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ثروت واژگانی هر نویسنده نقش اساسی در تبیین سبک شخصیاش دارد؛ زیرا سبک سخن نااگییر
حاصل گیینشی خاص از واژگان است .ثروت لغوی ادیب در آثار او موجب تمایی سبکش با دیگاران
است .با توجه به اینکه خطبهها و نامههای سیاسی و اخالقی حضرت علی

در موقعیتهای متفاوت و

در خطاب به افرادی خاص گفته یا نگاشته شده است؛ لذا این تفاوت در بافت موقعیتی ،نقش بنیاادی در
تنوع واژگانی ایشان دارد .از آنجا که نظریۀ جانسون یکی از روشهاای آمااری اسات کاه از تناوع
واژگانی ادیب در آثارش پرده برمیگیرد ،و ثروت لغوی هر متنی را ،در مقایسه با متن دیگر مشاخ
مینماید؛ بنابراین پژوهش حاضر با روش توصیفی  -تحلیلی ،به مقایسۀ تنوع واژگانی باین خطباههاا و
نامه های سیاسی و اخالقی حضرت علی

در چارچوپ نظریاۀ آمااری جانساون پرداختاه اسات .از

مهمترین نتایج این جستار آن است که در نامهها هر چند مطالب اخالقی و سیاسی آن در همه جامعههاا
قابل تطبیق میباشد ،ولی در زمان نگارش آن فقط مخاطبی خاص داشته است؛ لذا ایدئولوژی حااکم بار
نامهها باعث شده که واژگان نسبت به خطبهها از تنوع واژگانی کمتر برخوردار باشند.
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مقدمه

سبکشناسی تنها روشی است که قادر است ،تفاوتهای فردی شاعران را با روش به نسابت علمای
نشان دهد و با بررسیهای زبانشناسی و بالغی ،مشخصهها و عناصر شخصی یک متن را از عناصر غیار
شخصی و متداول متمایی سازد و از طریق بررسی و تحلیل ویژگایهاای واژگاانی ،نحاوی ،سااختمان
جملهها ،لحن و زبان مجازی ،پیکرۀ زبانی هر نویسنده را توصیف کند (فتوحی .)111 :1931 ،در سبک-
شناسی ،بررسی الیۀ واژگانی نقش اساسی در تبیین ادبی بودن متن دارد؛ زیرا هر ادیبی با توجه به تجربۀ
ادبی خویش ،دارای یک قاموس لغوی خاص است که ثروت لغوی ایشان محسوب میگردد .چارلی بالی
باور دارد که « سبک ،انفجار توان نیروی تعبیری پنهان در واژهها است» (فضال .)39 :1331 ،در واقا
انسان با به کارگیری منظم واژگان ،مقصود خود را به مخاطب منتقل میکند.
از آنجا که علم آمار روشی علمی و قابل استناد در پژوهش به شمار میآید ،به طوریکاه در علام
سبکشناسی گفته میشود «تقریباً تمام نقدها ،حتی مبتدیترین آنها؛ یعنی نقد تأثرگرا روش آماری را
هر چند به طور ناق

و غیر رسمی به کار میگیرند( ».فتوحی)169 :1931 ،

 .1ادبیات نظری پژوهش
 .1-1پیشینة تحقیق

نهجالبالغه به فراخور ساختار و محتوای ارزشمند خود ،بارها از جنبههای مختلف نقد و بررسی شاده
است؛ اما در زمینۀ مقایسه تنوع واژگان با تکیه بر نظریۀ تنوع واژگان جانسون در نهج البالغه تاا حااال
پژوهشی صورت نگرفته است.اما این نظریه در متنهای دیگر به کار گرفته شده است:
 .1رسول عابدی در مقالهای با عنوان «مقایسه خاصیت تنوع واژگان در اسلوب میان مقامات عربی و
فارسی (مقامات بدی الیمان همدانی ،احادیث ابن درید و مقامات حمیدی)» باه بررسای تطبیقای باین
مقامات ابندرید ،بدی الیمان همدانی و قاضی حمید الدین بلخی پرداخته است.
 .2علی اصغر بوند شهریاری و طاهرۀ سید رضایی در مقالۀ خود با عنوان «مقایسۀ شعر فروغ فرخیاد،
فرزانه خجندی و خالده فروغ از منظر نظریۀ جانسون» ،شعر فروغ فرخیاد ،فرزانه خجندی و خالده فروغ
از سه کشور ایران ،تاجیکستان و افغانستان را از منظر نظریۀ تنوع واژگان جانسون ماورد مطالعاه قارار
دادهاند.
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 .9حامد صدقی و کاظم عظیمی در مقالهای با عنوان «قیاس خاصیة تنوع المفردات فی االسلوب فای
مجال االدب الملتیم :دراسۀ تطبةقة لنماذج من اشعار دعبل الخیاعی ،الشریف الرضی و مهیاار الادیلمی»
تنوع واژگان را در اشعار دعبل خیاعی ،شریف رضی و مهیار دیلمی مورد مطالعه قرار دادهاند.
 .4هومن ناظمیان در مقالهای با عنوان «قیاس خاصیة تنوع المفردات فی االسالوب( :دراسی تتطبةقةی
لنماذج من کتابات محمد مندور و سید قطب و محمد غنیمی هالل) به بررسی تناوع واژگاان در آثاار
محمد غنیمی هالل ،محمد مندور و سید قطب پرداخته است.
 .2-1روش پژوهش

این پژوهش برآن است با روش توصیفی – تحلیلی و با تکیه بار نظریاۀ تناوع واژگاان جانساون،
خطبهها و نامههای سیاسی و اخالقی نهجالبالغه را بررسی تطبیقی نماید.
 .3-1پرسشهای پژوهش

 .1کدام یک از دو سبک گفتاری (خطبهها) یا نوشتاری (نامهها) امام علی

در نهاج البالغاه ،از

غنای لغوی بیشتری برخودار است؟
 .2امیر المؤمنین

واژگان متنوع را چگونه در خطبهها و نامهها به کار میگیرد؟

 .2سبکشناسی و علم آمار

برخی اعتقاد دارند سبک شناسی دارای پنج حوزه است :سبکشاسی آوایی ،سبکشناسی کااربردی،
سبکشناسی بیانگرانه ،سبکشناسی نحوی و دستور زبانی و سبکشناسی آماری (ساقیلی.)49 :2001 ،
بهرهگیری از روش های آماری و رایانهای را در پژوهشهای سبکشناسی« ،سبکسنجی »1مایگویناد
«برخی از سبکشناسان ،روش های محسوس قابل تعیینی را با بهرهگیری از مناب تکنولوژیک و رو باه
رشد رایانهای در پژوهشهای خود به کار میگیرند ...سبکسنجی ،مقادیر کمی ویژگیهاای سابکی را
مطالعه میکند» ( .)Crystal, 2008: 354سعد مصلوح ،منتقد مصری ،معتقد است ایان ناوع اخیار از
عالمانه ترین و دقیق ترین مکاتب نقدی به شمار میآید (مصلوح.)11 :1332 ،
به کارگیری علم آمار در پژوهش های سبک شناسی از دو مرحله گذر کرده است :در مرحلاۀ اول
گرایشی غالب شد که به بررسی ویژگی های مشترک می پرداخت؛ اما این امر در مرحلۀ دوم به مقایسۀ

1. Stylometry
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ویژگیها ی متفاوت اختصاص یافت و بعدها به گرایش غالب مبدل شد و نظر پژوهشگران را باه خاود
جلب کرد؛ اما هیچ یک از این دو گرایش از یکدیگر بینیاز نیستند؛ چرا کاه شاناخت ویژگایهاای
مشترک به شناخت ویژگی های متفاوت بسیار کمک می کند( .همان )12 ،بنابراین بعد آماری یکی از
معیارهای علمی است که نقش اساسی در تبیین سبک ادیب دارد .یکی از نظریههای سبکشناسی که باا
کمک آمارگیری به تبیین سبک ادیب میپردازد ،نظریۀ تنوع واژگان جانسون است.
 .1-2معرفی نظریة جانسون در تنوع واژگان

غنای لغوی ادیب یکی از مهمترین ویژگیهای سبکی او در آثارش است که با تحلیال ایان الیاه
میتوان بالغت و اهداف درونیاش را در نگارش اثر تا حدی زیاد تبیین نمود.
 .2-1-2مراحل پژوهش نظریة جانسون

 .1تعیین نمونههایی از اثر ادبی شعری یا نثری که پژوهش دربارۀ آنها انجام میشود.
 .2تعریف واژه و مقیاس تناوع و تکرار آن و روشهاای تعیاین واژگاان متناوع و تکاراری در
نمونهها.
 .3روشهای محاسبۀ نسبت تنوع واژگان که خود این مرحله شامل موارد زیر است:
الف .نسبت کلی تنوع واژگان؛
ب .مقدار میانگین نسبت تنوع واژگان؛
ج .منحنی کاهش پلکانی تنوع واژگان؛
د .منحنی تراکم تنوع واژگان.
 .4نتایج مقایسه که به صورت جدولها و نمودارهایی خاص مشخ

می شود.

 .5تحلیل نتایج مقایسه :علم آمار به پژوهشگر چییی بیشتر از اعداد و ارقام برگرفته از اثار ادبای
نمیدهد؛ بنابراین پس از رسیدن به اعداد ،مرحلهای تازه شروع میشود که پژوهشگر بایاد باا مطالعاه و
بررسی امور مختلف ،برای اعداد و ارقام دالیل منطقی بیاورد و به بهتارین نتاایج برساد .در اداماه ،باه
چگونگی اجرای این مراحل پنج گانه میپردازیم.
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 .3-1-2انتخاب نمونههای مورد پژوهش

سبک گفتاری و نوشتاری امام علی
رابطۀ بین نامهها و خطبهها را مشخ
نامههای حضرت امیر

در ثروت لغوی آنها تأثیر اساسی دارد و از طارف دیگار

میکند؛ لذا با بررسی  9هیار واژه از خطباههاا و  9هایار واژه از

که به صورت تصادفی از بین خطبهها و نامههاای سیاسای و اخالقای ایشاان

انتخاب شده است ،بر آن هستیم تا ضمن تبیین تنوع واژگانی حضرت در گفتار و نوشتار ایشان و رابطۀ
معنادار بین نامهها و خطبهها را تبیین نماییم.
 .4-1-2معنای واژه و معیار تنوع و تکرار آن

تعاریفی زیاد برای تبیین واژه ذکر شده است که در اینجا به مهمترین آنها اشاره میکنیم« :اجیای
زبان (واژه ها) چییی جی اجیای اندیشه نیستند ،به تعبیر تولستوی کلمه همان اندیشه اسات .اندیشاه در
قالب کلمات ،رنگ ،بو و خاصیت میگیرد و جسمیت مییابد ،هر چه فضای اندیشگی انسان گستردهتر
باشد ،به همان نسبت از زبانی غنیتر برخوردار و مجموعۀ واژگان او ثروتمندتر خواهد باود؛ چارا کاه
کلمه جی با اندیشه زاییده نمیشود ،و هرکس به اندازۀ فکر خاود کلماه دارد» (علایپاور.)11 :1919 ،
اصوالً در آفرینش ادبی همه چیی از ابتدا براساس انتخاب یک مورد از تعدادی فراوان از موارد صاورت
میگیرد و آنچه سبک نویسنده و شاعر را تعیین میکند مجموعهای از انتخابهای کلی و گیینشهای
دقیق میباشد که او آگاهانه یا ناخود آگاه در مراحل مختلف کار خود انجام داده است .ایان انتخااب و
گیینش هر چند که همیشه خود آگاه هم نباشد ،در واق یک فرآیند دایمی و فعال اسات کاه در هار
لحظه از ابتدا تا انتهای یک اثر ادبی وجود دارد (امینی« .)29 :1911 ،سبک محصول گیینش خاصای از
واژهها و تعابیر و عبارات است .نویسندگان مختلف برای بیان یک معنای واحد تعابیر مختلف دارند و از
واژهها و عبارات گوناگون استفاده میکنند و به این ترتیب سبک آنان (باا یکادیگر) اخاتالف دارد»
(طالبیان« .)16 :1991 ،آنچه که به شکل مجموعهای از حروف متصل به هم ظاهر میشود و یک مکان
خالی میان آن و کلمات دیگر از هر دو جهت فاصله میاندازد» (حلمی.)102 :1310 ،
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 .5-1-2مقیاسهای حساب نسبت تنوع

جانسون معتقد است با محاسبۀ نسبت واژگان متنوع و مجموع کلی واژگاان تشاکیل دهنادۀ ماتن،
میتوان حجم تنوع واژگان را در کل متن یا در جییی از آن بررسی کرد .او واژگاان متناوع را ناوع،1
مجموع کلی واژگان را در کل 2و نسبت تنوع 9را در اصطالح  TTRمینامد (مصلوح.)31 :1339 ،
در این روش هر کلمهای برای بار اول متنوع یا همان «النوع» محسوب میشود در صاورت تکارار
خط خورده میشود .در واق در این روش با تقسیم تعداد کل کلمات متنوع بر همۀ واژههای متن نسبت
تنوع به دست میآید ،بنابراین برای به دست آوردن این تنوع باید مراحل زیر را طی کرد:
 .1در این روش هر متن  9000کلمهای را به  90جیء مجیا که از صد کلمه تشکیل شده ،تقسیم میکنیم.
 .2جدول هایی را تهیه می کنیم که تعداد خانه های آن ،حاصل ضرب  10×10باشد؛ بنابراین بارای
هر نمونه  90جدول باید ترسیم کنیم.
 .3همۀ واژگان متنهای انتخاب شده ،در این جدولها قرار گرفته میشود به طوری که هار واژه در
یک خانه قرار گیرد.
 .4بایدکلمات متنوع هر جدولی را به طور مجیا حساب کرد؛ به این ترتیب که اولین کلمۀ آن جادول
را در نظر میگیریم و آن را با سایر کلمات همان جدول ( 33کلمه) مقایسه میکنیم .هر جا تکارار شاده
باشد خط میخورد ،بعد از آن در مورد دومین کلمه آن جدول نیی همان اجرا می شود و هر جا که تکارار
شده باشد (به جی بار نخست) خط میخورد .این حالت ادامه مییابد تا اینکه هار صاد کلماه طباق روش
مذکور کنترل و بررسی شود .پس کلمات جدولهای دیگر هم مانند اولین جدول بررسی میگردد.
 .5کلماتی که خط نخورده ،باقی مانده اند ،همان کلمات متنوع هر جدول هستند و باید تعاداد آن را
در پایین هر جدول ذکر نمود .جی آن که چهارگام قبلی به احتساب کلمات گوناگون هر جدول به طور
مستقل محدود میشود؛ اما به تعداد کلمات متنوع هر متنی (که دارای سی جدول میباشد) کاری نادارد،
بنابرین برای پیدا کردن نسبت تنوّع کل متن (عالوه بر مراحل فوق) ،باید مراحل زیر را نیی طی نمود:
 .1مراجعه به کلمات خط نخورد  ،جدول اول و تطبیق آن با کلمات خط نخورده ،بیست و نه جدول
بعدی و خط زدن کلمات تکراری به گونهای که هیچ کلمۀ تکراری درسی جدول یک متن باقی نماند.

1. Type
2. Tokens
3. Type-Tokenration
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 .2مراجعه به کلمات خط نخوردۀ جدول دوم و تطبیق آن با کلمات خط نخوردۀ بیست و هشت جدول
بعدی و این حالت ادامه مییابد تا اینکه تمام کلمات خط نخوردۀ سی جدول متن اجرا میگردد.
 .3تعداد کلمات متنوع به دست آمده از این مرحله هم در پایین هر جدول ثبت میگردد.
اما در معیارهای تنوع و تکرار واژگان ،شروط الیام آوری وجود ندارد .پژوهشگری می تواناد واژه
ای را متنوع بداند ،در حالی که پژوهشگری دیگر آن را تکراری به شامار آورد؛ آنچاه مهام شامرده
میشود این است که باید بر اساس دالیل منطقی باشد .معیارهای تنوع و تکراری که نویسانده پیشانهاد
می کند به شرح زیر است:
 .1فعل یک کلمه به حساب میآید ،هر چند که در زمان ماضی ،مضارع و امر باشد.
 .2اسم چه مفرد باشد ،چه مثنی و چه جم  ،یک کلمه به شمار میآید ،مگر اینکه مثنی یا جما آن
از غیر لفظ مفردش باشد ،در این صورت هر کدام از آنها یک کلمه متنوع خواهند بود.
 .3مذکر یا مؤنث بودن اسمی ،باعث متنوع بودن آن نمیشاود؛ مانناد "نمال" و "نملی " و یاا حسان

"حسن " مگر اینکه مؤنث از غیر لفظ مذکر باشد؛ مانند "رجل" و "إمرأة" که هر دو کلمه متنوع هستند.

 .4اگر صیغههای جم  ،دارای تعدد باشند (جم مذکر ساالم ،جما مؤناث ساالم و جما مکسار)
گوناگون میباشند.
 .5اگر پسوندهایی به اسم بپیونددکه دال بر نسبت یا مصدر صناعی باشد ،باعاث متناوع شادن آنهاا

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

 .6اگر کلمهای بر بیش از یک معنای لغوی داللت داشته باشد( ،اشتراک لفظی) در هر مورد ،کلماۀ
متنوع محسوب میشود.
 .7تنها کلمات اصلی معیار میباشند ،هرچندکه پسوندها و پیشوندهایی هم به آنها اضافه شده باشاد؛
مانند کلمات "محمد و لمحمد"" ،هذا ،بهذا ،لهذا"" ،ما (موصول) ،بما ،کما ،فیما" و "له ،لنا ،لکم" کاه
هر گروه از این کلمات تنها یک کلمه به شمار میآیند.
 .8اگر صیغۀ افعال میان ثالثی ،رباعی ،خماسی و سداسی مختلف باشد مان متنوع بودن آنها نخواهاد
شد (جانسون 112 :1346 ،به نقل از عبادی.)114-119 :1934 ،
موارد ذکر شده ،مهمترین شرایط متنوع بودن هر واژه هستند و ما هم در این بحث ،خود را ملیم باه
اجرای آن ساختهایم.
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َّأما ت
ْ َ
ال َمط ِتر ت
ْ
نق َصانت ت
َ
أ ْ تو ت
َ
ل ْتم ت

جدول شمارۀ ( :1نمونۀ جایگزینی واژگان ،خطبههای سیاسی و اخالقی نهج البالغه)

َب ْعدت ت

َ
ف ِإ َّ تن ت

َ
ِإلی ت کلت ت
َ
َرأي ت
ِفإ ْ تن ت
َ َ
َْ
لت
نفست ت ف ت
ْ َ
َ
ش ت َدن َاءةت ت
َيغ ت
کان ت
َت
اس ت
َّالن ِ ت
ِل َئامت ت
َ
َ
لهت ت
وجبت ت
ِقد ِاح ِته ت ت ِ
نت
ِم َ ت
الم ْس ِلمت ت َالب ِريءت ت
َ
الله ت ف َما ت
ِت
َد ِاع َيت ت
َ َ
ذو ت
ف ِإذا ت ه َ تو ت

قال ت
ِک َتابات ت
قال ت
َ
أ َما ت

نت
َع ْ ت
َ ْ
فانظ ْ تر ت
کت
َم ِال َ ت
ْ
قد ت
ت
عند ت
فلم ت

ْ َ
اْل ْم َ تر ت َي ْن ِزلت ت
َْ
نفست ت ِب َما ت
َ
َ
ةه ت
أ َحدک ْتم ت ِْل ِخ ِت
َ
َ َ
لهت ت
نت
تکون َّ ت
َ ْ َ
َْ
تظ َهرت ت ف َةخشعت ت
َ َْ
ج ت َالة ِاس ِتر ت
کالف ِال ت
ِ
َ
ْ ْ
ال َمغ َن َتم ت َوي ْرفعت ت
ْ َ
َي ْن َت ِظرت ت
ال ِخ َةان ِت ت
َ
الله ت
ِت
ِع ْن تد ت
َْ
أهلت ت َو َمالت ت

نت
ِم َ ت
ق ِس َتم ت
َ
غ ِف َةرةت ت
ِف ْت َن ت ت
َ
ل َها ت
َّ
ال ِذي ت
َتب َها ت
نت
ِم َ ت
َ
خ ْةرت ت
َو َم َعهت ت

َ
َّ
ماء ت ِإلي ت
الس ِت
َ
نت
ِم ْ ت
ل َها ت
َْ
أهلت ت
في ت
َ
َ
َّ
ف ِإ تن ت الم ْر َتء ت
ْ
َ
تت
ذ ِک َر ت
ِإذا ت
َ َ
لت
َي ْن َت ِظرت ت أ َّو ت
َْ
المغ َرمت ت
َع ْنهت ت
َ
ِإ ْحدي ت
الله ت
ِت
َ
َو ِإ َّما ت
لهت ت
َتو َح َسبهت ت
ِدينهت ت
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جدول شمارۀ ( :2نمونۀ جایگزینی واژگان ،نامههای سیاسی و اخالقی نهج البالغه)
َ
ََ
َ َ
َ
َ َّ
تت
ةن ت ِد َينارات ت َوک َت ْب ت
مان َ ت
ت ت َدارات ت
ْاب َت ْع ت
کت
َبلغ ِني ت أن َ ت
له ت
ِبث ِ
ََْ َ ْ َ
ذلک ت يا ت
له ت شريح ت کان ت
فقال ت
ت ت فةه ت
وأشهد ت
َيا ت
له ت
قال ت
نظر ت مغضب ت ثمت ت
إلةه ت
فنظر ت
ََْ
َ َ
َ
َّ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
لت
وت
کت
ِفي ت ِکت ِاب ت
ينظرت ت
لت
ت
نت
ةک ت م ت
ِإنهت ت سةأ ِت ت
َ
َ
َْ َ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ْ
کت
إلي ت قب ِر ت
کت
ش ِاخصات ت ويس ِلم ت
ک ت ِمنها ت
يخ ِرج ت
ک ت َح َّتي ت
َبة َن ِت َ ت
َ
َ
َّ
َ
نت
الد َ تار ت ِم ْ ت
هذ ِته ت
ل ت تکونت ت ْاب َت ْع ت
ت
َيا ت ش َر ْيحت ت
تت ِ
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
ََ ْ َ
َ
ْ َ
ت ت ال َ
تت
أن ت
ک ت ف ِإذا ت
غ ْة ِتر ت َحل ِل َ ت
نت
ِم ْ ت
نت
ثم َ ت
نقد ت
أ ْ تو ت
َ
َ
َ
َّ
ُّ ْ
تت
ل ْ تو ت ک ْن ت
کت
ِإن َ ت
أ َما ت
اْل ِْخ َر ِتة ت
ار ت
َو َد َ ت
الدن َةا ت
ار ت
َد َ ت
کتابا ت علیت ت هذه ت
لکت ت
اشتريت ت لکتبت ت
شرائک ت ما ت
ترغب ت

فی ت

هذه ت

شراء ت

الدار ت بدرهم ت

NO of Types: 55
No of Tokens: 100
T TR: 0/55
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َْ
ََ َ
ات ت
ض ت کقط َر ِ ت
اْل ْر ِ ت
َ
أ ْ تو ت
ِز َي َادةت ت
َ
أ ْ تو ت َمالت ت
ْ
َما ت
الم ْس ِل َتم ت
ْ
َبها ت
َويغ َري ت
َ
نت
ِم ْ ت
ف ْو َزةت ت
ْ
َْ
ک ت ال َم ْرءت ت
َوکذ ِل َ ت
ِإ َّما ت
نت
الح ْس َن َة ْة ِت
َ
الله ت
ِت
قت
ِر ْز ت
َ َ
ال ت
الم ت
ِإ َّ تن ت

فما ت فوق ت

َ
ل َها ت
أمةرالمؤمنةن ت
ش َر ْيحت ت
َ
کت
َي ْسأل َ ت
َ
خ ِالصات ت
َ
غ ْة ِتر ت
َ
َ
تت
خ ِس ْر ت
ََ
أت ْة َت ِني ت
النسخ ت

والنسخ ت
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 .7-1-2شیوه های محاسبة تنوع واژگان

جانسون ( )Johnson, 1941: 502-505چهار روش برای محاسبۀ تنوع واژگان پیشنهاد میکند:
 .1-7-1-2تعیین نسبت کلی تنوع

در این روش نسبت واژگان متنوع با نسبت کل متن انتخابی محاسبه میشود .ابتدا واژگان متناوع در
کل متن را استخراج میکنیم ،سپس عدد آن را بر عدد واژگان کل متن تقسیم میکنیم (مصلوح:1339 ،
)39-36؛ مثال اگر متنی 9000واژهای داشته باشیم و واژگان متنوع آن  610باشد ،نسبت کلی تناوع آن
 9000/610حساب میشود که حاصل آن  4/62است.
 .2-7-1-2میانگین (القیمة الوسیطة) برای نسبت تنوع

برای به دست آوردن حد وسط نسبت تنوع باید به این صورت عمل کرد:
 .1متن را به اجیای مساوی تقسیم میکنیم.
 .2محاسبه کلمههای متنوع در هر جیء به صورت مجیا
 .3ایجاد حد وسط برای نسبت تنوع با جم نمودن تعداد کلمات متناوع آن اجایا و تقسایم آن بار
تعداد اجیا ،به عنوان مثال اگر متنی دارای  100کلمه باشد و آن را به  1جیء مساوی تقسیم کنیم طوری-
که هر جیء متشکل از  100کلمه باشد ،حاال اگر تعداد کلمات متنوع در  1جیء آن به ترتیاب ،10 ،90
 10 ،40 ،60باشد پس نسبت تنوع آنها به ترتیب  0/10 ، 0/90 ، 0/60 ، 0/40میباشد و از آنجاا کاه
مجموع کلمات متنوع آنها  110کلمه است با تقسیم آن بر عدد ( 9تعداد اجیا) حد وسط نسابت تناوع
در آن به دست میآید که مساوی است با10 + 90 + 60 + 10+ 40 /1 = 0/60 :
 .3-7-1-2ایجاد منحنی تناقص نسبت تنوع

انجام این روش مستلیم طی مراحل ذیل است:
 .1تقسیم اجیای متن به اجیای مساوی.
 .2احتساب نسبت تنوع در جیء اول با شمارش تعداد کلمات متنوع و تقسیم حاصل آن بر تعداد کل
کلمات آن جیء.
 .3احتساب تعداد کلمات متنوع جیء دوم و تقسیم آن بر جم کل کلمات آن جیء.
 .4اجرای مراحل قبلی در جیء سوم و بقیۀ اجیاء آن.
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به عنوان مثال اگر یک متن  100کلمهای به سه جیء مساوی تقسیم شود و تعداد کلمات متناوع آن
به ترتیب  90 ،60 ،10 ،90 ،40باشد ،حساب منحنی تناق

نسبت تنوع در آن به شرح ذیل میباشد:

نسبت تنوع در جیء اول100/90 : 0/90 :
نسبت تنوع در جیء دوم100/40 : 0/40 :
نسبت تنوع در جیء سوم100 /10 :0/10 :
نسبت تنوع در جیء چهارم100 /60 :0/60 :
نسبت تنوع در جیء پنجم100 /90 : 0/90 :
 .4-7-1-2ایجاد منحنی تراکم نسبت تنوع

این روش به شرح ذیل قابل اجرا میباشد:
 .1تقسیم متن به اجیای مساوی
 .2ایجاد نسبت تنوع میان کلمات متنوع و جم کل جیء اول
 .3در رابطه با جیء دوم ،نسبت تنوع فقط میان کلمات تعداد کل کلمات آن جیء حساب میشود.
 .4تعداد کلمات متنوع جیءهای اول و دوم را با هم جم میکنیم و از تقسایم آن بار تعاداد کال
کلمات آن دو جیء ،نسبت تراکم تنوع را به دست میآوریم.
 .5نسبت تراکم سوم مساوی با حاصل جم تعداد کلمات متنوع اجیا یک تا ساه و تقسایم آن بار
تعداد کل کلمات آن اجیا است و این حالت ادامه مییابد تا نسبت تراکم همۀ اجیای تشکیل دهندۀ متن
حساب شود ،به عنوان مثال احتساب نسبت تراکم ،مثال ماذکور در روش قبلای ،باه شارح ذیال اجارا
میشود:
نسبت تنوع در جیء اول100 / 60 = 0/60 :
نسبت تنوع در جیء دوم100 / 90 = 0/90 :
نسبت تراکم تنوع تا پایان جیء دوم200 /60 + 90 = 0/61 :
نسبت تنوع جیء سوم100 / 10 = % 10 :
نسبت تراکم تا پایان جیء سوم900 / 90 + 60 + 10 = 0/60 :
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ما در این پژوهش برای تبیین تنوع واژگان امیرالمومنین

از چهاار روش جانساون در محاسابه

نسبت تنوع واژگان استفاده کردهایم تا نسبت تنوع واژگانی را در گفتاار و نوشاتار ایشاان و از رابطاۀ
معنادار میان نامهها و خطبهها پرده برداریم.
 .3بررسی نتایج مقایسه تنوع واژگان در خطبهها و نامهها

مهمترین نتایجی که با استفاده از روشهای چهارگانه نظریۀ جانسون در مقایساه باین خطباههاا و
نامههای نهجالبالغه حاصل شده است در جدولها و نمودارهای زیر آورده میشود:
 .1-3نسبت کلی تنوع

از مجموع سه هیار واژهای که از خطبهها و نامهها انتخاب شده ،خطبههاا  1111واژۀ غیار تکاراری
(متنوع) و  1921واژۀ غیر تکراری (متنوع) داشتهاند .جدول و نمودار زیر تعداد واژگان متنوع و نسابت
کلی تنوع را نشان میدهد.
نسبت کلی تنوع در نهج البالغه

نهج البالغه

واژگان متنوع

نسبت کلی تنوع

خطبهها

1111

0/11

نامهها

1921

0/44

نسبت کلی تنوع در نهج البالغه

ﺧﻁﺑﻪ ﻫﺎ
۰/٥٥

ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ
۰/٤٤

نمودار  .1نسبت کلی تنوع در نهج البالغه
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 .2-3مقدار میانگین نسبت تنوع

ما از هر کدام از دو متن خطبهها و نامهها سه هیار واژه را به عنوان نمونه انتخاب کردیم که آنهاا
را به  6بخش  100کلمهای تقسیم نمودیم ،سپس تعداد واژگان متنوع هر بخش را با یکدیگر جم و بار
 1تقسیم کردیم .جدول و نمودار زیر ،میانگین نسبت تنوع در هر دو متن را نشان میدهد.
نسبت تنوع با ایجاد حد وسط در خطبهها و نامهها

نسبت تنوع در اجیای متن

نهج

حد وسط

البالغه

1

2

9

4

1

6

نسبت تنوع

خطبهها

61/1

16/1

14/2

10/1

41/4

29/2

0/11

نامهها

11

41/4

41/1

43/2

93/1

94/4

0/44

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

ﺧﻁﺑﻪ ﻫﺎ
ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ
8

4

6

2

Axis Title

70
60
50
40
30
20
10
0
0

Axis Title

نمودار  .2نسبت تنوع با ایجاد حد وسط در خطبهها و نامهها
 .3-3نسبت کاهش پلکانی در خطبهها و نامهها

ما هر کدام از دو متن سه هیار کلمهای را به شش جیء ( 100کلمهای) تقسیم کردیم ،واژگان متنوع
هر جیء را مشخ

و تقسیم بر کل واژگان آن جیء نمودیم ،برای مثال جیء اول در خطبهها دارای 921

واژۀ متنوع بود آن را تقسیم بر کل واژگان جیء اول؛ یعنی  100نمودیم100 /921 : 0/ 66 :
جدول و نمودار زیر این نسبت را نشان میدهند:
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نسبت کاهش پلکانی تنوع واژگان در خطبهها و نامهها (نسبت تناقض تنوع)

نهج البالغه

نسبت تناق

تنوع میان اجیا

1

2

9

4

1

6

خطبهها

0/66

0/19

0/14

0/11

0/41

0/29

نامهها

0/11

0/41

0/42

0/43

0/93

0/94

نسبت کاهش پلکانی تنوع واژگان در خطبه ها و نامه ها
0.8

0.4

ﺧﻁﺑﻪ ﻫﺎ

0.2

ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ

Axis Title

0.6

0
8

6

4

2

0

Axis Title

نمودار  .3نسبت کاهش پلکانی تنوع واژگان در خطبهها و نامهها
 .4-3منحنی نسبت تراکم تنوع واژگان در خطبهها و نامهها

ما هر دو متن را به شش جیء  100کلمهای تقسیم نمودیم .بین واژگان غیر تکراری (متناوع) جایء
اول با تعداد کل واژگان نسبت برقرار میکنیم .این روند را نیی در مورد جیء دوم ادامه میدهایم ساپس
تعداد واژگان متنوع جیء اول و دوم را با هم جم مینماییم و تقسیم بر تعاداد کال واژگاان دو جایء
می کنیم تا نسبت تراکم جیء دوم حاصل گردد .نسبت تراکم در جیء سوم را تا پایان باه هماین روش
انجام میدهیم ،برای مثال در نامهها :جیء اول دارای  291واژۀ متنوع است که آن را تقسیم بر تعداد کل
واژگان ( )100میکنیم ،حاصل 0/11 :میگردد .و تعداد واژگان متنوع جیء دوم  229است کاه نسابت
تنوع آن میشود .0/41
نسبت تنوع در جیء اول100 / 291 : 0/11 :
نسبت تنوع در جیء دوم100 / 229 :0/41 :
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نسبت تراکم تنوع تا پایان جیء دوم1000 / 291 + 229 :0/10 :
جدول و نمودار زیر تراکم واژگانی را میان اجیا و در خطبهها و نامههای نهج البالغه نشان میدهد:
نهج البالغه

نسبت تراکمی تنوع واژگان میان أجیء
1

2

9

4

1

6

خطبهها

0/66

0/61

0/13

0/16

0/11

0/11

نامهها

0/11

0/10

0/49

0/41

0/46

0/44

نسبت تراکمی تنوع واژگان در خطبه ها و نامه ها
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مقایسة تنوع واژگانی در سبک گفتاری و نوشتاری نهج البالغه از منظر نظریة جانسون

نتیجهگیری

تنوع واژگان در سبک خطبهها و نامههای امیرالمومنین

متفاوت اسات .از آنجاا کاه موضاوع

خطبهها و نامههای انتخاب شده سیاسی و اخالقی و در یک محور بود به خوبی ثاروت لغاوی حضارت
علی

و تفاوت تنوع واژگانی در دو سبک گفتاری و نوشتاری ایشان تبیین گردید:
 .1خطبهها در مقایسه با نامهها از تنوع واژگان بیشتری برخوردار هستند؛ به طوریکه تناوع کلای

واژگان در خطبهها  0/11و در نامهها  0/44است .با توجه به آنچه گفته شد تنوع واژگاان ،در سابک
گفتاری و نوشتاری حضرت امیر

متفاوت میباشد که این امر به این مسأله برمیگردد که موقعیات

گفتاری و سطح فکری مخاطبان نقش اساسی در ثروت لغوی (تنوع واژگان) خطبهها داشته اسات؛ لاذا
بافت موقعیتی خطاب خطبهها باعث گشته تا حضرت علی

با توجه به مخاطباان واژگاان متناوعتار

بهکار گرفتهاند تا مقصود خود را به همۀ مخاطبانش القا نمایند؛
 .2میانگین نسبت تنوع واژگان در خطبهها  61/1و این تنوع در نامهها  11است .در این مرحله نیای
تنوع واژگانی در خطبهها نسبت به نامهها بیشتر است .همانطور در تنوع کلی واژگان مشاهده کاردیم
این تنوع به شکلی معنادار متفاوت میباشد که در این مرحله نیی اختالف حفظ شده است؛ لذا یک رابطۀ
معنادار بین نگارش نامهها و خطاب در خطبهها ایجاد نموده که میتوان سبک شخصی ایشان در کااربرد
واژهها دانست؛
 .9در قسمت سوم؛ یعنی نسبت کاهش پلکانی واژگان متنوع در خطبهها  0/66به  0/19به  0/14باه
 0/11به  0/41به  0/29و در نامهها کاهش 0/11 :به  0/41به  0/42به  0/43به  0/93باه  0/94باه ایان
صورت کاهش یافته است .در دو متن کاهش پلکانی در بیشتر مراحل دارای نظمی خاص است که در
بعضی از قسمت ها به صورت جیئی دچار نامنظمی ویژهای شده که در هر دو ماتن ایان امار مشااهده
میشود ،در واق به سبک گفتاری و نوشتاری ایشان نظمی خاص داده است .البته این نامنظمیهای نسبی
به موقعیت گفتاری و نوشتاری برمیگردد که به مقتضای مخاطبها و موقیت زمانی در تناوع واژگاان
تأثیر مستقیم گذاشته است .این امر بیانگر آن است که گسترۀ دایرۀ واژگان غنی بوده کاه توانساته باا
تغییر موقعیت و متناسب با مخاطب واژگان را هماهنگ نماید؛
 .4در مرحلۀ چهارم منحنی نسبت تراکم تنوع واژگان در خطبهها  0/66به  0/61به  0/13به  0/16به
 0/11به  0/11و در نامهها  0/11به  0/10به  0/49به  0/41به  0/46به  0/44تقلیل مییابد .در این مرحله
نیی تراکم واژگان متنوع در خطبهها بیشتر از نامهها است.
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