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 بک گفتاری و نوشتاری نهج البالغهتنوع واژگانی در س ةمقایس

 جانسون ةاز منظر نظری
 اخالقی( -ی سیاسیها و نامه ها موردی: خطبه ة)مطالع

 1نورالدین پروین
 2مهدی شوشتری
 3محسن رفیعی

 چکیده

ر زیرا سبک سخن نااگیی  اش دارد؛ثروت واژگانی هر نویسنده نقش اساسی در تبیین سبک شخصی

موجب تمایی سبکش با دیگاران   ثروت لغوی ادیب در آثار او از واژگان است. ی خاصحاصل گیینش

ی متفاوت و ها در موقعیت ی سیاسی و اخالقی حضرت علیها و نامه ها خطبهکه  این است. با توجه به

در بنیاادی  نقش ، شده است؛ لذا این تفاوت در بافت موقعیتییا نگاشته گفته  ی خاصدر خطاب به افراد

ی آمااری اسات کاه از تناوع     هاا  جانسون یکی از روشۀ که نظریجا تنوع واژگانی ایشان دارد. از آن

در مقایسه با متن دیگر مشاخ   ، و ثروت لغوی هر متنی را، گیرد میواژگانی ادیب در آثارش پرده بر

و  هاا  ژگانی باین خطباه  تنوع وا ۀبه مقایس، تحلیلی -نماید؛ بنابراین پژوهش حاضر با روش توصیفی  می

آمااری جانساون پرداختاه اسات. از     ۀ ریا در چارچوپ نظ ی سیاسی و اخالقی حضرت علیها نامه

 هاا  هر چند مطالب اخالقی و سیاسی آن در همه جامعه ها در نامهترین نتایج این جستار آن است که  مهم

ت؛ لذا ایدئولوژی حااکم بار   داشته اس ی خاصولی در زمان نگارش آن فقط مخاطب، باشد میقابل تطبیق 

 برخوردار باشند. تر کم از تنوع واژگانی ها باعث شده که واژگان نسبت به خطبه ها نامه

 . واژگان، جانسون ۀنظری، ها نامه، ها خطبه، نهج البالغه: واژگان کلیدی
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 هممقد

علمای   تبه نساب ی فردی شاعران را با روش ها تفاوت، ستا شناسی تنها روشی است که قادرسبک

و عناصر شخصی یک متن را از عناصر غیار   ها مشخصه، شناسی و بالغیی زبانها نشان دهد و با بررسی

سااختمان  ، نحاوی ، ی واژگاانی هاا  شخصی و متداول متمایی سازد و از طریق بررسی و تحلیل ویژگای 

-در سبک (.111: 1931، فتوحی) زبانی هر نویسنده را توصیف کندۀ پیکر، لحن و زبان مجازی، ها جمله

 ۀواژگانی نقش اساسی در تبیین ادبی بودن متن دارد؛ زیرا هر ادیبی با توجه به تجربۀ بررسی الی ،شناسی

چارلی بالی  گردد. میاست که ثروت لغوی ایشان محسوب  خاص دارای یک قاموس لغوی، ادبی خویش

(. در واقا   39: 1331، فضال ) «ستا ها انفجار توان نیروی تعبیری پنهان در واژه، سبک» باور دارد که 

 کند. میمقصود خود را به مخاطب منتقل ، انسان با به کارگیری منظم واژگان

کاه در علام   به طوری آید، به شمار میعلم آمار روشی علمی و قابل استناد در پژوهش  جا که از آن

ثرگرا روش آماری را أنقد تیعنی  ؛ها ین آنتر حتی مبتدی، تمام نقدها تقریباً»شود  میشناسی گفته سبک

 (169: 1931، فتوحی) «.گیرند میهر چند به طور ناق  و غیر رسمی به کار 

 . ادبیات نظری پژوهش1

 پیشینة تحقیق. 1-1

ی مختلف نقد و بررسی شاده  اه هبارها از جنب، به فراخور ساختار و محتوای ارزشمند خود البالغه نهج

واژگان جانسون در نهج البالغه تاا حااال   نظریۀ تنوع ان با تکیه بر مقایسه تنوع واژگ ۀ؛ اما در زمیناست

 ی دیگر به کار گرفته شده است:ها پژوهشی صورت نگرفته است.اما این نظریه در متن

مقایسه خاصیت تنوع واژگان در اسلوب میان مقامات عربی و »ی با عنوان ا ه. رسول عابدی در مقال1

باه بررسای تطبیقای باین     « حادیث ابن درید و مقامات حمیدی(ا، نیمقامات بدی  الیمان همدا) فارسی

 بدی  الیمان همدانی و قاضی حمید الدین بلخی پرداخته است.، دریدمقامات ابن

، شعر فروغ فرخیاد ۀمقایس»خود با عنوان ۀ سید رضایی در مقال ۀ. علی اصغر بوند شهریاری و طاهر2

فرزانه خجندی و خالده فروغ ، شعر فروغ فرخیاد، «یۀ جانسوننظرفرزانه خجندی و خالده فروغ از منظر 

تنوع واژگان جانسون ماورد مطالعاه قارار    ۀ از منظر نظریرا تاجیکستان و افغانستان ، از سه کشور ایران

 ند.ا هداد
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تنوع المفردات فی االسلوب فای   صیة قیاس خا»با عنوان  ای ه. حامد صدقی و کاظم عظیمی در مقال9

« الشریف الرضی و مهیاار الادیلمی  ، لنماذج من اشعار دعبل الخیاعی تطبةقة الملتیم: دراسۀ مجال االدب 

 .اند هیار دیلمی مورد مطالعه قرار دادهشریف رضی و م، تنوع واژگان را در اشعار دعبل خیاعی

 ةی سی تتطبةقدرا) تنوع المفردات فی االسالوب:  صیة قیاس خا»ی با عنوان ا ه. هومن ناظمیان در مقال4

لنماذج من کتابات محمد مندور و سید قطب و محمد غنیمی هالل( به بررسی تناوع واژگاان در آثاار    

 محمد مندور و سید قطب پرداخته است.، محمد غنیمی هالل

 . روش پژوهش1-2

، تناوع واژگاان جانساون    ۀتحلیلی و با تکیه بار نظریا   –ست با روش توصیفی ا این پژوهش برآن

 را بررسی تطبیقی نماید. البالغه سیاسی و اخالقی نهجی ها و نامه ها خطبه

 های پژوهش . پرسش1-3

از ، در نهاج البالغاه   ( امام علیها نامه) ( یا نوشتاریها خطبه) کدام یک از دو سبک گفتاری. 1

 ی برخودار است؟تر بیش غنای لغوی

 گیرد؟ می به کار ها و نامه ها واژگان متنوع را چگونه در خطبه منینؤامیر الم. 2

 شناسی و علم آمار. سبک2

، شناسی کااربردی سبک، شاسی آواییدارای پنج حوزه است: سبک سبک شناسیاعتقاد دارند برخی 

(. 49: 2001، ساقیلی ) شناسی آماریشناسی نحوی و دستور زبانی و سبکسبک، گرانهشناسی بیانسبک

گویناد   مای « 1سنجیسبک»، شناسیی سبکها ی را در پژوهشا هی آماری و رایانها گیری از روشبهره

گیری از مناب  تکنولوژیک و رو باه  ی محسوس قابل تعیینی را با بهرهها روش، شناسانبرخی از سبک»

ی سابکی را  هاا  مقادیر کمی ویژگی، سنجیگیرند... سبک میی خود به کار ها ی در پژوهشا هرشد رایان

معتقد است ایان ناوع اخیار از    ، منتقد مصری، مصلوحسعد (. Crystal, 2008: 354) «کند میمطالعه 

 (.11: 1332، مصلوح) آید به شمار میعالمانه ترین و دقیق ترین مکاتب نقدی 

اول ۀ به کارگیری علم آمار در پژوهش های سبک شناسی از دو مرحله گذر کرده است: در مرحلا 

ۀ دوم به مقایسۀ ین امر در مرحلگرایشی غالب شد که به بررسی ویژگی های مشترک می پرداخت؛ اما ا

                                                           
1. Stylometry 



 4318، تابستان 41پیاپی ، دوم ةشمار، چهارمسال 

 

 

 
  

 

951 

 

ی متفاوت اختصاص یافت و بعدها به گرایش غالب مبدل شد و نظر پژوهشگران را باه خاود   ها ویژگی

ی هاا  نیاز نیستند؛ چرا کاه شاناخت ویژگای   اما هیچ یک از این دو گرایش از یکدیگر بی ؛جلب کرد

بنابراین بعد آماری یکی از  (12 )همان، .مشترک به شناخت ویژگی های متفاوت بسیار کمک می کند

شناسی که باا  ی سبکها یکی از نظریهمعیارهای علمی است که نقش اساسی در تبیین سبک ادیب دارد. 

 واژگان جانسون است.نظریۀ تنوع ، پردازد میکمک آمارگیری به تبیین سبک ادیب 

 جانسون در تنوع واژگانة معرفی نظری. 2-1

در آثارش است که با تحلیال ایان الیاه     اوی سبکی ها ین ویژگیتر غنای لغوی ادیب یکی از مهم

 تبیین نمود. ی زیاددر نگارش اثر تا حدرا ش ا توان بالغت و اهداف درونی می

 جانسونة مراحل پژوهش نظری. 2-1-2

 .شود میانجام  ها آنۀ یی از اثر ادبی شعری یا نثری که پژوهش دربارها تعیین نمونه. 1

ی تعیاین واژگاان متناوع و تکاراری در     هاا  مقیاس تناوع و تکرار آن و روش تعریف واژه و. 2

 .ها نمونه

 :نسبت تنوع واژگان که خود این مرحله شامل موارد زیر استۀ ی محاسبها روش. 3

 الف. نسبت کلی تنوع واژگان؛

 ب. مقدار میانگین نسبت تنوع واژگان؛

 ج. منحنی کاهش پلکانی تنوع واژگان؛

 .م تنوع واژگاند. منحنی تراک

 .خاص مشخ  می شود یو نمودارهای ها نتایج مقایسه که به صورت جدول. 4

از اعداد و ارقام برگرفته از اثار ادبای    تر بیش گر چییینتایج مقایسه: علم آمار به پژوهشتحلیل . 5

مطالعاه و   گر بایاد باا  شود که پژوهش میشروع  هتاز ای همرحل، دهد؛ بنابراین پس از رسیدن به اعداد مین

باه  ، برای اعداد و ارقام دالیل منطقی بیاورد و به بهتارین نتاایج برساد. در اداماه    ، بررسی امور مختلف

 .پردازیم میچگونگی اجرای این مراحل پنج گانه 
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 ی مورد پژوهشها انتخاب نمونه. 2-1-3

طارف دیگار   اساسی دارد و از  تأثیر ها در ثروت لغوی آن سبک گفتاری و نوشتاری امام علی

هایار واژه از   9و  هاا  هیار واژه از خطباه  9کند؛ لذا با بررسی  میرا مشخ   ها و خطبه ها بین نامه ۀرابط

ی سیاسای و اخالقای ایشاان    هاا  و نامه ها که به صورت تصادفی از بین خطبه ی حضرت امیرها نامه

ۀ ار و نوشتار ایشان و رابطدر گفتحضرت تا ضمن تبیین تنوع واژگانی بر آن هستیم ، انتخاب شده است

 را تبیین نماییم. ها و خطبه ها معنادار بین نامه

 معنای واژه و معیار تنوع و تکرار آن. 2-1-4

اجیای »کنیم:  میاشاره  ها ین آنتر جا به مهمبرای تبیین واژه ذکر شده است که در این ی زیادتعاریف

تعبیر تولستوی کلمه همان اندیشه اسات. اندیشاه در   به ، ( چییی جی اجیای اندیشه نیستندها واژه) زبان

 تر هر چه فضای اندیشگی انسان گسترده، یابد میو جسمیت  گیرد میبو و خاصیت ، رنگ، قالب کلمات

باود؛ چارا کاه    خواهد واژگان او ثروتمندتر ۀ برخوردار و مجموع تر غنی یبه همان نسبت از زبان، باشد

(. 11: 1919، پاور علای ) «فکر خاود کلماه دارد  ۀ و هرکس به انداز، دشو میزاییده نجی با اندیشه کلمه 

موارد صاورت  فراوان از  یدر آفرینش ادبی همه چیی از ابتدا براساس انتخاب یک مورد از تعداد اصوالً

ی ها ی کلی و گیینشها ی از انتخابا هکند مجموع میسبک نویسنده و شاعر را تعیین چه  آن گیرد و می

که او آگاهانه یا ناخود آگاه در مراحل مختلف کار خود انجام داده است. ایان انتخااب و    باشد میدقیق 

کاه در هار   اسات  ی و فعال دایم در واق  یک فرآیند، گیینش هر چند که همیشه خود آگاه هم نباشد

سبک محصول گیینش خاصای از  » (.29: 1911، امینی) لحظه از ابتدا تا انتهای یک اثر ادبی وجود دارد

و تعابیر و عبارات است. نویسندگان مختلف برای بیان یک معنای واحد تعابیر مختلف دارند و از  ها اژهو

 «باا یکادیگر( اخاتالف دارد   ) سبک آنانبه این ترتیب کنند و  میو عبارات گوناگون استفاده  ها واژه

شود و یک مکان  میی از حروف متصل به هم ظاهر ا هچه که به شکل مجموعآن» (.16: 1991، طالبیان)

  (. 102: 1310، حلمی) «اندازد میخالی میان آن و کلمات دیگر از هر دو جهت فاصله 
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 ی حساب نسبت تنوع ها . مقیاس2-1-5

، ماتن ۀ نسبت واژگان متنوع و مجموع کلی واژگاان تشاکیل دهناد   ۀ جانسون معتقد است با محاسب

، 1از آن بررسی کرد. او واژگاان متناوع را ناوع   ی یوع واژگان را در کل متن یا در جیتوان حجم تن می

 (. 31: 1339، مصلوح) نامد می TTR در اصطالح را 9و نسبت تنوع 2مجموع کلی واژگان را در کل

شود در صاورت تکارار    میمحسوب « النوع»ی برای بار اول متنوع یا همان ا هدر این روش هر کلم

ی متن نسبت ها واژهۀ تعداد کل کلمات متنوع بر همشود. در واق  در این روش با تقسیم  میخط خورده 

 بنابراین برای به دست آوردن این تنوع باید مراحل زیر را طی کرد:، آید میتنوع به دست 

 کنیم. میتقسیم ، جیء مجیا که از صد کلمه تشکیل شده 90را به  ای هکلم 9000در این روش هر متن . 1

باشد؛ بنابراین بارای   10×10حاصل ضرب  ،د خانه های آنجدول هایی را تهیه می کنیم که تعدا. 2

 .جدول باید ترسیم کنیم 90هر نمونه 

شود به طوری که هار واژه در   میقرار گرفته  ها در این جدول، ی انتخاب شدهها واژگان متنۀ هم. 3

 یک خانه قرار گیرد.

 آن جادول  ۀکلم اولین کهب ترتیبه این  کرد؛ حساب مجیا طور به را جدولی هر عمتنو بایدکلمات. 4

 شاده  تکارار  جا هر .کنیم می مقایسه( کلمه 33) جدول همان کلمات سایر با را آنو  گیریم می نظر در را

 تکارار  که جا هر وشود  می اجراهمان   نیی جدول آن کلمه دومین مورد در آن از بعد، خورد می خط باشد

 روش طباق  صاد کلماه   هار که  این تا یابد می ادامه حالت این خورد. می به جی بار نخست( خط) باشد شده

 گردد.   می بررسی جدول اولین مانند همدیگر  یها کلمات جدول شود. پس بررسی و کنترل مذکور

 را آن تعاداد  باید و هستند جدول هر متنوع کلمات همان، ندا هماند باقی، نخورده خط که کلماتی. 5

 طور بهگوناگون هر جدول  کلمات احتساب به قبلی ارگامچهکه  آن جی. نمود ذکر جدول هر پایین در

، نادارد  کاری( باشد می سی جدول دارای که) متنی هر متنوع کلمات تعداد به اما شود؛ می محدود مستقل

 :نمود طی نیی را زیر مراحل باید، (مراحل فوق بر عالوه) متن کل تنوّع نسبت کردن پیدا برای بنابرین

 جدولنه  و بیست، نخورده خط کلمات با آن تطبیق و اول جدول، ورد نخ طخ کلمات به مراجعه. 1

 .نماند باقی یک متن جدول درسی تکراریکلمۀ  هیچ که ای گونهبه  تکراری کلمات زدن خط و بعدی

                                                           
1. Type 

2. Tokens 

3. Type-Tokenration 
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 جدول و هشت بیست نخوردۀ خط کلمات با آن تطبیق و دوم جدولۀ نخورد خط کلمات به مراجعه. 2

 گردد. میمتن اجرا  جدول سی نخوردۀ خط کلمات تمامکه  این تا دیاب می ادامه حالت این و بعدی

 .گردد می ثبتجدول  هر پایین در هم مرحله این از آمده دست به متنوع کلمات تعداد. 3

پژوهشگری می تواناد واژه  . شروط الیام آوری وجود ندارد، اما در معیارهای تنوع و تکرار واژگان

شامرده  مهام  چاه   آن آن را تکراری به شامار آورد؛  دیگر یالی که پژوهشگردر ح، ای را متنوع بداند

این است که باید بر اساس دالیل منطقی باشد. معیارهای تنوع و تکراری که نویسانده پیشانهاد    شود می

 :می کند به شرح زیر است

 .باشد امر و مضارع، ماضی زمان در که چند هر، آید می حساب به کلمه یک فعل. 1

 جما  آن  یا مثنیکه  این مگر، آید به شمار می کلمه یک، جم  چه و مثنی چه، باشد مفرد چه ماس. 2

 .بود خواهند متنوع کلمه یک ها آن از کدام هر صورت این در، باشد مفردش لفظ غیر از

و یاا حسان    "نملی "و  "نمال "شاود؛ مانناد    میباعث متنوع بودن آن ن، بودن اسمی مؤنث مذکر یا. 3

 که هر دو کلمه متنوع هستند. "ةإمرأ"و  "رجل"از غیر لفظ مذکر باشد؛ مانند  مؤنث که این رمگ "حسن "

( مکسار  جما   و ساالم  مؤناث  جما  ، ساالم  مذکر جم ) باشند تعدد دارای، جم  یها صیغه اگر. 4

 .باشند میگوناگون 

هاا   آن شادن  ناوع مت باعاث ، باشد صناعی مصدر یا نسبت بردال  بپیونددکه اسم به پسوندهایی اگر. 5

 که هر سه متنوع هستند. "نة إنسانی و إنسا، إنسان"خواهد شد؛ مانند 

 ۀکلما ، مورد هر در( لفظی اشتراک)، باشد داشته داللت لغوی یامعن یک از بیش بر یا هکلم اگر. 6

 .شود می محسوب متنوع

باشاد؛   شده اضافهها  آن به هم پیشوندهایی و پسوندها هرچندکه، باشند می معیار اصلی کلمات تنها. 7

کاه   "لکم، لنا، له"و  "فیما، کما، بما، موصول() ما"، "لهذا، بهذا، هذا"، "محمد و لمحمد"مانند کلمات 

 آیند. میشمار هر گروه از این کلمات تنها یک کلمه به 

اهاد  نخوها  آن بودن متنوع مان  باشد مختلف سداسی و خماسی، رباعی، ثالثی میان افعال ۀصیغ اگر. 8

 (.114-119: 1934، به نقل از عبادی 112: 1346، جانسون) شد

را ملیم باه   خود، هستند و ما هم در این بحث هین شرایط متنوع بودن هر واژتر مهم، موارد ذکر شده

 یم.ا هاجرای آن ساخت
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 ی سیاسی و اخالقی نهج البالغه(ها خطبه، جایگزینی واژگان ۀنمون) :1 ۀجدول شمار
ا تتأمَّ تتَبْعد  ْمَرتتَفِإنَّ

َ
تتاْْل ماءِتتِمَنتتَيْنِزل  ْرِضتتِإَليتالسَّ

َ
تَکَقَطَراِتتتاْْل

تتِإَلیتاْلَمَطرِت ل  تتک  ِسمَتتِبَماتَنْفس  َياَدة تتِمْنتتَلَهاتق  ْوتتِز
َ
تأ

ْقَصان ت يتفِإْنتتن 
َ
مْتتَرأ ک  َحد 

َ
ِخةهِتتأ

َ
ْهل تتفيتَغِفةَرة تتِْل

َ
ْوتتأ

َ
تتأ تَمال 

ْوت
َ
تتأ تتَفلَتتَنْفس  وَننَّ تتِفْتَن  تتَله تتَتک  ْسِلمَتتالَمْرءَتتَفِإنَّ تَماتاْلم 

تتَدَناَءة تتَيْغَشتتَلمْت تتَتْظَهر  ِکَرْتتتِإَذاتَلَهاتَفَةْخَشع  ْغَريتذ  تبَهاتَوي 
اِستتِلَئام ت ِذيتالَةاِسرِتتَکاْلَفاِلجِتتکاَنتتالنَّ تتالَّ َلتتَيْنَتِظر  وَّ

َ
تِمْنتتَفْوَزة تتأ

تتِقَداِحهِت وِجب  تتاْلَمْغَنمَتتَله تتت  ْرَفع  تاْلَمْرء تتَوَکْذِلَکتتالَمْغَرم تتَعْنه تتَهابَتتَوي 
ْسِلم ت تتاْلِخَةاَن ِتتِمَنتتالَبِريء تتالم  ْسَنَةْةِنتتِإْحَديتاللهِتتِمَنتتَيْنَتِظر  اتالح  تِإمَّ
تتاللهِتتِعْنَدتتَفَماتاللهِتتَداِعَيت اتَله تتَخْةر  تاللهِتتِرْزَقتتَوِإمَّ

َوتتَفِإَذا وته  ْهل تتذ 
َ
تتأ ه تتَوَمَعه تتَوَمال  ه توَتتِدين  تتَحَسب  تالَماَلتتِإنَّ

NO of Types: 72 

No of Tokens: 100 

T TR: 0/72 
 

 ی سیاسی و اخالقی نهج البالغه(ها نامه، جایگزینی واژگان ۀنمون) :2 ۀجدول شمار
َکتتَبَلَغِنيتلهتقال نَّ

َ
تَلَهاتَوَکَتْبَتتتِديَنارا تتِبَثماِنةَنتتَدارا تتاْبَتْعَتتتأ

ْشَهْدَتتتِکَتابا ت
َ
تأمةرالمؤمنةنتياتذلکتکانتشريحتلهتلفقاتفةهتَوأ

تتَياتلهتقالتثم تتمغضبتنظرتإلةهتفنظرتقال َرْيح  تش 
َما
َ
ه تتأ تتلَتتَمْنتتَسَةْأِتةَکتتِإنَّ ر  َکتتَولَتتِکَتاِبَکتتِفيتَيْنظ  تَيْسَأل 

َنِتَکتتَعْنت يتَبة  ْخِرَجَکتتَحتَّ ْسِلَمَکتتَشاِخصا تتِمْنَهاتي  تَخاِلصا تتَقْبِرَکتتإَليتَوي 
ْرت تتَياتَفاْنظ  َرْيح  تتلَتتش  ون  اَرتتهِذهِتتاْبَتْعَتتتَتک  تَغْةرِتتِمْنتتالدَّ
ْوتتَماِلَکت

َ
ثَمَنتتَنَقْدَتتتأ ْنَتتتَفِإَذاتَحَلِلَکتتَغْةرِتتِمْنتتالَّ

َ
تَخِسْرَتتتأ

ْنَةاتَداَرتتقْدت َماتاْْلِخَرةِتتَوَداَرتتالدُّ
َ
َکتتأ ْنَتتتَلْوتتِإنَّ َتْةَتِنيتک 

َ
تأ

تالنسخ تهذهتعلیتتباکتاتلکتتلکتبتتاشتريتتماتشرائکتعند
توالنسخ تفوقتفماتبدرهمتالدارتشراءتهذهتفیتترغبتفلم

NO of Types: 55 

No of Tokens: 100 
T TR: 0/55 
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 تنوع واژگانة شیوه های محاسب. 2-1-7

 :کند میتنوع واژگان پیشنهاد ۀ چهار روش برای محاسب (Johnson, 1941: 502-505) جانسون

 تنوع تعیین نسبت کلی. 2-1-7-1

ابتدا واژگان متناوع در  . شود میدر این روش نسبت واژگان متنوع با نسبت کل متن انتخابی محاسبه 

: 1339، مصلوح) کنیم میسپس عدد آن را بر عدد واژگان کل متن تقسیم ، کنیم میکل متن را استخراج 

نسبت کلی تناوع آن  ، دباش 610ی داشته باشیم و واژگان متنوع آن ا هواژ 9000مثال اگر متنی ؛(36-39

 .است 62/4شود که حاصل آن  میحساب  610/9000

 ( برای نسبت تنوعالقیمة الوسیطة) . میانگین2-1-7-2

 برای به دست آوردن حد وسط نسبت تنوع باید به این صورت عمل کرد:

 کنیم. میمتن را به اجیای مساوی تقسیم . 1

 جیابه صورت م ءی متنوع در هر جیها محاسبه کلمه. 2

و تقسایم آن بار    دن تعداد کلمات متناوع آن اجایا  ایجاد حد وسط برای نسبت تنوع با جم  نمو. 3

-جیء مساوی تقسیم کنیم طوری 1کلمه باشد و آن را به  100ی ااگر متنی دار به عنوان مثال ،تعداد اجیا

، 10، 90ه ترتیاب  جیء آن ب 1حاال اگر تعداد کلمات متنوع در ، کلمه باشد 100که هر جیء متشکل از 

کاه  جاا   آن باشد و از می 10/0،  90/0،  60/0،  40/0به ترتیب ها  آن باشد پس نسبت تنوع 10، 40، 60

تعداد اجیا( حد وسط نسابت تناوع   ) 9کلمه است با تقسیم آن بر عدد  110ها  آن مجموع کلمات متنوع

 10+  90 + 60+  10+ 40/ 1=  60/0آید که مساوی است با:  میدر آن به دست 

 نسبت تنوع صایجاد منحنی تناق. 2-1-7-3

 انجام این روش مستلیم طی مراحل ذیل است:

 تقسیم اجیای متن به اجیای مساوی.. 1

احتساب نسبت تنوع در جیء اول با شمارش تعداد کلمات متنوع و تقسیم حاصل آن بر تعداد کل . 2

 کلمات آن جیء.

 و تقسیم آن بر جم  کل کلمات آن جیء.احتساب تعداد کلمات متنوع جیء دوم . 3

 اجیاء آن. ۀاجرای مراحل قبلی در جیء سوم و بقی. 4
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ی به سه جیء مساوی تقسیم شود و تعداد کلمات متناوع آن  ا هکلم 100یک متن  اگر به عنوان مثال

 باشد: میحساب منحنی تناق  نسبت تنوع در آن به شرح ذیل ، باشد 90، 60، 10، 90، 40به ترتیب 

 90/100:  90/0نسبت تنوع در جیء اول: 

 40/100:  40/0نسبت تنوع در جیء دوم: 

 100/ 10: 10/0نسبت تنوع در جیء سوم: 

 100/ 60: 60/0نسبت تنوع در جیء چهارم: 

 100/ 90:  90/0نسبت تنوع در جیء پنجم: 

 ایجاد منحنی تراکم نسبت تنوع. 2-1-7-4

 د:باش میاین روش به شرح ذیل قابل اجرا 

 مساوی یتقسیم متن به اجیا. 1

 ایجاد نسبت تنوع میان کلمات متنوع و جم  کل جیء اول. 2

 شود. مینسبت تنوع فقط میان کلمات تعداد کل کلمات آن جیء حساب ، در رابطه با جیء دوم. 3

تقسایم آن بار تعاداد کال     از و  کنیم میتعداد کلمات متنوع جیءهای اول و دوم را با هم جم  . 4

 آوریم. مینسبت تراکم تنوع را به دست ، ات آن دو جیءکلم

یک تا ساه و تقسایم آن بار     انسبت تراکم سوم مساوی با حاصل جم  تعداد کلمات متنوع اجی. 5

متن  ۀتشکیل دهند یاجیا ۀتا نسبت تراکم هم یابد میو این حالت ادامه است تعداد کل کلمات آن اجیا 

باه شارح ذیال اجارا     ، مثال ماذکور در روش قبلای  ، سبت تراکماحتساب ن به عنوان مثال ،حساب شود

 شود: می

 100/  60=  60/0نسبت تنوع در جیء اول: 

 100/  90 = 90/0نسبت تنوع در جیء دوم: 

 200/ 60+  90 = 61/0نسبت تراکم تنوع تا پایان جیء دوم: 

 100/  10 = % 10نسبت تنوع جیء سوم: 

 900/  90+  60+  10 = 60/0نسبت تراکم تا پایان جیء سوم: 
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 خطبه ها
0/55 

 نامه ها
0/44 

   نسبت کلی تنوع در نهج البالغه

از چهاار روش جانساون در محاسابه     ما در این پژوهش برای تبیین تنوع واژگان امیرالمومنین

ۀ یم تا نسبت تنوع واژگانی را در گفتاار و نوشاتار ایشاان و از رابطا    ا هنسبت تنوع واژگان استفاده کرد

 پرده برداریم.  ها و خطبه ها نامهمیان معنادار 

 ها و نامه ها یج مقایسه تنوع واژگان در خطبهبررسی نتا .3

و  هاا  در مقایساه باین خطباه    نظریۀ جانسونی چهارگانه ها روشاز ین نتایجی که با استفاده تر مهم

 شود: میو نمودارهای زیر آورده  ها حاصل شده است در جدول البالغه ی نهجها نامه

 . نسبت کلی تنوع3-1

 غیار تکاراری   ۀواژ 1111 هاا  خطبه، انتخاب شده ها و نامه ها طبهی که از خا هاز مجموع سه هیار واژ

ند. جدول و نمودار زیر تعداد واژگان متنوع و نسابت  ا همتنوع( داشت) غیر تکراری ۀواژ 1921متنوع( و )

 دهد. میکلی تنوع را نشان 

 نسبت کلی تنوع در نهج البالغه

 نسبت کلی تنوع واژگان متنوع نهج البالغه

 11/0 1111 ها خطبه

 44/0 1921 ها نامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 . نسبت کلی تنوع در نهج البالغه1نمودار 
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 . مقدار میانگین نسبت تنوع3-2

 هاا  به عنوان نمونه انتخاب کردیم که آنرا سه هیار واژه  ها و نامه ها ما از هر کدام از دو متن خطبه

متنوع هر بخش را با یکدیگر جم  و بار   سپس تعداد واژگان، ی تقسیم نمودیما هکلم 100بخش  6را به 

 دهد. مینشان  را میانگین نسبت تنوع در هر دو متن، تقسیم کردیم. جدول و نمودار زیر 1
 

 ها و نامه ها نسبت تنوع با ایجاد حد وسط در خطبه

نهج 

 البالغه

حد وسط  نسبت تنوع در اجیای متن

 6 1 4 9 2 1 نسبت تنوع

 11/0 2/29 4/41 1/10 2/14 1/16 1/61 ها خطبه

 44/0 4/94 1/93 2/43 1/41 4/41 11 ها نامه

 ها و نامه ها . نسبت تنوع با ایجاد حد وسط در خطبه2 نمودار

 ها و نامه ها . نسبت کاهش پلکانی در خطبه3-3

واژگان متنوع  ،ی( تقسیم کردیما هکلم 100) ی را به شش جیءا هما هر کدام از دو متن سه هیار کلم

 921ی ادار ها برای مثال جیء اول در خطبه ،جیء را مشخ  و تقسیم بر کل واژگان آن جیء نمودیم هر

 100/ 921:  0/ 66نمودیم:  100یعنی  ؛متنوع بود آن را تقسیم بر کل واژگان جیء اولۀ واژ

 دهند:  میجدول و نمودار زیر این نسبت را نشان 
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 نسبت تنوع  با ایجاد حد وسط در خطبه ها و نامه ها

 خطبه ها

 نامه ها
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Axis Title 

 نسبت  کاهش پلکانی تنوع واژگان در خطبه ها و نامه ها

 خطبه ها

 نامه ها

 نسبت تناقض تنوع() ها و نامه اه نسبت کاهش پلکانی تنوع واژگان در خطبه

 نهج البالغه
 تنوع میان اجیا  نسبت تناق

1 2 9 4 1 6 

 29/0 41/0 11/0 14/0 19/0 66/0 ها خطبه

 94/0 93/0 43/0 42/0 41/0 11/0 ها نامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها و نامه ها . نسبت کاهش پلکانی تنوع واژگان در خطبه3 نمودار

 ها و نامه ها ع واژگان در خطبه. منحنی نسبت تراکم تنو3-4

متناوع( جایء   ) ی تقسیم نمودیم. بین واژگان غیر تکراریا هکلم 100ما هر دو متن را به شش جیء 

دهایم ساپس    میکنیم. این روند را نیی در مورد جیء دوم ادامه  می برقراراول با تعداد کل واژگان نسبت 

و تقسیم بر تعاداد کال واژگاان دو جایء      نماییم میتعداد واژگان متنوع جیء اول و دوم را با هم جم  

تا پایان باه هماین روش   را کنیم تا نسبت تراکم جیء دوم حاصل گردد. نسبت تراکم در جیء سوم  می

آن را تقسیم بر تعداد کل  که متنوع است ۀواژ 291ی ا: جیء اول دارها برای مثال در نامه ،دهیم میانجام 

است کاه نسابت    229. و تعداد واژگان متنوع جیء دوم گردد می 11/0، حاصل: کنیم می (100)واژگان 

 .41/0شود  میتنوع آن 

 100/  291:  11/0نسبت تنوع در جیء اول: 

  100/  229: 41/0نسبت تنوع در جیء دوم: 
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 نسبت  تراکمی تنوع واژگان در خطبه ها و نامه ها

 خطبه ها

 نامه ها

 1000/  291+  229: 10/0نسبت تراکم تنوع تا پایان جیء دوم: 

 دهد:  میی نهج البالغه نشان ها و نامه ها در خطبهجیا و میان اجدول و نمودار زیر تراکم واژگانی را 

 نهج البالغه
 نسبت تراکمی تنوع واژگان میان أجیء

1 2 9 4 1 6 

 11/0 11/0 16/0 13/0 61/0 66/0 ها خطبه

 44/0 46/0 41/0 49/0 10/0 11/0 ها نامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 ظریة جانسونتنوع واژگانی در سبک گفتاری و نوشتاری نهج البالغه از منظر ن ةمقایس
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 گیری نتیجه

موضاوع   جاا کاه   از آنمتفاوت اسات.   میرالمومنینی اها و نامه ها تنوع واژگان در سبک خطبه

ی انتخاب شده سیاسی و اخالقی و در یک محور بود به خوبی ثاروت لغاوی حضارت    ها و نامه ها خطبه

 و تفاوت تنوع واژگانی در دو سبک گفتاری و نوشتاری ایشان تبیین گردید: علی

که تناوع کلای   ند؛ به طوریهست رخورداری بتر بیش از تنوع واژگان ها در مقایسه با نامه ها خطبه. 1

در سابک  ، تنوع واژگاان  گفته شدچه  آن است. با توجه به 44/0 ها و در نامه 11/0 ها واژگان در خطبه

موقعیات   که گردد میکه این امر به این مسأله بر باشد میمتفاوت  گفتاری و نوشتاری حضرت امیر

داشته اسات؛ لاذا    ها تنوع واژگان( خطبه) لغوی گفتاری و سطح فکری مخاطبان نقش اساسی در ثروت

 تار  واژگاان متناوع   نابا توجه به مخاطبا  حضرت علی گشته تاباعث  ها بافت موقعیتی خطاب خطبه

 د؛نمخاطبانش القا نمایۀ را به هم تا مقصود خود اند کار گرفته به

است. در این مرحله نیای   11 ها و این تنوع در نامه 1/61 ها میانگین نسبت تنوع واژگان در خطبه. 2

طور در تنوع کلی واژگان مشاهده کاردیم  است. همان تر بیش ها نسبت به نامه ها تنوع واژگانی در خطبه

ۀ که در این مرحله نیی اختالف حفظ شده است؛ لذا یک رابط باشد متفاوت می ی معناداراین تنوع به شکل

توان سبک شخصی ایشان در کااربرد   میکه  جاد نمودهای ها و خطاب در خطبه ها معنادار بین نگارش نامه

 دانست؛ ها واژه

باه   14/0به  19/0به  66/0 ها نسبت کاهش پلکانی واژگان متنوع در خطبه یعنی ؛در قسمت سوم. 9

باه ایان    94/0باه   93/0به  43/0به  42/0به  41/0به  11/0کاهش:  ها و در نامه 29/0به  41/0به  11/0

است که در  ی خاصی نظمامراحل دار تر بیش ست. در دو متن کاهش پلکانی درصورت کاهش یافته ا

که در هر دو ماتن ایان امار مشااهده      شدهای  ویژهبه صورت جیئی دچار نامنظمی  ها بعضی از قسمت

ی نسبی ها خاص داده است. البته این نامنظمی یدر واق  به سبک گفتاری و نوشتاری ایشان نظم، شود می

 و موقیت زمانی در تناوع واژگاان   ها مقتضای مخاطببه که  گردد میتاری و نوشتاری بربه موقعیت گف

واژگان غنی بوده کاه توانساته باا     ۀدایرۀ ست که گسترا مستقیم گذاشته است. این امر بیانگر آن تأثیر

  ؛تغییر موقعیت و متناسب با مخاطب واژگان را هماهنگ نماید

به  16/0به  13/0به  61/0به  66/0 ها کم تنوع واژگان در خطبهچهارم منحنی نسبت تراۀ در مرحل. 4

یابد. در این مرحله  میتقلیل  44/0به  46/0به  41/0به  49/0به  10/0به  11/0 ها و در نامه 11/0به  11/0

 است. ها از نامه تر بیش ها نیی تراکم واژگان متنوع در خطبه
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