
بررسي ميزان تأثير بسامد بر طول واژه

شهال شريفي
∗

الهام ضيايي قوچان عتيق
∗∗

چكيده

هاي علوم مختلف كاربردهـايي فـراوان        ديگر حوزه  چونهمي  سناشبسامد در زبان  

در اين پـژوهش از  چه  آن.  استهن ارائه شد  دارد و برهمين اساس تعاريفي متنوع براي آ       

تعداد دفعات ظهور يك عنصر زباني در يك متن است و از همين             ،  آيدمفهوم بسامد برمي  

. روي مستلزم انجام كارهاي آماري است

 ميـان  ة يعنـي رابطـ    »قـانون زيـف   «در اين مقاله نگارندگان بر آنند تا به بررسـي           

به همين جهت دو مـتن قـديمي و امـروزي    . بپردازندبسامد و طول واژه در متون فارسي    

 و تأثير بسامد بـر طـول واژگـان قاموسـي و نقـشي       استهنتخاب شدا،ه واژ 1500شامل  

قانون زيف را در زبـان فارسـي نيـز      ،   كه نتيجه بدست آمده     است همورد بررسي قرار گرفت   

. كندتأييد مي

كليد واژه

. بسامد ـ قانون زيف

. گاه فردوسي مشهداستاديار دانش∗
. هدگاه فردوسي مششناسي همگاني دانشكارشناسي ارشد زبان∗∗
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مقدمه

شناسـي  هاي مختلـف زبـان  كردرويها و در شاخه،  د به عنوان معيار سنجش    بسام

هـا و تعـاريفي   بنديدسته،  بكار رفتهة ديگر علوم بكار گرفته شده و بسته به حوز     چونهم

، واژهبه عنوان مثال بسامد معيار سنجش زايايي در سـاخت . ن ارائه شده استآمتفاوت از  

در چنـين   هم. شناسي استشناسي و ردهي در معنيداري عناصر زبانمعيار سنجش نشان  

در ايـن   ،  به هر جهت از ميـان انـواع بـسامد         . مطالعات تاريخي نيز نقشي قابل توجه دارد      

ن بسامد مـورد يـا بـسامد متنـي      آهجستار نوعي از بسامد موردنظر نگارندگان است كه ب        

در يك متن اشـاره دارد      شود كه در واقع به تعداد دفعات ظهور يك عنصر زباني            گفته مي 

. و بررسي آن مستلزم كارهاي آماري است

هـا  بدين ترتيب در اين مقاله نگارندگان برآنند تا به بررسي رابطه متغير طول واژه         

. با بسامدشان بپردازند) قاموسي و نقشي(

پيشينه پژوهش

در آماري  كردرويمنجر به يك  ،  هاي مختلف زباني  انجام كارهاي آماري در حوزه    

هـاي آوايـي و دسـتوري     بـا توجـه بـه ويژگـي     ـ يـن مـوارد  اه جمل ازه ك استهزبان شد

ي نويسندگان مختلف از جهت بكاربردن طـول  سشناتوان به سبك مي ـ ي مختلفهازبان

بـردن بـه نـسل      پـي چنين   هم و  . . .  واژگان خاص و    از هاستفاد،  ها و جمالت در متن    واژه

 كـسي كـه بـه صـورت         اول1. اشـاره كـرد   ،  شودنواده منشعب مي   يك خا   از هيي ك هازبان

ولطـ در  جـرج زيـف اسـت كـه         ،  منسجم در اين زمينه به بررسـي و پـژوهش پرداختـه           

ي هـاي آزمـايش ، گاه هـاروارد جويانش در دانشراهي دانش با هم 1930 تا   1920هاي  دهه

اكوتـا و نوتكـا     د،  يونـاني ،  التـين ،  ي انگليـسي  هـا زبـان روي شمارش واژگان مختلـف در       

و  حتي گفتار كودكان در سنين مختلف انجام داد و دريافـت كـه               ) ي اسكيمويي هازبان(

اولـين  ،  در واقـع ايـن    . اي مستقيم وجود دارد    واژه در هر بافت رابطه     ةميان بسامد و مرتب   

رتبـاط بـسامد در   اههـاي ديگـر در زمينـ   اي براي انجـام پـژوهش     قانون زيف بود كه پايه    

) 1986(» واگوپلـسكي «توان بـه بررسـي    آن جمله مي ازه مختلف زباني شد ك    هايحوزه

شناسي تاريخي تطبيقي اشاره كرد كه تطـابق آوايـي ميـان پـانزده مفهـوم         در حوزه زبان  

. شناسي تاريخي مورد بررسي قرار دادثابت جهاني را در تغييرات زبان

 اظهار داشت كه طـول      شناسي زبان  در كتاب روان   1935زيف در سال    چنين   هم

گـران از    اين امر توجه بـسياري از پـژوهش        2. واژه با بسامد نسبي آن رابطه معكوس دارد       
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را بخود جلب كرد و بـا       ) 1998(» ويلسون«و  ) 1996(» بست«،  ) 1994(» ويمر«جمله  

تر دريافتند كه توزيع بسامد واژگان بـا تعـداد حـروف و آواهـاي              انجام تحقيقات گسترده  

گراني است كه بـه بررسـي   نيز از جمله پژوهش) 2002(» هسپلمت«. طابقت داردمها آن

سازي پرداخته و به رابطه ميـان طـول واژه و بـسامد آن اشـاره      تأثير بسامد در واژه   ةرابط

» بـايبي  «3 اسـت تـر بـيش بسامد آن   ،  تر باشد كند و معتقد است كه هر چه واژه كوتاه        مي

كند و معتقد است كـه توليـد واژگـان          اي ديگر بيان مي   هنيز اين قانون را به گون     ) 2002(

توليد واژگان پربـسامد    ،  عتقاد وي اهبچنين   هم . دهدپربسامد به صورت خودكار روي مي     

، بـه عبـارت ديگـر   . تـر اسـت  از توليد واژگان كم بسامد براي از هم گسستن واژه مـشكل          

اژگان كـم بـسامد در يـك        تر از و   سخت theگسستن واژگاني پربسامد مثل حرف تعريف       

4. بافت است

در ايـن مقالـه نگارنـدگان برآننـد تـا قـوانين و              ،  رائه شـد  اهبا توجه به مطالبي ك    

. ادعاهاي زيف را در زبان فارسي مورد بررسي قرار دهند

بررسي رابطه ميان بسامد و طول واژه

ه مرتبـ  هاي پيشين اشاره شد كه زيف معتقد بود ميان بسامد هـر واژه و             در بخش 

در برخـي  هـا   آنين ادعاها و اثبات اهبا توجه ب  . دراي مستقيم وجود دا   رابطه،  ن در بافت  آ

را در زبـان فارسـي مـورد بررسـي قـرار      هـا   آن نگارندگان برآنند تا صحت و سقم     ،  هازبان

يك متن تاريخي از كتاب تـاريخ بيهقـي و يـك           (همين منظور دو متن متفاوت      به  . دهند

مورد بررسي قرار گرفـت كـه در        ،   واژه 1500مشتمل بر   ) نامه كتاب اترك  متن امروزي از  

شـان مـورد    هـاي تـشكيل دهنـده     اين متون واژگان قاموسي و نقشي براساس تعـداد واج         

.  استهارزيابي قرار گرفت

بررسي بسامد در متن قديمي

بررسي رابطه بسامد با واژگان نقشي در متن قديمي

،  نگارش متون قديمي بـا متـون امـروزي متفـاوت اسـت             ةين كه شيو  اهبا توجه ب  

شامل واژگـان قاموسـي و      ( واژه   1500مشتمل بر   » تاريخ بيهقي «متني از كتاب تاريخي     

ها مورد بررسـي قـرار گرفـت و در    انتخاب شد و براساس تعداد واج    ) نقشي ساده و مركب   

=×100براساس فرمـول رياضـي      ها   آن بسامد،  نهايت

N

n
F        محاسـبه شـد كـه در آن  :

. استN= ها تعداد كل واژه، n= ها تعداد واج، F= بسامد 
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:  استههاي زير ارائه شدنتايج بدست آمده در جدول

واژگان نقشي بسيط

) حروف اضافه(
بسامد به درصدتعداد

37466/2از

22466/1در

16066/1به

14933/0تا

13866/0بر

2133/0با

 ـ بسامد حروف اضافه بسيط در متن قديمي1جدول 

واژگان نقشي مركب

) حروف اضافه(
بسامد به درصدتعداد

1133/0كهبا آن

1066/0بدان

1066/0بدين

 ـ بسامد حروف اضافه مركب در متن قديمي2جدول 

واژگان نقشي بسيط

) حروف ربط(
بسامد به درصدتعداد

1564/10و

55666/3هك

26733/1را

96/0چون

8533/0چه

64/0يا

2133/0هم

2133/0اگر

1066/0اما

 ـ بسامد حروف ربط بسيط در متن قديمي3جدول 
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واژگان نقشي مركب

) حروف ربط(
بسامد به درصدتعداد

7466/0كهچنان

7466/0چهآن

4266/0هرچند

32/0همچنين

2133/0هرچه

1066/0چونهم

1066/0كهآن

1066/0اگرچه

 ـ بسامد حروف ربط مركب در متن قديمي4جدول 

بـسامد  ،  آيـد هاي باال برمـي    مشاهده نتايج بدست آمده در جدول       از هطور ك همان

ةرابطـ هـا   آنساده و مركب تقريباً بـا طـول      ) حروف ربط و حروف اضافه    (هاي نقشي   واژه

ايـن  ،  گر واژگان نقشي ساده و مركـب را بـا هـم مقايـسه كنـيم               اهبطوري ك ،  عكس دارد 

 داشـته   تـر بـيش بـسامدي   ،  ايتوان گفت هرچه واژه   بنابراين مي . تر است نتيجه محسوس 

هـايي كـه كمتـر از سـه واج       رسد اين قانون در مورد واژه     اما بنظر مي  ،  تر است باشد كوتاه 

امـا  ،  سـان ها يـك  ها از لحاظ تعداد واج     برخي واژه  بطوري كه ،  كندمصداق پيدا نمي  ،  دارد

. بسامد وقوعشان با هم متفاوت است

بررسي رابطه بسامد با واژگان قاموسي در متن قديمي

هايي كه كمتـر از سـه       ين كه قانون زيف در زبان فارسي در مورد واژه         اهبا توجه ب  

 بسامد با واژگان قاموسـي  ةابطنگارنده بر آن است تا به بررسي ر       ،  كندواج دارد صدق نمي   

 واج  9 تـا    2 از ههاي تـشكيل دهنـد    برهمين اساس واژگان قاموسي براساس واج     . بپردازد

:  كه نتايج در جدول زير قابل دسترسي است استهبندي شدتقسيم
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بسامد به درصد) بسامد(ميزان تكرار هاتعداد واج

220133/0

3580666/38

4535666/35

52132/14

686733/5

7302

8246/1

9128/0

 ـ بسامد واژگان قاموسي در متن قديمي5جدول 

باالترين ميزان  ،   واج است  3شود واژگاني كه مشتمل بر      طور كه مشاهده مي   همان

شود و يا به عبارت      فزوده مي اههاي واژ به همين ترتيب هرچه بر تعداد واج      . بسامد را دارد  

لبته در اهشود ك از ميزان بسامدش كاسته مي    ،  گردد مي تربيشاي   هر چه طول واژه    ديگر

قـانون  ،  طور كـه گفتـه شـد       واج دارد استثنايي وجود دارد كه همان       2هايي كه   مورد واژه 

كند؛ يعني هر چنـد كـه        واج دارد مصداق پيدا نمي     3هايي كه كمتر از     زيف در مورد واژه   

شان در مـتن  اما تعداد دفعات ظهور، تر است ج از نظر طول كوتاه     وا 2هاي مشتمل بر    واژه

. محكم براي اثبات قانون زيف استيكمتر است كه خود دليل

بررسي بسامد در متن امروزي

بررسي رابطه بسامد با واژگان نقشي در متن امروزي

عـالوه بـر مـتن      ،   از نتـايج بدسـت آمـده       تربيشطمينان  اهيابي ب به منظور دست  

1500 كـه شـامل    اسـت هانتخاب شد» نامهاترك«يك متن امروزي نيز از كتاب  ،  ديميق

رسـي  هاي زير قابـل دست     آن در جدول    از هواژه قاموسي و نقشي است و نتايج بدست آمد        

: است
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واژگان نقشي بسط

) حروف اضافه(
بسامد به درصدتعداد

546/3در

524/3به

482/3از

128/0با

8533/0ايبر

8533/0تا

4266/0بر

1066/0زيرا

امروزي در متن بسيط ـ بسامد حروف اضافه 6جدول 

واژگان نقشي مركب

) حروف اضافه(
بسامد به درصدتعداد

4266/0به محض

32/0درباره

2133/0پيش از

2133/0در اطراف

زي ـ بسامد حروف اضافه مركب در متن امرو7جدول 

واژگان نقشي بسط

) حروف ربط(
بسامد به درصدتعداد

1382/9و

44933/2كه

37466/2را

10666/0يا

32/0ولي

در متن امروزي) بسيط( ـ بسامد حروف ربط ساده 8جدول 
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واژگان نقشي بسط

) حروف ربط(
بسامد به درصدتعداد

7464/0همچنين

2133/0كهآن

1066/0گرچه

 در متن امروزيربط مركب ـ بسامد حروف 9جدول 

) سـاده (شود بسامد حروف ربط و حروف اضـافه بـسيط   طور كه مشاهده مي  همان

 است كه در واقع با همان قانون زيـف  تربيشنسبت به حروف ربط و حروف اضافه مركب      

از تعـداد  ، شودميفزوده اهكند؛ يعني هرچه بر طول واژدر رابطه با طول واژه مطابقت مي    

به عبـارتي در مـتن امـروزي نيـز ماننـد مـتن              . گردددفعات ظهورش در متن كاسته مي     

 كـه  طـور همان مستقيم دارد و اين در حالي است كه ةقديمي طول واژه با بسامدش رابط   

كنـد و  هاي كمتر از سه واج صـدق نمـي  اين قانون در مورد واژه ،  زيف نيز اشاره كرده بود    

. ر بسامد واژگان نقشي بسيط نيز به همين خاطر باشددمينظود بيشايد علت وج

بررسي رابطه بسامد با واژگان قاموسي در متن امروزي

همان رونـدي كـه در مـورد مـتن قـديمي            ،  تريابي به نتايج دقيق   به منظور دست  

بـه عبـارت ديگـر واژگـان قاموسـي      ،  در مورد متن امروزي نيز صورت گرفـت       ،  اعمال شد 

بندي شد كـه نتـايج بدسـت         واج دسته  9 تا   2هاي تشكيل دهنده به واژگان       واج براساس

: رسي استآمده در جدول زير قابل دست

بسامد به درصد) بسامد(ميزان تكرار هاتعداد واج

2453

3635333/42

442028

51628/10

6104933/6

7755

8546/3

95333/0

واژگان قاموسي در متن امروزي ـ بسامد 10جدول 
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شـود كـه     نتايج بدست آمده در اين جدول نيـز چنـين اسـتنباط مـي              ةاز مشاهد 

ههـاي هـر واژ  بطوري كـه هـر چـه برميـزان واج        ،  س دارد وعكمةبسامد با طول واژه رابط    

 واج 3هـاي كمتـر از   گردد كه در مورد واژه    از ميزان بسامد آن كاسته مي     ،  شودفزوده مي ا

اما بسامدشان نيز در متن     ،  هايشان كمتر است  تثنا وجود دارد كه هرچند تعداد واج      نيز اس 

. كمتر است

گيرينتيجه

و مـتن   ) تـاريخ بيهقـي   ( مـتن قـديمي       از هاي آماري بدست آمد   هبا توجه به داده   

ةشود كه قانون زيـف كـه رابطـ   در پژوهش حاضر چنين استنباط مي   ) نامهاترك(امروزي  

. در زبان فارسـي نيـز مـصداق دارد        ،  دهد واژه و بسامد آن را نشان مي       معكوس بين طول  

اش سـنجيده   هـاي تـشكيل دهنـده     طور كه مشاهده شد طول هر واژه با تعداد واج         همان

يعنـي واژه   ،  شـود فزوده مي اههاي تشكيل دهنده يك واژ    شود كه هر چه بر تعداد واج      مي

تعـداد دفعـات تكـرار واژه در بافـت كاسـته            از ميزان بسامد يا همـان       ،  شودتر مي طوالني

تـر از سـه واج را       هاي كوتاه واژه(شود كه طبق استثنايي كه در قانون زيف وجود دارد           مي

بـدين ترتيـب   . كنـد هاي زبان فارسي نيز همين استثنا را تأييـد مـي     داده) گيرددر بر مي  

 سوئدي كه توسـط زيـف       توان دريافت كه زبان فارسي نيز مانند زبان انگليسي و زبان          مي

. تأييد كننده قانون زيف و استثناي آن است،  استهمورد بررسي قرار گرفت
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