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Buhtori (206-284), Al- Buhtori (206-284), was the Arab poet of the
Abbasid era who showed a sudden fascination with aspects of the
Sassanid civilization. On his journey from the Levant to Baghdad, he
visited “Iwan Al-Madaen”, after its destruction by the Arabs and
described that iwan beautifully and showed its burning and inner
passion in a poem made up of 56 bits. This poem is the best poem
written in Arabic describing the Iwan of Al-Mada'in and the virtue of
the Sassanid princes. Nasih al-Din al-Arajani (460-544) is also the best
Iranian poet of the Seljuk era in Khuzestan who was very adept at
describing ancient places and lessons from the conquests of the ages
and the collapse of previous governments. He also, while passing to
the “Taq Al Bustan” area in Kermanshah, under similar circumstances,
he imitated Siniya al- Buhtori in the poem 65 bit, and described that
ancient strand with a look full of reflection and wisdom. The purpose
of this article is a comparative study of the literary style in Al- Buhtori
and Al-arjani poetry written on the basis of Bozeman's theory, the
famous German scholar to reveal how the thought, ideology and style
of Persian and Arab poets were describing these two ancient places.
The results of the research indicate that Al- Buhtori's style is more
literary than Al-Arajani's style. Al-Arajani, in addition to his
educational and wise position, has reduced the degree of ( )ن ف سand
his literary poetry by using different metaphors in order to show the Al
Bustan stone prints in a tangible and close to reality.
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حتليل أدبيّة األسلوب يف وصف «أيوان مدائن» للبحرتي و«أيوان طاقبستان» لألرجاين وفقا ملعادلة بوزميان
(دراسة مقارنة)
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حممد حسن أمرائي

 .1أستاذ مساعد يف قسم اللغة العربية وآداهبا ،کلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة واليت ،إيرانشهر ،إيران .العنوان اإللکرتوينm.amraei@Velayat.ac.ir :

معلومات املقال

املل ّخص

نوع املقال مقالة حمکمة

رتامب م اجضظرترتا رترتاهر ا
إن البحرترترت  ، )682-602هرترتو الشرترتاعر العرترتر يف الع رترتر العباس رتي الرترتق قرترتد أبهرترتر انبهرت ظا
الساسرترتانية .إنرت  ،يف مب لترت مرترتش برترتىلد الشرترتام إ بغرترتداد ،قرترتام برت مب «إيرتوان اارترتدا ش» ،بعرترتد مرترتدممها مرترتش قبرترتو العرترترب وو رت

الوصول 1226/6/11
التنقيح واملراجعة 1226/9/6
القبول 1226/9/68

الكلمات ال ّدليليّة
انسلوبية ااقامبنة،
أيوان طاب البستان،
أيوان اادا ش،
البحرت  ،ا
نمبجاين،
معادلة بون ان.

رترتامب

ذاک اإلي رتوان بشرترتلو أيرترتو وأبرترتدف رق رت ويفرترتغ الرترتداملي يف ق رترتيد ملونرترتة مرترتش  62بيترترتا .هرترتقي الق رترتيد هرترتي أ رترتو
ق رتيد ملتوبرترتة رلعربيرترتة م رت إيرتوان اارترتدا ش و رترتيلة انمرتران الساسرتانين .إن ين رت الرترتديش انمبجرترتاين  )622-220هرترتو
أي ظ رترتا أ رترتو يفرترتاعر إيرتراين مرترتش الع رترتر السرترتل وقي يف مونسرترتتان الرترتق کرترتان رمبعرترتا جرت ظرتدا يف و رت انمرترتاکش القد رترتة والعرت

م رترتش مغلبات الدهر واهني رترتامب ا لوم رترتات الس رترتابقة .إنرت رت ک رترتقل يف م رترترومبي إ من ق رترتة «ط رترتاب البس رترتتان» يف كرمانش رترتاي ،يف
برترترومم ثاةلرترتة ،قلرترتد سرترتينية البحرترترت يف ق رترتيد  26بيترترتا ،وو رت ذلرترتق ال رترتاب القرترتد ي بن رترتر مليضرترتة رلت لرترتم وا لمرترتة.
إن الغرترترن مرترتش هرترتقي ااقالرترتة هرترتو دمباسرترتة مقامبنرترتة ندبيرترتة انسرترتلوب يف يفرترتعر البحرترترت وانمبجرترتاين ال رت کتبرترتت معتمرترتد عل رت
ن ريرترتة بون رترتان ،الع رترتال انا رترتاين الشرترتهم لتلش رت عرترتش كي رت كرترتان ال لرترتر وانيديولوجيرترتة وانس رترتلوب ل رترتدف الش رترتعران ال رترتر
والع رترترب يف و رت رت ه رترتقيش اال رترتانن الق رترتد ن .مش رترتم نت رترتا ن البح رترتل إ أن أس رترتلوب البح رترترت أك رترتر أدبي رترتة م رترتش أس رترتلوب
انمبجرترتاينإ إذ إن انمبجرترتاين ،رإل رترتا ة إ موق رت التعليمرترتي وا لرترتيم ،لقرترتد قرترتام بتقليرترتو دمبجرترتة ن مم ) وأدبيرترتة يفرترتعري عرت
استخدام مشبيهات خمتل ة مش أجو إبهامب م بوعات طاب البستان ا رية بشلو ملمو وقريب مش الواقع.

اإلحال ةةة :أمرا رتي ،حمم رترتد س رترتش  .)1221حتلي رترتو أدبي رترتة انس رترتلوب يف و رت رت «أْيرت رتوان م رترتدا ش» للبح رترترت و«أْيرت رتوان طاببس رترتتان» لألمبج رترتاين و ق رترتا اعادل رترتة بون رترتان دمباس رترتة
مقامبنة) .حبوث يف اندب ااقامبن.60-1 ،)1 16 ،
النشر :جامعة مبان
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تحلیل مقابلهای ادبیّت سبک در توصیف «ایوان مدائن» از بحتری و «ایوان
طاقبستان» از ارّجانی براساس معادلة بوزیمان
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محمدحسن امرائی

 .1استادیار گروه زبان و ادبیات عربی ،دانشکدة ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه والیت ،ایرانشهر ،ایران .رایانامهm.amraei@Velayat.ac.ir :

اطالعات مقاله

چکیده

نوع مقاله :مقالة پژوهشی

بحتری ( ،)682-602شاعر عرب دورة عبّاسی ،شیفتگی شگفتانگیزی به مظاهر تمددّن ساسدانی نشدان

تاریخ دریافت1911/10/16 :
تاریخ بازنگری1200/1/62 :
تاریخ پذیرش1200/6/61 :
واژههای کلیدی:

داده است .وی در سفری که از شام به بغداد داشته ،پس از ویرانی «ایوان مددان » بدهدسدت اعدراب ،از
آن دیدن کرده ،در ضم قصیدهای  62بیتی ،آن ایوان را بهزیبدایی بدهتصدویر کشدیده و سدوز دروندی
خود را نمایان ساخته است .ای قصیده ،برتری چکامهای است که در وصف ایدوان مددان و يلدیلت
شهریاران ساسانی به زبان عربی سروده شده است .ناصحالدّی ارّجانی ( )622-220نیدز برتدری شداعر
عربیسرای ایرانی دورة سلجوقیان در خوزستان است که در توصیف اماک باسدتانی و عبدرتآمدوزی

سبکشناسی تطبیقی،

از حوادث روزگار و زوال حکومتهای پیشی  ،سدتت چیدرهدسدت بدوده اسدت .او نیدز در شدرایطی

ایوان طاقبستان،

مشابه ،در گذری که به منطقة «طاقبستان» کرمانشاه داشته ،به تقلید از سدینیة بحتدری ،در قصدیدهای 26

ایوان مدان ،

بیتی ،با نگاهی تأمّلی و حکمتآمیز به توصیف آن طاق باستانی پرداخته است .هدف نوشدتار پدیر رو

بحتری،

بررسی تطبیقی میزان ادبیّت سبک در شعر بحتدری و ارّجدانی اسدت کده بدا تکیده بدر نظریدة بوزیمدان،

ارّجانی،

دانشمند معروف آلمانی نوشته شده است تا نشان دهد که اندیشه ،ایدنولوژی و سدبک شداعران يدار

معادلة بوزیمان.

و عرب ،در توصیف ای دو مکان آرکانیک ،چگونه بوده است .یايتههدای پدژوهر بیدانگر آن اسدت
که سبک بحتری از سبک ارّجانی ادبیّت بیشترى دارد؛ زیرا ارّجانی ،ايزون بدر نگدر عبدرتآمدوز و
حکیماندده ،بددا اسددتعمال تشددبیههددای متتلددف ،درراسددتای ملمددو و نزدیددک بددهواقددن نشدداندادن
سنگنگارههای طاقبستان ،از میزان (ن ف ص) و ادبیّت شعر خود کاسته است.

استناد :امرانی ،محمدحس ( .)1201تحلیل مقابلهای ادبیّت سبک در توصیف «ایوان مدان » از بحتری و «ایدوان طداقبسدتان» از ارّجدانی براسدا
معادلة بوزیمان .کاو نامه ادبیات تطبیقی.60-1 ،)1( 16 ،
ناشر :دانشگاه رازی
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 .1پیشگفتار
 .1-1تعریف موضوع

سبکشناسی آماری ،شاخهای از سبکشناسی زبان است که با رو

ریاضی و آمار ابزاری ،متدون ادبدی را

بررسی میکند .سبکشناسی آماری پیر تر به وسیلة آرمسترونج ریچارد بنا نهاده شد (صدقی و همکداران،
 .)168 :1912دانشمند آلمانی ،ا .بوزیمان ،ازجمله کسانی بود که به ای رو

آماری اعتمداد کدرد و آن را

در مت ادبیّات آلمانی بهکار برد .ای معادله ،برای تشتیص سبک علمی از ادبی بدا تعیدی کمیدت و نسدبت
ايعال به صفات بهکار میرود؛ یعنی با شمار

مکردن يعلها بدر
تعداد يعلها و صفتها و بهدنبال آن ،تقسی 

صفتهای شمار شده ،خارج قسمتی بهدست میآید که ای خارج قسمت نشاندهندة تعیی سبک یدک
اثر است؛ یعنی با ايزایر نسبت يعلها به صفتها ،سبک ادبیّ و منفعالنهتر اسدت و بدا کداهر آن ،سدبک
علمی و ذهنیتر خواهد بود (مصلوح.)42 :1116 ،

سعد مصلوح ،زبانشنا

مصری ،نظریّة سبکشناسی آمداری را کده بوزیمدان آن را ابددا کدرده بدود،

بومیسازی نمود و از شاخههای نقد جدید برشمرد (همان .)26 :همو ،ای معادله را در نثر عربی اجرا کدرد؛
امّا در شعر عربی اجرا نکرد.
 .2-1ضرورت ،اهمّیت و هدف

هدف از ای پژوهر ،پرداز

تطبیقی سبک در دو قصیدة بحتری در وصدف طداق کسدری و ارّجدانی در

وصف طاق بستان و بیان کمیّت سبک ادبی آن دو قصیده بر مبنای مدل بوزیمان است؛ و دلیل انتتاب اید
دو شاعر و قصایدشان ای است که اوالً :سبک شعر ،ادبی است و ما میخواهیم بده کمیدت اید سدبک در
دو قصیده ،براسا

معادلة بوزیمان بپردازیم .ثانیاً :هر دو شاعر ،در توصیف اماک آرکانیک ایدران باسدتان

و ستایر يلیلت شهریاران ساسانی ستت چیرهدست بودهاند؛ بنابرای شناخت مهمتری شاخصهایی کده
ای دو سبک را از همدیگر متمایز نموده ،مورد توجّه است .از طريی ،ناصحالدی ارجانی در قصیده خدود،
از سینیة بحتری تقلید نموده است؛ بنابرای شناخت نقاط اختالف و تشابه و مؤلّفههای تأثیرگدذار در ادبیّدت
سبک شعری آنان قابل توجّه است.
 .3-1پرسشهای پژوهش

 براسا -آیا براسا

معادلة بوزیمان ،سبک بحتری و ارّجانی در توصیف دو ایوان چگونه است؟
معادلة بوزیمان ،سبک بحتری و ارّجانی در توصیف ایوانها متتلف است؟

 -مهمتری شاخصههایی که سبک یکی از ای دو شاعر را نسبت به دیگری ،ادبیتر کرده است ،کدماند؟

تحلیل مقابلهای ادبیّت سبک در توصیف «ایوان مدائن» از بحتری و «ایوان طاقبستان» از ارّجانی...
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 .5-1پیشینة پژوهش

در رابطه با پیشینه تحقیق و سبکشناسی آماری و چگونگی اسدتفاده از آن بدرای يهدم سدبک متدون ادبدی،

تال های ارزشمندی صورت گريتده ،مانندد آنچده سدعد مصدلوح ( )1129در کتداب األسةلوب دراسةة لغويةة

إحصةائية آورده است .مصلوح ،معادلة بوزیمان را برای نثدر مدت هدای ادبدی از نمدایرنامدههدا یدا رمدانهدای

نویسندگان متعدّدی بهکار برد؛ ايزون بر آن ،مطالعدات ارزشدمند دیگدری نیدز وجدود دارد کده بده بررسدی
سبک متون ادبی مبتنی بر معادلة بوزیمان پرداخته است .از آن جمله ،میتوان بده مقالدة «دراسةة أسةلوبية ملةدائح

املتنيب وابن هاين األندلسي يف ضوء معادلة بوزميان» از روستایی و صدقی ( )1294اشاره کرد کده بده سدبکشناسدی
تطبیقی مدایح متنبی و اب هانی براسا

معادلة بوزیمان اقدام نموده اسدت؛ و مقالده «راثء اإلمةا احلسةن (ع) يف

اشةةعار الصةةنوبري والشةريف الرضةي دراسةةة أسةةلوبية إحصةةائية» از صدددقی و همکدداران ( )1918کدده براسددا

معادلددة

بوزیمان ،به سبکشناسی آماری مراثی حسینی در شعر صنوبری و شریف رضی پرداخته است؛ و نیز مقالدة
«بررسی ادبیّت سبک مجموعه شعری «قالت لدی السدمرا » از ندزار قبدانی و مجموعده شدعری «رسدتاخیز» از
سیمی بهبهانی براسا

معادلة بوزیمان» از ناعمی و ترابی حور ( )1918که در آن به بررسدی میدزان ادبیّدت

سبک نزار قبانی و سیمی بهبهانی در مجموعههای شعری یادشده پرداختدهاندد و عوامدل مدؤثّر در تفکیدک
سبک آنان را بررسی نمودهاند و آثار دیگری که مجال ذکر تک تک آن ها نیست .بههر حال تدا آنجدا کده
بررسی و تحقیق گردید ،درمورد سبکشناسی آماری شعر ناصحالدّی ارّجانی و بحتری ،تاکنون پژوهشدی
انجام نشده است؛ بنابرای ای مطالعه ،براسا

معادلة بوزیمان در سبکشناسدی آمداری ،از مطالعدات مفیدد

برای خوانندگان تلقی میشود.
 .4-1روش پژوهش و چارچوب نظری
 .1-4-1سبک و سبکشناسی آماری

رو

ای مطالعه «تحلیلی  -آماری و تطبیقی» است که بر مبنای سبکشناسی تطبیقدی شدکل گريتده اسدت.

شاکلة اساسی پژوهر ،بده دو بتدر قابدل تقسدیم اسدت (بتدر نظدری و بتدر تطبیقدی) .بتدر نظدری
پژوهر ،به تعریف سبک ،سبکشناسی ،تفاوتهای سبک ادبی و علمی ،معادلة بوزیمان و زیرشاخههدای
آن و ...میپردازد .بتر تطبیقی پژوهر نیز به تطبیق سبکشناختی الگوی بوزیمان در مدت قصدیدة عربدی
«ایوان مدان » از بحتری ( )682-602و قصیدة عربی «شبدیز» از ارّجانی ( )622-220میپردازد.
الرو  ،سبک 1را چنی تعریف میکند« :سبک ،مجموعه رو ها و طریقههایی است که نویسدنده بده
1. Stylus
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آن وسیله از کلیه سرمایههای یک زبان برای بیان ايکار و نیات و مدا يدی اللدمیر خدود اسدتفاده مدیکندد و
آنها را به کار میاندازد .انتتاب کلمات و طرز ادای مطالد کده اغلد از قدوانی دسدتور زبدان سدرپیچی
میکندد« ،سدبک» را تشدکیل مدیدهدد( ».مهددوی کندی .)606 :1982 ،آرتدور شدوپنهاور (،)1820–1488
يیلسوف آلمانی ،سبک را سیمای يکر انسان میداندد و آن را راهدی مطمد بدرای شدناخت خلدق و خدوی
انسددان مددیشناسددد (زری د کددوب .)248 :1962 ،يرانسددوا وُلتِددر ( )1448 -1212از نامدددارتری يیلسددويان و
نویسندگان يرانسوی عصر روشنگری ،معتقد است که «سبک عالی ،آن قددر الزم اسدت کده بدیوجدود آن
زیبایی احساسات از میان خواهد ريت( ».مهدوی کنی .)609 :1982 ،از طريدی ،سدبکشناسدی نیدز عبدارت
است از دانر شناسایی شیوة کاربرد زبان در ست یک يرد ،یک گروه یا یک مت یدا گروهدی از مدت هدا
(يتوحی .)16 :1910 ،پژوهرهای سبکشناسی آماری برای نتسدتی بدار توسد آرمسدترونج ریچدارد بندا
نهاده شد؛ و بعدها توس یکی از دانشمندان آلمانی بهنام بوزیمان در متون زبان آلمانی بدهکدار گريتده شدد
(صدقی و روستایی.)192 :1912 ،
سبکشناسی آماری به زبان ریاضی و آمدار ،ادبیّدت یدک اثدر و میدزان آن را مشدتّص مدیکندد .سدعد
مصلوح ،زبانشنا

معاصر مصری ،سبکشناسدی آمداری را از دقیدقتدری و عالماندهتدری مکاتد نقددی

بهشمار آورده است (مصلوح .)18 :1116 ،سبکشناسی آماری ،کمک شایانی به روشمندی و علمیشددن
پژوهرهای ادبی کرده است .بتر قابل توجّهی از بررسیهای سدبک در چدارچوب شدیوههدای آمداری،
منطق ،ریاضی و رایانهای صورت میگیرد (ناعمی و ترابی حور .)162 :1918 ،با نظر به اینکه رو
در تجزیه و تحلیل موضوعات ،نسبت بهرو

ادبی ،رو

آماری

دقیقتر و مطم تری است؛ در ای پدژوهر ،بده

بررسی کمّی عناصر تعیدی سدبک و میدزان ادبیّدت آن در قصدیدة سدینیة بحتدری و قصدیدة شدبدیز ارجدانی
پرداخته شده و بسامد هر یک از عوامل سبکساز و نو آنها محاسبه گردیده و در جدول و نمودارهدایی
که درادامه خواهد آمد ،نشان داده شده است.
 .2-4-1تفاوت سبک علمی و ادبی

احمد شای در کتاب األسلوب به بیان برخی تفاوتهای سبک علمی و ادبی پرداختده و معتقدد اسدت کده
سبک ادبی ،عاطفی و انفعالی است ،در مقابل ،سبک علمی غالباً بر مبنای مباحث عقلی و واقعیتها اسدتوار
است .بنابرای  ،سبک علمی ،زبان عقل است و سبک ادبی ،زبان عاطفه است .غرض از سبک علمدی ،بیدان
حقایق عقلی و ذهنی به قصد آموز

و تعلیم اسدت؛ امّدا غدرض از سدبک ادبدی ،ایجداد انگیدز

و انفعدال

درونی در جهت تحریک و تأثیر در متاطبان است (الشای  .)61 :1142 ،سبک ادبدی بدا اغدراق ،تعمدیم و
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زیبایی و تأثیرگذاری مشتّص میشود؛ امّا سبک علمی با دقّت ،تعیی و موشکايی مشتّص میشود .صدور
خیال ،صناین بددیعی و کلمدات موسدیقایی در سدبک ادبدی ،ازجملده مهدمتدری عناصدر بدروز انفعداالت و
احساسات عمیق در متاط هستند .با ای حال ،اصطالحات علمی ،اعداد حسدابی و خصوصدیات هندسدی
که در رو

علمی کاربرد دارد ،از مظاهر بروز و ظهور عقدل هسدتند .هدر دو سدبک ازنظدر معندایی دارای

موسیقی واقعی هستند .ازنظر تکرار نیز در سبک علمی ،هیچ تکرار و تردیدی وجود نددارد؛ امّدا در سدبک
ادبی ،یک معنا گريته میشود و بهصورتهای متتلف بیانی ارانه میگردد (همان.)20 :
 .3-4-1معادلة بوزیمان

ازجمله رو هایی که برای تشتیص سبک اثر بدا اسدتفاده از رو

کمّدی و آمداری شدناخته شدده ،معادلدة

بوزیمان است که بهنام همی دانشمند آلمانی معروف شده است .وی اوّلی کسی اسدت کده اید معادلده را
بهنام خود مطرح کرد؛ سپس آن را روی متون ادبیّدات آلمدانی بررسدی و در پدژوهرهدایی در سدال 1166
میالدی منتشر کردند (مصلوح .)42 :1116 ،بوزیمان در معادلة خود از دو اصدطالح «تعبیدر يعلدی» و «تعبیدر
وصفی» استفاده کرده است که تعبیر يعلی ،بر حدوث و وقو کاری داللت میکند و تعبیر وصدفی ،شدامل
کلمات و عبارتهایی است که يق بر ویژگیهای یک شی اشاره میکند که اید ویژگدیهدا مدیتواندد
کمّی یا کیفی باشد (همان .)24 :معادلة بوزیمان بر مبنای شمار

تعداد ايعال و صفات صورت گريت کده

از تقسیم ايعال بر صفات خارج قسمتی حاصل میآید که (ن ف ص) نام دارد .در اید معادلده ،هرچده کده
نسبت (ن ف ص) بیشتر باشد ،سبک ادبیتر خواهد بود و هرگاه ای نسبت کداهر یابدد ،سدبک بدهسدوی
علمی بودن سوق پیدا میکند (همان .)42 :محققان به پژوهرهدای سدبکشناسدی آمداری اهتمدام واالیدی
ورزیدند تا جایی که میتدوان بدا بدهکدارگیری آن بده تشدتیص سدبکهدای متتلدف و تفکیدک آنهدا از
یکدیگر ،در هر متنی پرداخت.
 .5-4-1مراحل و روش اجرای معادلة بوزیمان در متن

معادلة بوزیمان ،معادلهای است که برای تعیی سبک علمی از سبک ادبی اسدتفاده مدیشدود .بدرای اجدرای
معادلة بوزیمان در یک مت  ،انجام مراحل زیر ضروری است:
ابتدا تعداد يعلها و صفتها را در اثر مورد مطالعه ،براسا

معیارهای معادلدة بوزیمدان شدمار

مدیکندیم.

پس از آن ،مقادیر به دست آمده از مجمو تمام يعلها بر مجمو صفتها تقسیم میکنیم .در اید احدوال،
خارج قسمتی بهدست میآید که سعد مصلوح در زبان عربدی ،بدهاختصدار آن را (ن ف ص) یعندی (نسدبت
بی يعل و صفت) نامیده است که از نام حرف اول کلمات (نسدبت  -يعدل  -صدفت) یعندی (ن -ف -ص)
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گريته شده است (مصلوح .)42 :1116 ،معادلة بوزیمان ،بهشکل زیر است:
مجمو ايعال
(ن ف ص)

مجمو صفات

مجمو اعداد بهدستآمده از ای نسبت هرچقدر باالتر باشد ،سبک اثر از ادبیّت بیشدتری برخدوردار اسدت
و هرچقدر ای عدد کمتر باشد ،سبک به علمیبودن نزدیکتر است .البته ،شمار

يعلهدا و صدفتهدا در

ای نظریه ،از انلباط خاصّی پیروی میکند و ما مجاز نیستیم تمام ايعال را شمار

کنیم .بلکه يق ايعدالی

که بر حدث و زمان ،با هم داللدت دارندد ،قابدل شدمار

بدوده و در عملیدات ریاضدی تعیدی سدبک قدرار

میگیرند .در همی راستا ،ايعالی که بر زمان ،بهتنهایی داللت دارند و یا بر حدثی بدون دخالت زمدانهدای
سهگانه دخالت دارند ،تحت شمار
بر زمان داللت دارند ،قابل شمار

قرار نمیگیرند .بنابرای  ،مواردی که بر حدث داللدت ندارندد و تنهدا
نیستند ،مانند:

 .1ايعال ناقصه مانند کانَ و اخوات آن ،البته در شرایطی که تام باشند ،قابلیت محاسبه را دارند.
 .6ايعال مقاربه مانند کادَ و اخوات آن ...
 .9ايعال جامد مانند نعمَ  -ب سَ  -حبّذا و...
 .2اسم يعلها
ايزون بر ايعال که از شرای خاصّی پیروی میکنند ،صفتها نیز تابن ضواب خاص خود جهدت محاسدبه و
شمار

هستند که بهاختصار بدانها پرداخته میشود:

 .1تمام صفتهای مشتق اعم از اسم ياعل ،اسم مفعول ،صفت مشبه ،اسم تفلیل.
 .6صفتهای جامد مؤوّل به مشتق؛ مانند مصدری که صفت واقن میشود.
 .9اسم موصول بعد از اسم معريه.
 .2اسم منسوب.
 .6اسم اشاره پس از اسم معريه.
 .2صفت یا صفتهای معطوف به صفت دیگر.
نکتة قابل تأمل ای است که جمالت و شدبهجملدههدایی کده صدفت قدرار مدیگیرندد ،جدزو شدمار

قدرار

نمیگیرند .از طريی دیگر ،اگر صفات مشتق معنای يعلی گريته و به جای ايعال بهکار روند و همانندد آن هدا
در معمول خود عمل کنند ،جدزو ايعدال محاسدبه و شدمرده مدیشدوند (مصدلوح .)80 :1116 ،بوزیمدان ،در
معادلة خود ،ايزون بر شرای خاص يعلها و صفتها جهت ورود به يرایند بررسی ،از عوامل دیگدری هدم

تحلیل مقابلهای ادبیّت سبک در توصیف «ایوان مدائن» از بحتری و «ایوان طاقبستان» از ارّجانی...

7

نام میبرد که در نتیجة بررسیها اثرگذار بوده و منجر به ايدزایر یدا کداهر نسدبت میدان ايعدال و صدفات
میشود .سعد مصلوح ،ای شاخصهای تأثیرگذار را به دو نو شکلی یا ساختاری و محتوایی یدا ملدمونی
تقسیم نموده است که در جدول زیر بهاختصار شرح داده شدهاند:
جدول ( )1مؤلّفههای تأثیرگذار در (ن ف ص) (مصلوح73-33 :1992 ،؛ آنتوش)42-54 :1969 ،
 .1نسبت يعل به صفت در ست شفاهی در مقایسه با ست مکتوب بیشتر است.
 .6مت های دارای لهجه و گویر در مقایسه با مت های با زبان يصیح ،دارای نسبت باالتری از يعل هستند.
 .9نسبت يعل به صفت در شعر بیرتر از نثر است .خود شعر و نثر نیز دارای انوا متتلفدی اسدت کده اید نسدبت
در آنها متفاوت است:
الف :نسبت يعل به صفت در آثار ادبی بیر از آثار علمی است.
عوامل شکلی و
ساختاری

ب :نسبت يعل به صفت در نثر ادبی بیر از نثر روزنامهای است.
ج :نسبت يعل به صفت در شعر غنانی بیر از شعر موضوعی مانند نمایرنامه است.
 .2نسبت يعل به صفت در نو ارانة یک اثر ادبی:
الف :نسبت يعل به صفت در پاراگرافهای روایی و وصفی ،پایی تر از پاراگرافهای مونولدو

)تدکگدویی)

است.
ب :نسبت يعل به صفت در مونولو

(تکگویی) کمتر از گفتوگوی دونفره است.

ج :نسبت در روایت ،اگر از زبان یکی از شتصیتهای داستان باشد ،باالتر از ای است که یک وصدف مسدتقیم
از زبان خود نویسنده باشد
عوامل ملمونی و
محتوایی

 .1عمر :نسبت يعل به صفت در سنی طفولیت و جوانی باالتر از نسبت آن در سنی میانسالی و پیری است.
 .6جنسیت :نسبت يعل بر صفت نزد زنان در مقایسه با مردان بیشتر است ،ای بدان دلیل است کده زندان نسدبت بده
مردان ،از عواطف بیشتری برخوردارند.

 .2پردازش تحلیلی موضوع
 .1-2قصیدة سینیة بحتری( )1در وصف ایوان مدائن

بحتری ،شاعر پرآوازه عرب ،برای اولی بار در مقام تجلیل و تکریم از ایرانیان و یادآوری مکدارم و مفداخر
آنان ،ایوان کسری را موضو ست قرار داده و قصیدة شیوا و بینظیر «سینیه» را درمورد آن ،بده مطلدن زیدر
سروده است:

عم ة ة ة ةةا ي ة ة ة ةةدنِّ نَ ِ
ِ
ةل ِج ة ة ة ة ةةب ِ
فسة ة ة ة ة
ُ
ص ة ة ة ةةن ُ نَفسة ة ة ة ة َّ ُ
َوتَة َرفَّعة ة ة ة ة ة ُ َع ة ة ة ة ةةن َج ة ة ة ة ةةدا ُك ة ة ة ة ة ِّ
ُ
(حبرت ،يبات ج )152 2
(ترجمه :خودم را از آنچه وجودم را آلوده میدارد ،حفظ کردم و از بتشر هر انسان پست و يرومایهای گذشتم).

بحتری ،از ایوان مدان دیدن کرده و سوز دل خود را به صورت قصدیدهای زیبدا بدروز داده و در ضدم
قصیده  62بیتی ،شکوه و عظمت ایرانیان و تمدّن بزر

ساسانی را توصیف کرده و وصفی بسدیار اسدتادانه

3
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از خود به جای نهاده است .زمانی ارز

و زیبایی ای قصیده دوچندان میشود که التفاتی بده سیاسدت هدای

ضدد ایراندی خلفدای امددوی و عبّاسدی داشدته باشدیم .بُحتدری ،بددرخالف ملددامی حکمدی و تددأملی قصددیدة
ناصحالدی ارّجانی ،قصیدة خود را تنها برای بیان زیبایی کاخ ساسانیان و عظمدت و قددرت سدازندگان آن
و نعمتی که از سوی آنان نصی عرب شده ،سروده است .ای قصیده ،در وصدف ایدوان مددان در بغدداد،
ازجمله زیباتری قصاید بحتری در مدح ایرانیان است که بسیار يصیح و باشکوه است.
 .2-2قصیدة بائیة ارّجانی( )2موسوم به «شبدیز»

قصیدة بانیة ارّجانی موسوم به «شبدیز» قاضی ارّجانی ،قصیدة بانیهای در وصف طاق بسدتان یدا قصدر شدیری
در شمال شرقی کرمانشاه دارد که تجلیبتر دل بستگی وی به تاریخ و يرهنگ ایران زمی است .ندام اید
قصدیده از اسد خسدروپرویز معدروف بدده «شدبدیز» گريتده شدده اسددت .اید قصدیده ،وصدفی از مجموعددة
سنگنگارهها و پیکرهای سنگی برجایمانده از دوران ایران باستان است .برخی مورّخان اسدالمی همچدون
اب يقیه ،مجمو ای پیکرهها را «شبدیز» نامیدهاند؛ چنانکه در دیوان نیز با همی ندام از قصدیدة ارجدانی یداد
شده است .همو ،در سفری به منطقة کرمانشاه ،در کنار طاق بستان رحل اقامت میايکند و با دیددن عظمدت
تصاویر ،سنگنگارهها و پیکرهای تراشیده شده ،ستت متأثّر شده و زبان به پند و اندرز و تأسی از گدرد
روزگار گشوده ،به سرودن ای قصدیده مدیپدردازد .وی ضدم شدگفتی از عجاید روزگدار ،پیکدرههدا و
سنگنگارهها را با دقّت تمام وصف میکند و تأسف میخورد .با ای تفاوت که شعر

اندوه تنها نیسدت؛

بلکه به پند و حکمت نیز درآمیتته است.
مس لة مهم در حوزة سبک متون ،غالباً بر سر میزان ادبیّت سبک و انفعالیبودن یدا علمدی و ذهندیبدودن
آن است .بر همی اسا  ،در ای پژوهر ،سعی شد دو قصدیدة مشدابه هدم ،در وصدفِ امداک آرکانیدک
ایران باستان( ،)9انتتاب شود تا بتوان به نتایج متق و قابل استنادی در حدوزه تعیدی سدبک و ادبیّدت قصداید
بهصورت موردی و گزینشی دست پیدا کرد .در همی راستا ،تمدام مراحدل متتلدف اجدرا شدده از الگدوی
بوزیمان بر روی قصیدة «سینیة» بحتری ،عیناً بر روی قصیدة «شبدیز» ارّجانی نیز اجدرا شدده اسدت .مطلدوب
است که ای عملیات با نظر به مراحل متتلف اصول نظری حاکم بر نظریدة بوزیمدان طراحدی شدده اسدت.
قابل ذکر است که با نظر به طوالنی بودن قصاید ،از هدر قصدیده 10 ،بیدت نتسدت آن انتتداب و بدهعندوان
نمونه ،به بوتة نقد و تحلیل کمّی و ادبی گذارده شده است .درضم برای سهولت در روند اجرای معادلده،
زیر ايعال خ کشیده شده؛ امّا صفتها در داخل دو کمان آمده است.
نمونة ( )1تحلیل (ن ف ص) در ده بیت نتست قصیدة سینیة بحتری:

تحلیل مقابلهای ادبیّت سبک در توصیف «ایوان مدائن» از بحتری و «ایوان طاقبستان» از ارّجانی...
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ةل ِج ة ة ة ة ةةب ِ
صة ة ةةن ُ نَفس ة ة ة َع َّمة ة ةةا يُة ة ة َدنِّ ُ نَفس ة ة ة
ُ .1
َوتَة َرفَّعة ة ة ة ة ة ُ َع ة ة ة ة ةةن َج ة ة ة ة ةةدا ُك ة ة ة ة ة ِّ
ِ
ماسة ة ة ة ةةا ِمن ة ة ة ة ة ُ لِتَعس ة ة ة ة ة َونَكس ة ة ة ة ة
عز َعنة ة ة ة ة ال َده ة ة ة ة ة
اس ة ة ة ةةك ُ ح ة ة ة ة َ
ةن َز َ
ة ة ة ة ة ُةر الت ً
َ .2وََت َ
ِ
ِ
ةف ََب ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ِ
العة ة ة ةةي ِ ِعنة ة ة ةةد،
طََّف َفتهة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةا األَّ ُ تَطفية ة ة ة ة ة ة ة ة ة َ
صة ة ة ةةبابَة َ
 .3بُةلَة ة ة ة مة ة ة ةةن ُ
َعلَ ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةل ُشة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةربُ ُ َووا ِرِد ِِخة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ِ
ةن وا ِرِد ِرفْ ة ة ة ة ة ة ة ة
َ .4وبَعية ة ة ة ة ة ة ةةد مة ة ة ة ة ة ة ةةا بَة ة ة ة ة ة ة ة َ
َ .5وَكة ة ة ة ة ة ة َّ
ًال َه ة ة ة ة ةوا ُ َم ة ة ة ة ة َ (األَ َخ ة ة ة ة ة ِّ ) (األَ َخ ة ة ة ة ة ِّ )
الزم ة ة ة ة ة ةةا َن أَص ة ة ة ة ة ةةبَ َح َحمم ة ة ة ة ة ةةو
َن َ
 .6واشة ة ة ة ة ة ِةرتائ ِ
ش ة ة ة ة ة ة َ بَ َيع ة ة ة ة ة ةةَ َوك ة ة ة ة ة ة ِ
الع ة ة ة ة ة ةرا َق ُخطَّة ة ة ة ة ةةُ غَ ة ة ة ة ة ة
بَع ة ة ة ة ة ة َد بَيع ة ة ة ة ة ة ال َ
َ
بعة ة ة ة ة َد هة ة ة ة ة  ،البلةة ة ة ةةو فَةت ِ
 .7التَةرزن ة ة ة ة ة ة ة ة ة م ة ة ة ة ة ة ة ة ةزا ِوًال ِ
ِ
سة ة ة ة ة
م
ةر
ة
ة
ة
ة
نك
ةار،
ة
ة
ة
ة
ة
ة
ة
ة
ة
ب
خت
ال
َ
َ
َ
ُ
ُ ََّ
ُ
ِ
ِ
ِ
(آبي ة ة ة ةةات) َعلة ة ة ة ة (الة ة ة ة ة َدنيّات) ( ُُشة ة ة ة ة ِ )
َ .8وقَة ة ة ة ة ة ة ة ةةدميًا َع ِه ة ة ة ة ة ة ة ة ة َدتن ذا َهنة ة ة ة ة ة ة ة ةةات
بَعة ة ة ة ة ة ة َد ل ة ة ة ة ة ةةن ِمةة ة ة ة ة ةةن جانِبَية ة ة ة ة ة ة ِ َوأُنة ة ة ة ة ة ة ِ
َ .9ولََقة ة ة ة ةةد رابَن ة ة ة ة ة نةُبُ ة ة ة ة ةةو ابة ة ة ة ة ُةن َع ّمة ة ة ة ة ة
أَن أَر غَ ة ة ة ة ة َ ُمص ة ة ة ة ةبِح َحي ة ة ة ة ة ُ أُمس ة ة ة ة ة
َ .11وإِذا ما ُجفية ة ة ة ة ة ة ة ُ ُكنة ة ة ة ة ة ة ة ُ َحة ة ة ة ة ة ة ة ِرًّ
(انوار )54 1381
(ترجمه .1 :روان خود را از آنچه آن را آلوده میکند حفظ کردم و خود را از (قبول) بتشر هر آدم يرومایه و
پستی باالتر یايتم .6 .زمانی که روزگار بهقصد سرنگونکردن و نابودی مرا هدف قرار داد ،م خویشت داری کردم
و در برابر حوادث روزگار پایدار ماندم .9 .تهماندهای از زندگی برای م مانده است که روزگار کميروشی کرده
و همانند کسی که پیمانه را ناقص میدهد ،از مقدار آن کاسته است .2 .يرق زیادی است میان آنکه هر وقت که
بتواهد ،با رياه و آسایر به آبشتور درآید و دوباره و یا چندباره آب بنوشد و کسی که هر پنج روز یکبار بر
آب وارد شود .6 .گویا زمانه با يرومایگان به نیکی ريتار میکند و به نیکان ظلم و ستم روا میدارد .2 .م بعد از
اینکه شام را به ارزانی يروختنم ،در خریدن عراق ،ضرر کردم .4 .مرا در ای بلوا و مصیبت آزمایر نک که
مالقات و برخورد م را بد و ناپسند میشماری .8 .از دیرباز به خلق و خوی بد ،ناپسند و چمو

و سرکر در

پستیها ،مرا میشناختی .1 .پسرعموی م پس از نرمی و محبت و گرمی و انس و الفتی که از هر دو جانبر
جاری بود به م بیمحلی و توهی کرد و مرا ناراحت کرد .10 .هرگاه جفا بینم شایسته است که ش
نرسانم).

نمونة ( )6تحلیل (ن ف ص) در ده بیت نتست قصیدة شبدیز ارّجانی:
 .1رأين ة ة ة ةةا َ
(عجيبة ة ة ة ةاً) و ّ
الزم ة ة ة ةةا ُن َعجية ة ة ة ة ُ
ص ة ة ة ة ة ْخر ( َ ي ة ة ة ة ة ) ك ّ ة ة ة ة ةةا
ةل ِيف َ
ََ .2تاثية ة ة ة ة ُ
ِ
 .3نَة ْزلنة ة ة ة ةةا ُوفة ة ة ة ةةوداً يف كاهة ة ة ة ةةا و يكة ة ة ة ةةن
وم ة ةةن ية ة ة ُملقة ة ة َر ْحلة ة ة عنة ة ة َد ُس ة ةةوقة
َ .4
 .5فة ة ةةنحن لة ة ةةد كِسة ة ةةر أبَروية ة ة َةز غُة ة ةةدوً
الرك ة ة ة ة ُ ُحمة ة ة ةةدق
ةن و َّ
 .6بظة ة ة ةةاه ِر قَرميسة ة ة ة َ

ةوب
ِرج ة ة ة ة ة ةةاالً ولك ة ة ة ة ة ة ْةن م ة ة ة ة ة ةةا َُة ة ة ة ة ة َةن قل ة ة ة ة ة ة ُ
ِ ِ ِ
بنُ ة ة ة ة ة ةةو َزم ة ة ة ة ة ةةن َ يُل ة ة ة ة ة ةةف فية ة ة ة ة ة ة أرية ة ة ة ة ة ة ُ
ِ
لنة ة ة ة ةةا مة ة ة ة ةةن قراهة ة ة ة ةةا يف الوفة ة ة ة ةةود نَصة ة ة ة ةةي ُ
ةائلن (رطية ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة )
لَة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ُ ورق للس ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة َ
ِ
ةاء َجة ة ة ة ة ة ة ةةدي ُ
نُة ة ة ة ة ة ة ةةزول ولكة ة ة ة ة ة ة ة ّةن الفنة ة ة ة ة ة ة ة َ
ِ
ةوب
َحوال َْية ة ة ة ة ة ة ة ف ة ة ة ة ة ة ةةيه َجيئ ة ة ة ة ة ة ةةة و ُ
ذهةة ة ة ة ة ة ة ُ

را به صبح
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 .7ل ةةد ملِة ة ِ
ةِ مةةةن ِ
آل ساسة ةةا َن (ماجة ةةد)
َ

ةن املُوبة ة ة ة ة ان مكانَة ة ة ة ة
ةل بة ة ة ة َ
 .8وق ة ة ة ةد ظَة ة ة ة ّ
 .9مكة ة ةةا َن املُنة ة ةةاجي مة ة ةةن خليلَْي ة ة ة ِ واقف ة ة ةاً
ِ
ِ
َوجه ة ةاً
ُ .11يرونَة ة َ
ةِ مة ةةن حت ة ة احل ة ةواد أ ُ

(وقة ة ة ة ةةور) علي ة ة ة ة ة التّة ة ة ة ة ُ
َ
ةاج و ْهة ة ة ة ةةو َمهي ة ة ة ة ة ُ
ِ
ِ
ة
ة
ة
ة
ة
ة
ة
ي
ر
ق
ةو
ة
ة
ة
ة
ة
ة
ة
ه
و
ر
ةا
ة
ة
ة
ة
ة
ة
ة
ص
لألب
ين
ة
ة
ة
ة
ة
ة
ة
وش
ْ
ُ
َ

وإن ّع ة ة ة ة ة ة ة َّةز م ة ة ة ة ة ة ةةنه س ة ة ة ة ة ة ةةام و ية ة ة ة ة ة ة ة ُ
ةحوب)
هب ة ة ةةا م ة ة ةةن تص ة ة ةةاريف الزم ة ة ةةان ( ُش ة ة ة ُ
(األرجاين )31 1979
(ترجمه .1 :در ای سفر شگفتیهایی دیدیم و حالآنکه روزگار خود مایه شگفتی است .مردانی دیدم کده در قدالبی
بیجان بودند .6 .مجسمههایی در دل سنگی (کوهی) تراشیده شده ،توگویی که آندان يرزنددان روزگارندد و انسدان
عاقل هیچ شکی در ای ندارد .9 .به صورت هی ت هایی در آستانه آن طاق يدرود آمددیم؛ امّدا در میدان هی دت هدا ،از
پذیرایی او نصیبی نداشتیم (پذیرایی نشدیم) .6 .صبح هنگام نزد پرویز پادشداه ایراندی يدرود آمددیم؛ ولدی حیدات و
صح خانه او صاف و بیآب و علف بود .2 .در حومة شهر کرمانشاهان اقامت گزیدیم ،در حالی که سوارهها اید
شهر را دربر گريته بودند ،برخی میآمدند و برخی دیگر میريتند( .در حدال ريدت وآمدد بودندد) .4 .ندزد پادشداهی
بزرگوار و پرهیبت از خاندان ساسانی که تاجی بر سر دارد و ترسناک است .8 .همواره در میان موبدان نشسته است
و شیری در روبروی اوست در حالی که برای چشمها نزدیک بهنظدر مدیرسدد .1 .مکدانی کده پادشداه در میدان دو
دوست خود ایستاده و با آنان حرف میزند اگرچه ندایی از آنان به گو

نمیرسد .10 .ای مکان چهرههایی را بده

تو مینمایاند که به سب حوادث روزگار رنگپریده بهنظر میآیند).

بر ای اسا  ،در مثال اول ،تعداد ايعال هجده و تعداد صفتها پدنج اسدت و نسدبت يعدل بده صدفت در
مثال اول ،مطابق ادبیات و مبانی نظری که پیرتر بیان گردید 9/2 ،اسدت؛ امّدا در مثدال دوم تعدداد يعدلهدا
چهارده و تعداد صفتها شرتاست و نسبت يعل به صفت در ای مثال  6/99است .عدد بده دسدت آمدده از
نسبت کلّی يعل به صفت در مثال اول 9/2 ،برابر را نشان میدهد،ولی نسبت کلّی يعدل بده صدفت ،در مثدال
دوم ،عددی معادل  6/99برابر را نشان میدهد که ای موضو نشاندهندة آن است که سبک مثدال اول در
مقایسه با سبک مثال دوم از ادبیّت بیشتری برخوردار است؛ زیرا استفاده از يعل بده نسدبت صدفت در نموندة
( )1عددی حدود سه و نیم برابر را نشان میدهد؛ امّا در شعر نمونة ( )6ای عددد در حددود دو و ندیم برابدر
است .با ای حال ،نمیتوان سبک نمونة ( )6را غیر ادبی و علمی برشمرد؛ بلکه سدبک نموندة ( )6نیدز ادبدی
است؛ زیرا میزان استفادة از يعل به نسبت صفت ،در نمونة ( )6نیز حدود دو برابر و نیم است.
همانگونه که گفته شد( ،ن ف ص) در يرضیه بوزیمان به عنوان معیار سنجشدی بدرای عداطفیبدودن یدا
عقالنیت زبانی در متون مورد استفاده قرار میگیرد ،از ای رو ،بهعنوان معیار و میزانی برای سنجر سدبک
ادبی مورد استفاده قرار گريته است .از مهمتری شاخصهای دیگری که منجر به ايزایر یا کداهر (ن ف
ص) در معادلة بوزیمان میشود ،میتوان به دو عامل ساختاری و محتوایی اشاره کرد که اید شداخصهدا،
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پیرتر در جدول ( )1بهاختصار توضیح داده شد.
درادامه ،روند کار بر همی منوال ادامه پیدا میکند تاجاییکه تمامی ايعال و صفتهای موجدود در هدر
دو قصیده ،به همی صورت بررسی و تعداد کمی آنها مشتّص گردد.
آنچه در جدولهای زیر آمده ،نسبت مجمو ايعال به صفات (ن ف ص) در کل قصیدة سدینیة بحتدری در
وصف ایوان کسری (جدول  )6و قصیدة شبدیز ارّجانی در وصف ایوان طاقبستان (جدول  )9است:
جدول ( )2تحلیل کلّی نسبت (ن ف ص) در متن قصیدة سینیة بحتری
قصیده

تعداد ابیات

تعداد افعال

تعداد صفات

نفص

قصیدة سینیة بحتری در وصف ایوان کسری

62

84

18

2/89

()5

جدول ( )3تحلیل کلّی نسبت (ن ف ص) در متن قصیدة شبدیز ارّجانی
قصیده

تعداد ابیات

تعداد افعال

تعداد صفات

نفص

قصیدة شبدیز ارّجانی در وصف ایوان طاقبستان

26

86

60

2/1

عدد کلّی بهدستآمده از نسدبت کلّدی يعدل بده صدفت در قصدیدة سدینیة بحتدری 2/89 ،برابدر را نشدان
میدهد ،امّا نسبت کلّی يعل به صفت ،در قصیدة شبدیز األرجانی عددی معادل  2/1برابر را نشدان مدیدهدد
که ای موضو نشاندهندة آن است که میزان استفاده بحتری از ايعال ،تقریباً پدنج برابدر اسدتعمال صدفت و
میزان استعمال ايعال در قصیدة ارّجانی چیزی در حدود چهار برابر صفتها است.
اعداد به دست آمده ،نشان میدهد که سبک بحتدری در مقایسده بدا سدبک األرجدانی از ادبیّدت بیشدتری
برخوردار است؛ زیرا استفادة يعل به نسبت صفت در شعر بحتری عددی حدود پنج برابر را نشان مدیدهدد؛
امّا در شعر ارّجانی ای عدد در حدود چهار برابر است .بدا اید حدال ،نمدیتدوان سدبک ارّجدانی را سدبکی
علمی و غیر ادبی حساب نمود؛ بلکه سبک ارّجانی نیز همانند سبک بحتری ادبی است؛ زیرا میزان اسدتفادة
وی نیز از يعل به صفت ،حدود چهار برابر بوده است.
با توجّه به اطّالعات ارانه شده از مجمو نسبت يعل به صفت در هردو قصیده ،در قال جددولهدای  6و ،9
برای تبیی بهتر نتایج تحلیلهای آماری ،نسدبت کلّدی يعدل بده صدفت (ن ف ص) در شدعر هدر دو شداعر و
اطّالعات آن در قال  ،نمودارهایی نیز ارانه میشود:

نمودار ( )1نسبت مجموع افعال به صفات در متن قصیدة سینیة بحتری
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نمودار ( )2نسبت مجموع افعال به صفات در متن قصیدة شبدیز ارّجانی

نمودار (( )3ن ف ص) در متن هر دو قصیدة بحتری و ارّجانی

 .3-2تحلیل دادههای پژوهش

تأمّلی اندک در جدول و نمودارهای باال نشان میدهد که قصیدة سدینیة بحتدری در وصدف ایدوان کسدری
ادبیتر از قصیدة شبدیز ارّجانی در وصف ایوان طاق بستان اسدت .درمجمدو  ،نسدبت ايعدال بده صدفات در
قصیدة بحتری  2/89است؛ در حالی که میانگی مجمدو ايعدال بده صدفات در قصدیدة ارّجدانی  2/1اسدت.
همانگونه که مالحظه میگردد ،قصیدة بحتری از درجه انفعال باالتری نسبت به قصیدة ارّجدانی برخدوردار
است .در حقیقت ،میتوان گفت که سبک هر دو شاعر به سدب بداالبودن نسدبت (ن ف ص) ،درمجمدو
ادبی و انفعالی هستند؛ ولیک سبک بحتری در سرودن قصیدة سینیه ادبیتر است.
میتوان گفت که قصیدة ارّجانی به دلیل اینکه غالباً از صدفتهدای بیشدتری نسدبت بده بحتدری در مدت
قصیده استفاده نموده و در بسیاری موارد نیز بهجای استفاده از ايعال تام ،به استفاده از ايعال ناقصده و مقاربده
و امثال آن روی آورده است ،از درجة ادبیّت پایی تری نسبت به قصیدة بحتری برخوردار است .بدهعبدارتی
دیگر ،در قصیدة ارّجانی ،برخی ايعال مانند ناقصه ،مقاربه و ...ياقد معنای يعلی و حدث بوده و يقد عنصدر
زمان در آن ها دخالت دارد ،درنتیجه تعداد ايعالی که هم بر زمان و هم بدر مکدان داللدت کنندد ،در قصدیدة
ارّجانی کمتر از قصیدة بحتری است؛ درنتیجه ،میزان (ن ف ص) نیز در ای قصیده کمتدر و درصدد ادبیّدت
آن بالطبن از قصیدة سینیة بحتری پایی تر است.
 .1-3-2مؤلّفههای ساختاری و محتوایی تأثیرگذار در (ن ف ص)
 .1-1-3-2ویژگیهای شکلی و ساختاری در معادلة بوزیمان

یکی از مؤلّفههای شکلی و ساختاری که در نسبت (ن ف ص) تأثیرگذار است ،نو گفتار است .بدی معندا
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که کالم منطوق و گفتاری از کالم مکتوب و نگارشی ادبیتر است؛ زیرا در کالم مکتوب برخالف کدالم
منطوق که ارتجاالً و يی البداهه ایراد میشود ،نویسدنده يرصدت تنقدیح کدالم و ویدرایر ادبدی آن را پیددا
میکند؛ لذا کالم نوشتاری به اسلوب عقلی و ذهنی نزدیکتر میگردد .قصداید بحتدری و ارّجدانی ،هدر دو
از مقولة کالم گفتاری و منطوق به زبان شعر هستند که هردو از ادبیّت برخوردارند؛ امّا مس لة اساسی میدزان
ای ادبیّت (ن ف ص) در شعر شاعران یاد شده است که ای ادبیّت بیشتر در قصیدة سینیة بحتدری مالحظده
گردید.
بحتری ،يرصت تنقیح اشعار خود را نیايته است؛ زیرا اشعار او بعدد از مدرگر توسد ابدوبکر صدولی و
علی ب حمزه اصفهانی گردآوری شده است (انوار .)11 :1989 ،از طريی ،بحتدری شداعری بددوی بدوده و
برخالف استاد

ابوتمام در اشعار خود بر بیشتر طبیعت متکی است تا عقل و تنقدیح لفظدی شدعر .همدو ،بده

مباحث عقلی و يلسفی وقعی ننهاد و از استاد

ابوتمام در حوزة يلسفه و صناین لفظی کده نیازمندد تفکّدر و

تعمّق بیشتر بود ،پیروی نکرد (األمینی ،1144 ،ج  .)992 :6بحتری روحیهای حسا

و لطیف داشت کده در

برابر زیبایی ،هرجا که آن را مییايت ،جلوه گر می شد .همچنی دارای تتیلی بود کده زنددگی بادیده آن را
صیقل و جال داده و زندگی شهری بر او رنگهای تند و درخشان زده بود .او از حیث احسدا

و شدعور و

از جهت اسلوب و الفاظ و ترکیبات از شاعران برتر عرب است و همی نو کدالم طبیعدتگدرای او سدب
ادبیّت بیشتر شعر او گردیده است.
عواطف و احساسات در معادلة بوزیمان نقر بهسزایی دارند و سدب بداالريت (ن ف ص) در اید معادلده
میگردند .احساساتی مانند خوشحالی ،خشم ،اندوه ،شادی ،عشق و ...ازجمله عناصدر تأثیرگدذار در ادبیّتدر
کردن مت هستند .بحتری قصیدة سینیه را در شرای روی بغرنجی شرو به سرودن کدرد .همدو ،در ابتددای
قصیده ،خود را چون مبارزی سرستت معريی میکند که در برابر روزگار کميرو

با او میجنگد و بدا او

دست و پنجه نرم می کند و درادامه به یاد می آورد که بی او و پسرعمویر اختاليی پدیر مدی آیدد و او از
پسرعمویر جفا می بیند و عزم سفر میکند و مرک خود را بهسوی کاخ ابیض مدان میراندد تدا انددکی
از اندوه زندگیا

بکاهد؛ امّا از سوی دیگر چون به مدان میرسد و مرکدز حکومدت عظدیم ساسدانیان را

ویران می یابد به یاد عظمت بربادريته آنان می ايتد و غمگی می شود .ای انددوه و نداراحتی سدب بداالريت
(ن ف ص) و درنتیجه ادبیتر شدن سبک وی نسبت به األرجانی گردیده است؛ زیرا ارّجدانی غالبداً نگداهی
تأمّلی ،آموزنده و حکمتآمیز به توصیف طاقبستان داشته است:
 .1سة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةيبة َق وية ْف ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة النة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ِ
ةاظرون
َ
ْ َ
َ

ةعوب
ةل حة ة ة ّ ينقض ة ةةي و ُش ة ة ُ
وتنقض ة ةةي قبائ ة ة ُ
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 .2وال بُة ة ة ة ة ّد يوم ة ة ة ة ةاً َمة ة ة ة ةةن فَنة ة ة ة ةةاء ُم َق ة ة ة ة ة ّدر
َس ة ة ة ة ة ة ةةنُ ْد َع إلية ة ة ة ة ة ة ة َدع ة ة ة ة ة ة ةةوً فَةنُجية ة ة ة ة ة ة ة ُ
(األرجاين )31 1979
ّ
(ترجمه .1 :روزگار باقی میماند و انسانها نابود میشوند و قبیلهها و ملتها یکی پس از دیگری از بی میروند.6 .
و به ناچار روزی به ای ينای محتوم ت میدهیم و به سوی او (خداوند متعال) يراخوانده میشویم ،پدس دعدوتر را
اجابت میکنیم)

األرجانی ،ضم تحسّر از نابودی پادشاهان ساسانی ،غالباً به قصد اعتبار و عبرتآمدوزی ،متاطد خدویر
را به يرجام تصاویر خامو

طاقبستان يرامیخواند .هرچند در مواردی نیدز بدر شدکوه و عظمدت بربادريتده

شاهان ساسانی غبطه میخورد؛ و از اینکه حوادث روزگار جمن آنان را پدس از عمدری طدوالنی و عزتمندد
پراکنده ساخته ،بسیار متأسف است:

 .1وعاش ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةوا ط ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةوي ً ُثَّ فّة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة َّةر َق
ُ .2مل ة ة ة ةةو أق ة ة ة ةةاموا م ة ة ة ةةا أق ة ة ة ةةاموا أعة ة ة ة ة ّةزً

ةروب
َُشْلَه ة ة ة ة َزمة ة ة ةةان أكة ة ة ةةول لة ة ة ةةأل ِ َشة ة ة ة ُ
ةعوب
وق ة ة ة ة ة ةةد ش ة ة ة ة ة ة َةعب ْته بع ة ة ة ة ة ةةد ذا َ َش ة ة ة ة ة ة ُ

(مهان )31
(ترجمه .1 :و مدت زیادی زندگی کردند سپس روزگار جمدن آندان را متفدرق سداخت روزگداری کده خورندده و
نوشنده انسانهاست (از بی برنده و هالککننده انسدانهاسدت) .6 .پادشداهانی کده در طدول مددت زنددگی خدود،
باعزت زندگی کردند و مر

بههر حال ،ای اندوه و ايسو

بعد از آن آنها را پراکنده و نابود کرد).

ارّجانی برای ایرانیان همیشگی نیست و او در مواردی دی و آیی زردشدتی

ایرانیان باستان را به باد انتقاد میگیرد:

ةِ َ كِسة ة ة ة ة ة ة ة ة َةر لَع ة ة ة ة ة ة ة ة ة ْدلِِ
 .1أ ُِحبة ة ة ة ة ة ة ة ة َ
وم ة ة ة ة ة ة ةةوِر ُدك غَة ة ة ة ة ة ةةداً
وم ْعب ة ة ة ة ة ة ةةو ُدك َ ر َ
َ .2

وحة ة ة ة ة ة َد ودينُة ة ة ة ة َ
ةِ َمش ة ة ة ة ةةنوء إىل َمعية ة ة ة ة ة ُ
ةاد كي ة ة ة ة َ
العبّ ة ة ة ة َ
فَس ة ة ة ةةو َ تَة ة ة ة ة َةر ُ
ةف تُنية ة ة ة ة ُ

(مهان )31
(ترجمه .1 :ای خسرو تنها به خاطر عدالتت دوستت دارم و دی تو ازنظر م بد و معیوب است .6 .معبدود و خددای
شما آتر است و يردای قیامت به آن آتر وارد میشوید .پس خواهید دید که بندگان چگونه توبه میکنند).

بههر حال ،برخالف نگاه تأملی ارّجانی در قصیدة شبدیز که از نسبت (ن ف ص) در آن کاسدته اسدت،
بحتری ،نگاه عاطفی و احساسات بشردوستانة قویتری نسبت به ایرانیان باستان ابراز داشته و از عمق جدان و
از سوز دل به توصیف شُکوه و عظمت ایرانیان پیر از اسدالم و زیبدایی کداخهدای آندان پرداختده اسدت و
غالباً قصد عبرتآموزی نداشته است؛ بلکه عظمت دولت ساسانی و جود و کرم ایرانیان در حدق اعدراب را
توصیف کرده است؛ و همی موضو هم از اسباب باالريت میزان (ن ف ص) در مت شعر اوست که شدعر
او را بهمرات ادبیتر از شعر ارّجانی ساخته است.
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از طريی دیگر ،وقتی هردو قصیدة بحتری و ارّجانی را میخوانیم ،میبینیم که اشعار آنان درواقن شدامل
انوا صور خیال ،ازجمله تشبیه ،استعاره ،کنایه ،مجاز و سایر هنرهای بیانی است .در همی راستا ،اعتماد بدر
تصاویر بیانی و محسنات بدیعی ،ازجمله ویژگیهای سبک ادبی است کده در شدعر بحتدری نمدود بیشدتری
یايته است؛ زیرا ارّجانی باوجود استعمال صور خیال ،غالباً بر واقعیات و امور انتزاعی تکیه دارد .اگدر تدأملی
اندک به قصاید دو شاعر بیفکنیم ،درمی یابیم که آن ها از هنرهای بالغی و بیانی سود يراواندی بدردهاندد .در
حقیقت ،تصاویر بیانی و بدیعی شعر آن دو را زیباتر و قدرتمندتر ساخته است و ای از ویژگیهدای سدبک
ادبی است که سب انفعال بیشتر سبک گشته و خواننده آن را به راحتی در هر بیت از قصیده درمدییابدد .بدا
تأملی در شعر بحتری می توان يهمید که وی چه استادانه از عهده وصف ای کاخ عظیم برآمده اسدت ،قدوه
خیال او کامالً صحنهها و تصویرها را برای خواننده مجسم میسازد.
او در ای قصیده هم شاعر است و هم نقا ؛ نقاشی که هرچه تمامتر با قلمموی احسدا

و تتیدل ،اید

زیبایی را توصیف می نماید .األرجانی ،نیز همچو بحتری از عهدده وصدف طداق بسدتان برآمدده اسدت و در
يراخوانی شتصیّتهای دورة ساسانی و توصیف سنگنگارههای ایدوان طداق بسدتان ،از مهدمتدری عناصدر
بالغت ،همچون تشبیه ،استعاره ،کنایه ،تشتیص و ...الهدام گريتده اسدت ،امّدا عنصدر تشدبیه ،پرکداربردتری
عناصر بالغت در خلق تصاویر هنری موجدود در شدعر اوسدت؛ زیدرا شداعر درصددد برآمدده تدا واقعیدت و
حقیقت موجود در ایوان طاق بستان را از طریق تشبیههای متتلف ،برای خوانندگان آن ،ملمو

و نزدیدک

به واقن نشان دهد؛ و همی استفاده بیشتر از عنصر تشبیه سب شده تا میزان (ن ف ص) در قصیدة وی پدایی
بیاید و از ادبیّت کمتری نسبت به قصیدة بحتری برخوردار باشد.
 .2-1-3-2ویژگیهای مرتبط با مضمون و محتوا در معادلة بوزیمان که به دو مقولةة عمةر و جةن
برمیگردد

نسبت يعل به صفت (ن ف ص) با مراحل عمر نیز ارتباط دارد .بدی معنا که ای نسبت در سدنی نوجدوانی
و جوانی ايزایر مییابد؛ ولی در سنی کهولت و که سالی کاهر مییابدد (مصدلوح .)80 :1116 ،هرچده
که زمان سرودن اثر به جوانی و نوجوانی نزدیکتر باشد ،میزان (ن ف ص) بیرتدر اسدت و طبیعتداً درجدة
ادبیّت اثر نیز بیشتر میشود .تأملی اندک در زمان سرایر ای دو قصیده نشان میدهد که هم بحتری و هدم
األرجانی قصاید خود را در دوران که سالی سدرودهاندد و اگدر آن هدا را در دوران جدوانی و یدا نوجدوانی
میسرودند ،شاید نسبت يعل به صفت در قصاید آنان بیر از ای مقددار مدیشدد و سدبک آندان از ادبیّدت
بیشتری برخوردار میگردید .بههر حال ،ای مقدار نسبت (ن ف ص) ،آنهم در که سدالی ،غالبداً نشدان از
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توانایی شعری آنان در سرودن شعر داشته است.
از دیگر شاخصهایی که در معادلة بوزیمان به محتوی و ملمون مرتب اسدت ،عامدل جنسدیت اسدت.
ای ویژگی برای تفکیک سبک زنان از مردان بهکار میرود( .ن ف ص) نزد زنان باالتر از مدردان اسدت و
ای بهدلیل احساسات و انفعاالتی است که بهطور معمول در زنان بیشتر از مردان است؛ زیرا مردان نسبت بده
زنان از عاطفة کمتری برخوردارند و بیشتر تمایل دارند که بهسوی منطق و عقالنیدت گدرایر داشدته باشدند
(العرجا16 :6008 ،؛ بهنقل از صدقی و روستایی .)129 :1912 ،البته ،موضو جنسیت ،دخالتی در میدزان (ن
ف ص) در سبک شعر بحتری و ارّجانی ندارد؛ زیرا سبک دو شاعر سبکی مردانه است.
 .3نتیجهگیری
براسا

معادلة بوزیمان ،سبک هر دو قصیدة سدینیة بحتدری در وصدف ایدوان مددان و شدبدیز ارّجدانی در

وصف ایوان طاقبستان ،سبک ادبی است نه علمی.

نقد و تحلیل کمی و آماری هردو قصدیدة بحتدری و ارّجدانی نشدان داد کده میدزان (ن ف ص) در مدت
قصیدة بحتری باالتر است؛ لذا براسا

معادلة بوزیمان ،سبک بحتری ادبیتر از سبک األرجانی است.

از مهمتری عناصری که سب باالريت (ن ف ص) در دو قصیده شده ،میتدوان بده عدواملی سداختاری
مانند ،زبان شعر ،نو گفتار ،استعمال ايعال ،استفاده از صور خیال و تصاویر هنری ،دخیل بدودن عواطدف و
احساسات ،ارتجالی سروده شدن قصاید و...اشاره کرد؛ امّا درزمینة عوامل محتوایی که شامل عمر و جدنس
میشد ،يق عامل عمر در (ن ف ص) تأثیرگذار است و عامل جنس در ايزایر (ن ف ص) تدأثیر نداشدته
است؛ زیرا سبک هردو نویسنده مردانه و شبیه هم است.

باوجود تشابهات سبکی يراوان ،سبک بحتری از سبک ارّجانی ادبیتدر اسدت و دلیدل آن هدم بیشدتر بده
نگاه عقلی ،حکیمانه و عبرتآموز ارّجانی در وصف ایوان طاق بستان برمیگردد .استفادة يدراوان از عنصدر
تشبیه نیز از دیگر عوامل کاهر (ن ف ص) در قصیدة ارّجانی است که سبک او را به سمت تعلیمی بدودن
و عبرتآموزی سوق داده است.

قابل تأمّل است که بحتری و األرجانی قصاید خود را در اواخر عمر خود سدرودهاندد و اید مقددار (ن ف
ص) ،آن هم در اواخر عمر و که سالی ،غالباً نشان از توانایی شدعری و براعدت آندان در سدرودن شدعر داشدته
است.
 .5پینوشتها
( )1ابوعباده ولید ب عبید طانی ،معروف به «بحتری» ،در سال  606ه .ق .در روستای «منبج» میان حل و يرات زاده شد و در
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خواندن را آغاز کرد (الفاخوری .)924 :1929 ،بحتری تا پایان عمر همچنان به

زادگاهر دلبسته بود و در شعر خود يراوان از آن یاد کرده است (همان .)924 :وی ،نتستی آثار شعریا

را وقف ستایر

قبیله خود کرد .سپس به عراق ريت و به مدح بزرگان و سرشناسان و خلفای عبّاسی ازجمله متوکل پرداخت .بحتری دورة ده
ت از خلفای عبّاسی را درک کرده و در مدح بزرگان بغداد قصاید يراوانی سروده است .او عاقبت به شام بازگشت و در سال
 682ه .ق .در زادگاه خود «منبج» براثر سکته درگذشت (انوار.)11 :1989 ،
( )6قاضدی ارّجانی ،در تاریخ  220هجری در ارغان يار

که عدربهدا آن را ارجدان مدیخوانندد ،متولدد گردیدد (ر.ک :ابد

خلّکان ،1121 ،ج  .)166 :1از ابتدای تحصیل وی چیزی در دست نیست .محل تحصیل او را در اصفهان «مدرسه نظامیه» ذکدر
نمودهاند (األرّجانی ،1141 ،ج  .)16 :1برخی صاح نظران با استناد به یک تک بیت شعر که قاضی برای علی ب نصدر سدالمی
مستويی سروده و در آن صریحاً به نس عربی خود مباهات میکند ،او را عربیاألصل و از بازماندگان انصار خواندهاند:

أ ْعراقُهة ة ة ة ة ة ة ة ةةا
ضة ة ة ة ة ة ة ة ةةمناً عربيّة ة ة ة ة ة ة ة ةةة َك ُرَم ة ة ة ة ة ة ة ة ة ْ
وت ّ
ففروعهة ة ة ة ة ة ة ة ةةا ُُسُة ة ة ة ة ة ة ة ة ُ
ُ
(اخلفاجي  1967ج )446 2
(ترجمه :و دارای نس و عربیتی که ریشههای آن شریف و بزرگوار و شاخههای آن بلند و مرتفن است).
برخی دیگر نیز او را از نژاد يار

میدانند .صفدی میگوید« :خطی دمشقی بهغایت ارّجانی را بزر

میداشدت و او را

از مفاخر عجم میدانست» (صفدی ،6000 ،ج .)600 :9
یاقوت حموی ( ،1166ج  )122 :1نیز در «معجم البلدان» معتقد اسدت کده وی در سدال ( )220در ارّجدان متولدد شدد .ابد
الدیامیطی در «تاریخ بغداد» (بیتدا ،ج  )66 :6و سدبکی ( ،1122ج  )69 :2در «طبقات الشاتعیة » نظدر یداقوت حمدوی را تأییدد
نمودهاند .برخی او را برتری عربیسرای ایرانی دانستهاند .اشعار وی تجلّیبتر غال مباحث علم بیدان و سدتت مدورد توجّده
بالغتشناسان بوده است .شمار زیادی از شواهد امثال کت بالغت و نیز کت نحوی رایج از اشعار اوست .اهالی شدعر و ادب
در سدههای پیشی اقبال يراوان به اشعار وی داشتهاند و امروزه نیز در دانشگاههای ممالک عربی بیشتر شناخته شده است؛ ولدی
مجامن علمی و ادبی ایران ،کمتر ای چهره برجسته شعر و ادب را میشناسدند .وی 82 ،سدال زیسدت و سدرانجام در شوشدتر یدا
عسکر مکرم دیده از جهان يروبست (قنوات.)618 :1948 ،
( )9شاهان ساسانی ،زمستان را در طاق کسری یا ایوان مدان در شدهر تیسدفون سدپری مدیکردندد و تابسدتان را در طداق بسدتان
قرمیسی (کرمانشاه کنونی).
( )2در تطبیق قصاید ،تنها  62بیت نتست از قصیدة شبدیز األرجدانی بررسدی شدده اسدت؛ تدا هدر دو شداعر در شدرای کدامالً
مساوی قرار گیرند؛ زیرا تعداد ابیات سینیة بحتری ،تنها  62بیت است.

منابع

ابش الد مي ي ،انتقان ات) .ااست اد مش ذيو أتمبيخ بغداد البش الن امب .حم وظ بدامب الکتب اا رية حتت مبقم .692
ابش ملکان ،أمحد بش حممد  .)1929و يات انعيان وأنبان أبنان ال مان .حتقيق :ا سان عبا  ،بموت :دامب ادمب.
انمبجاين ،أمحد بش حممد  .)1919ديوان انمبجاين .حتقيق :حممد قاسم م ي .بغداد :ونامب ال قا ة.
انمينرترتا ،الشرترتيخ عبرترتد ا سرترتن أمحرترتد الن رترتا  .)1911الغرترتدير رترتا الکترترتاب والسرترتنة واندب .اجمللرترتد  .6ال بعرترتة الرابعرترتة .برترتموت :دامب
الکتاب العربا.
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انوار ،سید امیر محمود ( .)1989ایوان مدان از دیددگاه دو شداعر ندامی تدازی و پارسدی بحتدری و خاقدانی .تهدران:
دانشگاه تهران.

البحرترترت  ،ابوعبرترتاد وليرترتد برترتش عبيرترتد ات) ،دي رتوان البحرترترت  .حتقيرترتق ويفرترترل ومعليرترتق سرترتش کامرترتو ال رتمايف چهرترتامب )لرترتد) ،برترتموت :دامب
ااعامبمم.
محو  ،قوت  .)1966مع م البلدان .بموت :دامب ادمب.
اخل اجي ،الشهاب  .)1921مبحیانة انلبا ونهر ا يا الدنيا .حتقيق :عبدال تال حممد ا لو .م بعة عيسا البا ا ليب.
مبوستايي ،سنإ دقي امد  .)6012دمباسة أسرتلوبية ارتدا ااتنبرتا وابرتش هرتاند انندلسرتا رتا رتون معادلرتة بون رتان) .لرتة علمرتي
اللغة العربية وآداهبا.211-691 ،)2 11 ،
زری کوب ،عبدالحسی ( .)1962نقد ادبی .جلد  .6تهران :امیرکبیر.

السرترتبکي ،اتا الرترتديش عبرترتدالوهاب  .)1922طبقرترتات الشرترتا عية الک رت  .حتقيرترتق :عبرترتدال تال حممرترتد ا لرترتو ونميلرت  ،م بعرترتة عيسرترتا البرترتا
ا ليب.
الشايب ،أمحد  .)1912انسلوب .ال بعة السابعة .م ر :مکتبة النه ة اا رية.
رترتدقي ،امرترتدإ مبوسرترتتايي ،سرترتن  .)1192قيرترتا أسرترتلوب الشرترتعر يف ألاط رت ال ىلةرترتة :العمرترتود والشرترتعر ا رترتر و ق رترتيد الن رترتر ،علرترتا
أسا معادلة بون ان) .لة اجلمعية االيرانية للغة العربية وآداهبا.18-1 ،)12 11 ،
صدقی ،حامد؛ يالحتی ،صغری؛ اشرف ،اسماعیل؛ عیدی ،زمدان ( .)1912تحلیدل سدبکشناسدی آمداری بتشدی از

«رستل الغفران» معرّی و رسالة «التوابن و الزوابن» اب شهید براسدا معادلدة بوزیمدان .يصدلنامة زبدانپژوهدی
دانشگاه الزهرا ( ).122-164 ،)66( 1 ،

رترتدقي ،ام رترتدإ پرن رترتو  ،ايف رترترممإ مبوس رترتتايي ،س رترتن  .)1198مباثن اإلم رترتام ا س رترتن يف أيف رترتعامب ال رترتنوبر والش رتري الر رترتي دمباس رترتة
سرتنوية علميرتة حملمرتة للليرتة اللغرتات انجنبيرتة إامعرتة إ رت هان-1 ،)16 ،
أسلوبية إ ا ية .حبوث يف اللغة العربية :ن
.12

 .بموت :دامب إ يان الرتاث.
ال د  ،ىلل الديش  .)6000الوايف رلو يات .التحقيق :أمحد انمبينؤوط ومركي م
العرجا ،جهاد يوس  .)6008انسلوب بن الرجو واارأ دمباسة لغوية إ ا ية .نشرية اللغة واندب.62-1 ،)61 ،
الفاخوری ،حنا ( .)1929تاریخ ادبیات زبان عربی .ترجمة عبدالمحمد آیتی ،تهران :تو .
قنوات ،عبدالرحیم ( .)1948قاضی ناصحالدی ارجانی ،مجلة مطالعات اسالمی 26( ،و .618-684 ،)22

م لول ،سعد  .)1996انسلوب :دمباسة لغوية إ ا ية .ال بعة ال انية ،القاهر  :عال الکتب.
مهدوی کنی ،محمدد سدعید ( .)1982مفهدوم سدبک زنددگی و گسدتره آن در علدوم اجتمداعی .يصدلنامه تحقیقدات
يرهنگی.690-111 ،)1( 1 ،
ناعمی ،زهره؛ ترابی حور ،لیال ( .)1918بررسی ادبیّت سبک مجموعة شعری «رستاخیز» سیمی بهبهانی و «قالت لدی
السّمرا » نزار قبانی براسا
(.129-169 ،)29

معادلة بوزیمان .کاو نامة ادبیّات تطبیقی (مطالعات تطبیقی عربی  -يارسی)1 ،
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