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Abstract 

Along with human relationships, languages are in continuous exchange. 

The clearest evidence for language exchange is the existence of loan 

words in a language. Considering the long history of Iran-Arab 

relations, Persian has borrowed some of its words from Arabic. It is a 

matter of high importance to investigate and recognize these words in 

Persian morphology. Thus, the present paper tries to explore Arabic 

infinitives used in the structure of Persian words in three leading literary 

works of Iranian fiction writing, namely, Dar al-Majanin by 

Mohammadali Jamalzadeh, Malakoot by Bahram Sadeqi and Gileh 

Mard by Bozorg Alavi, using a descriptive- analytical method and 

statistic data, and based on Johnson’s lexical variation theory. The 

findings of this statistical research suggest that thulathi mujarrad Arabic 

infinitives have been used extensively in the structure of contemporary 

Persian words during the last 40 years. However, this has been a 

descending trend.  

Keywords: Johnson’s theory, Lexical variation, Word formation, 

Persian language, Arabic infinitives. 

                                                           
1 - PhD Student of Arabic Language and Literature, University of Isfahan, 

(Corresponding author): farzaneh70.ghasemi@gmail.com 
2- Assistant Professor of Arabic Language and Literature, University of 

Isfahan:skazemin@yahoo.com 

Date Received:   23. 05. 2016                      Date Accepted: 16. 09. 2017 

 

 

mailto:farzaneh70.ghasemi@gmail.com
mailto:skazemin@yahoo.com


 
 
 
 
 
 
 
 

   

 نشریّة ادبیّات تطبیقی

 ادبیّات و علوم انسانیدانشکدة 

 دانشگـــاه شهید باهنــر کرمــــان

 1397، پاییز و زمستان 19، شمارة   10سال 

تنوع واژگان  ۀنظری ۀبر پای معاصر تأثیر مصادر عربی بر ساخت واژگان فارسی

 «(ردگلیله م»و « ملکوت»، «دار المجانین»)بررسی موردی داستان  جانسون

 پژوهشی( -)علمی
 فرزانه حاجیقاسمی*1
 سمیّه کاظمی نجفآبادی2

 چکیده
وجود  تعامالت زبانیها نیز در حال داد و ستد هستند. بارزترین مصداق روابط انسانی، زبان کناردر 

 تحت تأثیر ،، زبان فارسیعربو  ایرانبه قدمت روابط بیگانه در یک زبان است. باتوجه هایواژهوام

ها در نظام این واژه بررسی و شناسایی .استگرفتهاریت عبهآن واژگانی را از  ،زبان عربی

تا  گذاشته رو سعی خود را برآنشپی ةمقال ین رو،ا زاواژی زبان فارسی اهمیت بسزایی دارد، ساخت

مصادر  ،جانسون «تنوع واژگان» نظریة بر پایة آماری هایاز دادهاستفادهفی ـ تحلیلی و بایوصتبا روش 

 ،زادهنوشتة محمدعلی جمال «دار المجانین» داستان در ساختار واژگان فارسی را در رفتهکاربهعربی 

داستانعنوان آثار ادبی پیشگام به نوشتة بزرگ علوی «گیله مرد»و نوشتة بهرام صادقی « ملکوت»

ارسی فدر ساختار واژگان حاکی از آن است که  ،پژوهش آماری دستاورد .کند بررسی نویسی ایران

 باناین ز با دیگر انواع مصادر ر ثالثی مجرد زبان عربی در مقایسةاز مصاد سال 40طول در معاصر 

رود از میزان آن کاسته طرف زمان کنونی پیش میاما هر چه به استشده استفاده ،گستردهطوربه

 .شودمی
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 مقدّمه -1

ر گدر طول تاریخ، با دی یزبانهر نشان از آن دارد که  ،وجود واژگان بیگانه در یک زبان

برخورد » ساز ظهور پدیدةزمینه ،امالت زبانیگونه تعاست. اینها تعامل و ارتباط داشتهزبان

که تغییر و تحوالت اجتماعی،  معنا بدین ؛گردد( میLanguage Contact« )یا تماس زبانی

ری در واژگان و ساختار دستو ،دهدمی یکدیگر رخ در اثر روابط جوامع باسیاسی و غیره که 

-برداری و قرضگرتهمانند  ،خوش تغییرات زبانیشود و آن را دستمنعکس می زبان نیز

یران ا فارسی نیز به دنبال روابط دیرینة زبان (78: 1373باطنی، .ک: ر. )کندمی ،کردن واژگان

است. زینتهگرفعاریت واژگانی را از آن بهاز زبان عربی تأثیر پذیرفته و  ،و کشورهای عربی

 بدیهی است که ساخت واژگان زبان فارسی به دنبال روابط چند جانبه با زبان عربی و از ،رو

 یرد. پذ، از ساختار صرفی زبان عربی تأثیرشکل وسیعیگیری واژگانی بهوام طریق پدیدة

شناسی زبان ( یکی از مباحث مطالعات جامعهloanword« )هاواژهوام»

(Sociolinguisticsاست. این مقول )انی را از زب شود که اهل زبان آنمی ه، کلماتی را شامل

ختار امطابق با س ،خود باشند و در کالم ادبی و روزمرةدهکرغیر از زبان مادری خویش، قرض

الی از خ هتوان یافت ککنند. در حقیقت، هیچ زبانی را نمی دستوری زبان مادری استفاده

ای ستدهای زبانی ـ واژههر زبانی، همین دادو ةسخنی دیگر، قلب تپند کلمات بیگانه باشد. به

ها نبودند اگر واژه»چرا که  ،زبانی بستگی داردحیات یک زبان به این روابط میان است و

 (11: 1390الدینی، )مشکوه «.بودزبان نیز نمی

.ک: ر) .پذیردمی واجی و دستوری صورتسطح واژگانی، پذیری زبانی در سه موا

گر ها با یکدیتپذیری در سطح واژگان گویای ارتباط ملّجا که وام( از آن89: 1391رسی، مد

ام در اب سه اثر داستانی پیشگمبدأ در طول تاریخ است، در این مقاله با انتخ و پویایی زبانِ

ی را در فارسی از زبان عربپذیری واژگانیِ زبان ی ایران برآنیم تا وامنویسجدید داستان دورة

 نماییم. به آثار داستانی آن دوره بررسیهتوجبامشخص و  یک دورة

(، 22: 1390)میرصادقی، است « گفتار نحوة»م زبان و های مهنویسی یکی از جلوهداستان

 ،ترتیببدین ؛شودمی مقاصد استفاده است و برای بیان افکار وکه از دل مردم سرچشمه گرفته

مله از ج ،ایتوان با بررسی آن از هر جنبهرود که میمی شمارترین منابع ادبی بهاز اصلی
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ا ده بشبرد. لذا، در این مقاله سعیخ پیای از تاریگفتاری، به سبک نگارش هر دوره ساختارِ

ت مشروطیّ )آغاز دورة 1300ایرانی یعنی سال  کوتاه داستانِ استناد بر داستانی از آغاز دورة

 ،های مصادر عربی در آنسال پس از آن، و با بررس 40در ایران( و دو داستان دیگر مربوط به 

 در کاربرد واژگان عربی، میزان تأثیرپذیری دورهاین  بر شناسایی سبک نویسندگیِعالوه

 عربی نیز آشکار شود.  زبان فارسی از زبان

ب اثر ، بیانگر سبک صاحلغات یک اثر و کیفیت استعمال واژگان در آن بررسی دایرة

 بنابراینند؛ کبود و وجه تمایز سبک نویسندگی وی را نسبت به آثار دیگر مشخص میخواهد

ویسنده مقصود ن ا جهت ارائةکاربست واژگان متنوع در یک متن ادبی ر نحوة ،شناسیسبک

 نماید. می بررسی

 رودمی شماربه شناسیای از علم زبانشاخه (literary stylisticsشناسی ادبی )سبک

های زبانی پردازد و ویژگیمی نظم چه و نثر چه ،ادبی آثار در بیان مطلب روش بررسی به که

مجموعهیکی از زیر (Statistical) شناسی آماریسبککند. نویسنده یا شاعر را وصف می

فته در متون رکارسامد عناصر زبانی بهبر اعداد و ارقام بباتکیه که است ادبی شناسیسبک های

 (Vocabulary Diversification« )تنوع واژگان» کند؛ نظریةمی ادبی را بحث و بررسی

دهد. در واقع می است و پایة اصلی این پژوهش را شکلکیت جانسون بر همین اصل بنا شده

 ا باسازد تگر فراهم میپژوهشامکان را برای های ادبی از دانش آمار، این گیری پژوهشبهره

ان یک یابد و بسیاری از زوایای پنه ی ومستند دستای کمّبه نتیجه ،رقاماعداد و ا به استناد

ارتباطی با  ،اگر سؤال شود که آیا اطالعات آماری»که طوریبه متن ادبی را روشن سازد،

 ،آنها ترینی مبتدیحتّ ،نقدها تقریباً تمام ،مطالعه سبک دارد؟ جواب کامالً روشن است: بلی

 فتوحی،) «.گیرندکارمیبه رسمی غیرِ و ناقص طوربه هرچند را آماری روش تأثرگرا نقد یعنی

1391: 167( 

« انتنوع واژگ»شناسی آماری و نظریة بر سبکاتکا  رو، با پژوهش پیش ،اساس این بر

عربی ثالثی مجرد، ثالثی مزید، اسم مصدر، مصدر دارد میزان کاربرد مصادر  سعی ،جانسون

ویسان ناز داستان در سه اثر ا ذیل دو بخش واژگان بسیط و مرکبمیمی، صناعی و رباعی ر

 بزرگ اثر و )گیله مرد(صادقی  )ملکوت(، زادهجمال از )دارالمجانین( یعنی 14مشهور قرن 



 
 
 
 
 
 
 
 

   51                              1397، پاییز و زمستان 19 ، شمارة10یّة ادبیّات تطبیقی، سال نشر                               

خاب سه بسنجد. انتکند و تأثیرپذیری سبک نگارش آن زمان را از زبان عربی  ، بررسیعلوی

ل از واژگان معمو بیشتر ،این آثار است که در نگارشگرفتهصورتجهت  بدان ،اثر مذکور

خوانندگان بسیاری را به  است و در هر دوره از انتشار، توجهشده و رایج میان مردم استفاده

 است. نموده خود جلب

 تحقیق ۀپیشین-1 -1

        پژوهش آماری صورت ،«گیله مرد»و « ملکوت»، «دارالمجانین»در رابطه با داستان 

این سه اثر را از لحاظ ساختار دستوری مورد بررسی قرار  ،است و تاکنون پژوهشگراننگرفته

ل نی از آغاز ساایرانویسی نگاهی نو به سبک داستان خود با نوبة این پژوهش به ،اند؛ لذانداده

به تعامل ایران با کشورهای عربی، میزان  توجه است تا بانموده سعی ،1340تا  1300

 تنویسی عصر مشروطیّعنوان پیشگامان داستانبهری نویسندگان سه اثر مذکور را برداگرته

 نماید.  ه بعد، از مصادر زبان عربی بررسیب

از جمله  است؛شدههایی انجامزبان فارسی پژوهشبا تأثیر زبان عربی بر ا دررابطهامّ

ثیر زبان عربی در زبان أت»ند از: انمود، عبارت ها اشارهتوان بدانآماری که می هایپژوهش

نقش زبان عربی در انتقال » ،37 د مرادیان، مجلة گوهر، شمارةاز خدامرا( 1355) «فارسی

 وس آقاگل زاده و حسین داوری، مجلةاز فرد (1389) «های اروپاییزبانهای فارسی به واژه

 ةمطالع :وهشی در تنوع واژگان شعریپژ» ،15نی زبان و ادبیات عربی، شماره انجمن ایرا

از ابراهیم اناری ( 1391) «موردی اشعار رهی معیری، هوشنگ ابتهاج و فریدون مشیری

 خجندی و خالدهشعر فروغ فرخزاد، فرزانه  مقایسة» و ی و ابراهیم و وحید امیدواربزچلوی

 درضایی. از علی اصغر بوند شهریاری و طاهره سیّ (1393) «جانسون فروغ از منظر نظریة

 (Stylisticsشناسی )سبک و سبک -2

ناسی شوش است. اصطالح سبکادبیات فارسی، اسلوب و ر شناسی در حوزةمعادل سبک

نامد را روش خاصی میاست؛ وی آن رفتهکاربهار به« شناسیِسبک»بار در کتاب  نخستین

 (15: 1388بهار، .ک: ر) .گرددها بیان میها و انتخاب آنترکیب واژه وسیلة که افکار به

گزیند میبر ای رانوشتاری، شیوه های خویش در قالب متنفرد برای بیان اندیشه حقیقت،در

  .شودمی شناخته بدان ویژگیِ نگارشی ،معاصران خویش میان دیگر در رو،ازهمین و
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 .تاس« سبک به معنی گزینش آگاهانه یا ناخودآگاهانه از شکل و ساختارهای زبان»

ند که تعابیر وگفتار را دانشناسی را دانشی میسبک ،برخی (35 :1391فتوحی، ن.ک: )

آن  ،( و برخی دیگر14: 1992، همکارانو  فرهود سعدیو خفاجی .ک: ر) کندمی بررسی

ی اش ساختار گفتارخوانند که هدف اصلیشناسی میهای دانش زبانرا یکی از زیرمجموعه

ای که ترین مقولهمهم»توان گفت طور خالصه میبه (44-43: 2003جی، نوتال.ک: ر) .است

 (95: 1998)فضل، .« ستاشناسی دانش سبک ،زندزبان و ادبیات را به یکدیگر پیوند می

 واژه در زبان فارسی ساختِ -1- 2

از یک یا چند واژک »نظر صرفی شود که واژه ازمی( چنین گفتهWordدر تعریف واژه )

رود یمکاردر ساختمان گروه به ،دستوری زبان تشکیل شده و در سلسله مراتب واحدهای

و حرف از اسم، فعل  (21: 1380)کلباسی، .« دارترین واحد معنیکوچک ،و واژک]...[ 

به دو گروه  ،ساختاری واژی زبان فارسی است که از لحاظبارزترین اجزای نظام ساخت

جزء ست که یک کلمه و بیا آن ،اسم مفرد یا ساده»شود. بسیط و مرکب تقسیم می عمدة

تر ه از دو کلمه یا بیشست کا آن ،باشد مانند دست، پا و مانند آن، و اسم مرکب یا آمیخته

  (31: 1263، و جالیی وهمکاران )قریب« رخانه، باغبان.مانند: کا ؛باشدترکیب شده

 ،نهایت مهم و مؤثری در زایش واژگان و دریند ( فراCompounding« )ترکیب»

فرد زبان ربهی منحصهارود؛ لذا یکی از قابلیتمی شمارواژگانی زبان فارسی به ترش دایرةگس

زبان فارسی در شمار »معنا و مفهومی جدید است سازی جهت رسیدن به ترکیب ،فارسی

رکیب در این ت ،باشدهای اشتقاقی میعربی که از زبان برخالف زبان ست،ا های ترکیبیزبان

 یکلمه یا اصطالح ،هاکه از واژهدر زبان فارسی برای این اساسی دارد. نقش ،]فارسی[ زبان

یوی، )احمدی گ.« افزایندمی اول یا آخر آن پیشوند یا پسوند و یا اجزایی به جدید بسازند،

1385 :23) 

سازی هایی است که در دستور زبان فارسی جهت واژهترین روشیکی از قوی ،ترکیب

سازی با فشرده» ،یندشود. این فرامیجسته بهره طور گستردهاز آن به ،می نوو رسیدن به مفهو

 از استفاده با را مهم این و کندانجام وظیفه می، هادر زبان سازی واژگاناطالعات و غنی

د ینخانلری در معرفی فرا (73: 1389 عاصی،) «.رساندمی انجام به موجود واژگانی عناصر
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ک معنای یپیوستن دو یا چند کلمة مستقل است که هرهمبه»گوید: ترکیب صرفی ترکیب می

ترکیب  (53: 1366)ناتل خانلری، .« شودای حاصل میتازه ، کلمةهاخاصی دارد و از پیوند آن

 ،موجود در زبان فارسی ـ ترکیب عناصر1شود: در دستور زبان فارسی به دو شیوه انجام می

. زدنتلفن مانندِ ؛«یارفعل»عنوان اده از عناصری از زبان بیگانه بهـ استف2 کردن؛نگاه مانندِ

 (48: 1384خویینی، .ک: ر)

بسیط به سراغ ساختارهای بسیط و غیرِ ،مفهوم ترکیب را در دستور زبان دریافتیمحال که 

نادار اطالق های مستقل و معبر تکواژه ،رویم. اسم سادههای واژه میمجموعههریک از زیر

 انندِم گیرد؛رکیب دو تکواژ مستقل شکل میاز ت ،بسیطو اسم غیرِ نامه شود؛ مانندِمی

رشیدورد، ف.ک: ر) .شودمشتق و مرکب تقسیم می گونةخود به دو ،یطبسضارنامه. اسم غیرِاح

 رائهگونه استور زبان فارسی بدیندر د ،طور خالصهساختارهای اسم مرکب به (181: 1384

است: اسم + اسم، اسم + فعل، فعل + فعل، اسم + صفت، صفت + اسم، صفت + صفت، شده

، و جالیی وهمکاران قریب.ک: ر). مصدر + مصدر، مصدر + اسم مصدر، فعل + صفت

ند که مفهوم مستقلی ندارند و تنها هست ی از واژگاندیگر بخش ،حروف( 31ـ  32: 1263

ی کتاب دستور جامع زبان فارسدر  روند. کارکنند که در جمله بهپیدا می زمانی بار معنایی

از آنها مفهوم تنهایی معنای مقنعی کلمات یا الفاظی هستند که به ،روفح»است: آمده

( و از حیث ساختار نیز دارای دو بخش بسیط و مرکب 688: 1364)همایونفرخ، « .شودنمی

پژوهش حاضر قرار  در حوزة ،هتج این از ؛گرددرکیب نمیگاه با مصدر تا هیچباشد امّمی

 گیرد. نمی

ای ر کلمهب« فعل»کنند. می نعقاد گفتار ایفاافعال نیز نقش مهمی را در ا ،در میان واژگان

« کندمی معیّن )گذشته، حال، آینده( داللتبر کار یا حالتی در زمانی »شود که اطالق می

یط( بس دارای دو بخش ساده )بسیط( و مرکب )غیر ،( و از حیث ساختار107: 1384)شریعت، 

« استشده تنها از یک عنصر فعلی تشکیل» ،فعل ساده (94: 1383فرشیدورد، .ک: راست. )

مستقل ترکیب  از دو کلمة»شود که می به فعلی گفته ( و فعل مرکب،72: 1380)کلباسی، 

(  فعل مرکب همان127ـ  128  :2ج  ،1365ل خانلری، )نات .ساختنمانند خراب ؛«اندیافته

ست؛ جزء اشده فعلی ترکیبز دو بخشِ فعلی و غیرِحداقل ا ،طور که از نامش مشخص است
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 شود؛می نامیده«  فعل کمکی»یا « یاورفعل» اشء فعلیو جز« یارفعل» ،فعلی آننخست و غیرِ

 (94: 1383 فرشیدورد،.ک: ر) .دادنگوش نندِما

مرکب  هایفعلبرخی از نخست به تأثیرپذیری زبان فارسی از زبان عربی، بخش  توجه با 

ه البت کردن.التماس مانندِدهند؛ می تشکیل خصوص مصادربه و عربیرا نیز کلمات  فارسی

 نشانخاطر ایدب این نکته را نیز. است ه به ادوار تاریخی مختلف، متفاوتبست ،میزان کاربرد آن

می دارعهده را فارسی دستوری هاینقش ،فارسی نثر در کاررفتهبه عربی هایکه واژه کرد

 (131 :1367 فرشیدورد،.ک: ر) .شوند

 زبان عربیمصدر و انواع آن در  - 2- 2

 نامند« مصدر» ،کندنظرداشتن زمان، داللتی بدون درای را که بر حالت یا اتفاقهر واژه

درصورتی ،کند ای را که بر معنای مصدر داللتژه( و هر وا207: 3تا، جحسن، بی.ک: ر)

 مانندِ ؛خوانند« راسم مصد»باشد، ماضی فعل خود حروفی را کم داشته که نسبت به صیغة

 . عطا

، ثالثی مجرد مصادر را به چند دستة عمدة ،زبان عربی شناسیِدانش صرف یا علم واژه

هایی ژهشامل وا ،رداست. مصادر ثالثی مجنموده مزید، میمی، صناعی و رباعی تقسیمثالثی 

 ،نماضى آ ةلین صیغح که اوّفَتْ مانندِ ؛باشد حرفیسه شانماضیمذکر غایب  که صیغة است

 ؛«شودمی از ثالثی مجرد گرفته ،ثالثی مزید فعل»و  استابواب آن سماعی  ،ذال و تفَتَحَ اس

: 1385. )طباطبایی، بر حروف اصلی، یک یا چند حرف زاید هم دارد بدین معنی که عالوه

فعُّل، ند از: تفعیل، مفاعلة، إفعال، تااند؛ ابواب آن عبارتمصادر ثالثی مزید قیاسی و معین (54

که در  (57ونی، شرت.ک: ر)فعوّال عالل، استفعال، افعیعال، افعیالل و افاتفاعُل، افتعال، انفعال، 

 است.ررفتهکاندرت سه وزن اخیر بهشده و به های نخست استفادهاز وزن بیشتر ،زبان فارسی

به معنای  خَلمَدْ مانندِ ؛حرف زاید میم باشد ،آن است که در ابتدای واژه ،مصدر میمی

اسمی است که مصدر نیست بلکه معنای مصدر  ،برخی معتقدند که مصدر میمی راه ورودی.

نسبت   رش یاءِاسمی است که به آخ ،و مصدر صناعی (177: 1912غالیینی، .ک: ردهد )می

 (181 . )همان:انسانیّه مانندِ گردد و مفهوم صفت دارد؛می مربوطه اضافه و تاءِ
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ارسی و ن فها در طول تاریخ، زباآن ها و روابط چند جانبةان و عرببه دنبال آشنایی ایرانی

گیری تأثیرپذی و تأثیرگذاری بر یکدیگر شدند. زبان فارسی با وام عربی نیز وارد یک رابطة

ختار ادر س ،چنینهای بسیط و مرکب و همساختار فعلها در از مصادر عربی و کاربست آن

ست ا ه آنقابل توج ا نکتةبخشید امّ های بسیط و مرکب، گسترة واژگانی خود را وسعتاسم

یک از انواع به اینکه هر توجه . حال بااست ار مختلف متفاوتدر ادو ،پذیریکه این وام

ن داشته و دارد، در ای فارسی، در ساختار واژگان کاربرد مصادر عربی پس از نفوذ در زبان

به بررسی  ،پژوهش برای دریافت میزان تأثیرپذیری زبان فارسی از ساختار صرفی زبان عربی

  شود.میجانسون پرداخته« تنوع واژگان»یة انواع مصادر با استناد بر نظر

( و محاسبات آماری Keith Jahnson) کیت جانسون« تنوع واژگان» نظریۀ -3

 مصادر عربی در سه اثر داستانی
آورد و می وجودنشینی و جانشینی، زبان را بههم واژگان با یکدیگر در یک رابطةکیب تر

ونگی انتخاب واژگان و چگ ،لذا ؛برقراری ارتباط است به این نکتة مهم که زبان وسیلةجهتوبا

صطفاوی، موهیبة و .ک: ر) .ها در راستای انتقال مفاهیم و مقاصد بسیار اهمیت داردآن ترکیب

 که استنویسنده  ةن ادبی و سرمایمت محور ترینمهم ،آن دایرة واژه و گسترة (60: 2013

 اثر یک کلمات بررسی دیگر، عبارت به کند.می و از دیگران متمایز مشخص را وی سبک

در رابطه با معیارهای  .کندمی یاری اثر صاحب نگارش سبک شناخت در را پژوهشگر ،ادبی

انسون ج« تنوع واژگان» است؛ نظریةشده پیشنهادهای بسیاری ارائه ،واژگان سنجش تنوع

 (103: 1391صدقی و یزدی، .ک: ر. )کارهای پیشنهادی استترین راهمهم

ود ن مقصلغات و واژگانی است که نویسنده برای بیا دایرة ،محور اساسی این نظریه

رفته کاراست که بررسی تنوع کلمات به این باوراست. جانسون برجسته ها بهرهخویش از آن

 شبه عرصة نمای ،رینش اثری متفاوت با بقیهدر یک متن، توانایی صاحب آن را در آف

ک: .ر) .رودشمار میدر شناخت سبک صاحب اثر، دستاویز ارزشمند و مهمی به گذارد ومی

بعد آماری »ه این باور است کسعد مصلوح نیز بر (48: 1393د شهریاری و سیدرضایی، بون

وان سبک تآن می رود که با کاربستمی شماری سبک، یکی از معیارهای اساسی بهدر بررس
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زیرا این توانایی را دارد که میان  ،ستا فردیمعیار منحصربه نمود و تقریباً یک اثر را تعیین

 (51: 1992)مصلوح، « اوت قایل شود.شناسی تفهای سبکویژگی

کند که نظر از واژگان تکراری، مراحلی را طی میضمن صرفِ ،«تنوع واژگان» ةنظری 

 ند از: انتخابان مراحل عبارتشوند؛ ایمی ، در خالل پژوهش معرفیهامتناسب با بررسی

پژوهش، تعیین واژگان متنوع، نسبت کلی تنوع واژگان، مقدار میانگین تنوع واژگان،  نمونة

ناری و امیدوار، .ک: اان. )رمنحنی کاهش تنوع واژگان، منحنی تراکم نسبت تنوع واژگ

1390 :390) 

 ةنوشت« دار المجانین»پژوهش: پژوهشگران سه اثر داستانی  انتخاب نمونة گام اول،

 تخابرا ان بزرگ علوی ةنوشت« گیله مرد»بهرام صادقی و  اثر« ملکوت»، زادهجمالمحمدعلی 

سی از ارزبانان، تأثیرپذیری ادبیات فایرانیان و عرب بط دیرینةبه روا توجه اند تا بانموده

یعنی  ،(1340تا  1300ت سال زمانی )از آغاز دوره مشروطیّ مصادر عربی را طی یک دورة

تا عصر  ،کوتاه پدر داستان زاده،دعلی جمالیسی با ظهور محمّنواز آغاز سبک جدید داستان

 مجتبی بزرگ علوی و بهرام صادقی بسنجند.

ر، انواع ثر این سه اثتعیین واژگان متنوع: واژگان دخیل عربی مورد بررسی در ن گام دوم، 

، مصدر مصدر میمی ،ید، اسم مصدرثالثی مجرد، ثالثی مزاعم از مصادر  مصادر عربی،

ست. دراینافارسی  زبان رفته در ساختار واژگان بسیط و مرکبکاربه صناعی و مصدر رباعی

شناسایی تنوع موجود در  ،هدف چرا که ،شوداز شمارش واژگان تکراری پرهیز می ،راستا

« تنوع واژگان»نظریة عنوان پیشگام در کاربست به ،واژگان نویسنده است. سعد مصلوح دایرة

( و مجموع کلی واژگان را Typeواژگان متنوع را نوع )»ادبیات عربی،  جانسون در حوزة

 (91: 1993)مصلوح، « نامد.می Type _ Token Ratio( و نسبیت تنوع را Tokenها )نشانه

د، ثالثی مجرد، ثالثی مزییک از مصادر ، الزم است برای هرهای بعدپیش از بررسی گام

در ساختار واژگان بسیط و  که ، مصدر صناعی و مصدر رباعیمصدر میمی ،اسم مصدر

 شود: هایی ذکرنمونه ،استکاررفتهسه اثر به مرکب

 رغبت، شود ختم، آمدنظر می به( مرکب( رسم، هوس، رجوع؛ بسیط مصدر ثالثی مجرد:

 زده شده. کردم، ذوق ، وفابردم تلذّ، کن حالل، دارید
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، داشته باش لتوکّدهد، می ر( تذکّمرکبا؛ ل، تمنّ( تحوّبسیطل: باب تفعّ ثالثی مزید:مصدر 

  کرد. لکرد، تأمّ فکردید، توقّمی ه، توجّنمودم ظتلفّ، نمود تعارفخورد، می فتأسّ

، دهم تسکینبزند،  ( تخمینمرکب( تصنیف، تاریخ، تدریج، تعجیل؛ بسیطباب تفعیل: 

  داد. بدهی، تشخیص شد، ترجیح ، ترکیباستنموده تألیف

 کردم، احساس امضا کنم، بدهید، اقامه ( ادامهمرکباعدام، ادامه؛ ، ( اجتماعبسیطباب افعال: 

  کرد. ظهارکرده باشد، ا احاطهندارند،  نمودم، ایمان

( استعمال، استغناء، استقامت، استراحت، استعداد، استفاده، استمالت؛ بسیطباب استفعال: 

  رود.استقبال میکردم، به کنید، استدعامی استخدام( مرکب

( انفعاالت، انزجار، انحراف، انقالب، انفراد، ، انهدام، انحصار، انزوا؛ بسیطباب انفعال: 

  انسداد رفت.( بهمرکب

بیافتد،  تفاقا( مرکب، احتیاج، اضطهاد، التماس، ابتکار؛ ابتذال، ( انتقامبسیطباب افتعال: 

  کرد. داشته باشد، درانتظار گذاشت، امتحان امتداد

کنم،  ( مسافرتمرکب( مقاومت، مباحثه، محاجه، معالجه، مشاوره؛ بسیطباب مفاعله: 

  کرده. اتاست، مراعشده کنیم، مرافعه نفرمودید، محاکمه مالحظه

، خواهممی ( معذرتمرکب، معرفت؛ محبت، معاش، مسرّت، معصیت بسیط( میمی:مصدر 

 ت( اهمیمرکب، ابدیت؛ طفولیت، اهمیت،  هویت( بسیطمصدر صناعی: نماییم.  مسئلت

 ،اضمحالل، زلزله، دغدغه، ه، وسوسهحوصل (بسیطمصدر رباعی:  .دهیدمی ، حتمیتتداش

 کرد.می زمزمهکرده بود،  ترجمه، داشت اطمینان (مرکب ؛فلسفه

ادر ام محاسبات آماری، مصقبل از انج ،در این مرحله نسبت کلی تنوع واژگان: گام سوم،

کنیم: مصادر ثالثی مجرد، مزید، بندی میصورت دستهسه اثر را بدینرفته در متن کارعربی به

مزید، مصدر مصدر میمی، مصدر صناعی و رباعی در واژگان ساده، مصادر ثالثی مجرد، 

تعداد یک نمونه بر تعداد کل نمونه ،سپس در صناعی و رباعی در واژگان مرکب.میمی، مص

تقسیم تعداد مصادر ثالثی  ،عنوان مثال(؛ به96ـ  97اناری و امیدوار، .ک: رشود )ها تقسیم می

تنوع  ،ترتیببدین مجرد در کلمات بسیط بر تعداد کل مصادر در واژگان بسیط و مرکب.

 اژگان در سه اثر مذکور به قرار زیر است:و
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 (1ـ  1ـ  9 ة)جدول شمار

 
 (2ـ  1ـ  9 ة)جدول شمار

 
 (3ـ  1ـ  9ة )جدول شمار

 ةنوشت« دار المجانین»استان کوتاه آمده در جداول باال، در ددستبا توجه به اعداد به

 نوشتة «ملکوت»داستان نسبت به دو ی بیشتری، مصادر عربی سهم کلّطور، بهزادهجمال

 زدر حالی که بیش ا ،اندداده علوی، به خود اختصاصبزرگ  نوشتة« مرد گیله»صادقی و 

ا میزان مصادر ثالثی امّ ندرفته در متن، مصادر ثالثی مجردکار( به%55.58نیمی از مصادر )

( و %1.23)(، %51.23داشتن سهم ) با ،به ترتیب ،«ملکوت»ی در داستان مزید، میمی و صناع

 ،ر ثالثی مجرد و رباعیمصاد خصوصِاست و در« گیله مرد»از داستان  کمتر( 0.61%)

 .است «گیله مرد»از  بیشتر( %1.23( و )%45.67داشتن سهم ) با« ملکوت»

رد اند ولی امروزه کاربنموده دهبه برخی از مصادری که نویسندگان استفا ،راستا این در

 کنیم:اشاره می ،کاربرد استکمندارد یا 
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 درصد تعداد مصادری که دیگر کاربرد ندارد نام اثر

ابرام، تلطف، مراجعت، انهدام، اخالط، استهزاء، محاجه،  دارالمجانین

تشفی، منازعه، استمالت، استفسار، تتبع، تمتعات، استیال، 

تعویذ، التجاء، تبختر، تفرس، حیص، تخویف، مغازله، ایقان، 

خبث، صرامت، حرج، شحم، أیضا، رتق، فجأة، جلوس، بغتا، 

 سازم.  افاقه، مالطفت، تفریر، فدااستیصال، اضطهاد، 

37 4%  

 

 

 

 %1 2 کنم.می طرب، تقدیس ملکوت

 توصیه، شود ایصال کرد،می انشاء، استنطاق تنزیل، ابرام، گیله مرد

 بگیرند.

6 2% 

 سری از مصادر عربی در زبان فارسیتوان گفت که استعمال یکمی ،به جدول باالباتوجه

 4است؛ نموده این طرف، سیر نزولی را طی ت بهسال، یعنی از آغاز مشروطیّ 40در خالل 

درصد از مصادر عربی داستان 1، «دار المجانین»رفته در داستان کاردرصد از مصادر عربی به

امروزه کاربردی ندارند. بدین ،«ردگیله م»درصد از مصادر عربی داستان  2و « ملکوت»

استعمال مصادر عربی را است زبان فارسی تا حدی توانسته ،تن مدّمعناست که طی ای

 د. شومی کمتر ،با گذشت زمان ،اش از زبان عربیبگذارد و میزان تأثیرپذیریکنار

بدینهایی مجموعهاین مرحله، خود دارای زیر مقدار میانگین تنوع واژگان: گام چهارم،

بندی ـ دسته2 ؛«مرکب»و « بسیط»کلی  ـ تقسیم واژگان متن به دو دستة1: است صورت

مصادر: مصدر ثالثی مجرد در واژگان بسیط و مرکب، مصادر ثالثی مزید )افعال، تفعیل، 

بندیدرصد میانگین هریک از تقسیم ـ محاسبة3 ؛در واژگان بسیط و مرکبانفعال، استفعال( 

یم بر در کلمات مرکب تقس« انفعال»تعداد مصدر ثالثی مزید  مثالً ؛ها نسبت به کل واژگان

 و به همین ترتیب.  کل مصادر در واژگان ساده و مرکب تعداد
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 (1ـ  2ـ  9 ة)جدول شمار

 

 
 (2ـ  2ـ  9 ة)جدول شمار

 

 
 (3ـ  2ـ  9 ة)جدول شمار

و  «ملکوت»، «دار المجانین»های آماری باال، بیانگر آن است که در هر سه داستان داده

( %9.78(، )%7.71(، )%7.68ین سهم )بیشترباب تفعیل در ساختار واژگان ساده  ،«گیله مرد»

با کاربست  رابطه و در است( را داشته%0.36(، )%0.30(، )%0.96ین سهم )کمترو باب انفعال 

باید گفت همانند ساختمان کلمات ساده،  ،های ثالثی مزید در ساختار واژگان مرکبباب
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(، %0ین )کمتر( و باب انفعال و افعالل %9.42(، )%8.02(، )%3.00)ین بخش بیشترباب تفعیل 

 اند.داده ( را به خود اختصاص0%(، )0.30%)

 ،منحنی کاهش تنوع واژگان: برای رسم نمودار منحنی کاهش تنوع واژگان گام پنجم، 

ان واژگبندی کلی کنیم )مبنی بر دستهتعداد کل مصادر عربی متن هر اثری را تقسیم بر دو می

یک از  انواع مصادر ثالثی مجرد، مزید، میمی، صناعی و تعداد هر ،به ساده و مرکب( سپس

 روی نمودار منحنی نشان ،و در آخر آوریممی دسترا در هر یک از سه اثر منتخب به رباعی

 دهیم. می

 833«: دار المجانین»رفته در داستان کارـ تعداد کل مصادر عربی به

 324«: ملکوت»رفته در داستان کارر عربی بهمصادـ تعداد کل 

 276«: گیله مرد»رفته در داستان کارـ تعداد کل مصادر عربی به

 «(دار المجانین»کاهش تنوع واژگان در داستان  )محاسبة 

 833 ÷ 2= 416.5؛  463 ÷416.5= 1.11؛  333 ÷416.5= 0.79؛ 11 ÷416.5= 0.02( 2؛ )

0.03 =416.5÷ 15  

 «(ملکوت»کاهش تنوع واژگان در داستان  )محاسبة

 324 ÷ 2= 162؛ 148 ÷162= 0.91؛  166 ÷162= 1.02؛    

 4 ÷162= 0.02( 2؛ )  2 ÷162= 0.01

 «(گیله مرد»کاهش تنوع واژگان در داستان  )محاسبة

 276 ÷ 2= 138؛  77 ÷138= 0.55؛ 189 ÷138= 1.36؛  5 ÷138= 0.03؛  3 ÷138= 0.02؛  

0.01 =138÷ 2 
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ه ان کوتامصادر عربی در داست ،باال مشخص است طور که از ارقام و نمودار کمیّهمان

گیله »که درصورتی سیر صعودی دارد،« گیله مرد»و « ملکوت»با  در مقایسة« دارالمجانین»

دار »ج او است. نقطةگرفتهسیر نزولی را پیش ،«دارالمجانین»و « ملکوت»نسبت به « مرد

در مصادر ثالثی مجرد و نقطه افول آن در مصدر میمی و رباعی است. این مطلب « المجانین

استعمال مصادر ثالثی  اوج در نقطة ؛استبر عکس عمل شده ،«گیله مرد»و  «وتملک»در 

 .است افولش در مصدر صناعی مزید و نقطة

اعداد به ،به دنبال مرحلة قبلی ،در این گام منحنی تراکم نسبت تنوع واژگان: گام ششم، 

های گروه واژگان بسیط و مرکب را با یکدیگر جمع بسته و تقسیم بر آمده از شاخهدست

 کنیم.                                                       تعداد کل واژگان هر متن می

 «(دارالمجانین»تراکم نسبت تنوع واژگان در داستان  )محاسبة
 463 ÷ 833= 0.55؛  333 ÷ 833= 0.39؛  11 ÷ 833= 0.13( 2؛ ) 15 ÷ 833= 0.18

 «(ملکوت»تراکم نسبت تنوع واژگان در داستان  )محاسبة 
 148 ÷ 324= 0.45؛  166 ÷ 324= 0.51؛  4 ÷ 324= 0.12( 2؛ ) 2 ÷ 324= 0.06

 «(گیله مرد»تراکم نسبت تنوع واژگان در داستان  )محاسبة 

 77 ÷ 276= 0.27؛  189 ÷ 276= 0.68؛  5 ÷ 276= 0.18؛  3 ÷ 276= 0.10؛ 

0.07 =276 ÷ 2 
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از  بیش ،شود که تراکم نسبت تنوع مصادر ثالثی مجرد و مزید در هر سه اثرمالحظه می

« له مردگی»زید، ا در بین تراکم مصادر ثالثی مجرد و ممصدر میمی، صناعی و رباعی است امّ

همین  زیادی دارد. به فاصلة،  % 40اختالف حدود  با ،«ملکوت»و « دارالمجانین»با  هدر مقایس

 فاصلة اپس از اوج ناگهانی ب «مرد گیله»خط  ،طور که در نمودار واضح استهمان ،خاطر

ز ا بیشتر« ملکوت»و « دارالمجانین»بیانی دیگر، حالت تعادل در کند. بهمی بسیاری سقوط

 است.« گیله مرد»

 گیرینتیجه -4

ی که ه افکار و عقایدیابی به شناخت بهتر نسبت براهی است جهت دست ،شناسیسبک

نماید تا در قالب واژگان، آن را به مخاطب انتقال می و سعی استدنبال آن  صاحب سبک به

ی است ترین روشی از اساسیپردازی یکدهد. در کنار این نکته باید اشاره کرد که داستان

 گی، اجتماعی، زبانی و غیره منعکسهای مختلف فرهنتاریخی خود را از جنبه دورةکه 

، «له مردگی»و « ملکوت»، «دارالمجانین»کند. بررسی ساختمان واژگانی سه اثر داستانی می

سازد سال پس از آن، روشن می 40ت تا تنها سبک نگارشی آنان را از آغاز دوره مشروطیّنه

برخورد  گیری پدیدةیر کشورهای عربی و شکلباط تنگاتنگ ایران با سابه ارتبلکه باتوجه

 سال معلوم 40این تأثیرپذیری طی  زبانی و تأثیرپذیری دو زبان از یکدیگر، میزان دوام

 گردد.می

رفته در ساختار واژگان کارده از شمارش انواع مصادر عربی بهآمدستهای آماری بهداده

 یةکه بر اساس نظر های کمیّنمودار این سه اثر داستانی، در کنارساده و مرکب فارسی در 

اه وتپدر داستان ک ،زادهاند، بیانگر آن است که جمالجانسون آماده شده« تنوع واژگان»

      از مصادر عربی بهره ،ده پس از خودبیش از دو نویسن ایرانی دوران مشروطیّت ایران،
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است. از برده سردتی را در بیروت به،وی م دلیل باشد که است و این امر شاید به اینگرفته

ر استفاده د علویبزرگ ی را نسبت به بیشترمیان بهرام صادقی و بزرگ علوی، صادقی سهم 

روز برد مصادر عربی میان مردم روزبهمعناست که کارناست، این بدیاز مصادر عربی داشته

توان بدان بر روی مصادر میانجام شده  ررسیشود. از دیگر مواردی که طی بتر میرنگکم

ها از مصدر عربی و فعل فارسی تن ،در این آثار ست که واژگان مرکبا آن ،نمود اشاره

ستانی ادر سه متن د ی که از مصدر عربی ساخته شده باشد،است و اسم مرکبگرفتهشکل

 مشاهده نشد. 
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