از هر

 :«الّسمراء قالت يل» از موموعۀ «اأمام قصره» ل: بخشی از قصیدةاوّ الخ: نمونۀ
ُ  ریب    أنِت » ُ/   میوت    /خیط َ   أرجوت أان علی   وبی. ...  قبی   وُ وی ٍ  ویلط    نیایح ُ/  يعب ت.ء بش ی وش ی یلهوت ری ات: يب) «.  وم عط فی   ببلی

31) 
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ای رفتن پترده درآرزوی کنتار     امیستتاده در ا ۀمیرد/ من بر آستتان می ،از رسیدن پیشسرابی هستی که  تو خطّ :ترجمه)

 (افم/ زمستان گیسوان و بارانی خیس مرا به بازی گرفته است شفّ

 :«رستاخیز» از موموعۀ« رسالت» ب: نمونۀ دوم: بخشی از قصیدة
 هتای خشتتک  ستاقه ، هتای الغرتتان   ختتتتامه ای 

 بستانسرای خشکچون خاروخس که مانده ز 

 هتتوای خشتتک بیتتزار از آفتتتاب و متتتتلول از    

 رتتدای خشتتکشتتکند بتتا  بتتر ستتنه راه متتی
 

(5636 :765) 

    داردرفت یک و سه ل: فعی اوّ نمونۀ
 

 
 6 

     داردرفت  پنجفعی و دو دوم:  نمونۀ
 

 
7/3 

  است 7/3عدد  ،دوم و در نمونۀ 6ل عدد اوّ میزان نسبت فعی به رفت در نمونۀ

نتام قصتیده و   هتایی کته شتامی    در قالس جدول« رستاخیز»و  «ا السّمرقالت لی »شعری  موموعۀ ،بعد در مرحلۀ

 شود: می مشخّصاست، ها و نسبت فعی به رفت در هر قصیده  رفت ها و تعداد فعی

 «السّمراءقالت لی » ات وصفی مجموعةاطاّلع .(8)جدول 

 ن ف ص تعداد صفت تعداد فعل نام قصیده

 66/55 6 73 ورقة إلی الَقاِریء

   67 تانَمذع ترة الفس

   73 م کابَوَرة

 51 5 51 املَتِعد  األّول

   63 أ کت بی يل

 61/6 6 55 أََماَم َقصرَِها

 66 5 66 إنِدفَاع

   56 أان ََمر وَمة

 53 6 63 املَقَهی يف

 6/6 5 56 ِإمس َها

 7 5 67 غ رفتَها

 6/6 53 66 زَیتّیة الَعیَننی

 66/6 6 63 َحبیَبة وِشَتاء

 66/5 56 66 َمَساء

 66/1 7 66 َخاََت اخل طَبة

 6/6 7 66 مَسف تنیة َعلی الّرصیف

 77/6 3 66 إلی م صطَافة
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 «قالت لی السّمراء»(. اطاّلعات وصفی مجموعة 8ادامة جدول )

 ن   ص تعداد رفت تعداد فعی انم قصیده

 66/5 6 53 فم

 63 5 63 أِحبُّکِ 

 66 5 66 م َساِفَرة

 7 7 55 الق رط  الطتیل

 55/6 5 55 رَاِفعة الَنهد

 6/7 53 76 ََنَداکِ 

 77/5 3 56 أفیقی

 7/6 6 56 إلی َعج تز

 5 6 51 ی زَائَِرةإل

 55/6 5 53 م َدنَّسة  احلَلیب

 63/6 56 56 الَبِغیّ 

 «رستاخیز»شعری  ات وصفی مجموعةاطاّلع .(2)جدول 

 ن ف ص تعداد صفت تعداد فعل نام قصیده

 6 6 53 ها داالن سمنۀ سای

 3 6 66 رنهعلیچشم ل

 6/6 6 6 رگبار بوسه

   56 شهربند سکوت

 66/5 6 53 نیلوفرۀ قصّ

 5 1 1 رسالت

 5 6 56 آخرین برگ

   56 دنیای کوچک من

 66/6 6 55 دل همچو آفتاب

 55/6 6 1 دیوار کوتاه

 6/5 6 56 آسمان خالی ست

 56 5 56 مخمی خاکستر

 5 6 6 های تهی افیون وعده

 6/6 6 56 خون مسموم شقای 

 5 6 6 بلورة نور در آویز شکوفۀ

 5 6 56 هایت آهوی دست

 5 6 6 «ما»تصویری از 

 66/6 7 55 های آهکی اخهش

 61 5 61 وگو گفت
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 «رستاخیز»شعری  ات وصفی مجموعةاطاّلع .(2)جدول  ةادام

 ن ف ص تعداد صفت تعداد فعل نام قصیده

   51 چشم منۀ غرور آین

 56 5 56 تاول اندیشه

 56 6 67 کردم فراموشت نمی

 5 7 67 ها زبان اندیشه

 6/5 6 56 ها شاخهتک

 66/7 7 53 بستبن

 6 6 5 پایان انتظار

 6/5 6 56 مرگ پیش از مرگ

 7 5 7 شاید که مسیحاست

 66/6 7 56 خوابدانه

 6 7 1 های چشمم عطر نرگس

 1 6 55 ها قندیی سرخ سیس

   55 فریاد و کوه

 6/6 6 6 غبار سرب

   55 عای  سربی

 5 6 56 حصار بلورین

 6/6 6 66 رو  زمهریری

ات در قالتس  عت اطاّلر دو شاعر بررستی شتده و   ی فعی به رفت در شعنسبت کلّ ،شدهات ارائهاطاّلعبه  توجّهبا 

 شود: جدول ارائه می

 «رستاخیز»و  «السّمراءقالت لی » ی فعل به صفت در مجموعةنسبت کلّ .(6)جدول 

 رستاخیز السّمراءقالت لی 

 736 ها موموع فعی 665 ها موموع فعی

 16 ها موموع رفت 576 ها موموع رفت

 5 ن   ص 57/6 ن   ص

 وی ازة کته استتفاد   بیتانگر ایتن استت    ،فت در قصاید نزار قبانیی فعی به رآمده از نسبت کلّستدعدد به

در قصتاید ستیمین    ،ی فعتی بته رتفت   ا نستبت کلّت  دهد، امّ برابر را نشان میفعی در مقایسه با رفت، عددی پنج

  استبرابر بیشتر از رفت است که میزان استفاده از فعی، شش آن دهندةنشانبهبهانی 

نزار قبانی از ادبیّت بیشتتری برختوردار   سیمین بهبهانی در مقایسه با  سبککه  دهد آمده، نشان میدستعداد بها

 ،دهتد، بتا ایتن وجتود     برابتر را نشتان متی   نسبت رفت در اشعار سیمین عددی شتش فعی به  زیرا استفادة ؛است
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 شتمار بته ، ستبک ادبتی   ا سبک نزار قبانی نیزتر از سبک نزاراست، امّ توان نتیوه گرفت: سبک سیمین، ادبی می

اینک برای تبیین بیشتتر نتتایج    برابر است پنج ،وی از فعی به نسبت رفتة د نه علمی؛ چون میزان استفادرو می

 :گردد ر قالس نمودارهایی ارائه مید

 نسبت فعل به صفت در قصاید نزار قبانی و سیمین بهبهانی .(8نمودار )

 و سیمین بهبهانی نسبت فعل به صفت در قصاید نزار قبانی(. 2نمودار )

 ر دو شاعربه صفت در شع . میانگین نسبت فعل2-4-8

آوردن میانگین نسبت فعی به رفت، باید تمام نسبت فعی به رفت باهم جم  شتود و حارتی بتر    دستبرای به

که تعداد قصاید دو شاعر یکستان نبودنتد؛ و امکتان خطتا در نتتایج وجتود       ا ازآنواتعداد قصاید تقسیم شود، امّ

آماری دقی  و یکسان باشتد؛ تتا    ، جامعۀقصاید دو شاعرۀ سعی برآن شد تا با شمارش دقی  کلمات هم ؛داشت

معیار برای میانگین نسبت فعی بته رتفت تعتداد     ،همین منظورایج معادله اطمینان حاری شود، بهت و نتاز رحّ

 رود  ا در نتایج از بین میکه تعداد کلمات دو شاعر یکسان هستند؛ و احتمال خطدلیی ایناست؛ بهکلمات 

( بایتد بتر تعتداد    66/515( و در رستتاخیز ) 55/516) «السّتمرا  قالتت لتی   »موموع نسبت فعی به رفت در 

6/57 5 
 نزار قبانی

 سیمین بهبهانی

7/5 
7/1 
6 

6/6 
6/7 
6/5 
6/1 
5 

 سیمین بهبهانی نزار قبانی

6/57 

 سیمین بهبهانی 5

 نزار قبانی
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 دهد  میانگین نسبت فعی به رفت را نشان می ،آمدهدست( تقسیم شود؛ و عدد به7666) کلمات

 «رستاخیز»و  «السّمراءقالت لی »میانگین نسبت فعل به صفت در  .(4)جدول 
 السّمراءقالت لی  رستاخیز

 موموع ن   ص 55/516 موموع ن   ص 66/636

 تعداد کلمات 7666 تعداد کلمات 7666

 میانگین ن   ص 376/3 میانگین ن   ص 371/3

 «رستاخیز»و  «السّمراءقالت لی ». میزان گستره در 2-4-2

آمتده از  دستت بت فعی به رفت است؛ که عدد بهنس ترین میزانن بیشترین نسبت فعی به رفت از کمتفاضی بی

 .دهد این تفاضی، میزان گستره را نشان می

 «السّمراءقالت لی »میزان گستره در  .(1)جدول 
 بیشترین کمترین

 نام قصیده م َساِفَرة نام قصیده َمَساء

 تعداد فعی 66 تعداد فعی 66

 تعداد رفت 5 تعداد رفت 56

 ن   ص 66 ن   ص 66/5

 آمدهدستمیزان گسترة به 56/66

 «رستاخیز»میزان گستره در  .(3جدول )
 بیشترین کمترین

 نام قصیده وگو گفت نام قصیده «ما»تصویری از 

 تعداد فعی 61 تعداد فعی 6

 تعداد رفت 5 تعداد رفت 6

 ن   ص 61 ن   ص 5

 آمدهدستمیزان گسترة به 66

؛ و استت  5 ،ز قصتاید ستیمین بهبهتانی   به رفت در پنج قصتیده   ترین نسبت فعی پایین شایان قکر است که

ای کته   استت، قصتیده   5ی کته میتزان نستبت فعتی بته رتفت عتدد        اهیدقصسعی شد در میزان گستره، در بین 

 5ترین درجه قرار دارد؛ و نستبت فعتی بته رتفت آن قصتیده عتدد        ازلحاظ تعداد فعی و تعداد رفت در پایین

تترین درجته قترار     ، در پایینداردرفت دو فعی و دو  که «تصویری از ما»ة   قصیددگیرقرار  توجّه، مورد است

 دارد 

 . تحلیل نتایج2-4-6

تعتداد   ،همتین منظتور   آماری یکسان باشتد؛ و بته  ۀ برای رسیدن به نتایج دقی  و مطمئن، سعی بر آن شد تا جامع
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 ،حاضتر  در پتژوهش   است( 7666ان )طور یکسعر به؛ تعداد کلمات هر شاده شددو شاعر شمرواژگان قصاید 

بته   توجّته میتزان ادبیّتت ستبک دو شتاعر بتا       ،آماری یکستان  طور علمی و دقی  و با جامعۀسعی بر آن شد تا به

 بوزیمان بررسی شود ۀ معیارهای معادل

میتزان  ی فعی بته رتفت، میتانگین نستبت فعتی بته رتفت،        گرفته از نسبت کلّبه محاسبات رورت توجّهبا 

سیمین بهبهانی در مقایسته بتا    که سبک بیانگر آن استات روی جداول و نمودارها، نتایج اطاّلع ارائۀگستره و 

لطیتخ زنتانگی و احستاس عاطفته در وجتود       دلیی روحیۀت بیشتری برخوردار است؛ و این بهنزار قبانی از ادبیّ

زار قبتانی، ادبتی نباشتد، بلکته     کته ستبک نت    معنا نیستت دینین با ا؛ و امّاستتر  زنان است؛ که سبک زنان ادبی

 نه علمی    است،سبک وی ادبی 

 معادلة بوزیماناثرگذار روی  8ساختاری شاخصة .2-4-6-8

و محتتوا و   ستاختار  دهتد، شتامی دو مقولتۀ    تتأثیر قترار متی   را تحتت   معادلۀ بوزیمانهایی که  عوامی و شاخصه

روی متتون  هتا   ند کته ایتن شتاخه   شتو  تقسیم متی  یهای مختلف کدام از این موارد به شاخههر که است 6مضمون

روی متتون نثتری بتوده     معادلۀ بوزیمتان گیری  اساس شکی ؛طور که بیان شدهمان ازیر ؛ندسته نثری قابی اجرا

  است
 زبان شعر. 2-4-6-8-8

دهد؛ زبان شتعری هتر شتاعر بتا شتاعر       اثر ادبی را تحت تأثیر قرار می زبان شعر ازجمله عواملی است که سبک

طبت  از میتزان ادبیّتت کمتتری     تتر باشتد، بته   ان شعری شاعری به شعر نتو نزدیتک  گر متفاوت است؛ وقتی زبدی

ا در زبان شعری کالستیک چتون   امّ ست؛برخوردار است، چون در شعر نو شاعر ملزم به رعایت وزن و قافیه نی

تتر استت؛ و نستبت بته     نزدیتک است، اثر ادبی به زبان شعر شاعر ملزم به رعایت وزن و قافیه و افاعیی عروضی 

  استشعر نو از فضای شاعرانه و میزان ادبیّت بیشتری برخوردار 

 اامّت  ؛شود  در واق  قافیه، بتازی بتا الفتاظ استت    شود و بر آن عارض میقافیه، جز  قات شعر محسوب نمی

شتده و شتعر   وستیقی  باعتث ایوتاد م   زیراشود؛ ترین عامی آن شناخته میو مهموزن، جز  قات شعر محسوب 

 ها نهفته است مایی هم نوعی وزن و موسیقی در آنی شعرهای نیواق  شعر نیست  حتّبدون موسیقی، در

نهایت فصتاحت و  ز بیان شعر این است که شعر او درشود  هد  شاعر اوزن سبس ادبیّت شعر می ،واق در

ن میسّتر نیستت و بترای اینکته     جز بتا وز کارکرد بالغت در فعی، خل  موسیقی است و موسیقی  بالغت باشد و

 ۀکتارگیری هنرمندانت  هباید کاربرد افعال زیاد باشد تا شاعر بتواند بتا بت   ،موسیقی زیبایی باشد ی دربردارندةشعر
                                                                                                                                             
1. Form 
2. Content 
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کته  شتعر بترای این  آفترین استت و   و معنتی  ستاز ترین عامی تصویرمهم افعال، جوّ موسیقایی خوبی بسازد  فعی،

د کتاربرد افعتال آن زیتاد    بایت  ،ده را تحت تأثیر قرار داده و او را منفعی سازدبتواند تصویر جالبی بسازد تا خوانن

در ادبیّتت   قافیته نیتز   سزایی در حرکتت و جنتبش تصتویرها دارد    گفتۀ شفیعی کدکنی، فعی، نقش بهباشد و به

فعتی   ایوتاد فضتای موستیقایی و رتوت بتا      و بترای سزایی دارد  قافیه درواق  تکرار رتوتی استت   همتن تأثیر ب

 توجّته ها در اشعار، فعتی هستتند  حتال بتا     قافیه %33بیش از شود  تمام ابیات تکرار میدارد که در  ایسویی هم

)ر ک: شتفیعی کتدکنی،    شودمراتس در آن کم میایواد فضای موسیقایی با فعی در شعر، کاربرد رفت بهبه 

کتاربرد فعتی در اشتعار بیشتتر از رتفات      همین دلیی است که سعد مصلو  معتقد استت کته   و به( 776: 5635

 ( 67: 5336)ر ک: مصلو ،  است

دو شاعر زبتان شتعری دارد؛ و   حاضر، شاعر هستند و اثر ادبی  دو شخصیت در پژوهشبه اینکه هر توجّهبا 

تی هتای ستنّ   شده از سیمین بهبهانی از سرودههای شعری انتخاب اوت است؛ موموعهها متف فقط میزان ادبیّت آن

  است وی

پاهتایی از  تتوان ردّ  برد تا جایی کته متی   کار می، افاعیی عروضی قدیمی را به«رستاخیز» سیمین در موموعۀ

: 5611زاده، ر ک: مدرستی و کتاظم  ) هتا دنبتال کترد    ا را در این موموعته رحافظ، سعدی و موالنشع هاینوز

شتد، بتا    گفتته طتور کته    و همتان  ، کالسیک استت؛ شعری موموعۀزبان شعری سیمین در این درنتیوه،  ( 551

؛ ستبک وی را از  استت ملزم به رعایت افاعیتی عروضتی و وزن و قافیته    شعر کالسیک در که شاعر به این توجّه

شتده از  گرفتته در موموعتۀ شتعری انتختاب    های انوام به بررسی توجّهادبیّت بیشتری برخوردار کرده است؛ با 

شتعر نتو کته شتاعر ملتزم بته       در  طتور کته بیتان شتد؛    است و همانشعر نو  زبان شعری وی در قالس ،نزار قبانی

طبت  ادبیّتت کمتتری    شعری شاعر به نثر نزدیک استت و بته  ، زبان سترعایت وزن و قافیه و افاعیی عروضی نی

  دارد

 لحن زبان. 2-4-6-8-2

چته عواطتخ و   ردهد؛ یعنتی ه  تحت تأثیر قرار می اثر را هایی است که ادبیّت می و شاخصهجمله عوالحن نیز از

ت شتوند کته باعتث ادبیت     کلمات و جمالت نترم و آهنگتین متی    ،احساسات بیشتری در کالم شاعر روان باشد

، از کلمتات و جمتالت کوبنتده و ستخت استتفاده کنتد      در اشتعارش  چه شاعر شود؛ ولی هر بیشتر اثر ادبی می

بیتان عواطتخ و احساستات در کتالم     ند؛ ستت هسرا  دو شاعر، غزل به اینکه توجّهکاهد  با  ت اثر میطب  از ادبیّ به

نی شده از نتزار قبتا  های شعری انتخاب شده در موموعههای انوام به بررسی توجّهو با  دو شاعر نیز جاری است 

 دو شاعر از لطافت و مالیمت برخوردار است و سیمین بهبهانی، لحن زبان 
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 های ادبی بالغت یا آرایه. 2-4-6-8-6

طتور  بته هتای ادبتی استت کته      آرایته  ،بخشتد  که به زبان ادبی اثر ارزش و اعتبتار متی  یکی از شگردهای هنری 

لفظی و هم بتدی  معنتوی کته     هر دو بخش بدی ، هم بدی  هر شاعر هنرمندی باشد  مایۀدستتواند  میمعمول 

: 5635ر ک: شتفیعی کتدکنی،   ) شود یهای پنهان در سخن تعبیر م موسیقایی و روتی و معنایی زنویره به جنبۀ

یتن استت کته متردم در زبتان      ا ی با زبان ادبتی های زبان عادّ از تفاوت یکیدر آثار شاعران نمود دارد و ( 776

هتای ادبتی جتز      کننتد؛ یعنتی آرایته        استفاده نمیس و سو  و ایهام و مراعات نظیر وی خود از امثال جناعادّ

 ( 65: 5615)شمیسا،  «است « قاتیات سبک ادبی»

استت کته   « گتزینش »یتادآور ارتی    ،ای خاص سبک بر آرایهت که تأکید هر شاعر راحسن قکر اسشایا

 در« انحترا  »کتارایی گتزینش را بتا     ،شناستان ای کته ستبک   گونته  ؛ بته شناسی دارد در سبک ینقشی کارساز

(  ستیمین بهبهتانی و نتزار قبتانی از رتنای       516: 5617مکاریتک،  ر ک: ) کننتد  شناسی زبانی مقایسه می سبک

دو شاعر بیش از هر رنعت دیگری بته رتنعت تشتبیه و تشتخیص     اند و هر در اشعارشان بهره گرفته  و بیان بدی

دو شتاعر بته مکتتس رمانتیستم     اعران مکتتس رمانتیسیستم استت و    های بارز ش جویند و این از ویژگی توسّی می

تتر از ستیمین بتوده استت؛ و       وفّنزار قبانی در این زمینه م ،گرفتههای رورت به بررسی توجّهگرایش دارند؛ با 

زبان نزار است؛ ایتن شتیوه ستبس     است که مختصّ یشعر وی و نوع تعابیر و تشبیهات دلیی مضامین خاصّاین به

 د ی نزار، برجسته و هنرش متعالی شوکه زبان شعراست ده ش
 معادلة بوزیمانهای محتوایی اثرگذار بر  شاخصه .2-4-6-2
 عمر .2-4-6-2-8

شتاعر   تتوان گفتت ستنّ    واکته متی  تنگاتنگی با سن و عمتر وی دارد تاآن  ، سبک هر شاعر رابطۀمولمعطور به

، ستبک را  افتزایش و کتاهش نستبت فعتی بته رتفت       ستو، کنتد و از دیگر  می مشخّصاست که سبک وی را 

(  سعد مصلو  معتقد است کته نستبت   536: 5637شیرزادی، ر ک: ) دهد بودن سود میسوی ادبی یا علمی به

دوران کهولتت و پیتری   ی به رتفت در دوران طفولیتت و نوجتوانی رو بته افتزایش استت و ایتن میتزان در         فع

(  ستیمین بهبهتانی، شتاعری را بتا ورود بته دبیرستتان در چهتارده        15: 5336مصتلو ،  ر ک: ) یابتد  کاهش می

نوجتوانی و در  ختود را در  او نخستتین شتعر   سالگی و با اقتباس و تقلید از اشتعار متادرش شتروع کترده استت      

، چهتارمین  5666در ستال   «رستتاخیز »د و کتر  متی  بهار منتشر  عراالشّ ملککند که  ی منتشر می«نوبهار»روزنامه 

 ( 67: 5616ابومحبوب، ر ک: ) استشده از ایشان موموعۀ منتشر

نتام  نخستین دفتتر شتعرش؛ بته    5377درسال سالگی شروع کرده است؛ و ار قبانی نیز شاعری را از شانزدهنز

دهقانیتان و  ر ک: ) استت را منتشر کرد که سرودن این دفتتر شتعری در اوایتی جتوانی وی      «السّمرا قالت لی »
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 (36: 5636مالحی، 

 تجنسیّ. 2-4-6-2-2
زنتان  کته  بته این  توجّهبا  ،معمولطور بهت اثر ادبی دانست  اثرگذار بر ادبیّ توان از عوامی مهمّ ت را نیز میجنسیّ

زن بیشتتر استت    ردان دارند، میزان ادبیّت سبک احساسات و عواطخ بیشتری نسبت به م طیخ،لۀ روحی دلییبه

دلیی لطافت زنانگی از ادبیّتت بیشتتری برختوردار استت و ستبک نتزار       توان گفت: سبک سیمین بهبهانی به می

 قبانی از ادبیّت کمتری برخوردار است 

گونه استت کته ستبک زنتان     این معمولطور بهلی کند، و شایان قکر است که این نتیوه همیشه ردد نمی

کته  ثابت شتده   ،شده استهایی که در این موضوع انوام  تر است، ولی در پژوهش بیدلیی لطافت زنانگی اد به

کته ستبک ادبیّتت دو شتاعر،     ( 5637)شیرزادی رای نمونه، تر بوده است، ب گاهی سبک مرد از سبک زن ادبی

کته ستبک محمّتد     به این نتیوه رستیده استت   است، را بررسی کردهئکه محمد مهدی جواهری و نازک المال

  داردمهدی جواهری ادبیّت بیشتری 

 گیرینتیجه. 6
بیشتتری   ، ستبک ستیمین بهبهتانی از ادبیّتت    معادلتۀ بوزیمتان  دهتد کته براستاس    ی پژوهش حاضر نشتان متی  برآیند کلّ

تتر  ا نگتاهی جزئتی  امّت  ؛دست آمده استها بهو تحلیی آنی، پس از محاسبۀ آمارها گیری کلّبرخوردار است؛ این نتیوه

کنتد؛  ست و در یک مورد با وی برابری متی م اها بر سیمین بهبهانی مقدّکه نزار قبّانی در برخی از شاخصهدهد نشان می

 است: زیرشر  نتایج پژوهش به

شعرشتان   بنتابراین  ؛سرا هستندبررسی، غزل مورد دو شاعرکه آنوالحن زبان در شعر، رابطۀ مستقیمی با عاطفه دارد؛ از -

 از لطافت زبانی برخوردار است 

بستیار بهتره   رونتد، ازرتنای  بیتان و بتدی  در شعرشتان      شمار میشاعر از پیروان مکتس رمانتیسم بهکه دو به این توجّهبا  -

لیتی،  همین داز بهبهانی عمی نماید؛ بهتر  قبانی باعث شده است که وی در این زمینه موفّ ا زبان شعری خاصّامّ ؛اندبرده

بتر ختال  رستتاخیز در     «السّتمرا  قالت لتی  »شعری  شود؛ همچنین، موموعۀتر محسوب میشعر نزار از این منظر، ادبی

ی مقالته  شتده، نتتایج کلّت   ا بتا وجتود متوارد یاد   افزایتد؛ امّت  امر خود بر ادبیّت اثر می جوانی سروده شده است که این سنّ

 دارد  «رستاخیز»دبیّت حکایت از ا

ادبی بیشتری به خود بگیرد، عامی جنسیّت استت؛   ۀربغ ،ترین عواملی که باعث شده است تا شعر سیمینیکی از مهم -

 و عواطخ ایشان است لطیخ  دلیی روحیۀو این امر به کننداز فعی بیشتر از رفات استفاده می ،زنانطور معمول به

و به این دلیی است که در اشتعار غنتائی، شتاعر ملتزم بته       ار نو از ادبیّت بیشتری برخوردارنداشعار غنائی نسبت به اشع -

 بنتابراین  ؛ی ستروده شتده استت   ، در قالس شتعر غنتائ  «رستاخیز» به اینکه موموعۀ توجّه  با استرعایت افاعیی عروضی 



 848 ..ین بهبهانی.سیم« رستاخیز»نزار قبانی و « قالت لی السّمراء»بررسی ادبیّت سبک مجموعة شعری 
 

  داردیّت بیشتری ادبسروده شده است، که در قالس شعر نو  «السّمرا قالت لی »نسبت به موموعه 

 ها نوشت . پی4
د شدم؛ زنتدگی متا   های قدیمی دمش  متولّ یکی از خانه در 5366مارس  65گوید: در روز  خویش، میۀ نزار قبانی در زندگینام (5)

دیم و هتا آشتنا شت    ارتلی آن  ، هوگو، بتودلر، پتی والتری، بتا زبتان      فرهنه فرانسه بود؛ و ما با راسین، مولیر، کورنی، موسه زیر سایۀ

ر ک: شناستند )  متی « شتاعر زن و شتراب  »عنتوان   نزار را بته   (65: 5366ر ک: ) ها بهره بردیم ها و مناب  آن تابفرانسه را از ک ادبیّات

، نتزار  استت  استت؛ زن در زنتدگی نتزار تتاریخی جدانشتدنی     « عشت  »ارلی و اساسی شعر نزار  ة  مادّ(536: 5663 شفیعی کدکنی،

( آثتار وی  656: 6335دیس عواضته،  ر ک: ) های شعر نیست ای از حاشیه حاشیه ت و ملح  یا مضا  یازن شعر اسکه معتقد است 

 سوومالرّ (، 4414) حبیبووي(، 4491) قصوواید(، 4414) سووامبا(، 4491) أنووت يل(، 4411) طفتلووة َنوود(، 4411) السّوومراءقالووت لووی نتتد از: اعبتتارت
 أشوعار خارجووة(، 4491) رسوال  حووبّ  411(، 4491) کتوا  احلووب(، 4491) شووةقصوائد متتحّ  (،4411) یتمیووا  إمورأة ب مبالیووة(، 4411) ابلکلموا 

ستترانوام، نتتزار در (  516: 5315الفتتاخوری، ر ک: ) ة الکاملووةعریّ األعمووال الّشو(، ... 4491) ک والبقیوة تيک أحبّوأحبّوو(، 4491) علوی القوانتن

 ( 566: 5635زاده و چاالک، حاجیر ک: ) دن درگذشته بیماری طوالنی، در لن، پس از یک دور5331ماه  اردیبهشت

 دنیتا آمتد  آبتاد تهتران بته    تهمّت ۀ خورشتیدی در محلّت   5635سال بهبهانی و گاه سیمین خلعتبری[ به( سیمین خلیلی ]بعدها سیمین 6)

و اقتبتاس از شتعرهای متادر    هایی به تقلیتد   زمان با ورود به دبیرستان، شاعری را با نوشتن سروده وی هم ( 55: 5663عابدی، ر ک: )

و « زن»فرهنگی و اجتماعی که سیمین در شعرش جلوه داده استت؛   های مهمّلهدر کنار مسئ ( 57: 5663عابدی، ر ک: پی گرفت )

شتعر ستیمین، طتر  فمینیستم معتتدل       های مهتمّ  مایه توان گفت: یکی از درون است؛ بنابراین می ای یافته ویژه اهمّیّتهای او  دغدغه

 16خورشتیدی در   5636مترداد   61(  سترانوام، ستیمین بهبهتانی در    65:  5633 ابراهیمی، ر ک:) کی دفاع از حقود زن، استش به

 ( 6336 ة: شمار5636، ر ک: روزنامۀ شرد) سالگی درگذشت

 منابع
  15-53، (55) 7، زن و فرهنهفمینیستی در شعر سیمین بهبهانی   گرایش ( 5633) ، مختارابراهیمی

 چاپ اول، تهران: ثالث     سبز افراة گهوار ( 5616) ، احمدوبابومحب

  شناخت و نقد آماری سبک استعاره در اشتعار دعبتی خزاعتی، شتریخ رضتی، مهیتار دیلمتی        ( 5635امیدوار، احمد )

 دکتری  تهران: دانشگاه خوارزمی  ۀرسال

، (53) 6،فصلنامه نقتد ادبتی و ستبک شناستی      پژوهشی در تنوع واژگان شعری ( 5635) احمد امیدواراناری، ابراهیم و 
61-61  

 چاپ هفتم، تهران: نگاه   موموعه اشعار ( 5636) ، سیمینبهبهانی

 ادبیّتات نشتریه    هتای خفتته بشتری در اشتعار نتزار قبتانی       محاکمه وجتدان  ( 5635) نسرین چاالکزاده، مهین و  حاجی
  567-556، (5) 6، پایداری
نشتریه  ، «بررسی تطبیقی مضامین عاشقانه درآثار فریدون مشیری و نزار قبتانی » ( 5636ی )مالحعایشه دهقانیان، جواد و 
  556-33، (1) 7، تطبیقی ادبیّات

ُ ضه   ألوو ، بریوت: رش.د ببس.  وط بعة.  ببأة ف  شعب عمببن  ب  ربطعه عمببن ریشه نای ر قب.ن  (.6002) ، رض.دیب ع
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  6336 ةشمارپوریا سوری،  ( 5636)روزنامۀ شرد 

 .تکتبة  بربیة ب.  وطبعة  وث.منة،  ول.هبة:  ألرلُ (. 3993)ش.یب،  محد 
 تهران: سخن  چاپ سوم،  رستاخیز کلمات ( 5635) ، محمدرضاشفیعی کدکنی

 ل، تهران: فردوس چاپ اوّ  شعر معارر عرب ( 5663) -------------------

 م، تهران: میترا   چاپ دونگاهی تازه به بدی  ( 5615) ، سیروسشمیسا

در دیتوان شتظایا و رمتاد نتازک المالئکته و       معادلتۀ بوزیمتان  ها براستاس   بررسی ادبیت سبک ( 5637) شیرزادی، احد
 تهران: دانشگاه خوارزمی  ارشد نامۀ کارشناسی   پایان(5دمهدی جواهری جلد )دیوان محمّ

ُدأمنیی.ا  وث   قطیی.س أرییلُ   وشییعب ي (.3191)  رورییت.یحسیی  ، ح.میید و  وییدق ثییب، علیی   ریی.س عب  حلییب  وقرییطدة  ون  و وش یی يالثییة:  وعمیی
ُز   .31-3، (13)، ة وآد هب.ة ولغة  وعببط  ة  إلیب نط  ة  وعلمط  ة  جلمعط  جمل   .می.نمع.دوة ب

 چاپ اول، تهران: کتاب نادر  .ترنم غزل ( 5663) ، کامیارعابدی

هتای نویتس محفتوظ و    ان در رمتان بوزیمت  ۀۀ معادلت پایت هتا بر ادبیتت ستبک   ۀشناخت و مقایس ( 5636عبداللهی، مهسا )
 ارشد  تهران: دانشگاه خوارزمی ۀ کارشناسینام  پایانالرحمن منیخعبد

ُر    جلط .  ألوو ، بریوت: د ر  وط بعة .د   وعبيب جل.مع ف  اتریخ  أل (.3912) ، حن.يف.خ
 چاپ دوم، تهران: سخن   شناسی سبک ( 5636) ، محمودفتوحی

ُبطة ونمیی.مق میین مل.میی. (.3191) ح.میید وییدق  و  ل.عطیی   شییب  فالحتیی ، وییغب   ُء مع.دوییة در رییة أرییل ت  هلمییين و و وطیی.ز   ي ضیی
ُزمی.ن  .312-331، (32إض.ء ت نلدیة، ) .ب

ُر ت نای ر قب.ن .  وط بعة . ألعم./  وشعبیة  وتک.ملة (.اتيب) ، نای رقب.و   ألوو ، بریوت: منش
ُر ت نای ر قب.ن . ، ألوو   وط بعة .قرت  مع  وشعب (.3911) ------  بریوت: منش

نی، اشتعار ستیمین بهبهتا    بتا تکیته بتر    های توریخ در غزل نو تصویر و شیوه ( 5611) ظم زادهرقیه کامدرسی، فاطمه و 

    513-557، (57) 6، فارسی ادبیّات علی بهمنی دحسین منزوی و محمّ

َُ ُیة  حر.ئط   (.3996) ، رعدمرل  .وثة،  ول.هبة: ع.مل  وتکت. . وث    وط بعة، ةدر رة وغ
 تهران: آگاه  و محمد نبوی مهران مهاجر    ترجمۀهای ادبی معارر نظریّهنامه  دانش ( 5617) ، ایرنا ریمامکاریک

-635، (1) 7، تطبیقتی  ادبیّات  های فارسی و عربی رفت در زبان ۀمقایس ( 5636رستمی )راضیه نواریان، محمدرضا و 

655  

 ل، تهران: سخن چاپ اوّ  فارسی( -دستور تطبیقی )عربی ( 5635) ، عباسعلیوفایی
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 6565-5666 :الرتقيم الدويل املوحد اإللكرتوين
 

 مقالة علمّیة

 حبتث يف األد  املقارن )األدبنی العريب والفارسي(
 416-416، صص. 4114 شتاء(، 61) 1جامعة رازي، الّسنة التّاسعة، العدد 

  لسیمنی هببهاين «رستاخیز»لنزار قبّاين و «الّسمراءقالت يل »قیاس األسلت  الشعري يف جممتعي 
 علی أساس معادلة بتزمیان

 1زهرة انعمي
ُم  إلنس.نط ة و  آلد   ة ط  كل   ة وآد هب.،ة ي قسم  ولغة  وعببط  أرت.مة مس.عد ُ رزم ، طهب ن، إیب ن، وعل   .معة  خل

 2لیال ترايب حتر
ُم  إلنس.نط ة و  آلد   ة ط  كل  ة وآد هب.، غة  وعببط  . ستریة ي فب   ول   ب ُ رزم ، طهب ن، إیب ن، وعل   .معة  خل

 3333 5 61 القبتل: 3319 6 3 التصتل:

   امللّخص
ُبطة  إلحریی.ئطة مییین أهییم  هیییين   وفییب  ُبطة قنلسییم إوییی   وفییبو   بدتلفییة وقعییید   ألرییل ة  وعمییی   ألديب بلغییة  وبحضیییط.ت يت قبیی   أدبط ییو   وهیی   و یییإن   ألرییل

ُزمیی.ن مین  وب ُی   و یو  ُبطة  إلحری.ئطة. وهیين   بع.دویة، مع.دویة ولطی.س  وع.طفیة  و ی إلحر.ء. إن  مع.دویة ب  مید  يت قبی   يت قید  هیتم  هبی. ي جمی./  ألریل
ُرح وإیب ن ومهی.  ول یعب ء  بع.وبین ي رطم  هببه.و من  وش  أدبطة  ألثب. نای ر قب.و و  ُزمیی.ن ر ُرقیة،  وب ی  عین معی.یری مع.دویة ب ين ن قسیتهد  هیين   و
ُعيت   يت وویلت إوطهی.  وب.حثتی.ن يتی.ئا  و ی إلحری.ئ . إن   ون   -  لطلی ، مبنطةً علی   بینها  وت  «ررت.خطای»و  « وس مب ءق.وت يل »ي أشع.رمه. ي جمم

ُد إویی  ع.میی   جلیین  أو  . و ة میین أرییلُ  نییای ر قبیی.ور رییة قبیی   أن  أرییلُ  رییطم  هببهیی.و أ ثییب أدبط ییهییين   ود   ،  میی. قیید أثییب ت  وبط ییة لً هییين   ألمییب یعیی
ُ م   ون    فسطة فطه.و وع

ُبط   ألد   بل.رن،  وش   :املفردا  الّرئیسیة ُزمی.ن، نای ر قب.و،رطم  هببه.و.ة  إلحر.ئط  عب  بع.وب  وعبيب و وف.رر ،  ألرل  ة، مع.دوة ب

                                                                                                                                             
ٍوو ولتک.قب  بسؤو/: . 1 ُ ن  إلوتک  naemi.zohreh@gmail.com                 وعن
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