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   چکیده

، تدا  اندد  هاهتمام واالیی ورزیدشناسی آماری  های سبک محققان به پژوهش
 وف هدای مصت د   رگيری آن بده تخدصيس سدبک   کدا  هتوان با ب جایی که می

 ،در هدر متندی پردا.دتر در ایدا مقا ده      ،هدای دیردر   آن از سدبک  تفکيک
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128 / تحلیل سبک شناسی آماری بخشی از رسالة »التوابع و الزوابع« ابن شهید و رسالة »الغفران« ...

ا عالء ابدو  «ا غفران» ةرسا  شهيد و ابا «ا زوابع ا توابع و» ةهایی از رسا  نمونه
ر بررسدی  اسدت  گرفتده مدورد بررسدی ادرار     معاد ة بوزیمان ی بر اساسمعرّ

بدر   دو نویسدنده  رسدا ة بدا تح يد     ی اسدتر ، کمّمعاد ه ایا بر اساس سبک
 دو آشدکار گردیددر  ادبی بودن سبک آن  مبانی ایا معاد ه، اساس اصول و

شدهيد   رسا ة ابا ادبيت درجة باال بودنحاکی از  ،یند ایا مقا هآبرهمچنيا 
که منجر بده  بوزیمان  در معاد ة مؤثرعوام   باشدر ی مینسبت به رسا ة معرّ

 و اسدت  شده )عالئم ا.تصاری آن ن ف ص( افزایش نسبت فع  به صفت
هدایی   شا.صده  ر1 :عبارتندد از  ،ادبيت دو رسا ه را به دنبال دارد ،در پی آن

درآميصتری  ،ها ایا ویژگی  ةاز جم که ،گردد سا.تار برمی که به شک  و
 سدبک داسدتانی، وصدفی و   کداربرد افعدال،   های  فظدی،   نثر، صنعت شعر و

 گردد می بر  ی که به مضمون ومحتواهای شا.صه ر2  استای رسا ه  محاوره
 رباشد می دو نویسنده مرتبط با رسا ة عمرعنصر  ،ها از جم ة ایا ویژگیکه 
بر  را «ا غفران» و «ا زوابع ا توابع و» ةمقا ه بر آن است تا سبک دو رسا  ایا

  پژوهش ارار دهدر  بوزیمان مورد بررسی و معاد ةاساس 
 

 ا توابدع و » ةبوزیمدان، رسدا    معاد دة ، شناسدی  سدبک : ی کلیددی ها واژه
 «ا غفران» ة، رسا «ا زوابع

 
  مقدمه. 1

هدای یدک زبدان     سدرمایه  ةآن از ک يد  ةوسدي   است که نویسنده به ییها روش ةسبک، مجموع
: 1386، کنی )مهدوی گيرد ا را به کار میکند وآنه استفاده می.ود عقاید  برای بيان افکار و

کاربرد زبان در سصا یدک فدرد،    ةعبارت است از دانش شناسایی شيوشناسی  سبک و (202
شناسدی   های سبک پژوهش ر(92: 1390فتوحی، ) ها گروه یا یک متا یا گروهی از متا یک

 آ مدانی  منداندانخد  ةنهاده شدر از جم د آماری برای او يا بار توسط آرمسترونج ریتخارد بنا 
تحدول   ،ندام .دود   ای بده  توانسدت بدا ابدداع معاد ده     وی آورد وشناسدی آمداری ر   به سبک که

ایا سدبک   ،برای او يا بارمند ایا دانخ بوزیمان نام داشترجدیدی در ایا ع م ایجاد کند، 
بوزیمان برای تخدصيس سدبک    شناسی آماری سبکادبی آ مان به کار بستر  های متارا در 

نسدبت مدوکور بدا     کده  رود بده کدار مدی    ها توصف ها فع با تعييا نسبت بيا  وادبی از ع می 
گداه  آیدد کده هر   اسمت بده دسدت مدی    .ارج محاسبة و ها تبر تعداد صف ها فع تقسيم تعداد 

هرگداه کداهش    وکندد   سدو  پيددا مدی    بودن ادبیاسمت افزایش یابد، سبک به سوی  .ارج
 ،در ایدا پدژوهش  (ر 76: 1992مصد و،،  ) شدود  تمای  مدی مبودن  ع میسبک به سوی  ،یابد

مدورد بررسدی ادرار     یمعدرّ  «ا غفدران » وشدهيد   ابدا « ا زوابع ا توابع و» ةهایی از دو رسا  نمونه
 ،گفتده شدده، سدبک رسدا ه     ع ت انتصاب رسا ه در ایا پژوهش ایا اسدت کده  گرفته استر 

 مهدم ن بده ایدا   بوزیمدا  معاد دة ما برآنيم که بر اسداس   و (716: 1367ا فا.وری، ) ادبی است
کده   جدا از آنعدالوه   نه؛ بده که آیا سبک رسا ه بر اساس ایا معاد ه، ادبی است یا  دست یابيم

کده   ادو ی  بنا بر نق نيز  اند و رسا ه بوده ةاز مخهورتریا نویسندگان در حوز نویسنده ایا دو
بررسی سبک ایدا دو   با ،(831 :)همان ی است.ود از معرّ ةرسا شهيد در  اباتأثير حاکی از 
   رنهیا  است ی تأثير پویرفتهشهيد در سبک نویسندگی از معرّ که آیا ابا .واهيم دیدنویسنده 

بررسدی   هدف از آن و ،باشد توصيفی می -صورت آماری روش پژوهش در ایا مقا ه به
بددیا منظدور نصسدت از    بوزیمدان اسدتر    سبک دو نویسنده در رسا ة .ود بر اساس معاد دة 

صدحبت .دواهيم کدرد،    « ا غفدران » و« ا زوابدع  ا توابع و»آنها  رسا ة و نامة دو نویسنده زندگی
هدایی از دو   در پایدان بدا ارائدة جددول     و ،آوریدم  سصا به ميان مدی بوزیمان  معاد ةاز  گاه آن

 پدردازیم  مدی بوزیمان  مبانی معاد ة با توجه به اصول ودو تح ي  آن  موکور به شر، و رسا ة
در ایا مقا ده در پدی آنديم تدا      رگردد میمستدل ذکر  صورت ع می و آمده به دست و نتایج به

آیدا سدبک   ؛ ؟چرونده اسدت   بوزیمدان  معاد دة .ود بر اسداس   ةشهيد در رسا  سبک ابا ببينيم
در صورت ادبی بدودن سدبک دو   ؛ و ی یکی می باشد؟.ود با سبک معرّ ةشهيد در رسا  ابا

 و .دوردار اسدت  بت به دیردری از ادبيدت بداالتری بر   یک نس ، کدام.ود در رسا ة نویسنده
 ع ت ایا امر چيستر

 
 پژوهش پیشینة. 2

اسدت کده بدا پدژوهش حاتدر متفداوت        هایی صورت گرفتده  شناسی پژوهش در حوزة سبک
بدا  دکتدری .دود    ( اسدتر وی در رسدا ة  1391وار )اميدد هدا،   از جم ة ایا پدژوهش در نباش می
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نسدبت مدوکور بدا     کده  رود بده کدار مدی    ها توصف ها فع با تعييا نسبت بيا  وادبی از ع می 
گداه  آیدد کده هر   اسمت بده دسدت مدی    .ارج محاسبة و ها تبر تعداد صف ها فع تقسيم تعداد 

هرگداه کداهش    وکندد   سدو  پيددا مدی    بودن ادبیاسمت افزایش یابد، سبک به سوی  .ارج
 ،در ایدا پدژوهش  (ر 76: 1992مصد و،،  ) شدود  تمای  مدی مبودن  ع میسبک به سوی  ،یابد

مدورد بررسدی ادرار     یمعدرّ  «ا غفدران » وشدهيد   ابدا « ا زوابع ا توابع و» ةهایی از دو رسا  نمونه
 ،گفتده شدده، سدبک رسدا ه     ع ت انتصاب رسا ه در ایا پژوهش ایا اسدت کده  گرفته استر 

 مهدم ن بده ایدا   بوزیمدا  معاد دة ما برآنيم که بر اسداس   و (716: 1367ا فا.وری، ) ادبی است
کده   جدا از آنعدالوه   نه؛ بده که آیا سبک رسا ه بر اساس ایا معاد ه، ادبی است یا  دست یابيم

کده   ادو ی  بنا بر نق نيز  اند و رسا ه بوده ةاز مخهورتریا نویسندگان در حوز نویسنده ایا دو
بررسی سبک ایدا دو   با ،(831 :)همان ی است.ود از معرّ ةرسا شهيد در  اباتأثير حاکی از 
   رنهیا  است ی تأثير پویرفتهشهيد در سبک نویسندگی از معرّ که آیا ابا .واهيم دیدنویسنده 

بررسدی   هدف از آن و ،باشد توصيفی می -صورت آماری روش پژوهش در ایا مقا ه به
بددیا منظدور نصسدت از    بوزیمدان اسدتر    سبک دو نویسنده در رسا ة .ود بر اساس معاد دة 

صدحبت .دواهيم کدرد،    « ا غفدران » و« ا زوابدع  ا توابع و»آنها  رسا ة و نامة دو نویسنده زندگی
هدایی از دو   در پایدان بدا ارائدة جددول     و ،آوریدم  سصا به ميان مدی بوزیمان  معاد ةاز  گاه آن

 پدردازیم  مدی بوزیمان  مبانی معاد ة با توجه به اصول ودو تح ي  آن  موکور به شر، و رسا ة
در ایا مقا ده در پدی آنديم تدا      رگردد میمستدل ذکر  صورت ع می و آمده به دست و نتایج به

آیدا سدبک   ؛ ؟چرونده اسدت   بوزیمدان  معاد دة .ود بر اسداس   ةشهيد در رسا  سبک ابا ببينيم
در صورت ادبی بدودن سدبک دو   ؛ و ی یکی می باشد؟.ود با سبک معرّ ةشهيد در رسا  ابا

 و .دوردار اسدت  بت به دیردری از ادبيدت بداالتری بر   یک نس ، کدام.ود در رسا ة نویسنده
 ع ت ایا امر چيستر

 
 پژوهش پیشینة. 2

اسدت کده بدا پدژوهش حاتدر متفداوت        هایی صورت گرفتده  شناسی پژوهش در حوزة سبک
بدا  دکتدری .دود    ( اسدتر وی در رسدا ة  1391وار )اميدد هدا،   از جم ة ایا پدژوهش در نباش می
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ومهيدار   ، دعبد  .زاعدی  نقد آماری سبک استعاره در اشعار شریف رتدی  شنا.ت و» عنوان
نویسدنده در ایدا    رشناسی آماری در اشعار سه شداعر پردا.تده اسدت    به تح ي  سبک ،«دی می

رأی بده   و کدرده  هدای آن را شدمارش   اسدتعاره  ده وانتصاب نمورسا ه از هر شاعر، هزار بيت 
 از حاصد   نتدایج  پایدان  در و بک شداعری نسدبت بده دیردری داده اسدت     بودن ساستعاری 

طدایفی وکما صدانی    .اسدت  شدده  داده تعميم شاعر های بيت ک ی فضای به نمونه، های بيت
هدای   بررسدی غدزل  بده  « پنجاه غزل .واجوی کرمانی شناسانة تح ي  سبک»در مقا ة ( 1390)

 و« ا کمدال  صدنایع »دو دیوان پنجاه غزل از اندر نویسندگان در ایا پژوهش  دا.تهایا شاعر پر
ودن موسديقایی بد   هدای متندوع و   ها، وزن معيار انتصاب غزل اند و انتصاب کرده« ا جمال بدایع»

مدورد  شدک  آمداری   فکری به  ها در سطو، مصت ف زبانی، ادبی، و آنها بوده استر ایا غزل
 حجدازی و  صدورت تح ي دی بيدان گردیدده اسدتر      هدا بده   ایج دادهنتد  اندد و  بررسی ارار گرفته

بدا توجده    ،«شناسی به غز يات سيميا د.ت وحيدی نراهی سبک»مقا ة ( در 1393نارجی )و
 تح يد  سده سدطب زبدانی، ادبدی، و      یعنی تجزیده و  ،شناسی شميسا( سنتی )سبک به روش نيمه

 گيری بهره با پژوهشایا  در راند هپردا.ت های ایا شاعر غزل شناسی تح ي  سبک ، بهفکری

 روش بده  و آوری جمع العاتاط اسنادی، و ای کتابصانه روش بر مبتنی استقرایی، وةشي از

 تح يد   وةشدي  ازده اسدتفا  بدا  هدا  نمونده  سپس، است شده انتصاب ها غزل ابيات گيری، نمونه

 شده ارائه توصيفی -تح ي ی صورتبه ها یافته و گرفته ارار بررسی مورد محتوایی، -زبانی

 نمونه های بيتبررسی  از حاص  نتایج ، استنباطی آمار روش از استفاده با پایان در و است

( در 1387عظيمدی )  صددای و  .اسدت  شدده  داده نسدبت  شاعر ایا های غزل ک ی فضای به
)دراسةة تبييييةةة    في مجال األدب الملتزم قياس خاصية تنوع المفردات في األسلوب» مقا دة 

تندوع  بده بررسدی    ،«مهيةار الةليلمي    لنماذج من أشعار دعيل  الخزاعي، الشريف الرضةي،   
 ای از اشددعار سدده شدداعر بددر اسدداس روش جانسددون  در گزیددده صددورت آمدداری بدده واژگددان
ر ایجداد نسدبت   1 :جانسون برای بررسی تنوع واژگان چهار روش برگزیده است راند پردا.ته

ر 4 ر ایجداد منحندی تندااس نسدبت تندوع      3ر ایجاد ارزش ميانه برای نسبت تندوع  2ک ی تنوع 
بررسدی   از حاصد   نتدایج  ر در پایدان، ایدا دو پژوهخدرر   ایجاد منحندی تدراکم نسدبت تندوع    

  اندر داده تعميم شاعر یک ابيات ک ی فضای به را نمونه های بيت

 و« ا زوابدع  ا توابدع و » رسدا ة جهدت اسدت کده     ایدا پژوهش حاتر از  اما تفاوت برجستة
دهدد کده در    ارار می آماری شناسی ة بوزیمان مورد بررسی سبکرا بر اساس معاد « ا غفران»

کده   نصسدت ایدا   توان به دو صدورت عمد  کدردر    در ایا روش می نظير استر نوع .ود کم
تمامی یک متا را در نظر بريریم ، مث  صفت یا فع  برای شمارش توزیع احتما ی عناصری

هدای   توزیدع احتمدا ی .صوصديت    )مانندد بررسدی   نرری گویندد  ا جامعی «مجتمع»که به آن 
 کده  و یدا ایدا   (نامه یدا روایدت یدا آثدار کامد  یدک نویسدنده        سبک معينی را در یک نمایش

هدایی   ا نمونهی« عينات» آنبه که صورت تصادفی انتصاب کنيم  ها را باز ایا مت ییها مجموعه
صدورت   هبد  ،نامده یدا روایدت    ایشنم یک هایی از  اسمت )مانند انتصاب شود از متا گفته می

در ایدا مقا ده   « ا غفدران » و« ا زوابدع  ا توابدع و » های دو رسدا ة  ذکر است که متا ااب  .(اتفاای
   راست شدهانتصاب  تصادفیشک   به

 
  شهید ابن. 3

در  نمدا یافدت، و   ونعمت نخو  دنيا آمد، از همان اوان کودکی در ناز و شهيد در ارطبه به ابا
بده  او کدردر   واالیی بر.وردار بودندد، زنددگی مدی   منز ت  بيا ااوامی که نزد . يفه از مقام و

تش فتنه در ارطبه شدت گرفدت  ها بردر هنرامی که آ از آن بهره اندوزی روی آورد و دانش
او را مدد،   پيوسدت و  ای مدی  شددند، بده ندزد . يفده     مدی ها یکی بدر دیردری پيدروز     ادرت و

آهند  دو دت    ،در آ.در ر رفدت  بده ندزد دیردری مدی     کرد و میگفت، سپس او را ترک  می
 به او نخدان ندداد و   روی .وش ،ها برد، اما روزگار ها بهرهجالل آن عامری کرد تا از عزت و

هدای   رنج سصتی و وزندانی شد  در زمان حمودیيا ودسيسه کردند  توطئه و ویحاسدان بر 
د يد    بده  کده  به شرب .مر روی آورد آزاد شد و از زندان بعد از مدتی رم  شدحمتفراوانی 

(ر دیوان شدعرش بدا دادت تمدام بده      909: 1367)ا فا.وری،  نوشيدن زیاد شراب، ف ج گخت
را بدا وصدف طبيعدت    های .دود   مدیحه و رر استدر وصف طبيعت ابداع رطبع رسيده است

ر جمدالت  شدهيد د  گویدد: ابدا   او می ةر مروان با حيان اند سی دربارکند سرزمينش آغاز می
از هدي  تالشدی درید      ،برای ادای معندای مقصدود   ، وداد انتقال می کوتاه، معنا را به مصاطب

در شعرش نيست وعالوه بر شعر، در  تنها شهيد شهرت ابار (33: 1430 )ا بستانی، ورزید نمی
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 و« ا زوابدع  ا توابدع و » رسدا ة جهدت اسدت کده     ایدا پژوهش حاتر از  اما تفاوت برجستة
دهدد کده در    ارار می آماری شناسی ة بوزیمان مورد بررسی سبکرا بر اساس معاد « ا غفران»

کده   نصسدت ایدا   توان به دو صدورت عمد  کدردر    در ایا روش می نظير استر نوع .ود کم
تمامی یک متا را در نظر بريریم ، مث  صفت یا فع  برای شمارش توزیع احتما ی عناصری

هدای   توزیدع احتمدا ی .صوصديت    )مانندد بررسدی   نرری گویندد  ا جامعی «مجتمع»که به آن 
 کده  و یدا ایدا   (نامه یدا روایدت یدا آثدار کامد  یدک نویسدنده        سبک معينی را در یک نمایش

هدایی   ا نمونهی« عينات» آنبه که صورت تصادفی انتصاب کنيم  ها را باز ایا مت ییها مجموعه
صدورت   هبد  ،نامده یدا روایدت    ایشنم یک هایی از  اسمت )مانند انتصاب شود از متا گفته می

در ایدا مقا ده   « ا غفدران » و« ا زوابدع  ا توابدع و » های دو رسدا ة  ذکر است که متا ااب  .(اتفاای
   راست شدهانتصاب  تصادفیشک   به

 
  شهید ابن. 3

در  نمدا یافدت، و   ونعمت نخو  دنيا آمد، از همان اوان کودکی در ناز و شهيد در ارطبه به ابا
بده  او کدردر   واالیی بر.وردار بودندد، زنددگی مدی   منز ت  بيا ااوامی که نزد . يفه از مقام و

تش فتنه در ارطبه شدت گرفدت  ها بردر هنرامی که آ از آن بهره اندوزی روی آورد و دانش
او را مدد،   پيوسدت و  ای مدی  شددند، بده ندزد . يفده     مدی ها یکی بدر دیردری پيدروز     ادرت و

آهند  دو دت    ،در آ.در ر رفدت  بده ندزد دیردری مدی     کرد و میگفت، سپس او را ترک  می
 به او نخدان ندداد و   روی .وش ،ها برد، اما روزگار ها بهرهجالل آن عامری کرد تا از عزت و

هدای   رنج سصتی و وزندانی شد  در زمان حمودیيا ودسيسه کردند  توطئه و ویحاسدان بر 
د يد    بده  کده  به شرب .مر روی آورد آزاد شد و از زندان بعد از مدتی رم  شدحمتفراوانی 

(ر دیوان شدعرش بدا دادت تمدام بده      909: 1367)ا فا.وری،  نوشيدن زیاد شراب، ف ج گخت
را بدا وصدف طبيعدت    های .دود   مدیحه و رر استدر وصف طبيعت ابداع رطبع رسيده است

ر جمدالت  شدهيد د  گویدد: ابدا   او می ةر مروان با حيان اند سی دربارکند سرزمينش آغاز می
از هدي  تالشدی درید      ،برای ادای معندای مقصدود   ، وداد انتقال می کوتاه، معنا را به مصاطب

در شعرش نيست وعالوه بر شعر، در  تنها شهيد شهرت ابار (33: 1430 )ا بستانی، ورزید نمی
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 ا توابدع و » ةرسدا   ر1 تندد از: رشهيد در نثدر دارد عبا  از جم ه آثاری که ابا رداردنثر هم دستی 
تدریا   از مهدم  کده  هدای نقددی   ر رسدا ه 3« کخدف ا ددک وضیضدا، ا خدک    »رکتاب 2 «ا زوابع
هدای ادبدی    رسدا ه ر 4 هستندنظرات جدید  و آرامختم  بر  د زیرا نباش شهيد می های ابا رسا ه

 ر(4: 2010)عطية،  پردازد غيره می به وصف سرما، آتش، آب، و ها شهيد در آن که ابا
دوسدتش ابدوبکر را مدورد     ،شدهيد  باشد کده ابدا   صورت نثر می به «ا زوابع ا توابع و» ةرسا 

ی و کنددر  مدی نثری .ود را در آن عرتده   های شعری و بهتریا نمونه ، ودهد می.طاب ارار 
شایستری .ود را در آن رسا ه بيدان   نبوغ و مقایسه وزميا  مخر  ادیبان آثار.ود را با  ةرسا 
، «زوابدع ا توابدع و ا » ةر رسدا  نمایدد  ه مدی ارطبييا، عرتد  از اند سييا و شبر دشمنان وکند  می

بده امدر آن    ،زهيدر بدا نميدر    ،همراه مریددش  شهيد به ابا، داستان .يا ی به دنيای شيطان است
هدای  بينخدان گفترو  ، وکندد  مدی زميا دیددار   های مخر  شهيد با شيطان ابا ورزند، میعنایت 
بده   و ،شدده  آشدکار شدهيد   نقدی ابا یآرا ،که در آن گيرد مینزاع های  غوی شک   ادبی و

  ر(177: 1997)رجب،  کنند میبرتری ادب او اعتراف  نيکی و سيادت و
 

  بوالعالء معرّیا. 4
مديالدی( در شدهر    973هجری ) 363، در سال عربنابينای  في سوف و شاعررّی عالء مابوا ع

تندو  یکدی    ةاز ابي االص   عربی او ربه دنيا آمد سوریهدر  ح بدر نزدیکی شهر  معره نعمان
 نابيندا در اثر ایا بيمداری  که شد  آب هدر سا چهارسا ری مبتال به بيماری  و از ابای  یما بود

نحدو را ندزد پددر      غت و فراگرفت و ند روایت نزد شيو  شهرارآن را به چ ءعالا گختر ابو
 ،ح دب را آغاز کرد سپس جهت کسب ع م بده   شعرآمو.تر وی در یازده سا ری سرودن 

کده پایتصدت   - بغدادهجری امری راهی  398سفر کرد و در سال  طراب سو  الذايه، انطاکيه
و هفت مداه در   ک سالوی ی ،شد -رفت فرهن  به شمار میمهد تمدن و سالمی و.الفت ا

پدس از بازگخدت    ءشنيدن .بر بيماری مادرش به معره بازگختر ابوا عال د ي  به بغداد ماند و
سا ری، پدس   86در  هجری امری و 449نخينی ا.تيار کرد تا سرانجام به سال  به معره گوشه

، چخدم از جهدان   ه بدود ذهندی .دود را از دسدت داد    نيدروی   ،از سه روز بيمداری کده در آن  
سدقط  »هدا  تریا آنفروبستر از وی حدود هفتاد تأ يف بدر جدای ماندده اسدت کده از مخدهور      

 ر(17و 16: بی تامص ب، أبواست ) «ا غفران» ةرسا  و «ا غایات ا فصول و»، « زوميات»، «ا زند

 ،دوسدت .دود   ةدر پاسخ به نامد  معری ءابوا عالاست که  نامه معراجیک  «ا غفران» ةرسا 
 بدوده و  ح دب ادار، از ادیبدان مخدهور     ابدا  رنوشته است اار، ابامعروف به  ،ع ی با منصور

سبب بعضی گفتار یا اعما خدان مانندد    به آنهاهميخه انتقادش بر ادیبان و شاعران ایا بوده که 
 ءرونددر ابدوا عال   مدی  دوز مهم  شمردن فرائس دینی یا نوشيدن شراب یا غدزل سدرایی بده    

را روشدا   .ددا ت رحمدت  اار، نوشته است تا برای مردم وسع را از زبان ابا «ا غفران» ةرسا 
 ةعقيدد  سدصنوران دوران جاه يدت کده بده     کند و به آنها بفهماند که بيختر شاعران مسد مان و 

به بدنامی آنهدا  باشند، یعنی بدون توجه  بهختممکا است اه   ،بعضی از فقها اه  دوز.ند
کده مدردم بده آنهدا     رائس دیندی  یدا تدرک فد    و زنددی   ،هایی مانندد کفدر   در زندگی یا نسبت

از آتش نجدات   ،ایمان به .دا یا نيکوکاری یا .يراندیخی ةبعيد نيست که در نتيج ند،داد می
در مدورد   هدا فق و، ادیبدان  ، ه بر عقایدد بعضدی از دانخدمندان   در ایا رسا ءیافته باشندر ابوا عال

آميصتده   هدزل هدایی ت دخ و مقدداری     با نيشکه گيرد  روایات موهبی .رده می شعر و ادب و
کند، به وصف بهخدت   تصور میاار، را در بهخت  جایراه ابا ء عالاکه ابو پس از آن راست

 ،پدردازد  مدی  (افکندد  د در.تی که بر شدر  و غدرب سدایه مدی    مانن)موجود در آنجا  یو اشيا
گدردش  ادار، در ميدان ایدا     ابدا  رکندد  اار، سياحت در بهخت را تصور مدی  گاه برای ابا آن

بيندد و دیرراندی    حسان با ثابت را مدی  و ،زهير ،اعخیمانند  بعضی از شاعران دوران جاه ی
کده  اندد   زیسدته  می )ص( محمد حضرت بعثت ه تمام آنها پيش از ظهور اسالم وبيند ک را می

 (65: 2006)مالکا،  اند شدهایمان به .دا وارد بهخت  و ،سبب نيکوکاری به
 

 بوزيمان معادلة. 5
سدعد   گداه  آنمان در ادبيات آ مانی مطر، شد ونام بوزی توسط تح ي رر آ مانی به معاد هایا 

 رآن را بدر ادبيدات عربدی تطبيد  دهدد      سعی داشدت  بی وارد نمود ومص و، آن را به زبان عر
ت بديا ندوع اول   بوزیمان برای تخصيس سدبک ادبدی از سدبک ع مدی بدا تعيديا نسدب        معاد ة

 روش کار به ایا شک  است: رودر )صفات(  به کار مینوع دوم  )افعال( و

 ردهيم مورد شمارش ارار می)صفات( را  و نوع دوم ()افعال ک مات نوع اول ر1
مجموع ک مات گروه دوم را بر  )افعال( گروه اول ةآمد دست به ک مات مجموع عدد ر2

 رسبت فع  بر صفت استهمان ن آید که اسمت به دست می ( تقسيم نموده و .ارج)صفات
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 ،دوسدت .دود   ةدر پاسخ به نامد  معری ءابوا عالاست که  نامه معراجیک  «ا غفران» ةرسا 
 بدوده و  ح دب ادار، از ادیبدان مخدهور     ابدا  رنوشته است اار، ابامعروف به  ،ع ی با منصور

سبب بعضی گفتار یا اعما خدان مانندد    به آنهاهميخه انتقادش بر ادیبان و شاعران ایا بوده که 
 ءرونددر ابدوا عال   مدی  دوز مهم  شمردن فرائس دینی یا نوشيدن شراب یا غدزل سدرایی بده    

را روشدا   .ددا ت رحمدت  اار، نوشته است تا برای مردم وسع را از زبان ابا «ا غفران» ةرسا 
 ةعقيدد  سدصنوران دوران جاه يدت کده بده     کند و به آنها بفهماند که بيختر شاعران مسد مان و 

به بدنامی آنهدا  باشند، یعنی بدون توجه  بهختممکا است اه   ،بعضی از فقها اه  دوز.ند
کده مدردم بده آنهدا     رائس دیندی  یدا تدرک فد    و زنددی   ،هایی مانندد کفدر   در زندگی یا نسبت

از آتش نجدات   ،ایمان به .دا یا نيکوکاری یا .يراندیخی ةبعيد نيست که در نتيج ند،داد می
در مدورد   هدا فق و، ادیبدان  ، ه بر عقایدد بعضدی از دانخدمندان   در ایا رسا ءیافته باشندر ابوا عال

آميصتده   هدزل هدایی ت دخ و مقدداری     با نيشکه گيرد  روایات موهبی .رده می شعر و ادب و
کند، به وصف بهخدت   تصور میاار، را در بهخت  جایراه ابا ء عالاکه ابو پس از آن راست

 ،پدردازد  مدی  (افکندد  د در.تی که بر شدر  و غدرب سدایه مدی    مانن)موجود در آنجا  یو اشيا
گدردش  ادار، در ميدان ایدا     ابدا  رکندد  اار، سياحت در بهخت را تصور مدی  گاه برای ابا آن

بيندد و دیرراندی    حسان با ثابت را مدی  و ،زهير ،اعخیمانند  بعضی از شاعران دوران جاه ی
کده  اندد   زیسدته  می )ص( محمد حضرت بعثت ه تمام آنها پيش از ظهور اسالم وبيند ک را می

 (65: 2006)مالکا،  اند شدهایمان به .دا وارد بهخت  و ،سبب نيکوکاری به
 

 بوزيمان معادلة. 5
سدعد   گداه  آنمان در ادبيات آ مانی مطر، شد ونام بوزی توسط تح ي رر آ مانی به معاد هایا 

 رآن را بدر ادبيدات عربدی تطبيد  دهدد      سعی داشدت  بی وارد نمود ومص و، آن را به زبان عر
ت بديا ندوع اول   بوزیمان برای تخصيس سدبک ادبدی از سدبک ع مدی بدا تعيديا نسدب        معاد ة

 روش کار به ایا شک  است: رودر )صفات(  به کار مینوع دوم  )افعال( و

 ردهيم مورد شمارش ارار می)صفات( را  و نوع دوم ()افعال ک مات نوع اول ر1
مجموع ک مات گروه دوم را بر  )افعال( گروه اول ةآمد دست به ک مات مجموع عدد ر2

 رسبت فع  بر صفت استهمان ن آید که اسمت به دست می ( تقسيم نموده و .ارج)صفات
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به ایا معنی که هر چه ایا عدد بداالتر   ،دهداسمت یک ارزش عددی به ما می .ارج ر3
به سبک متا  ،کمتر شود عددو هر ادر که ایا  بوده،تر  آن متا به سبک ادبی نزدیک ،رود

 رشودتر می نزدیکع می 
       بوزیمان بدیا شک  است: معاد ة

 عدد افعال  نسبت فع  به صفت =
 عدد صفات                                  

فرتديه از  ایدا   اسدتر )ن= نسبت، ف= فعد ، ص: صدفت(    «ص ف ن»عالئم ا.تصاری آن  و
هدایی کده    داسدتان در کودکدان   مالحظده کدرد   ویت گرفت کده  ئآنجا در ذها بوزیمان نخ

ک مداتی کده از    بده  نسدبت  ،ددال دت دارند  حدث یا فع   برک ماتی که از  ، کنند حکایت می
تحدرک   ل شدید اسدت و انسانی که دارای انفعا رکنند استفاده میبيختر  ،ندنکصفت تعبير می

بده ک مدات   نسدبت  گدروه اول )افعدال(   او دارای کميت باالی ک مدات   کالم ،پویایی دارد و
بندابرایا بدرای شدمارش     اسمت ایا نسبت باالتر اسدت(ر  ).ارج باشد میگروه دوم )صفات( 

 :می کنيمک مات بر اساس روش زیر عم  
 درنشدو  هدای کمکدی شدام  مدی     اسدتثنای فعد    هدا بده   انواع فع  ةهم ،گروه افعالدر مورد

های جامد  گيرند و اسم در تعبير، صفت ارار مید که نشوک ماتی می ةنيز شام  هم ها صفت
هدا بایدد بدر زمدان      فعد   رگيرندد  مورد محاسبه ادرار مدی  ، عنوان صفت استفاده شوند هنيز اگر ب

 د:نشو می حوفبرایا موارد زیر از شمارش بناد دال ت کنن )انجام کاری( حدثو

 کار روند(ه عنوان فع  تامه ب هکه ب های نااصه )کان و أ.وات آن مرر ایا فع  ر1

 سئنعم و ب مانند ؛های جامد فع  ر2
 کاد و أ.وات آن ؛ مانندهای شروع و مقاربه فع  ر3

 منظدور هدا،   اسدبة صدفت  شدود، در مح  که صفت وااع می جم ه اسميه یا فع يه یا شبهجم ة 
جامدد مدؤول بده     از جم ده:  ؛گدردد های دیرر می صفتانواع  ة شام  هم شمارش رگردد نمی

اسدم  ؛ اسدم منسدوب  ؛ اسم موصول بعد از معرفه؛ گرددمخت ؛ مانند مصدری که صفت وااع 
مخبهه نيدز بده هدر    صفت  اسم مفعول و که اسم فاع  و ذکر ایا ااب  ةنکتر اشاره بعد از معرفه

فدنن  » کار رفته باشند؛ مانندد: ه جای فع  ب که به آیند، مرر ایاصفات به حساب می وحال جز
 «ربأتعاف معطبو ک أکثر مما أنت  آ.وا وی أنت 

بایدد بده آنهدا توجده      ،شمرد که در تح يد  نتدایج  می.ود عوام ی را بر معاد ةبوزیمان در 
 شدک  و  ةهستند، به مقو د  گوار  بر صفت تأثيرعوام ی که بر ميزان نسبت فعبر.ی از  شودر

عوامد    رگيرندد  ت میئنخ بعضی دیرر از محتوا و مضمون اثر گردند واثر ادبی برمی سا.تار
 از: سا.تاری عبارتند

 استر بيختر (شتاری)نو مکتوب کالم از )گفتاری( منطو  کالم در صفت بر فع  ر نسبت1

زبدان فصديب نوشدته شدده      ههایی که بد گویش در مقایسه با متاهای دارای  هجه ور متا2
 ردارای نسبت باالتری از فع  .واهند بود ،باشند
.دود شدعر و نثدر نيدز دارای اندواع و      تر از نثر بيختر اسد  ،ر نسبت فع  بر صفت در شعر3

 ، از جم ه:هستندفنون مصت فی 

 آثاراز  ،نامه نمایشو ،اصه، اصيده، روایت مانند ادبی آثاردر نسبت فع  بر صفت  ا ف(
  رع می باالتر است

و  ،.بددر، مقا دده، شددر،  ماننددد ایایددا نسددبت در نثددر ادبددی بدداالتر از نثددر روزنامدده    ب(
 راست نراری حاشيه
  استر نامه نمایش مانندایا نسبت باالتر از شعر موتوعی  ،شعر غناییدر  ج(

مطا ب نيز یکی از عوام  شک ی تأثيرگوار بر ميزان نسبت فعد  بده صدفت     ارائة ةر نحو4
 از جم ه: رباشدمی

های مونو وگ  تر از پاراگرافپائيا ،وصفی های روایی و در پاراگرافایا نسبت ا ف( 
 رباشد می گویی()تک

   راست نفره( کمتر از گفتروی دوگویی در مونو وگ )تکایا نسبت ب( 

باالتر از ایدا اسدت    ،های داستان باشد شصصيتبان یکی از ج( نسبت در روایت اگر از ز
 رکه یک وصف مستقيم از زبان .ود نویسنده باشد

 گردند عبارتند از:میبر ومحتوا عوام ی که به مضمون

سدا ی   طفو يت و جوانی باالتر از نسبت آن در سا ميدان ایا نسبت در سنيا : عمر ر1
 رو پيری است

ایدا بده    و ،جنس: نسبت فع  بر صفت نزد زنان در مقایسه با مدردان بيخدتر اسدت    ر2
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بایدد بده آنهدا توجده      ،شمرد که در تح يد  نتدایج  می.ود عوام ی را بر معاد ةبوزیمان در 
 شدک  و  ةهستند، به مقو د  گوار  بر صفت تأثيرعوام ی که بر ميزان نسبت فعبر.ی از  شودر

عوامد    رگيرندد  ت میئنخ بعضی دیرر از محتوا و مضمون اثر گردند واثر ادبی برمی سا.تار
 از: سا.تاری عبارتند

 استر بيختر (شتاری)نو مکتوب کالم از )گفتاری( منطو  کالم در صفت بر فع  ر نسبت1

زبدان فصديب نوشدته شدده      ههایی که بد گویش در مقایسه با متاهای دارای  هجه ور متا2
 ردارای نسبت باالتری از فع  .واهند بود ،باشند
.دود شدعر و نثدر نيدز دارای اندواع و      تر از نثر بيختر اسد  ،ر نسبت فع  بر صفت در شعر3

 ، از جم ه:هستندفنون مصت فی 

 آثاراز  ،نامه نمایشو ،اصه، اصيده، روایت مانند ادبی آثاردر نسبت فع  بر صفت  ا ف(
  رع می باالتر است

و  ،.بددر، مقا دده، شددر،  ماننددد ایایددا نسددبت در نثددر ادبددی بدداالتر از نثددر روزنامدده    ب(
 راست نراری حاشيه
  استر نامه نمایش مانندایا نسبت باالتر از شعر موتوعی  ،شعر غناییدر  ج(

مطا ب نيز یکی از عوام  شک ی تأثيرگوار بر ميزان نسبت فعد  بده صدفت     ارائة ةر نحو4
 از جم ه: رباشدمی

های مونو وگ  تر از پاراگرافپائيا ،وصفی های روایی و در پاراگرافایا نسبت ا ف( 
 رباشد می گویی()تک

   راست نفره( کمتر از گفتروی دوگویی در مونو وگ )تکایا نسبت ب( 

باالتر از ایدا اسدت    ،های داستان باشد شصصيتبان یکی از ج( نسبت در روایت اگر از ز
 رکه یک وصف مستقيم از زبان .ود نویسنده باشد

 گردند عبارتند از:میبر ومحتوا عوام ی که به مضمون

سدا ی   طفو يت و جوانی باالتر از نسبت آن در سا ميدان ایا نسبت در سنيا : عمر ر1
 رو پيری است

ایدا بده    و ،جنس: نسبت فع  بر صفت نزد زنان در مقایسه با مدردان بيخدتر اسدت    ر2
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136 / تحلیل سبک شناسی آماری بخشی از رسالة »التوابع و الزوابع« ابن شهید و رسالة »الغفران« ...

، 1مي ر ؛ 73-83 :1992)مص و،،  رطفی بودن زنان نسبت به مردان استد ي  عا
(45د  52: 1969، 2؛ آنتوش 57د  65: 1963
 :داند ع می را از ارار زیر می های هر کدام از دو سبک ادبی و ویژگیاحمد ا خایب 

ا.تالف اول بيا دو سبک ایا است کده انفعدال یدا عاطفده در سدبک ادبدی درکندارر1
ویژگدی   معدارف عق دی،   ،اما در سدبک ع مدی   ،دافکار وجود دار تریا حقای  و مهم

 ؛زبان عاطفده اسدت  سبک ادبی  سبک ع می زبان عق ، وتر آن اس ةاص ی در شاک 
ردر سبک ادبی نتایج کمتر بر اواعد ع می تکيه دارد ،به عبارت دیرر

 .ددمت بده معرفدت و    آمدوزش و  هدف از آوردن حقای  در سبک ع مدی بده اصدد   ر2
در جدان   وعاطفده  برانريصتا انفعال ،بارور نمودن عق  است اما هدف از سبک ادبی

 رباشد.واننده و شنونده می
شدود   تيزبينی شدنا.ته مدی   ت وحدّ و ،وتعم  داشتا در موتوعبه دات سبک ع می ر3

شدنا.ته   ادبدی  گوارتأثير های زیبایی و تواف در گورگاهدبی به که سبک ا در حا ی
دروش می

نمداد عقد     ،های هندسی در سبک ع مدی  صفت و یاراام حساب اصطالحات ع می ور4
آهنرديا در  ک مدات  هدای بددیعی و   صدفت  که صور .يدال و  باشد در حا یي  میدا

رباشدنماد انفعال عمي  می ،سبک ادبی
 امدا شود  میشنا.ته  ،از عق  سرشارت گرفتا نخئ وتو، و سبک ع می به سهو ت ور5

روف اسدت، تدا زمدانی کده از یدک      معد  ،محکم ادا شددن  سبک ادبی به اوی بودن و
رنمایدزنده و پویا تعبير می اویِ ةعاطف

کده سدبک    در حدا ی  ،شدوند  ظاهر نمیدر اشکال مصت ف ها  اندیخه ،در سبک ع میر6
بده نمدایش    ،هدای مصت دف بيدانی    صدورت  بده و آن را  گزیند برمیادبی یک معنی را 

 ر(112: 1963ا خایب، ) گوارد می
کده  انتصداب شدده   با موتوعات متفداوت  شهيد  ابا «ا زوابع ا توابع و» ةپانزده متا از رسا 

 بدیا شر، است: هاآن ة بررسینتيج

1 Miller
2 Antosch

 «ا زوابع ا توابع و» ةص در رسا  ف ن: 1جدول 
ها صفتتعداد  ن ف ص ها فع تعداد    متا 

 رسالة الحلواء 135 9 15
05/13  صاحب اإلفليلي 54 4 
50/12  صاحب بليع الزمان 50 4 

66/9  صاحب أبي اسحاق بن حمةام 29 3 
05/8  شيبان طرفه 51 6 
33/18  صاحب اليحتري 55 3 
05/32  شيبان قيس بن الخبيم 65 2 
05/12  شيبان امرئ الييس 75 6 

63/8   عيلالحميل صاحيا الجاحظ 95 11 
63/8  صاحب أبي البيةب 95 11 
 صاحب أبي تمام 84 9 33/9
 األ زة األدبيةة 109 12 08/9
 لغة الحمير 87 7 42/12
 رجع إلي أنف الناقة 45 2 50/22
 صاحب أبي نواس 160 12 33/13

 

بررسدی   ةانتصاب شده که نتيجبا موتوعات متفاوت ی معرّ «ا غفران» ةپانزده متا از رسا 
   بدیا شر، است: آنها

 «ا غفران» ةرسا  ص در ف ن :2جدول 
ها تعداد صفت ن ف ص ها تعداد فع    متا 

75/10  فاطمة بنت محمل 129 12 
76/5  عمر بن الکلثوم 75 13 
77/6 بن عيل المبلب حمزة 61 9   
05/14  ملح رضوان 58 4 

33/7  تميم بن أبي 66 9 
61/7  الخنساء السةلميةة 99 13 

 سييويه 100 4 25
 بابک 45 5 9
36/4  ميميةة المخيل السعلي 48 11 
33/11  مذهب الحلول 34 3 
 حسان بن ثابت 62 4 05/15

 ملح زفر 47 6 83/7
 آدم 55 10 05/5
 عنترة العيسي 160 25 04/6
 الفرزدق 158 26 07/6
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 «ا زوابع ا توابع و» ةص در رسا  ف ن: 1جدول 
ها صفتتعداد  ن ف ص ها فع تعداد    متا 

 رسالة الحلواء 135 9 15
05/13  صاحب اإلفليلي 54 4 
50/12  صاحب بليع الزمان 50 4 

66/9  صاحب أبي اسحاق بن حمةام 29 3 
05/8  شيبان طرفه 51 6 
33/18  صاحب اليحتري 55 3 
05/32  شيبان قيس بن الخبيم 65 2 
05/12  شيبان امرئ الييس 75 6 

63/8   عيلالحميل صاحيا الجاحظ 95 11 
63/8  صاحب أبي البيةب 95 11 
 صاحب أبي تمام 84 9 33/9
 األ زة األدبيةة 109 12 08/9
 لغة الحمير 87 7 42/12
 رجع إلي أنف الناقة 45 2 50/22
 صاحب أبي نواس 160 12 33/13

 

بررسدی   ةانتصاب شده که نتيجبا موتوعات متفاوت ی معرّ «ا غفران» ةپانزده متا از رسا 
   بدیا شر، است: آنها

 «ا غفران» ةرسا  ص در ف ن :2جدول 
ها تعداد صفت ن ف ص ها تعداد فع    متا 

75/10  فاطمة بنت محمل 129 12 
76/5  عمر بن الکلثوم 75 13 
77/6 بن عيل المبلب حمزة 61 9   
05/14  ملح رضوان 58 4 

33/7  تميم بن أبي 66 9 
61/7  الخنساء السةلميةة 99 13 

 سييويه 100 4 25
 بابک 45 5 9
36/4  ميميةة المخيل السعلي 48 11 
33/11  مذهب الحلول 34 3 
 حسان بن ثابت 62 4 05/15

 ملح زفر 47 6 83/7
 آدم 55 10 05/5
 عنترة العيسي 160 25 04/6
 الفرزدق 158 26 07/6
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138 / تحلیل سبک شناسی آماری بخشی از رسالة »التوابع و الزوابع« ابن شهید و رسالة »الغفران« ...

 «ا غفران» و «ا زوابع ا توابع و» ةص در رسا  ف ن ميانريا: 3جدول 
 «ا غفران»ة رسا  «ا زوابع ا توابع و» ةرسا 

 1197 ها تعداد فع  1189 ها تعداد فع 
 154 ها تعداد صفت 101 ها تعداد صفت

 77/7 ميانريا نسبت 77/11 ميانريا نسبت


 
 «ا زوابع ا توابع و» ةدر رسا ص  ف ن :1شکل 

 

 
 «ا غفران» ةص در رسا  ف ن :2شکل 

 

 ةشدهيد نسدبت بده رسدا      ابدا « ا توابدع وا زوابدع  » ةیابيم که رسا  دو رسا ه، درمی ةاز مقایس
 زیرا: تر است ی، ادبیمعرّ« ا غفران»

 نرداری و  مده نا هدای  هحدوز  ،داشدت را عباسدی   ةدورنثر  عاب  اند س رن  و ةنثر دورر 1
زمديا رواج   ر مخدر  هدایی کده د   فندون  اغدرا  و نثدر ایدا دوره،    ومکاتبات افدزایش یافدت   

، روی آوردن بدده سددوی در زمددان .الفددت م ددوک ا طوائددف  گرفددتر مددی بددر در، ندداشددت
 شددند، و  اغدرا  آن  ةشديفت  به سوی نثدر روی آوردندد و   نبایاد ،ت گرفتآموزی شد ع م

تا  رو به زوال نهاد تدریج به نثر ،بعد از آن اما، آن گسترش دادنددررا های ارزشمندی  بحث
 مانندد  فظی  های صنعت و ،(819: 1367،یا فا.ور) دسا.تری ش تجم ی و تزیينی و که ایا

بيان تفکدر صداحبان   برای ها  رسا ه آن غ به کرد وبرموازنه  و ،اغرا  در مقاب ه ،جناس ،سجع
در  هدا  صدنعت کردندر افزایش ایا گونه ، تکيه های بدیعی زیبایی هنری و تصویرهایبر  هاآن

شدهيد کده از    ابدا  ةرسا  ؛شود فتا نسبت فع  به صفت مییک اثر ادبی یا رسا ه، باعث باال ر
 و بدددیع هددای صددنعت ثنی نيسددت واز ایددا مقو دده مسددت ،باشددد انددد س مددی ةهددای دور رسددا ه

 ةشدهيد از رسدا    ابدا  ةبده همديا د يد  رسدا      ،شود دیده می فراوانی آن بهنری دره تصویرهای
 باشدر تر می ی ادبیمعرّ

 ؛مخددرای بددود ةازده مدديالدی، تق يدددی از ادب دوراند سددی ابدد  از اددرن یدد ةادب دورر 2
د س بده  اند  ةادب دور ی،کده در ادرن یدازدهم مديالد     ایا تق يد کاهش یافت تا ایا تدریج به

 به .ود اعتمداد کنندد   ها باعث گردید که اند سی امرایا شکوفا شدر  ،فض  ا.تالط فرهنری
 در ذو  ادبدی شدکوفا شدد تدا حددی کده       تو يد اثر منتخر گردید و فرهن  و ،دنبال آن به و

باعدث شدد    و گواشدت اندد س   ةأثير بسدياری در نثدر دور  تایا شکوفایی  سابقه بودر بی شر 
جایی که رسدا ه بده اسد وب    از آن رآورندتحریر در ةبه رشت را های بسياری رسا ه ،نویسندگان

اندد س بده    ةکه نثدر دور  بودپيخرفتی  د ي  شکوفایی و ادبيت آن بيختر به ،مخهور استادبی 
 ةدر رسدا   کده  بسياری گرفت شکوفایی تأثير  شهيد از ایا پيخرفت و ر اباه بودآن دست یافت

 رتر است ادبیی ده از سبک معرّاز ایا رو سبک ایا نویسن ،مخهود استاو 
  

 «ا زوابع ا توابع و» ةص در رسا  ف ميانريا ن :4جدول 
 کمتریا بيختریا

 هشيطان طرف متا رسا ه شيطان ايس با ا صطيم متا رسا ه
 51 تعداد افعال 65 تعداد افعال

 6 تعداد صفات 2 تعداد صفات
 05/8 ميانريا نسبت 05/32 ميانريا نسبت
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، روی آوردن بدده سددوی در زمددان .الفددت م ددوک ا طوائددف  گرفددتر مددی بددر در، ندداشددت
 شددند، و  اغدرا  آن  ةشديفت  به سوی نثدر روی آوردندد و   نبایاد ،ت گرفتآموزی شد ع م

تا  رو به زوال نهاد تدریج به نثر ،بعد از آن اما، آن گسترش دادنددررا های ارزشمندی  بحث
 مانندد  فظی  های صنعت و ،(819: 1367،یا فا.ور) دسا.تری ش تجم ی و تزیينی و که ایا

بيان تفکدر صداحبان   برای ها  رسا ه آن غ به کرد وبرموازنه  و ،اغرا  در مقاب ه ،جناس ،سجع
در  هدا  صدنعت کردندر افزایش ایا گونه ، تکيه های بدیعی زیبایی هنری و تصویرهایبر  هاآن

شدهيد کده از    ابدا  ةرسا  ؛شود فتا نسبت فع  به صفت مییک اثر ادبی یا رسا ه، باعث باال ر
 و بدددیع هددای صددنعت ثنی نيسددت واز ایددا مقو دده مسددت ،باشددد انددد س مددی ةهددای دور رسددا ه

 ةشدهيد از رسدا    ابدا  ةبده همديا د يد  رسدا      ،شود دیده می فراوانی آن بهنری دره تصویرهای
 باشدر تر می ی ادبیمعرّ

 ؛مخددرای بددود ةازده مدديالدی، تق يدددی از ادب دوراند سددی ابدد  از اددرن یدد ةادب دورر 2
د س بده  اند  ةادب دور ی،کده در ادرن یدازدهم مديالد     ایا تق يد کاهش یافت تا ایا تدریج به

 به .ود اعتمداد کنندد   ها باعث گردید که اند سی امرایا شکوفا شدر  ،فض  ا.تالط فرهنری
 در ذو  ادبدی شدکوفا شدد تدا حددی کده       تو يد اثر منتخر گردید و فرهن  و ،دنبال آن به و

باعدث شدد    و گواشدت اندد س   ةأثير بسدياری در نثدر دور  تایا شکوفایی  سابقه بودر بی شر 
جایی که رسدا ه بده اسد وب    از آن رآورندتحریر در ةبه رشت را های بسياری رسا ه ،نویسندگان

اندد س بده    ةکه نثدر دور  بودپيخرفتی  د ي  شکوفایی و ادبيت آن بيختر به ،مخهور استادبی 
 ةدر رسدا   کده  بسياری گرفت شکوفایی تأثير  شهيد از ایا پيخرفت و ر اباه بودآن دست یافت

 رتر است ادبیی ده از سبک معرّاز ایا رو سبک ایا نویسن ،مخهود استاو 
  

 «ا زوابع ا توابع و» ةص در رسا  ف ميانريا ن :4جدول 
 کمتریا بيختریا

 هشيطان طرف متا رسا ه شيطان ايس با ا صطيم متا رسا ه
 51 تعداد افعال 65 تعداد افعال

 6 تعداد صفات 2 تعداد صفات
 05/8 ميانريا نسبت 05/32 ميانريا نسبت
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شديطان  »مدتا ن در آمتغيدر اسدتر بيخدتریا    « ا زوابدع  ا توابع و» ةص در رسا  ف ميانريا ن
 استر« هان طرفشيط» متاوکمتریا آن در « ايس با ا صطيم

 
 «ا غفران» ةص در رسا  ف يانريا نم :5جدول 

 کمترين بيشترين
 ميميةة المخيل السعلي متن رساله سييويه متن رساله
 48 تعلاد افعال 100 تعلاد افعال
 11 صفاتتعلاد  4 تعلاد صفات

 36/4 ميانگين نسيت 25 ميانگين نسيت
 

وکمتدریا  « بویهسدي » متان در آمتغير استر بيختریا « ا غفران» ةرسا ص در  ف ميانريا ن
 شدهيد و  ابدا  در رسدا ة  ص ف نا.دتالف ميدانريا    استر« ميمية ا مصب  ا سعدی» متاآن در 

 کدارگيری  در بده  یا کاهش افزایش و های سا.تاری مانند ناشی از ا.تالف در ویژگیی معرّ
 اشدعار اسدتعمال   نحدوة  در همچنديا  و  فظی مانند سجع، جناس، طبدا ، موازنده،   های  صنعت
هدا محتدوایی هدم     ایدا ا.دتالف ناشدی از ویژگدی    بستری داردر  در نثر رسا ه یا کم(، )زیاد و

شده است، نسدبت  انی نراشته که در سنيا جو آن اسمت از رسا ه، عمرمثالً در عنصر  ،است
از ادبيدت   ،تحریدر در آمدده اسدت    بده رشدتة   یا پيدری   و سا ی هایی که در سنيا ميان به بصش

   در آن بيختر استر ص ف ن ، وباشد می باالتری بر .وردار
 ا توابدع و »  ةرسدا  در ص ف نسدبب افدزایش    که بوزیمان ة در معاد عوام  مهم واساسی

بدر اسداس    باعث ادبيت سبک دو رسا ه ی گردیده ومعرّ« ا غفران» ةرسا  وشهيد  ابا« ا زوابع
 عبارتند از: ،شده ایا معاد ه
« ا غفدران » و« ا زوابع ا توابع و» ةاگر در دو رسا ر های مرتبط با فرم وسا.تار ویژگیا ف( 

کده   اندد  ر .دود، اشدعار بسدياری بده کدار بدرده      یابيم که دو نویسنده در نث نيک بنرریم، درمی
 وندو   )سصنان در بدیع هاآنیا برای اظهار مهارت  و سرودن اشعاردر  هاآن اییتوان ةدهند نخان
 ص ف نبوزیمان آمده اسدت،   ةمعاد همان طور که در  و ،(259 :1983، ها خکع)است  تازه(

 بدا دادت در  همچنيا   ر(81: 1992مص و،، ) نسبت به متون نثری بيختر استمتون شعری در 

هدای   ویژگدی  واسدت  گفتداری   یابيم که  زبدان آنهدا   ها، درمی شده در رسا ه کارگرفته زبان به
ه بده آن، کده ارتباطدات را آسدان     معدانی پيوسدت   زبان گفتاری عبارتند از ا روهدای صدوتی و  

در زبدان   ص ف نیدابيم کده    بوزیمدان درمدی    ة(ر با مراجعه به معاد60: 1379کوئا، )کند  می
کده حفدم ميدراث    که عبارتند از ثبت تصاویری از گفتدار  - زبان نوشتاری نسبت به  گفتاری

ایدا   و ،بداالتری بر.دوردار اسدت    ادبيدت  ةاز درجد  -(60)همدان:   کند فرهنری را تسهي  می
( ر ایا اسم نيدز یکدی   81: 1992مص و،، )دهد  ، یک اثر را به سمت ادبيت سو  میویژگی

    بوزیمان استر ةبودن سبک رسا ه بر اساس معاد  از عوام  ادبی
 در آثار ادبی مانند اصه، روایدت، و  ص ف ن.ود بيان داشته است که   ةبوزیمان در معاد

از ندوع نثدر ادبدی     نيدز  رسدا ه  ر(80 همان:) بيختر است ای روزنامه و غيره نسبت به آثار ع می
 رگيدرد  بدر مدی   درهای ادبی را  آرایه ةادبيات بنا شده است، هم یةنثر ادبی چون بر پا و ،است

غيدره را در .دود    های  فظی مانند سجع، جناس، تضاد، مبا غه، و ها، صنعت در حقيقت رسا ه
ایدا   ؛باشدد  آن اثدر مدی  هدا بدرای زیباشناسدی سدبک      کارگيری ایدا صدنعت   به و ،جمع دارند

های های سبک ادبی تکيه بر تصدویر  شودر از ویژگی ها دیده می در رسا ه فراوانی ها به صنعت
یدا .دود   ا و ،(302 همان:)اعتقادات نویسنده است  های  فظی در بيان تفکر و زیبایی بيانی و

 تدر  زدیدک دو شاعر به سبک ادبدی ن  ةبه هميا د ي  رسا  ؛شود می ص ف نعام ی در افزایش 
   هستندر

بدر اسداس معاد دة     ص ف نعدث افدزایش   عدوام ی اسدت کده با   رو نيز از دیرر سبک گفت
شهيد در  ابا رشود شيطان او آشکار می بيا نویسنده و روایا روش در گفت ؛شود بوزیمان می

بديا آنهدا گفتروهدای ادبدی شدک        شدود و  رو مدی  هزميا روب های مخر  .ود با شيطان ةرسا 
بيا آنهدا گفتروهدایی شدک      رود و .ود به دیدار دوز.يان می ةدر رسا  نيز یگيردر معرّ می
ی هدا  کده نظدرش را دربدارة بسدياری از شصصديت     .واهد  اار، می همچنيا از ابا گيرد و می

سدبک  در  ص ف نبوزیمان آمده اسدت،   ةگونه که در معاد  همان ادبی توتيب دهدر دینی و
  (ر81: همان)گویی( است  )تک گرو بيختر از مونو وگفت

از مخهورتریا تأ يفدات دو نویسدنده هسدتندر ایدا دو     « ا غفران»و« ا زوابع ا توابع و» ةرسا 
 شود و در آنها دیده می فراوانی انريز به تصویرهای .يال و اثر، شک  وسا.تار داستانی دارند
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هدای   ویژگدی  واسدت  گفتداری   یابيم که  زبدان آنهدا   ها، درمی شده در رسا ه کارگرفته زبان به
ه بده آن، کده ارتباطدات را آسدان     معدانی پيوسدت   زبان گفتاری عبارتند از ا روهدای صدوتی و  

در زبدان   ص ف نیدابيم کده    بوزیمدان درمدی    ة(ر با مراجعه به معاد60: 1379کوئا، )کند  می
کده حفدم ميدراث    که عبارتند از ثبت تصاویری از گفتدار  - زبان نوشتاری نسبت به  گفتاری

ایدا   و ،بداالتری بر.دوردار اسدت    ادبيدت  ةاز درجد  -(60)همدان:   کند فرهنری را تسهي  می
( ر ایا اسم نيدز یکدی   81: 1992مص و،، )دهد  ، یک اثر را به سمت ادبيت سو  میویژگی

    بوزیمان استر ةبودن سبک رسا ه بر اساس معاد  از عوام  ادبی
 در آثار ادبی مانند اصه، روایدت، و  ص ف ن.ود بيان داشته است که   ةبوزیمان در معاد

از ندوع نثدر ادبدی     نيدز  رسدا ه  ر(80 همان:) بيختر است ای روزنامه و غيره نسبت به آثار ع می
 رگيدرد  بدر مدی   درهای ادبی را  آرایه ةادبيات بنا شده است، هم یةنثر ادبی چون بر پا و ،است

غيدره را در .دود    های  فظی مانند سجع، جناس، تضاد، مبا غه، و ها، صنعت در حقيقت رسا ه
ایدا   ؛باشدد  آن اثدر مدی  هدا بدرای زیباشناسدی سدبک      کارگيری ایدا صدنعت   به و ،جمع دارند

های های سبک ادبی تکيه بر تصدویر  شودر از ویژگی ها دیده می در رسا ه فراوانی ها به صنعت
یدا .دود   ا و ،(302 همان:)اعتقادات نویسنده است  های  فظی در بيان تفکر و زیبایی بيانی و

 تدر  زدیدک دو شاعر به سبک ادبدی ن  ةبه هميا د ي  رسا  ؛شود می ص ف نعام ی در افزایش 
   هستندر

بدر اسداس معاد دة     ص ف نعدث افدزایش   عدوام ی اسدت کده با   رو نيز از دیرر سبک گفت
شهيد در  ابا رشود شيطان او آشکار می بيا نویسنده و روایا روش در گفت ؛شود بوزیمان می

بديا آنهدا گفتروهدای ادبدی شدک        شدود و  رو مدی  هزميا روب های مخر  .ود با شيطان ةرسا 
بيا آنهدا گفتروهدایی شدک      رود و .ود به دیدار دوز.يان می ةدر رسا  نيز یگيردر معرّ می
ی هدا  کده نظدرش را دربدارة بسدياری از شصصديت     .واهد  اار، می همچنيا از ابا گيرد و می

سدبک  در  ص ف نبوزیمان آمده اسدت،   ةگونه که در معاد  همان ادبی توتيب دهدر دینی و
  (ر81: همان)گویی( است  )تک گرو بيختر از مونو وگفت

از مخهورتریا تأ يفدات دو نویسدنده هسدتندر ایدا دو     « ا غفران»و« ا زوابع ا توابع و» ةرسا 
 شود و در آنها دیده می فراوانی انريز به تصویرهای .يال و اثر، شک  وسا.تار داستانی دارند
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 پدی آمددن  در پدی ایدا ميدراث از .دالل     و ،دند بهدای داسدتانی ادرار دار    ميراث گران ةدر زمر
)طدوالنی  هدا، حرکدت، در کندار اسدتطراد      ها، اعضا، صوت موصوف با تصویرهایی در رن 

که سدا.تار داسدتانی، آن را   گاه بازگختا به کالم پيخيا جهت تکمي  آن(  شدن کالم و آن
، داسدتان .يدا ی بده    «زوابدع ا توابدع و ا » ةرسدا  ر (91 :2006)مرامدی،   گردد ط بد، ظاهر می می

 ،ورزندد  مدی به امدر آن عنایدت    ،زهير با نمير ،همراه مریدش شهيد به ابا ،دنيای شيطان است
هدای   ندزاع  هدای ادبدی و   بينخدان گفتردو   ، وکندد  میزميا دیدار  های مخر  شهيد با شيطان ابا

کده  پدس از آن   نویسدد و  اار، می را از زبان ابا« ا غفران»ی  رسا ة گيردر معرّ میشک   زبانی
نی را جا شداعرا در آن وپردازد  کند، به توصيف بهخت می می جایراه وی را در بهخت تصور

 ورود  ر وی همچنيا به دیدار دوز.يان مدی اند ، با شفاعت وارد شدهبيند که با وجود گناه می
ادار، پاسدصی صدریب     بدرای ابدا   دهدد و  ی بده ایدا داسدتان .اتمده مدی     جوابيه، معرّ در ادامة

ایدا   دهددر  ادبدی توتديب مدی    ی دیندی و ها نظرش را دربارة بسياری از شصصيت نویسد و می
ادات  ه ازاسدتفاد  های فع  و کارگيری صيغه در به ها وروایت در بيان رویداد ةشيو سبک در

همدان   و شدود  اسدتعمال مدی   هدا  شده در داستان رفتهکار ، برای تس س  منطقی حوادث بهیربط
زبددان یکددی از  داسددتان اگددر از  در  ص ف نبوزیمددان آمددده اسددت،   ةگوندده کدده در معاد دد 

ایدا  « ا غفدران »و« ا زوابدع  ا توابدع و »ة گونه که در دو رسا  انهم - های داستان باشد شصصيت
سدنده باشدد، از ادبيدت    یکه یک وصف مستقيم از زبان .دود نو  نسبت به زمانی -چنيا است

دبدی اسدت کده    هدای سدبک ا   ایا از ویژگدی  (ر81: 1992)مص و،،  ر.وردار استبباالتری 
       شودر می ص ف نباعث افزایش 

هر دو نویسدنده در رسدا ة    شودر های تخبيه ظاهر می ارگيری اس وبک در بهسبک وصفی 
 نوبدة  جویندد کده بده    ویژه تخبيه مدد می های مجازی به ها از ترکيب .ود برای توصيف پدیده

بوزیمان آمده اسدت، در   همان طور که در معاد ة و را در پی دارد ها فع .ود افزایش تعداد 
 ر(81: همدان ) د که ادبيت آن اثر را بده دنبدال دارد  کن می افزایش پيدا ص ف نسبک وصفی، 

از  سرشدار  بينيم که ایا دو رسدا ه  می «ا غفران»و« ا توابع وا زوابع» تحقي  در رسا ةهمچنيا با 
نویسنده برای  و ،توتيب هستند ر، ونيازمند شکه  هستند یت ميحات و دشوار ک مات مبهم و

 و آشدکار شددن معندی   جهدت   - هدا آنبسدتا متدرادف    ه کدار بد  وایا گونده از ک مدات    شر،

در  هدا  فعد  زیاد کاربرد  بوزیمان ةبا توجه به معاد  بردر بسيار استفاده می ،افعالاز  -ت ميحات
  سازدر را به ادبيت نزدیک می اثر  آن شود و می ص ف ن، باعث افزایش یک اثر

بده   ،بوزیمدان  ةکده در معاد د   هدایی  مخصصده ر محتدوا  های مرتبط با مضمون و ب( ویژگی
بده   ص ف ننمدودار  در نگرد جنس برمی عمر و به دو مقو ة ،دنباش مرتبط می مضمون و محتوا

کندد،   مدی ش پيددا  جدوانی افدزای   ایا نسبت در سنيا نوجدوانی و  ارتباط داردرمراح  عمر نيز 
شدهيد تقریبداً چهد  وچهدار سدال       ابدا   (ر80 همدان: ) یابد سا ی کاهش می کهاو ی در سنيا 

چدون ایدا    و ،را نوشت« ا زوابع ا توابع و» ، ایا نویسندة توانا در طول ایا مدت رسا ةزیست
 یابدد و  افدزیش مدی   آندر  ص ف ن ،رسا ه در سنيا جوانی توسط نویسنده نراشته شده است

یبداً  ی تقرا عالء معدرّ ابدو امدا   شدودر  یابد، آن اثر به ادبيت نزدیک مدی  افزایش ص ف نچه هر 
.دود را   ده در طدول ایدا مددت توانسدت رسدا ة     ایا نویسدن  ،سال زندگی کرد شش هختاد و
یابد، به هميا د يد  اسدت    سا ی کاهش می سا ی وکها ص در ميان ف پيداست که ن ،بنویسد

 هدای رسدا ة   ی بر.دی از بصدش  چرا که معدرّ  ،تر است ادبی شهيد از رسا ة معری رسا ة اباکه 
شدته  هایی که در سنيا باالی عمر .دود نو  ن بصشدر آ سا ی نراشت و ميان .ود را در سنيا

 ،هدایی کده در اوان جدوانی .دود نراشدته اسدت       آن اسدمت ص در آن نسبت بده   ف است، ن
     رتراست پایيا

عنصدر جدنس    ،باشدد  ومضدمون مدرتبط مدی   بده محتدوا   معاد ه از دیرر عوام ی که در ایا 
ندزد زندان    ص ف نرودر  ردن سبک زنان از مردان به کدار مدی  جدا ک ایا ویژگی برای استر

از مدردان اسدت   انفعا ی است که در زندان بيخدتر    د ي  عاطفه و ایا به و ،باالتر از مردان است
گرایدی سدو     عقد   منط  وبيختر به سوی  ند وعاطفه نسبت به زنان دورترنظر زیرا مردان از 

ا بته باید توجه داشت که ایا ویژگدی در ادبدی بدودن سدبک دو      (ر12 :2008ا عرجا، )دارند 
 نویسنده تأثيری ندارد، چرا که سبک هر دو نویسنده، مردانه استر
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در  هدا  فعد  زیاد کاربرد  بوزیمان ةبا توجه به معاد  بردر بسيار استفاده می ،افعالاز  -ت ميحات
  سازدر را به ادبيت نزدیک می اثر  آن شود و می ص ف ن، باعث افزایش یک اثر

بده   ،بوزیمدان  ةکده در معاد د   هدایی  مخصصده ر محتدوا  های مرتبط با مضمون و ب( ویژگی
بده   ص ف ننمدودار  در نگرد جنس برمی عمر و به دو مقو ة ،دنباش مرتبط می مضمون و محتوا

کندد،   مدی ش پيددا  جدوانی افدزای   ایا نسبت در سنيا نوجدوانی و  ارتباط داردرمراح  عمر نيز 
شدهيد تقریبداً چهد  وچهدار سدال       ابدا   (ر80 همدان: ) یابد سا ی کاهش می کهاو ی در سنيا 

چدون ایدا    و ،را نوشت« ا زوابع ا توابع و» ، ایا نویسندة توانا در طول ایا مدت رسا ةزیست
 یابدد و  افدزیش مدی   آندر  ص ف ن ،رسا ه در سنيا جوانی توسط نویسنده نراشته شده است

یبداً  ی تقرا عالء معدرّ ابدو امدا   شدودر  یابد، آن اثر به ادبيت نزدیک مدی  افزایش ص ف نچه هر 
.دود را   ده در طدول ایدا مددت توانسدت رسدا ة     ایا نویسدن  ،سال زندگی کرد شش هختاد و
یابد، به هميا د يد  اسدت    سا ی کاهش می سا ی وکها ص در ميان ف پيداست که ن ،بنویسد

 هدای رسدا ة   ی بر.دی از بصدش  چرا که معدرّ  ،تر است ادبی شهيد از رسا ة معری رسا ة اباکه 
شدته  هایی که در سنيا باالی عمر .دود نو  ن بصشدر آ سا ی نراشت و ميان .ود را در سنيا

 ،هدایی کده در اوان جدوانی .دود نراشدته اسدت       آن اسدمت ص در آن نسبت بده   ف است، ن
     رتراست پایيا

عنصدر جدنس    ،باشدد  ومضدمون مدرتبط مدی   بده محتدوا   معاد ه از دیرر عوام ی که در ایا 
ندزد زندان    ص ف نرودر  ردن سبک زنان از مردان به کدار مدی  جدا ک ایا ویژگی برای استر

از مدردان اسدت   انفعا ی است که در زندان بيخدتر    د ي  عاطفه و ایا به و ،باالتر از مردان است
گرایدی سدو     عقد   منط  وبيختر به سوی  ند وعاطفه نسبت به زنان دورترنظر زیرا مردان از 

ا بته باید توجه داشت که ایا ویژگدی در ادبدی بدودن سدبک دو      (ر12 :2008ا عرجا، )دارند 
 نویسنده تأثيری ندارد، چرا که سبک هر دو نویسنده، مردانه استر
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 سبک هر دو رسا ه همان سبک ادبی استر ،معاد ه ایا ر  بر اساس1
دو عندوان  گدردد، در   مدوکور مدی   ةدر دو رسدا   ص ف ناز عوام ی که باعث افزایش ر 2

 توان ارار داد: می
 سبک داستانی، وصدفی و نثر،  که شام  درآميصتری شعر و های سا.تاری ا ف( ویژگی

 رباشد می نثر ادبی رسا ه ، واستعمال افعال ،ای رسا ه، زبان رسا ه محاوره
ا بته عنصر جنس مرتبط بدا   شودر شام  عنصر عمر می فقط کههای محتوایی  ب( ویژگی

نویسدی   ا سدبک هدر دو نویسدنده، سدبک مردانده     زیر گردد در دو رسا ه نمی ص ف نافزایش 
 استر
شدهيد از سدبک    بوزیمان دریدافتيم کده سدبک ابدا     ةتح ي  دو رسا ه بر اساس معاد  بار 3

 زیرا: تر است ی ادبیمعرّ
 های  فظدی  شدن در صنعت غر  وتزیينی وتجم ی شدن اند س به سمت  ةنثر دور ا ف(

 اثر در نتيجه آن ،شود می ص ف نباعث افزایش  ها کارگيری ایا صنعت به و سو  پيدا کرد،
 کندر را کسب می ادبيت باالیی درجة

شهيد نيز از  ابا و شکوفا شدبه فض  ا.تالط فرهنری با دیرر م  ، اند س  نثر دورة ب( 
 ایا شکوفایی تأثير پویرفتر

.دود را در سدنيا    رسدا ة  چهدار سدال عمدر کدرد و     ج( عنصر عمدر: ابدا شدهيد چهد  و     
سدا ی   کهدا  نسدبت بده دورة   ص ف نجوانی نوشتر پيداسدت کده در ایدا سدنيا      نوجوانی و

ی که بصخی از رسا ة .ود را بر .الف معرّ شودر تر شدن یک اثر می باالست که باعث ادبی
 سا ی نراشتر در سنيا ميان

استر با توجه بده تح يد  دو   ر در مقدمه بيان داشتيم که سبک رسا ه، همان سبک ادبی 4
 ردست یافتيمنيز به ایا فرتيه بوزیمان   رسا ة موکور بر اساس معاد ة

 
 منابع

المکتيةة الحليثةة   : بيةر ت  .أبوالعالء المعرّي )حياته  شةعر(   .أبو مصلح، کمال  آخر ن )التا 
 للبياعة  النشر.

: بيةر ت  .اليستانيس ببر تحييق .الز ابع رسالة التوابع   .بن شهيل، أحمل بن أبي مر ان )التا ا
 صادر.ة مکتي

(ر شنا.ت ونقد آماری سبک اسدتعاره در اشدعار شدریف رتدی، دعبد       1391)اميدوار، احمد 
ادبيدات وع دوم    دانخراه .وارزمی تهرانر دانخکدةدکتری،  رسا ة .زاعی ومهيار دی میر

 انسانیر

  منشورات ذ ي اليربي. :قم .6ط  .3. ج المجاني الحليثة . 1430اليستاني، فؤاد أفرام )

شناسی به غز يدات سديميا    نراهی سبک(ر »1393مژگان ونارجی ) حجازی، بهجت ا سادات و
-نثر فارسدی )بهدار ادب( ع مدی    شناسی نظم و سبک  تصصصی فص نامة«ر د.ت وحيدی

 ر41-61صس ر 23پياپی  سال هفتمر شمارةپژوهخیر 

 رسةالة . الموحةلين عصر في األنللس أدب في  أثرها األنللسيةة . 1٩٩٧جمانه ) رجب، الياشا
 حلب. جامعة. ماجستير

 : مکتية النهضة المصريةة.مصر .٧ط .األسلوب . 1٩٧6الشايب، أحمل )

 .دار صادر :بير ت .1ط .بليع الزمان الهمذاني  .1٩83)الشکعة، مصبفي 

قياس خاصية تنوع المفردات في األسةلوب )دراسةة   »  .138٧ کاظم عظيمي ) صلقي، حامل
مجلةة   «.الخزاعي، الشريف الرضةي،  مهيةار الةليلمي    تبييييةة لنماذج من أشعار دعيل  

 .18 1-صص  .10. العلد 4. السنة الجمعية اإليرانيةة للغة العربيةة  آدابها

ر «ه غزل .واجوی کرمانیپنجا شناسانة تح ي  سبک(ر »1390يال کما صانی )  و طایفی، شيرزاد
سدال  نثدر فارسدی )بهدار ادب( ع مدی د پژوهخدیر        شناسی نظم و سبک  تصصصی فص نامة

 ر 222-209ر صس 14پياپی  شمارة چهارمر شمارة چهارمر

 «.ة إحصةاييةة  لغويةة   المرأة  دراسة الرجل بين األسلوب» . 2008العرجا، جهاد يوسف )
                                                                             .24 1-. 23العلد  .نشرية اللغة  األدب

 انتخارات توسر :ام رتاریخ األدب ا عربی ر(1367ا فا.وری، حنا )
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: بيةر ت  .اليستانيس ببر تحييق .الز ابع رسالة التوابع   .بن شهيل، أحمل بن أبي مر ان )التا ا
 صادر.ة مکتي

(ر شنا.ت ونقد آماری سبک اسدتعاره در اشدعار شدریف رتدی، دعبد       1391)اميدوار، احمد 
ادبيدات وع دوم    دانخراه .وارزمی تهرانر دانخکدةدکتری،  رسا ة .زاعی ومهيار دی میر

 انسانیر

  منشورات ذ ي اليربي. :قم .6ط  .3. ج المجاني الحليثة . 1430اليستاني، فؤاد أفرام )

شناسی به غز يدات سديميا    نراهی سبک(ر »1393مژگان ونارجی ) حجازی، بهجت ا سادات و
-نثر فارسدی )بهدار ادب( ع مدی    شناسی نظم و سبک  تصصصی فص نامة«ر د.ت وحيدی

 ر41-61صس ر 23پياپی  سال هفتمر شمارةپژوهخیر 

 رسةالة . الموحةلين عصر في األنللس أدب في  أثرها األنللسيةة . 1٩٩٧جمانه ) رجب، الياشا
 حلب. جامعة. ماجستير

 : مکتية النهضة المصريةة.مصر .٧ط .األسلوب . 1٩٧6الشايب، أحمل )

 .دار صادر :بير ت .1ط .بليع الزمان الهمذاني  .1٩83)الشکعة، مصبفي 

قياس خاصية تنوع المفردات في األسةلوب )دراسةة   »  .138٧ کاظم عظيمي ) صلقي، حامل
مجلةة   «.الخزاعي، الشريف الرضةي،  مهيةار الةليلمي    تبييييةة لنماذج من أشعار دعيل  

 .18 1-صص  .10. العلد 4. السنة الجمعية اإليرانيةة للغة العربيةة  آدابها

ر «ه غزل .واجوی کرمانیپنجا شناسانة تح ي  سبک(ر »1390يال کما صانی )  و طایفی، شيرزاد
سدال  نثدر فارسدی )بهدار ادب( ع مدی د پژوهخدیر        شناسی نظم و سبک  تصصصی فص نامة

 ر 222-209ر صس 14پياپی  شمارة چهارمر شمارة چهارمر

 «.ة إحصةاييةة  لغويةة   المرأة  دراسة الرجل بين األسلوب» . 2008العرجا، جهاد يوسف )
                                                                             .24 1-. 23العلد  .نشرية اللغة  األدب

 انتخارات توسر :ام رتاریخ األدب ا عربی ر(1367ا فا.وری، حنا )
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أبحاث فةي  )مجلة المخير  «.شهيل، سيرته  مکانته األدبية بنا» . 2010فاطمة الزهراء، عبيةة ) 
 .1-31 صص .6العلد   .اللغة  األدب الجزايري

ر چدا  اولر تهدران:   هدا  روش هدا، رویکردهدا، و   شناسی، نظریه سبک(ر 1390فتوحی، محمود )
 انتخارات سصار

رتدا   ااتبداس از غدالم عبداس توسد ی و     ر ترجمده و شناسی مبانی جامعه(ر 1379کوئا، بروس )
  فات یر چا  نهمر تهران: انتخارات سمتر

الموازنة بين الميامات المشترکة لةلي بةليع الزمةان     . »2006رسول عيادي )   مرامي، جالل
 .8٩-103 .4. رقم13العلد  مجلة العلوم اإلنسانيةة.«. الهمذاني  الحريري

        عالم الکتب.  :قاهر( .2ط .األسلوب دراسة لغويةة إحصاييةة . 1٩٩2مصلوح، سعل )

  دار صادر.: بير ت .رسالة الغفران .المعري، أبوالعالء )التا 

رسالة  . الفغران التوابع  الز ابع تيالرحلة إلي عالم الخيال بين رسال  .2006) مالکا، داليا محمل
   .ماليزيا. کلية معارف الوحي  العا م اإلنسانيةة .الجامعة اإلسالميةة العالميةة .ماجستير

«ر آن در ع دوم اجتمداعی   مفهوم سبک زنددگی وگسدترة  (ر »1386مهدوی کنی، محمد سعيد )
                                                     ر199-230 صس یکر سال اولر شمارة تحقيقات فرهنریر ةفص نام

Antosch, Friederike (1969). "The Diagnosis of  Literary Style with the 
Verb-adjective Ratio". Statistics and Stylistics. L. dolezel & R. W. 
Bailty (eds). New York. pp. 40-59.  
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