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  دهيچك
. نـد ك ي مـ كمـ كار ي بـس يشناس ك سبيها   پژوهش  يدرست به دقت و     ي آمار يها  روش يريارگكبه  

ـ ا.  واژگان اسـتوار اسـت     ةريه بر محور دا   ك است   »تنوع واژگان جانسون  «ها، روش    وهين ش ي از ا  يكي ن ي
ـ را از منظـر ا    ) از افغانستان (و خالده فروغ     )ستانيكاز تاج  (ي شعر فروغ فرخزاد، فرزانه خجند     همقال ن ي
 تنوع واژگـان  يلك سه هزار واژه از هر شاعر ، مشخص شد، نسبت   يرسبا بر . رده است ك ياوكه وا ينظر

زان از تنوع   ي م يكگر است، فروغ فرخزاد و خالده فروغ به         يش از دو شاعر د    ي ب يدر شعر فرزانه خجند   
ـ           يواژگان برخوردارند، اما محاسبات بعد     ش از خالـده و    ي نشان داد تداوم تنوع واژگان در شعر فـروغ ب

ش از دو شـاعر  يش، بي دوم شاعرة فروغ بر زبان شعر، در دوريرگيه چك آن است يايفرزانه است و گو 
هـا بـا      واژگـان آن   ياربردكـ  ةوياند، اما شـ    ار برده ك را به    ياريسه شاعر واژگان مشابه بس    . اد شده است  ي

  . آنان استيط زندگيها و شرا دگاهي، دك از تفاوت سبيه ناشك دارد ييها گر تفاوتيديك

  .، خالده فروغيتنوع واژگان، جانسون، فروغ فرخزاد، فرزانه خجند: يديلك يها واژه
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  مقدمه
. افتـه اسـت   ي امـروز گـسترش        ي علمـ  يهـا ژه در پـژوهش   ي از دانش آمار به و     يريگبهره

ه پژوهـشگران   كشوند   ي محسوب م  يق و قابل استناد   ي، دق ي علم يها  از روش  ي آمار يهاروش
. ب نمانـده اسـت    ينـص  يها ب  ن روش يز از ا  ي ن يعلوم انسان . ندار گرفته ا  كها آن را به      شتر رشته يب
 يامـا در برخـ    متـداول اسـت،  يتي و علوم تربيشناس ها مانند جامعه  شاخهياربرد آمار در برخك

هـا از    گر شـاخه  يرتر از د  يمتر و د  ك ي ادب يها پژوهش.  دارد يمتركاربرد  كات  يها مانند ادب   شاخه
ات، ماننـد  يـ  ادبيهـا  نهي زميها در برخ ن روشيه اك يحالدر .  سود برده است   ي آمار يها روش

ا يـ ه آ كـ ال شـود    ؤاگـر سـ   «. تواند راهگشا باشـد    يم...  و يقيات تطب ي، ادب يشناس ك، سب ينقد ادب 
 تمـام   بـاً يتقر. يبلـ :  روشـن اسـت    امالًك دارد؟ جواب    ك با مطالعه سب   ي ارتباط ياطالعات آمار 

ر يـ  را هر چند بـه طـور نـاقص و غ           يگرا روش آمار  ثرأ نقد ت  يعنين آنها   يتر ي مبتد ينقدها، حت 
  ).167، 1390، يفتوح (»رنديگ يار مك به يرسم

 ملمـوس،   يهـا  تيـ مك بـه      يفـ كيل عناصر   يق متن و تبد   يف دق ي با توص  ي آمار يها روش
 ي و احـساس   ي ذوقـ  يسـازد و اظهـار نظرهـا       ي متن م  ي پنهان يها هيا و ال  يمخاطب را متوجه زوا   

  .ندك يت بدل مي بر واقعي مستند و مبتني علميها  را به قضاوتيص شخيها قهي بر سليمبتن
 يهـا  ه روشكـ  اسـت   يسانكـ  از   يكيا،  يك آمر يلك دانشگاه بر  ياستاد دپارتمان زبان شناس   

Keith jahnson »او در . ار بـرده اسـت  كـ  به يشناس ك را در مطالعات سبي آمار»ت جانسونكي
تنوع «نه دارد، از جمله ين زمين اثر در ا  ياده و چند   انجام د  ياريقات بس ي، تحق يشناس  زبان ةگستر

جانـسون در   . ده اسـت  يگو به چاپ رسـ     هي در سن د   1997ه در سال    ك »نده در پردازش متن   يگو
 مطالعــات ي را بــرايا وهيشــ يشناســ  در زبــانيمــك يهــا  روشگــر خــود بــا عنــوانيتــاب دك

ل يدر  ادامـه آن را بـه تفـص          جانسون معروف است و      يةه به نظر  كند  ك يشنهاد م ي پ يشناس كسب
 .م داديشرح خواه

شور كـ  و خالـده فـروغ از سـه     ين مقاله در نظر دارد، شعر فروغ فرخزاد، فرزانه خجند         يا
.  تنوع واژگان جانـسون مـورد مطالعـه قـرار دهـد            يةستان و افغانستان از منظر نظر     يكران، تاج يا

ـ ير ا يـ  زبـان غ   يانتخاب دو شاعر فارسـ     ستان يكـ فغانـستان و تاج ه اكـ ن سـبب اسـت      ي بـد  يران
نگارنـدگان،  . انـد  د مورد توجه قـرار نگرفتـه      يه با كاند، اما چنان   ي از قلمرو زبان فارس    ييها بخش

ان يـ راني ا يهـا را بـرا     ات آن يت ساختار زبان و ادب    يها و در نها    نين سرزم يشناخت شعر و ادب ا    
 يهـا را منطقـ    آنةسيـ ه مقاكـ  وجـود دارد  ييهـا  تين سه شاعر سنخيدانند و البته ب   ي م يضرور

 به هم بـر  يك نزديا نهيزمانه و زم افزون بر آن، هر سه زن هستند ، شاعر معاصرند، از      . سازد يم
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شه هـستند و موضـوعات،   يـ  شناخته شده و صاحب اندين خود شاعرانيز در سرزم ياند و ن   آمده
ه خالده  ك است،   يادآوري ةستيشود، با  يده م يها د   در شعر آن   كن مشتر ير و مضام  ينمادها، تصاو 

ـ . اند رفتهير پذ يثأ هر دو از فروغ فرخزاد ت      يفروغ و فرزانه خجند    ش از وارد شـدن بـه بحـث       يپ
ه فـروغ فرخـزاد     كم، اما به سبب آن      ينك ي م ي و افغان را معرف    يك، به اجمال دو شاعر تاج     ياصل

 ياوكـ ا مختلف و  ياي و شعر او را از زوا      ينزد اهل ادب شناخته شده است و پژوهشگران زندگ        
  .ميينما ينظر م  او صرفيرده اند، از معرفك

ن يـ ه شعر شاعران مورد نظر اكاند  افتهي نياند، پژوهش ردهكه نگارندگان جستجو    ك ييتا جا 
امـا روش    .ديآ يرده باشد و موضوع مقاله، نو به نظر م        ك ي جانسون بررس  يةمقاله را از منظر نظر    
ار گرفتـه شـده؛ در   كـ ع بـه   يبه طور وسـ    1 مصلوح ژه در آثار سعد   ي، به و  يجانسون در زبان عرب   

 3دواري و احمد ام   يم انار يابراه.  در نقد شاعران عرب از آن بهره برده است         2يران، حامد صدق  يا
 »ي در تنوع واژگان شـعر يپژوهش « و » و علم آماريشناس ك سبةرابط«ز در دو مقاله با عنوان       ين
ـ     يـ  نظر يش ملـ  يامجمـوع مقـاالت همـ      (»نامه نقد «ب در   يه به ترت  ك و ) رانيـ  در ا  يه و نقـد ادب
ن روش سـخن    ي ا ةده است، دربار  ي به چاپ رس   »يشناس ك و سب  ي نقد ادب  يها  پژوهش ةفصلنام«

  .اند گفته
  :  مطرح استين پژوهش دو پرسش اصليدر ا

 . برخوردارنديشتري از شاعران مورد نظر از تنوع واژگان بيكدام ك -1
 از شعر   ييها يژگياد شده، چگونه است و چه و      ياعران  اربرد واژگان در شعر ش    ك ةوي ش -2

  .ندك يس مكآنان را منع

   يبحث و بررس
  جانسونية نظريمعرف

هـا   د و انـسان يـ آ ي ساختار منظم بـه وجـود مـ   يك واژگان در    ينيب و همنش  كيزبان، از تر  
 نـه   ب، زبـان  يـ ن ترت يبـد . نندك يق واژگان منتقل م   يم مورد نظر خود را از طر      يبخش اعظم مفاه  

 ي جـز اجـزا    يزيـ چ) ها واژه( زبان   ياجزا«شود و  يشه شمرده م  ي از اند  يا بخش يه تمام   كله  يوس
لمات، رنگ، بو و    كشه در قالب    ياند. شه است يلمه همان اند  ك ير تولستو يستند، به تعب  يشه ن ياند

                                                           
 .منتقد مصري و استاد دانشگاه كويت. 1
 .استاد دانشگاه خوارزمي تهران. 2
  دانشجوي دكتري دانشگاه خوارزمي-استاديار دانشگاه اراك. 3
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تـر باشـد، بـه همـان          انسان گسترده  يشگي اند يابد، هر چه فضا   ي يت م يت گرفته و جسم   يخاص
ه كـ  او ثروتمندتر خواهـد بـود، چـرا          ي واژگان ة برخودار بوده و مجموع    يتر يز زبان غن  نسبت ا 

 ،1387، پـور  يعلـ  (»لمـه دارد كر خود ك فةس به انداز  كر و هر    كشود، مگر با ف    يده نم ييلمه زا ك
18(.  

زد و بـه مخاطـب      يـ ر يها م  م مورد نظرش را در آن     ينده مفاه يه گو ك هستند   يلمات، ظرف ك
تر در روح و     قيه در بر دارد، عم    ك يمي انتخاب شود، مفاه   يباتري هر چه ظرف ز    دارد، يعرضه م 

  .گردد يش از مظروف ميت ظرف بي، گاه اهميه در زبان ادبك ييند، تا جاينش يجان مخاطب م

ـ ثك مورد از تعداد يكز از ابتدا بر اساس انتخاب  ي همه چ  ينش ادب ياصوالً در آفر    يري
 از يا ند مجموعهك ين مييسنده و شاعر را تع    ي نو كآنچه سب رد و   يگ يگر صورت م  يموارد د 
ا ناخودآگاه در مراحل مختلـف      يه او آگاهانه    كق است   ي دق يها نشي و گز  يلك يها انتخاب

شه خود آگاه هم نباشد، يه همكنش هر چند    ين انتخاب و گز   يا... ار خود انجام داده است    ك
ـ  يـك  يحظه از ابتدا تـا انتهـا  ه در هر لك و فعال است يند دائمي فرايكدر واقع     ي اثـر ادب

  ).27، 1388، ينيام(وجود دارد 

گـر اثـر    نشي لغات و ثروت واژگـان آفـر     ةريم با دا  يان، ارتباط مستق  ي ب ةويانتخاب واژه و ش   
 يبه نظـر او بررسـ     .  جانسون است  يةا ثروت واژگان، محور نظر    ي  لغات    ةرين دا يهم.  دارد يادب
توانـد بـه سـنجش       ي صـاحب اثـر اسـت و مـ         ك شـناخت سـب    ي بـرا  ي واژگان،  گام مهم    ةريدا

 را  »تنـوع واژگـان   «ن هـدف، روش   يـ دن بـه ا   ي رسـ  يجانسون برا . ندك كمك ي و يها يتوانمند
منظـور  . شـود  يا سـه شـاعر انجـام مـ    ين دو ي ب يا سهي به صورت مقا   ه معموالً كند،  ك يشنهاد م يپ

ر يـ  مـتن غ يـك  از يا لمـه كر  برش سه هـزا يكه در ك است يجانسون از واژگان متنوع، واژگان 
  .ردك ير را طيد مراحل زيرر، باكرمين واژگان غيدن به  اي رسيبرا.  باشنديراركت

   جانسون يةمراحل نظر
ان كـ  شـاعر، ام  يـك  واژگـان    ي بررسـ  يه بـرا  كـ  است   يهيبد:  پژوهش ة انتخاب نمون  -1
خـاب زد و    د دسـت بـه انت     يـ ن با يا ضرورت نـدارد؛ بنـابرا     يست  يلمات موجود ن  ك تمام   يبررس
ر يـ واژه، غ 3000 نمونـه    ينـد بـرا   ك يشنهاد مـ  يجانسون پ . ردك را به عنوان نمونه انتخاب       يبخش
ست يارتباط بودن ن   ي ب ي بودن به معن   ي از هر شاعر انتخاب شود، البته تصادف       ي و تصادف  ينشيگز

  وجـود داشـته  ييهـا  تين شـاعران منتخـب، سـنخ   يد بيه باكرد، بلكالفارق   اس مع يتوان ق  يو نم 
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 ينجا برا ياند، اما در ا     در قالب غزل سروده    يادي ز ي و خالده فروغ شعرها    يفرزانه خجند . باشد
انـد   ه در قالب نو سروده شده     كم  يدي از آنان را برگز    ييشتر باشد، شعرها  يه صحت پژوهش ب   كآن

، تهران، اهـورا،    گري د يتولدتاب  ك فروغ از    ة واژ 3000. گر دارند يديك با   يشتري ب يها و شباهت 
 1385، تهـران، رسـانش،   سـوز ناتمـام  تـاب  ك فرزانـه از  ة واژ3000،  )205-254 ةصفح (1387

 ةصـفح  (1386ونـد،   يابل، م ك،  شه پنج عصر  يهمتاب  ك خالده از    ة واژ 3000، و   )17-51 ةصفح(
 .انتخاب شده است) 119-1

 انـد را در  ه بـه عنـوان نمونـه  انتخـاب شـده           ك يا سه هزار واژه  : ن واژگان متنوع  يي تع -2
ل صـد واژه را     كـ ه در   كـ  دارد   ي افق ة و ده خان   ي عمود ةهر جدول ده خان   . ميده يجدول قرار م  

  . مياز دارير نيه جدول زي جدول، شبي هر شاعر به سين برايبنابرا. شود يشامل م

يروزها خوب آن يروزها سالم سرشار   آن روزها رفتند آن
السيگ شاخساران پر از  آن يآسمانها پر از كپول آن

گريديك نآ ها كچيپ به ه دادهكيت در حفاظ سبز  آن يها خانه

يها وچهك جيگ از عطر ها ياقاق آن گوشيباز آن يها كبادباد يها بام
ميآوازها چون يها كپل من ييروزها زك افكش روزها رفتند آن

ديلغز يم ديجوش يم چشمم به يرو هرچه يحباب از هوا زيلبر
خرگوش ميها كمردم دينوش يم ييگو انيم  آن را چو ريش تازه

يدشتها  ناآرام يشاد بود هر صبحدم با آفتاب ريپ به

رفت يفروم آن روزها يها جنگل يكيتار ناشناس جستجو رفت يم شبها به
خاموش زك پشت شهيش در اتاق يروزها يبرف  رفتند آن

 مـرز آن اسـت   ن حد وييف واژه و تع   يت دارد، دقت در تعر    يه در مرحلة دوم اهم    ك يا تهكن
 يينظرهـا  ن اسـت اخـتالف  كـ ن سـبب مم ي دربارة آن وجود ندارد و به هم    يه اتفاق نظر همگان   ك
 دو يگـر ينـد و د ك واژه محسوب   يكب را   كلمات مر ك يسكن است   ك مثال مم  يبرا. ديايش ب يپ
 صـورت   يه انتخاب واژگان بر اساس منطـق واحـد        كن است   يا سه واژه، اما آنچه مهم است، ا       ي

  :ر لحاظ شده استيات زكن مقاله نيدر انتخاب واژگان ا. دار نشود دقت پژوهش خدشهرد تا يبگ
ن بـار ورود آن را در       يم و نخـست   يـ ا ردهك يلمه تلق ك يكب را   ك و مر  يشوندي پ يها  فعل -

 نمونه يبرا. ميا رار به شمار آوردهك مختلف تيها ها و زمان غهي را در ص  يمتن تنوع و موارد بعد    
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ان مـتن،  يم پس از آن تا پايا م آن را تنوع دانستهينيب ي را م  »رفت«در جدول، فعل    ن بار   ي اول يوقت
  .ميا رار شمردهكرا  ت ...رفته است و  ي رفت، مي مانند برو، خواهييها فعل

  مثل روز و روزها: ميدان يرار مكها در مفرد و جمع بودنشان را ت  اختالف اسم-
  مانند انده و اندوه: ميا ر دانستهراكلمه تكلمات مخفف را نسبت به اصل ك -
 واژه يـك لمـات  ك همـراه فعـل را بـا خـود آن     يها لمه و شناسه كوسته به   ي پ يرهاي ضم -

   گفتم -دلش. ميا ردهكمحسوب 
 يرار تلقـ  كـ  را نـسبت بـه هـم ت        ي و مفعول  ير، اعم از متصل و منفصل، فاعل      ي انواع ضم  -

  . مينك يم
  ها مانند آن و آن. ميشمار يرار مك هم ت اشاره مفرد و جمع را نسبت بهيها  صفت-
  مثل خانه به دوش. ميا لمه در نظر گرفتهك يكب را ك مريها  اسم-

 يه واژگانك مانده را يلمات باقكم و يزن ي را خط م يراركلمات ت كن مرز واژه،    ييبعد از تع  
م، بـه   يدهـ  يم جدول انجام    30 هر   ةار را دربار  كن  يا. مينك ي منتقل م  يگرياند، به جدول د    متنوع
هـا وجـود     ل جـدول  كـ  در   يراركـ لمـه ت  كچ  ي حذف شوند و ه    يراركه تمام واژگان ت   ك يطور

  .اند  جدوليانگر واژگان متنوع در تمام سي خط نخورده، بيها ن واژهيبنابرا. نداشته باشد

يروزها سالم سرشار يروزها خوب آن   آن روزها رفتند آن
شاخساران پر از السيگ يمانهاآس پر از كپول آن  آن

ها كچيپ به گريديك آن ه دادهكيت در حفاظ سبز يها خانه  آن

يها وچهك جيگ از عطر ها ياقاق آن گوشيباز آن يها كبادباد  يبامها

ميآوازها چون ي هاكپل من ييروزها زك افكش  روزها رفتند آن

دي لغزيم ديجوش يم چشمم به يرو هرچه  يحباب از هوا زيلبر

خرگوش ميها كمردم دينوشيم ييگو انيم  آن را چو ريش تازه

 نا آرام يشاد بود هر صبحدم با آفتاب ريپ به يدشتها

رفت يفروم آن روزها يها جنگل يكيتار جستجو رفتيم شبها به  ناشناس

خاموش زك پشت شهيش در اتاق يروزها يبرف  رفتند آن

 ياژگـان متنـوع، بـرا   شـمارش و   ويراركپس از خط زدن واژگان ت:  انجام محاسبات  -3
 تنـوع واژگـان     يلـ ك نـسبت    -الف«: ه عبارتند از  كم    يده ي را انجام م   يتر، محاسبات  قي دق ةسيمقا
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م ك تـرا ي منحنـ - تنوع واژگان ديانكاهش پل ك ي منحن -ن نسبت تنوع واژگانج   يانگي مقدار م  -ب
  )390، 1390 دوار،ي و اميانار (»نسبت تنوع واژگان

ل مـتن   كـ ن روش نـسبت واژگـان متنـوع را بـه نـسبت              يـ در ا :  تنـوع  يلكنسبت  . الف
م يل واژگان متن تقس   كم، سپس تعداد آن را بر       ينك يم، ابتدا واژگان متنوع را استخراج م      يسنج يم
  .مينك يم

 يراركـ رتي واژه غ  930 يك از شاعران، فروغ و خالده هر        يك هر   ةاز مجموع سه هزار واژ    
 و يراركـ رتير تعـداد واژگـان غ  يـ جدول و نمـودار ز . اند  داشتهيراركرتي غة واژ1160و فرزانه  

  . دهد ي تنوع را نشان ميلكنسبت 

 شاعر واژگان متنوع  تنوعيلكنسبت 

 فروغ فرخزاد 930 31%

 خالده فروغ 930 31%

 يفرزانه خجند 1160 38%

د 
روغ 

٣١%

روغ 
زاد ر

٣١%

رزا 
د 

٣٨%

نسبت كلي تنوع  

  

د يـ ن نـسبت تنـوع با     يانگي مقدار م  ة محاسب يبرا: ن نسبت تنوع واژگان   يانگي مقدار م  -ب
 واژگـان متنـوع بـه    ة محاسـب -2انـدازه    هـم يم متن به اجـزا  ي تقس -1«: حل را انجام داد   ن مرا يا



 1393 بهار و تابستان، 1 هشمار، 19 دوره ،ادبيات معاصر جهانپژوهش  52

 

 كمـ كل مـتن بـه     كـ ن واژگـان    يانگيـ  به دست آوردن مقدار م     –3 واژگان هر جزء     يلكمجموع  
 يم آن بر عـدد اجـزا      ي مختلف و تقس   ين اجزا يانگيه با جمع مقدار م    كن هر جزء،    يانگيارزش م 

 .)47، 1391دوار، ي و اميانار(» ديآ يدهنده متن به دست م لكيتش
 يا لمـه ك 500 بخـش  6ه آن را بـه  كـ م يـ ما از هر شاعر، سه هزار واژه به عنوان نمونه دار      

. ميم نمـود  ي تقـس  6گر جمع و بـر      يديكم سپس تعداد واژگان متنوع هر بخش را با          يردكم  يتقس
 . دهد ين نسبت تنوع را در سه شاعر منتخب نشان ميانگيمر، يجدول ز

  گانه  سهيها ن نسبت تنوع در نمونهيانگيجدول م

 شاعر 1 2 3 4 5 6 نيانگيم
 فروغ %45 %31 %27 %26 %27 %31 %31
 خالده %48 %30 %28 %27 %24 %19 %28
 فرزانه %49 %38 %34 %28 %23 %30 %34

ها، تعداد واژگان  ه در آغاز نمونهك است  يعي طب : تنوع واژگان    يانكاهش پل ك ي منحن -ج
ن يـ ب ا ي شـ  يبررسـ . شـود  ياسته مـ  كم، از تنوع واژگان     يشتر برو يشتر است و هر چه پ     يتنوع ب م
ز يـ ار نكـ ن يـ  ايبرا. ر استيپذ انك ام» تنوع واژگان  يانكاهش پل ك يمنحن«ق  ياهش تنوع از طر   ك

 ةمحاسـب «: مينـ ك ي مـ  ير را ط  يم، سپس مراحل ز   يينما يم  م  ياندازه تقس   هم يابتدا متن را به اجزا    
ل واژگـان   كـ م عدد آن بر عدد مجموع       ين واژگان متنوع و تقس    ييه با تع  ك جزء اول متن     تنوع در 

 نـسبت   ة محاسـب  -3ن تعداد واژگان متنوع جزء دوم از مـتن          يي تع -2. ديآ ين جزء به دست م    يا
 واژگـان جـزء دوم بـه    يلـ كن جزء بـه مجمـوع   يم واژگان متنوع ايه با تقسكتنوع در جزء دوم    

ان مـتن  يـ ن روش را درباره جزء سـوم تـا پا        يهم) 396،  1390 دوار،ي و ام  يانار (».ديآ يدست م 
  . دهد ي تنوع واژگان را نشان ميانكاهش پلكر ي زيجدول و منحن. ميده يادامه م

   تنوع واژگانيانكاهش پلكجدول 

 شاعر 1 2 3 4 5 6
 فروغ %54 %37 %32 %31 %32 %37
 خالده %58 %36 %33 %25 %29 %23
 فرزانه %57 %45 %41 %33 %27 %29
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 گانه  سهيا  درنمونهيانكاهش پلك نسبت يمنحن

  

 ين مرحله، مانند مراحل قبل، متن را به اجزا        يدر ا  :م نسبت تنوع واژگان   ك ترا ي منحن -د
 واژگـان جـزء اول نـسبت        يلكن واژگان متنوع و مجموع      ي ب -1«م، سپس   ينكيم م ي تقس يمساو

ن جـزء و مجمـوع   ين واژگان متنوع ا   يجاد نسبت ب  يا ا  در خصوص جزء دوم، ب     -2مينك يجاد م يا
 عدد واژگان متنوع جزء اول را با عدد واژگان متنـوع            -3.ديآ ين جزء به دست م    ي واژگان، ا  يلك

ن روش  يان اجزا به همـ    يم در جزء سوم تا پا     ك نسبت ترا  .)397همان   (».مينك يجزء دوم جمع م   
م ي تقـس  يا  واژه 500ن را بـه شـش جـزء          از شـاعرا   يـك ما سه هزار واژه هر      . شود يمشخص م 

  : ميدير رسيج زي مراحل گفته شده، به نتايم و با طيا ردهك

  فروغ فرخزاد
  %45: ان جزء دوميم تا پاكنسبت ترا%  / 37: نسبت تنوع در جزء دوم% / 54: نسبت تنوع در جزء اول 

451000
271188 %=

+  
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  %41: ان جزء سوميتا پام كنسبت ترا%   / 32نسبت تنوع در جزء سوم  

411500
162271188 %=

++ 

  %39:ان جزء چهارميم تا پاكنسبت ترا%   / 31نسبت تنوع در جزء چهارم   

392000
159162271188 %=

+++  

  %39: ان جزء  پنجميم تا پاكنسبت ترا%    / 32نسبت تنوع در جزء  پنجم  

392500
16011659162271188 %=

++++  

  %37:ان جزء ششميم تا پاكنسبت ترا   / % 37نسبت تنوع در جزء ششم   

373000
18816011659162271188 %=

+++++ 

 يفرزانه خجند
  %51:ان جزء دوميم تا پاكنسبت ترا%  / 45نسبت تنوع در جزء دوم  % / 57نسبت تنوع در جزء اول  

511000
226298 %=

+ 

  %48:ان جزء سوميم تا پاكنسبت ترا%    / 41نسبت تنوع در جزء سوم  

481500
206226298 %=

++ 

  %44:ان جزء چهارميم تا پاكنسبت ترا%    / 33نسبت تنوع در جزء چهارم  

442000
166206226298 %=

+++ 
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  %40:ان جزء  پنجميم تا پاكنسبت ترا%   / 27نسبت تنوع در جزء  پنجم   

442500
136166206226298 %=

++++ 

 %39: مان جزء ششيم تا پاكنسبت ترا%   / 29نسبت تنوع در جزء ششم  

393000
147136166206226298 %=

+++++ 

 خالده فروغ
  %47:ان جزء دوميم تا پاكنسبت ترا% / 36نسبت تنوع در جزء دوم  % / 58نسبت تنوع در جزء اول  

471000
181291 %=

+ 

  %42:ان جزء سوميم تا پاكنسبت ترا%     / 33نسبت تنوع در جزء سوم   

421500
166181291 %=

++ 

  %38: ان جزء چهارميم تا پاكنسبت ترا% / 25جزء چهارم      نسبت تنوع در 

382000
129166181291 %=

+++ 

  %36:ان جزء  پنجميم تا پاكنسبت ترا%  / 29نسبت تنوع در جزء  پنجم   

362500
145129166181291 %=

++++ 

  %34: ان جزء ششميم تا پاكنسبت ترا%     / 23نسبت تنوع در جزء ششم   

343000
116145129166181291 %=

+++++ 
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  گانه  سهيم درنمونه هاك نسبت ترايمنحن

بـه  . ميردكـ  ي از سه شـاعر را بررسـ       ييها ن مقاله نمونه  يدر ا : ج  يل نتا يسه و تحل  ي مقا -4
و در شعر فروغ فرخزاد     %) 38 (يها، نسبت تنوع واژگان در شعر فرزانه خجند        ن نمونه ياستناد ا 

  .است%) 31(و خالده فروغ 
 بـه هـم هـستند و        يكن نسبت تنوع واژگان هر سه شاعر نزد       يگاني دوم، مقدار م   ةدر مرحل 

ـ  . شود يها مشاهده نم  در آن يرياختالف چشمگ  و  % 28و% 48، خالـده  % 31و % 45ن يفـروغ ب
  .قرار دارند% 34و %49ن يفرزانه ب

، فرزانـه   % 37بـه   % 54 تنوع واژگان، واژگان فروغ از       يانكاهش پل ك،  يعني سوم   ةدر مرحل 
ه واژگـان  كـ ن بـدان معناسـت     يـ ا. افتـه اسـت   ياهش  كـ % 23به  % 58 خالده از    و% 29به  %57از  
ان دارد، تنوع واژگـان او      كم ام يادتر است و اگر نمونه را ادامه ده       يرارشونده در شعر خالده ز    كت

ده يـ  د يمتـر ك بـا شـدت      يژگين و يز ا يدر شعر فرزانه ن   . ابدياهش ب كگر  يتر از دو شاعر د     عيسر
  .متر است كاهش واژگان متنوع ك، سرعت روند شود، اما در شعر فروغ يم

 % 51در فرزانـه از      %  37به  % 45م واژگان متنوع در شعر فروغ از        ك چهارم، ترا  ةدر مرحل 
م در واژگـان متنـوع فـروغ    كه باز هم ترا  كافته است   يل  يتقل% 34به  % 47و در خالده از     % 39به  
ن اثر سـر    ي انتخاب شده و ا    »گري د يتولد«تاب  ك ما از    همتن نمون . ش از خالده و فرزانه است       يب

مـال خـود    كرفته بـه     رد و رفته  يگ ين مجموعه اوج م   يشعر او در ا   .  فروغ است  يآغاز بلوغ شعر  
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 يش، غنـا  يمـال شـاعر   ك فـروغ در دوران      ي شـعر  يها يژگي از و  يكين  يشود، بنابرا  ي م يكنزد
  .واژگان اوست

ـ % 7، واژگان متنوع فرزانه        نسبت تنوع واژگان   يعني اول،   ةه در مرحل  كدرست است    ش يب
 در يست و از طرفـ ي نير و معناداري، فاصله چشمگ  % 7ه    كاز فروغ و خالده  است، اما از آنجا          

 نـشان  ييار را بـه تنهـا  يـ ن معيـ توان ا يتر است نم ي، فروغ به لحاظ واژگان غن   ي بعد ةسه مرحل 
رار از كـ  شـعر فـروغ، انـواع ت   ن، دريـ افزون بـر ا . شتر فرزانه دانست ي ب ي و تسلط زبان   يتوانمند

 اوسـت و  كي سـب يها ه از مشخصه كار رفته   كلمه و جمله به     كرار هجا،   كصامت و مصوت تا ت    
ن امـر سـبب   يهمـ .  اسـت  يز قابل بررسـ   ي ن يشناس  و روان  ياز مناظر مختلف از جمله علم معان      

ز نمونه ماست،   ه آغا ك »آن روزها « مثال در شعر     يبرا. استه شود كه از تنوع واژگان او      كشود   يم
 موجـود در    يرارهـا ك نمونـه از ت    يكن تنها   يرار شده است و ا    ك ت »آن روزها « مرتبه عبارت    18

متر در شعر خالـده  كرار واژه، در شعر فرزانه و به مراتب كژه ت يرار، به و  كالبته ت . ن شعر است  يا
  .  دانستكي سبةه بتوان آن را مشخصكست يشود اما آنقدر ن يده ميز دين

 يبـرا . د در نظـر داشـت    يـ هـا را هـم با       آن يريارگك به   ةويرتنوع واژگان، نوع و ش    افزون ب 
هـا را در نمونـه، رصـد و        را در نظـر گرفـت و آن        ييرهـا يتوان  متغ   يتر م  قيج دق يدن به نتا  يرس
. باشـد ... ايـ ، مضمون خـاص    ي دستور ةتك، ن يتواند واژه، صنعت ادب    يلفه م ؤن م يا. ردك يابيارز

نجـا منظـوراز   يدر ا(م يردكـ  يهـا را بررسـ    سه گانه، تعداد صفتيها در نمونهبه عنوان مثال ما   
رد و صـفات مـبهم،    كتوان از آنها استفاده      ي م يب وصف كيه در ساختار تر   ك است   يصفت، صفات 

  :ن بوديج حاصل چنينتا. ) رديگ يرا در بر نم...  وياشاره و شمارش

 شاعر  واژه3000تعداد صفت در 

 فروغ فرخزاد 370

 يفرزانه خجند 240

 خالده فروغ 230

سانند، امـا  يكه هر چند نسبت تنوع واژگان فروغ فرخزاد و خالده فروغ كشود  يمالحظه م 
را بـه  »اهيسـ « ةلمـ ك بار 10 مثال فروغ يبرا. ار متفاوت است ياند بس  ار برده كه به   ك يتعداد صفات 

در . رده اسـت  كـ  اسـتفاده    »اه سـوخته  يس«ب  كي بار از تر   يك بار و فرزانه تنها      2ار برده، خالده    ك
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ـ  : هكـ نينند از جمله ا   ك ي هم جلب توجه م    يگريات د كها ن   صفت ةسيمقا  شـعر فـروغ     ةدر نمون
 ي منفـ  ييشتر بـار معنـا    يـ اند و ب   يها  اسم مفعول عرب     شتر آن يه  ب  كاند   ار رفته ك به   ياديصفات ز 

ه بازتـاب   كـ  ...، مـسموم، مـشوش، مـضطرب و         كمغشوش، منفور، مخدوش، مترو   : دارند مثل 
را فـروغ در  يـ ار رفتـه اسـت، ز   كـ  و آگاهانـه بـه       يت شاعر است و به نظر تعمد      يشه و ذهن  ياند

 : گفته استيا ق بوده و در مصاحبهيار دقيلمات بسكانتخاب 

مـن بـه    . ه خاص خـودش را دارد     يلمه روح ك مهم هستند هر     يليلمات خ ك من   يبرا
 ي زبـان  يچ شـاعر فارسـ    يه تا به حال ه    ك توجهم، به من چه    يا ب يلمات و اش  ك ي شعر ةسابق
ـ  بـه مقـدار ز     شعر ما اتفاقاً  . اورده است ي انفجار را در شعرش ن     ةلمك مثالً  خـشونت و    يادي

  .)265 ،1383، سايشم(رد و از نو زنده شود ياج دارد تا جان بگيرشاعرانه احتيلمات غك

ه كـ شوند   يده م يد... ن و   ي، آتش يب، زخم ين، آواره، غر  ي شعر خالده صفات خون    هدر نمون 
  .ستان در ارتباطندك افغانستان و مهاجرت او به پاةجنگ زد با اوضاع نابسامان و

بـه طـور   ... ، مهربـان و كوفا، پـا كسـبز، شـ  :  چـون  يدر نمونه شعر فرزانـه صـفات مثبتـ     
  .  سرشارنديف و احساسي لطيانگر روحي غلبه دارند و بي بر صفات منفيريچشمگ

 يهـا  دهيـ اربرد نمودهـا و پد كـ م، ين مقاله در نظـر گـرفت  يه در ا ك ييرهايگر از متغ  ي د يكي
 متنـوع   ةواژ930در  . ان واژگان متنوع است   يدر م ... وه نام گلها و   كد، ماه،   يل خورش يعت از قب  يطب

ه بـر  كـ  واژه وجـود دارد  50 يـك  واژه متنـوع فـروغ و فرزانـه، هـر        930 واژه و در     80خالده،  
  . عت اشاره دارندي طبينمودها

انـد،   عـت بهـره گرفتـه     يزان از واژگان طب   ي م يكشود، فروغ و فرزانه به       يه مشاهده م  كچنان
هرچنـد شـمار   .  ر، پرداختـه و سـاخته اسـت     ي از آنها، مـضمون و تـصو       يشتريخالده با شمار ب   
عـت در شـعر   يشتر عناصـر طب يـ ه  بكـ د دقت داشت ينجا بايدر ا. ستي نك مالييواژگان به تنها  

ر يـ  و غي اصـل يه در شعر فرزانه اغلب در معنا ك ي دارند، در حال   يكلن و سمب  ي نماد ةفروغ جنب 
تـوان گفـت در    يه مـ كار برده كب را به ي سة بار واژ14 مثال فرزانه  يبرا. اند ار رفته كن به   ينماد

ن را در آن يم نمـاد ي از مفـاه يا ب نظر داشته و هالـه     يوه س ي م يعني آن   ي واژگان يهمه جا به معن   
اربرد كـ دربـاره  . لمـات كر يار رفتـه و سـا     كـ  مرتبه بـه     15ه  ك صبح   ةن واژ يهمچن. ديتوان د  ينم
 ندارد يكاربرد سمبلك فروغ  ةاو به انداز  .، خالده حد وسط فروغ و فرزانه است         يكلمات سمبل ك

ه كـ ن اسـت  يـ حسن روش جانسون ا. ار نبرده استكلمات شفاف را به    كز  يو به اندازه فرزانه ن    
 برد  ي پ يادير ناخودآگاه شاعر تا حدود ز     يت و ضم  ي پنهان ذهن  يها هي توان به ال   ياربرد آن م  كبا  
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ا يـ ه گاه بـه سـبب مالحظـات گونـاگون، خواسـته       ك يزيافت، چ ي او را در   ي واقع يها و دغدغه 
امـروزه  «را  يگردد، ز  ير م يگر تفس ي د يا ا به گونه  يشود   يا جامعه پنهان م   يناخواسته توسط شاعر    

نـد  ي فرا را منحـصراً يتوان اثـر هنـر    يگر نم ي د يشناس زبان و   ياوكپس از آن همه پژوهش روان     
 است  ي ناآگاه يها زهي جوشش انگ  يا هر اثر تا اندازه   . سنده دانست يم نو كت روشن و اراده حا    ين
  ).187، 1368، ياثيغ (»ابدين كي نشان دهد و تسيات و هنرها خوديوشد از رهگذر ادبك يه مك

  جه ينت
تـوان  در بـاب ثـروت     يه نمكاند  يكگر نزد يديكقدر به   آمار به دست آمده از پژوهش، آن      

 يهـا   بـا انتخـاب نمونـه      يگريس د كرد، چه بسا    ك ي داور ي از شاعران به آسان    يك هر   يواژگان
ن ضمن توجه به اعـداد و ارقـام         يبنابرا. ندكدا  ي دست پ  ي متفاوت ةجين شاعران به نت   يگر از هم  يد

 :د در نظرگرفتيز باير را نيات زك فوق، نةحاصل شده در چهار مرحل
 مـستقل   ييت هر سه شـاعر، صـدا      ياند، اما در نها    رفتهير پذ يثأ فرزانه و خالده از فروغ، ت      -
 بـه عـالوه     -ر اسـت  يارناپـذ كن شـاعران ان   يـ ه دربـاره ا   كـ  -يشيـ  و گو  يتفاوت فرهنگـ  . دارند

 در مجموعه واژگـان     ي خاص يها  به گروه  يكه هر   ك سبب شده    يتي و شخص  ي  فرد  يها تفاوت
 .  شدين موارد بررسي از ايه برخكد عالقه نشان دهند خو

 ك اسـت و انـد     ك و دستفرسود، در شعر هر سه شاعر انـد         يا شهيلكلمات  ك در مجموع    -
 ياربردهـا كر از   يـ  غ يياربردهـا كالم،  كـ شوند در بافـت      يده م يه د كن دست هم    ي از ا  ييها واژه
  .ات دارندي ادبيسنت

 يهـا  هيـ  و الي در بافـت زبـان  يانـه و گفتـار  ي عامياهـ  اربرد واژهك شعر فروغ  با وجود    -
ه شـعر فرزانـه     كـ  يرسد در حـال    ي و ابهام م   يدگيچي، به پ  يك حاصل از نگاه سمبول    يمعناشناخت

ـ       ي و فن  يي معنا يها  و شفاف به دور از ابهام      ي حرف يشعر ن دو قـرار    يـ ن ا ي است و خالـده در ب
  .افتيتوان  يه مشخصات هر دو را در واژگان او مك يا دارد به گونه

 ي بـرا  يا وهيانـه دارد و شـ     ي سـاختار گرا   يرديكـ ر است، روش تنوع واژگان، رو     كان ذ يشا
 واژگـان اسـت و بـه صـحت و دقـت             يعنـ ير  ي شاعر در استفاده از ادات تعب      يسنجش توانمند 

 يي به تنهـا   ي آمار يها افتهيها و    تيمكه بر   كيند، اما صرف ت   ك ي م كمكار  ي بس ي ادب يها پژوهش
هـا را    يژگير و ينش اثر و سا   ي آفر يها نهيست و زم  ي ن يافك شاعر   يك ك سب ةوت دربار  قضا يبرا
  .گردد ير مكان صد واژه از هر شاعر به عنوان نمونه ذيدر پا. د از نظر دور داشتينبا
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