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  )بهار ادب(فصلنامه تخصصي سبك شناسي نظم و نثر فارسي 
   پژوهشي-علمي 

  10 شمارة پياپي -89 زمستان– شماره چهارم –سال سوم 
  

  تاريخ و استفاده از رايانه در ساختن آنماده
  )231 - 243ص(

  
  )نويسنده مسئول (2صفر وفادار دولق،  1مهدي صادقي  

  3/9/89: تاريخ دريافت مقاله 
  6/11/89 :قطعي  تاريخ پذيرش

  :چكيده
مندي ايرانيـان بـه ادبيـات، لـزوم ورود          با توجه به سابقه تاريخي شعر و ادب فارسي و عالقه          

هاي شعر  يكي از زمينه  . ستاي در اين زمينه اجتناب ناپذير     اي و علوم بين رشته    تحقيقات رايانه 
اي در اين زمينه انجـام      پژوهش رايانه ست كه تاكنون هيچ     تاريخ در شعر  فارسي استفاده از ماده   

 . البته كارهايي مانند پيدا كردن وزن عروضي يا موسيقي شـعر انجـام شـده اسـت      .نشده است 
ي در ادبيات فارسـ   ) البته به نظر برخي قرن پنجم     (ست كه از قرن هفتم به بعد      ايتاريخ پديده ماده

هاي گوناگون اعـم از        براي واقعه  هاي كوتاه   هايي را در قطعه   رواج يافته است كه در آن تاريخ      
گـويي  اصطالحاً تاريخ . ذكر ميكنند ... جلوس، فوت يا قتل پادشاهي و يا مرگ شاعر، حكيم و          

 .پشتي دارد كولهلهئمسله شباهت بسياري به ئاين مس. گويندتاريخ سازي ميبه اين نحو را ماده

اي مربوط به ادبيـات حـل       لهئاي مس اين مقاله سعي شده است تا با استفاده از مفاهيم رايانه          ر  د
  .شود كه نتايج قابل قبولي بدست آمده است

  
  :كلمات كليدي

  ، بسامد كلمات، داده كاويهاي ابتكاري الگوريتم، ابجد، تطبيق رشتهحروف ماده تاريخ، 
  

                                                 
  ir.ac.ut.ibb@sadeghi-m استاديار، پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري، تهران- 1
  ir.ac.ut@vafadar دانشگاه تهران، ،وريتم ومحاسباتدانشجوي كارشناسي ارشد، گروه الگ - 2
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 :مقدمه
ست كه در داخل و خارج سازمانها ذخيره شـده          انش بسياري در اسناد متني موجود     امروزه د 

دليل افزايش اطالعـات در دسـترس در قالـب الكترونيكـي، از             هاي متني، ب  دادهايگاهپ. است
       تكنيـك  . كننـد ، بـسرعت رشـد مي     ...، انتـشارات الكترونيكـي و       هاي ديجيتـال  قبيل كتابخانه 

عـات از مجموعـه     كاوي كه كاويدن متن ناميده ميشود، بـراي اسـتخراج اطال          اي از داده  ويژه
ما در اين نوشتار . )Kantardzic : 2003 .(ر ميرود، گسترش يافته استكاهاي متني بداده

 نهفته اسـت، تركيبـات مناسـب و    يايم تا با استخراج اطالعاتي كه در دل آثار ادبسعي كرده 
در گذشـته  . تاريخ بسازيم كه در بخـشهاي بعـدي توضـيح داده خواهـد شـد      زيبا براي ماده  

 در تنظيم جداول نجومي و عددي معمول بـود؛          حساب جمل در نزد منجمان و محاسبان و       
 »ماده تـاريخ  «ولي امروزه گذشته از علوم غريبه، استعمال آن تقريباً منحصر است به ساختن              

 ).379 : 1377: آيينه ونـد    (لفانؤو شماره گذاري مقدمه و فهرست كتاب در نزد بعضي از م           
م، سـال والدت و وفـات يـا         اي مهـ  ست كه شاعر در شعر خود تـاريخ واقعـه         تاريخ آن  ماده

سعدي سـال   . بيان كند ) ابجد(صورت حساب جمل    م ديگري را با صراحت يا ب      موضوع مه 
  :يان كرده استبتاليف كتاب گلستان را چنين با صراحت 

 ن مدت كه ما را وقـت خـوش بـود          آدر  
ــيم  ــود و گفتـ ــا نـــصيحت بـ ــراد مـ  مـ

  

ــود     ــاه و شــش ب  ز هجــرت ششــصد و پنج
 تـــيم حوالـــت بـــا خـــدا كـــرديم و رف   

  

  :تاريخ زير را در مرگ ايرج ميرزا گفته استالشعراي بهار ماده ملك
ــرزا   ــرج ميـ ــرد ايـ ــرد و مـ ــكته كـ  سـ
ــار  ــاريخش بهـ ــال تـ ــر سـ  گفـــت بهـ

  

 قلــــب مــــا فــــسرد ايــــرج ميــــرزا      
ــرزا  «  ــرج ميـ ــرد ايـ ــت مـ ــه راحـ  »وه چـ

  

 ميـشود كـه سـال    1344عدد » وه چه راحت مرد ايرج ميرزا « ) حساب جمل (كه عدد ابجد    
  .  است)ق. ه1344 (ج ميرزا سالمرگ اير

  :اندهمچنين استاد همايي در مرگ بهار چنين ماده تاريخي را بكار برده
 كلك مشكين شنا از بهر تاريخش نوشت  

  

 »گلشن علـم و ادب بفـسرد بـا مـرگ بهـار            «  
  

 يعنــي ســال مــرگ بهــار 1370» گلــشن علــم و ادب بفــسرد بــا مــرگ بهــار«عــدد ابجــد 
   )283 : 1388: اسفنديارپور (.ميباشد
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تاريخ كلمـه يـا كلمـاتي كـه بـه           ماده: در لغتنامه دهخدا در ذيل كلمه ماده تاريخ آمده است         
در واقـع   . [حساب جمل مساوي تاريخ مطلوب برآيد و آن كلمه يا كلمات بـا معنـي باشـد                

اي تطبيـق   مجموع حروف بيت يا مصراع يا عبارتي به حساب ابجـد بـا تـاريخ واقعـه                ] بايد
  )روايت دوم: ا دهخد.(كند

گروهي از طرفداران ادبيات تمايل چنداني به استفاده از صنايع بديعي ندارنـد و آن را جـدا                  
البتـه  . آورندفايده بودن آن سخن به ميان مي      از روح لطيف شعر ميدانند و از پيچيدگي و بي         

خواهند شكي در آن نيست كه اينگونه صنايع ادبي هرگز جايگاه مفاهيم و مضامين ادبي را ن               
هـاي مختلـف و پيچيـدگي و رازگونـه بـودن      يئي در پـي تنـوع و زيبا  گرفت اما همواره آدم  

ـ       روعر نيز محصول اين حس د     در واقع ش  . رددگمي صورت ني آدميست كه جمالت ساده را ب
 بـه جملـه آهنـگ، شـگردها و          پيچيده و كلمات پس و پيش شـده بيـان كنـد و در عـوض               

انـد  هاي ادب فارسـي ايـستاده  اعران بزرگي كه بر قله ش. هاي لفظي و معنوي ببخشد    هنرمندي
 سـعي   نوشـتار مـا در ايـن      . انداند و از اين صنايع بهره جسته      نيز از اين قاعده مستثني نبوده     

        از آنجـايي كـه سـاختن       . تـاريخ بپـردازيم   خواهيم كرد تا به يكي از صنايع ادبي، يعني مـاده          
ز رايانـه و اسـتفاده از       ايـم بـا اسـتفاده ا       سـعي كـرده    ست، مـا  تاريخ، كاري بسيار دشوار   ماده

اي به برخي مفـاهيم ادبـي بـا         تاريخ، نگرش تازه  هاي مناسب، عالوه بر ساختن ماده     الگوريتم
كلمـات،  ) تـراز (مفاهيمي از قبيل پيچيدگي محاسـباتي، تطبيـق       . اي داشته باشيم  ديدي رايانه 

  .د بررسي قرار خواهيم دادبسامد تكراركلمات و بسامد همنشيني كلمات را مور
  
   حروف ابجد-2

ترتيـب حـروف    . ستمعروفـ ) ابجـد (بـا نـام اولـين صـورت         صور هشتگانه حروف جمل     
ـ        -يدر اين نسق همان ترتيب عبر     ) صدا  بي: صامت( ست كـه    آرامي است و اين امر مؤيد آن

حروف  )1375: معين  (.است  اقتباس كرده ) طيانقببه وساطت   (عرب، الفباي خود را از آنان       
الـف، ب، ج، د، ه، و، ز، ح، ط، ي، ك، ل، م، ن، س، ع، ف، ص، ق،             «: ندابجد به اين شرح   

 بـه بيـست و هـشت حـرف تقـسيم            1000 تا   1و اعداد   . »ر، ش، ت، ث، خ، ذ، ض، ظ، غ        
ي به شـكل واژه     براي آساني از بر كردن ترتيب اين حروف، هر چندتا حرف پياپ           . است  شده

 - سعفَص   - كَلَمْن   - حطّي   - هوَّز   -اَبجد  «: ند از ها عبارت   ين واژه ا. در آمده و تلفظ ميشوند    
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  غْ - ثَخَِّذْ   -قَرَشَتبراي هر كلمه كه بخواهند بـه عـدد تبـديل            )5: 1378: مصاحب   (.» ضَظ 
براي نمونه  . آمده را جمع ميزنند      دست برميدارند و اعداد ب    )1(كنند، عدد متناظر را از جدول     

  . ميباشد121برابر با » ياعلي«ميشود همچنين » 110«برابر با » علي «ٔوش، واژهدر اين ر
  

  عدد ابجد مربوط به هر حرف) 1(جدول
  

 ف  ع س  ن  م  ل ك  ي ط ح  ز  و  ه  د ج ب الف
1  2  3  4  5  6  7 8  9  10 20 30 40 50 60 70 80 

  غ  ظ  ض  ذ  خ  ث  ت  ش  ر  ق  ص
90  100  200 300 400 500  600  700  800  900  1000 

  
حساب ميكننـد و حروفـي كـه بواسـطه تـشديد            ) 1 (هر يك را به عدد    ) ا(و الف   ) أ(همزه  

ال را        مكررست، يك حرف محاسبه مي     ميگيرنـد؛ چـون     )181(معـادل   شوند؛ مثالً كلمـه فَعـ    
اسـتثنائاً الم مـشدد     .  اسـت  )30  معـادل   ل ( و )1  معادل  ا (، ) 70  معادل ع(،  )80  معادل ف(

حـروف ابجـد كاربردهـاي      .  ميشود )66(اين اللّه   بنابر. حساب ميكنند  را دو حرف     كلمه اهللا 
 از نيدسـات  و اصـوات  ثبـت  در اسـالم،  از پـس  يقيموسـ  در«بعنوان مثال   . ديگري نيز دارد  

 عبـارت  ابجد حروف با شور دستگاه يها همنغ نمونه يبرا. است  شده استفاده ابجد حروف
 در كـه  »ج    ج ط    ج    ج ط ط«: هـا آن ابعـاد  و هـا   فاصـله  و »ا ج ه ح ي بي هي حي«: از اند  بوده
 را سـل  و فـا  بمـل،  يمـ  ركرن، دو، بمل، يس الكرن، سل، يها  نت بيترت به امروز يقيموس
هـا ويژگيهـاي       برخي افـراد بـراي ايـن شـماره         ) 375 : 1381 : شگريستا (».دهنديم ليتشك

 نوشـتار دهند كه مـا در ايـن         مي ئهفراطبيعي قائلند و تفسيرهاي مختلفي درباره اين اعداد ارا        
تنها به جنبه ادبي و كاربرد آن در ادبيات خواهيم پرداخت و آن را تنها بعنوان يك ابـزار در                    

  .ادبيات بررسي خواهيم كرد
  ماده تاريخ -3

دكتـر  . تـاريخ اسـت   اند، مـاده  هاي ادبي آورده  يكي از ترفندهاي شاعرانه كه آن را جزء آرايه        
هـايي را   بي و آثار آن در زبان فارسي تعريف ماده تـاريخ و نمونـه             رزمجو در كتاب انواع اد    
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تاريخ جلوس محمدعلي شاه قاجار كه اديب الممالك فراهاني         براي نمونه ماده  . اندذكر كرده 
  :انددر قطعه طنزآميز ذيل آن را چنين به نظم درآورده

 صــاحب تــاج گــشت و غاصــب تخــت
 ســـيل كـــين كنـــد از عمـــارت داد   

ــد د   ــار مان ــه س ــاق  ن ــه وث ــان ن  ر جه
 بــس كــه بــدبخت بــود اهــل هنــر     
 گــشت ســال جلــوس او بــه ســرير    

  

تــــــا محمــــــدعلي شــــــاه قاجــــــار   
ــخت   ــشه ســـ ــتوار و ريـــ ــه اســـ  پايـــ
ــت      ــه درخ ــين ن ــر زم ــشت ب ــا ه ــه گي  ن
 همـــــه بـــــستند از پنـــــاهش رخـــــت

 »اي شـــه بـــدبخت«بـــي كـــم و كاســـت 
  

). 148:  1374:رزمجـو   (1324سـت بـا     به حـساب ابجـد برابر     » ي شه بدبخت  ا«كه عبارت   
-فن ماده : تاريخ را چنين تعريف ميكند    همچنين نخجواني در كتاب مواد التواريخ خود، ماده       

تاريخ از ظرائف فنون شعريه است و اغلب آن را جزو صـنايع مـستظرفه ماننـد موسـيقي و            
ست به حساب ابجد يا حساب جمـل، و در زمانهـاي            اند و مربوط  آنها دانسته  نقاشي و امثال  

نزديك به اوايل اسالم به حساب ابجد يعنـي بـا حـروف مقطعـه تـاريخ گفـتن                   بسيار قديم   
 عرب و عجم جاري و معمول گرديده        يبعداً حساب جمل در ميان شعرا و ادبا       . معمول بود 

بعنـوان مثـال در       : )1343: نخجـواني   (.و عمده شيوع آن از قرن پنجم هجري بـوده اسـت           
  :چنين سروده است  ) 31قطعه (  خويش ، حافظ در قطعات» رود « مورد تاريخ وفات 

آن ميوه بهشتي كامـد بدسـتت اي جـان 
       تاريخ اين حكايت گر از تو بـاز پرسـند         

 از دسـت چـون بهـشتي   ،در دل چرا نكشتي   
 »ميـوه بهـشتي  «اش فرو خـوان از   سر جمله 

  

» ودر«حادثه مرگ    ميدهد  و نشان  است )778(عدد  معادل  »ميوه بهشتي «دو كلمه جمع ابجدي   
  .سالگي حافظ)52( هجري قمري بوده است يعني در سن778فرزند جوان حافظ در سال 

  
  الگوريتم يافتن كلمه براي عدد -4

تاريخ بدين گونه ساخته ميـشود كـه   همانطور كه از مثالهاي مطرح شده مشخص است، ماده       
ا با استفاده از را در نظر گرفته و سعي ميكند كلمه يا كلماتي ر        ) تاريخ معموال   (شاعر عددي   
پيدا كـردن  . آنها، عدد مورد نظر را ايجاد كند اي شكل دهد كه حساب ابجديحروف بگونه 

عدد براي كلمه يا كلمات داده شده بسيار ساده بوده و فقط كافي است اعداد مربوط به هـر                   
 كـار  شـود، )n(اما ساختن كلمه يا عبارتي كه كد ابجد آن عددي مانند    . حرف را جمع بزنيم   
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 معنـي بـودن   ست بررسي كردن معنادار يا بي      تعداد حاالت ممكن بسيار زياد     .اي نيست ساده
        له ئله شـباهت بـسياري بـه مـس        ئايـن مـس   . باشـد ياي قابـل حـل نم      در زمان چند جمله    آنها
 )89(بعنوان مثال عـدد     .  دارد اما اين مساله ذاتا نمايي است       ست،كامل)-(NP كه   پشتي كوله

 يــــا »ب«+»ز«+»ف« يــــا »ا«+»ح«+»ف«يــــا ) 9+80يعنــــي  (»ط«+»ف«را از تركيــــب 
همانطور كه مشاهده ميشود تعداد حاالت ممكن بسيار زيـاد          . ساخت...  يا   »م«+»د«+»م«+»ه«

 »همدم« ميتواند كلمه    »م«+»د«+»م«+»ه«اما برخي ازآنها مانند     . معني است و بسياري ازآنها بي   
آنها ايجاد نميكند اما معني را تغييـر         ي در كد ابجد   البته جايگشتهاي حروف تغيير   . را بسازد 

بـا توجـه بـه      .  اشاره كرد  »آينه پاك « و   »جلوه مه « ،   »اميد دل «از اين دسته ميتوان به      . دهدمي
تـر  پـشتي سـخت     كولـه  لهئمسله از   ئگيري كرد كه اين مس    توضيحات داده شده ميتوان نتيجه    

 يافتن كلمه براي عـدد دلخـواه        لهئمسست پس   كامل)-(NP كوله پشتي    لهئمس و چون    است
البتـه در   . اي قابـل حـل نيـست      نيز در زمان چنـد جملـه      ) كد ابجد (بق با حساب جمل     امط

 يافتن كلمه براي عدد، با در نظر گرفتن نكاتي ميتوان جوابهاي قابل قبولي              لهئمسبرخورد با   
اهيم كـرد راه    در ادامه با توضيح برخي مفاهيم، سـعي خـو         . را در زمان مناسب بدست آورد     

  .ه دهيمئحلي براي اين مساله ارا
  
  دامنه كلمات -4-1

و فرق كلمـه بـا لفـظ در    ] است[دار طبق تعريف دهخدا، كلمه يك جزو از كالم، لفظ معني    
 تعـداد   )دهخـدا (.معني ولي كلمه حتما معني دارد     دار و بي  ست كه لفظ اعم است از معني      اين

اما در  . حدود ميتوان كلمات بيشماري ساخت    ست ولي از اين حروف م     حروف زبان محدود  
ست و همچنين هر فـردي       كه بكار برده ميشود عمال محدود      ايهر زباني تعداد كلمات زنده    

دامنه كلمات محدودي دارد و در بين آن كلمات برخـي را بيـشتر و برخـي را كمتـر بكـار                      
 مدخل  )343466 ()هران انتشارات دانشگاه ت   -روايت دوم (بعنوان مثال لغتنامه دهخدا     . ميبرد

 تعداد كل كلمات ،يا بعنوان مثال ديگر. دارد كه برخي ازآنها جزو كلمات محسوب نميشوند      
اين اعـداد بـا اسـتفاده از        ( . ميباشد نه هزار كلمه  مختلف بكار رفته در ديوان حافظ كمتر از         

اي كه براي شمارش كلمات مختلف در يك متن، نوشته شد بدسـت آمـد كـه در آن                   برنامه
برخي تركيبات كه معنا را تا حدي تغيير ميدهند نيز بعنوان يك كلمه جديد در نظـر گرفتـه                   
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نيـز   هفت هزار كلمه  اگر تركيبات در نظر گرفته نشوند تعداد كلمات مختلف از           . شده است 
هاي افعال را نيز كـم كنـيم تعـداد    كمتر خواهد شد و اگر افعال و صفات بدست آمده از بن          

  ).كلمات بشدت كاهش خواهد يافت
  
  بسامد كلمات -4-2

برخـي كلمـات پرتكـرار و    . كلمات در هر زبان و براي هر فردي بسامدهاي مختلفي دارنـد      
 ديوان دربسامد تكرار برخي كلمات  )2(بعنوان مثال در جدول. تكرار هستند برخي ديگر كم  

سازي و ساختن كلمـات تركيبـي     از اين بسامدها براي مرتب    . حافظ، نمايش داده شده است    
  .استفاده شده است

 بسامد بعضي كلمات در ديوان حافظ) 2(جدول

 بسامد كلمه

 487 حافظ
 14 حضور

 195 يار
 1 مريم
 13 سمن

 1 ياسمين
 9 ارغوان
 3 ارغواني

 2 ونارغن
 40 عقل

  
  الگوريتم -4-3

با توجه به توضيحات باال، ميتوان تمهيداتي در نظر گرفت تا بتوان جوابهاي قابل قبولي پيدا                
 تمام تركيبات ممكن حروف براي ايجاد كلمـات در نظـر            كهبعنوان مثال نيازي نيست     . كرد

 سبه كد ابجـد بـراي     با در نظر گرفتن يك پايگاه داده از كلمات و محا          ست  كافي. گرفته شود 
 و در هنگام جـستجوي كلمـه يـا          دادبار محاسبات مربوط به كد ابجد را انجام         كهر كلمه، ي  
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 دازشكلماتي براي عددي خاص، طبق اختياراتي كه براي كاربر در نظر گرفتـه ميـشود، پـر                
 نحـوه    و تعداد پاسخهاي يافته شده به تعداد كلمات داخل پايگـاه داده          .  پذيرد مربوطه انجام 

ها، از مجموعه لغات     براي پر كردن پايگاه داده    . بستگي دارد ) بر اساس كد ابجد   (آنها   توزيع
Lexicon   زايـاي  هـاي  هواژ«اين مجموعه از يك برنامه متن باز به نـام         .  استفاده شده است 
عالوه بر آن از برخـي كلمـات و تركيبـات ديـوان اشـعار               .  برداشته شده است   »زبان فارسي 

 رهي معيـري و ايـرج       ،بهارحافظ، خيام، موالنا و برخي شعراي معاصر مانند          :شعرايي مانند 
كلمـات پايگـاه داده بـر اسـاس كـد ابجـد در                نمـودار توزيـع    . نيز استفاده شده است    ميرزا
شصت و چهار   بعنوان مثال پايگاه داده ساخته شده، داراي        . نمايش داده شده است   ) 1(شكل
بـا كـد ابجـد      ... ) و  » جابرانه«،  »جبارانه«،  »ايران«،  »برهنه«،  »اندرز «( :كلماتي از قبيل  (كلمه  

  .  ميباشد)262(

  
  ابجد كد اساس بر داده پايگاه كلمات يفراوان توزيع نمودار) : 1 (شكل

 مربوط به يافتن كلمه يا كلمات بـراي عـددي خـاص نمـايش داده                )SQL(در زير دستور    
، از  )SQL(بر بـودن ضـرب دكـارتي در         نبه بزرگي جداول و زما    توجه  ا  بالبته  . شده است 

  و ايـم بـا بهينـه كـردن برخـي دسـتورات           ايم، و سعي كـرده    استفاده نكرده )  (SQLدستور  
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ماهيـت  . ها، سرعت جستجو و ميزان حافظه مـصرفي را كـاهش دهـيم            گذاشتن برخي شرط  
 .دهيم را نمـايش ميـ     )SQL(است و ما براي سادگي، همـان دسـتور           الگوريتم تغيير نكرده  

abjadGoal)( ،كد ابجد مورد نظر)W1, W2, ..,Ww (  حـداكثر  . جداول كلمـات هـستند
 ,W1(ال ميشود و با توجه بـه آن جـداول   ؤست كه از كاربر س عدديwتعداد كلمات يعني 

(W2, ..,Wwبعنوان مثال كاربر بـدنبال عـدد   .  ايجاد ميشوند)ميگـردد و ميخواهـد   )1389 
شـاعران درسـت   «، »پرورفكـر شـاعران جهـان   « هايجد عبارتكد اب. اي باشد  كلمه دوحداكثر  
ود ولي چون كـاربر حـداكثر عبـارات دو          ش مي )1389(عدد  » انديشمند آخرالزمان « و» پيمان
  .ساخته نخواهد شد» فكر شاعران جهان پرور«عبارت ، اي را ميخواهدكلمه

SELECT  * 
FROM   W1, W2, ..,Ww  
WHERE  (W1.abjadCode + W2.abjadCode + … + Ww 
.abjadCode)= abjadGoal 
  

بعنوان مثـال ممكـن     . هاي بسياري يافت ميشود    كلمه نيز جواب   ده هزار اي با   براي پايگاه داده  
 مـورد   شـش هـزار   اي، بـيش از      با تركيبات حداكثر دو كلمه     )262(است براي عددي مانند     

اخل پايگـاه داده بـستگي   به اين دليل عدد دقيق گفته نميشود چون به كلمات د    . (يافت شود 
تاريخ دارد، بسيار  كلمه يا تركيب براي كسي كه قصد ساختن ماده         6000ارايه بيش از    ). دارد

 كلمه شايد چندان دلپـذير نباشـد و كـاربر تمايـل     6000مفيد خواهد بود اما گشتن در ميان     
تـه شـده   در واقـع مـا بايـد بـراي نتـايج ياف     . داشته باشد تا نتيجه اين جستجو مرتـب شـود   

توان براي نتايج بدسـت     تلفي را مي  خمعيارهاي م . معيارهايي جهت مرتب سازي داشته باشيم     
قبيل طول رشته، تعداد كلمات تشكيل دهنده، و همچنـين     معيارهايي از   . آمده، درنظر گرفت  

  .كه در ادامه خواهد آمد... ادبي مانند واج آرايي، جناس و هاي آرايه
  
  آرايي واج -4-5

 كيـ  يها  كلمه در نثرست در اي شعر در مصوت اي صامت واج چند اي كي تكرار ييآرا  واج
آرايـي   واج. ديفزايب شعر ريتأث بر و باشد يدرون يقيموس نندهيآفر كه يا گونهب تيب اي مصراع

. دهي به آن بايد تا حدي از پيچيدگي تعريف آن كاست   يك مفهوم كيفي است و براي مقدار      
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 . در آن رشته باشـد     آرايي، واج داده شده است كه ميتواند بيانگر        هر رشته عددي نسبت   براي  
 بـه حـروف   ،نـسبت طـول هـر رشـته    . اي استفاده شده اسـت از پارامتر سادهدر اين برنامه،   

معيـاري بـراي    )  يك است   يا مساوي  كه عددي بزرگتر  (ن رشته   آمختلف بكار رفته شده در      
 »مرغـان هـوايي  « بعنوان مثال بـراي رشـته   .اندازه گيري واج آرايي در نظر گرفته شده است 

11.1مقدار  
9

10
 »ا«حـرف   .داراي حرف  حـرف مختلـف اسـت         9 و   10اين رشته به طول     ( =

43.1 مقدار   »شور شراب عشق  «و براي رشته    .) دوبار تكرار شده است   
7

10
البتـه  .  خواهد بود  =

براي سنجش بهتـر ميتـوان از       .  به طول رشته است    اين پارامتر بسيار ساده و تا حدي وابسته       
بعنوان مثال ميتـوان از تقـسيم مجمـوع مربعـات تعـداد             . تري استفاده كرد  هاي پيچيده رابطه

  مقـدار »مرغـان هـوايي  «براي رشته ) 1(طبق رابطه. تكرار حروف بر طول رشته استفاده كرد    
  .  بدست خواهد آمد8/1  مقدار»شور شراب عشق«براي رشته ) 2( طبق رابطه و4/1
)1                                                 (4.1

10
14

10
21112111 22222222

==
+++++++

  
)2                                                           ( 8.1

10
18

10
1111123 2222222

==
++++++  

  جناس -4-6
جـنس  هم«معنـاي   تجنـيس در لغـت ب     . نيس، از صنايع لفظي در علم بديعست      جناس يا تج  

 است و در اصطالح همانندي دو كلمه در لفظ بـا اخـتالف         » با چيزي مانند شدن   «و  » آوردن
.  ميـشود  كه هم به شير آشاميدني و هم به جانور درنده گفتـه           » شير«آنها در معناست ، مانند      

هـاي  توان از كاري كه در زيست شناسي براي تـراز كـردن رشـته             براي پيدا كردن جناس، مي    
DNA)  (اي، دسـته مهمـي از   الگوريتمهـاي تطبيـق رشـته     .  ميـشود، اسـتفاده كـرد      استفاده
را در  ) الگـو (اي هستند كه سعي ميكنند محل رخداد يك يا چنـد رشـته                اي رشته هالگوريتم

هـا ميتـوان آرايـه جنـاس را در يـك            با استفاده از تطبيق رشـته     . يك رشته بزرگتر پيدا كنند    
  : را در نظر بگيريد از بوستان سعديبعنوان مثال بيت زير. عبارت تشخيص داد

يكـــي شـــاهدي در ســـمرقند داشـــت 
  

ــه جــاي ســمر     قنــد داشــت كــه گفتــي ب
  

 جدولنتيجه اين تطبيق در     . دازه گرفت نهت دو رشته را ا    اتوان شب بعد از تطبيق دو مصرع مي     
  .نشان داده شده است) 3(
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  تطبيق دو رشته) : 3(جدول 

   مرتب سازي نتيجه-4-7
دي ، عـد  )كلمه يا كلمـات يافتـه شـده       (ها  ه شده، به هر يك از رشته      ئ تعاريف ارا  با توجه به  

، شود و در خاتمه با توجه به امتيازهاي اختـصاص داده شـده  بعنوان امتياز اختصاص داده مي    
 امتيـاز هـر رشـته،       scoreپـارامتر   ) 3(در رابطـه    . شوديـ نتايج مرتب شده و نمـايش داده م       

WPUN      وزن امتياز جناس وPUNscore      ،امتياز جناس هر رشته WPHONEME   وزن امتياز 
 امتيـاز   POETscore. آرايـي آن رشـته اسـت       امتياز واج  PHONEMEscoreس و   اجن

رشته را نسبت به بسامد كلمات آن رشته در ديوان شاعران و با توجه به ارزش دهي كـاربر                   
آمـده را نـشان     ) 4(ه  در قسمت تنظيمات برنامه و در بخش ميزان تاثير شاعران كه در رابطـ             

 امتياز رشته را با توجه به بسامد كلمـات آن رشـته و بـا      FREQUENCYscore. دهدمي
 وزن WPOET. كنـد  محاسـبه مي Lexicon مجموعـه لغـات      توجه به اطالعات پايگـاه داده     

زن امتيـاز بـسامد رشـته را         و WFREQUENCYامتياز بسامد تكرار كلمات توسط شـاعران و         
  .دهدنشان مي

) 3(                                              
coreFREQUENCYs

rePHONEMEsco

×+
×+

×+
×=

FREQUENCY

POET

PHONEME

PUN

W
POETscoreW

W
PUNscoreWscore

  

  

)4(                                     

ebtehajFebtehajWakhavanFakhavanW
forughFforughWshamluFshamluW

sohrabFsohrabWnimaFnimaW
araqiFaraqiWkhayyamFkhayyamW
ferdosiFferdosiWmolanaFmolanaW
sadiFsadiWhafezFhafezWPOETscore

×+×+

×+×+

×+×+

×+×+

×+×+

×+×=
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. ميباشد)  x (نشان دهنده وزن امتياز بسامد كلمات رشته براي شاعر        )  Wx  (،)4(در رابطه   

اسـت كـه توسـط كـاربر     )  20 تـا  0  (، عددي ازاين وزن با توجه به تنظيمات داخل برنامه 
 آثـار    به  نشان دهنده مجموع بسامد كلمات رشته با توجه        )Fx(. براي هر شاعر تعيين ميشود    

  .ميباشد)  x(در نظر گرفته شده براي شاعر 
  
   پياده سازي-7

   برنامـه  . سـازي شـده اسـت   پيـاده  (Net Farmework 3.5)در محـيط  ) #C( بـا  1برنامه
در قسمت بااليي سمت راست برنامه،      . نمايش داده شده است   ) 3(سازي شده در شكل   پياده

ات دلخواه خود، دكمـه جـستجو را        كاربر عدد مورد نظر خود را وارد و پس از انجام تنظيم           
. پس از انجام محاسبات و جستجو، نتيجه در سمت چپ برنامه نمايش داده ميـشود              . ديزنمي

  .  شاعران، فقط ترتيب نمايش نتيجه را تغيير ميدهدتنظيمات مربوط به ميزان تاثير

  سازي شدهبرنامه پياده) 2(شكل
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  :نتيجه  -8
استفاده از تمامي مسايل مطرح شده، نميتواند جايگزين انسان در ادبيات شود، اما ميتوان آن               

هتري، بـه   را بعنوان ابزاري در اختيار شاعر قرار داد تا بتواند با استفاده از آن، در زمان كوتـا                 
، ميتوانـد بـه شـاعر    نوشتارروشهاي ارايه شده در اين . آنچه كه در ذهن خويش دارد، برسد      

بـا توجـه    . كمك كند تا براي شعر گفتن، دامنه وسيعتري از كلمات را در اختيار داشته باشد              
يانـه   اميدواريم استفاده از را    ،]8[و  ] 7[اي انجام شده قبلي در ادبيات مانند        به كارهاي رايانه  

   .ن حوزه شود ايباعث پيشرفت و سهولت در امر تحقيق و مطالعه درحوزه ادبيات در 
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