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چکیده
اين پژوهش با هدف مشخص کرردن نرو و بسرامد اوابرع مینرايی وایگرانی هم مرانی میران
وایه های فااسی و عربی به براسی تطبیقیِ میانی وایههای بسیع عربی دا فااسی ،مریپرردازد
بدين منظوا دو فرهنگ ب اگ سخن و فرهنگ عربی عبدالنبی قیم انتخاب ،و وایههای مشرتر
عربی دا فااسی میان دو فرهنگ استخراج شد .سپس براساس چندين آزمون زبانشناختی ،شش
نو اابطه مینايی وایگانی هممینايی ،شمولمینايی ،تقابلمینايی ،ج ءوایگری ،عضرووایگری و
واحدوایگی مشخص و بسامد هر کردام دا سرطو وایههرا و هرمچنرین دا سرطو میرانی آنهرا
مشخص گرديد .بر اين اسراس ،بسرامد وقرو هرر کردام از اوابرع دا  4506وایه بره ترتیر
هم مینايی  76/83داصد ،شمول مینايی  14/75داصد ،تقابلمینايی  0/28داصد ،جر ءوایگری
 0/57داصد ،عضووایگی  0/04داصد و واحدوایگی  0/13داصد مشخص شد .هرمچنرین برا
تطبیق میانی  4506وایه با يکديگر دا مجمو  26326تطبیق صوات گرفت کره بسرامد وقرو
اوابع مینايی وایگانی بین اين تطبیقها به ترتی هممینايی  16/75داصد ،شمول مینايی 2/61
داصد ،تقابلمینايی  0/04داصرد ،جر ءوایگری  0/09داصرد ،عضرووایگری  0/007داصرد و
واحدوایگی  0/02داصد مشخص شد.
کلیدواژهها :هممینايی ،شمولمینايی ،تقابلمینايی ،ج ءوایگری ،عضرووایگری ،واحردوایگری،
واموایه
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 .2مبانی نظری
به گفته حسینی بهشتی ( 1393ص  )39میناشناسی وایگانی 4بخشی از نظريه مینايی زبان

] [ Downloaded from jcsfa.modares.ac.ir on 2022-08-11

دو فصلنامه مطالعات تطبیقی فارسی – عربی سال ،3شماره ،5بهار و تابستان 1397

28

 .1مقدمه
ايجاد دواان جديدی از اوابع ايران و ملل عربزبان بهدلیرل مسرا ل مشرتر سیاسری،
نظامی و دينی و همچنین آموزش گروه عظیمی از دانشجويان عربزبان دا ايران ،توجه
به مسا ل و چالشهای آموزش زبان فااسی به اين گروه از زبرانآمروزان اا ايجراد کررده
است .با توجه به اينکه وایههرای بسریاای از عربری دا فااسری وجرود دااد و دا زبران
اوزمره و علمی بهکااگرفته میشود و همچنین يکسانی سامانه نوشتاا 1زبران فااسری و
زبان عربی ،آموزش زبان فااسی اا با وضییت خاصی اوبهاو میکند.
وجود گستره وسییی از وایگان 2زبان عربی دا فااسی و يکپااچگی الفبای دو زبان،
وضع آموزش زبان فااسی اا به عربزبانان به مثابه شمشیر دولبهای کرده اسرت کره دا
صوات هوشیاای و شناخت دقیق وضییت موجود ،میتواند سرعت و دقرت يرادگیری
اا به نسبت ديگر فااسیآموزان غیرعرب سرعت بخشد و ابهامرات و پیچیردگیها اا دوا
سازد.
وایه های بسیاای از عربی پس از واود به زبان فااسی دستخوش تغییر شده اسرت.
مشخص کردن وایهها و میانی تغییر يافته و نیافته مریتوانرد دا ااتبراب بهترر و مرر رتر
مداسان با فااسیآموزان عرب زبان مر ر باشد .پژوهشهايی دابااة تغییرات مینرايی ايرن
وایهها صوات گرفته ولری دازمینرو وایههرا و میرانیای کره تغییرر دا آنهرا اد نرداده،
پژوهشی انجام نشده است و آماای دا دست نیست.
پژوهش پیش او از نو پژوهشهای تطبیقی است که با تحلیل اسرتقرايی بره براسری
اوابع مینايی وایگانیِ وایههای عربی دا فااسی پرداخته است و سریی مریکنرد بره دو
پرسش ذيل پاسخ دهد
 .1چه اوابع مینايی وایگانی هم مرانی میران وایههرای مشرتر فرهنرگ سرخن و
فرهنگ عبدالنبی قیم حاکم است؟
 .2بسامد 3هر يک از اوابع مینايی وایگانی حاکم میران وایههرای مشرتر فرهنرگ
سخن و فرهنگ عبدالنبی قیم چقدا است؟
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است بهگونهای که به وسریله آن سراختاا مینرايی وایههرا برا دو اوش متمراي براسری
میشود
الف) اوشی که دا آن مینای وایه دا چرااچوب مجموعرهای از ويژگیهرای مینرايی
براسی ،و میناشناسی مرلفهای 5خوانده میشود.
ب) اوشی که بر اوابرع مینرايی وایههرا اسرتواا اسرت .اوابرع مینرايی وایگرانیِ
هممینايی ،6شمولمینايی ،7تقابلمینايی ،8ج ءوایگی ،9عضووایگی ،10واحدوایگی 11و...
که دا آن وایهها با شبکه ااتباطی با يکديگر مرتبع میشود و نرو ااتبراب اا مشرخص
میکند.
12
اوابع مفهومی به اوابطی گفته میشود که میان مفاهیم مختلف دا سطو وایه قابل
14
طرح است .اين اوابع از جهت مینايی به دو دسته اوابع صوای 13و اوابرع مینرايی
تقسیم میشود .همانگونه کره مروافی :2003( 15ص  )5میران اوابرع مفهرومی و اوابرع
مینايی تفاوت قا ل است و اوابع هممینايی و تقابلمینايی و ج ء وایگی اا ج ء اوابع
مینايی میداند.
اابطه صوای نوعی اابطه وایگانی است که بر اساس تشرابهات صروای دو وایه برا
يکديگر بنا شده است .بر اين اساس صفوی ( 1390ص  )111 -110بیان میکند که اوابع
آوايی مانند دو وایه «حیات» و «حیاب» و اوابع ساختاای صرفی جر ء اوابرع صروای
است .زمانی میان دو وایه اابطه مینايی هست که از جهاتی تشرابه مینرايی برا يکرديگر
داشته باشند .دو وایه خوب و بد از جهت مینا دا تقابل با يکديگر قراا دااند .همچنرین
پالمر ( 1381ص )30به نقل از بلومفیلد 16بیان میکند که اوابع مینايی وایگانی از نظرر
زمانی به دو نو اوابع مفهومیوایگانی «هم مانی »17و «دازمانی »18تقسیم میشرود .دا
اوابع دازمانی ،دو وایه دا دو دواه زمانی مواد براسری قرراا مریگیرنرد .از مهمتررين
اوابررع مینررايی وایگررانیِ دا زمررانی تخصرریصمینررايی ،19توسرریعمینررايی ،20اسررتیااه،21
تن لمینايی 22و ترفیعمینايی 23اا میتوان نام برد .دا اوابع هم مانی به براسی اابطه دو
وایه دا يک زمان میپردازيم برای نمونه ،دو وایه شاد و خوشرحال کره هرر دو بردون
توجه به مینای آنها دا زمان گذشته يا حال دا يک دواه خاص براسی میشود و اابطه
مفهومی ترادف با يکديگر دااند.
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 .3پیشینۀ پژوهش
دااين پژوهش به براسی دو دسته پیشنیه پرداخته شده است پژوهشهايی که دا مواد
اوابع مینايی وایگانی هم مانی انجام شده و پژوهشهايی که دابااه اوابع میان میانی
وایههای عربی و فااسی صوات گرفته است.
دابااه اوابع مینايی وایگانی کتابها و مقاالت فراوانی نگااش شده است که دا اين
بخش به براسی مهمترين آنها دا خااج و داخل ايران پرداخته میشود.
پالمر ( )1381دابااة میناشناسی وایگانی از نظر اوابع مفهرومی دا بخشری از کتراب
خود به بیان اوابع وایگانی 24هممینايی ،چندمینايی ،25تناقضمینايی ،شرمولمینرايی و
تضادمینايی 26پرداخته است .الين ( )1391به براسی وایه بهعنروان واحرد مینراداا زبران
میپردازد .وی دابااة هممینايی به سه نو هممینايی میتقرد اسرت هرممینرايی نسربی،
تقريبی و مطلق همچنین عنروان مریکنرد کره بسریاای از وایههرا دا فرهنگهرای لغرت
هممینايی تقريبی هستند .آذانوش ( )1385به براسی چالشهای میران دو زبران فااسری و
عربی دا سدههای نخست با نگاهی تراايخی و جامیرهشناسری پرداختره اسرت .وی دا
کتاب خود ضمن بیان هم يستی دو زبان ،تأ یر پذيری زبان فااسی و واود واموایههرا از
زبان عربی به فااسی اا از ديد تاايخی مرواد تحلیرل قرراا داده اسرت .افراشری ()1378
ضمن بر شمردن آاای پیشین دابااة هممینايی مطلق به توصیف نظری اابطه هممینرايی
میپردازد سپس دو ويژگی اا برای وایههای هممینايی مطلق برمیشرمااد ويژگری اول
اينکه اين وایهها بايد بتواند دا تمام جايگاهها به جای همديگر برهکراا اود .دوم اينکره
مطابقه کامل میان عوامل مینايی دو وایه هممینای مطلق موج می شود اين دو وایه دا
تقابل يکسانی شرکت کند .وی دا ادامه به داليل منتفی بودن وجود هممینايی مطلرق دا
زبان میپردازد .اي انلو ( )1384به براسی شبکه مینايی وایهها پرداخته و برر ايرن اسراس
 36نو اابطه مینايی اا مشخص کرده است .همچنین دا تشخیص عضووایگی مالکری
اا میرفی میکند که دا تشخیص اين نو اابطه دا اين پژوهش بهکراا گرفتره شرد .وی
دا بیان اوابع مینايی میان وایهها از اابطه دازمانی و هم مانی و صوای و مینرايی يراد
نمیکند .کروز )2006( 27به شرح اوابطه مینايی وایگانی هممینايی ،شمول مینايی ،تقابل
مینايی و ج ءوایگی میپردازد و سه نو هرممینرايی مطلرق ،تقريبری و نسربی اا بیران
میکند .کريستال )2008( 28دا فرهنگ خرود بره بیران و شررح اوابرع مینرايی وایگرانی
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میپردازد .صفوی ( )1390اوابع مفهومی دا سطو وایه اا برا عنوانهرای شرمولمینرايی،
هم مینايی ،هم آوا -هم نويسه ،چندمینايی ،تقابرل مینرايی ،جر ء وایگری ،عضرووایگری،
واحد وایگی و تباين مینايی برمی شمااد .وی دا بخش تقابرل مینرايی ،نروعی از تقابرل
مینايی به نام تقابل ضمنی اا میرفی میکند که به گفته نويسنده برای نخستین باا مطرح
میشود .حسینی بهشتی ( )1393مفاهیم چندمینرايی ،شرمولمینرايی ،هرممینرايی ،تضراد
مینايی و اوابع ج ءوکل اا دا دو دسته اوابع سلسله مراتبی 29و اوابع هرمااز 30قرراا
داده است .ج ءوایگی و عضو وایگی اا زير نام اوابع ج ءوکل براسی کرده است .وی
برای تشخیص هر کدام از اوابع مینايی ،آزمون زبانشناختی 31بیان میکنرد کره دا ايرن
پژوهش از آنها دا بخش تحلیل دادهها استفاده شده است.
دا پژوهشهای تطبیقی 32وایه های عربی دا فااسی مقاالت و کتابهرايی نوشرته شرده
است که به برخی از آنها اشااه میشود .فرشیدواد ( )1385بره براسری وایههرای عربری
دخیل دا فااسی پرداخته و توصیفی کامل از گونهها و مقوالت دستوای وایههای عربی
دا فااسی بهدست داده است . .نظری و اسداهلل پواعراقی ( )1394به براسی واموایههرای
زبان فااسی از عربی پرداختهاند .اينان به ذکر تیدادی از وایههای دخیل با میانی تحرول
يافته پرداخته ،و آنها اا دا سه دسته کلی قراا دادهاند دسته اول شرامل وایههرای عربری
دا فااسی که با همان مینای عربی بهکراا مریاود و میرادل فااسری نردااد .دسرته دوم
وایه هايی که مینای يکسانی دا دو زبان دااد ولی میادل فااسی آنها نی دا زبان فااسری
کاابرد دااد و دسته سوم وایههايی است که دا دو زبان میرانی متفراوتی دااد .آنران بره
بسامد و نو اابطه مینايی میان وایههرا اشرااه نکرردهانرد .جیفرری ( )1394بره براسری
تغییراتی میپردازد که از طريق قرضگیری وایهها دا زبان فااسی اتفاق افتراده اسرت و
دا چااچوب اين هدف ،تحول مینايی برخی واموایههای عربری اا دا فااسری براسری
می کند .برای اين کاا  772وایه عربی براسی شده است .وفايی و قاسممحمد ( )1394ده
وایه عربی دخیل دا فااسی اا با فرهنگهای عربی دا دو دواه زمانی قرن  2و  5و دواه
نگااش کلیله و دمنه (قرن  )6براسی کرده اند .اينان ضمن آوادن عباااتی که هرر وایه دا
کلیله و دمنه بهکاا افته است به ذکر میانی آنها دا فرهنگهای مواد ااجا مریپردازنرد
سپس به تطبیق میانی هر وایه دا فرهنگها پرداخته ،و دا پايان نیر بره بیران ايرن نکتره
بسنده کردهاند که واموایهها با زبان فااسی همگرن و منطبرق شردهانرد .امینری و نیرازی

( )1394به دنبال تبیین گستردگی تحول مینايی وایههای عربی دا فااسی و آسی شناسی
آن دا يادگیری عربی هستند .آنان بر اين نظر هستند که سیر تحرول وایههرای عربری دا
فااسی دا بُید مینايی دا طول تاايخ متفراوت بروده اسرت .عرامری ( )1396بره براسری
حدود  50واموایه عربی دا فااسی دا سطو آوايی ،مینايی و نحوی پرداخته اسرت .وی
بیان میکند که از نظر مینايی دا بیشتر اين واموایهها تحوالت مینايی اد داده که آنها اا
دا پنج دسته اوابع مینايی وایگانی دا زمانی قراا داده است.
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الف) بر اساس معیار لفظی

 .1اابطه لفظی يکسان میان الفاظ دو مینای وایه .دااين اابطه دا دو فرهنگ بررای بیران
مینای وایه از الفاظ يکسان فااسی استفاده شده است مثال
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 .4روششناسی
پژوهش از نو تطبیقی است که با تطبیق ترکترک وایههرای فرهنرگ بر اگ سرخن و
فرهنگ عربی فااسی عبدالنبی قیم انجام شده است .از میان وایههرای دخیرل عربری دا
فااسی ،وایه های بسیع استخراج ،و سپس با توجه به هدف پژوهش ،وایهها و يا میرانی
حذف شد که دا فرهنگ سرخن برچسر قرديمی و منسرود خرواده اسرت ،و پیکرره
به دست آمده با فرهنگ عبدالنبی قیم مطابقت شد .سپس وایههای مشتر بهدست آمرده
از دو فرهنگ لغت از نظر اابطه مینايی وایگانی میان میانی وایههرای فااسری و عربری
براسی شد که بر اين اساس ،شش نو اابطره مینرايی وایگرانی هم مرانی میران میرانی
وایهها مشخص شد که دا ادامه بدان اشااه خواهد شد.
دا تحلیل داده های پژوهش ،میانی فااسی و عربی هر کدام از مردخلها برا يکرديگر
مقايسه ،و با توجه به آزمونهرای زبانشرناختی ،نرو اابطره مینرايی وایگرانی هم مرانی
مشخص و بت شد .دا استنباب اابطه میانی دو وایه ،ابتدا براسری لفظری و آزمونهرای
زبانشناختی انجام شد و سپس شواهد و مثالهای دو فرهنگ مواد براسری قرراا گرفرت.
برای اوشن شدن شیوه اجرا دا ادامه به انوا اوابع مینايی وایگانی و شریوه تشرخیص
آنها پرداخته میشود
برای مشخص شدن اابطه هم مینايی مراحل ذيل طری شرده اسرت .دو مینرا زمرانی
يکسان است که

براسی اوابع مینايی وایگانی وایههای بسیع میاصر عربی دا فااسی

افالس

میانی فااسی  .1تنگدستی بیچی ی  .2واشکستگی
میانی عربی  .1واشکستگی افالس  .2شکست ناکامی عدمموفقیت
طبق مثال ،مینای وایه «افالس» دا دو زبان فااسی و عربی دا مینا دو فااسی و مینا
يک عربی الفاظ يکسانی دااد که نشان از وجرود اابطره هرممینرايی اسرت .البتره بررای
اطمینان کامل از اين استنباب به شواهد ذکر شده دا دو فرهنگ اجو شده است.
 .2اابطه لفظی از نو وایه -جمله .دا اين نرو اابطره هرممینرايی ،يکری از میرانی
بهصوات يک وایه و اصطالح بیان شده و دا مینای مقابل خود دا زبان ديگرر ،عبراات
يا جمله برای توصیف يا تیريف آن وایه بیان شده است مثال
اقتران

میانی فااسی  .1کیهان  .2جهان
میانی عربی  .1مرنث أدنی  .2دنیا عالم
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مینای فااسی [نجوم] واقع شدن دو ستااه دا يک داجه
میانی عربی .1ااتباب ايجاد اابطه ايجاد پیوند  .2ازدواج [ .3اخترشناسری] مقاانره
قران [ .4زيستشناسی] گشنگیری هميوغی [ .5اياضیات] نگاشت بازنمايی
همانگونه که مشاهده میشود وایه «اقتران» دا دو فرهنگ فااسی و عربری پرژوهش
دا زبان فااسی با يک عباات مینا ،و تیريف وایه ذکر ،و دا فرهنگ عربی با وایه« قران
و مقاانه» مینا شده است .اين دو مینا اابطه هممینايی دااد و البته از نظر لفظی يکری از
آنها وایه و يکی از میانی بهصوات عباات ذکر شده است.
 .3اابطه لفظی برا وایه واسرع .داايرن نرو اابطره هرممینرايی ،دو مینرای وایه دا
فرهنگهای فااسی و عربی از نظر لفظی شباهتی يکسان ندااد ولی برا مراجیره بره مینرا
يکی از میانی دا مدخل خود ،لفظ مشتر يکسانی تکراا شرده اسرت برهطروا مثرال،
«الف» دااای میانی يک دا فااسی و دو دا عربری اسرت .برا مراجیره بره مینرای دو دا
مدخل خود ،لفظ يک ذکر شده است .بر اين اساس دو مینا از نظر لفظ با يک واسطه برا
يکديگر اابطه هممینايی دااد .مثال

دااين مثال مشاهد میشود وایه دنیا دا فرهنگ فااسی و عربری بره ترتیر برا لفرظ
«کیهان» و «عالم» مینا شده است .با مراجیه به مردخل وایه «کیهران» مینرای آن «عرالم»
است که از نظر لفظ با مینای آن دا فرهنگ عربی يکسان است.
البته اين نو اابطه اا میتوان قبل از براسی لفظی ،نوعی اابطه مینايی میران میرانی
دو وایه دانست.
 .4چهاامین نو اابطه عینی میان میانی هممینای دو وایه ،وایههايی است که میرانی
آنها دو جمله تقريبا يکسان و مشابه است مثال
فقیه
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ب) بر اساس معیار معنایی

سپس به شواهد و مثالهای فرهنگ ب اگ فااسی سخن و فرهنگ عبدالنبی قریم مراجیره
کرديم .با توجه به اينکه فرهنگ عبدالنبی قیم برای تمام وایهها مثال ذکر نکرده است دا
مواادی که شاهد و مثالی نداشتیم از فرهنگ المنجد استفاده کرديم.
برای تشخیص اابطه شمول مینايی از آزمونهای زبانشناختی حسرینی ( 1393ص )69
استفاده شد
دو وایه زمانی اابطه شمولمینايی دااد که
الف نوعی از ب (دا مواد نامها) است.
الف نوعی از ب (دا مواد افیال) است.
همچنین اوش الين ( 1391ص  )293دا تیريف شمولمینايی که با ذکر مثرال حراکم
و ديکتاتوا بیان شده ،مواد استفاده قراا گرفته است .الين عنوان میکنرد کره ديکتراتوا
زيرشمول حاکم است و به همین دلیل وابسته بیشتری دااد بهطوای که ديکتاتوا يینری

حاکم بیاحم.
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مینای فااسی آنکه فقه میداند.
میانی عربی  .1آنکه دانا به احکام شر است .2 .تی فهم زودفهم
دا مثال نو چهاام از وایههای هممینا ،وایه «فقیه» دا فرهنگ فااسی برا اسرتفاده از
جمله «آنکه فقه میداند» و دا فرهنگ عربی با جمله «آنکه دانا به احکام شرر اسرت»
مینا شده است که هر دو جمله مینايی يکسان دااد.

براسی اوابع مینايی وایگانی وایههای بسیع میاصر عربی دا فااسی
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 .5تحلیل دادهها
با توجه به سراالت پژوهش ،وایههای پیکره از فرهنگ بر اگ سرخن و فرهنرگ عربری
عبدالنبی قیم با ويژگی عربی ،بسیع و مشتر برودن میران دو فرهنرگ اسرتخراج شرد.
سپس بر اساس برچس گذاای فرهنگ لغت سخن ،میانی قديمی و منسود مشخص و
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دا براسی وجود اابطه تقابلمینايی به انوا تقابلمینايی مکمرل ،وایگرانی ،مرداج،
جهتی و دوسويه توجه خواهد شد .دا ذيل به شرح مختصر هر کدام از تقابلمینرايیهرا
با تیريف صفوی ( 1384ص  )120 -118میپردازيم.
دا تقابل مکمل ،نفی يکی از دو وایه متقابل ،ا بات وایه ديگر اا دا پری دااد ماننرد
دو وایه اوشررن /خرراموش .دا تقابررل وایگررانی ماننررد آگرراه /ناآگرراه دو وایه برره کمرک
تکوایهای منفیساز دا تقابل قراا میگیرد .تقابل مداج میان دو وایه زمانی اد میدهرد
که نفی يکی از وایه های متقابل ،ا بات ديگری اا دا برندااد بهطوا مثرال دو وایه پیرر/
جوان با توجه به اينکه قابل داجه بندی اسرت و برین ايرن دو صرفت ،صرفات ديگرری
می تواند جای گیرد ،اابطه تقابل مداج میان آنها حاکم است .همچنین زمانی که میان دو
وایه ،تقابل بهگونهای باشد که مینای يکی حرکت بهسوی گوينده و ديگرری حرکرت از
گوينده است ،تقابل جهتی گويند .جفتهای متقابل افت /آمد آواد /برد از اين نو تقابل
است .گونه ديگری از تقابل هست که وجود يکی مستل م وجود ديگرری اسرت بردين
صوات که دو وایه زن /شوهر ،اگر مريم زن هوشنگ است پس هوشرنگ شروهر مرريم
است اين نو اابطه اا تقابل دوسويه گويند.
برای ا بات اابطه ج ء وایگی ،اگر يکی از میانی ،ج ی از مینای ديگر باشد ،اابطره
اين دو از نو ج ء وایگی است .انگشت ج ی از دسرت اسرت نره نروعی از آن .بررای
تشخیص اين اابطه به وایههايی مانند ج ء ،ج ی از ،بخشی از ،قسمتی از و غیره توجه
شده است (اي انلو 1384 ،ص .)98
دا عضو وایگی ،اابطه دو وایه بهگونهای است کره يکری عضروی از ديگرری اسرت
(صفوی 1384 ،ص  )104مانند اس و گله.
دا اابطه واحد وایگی يکی از میانی به مثابه واحد شمااش برای مینای ديگر بهکراا
میاود (صفوی 1390 ،ص  )105مانند دست/کت و شلواا و دسته/گل
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جدول ( )1دادههای پیکره پژوهش
فااسی

عربی

تیداد کل وایهها

4506

4506

تیداد کل میانی

9223

12865

میانگین میانی

2/046

2/854

بیشینه میانی

12

33

کمینه میانی

1

1

بید از تطبیق  9223مینای فااسی برا  12865مینرای عربری دا مجمرو  26326تطبیرق
صوات پذيرفت و با استفاده از استنباب عینی و مینايی ،شش نو اابطه مینايی وایگانیِ
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حذف شد .دا پايان ،پیکرهای با  4506وایه و مجمو  9223مینای فااسی و  12865مینای
عربی بهدست آمد.
هر يک از میانی وایههای فااسی با میانی وایههای عربی مطابقت داده شرد کره برر
اين اساس شش نو اابطه مینايی وایگانیِ هرممینرايی ،شرمولمینرايی ،تقابرلمینرايی،
عضووایگی ،ج ءوایگی و واحدوایگی مشخص شد .دا ادامه ،وایهها ،میرانی و اوابرع
مینايی وایگانی هر وایه دا فااسی و عربی دا نرم اف اا دادهپرداز اکسل 33بت گرديد.
جدول ( )1نمايرانگر تیرداد کرل وایههرا دا پیکرره وایگرانی ايرن پرژوهش اسرت.
همانگونه که از دادهها مشخص است ،بسامد وایههای مشتر میان دو فرهنگ فااسری
و عربی  4506وایه است .تیداد کل میانی وایههای فااسی 9223و تیداد کل میانی عربی
 12865مینا است.
طبق جدول ( )1میرانگین میرانی 9223وایه فااسری کره دا پیکرره برت شرد2/046 ،
میناست و  12865مینای عربی بت شده دا پیکرره ،میرانگین عرددی  2/854اا دااد .دا
اين جدول هم چنین بیشینه مینايی که بیشترين مینرا دا هرر وایه اا نشران مریدهرد دا
وایههای فااسی  12و دا وایههای عربی  33میناست .کمینره مینرايی نیر کره کمتررين
تیداد میانی دا هر وایه اا مشخص میکند ،دا هر دو زبان يک است.

براسی اوابع مینايی وایگانی وایههای بسیع میاصر عربی دا فااسی

هممینايی ،شمولمینايی ،تقابلمینايی ،عضووایگی ،ج ءوایگی و واحدوایگی اسرتخراج
شد .دا ذيل برای هر يک از انوا اوابع مینايی وایگانی نمونههايی ذکر میشود
 5-1رابطه هممعنایی
ابا -إِباء

میانی فااسی :سرپیچی امتنا خودداای
میانی عربی  .1امتنا (عمل) سرباز زدن (عمل) زير باا نررفتن ( .2عمرل) امیردن
امش  .3ع ت نفس ب اگمنشی.
دا هر دو زبان به مینای سرباز زدن و امتنا کردن از کاای آمده است .ابا علیه يینی
بر او سرپیچی کرد.
ابتدا -إبتداء

ابتذال -اِبتذال

میانی فااسی .1 :پیش پا افتاده بیاازش يا کماازش بودن  .2مبتذل بودن
میانی عربی  .1استفاده نااوا سوءاستفاده  .2مبتذل برودن دااای کیفیرت بریاازش
دااای وضع غیرمطلوب  .3بیاحترامی احترام نگذاشتن بیحرمتی
دا هر دو زبان يینی مبتذل بودن و بیاازش برودن .کرالم مبترذل سرخن سرخیف و
مبتذل و بیاازش
ابتکار -اِبتکار
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میانی فااسی .1 :انجام دادن عملی بیسابقه يا پیدا کردن ااهحلی  .2بیسابقه نوآوای
میانی عربی  .1چی جديد ساختن ابتکاا  .2نوآوای
به مینای نوآوای دا هر دو زبان بهکراا مریاود .ابتکراا المیرانی میرانی نرو و بکرر
آوادن.
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میانی فااسی .1 :آغاز شرو [ .2ادبی] دا عروض بخش اول از مصرا دوم هر بیت
میانی عربی آغاز اول شرو
ابتدا دا زبان فااسی و عربی به مینای آغاز آواده شده است .ابتداء من ...بره مینرای
از ابتدای ...بهکاا میاود.

ابتیاع -إبتیاع

میانی فااسی :خريداای
میانی عربی خريد خريداای ابتیا
ابتیا دا هر دو زبان بره مینرای خريرداای اسرت .يبترا ابتیاعراا الشریء آن چیر اا
خريداای کرد.
ابجد -أَبجَد

میانی فااسی :نخستین گروه از مجموعه هشتگانه کلمات
میانی عربی اولین کلمه از الفاظ ترکیبیحروف الفبای زبان عربیکه عباات اسرت از
ابجد ،هوز ،حطی ،کلمن ،سیفص ،قرشت ،خذ و ضظغ.
دا هر دو زبان به ترتیبی از حروف الفبا گفته میشود.
38
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میانی فااسی .1 :زمان آينده بسیاا دوا بیپايان  .2همیشگی ابدی
میانی عربی ابد [اسم]  .1اوزگاا بیپايان زمان بیانتها  .2جاويدان پاينده  .3ظرف
زمان برای نفی يا ا بات کاای دا آينده.
دا هر دو زبان به مینای همیشگی ،زمان بیانتها بهکاا میاود .ابداا به مینای تا ابرد و
برای همیشه.
ابله -أَبله

میانی فااسی :دااای هوش کم کمعقل
میانی عربی  .1کمعقل نادان احمق ابله  .2آدم احمق آدم کمعقل آدم نادان
هر دو دا زبان با تفاوتی اند به يک مینا بهکاا افته است.
تردد -تردّد

مینای فااسی .1 :آمدوافت کردن افتوآمد.
میانی عربی  .1ترديد دودلی شک  .2افرتوآمرد آمدوشرد [ .3فی يرک] بسرامد
تواتر فرکانس.
هر دو دا مینای افتوآمد بهکاا افته است.
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ابد -أَبَد

براسی اوابع مینايی وایگانی وایههای بسیع میاصر عربی دا فااسی

دولت -دَولَه

میانی فااسی [ .1سیاسی] مجموعه وزااتخانهها و سازمانهای ادااهکنندة يک کشوا کره
برنامه اي ی و سیاستگذاای اا بر عهده دااند قوه مجريه [ .2سیاسی] وزيرران و هیئرت
اجرايی دستگاه حکومت هیئت دولت کابینه  .3حکومت يا سلطنت  .4روت دااايی.
میانی عربی  .1مصدا دال تغییر دگرگونی  .2هیئت حاکمه حاکمان کشوا دولت
 .3کشوا  .4لق نخستوزير به مینی جنابِ ،حضرتِ.
دا فااسی و عربی دا مینای دولت و حکومت بهکاا میاود.
 5-2رابطه شمولمعنایی

ذيالا وایههايی که اابطه شمول مینايی دااد به همراه شیوه تحلیل آنها ذکر میشود .اابطه
شامل و زير شمول بودن میانی دا پايان نمونههای شمولمینايی بیان شده است.
ابتدا -إِبتِداء

ابتر -أَبتَر

میانی فااسی :ناقص ناتمام.
میانی عربی ( .1خداوند) بدون فرزنرد گذاشرتن مقطرو النسرل کرردن  .2نراقص
الیضو شدن دااای نقص عضو شدن.
دا فااسی ناقص و دا عربی ناقص الیضو و ناقص النسل مینا مریدهرد کره نروعی
ناقص است و به گفته الين  ،يک وابسته نسبت به مینای فااسی بیشتر دااد.
میانی فااسی .1 :ايجاد چی ی نو نوآوای  .2آفرينش
میانی عربی نوآوای ابتکاا ابدا .
ابتکاا نوعی آفرينش است و نه هر نو آفرينشی.
ابدال -إِبدال
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ابداع -إِبداع
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میانی فااسی .1 :آغاز شرو [ .2ادبی] دا عروض بخش اول از مصرا دوم هر بیت
میانی عربی آغاز اول شرو
بخش اول از مصرا دوم بیت ،نوعی اول است و يا بهشیوه الين  ،ابتردا دا مینرای 2
فااسی ،آغاز مصرا دوم است( .آغاز = آغاز مصرا دوم)
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میانی فااسی .1 :تبديل کردن چی ی به چی ی ديگر  .2يکی از انوا وقف مانند تبديل ة
به ه دا احمه  .3دا زبانشناسی عوض کردن حرفی با حرف ديگر برای سادگی تلفظ
میانی عربی تیويض تبديل جايگ ينی
يکی از انوا ابدال دا مینای عربی ،عوض کردن حرفی با حررف ديگرر اسرت و يرا
تبديل احمت به احمه دا وقف.
ابرام -إِبرام



ابالغ -إِبالغ
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میانی فااسی .1 :اصراا پافشاای سماجت  .2تأيید شدن حکم يرک دادگراه دا دادگراه
باالتر [حقوق]
میانی عربی  .1تأيید تصديق .2محکمکاای استواای دا کاا [ .3قرراا داد و غیرره]
منیقد کردن انیقاد
تأيید شدن حکم يک دادگاه دا دادگاه باالتر نوعی تأيید دا مینای عربی است.
میانی فااسی .1 :اساندن پیام يا نامهای به کسی [ .2حقوق] اساندن نامههای مربوب بره
اموا قضايی بهوسیله مأموا به گیرنده [ .3مجاز] ابالغیه
میانی عربی ( .1عمل) با خبر کردن( .عمل) خبر دادن [ .2حقوق] ابالغ حکم
اساندن نامه اموا قضايی نوعی اساندن خبر است.

40
40

ابهام -إِبهام

اتباع -إِتباع

میانی فااسی :آوادن لفظی بیمینا مثل تازه مازه
میانی عربی اتبا آوادن دو کلمه شبیه و هم وزن مانند کثیر بثیر
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میانی فااسی .1 :مبهم بودن پیچیدگی عدموضوح و اوشنی [ .2ادبی] دا برديع آوادن
کالم دا دو مینای متضاد
میانی عربی  .1پیچیدگی عدموضوح ابهام نااوشنی  .2انگشت شست  .3انگشرت
ب اگ پا
دا فااسی يینی نوعی آاايه ادبی و دا عربی به مینای پیچیدگی که آاايه ادبی نروعی
پیچیدگی (مینايی) است.

براسی اوابع مینايی وایگانی وایههای بسیع میاصر عربی دا فااسی

اين اصطالح دا فااسی و عربی تفاوت انردکی دااد کره دا مینرای عربری نروعی از
مینای فااسی اا دا برمیگیرد.
اتساع -إِتّساع

میانی فااسی .1 :گشاد شدن گشادگی  .2گشاد شدن هر يک از مجراای و حفررههرای
بدن [ .3ادبی] آوادن سخنی منظوم يا منثوا کره قابرل تفسریر و دااای میرانی گونراگون
باشد.
میانی عربی  .1فراخی گشادگی  .2وسیتدامنه گستردگی  .3اشد نمو گسترش.
گشاد شدن حفرهای از بدن نوعی از گشادگی است که دا عربی بهکاا میاود.
اتالف -إِتالف

 5-4رابطه تقابلمعنایی
تعلیم -تَعلیم

تفریط -تَفرِیط

میانی فااسی  .1کوتاهی کردن دا کاای  .2هدا افتن دااايی [ .3حقوق] تر کاای که
به موج قرااداد برای حفظ مال ديگری الزم است.
میانی عربی  .1تضییع ضايعسازی اتالف هدا دهی  .2افراب زيادهاوی
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میانی فااسی 1 :آموزش ياد دادن  .2ياد گرفتن آموختن
میانی عربی  .1ياد دادن تیلیم  .2آموزگاای حرفره آموزگراا  .3عالمرت گرذاای
برچس گذاای
ياد دادن با ياد گرفتن اابطه تقابل دوسويه است.
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میانی فااسی .1 :به هدا دادن ضايع کردن  .2کشتن هال کردن [ .3فقه] از بین بردن
مال ديگری
میانی عربی تباهی نابودی از بین بردن.
از بین بردن مال ديگران نوعی از بین بردن است که دا عربی بهکاا میاود.
دا وایه های ابتر ،اتبا و ا ر ،میانی فااسی شامل و میانی عربی زيرر شرمول اسرت.
همچنین دا وایههای ابتدا ،ابدال ،ابرام ،ابالغ ،ابهام ،اتسا و اتالف ،میانی عربری شرامل
و میانی فااسی زيرشمول است.

افراب دا عربی با تفريع دا مینای فااسی اابطه تقابل مکمل دااد.
ثواب -ثَواب

بنده میشود[ .2 .مجاز]

میانی فااسی  .1پاداش و فرد عمل خوب که دا آخرت نصی
احسان نیکی
میررانی عربرری  .1مر د نیکرری پرراداش کرراا خرروب  .2سر ای کرراا بررد  .3عسررل .4
[جانواشناسی] زنبوا عسل
پاداش عمل خوب با س ای کاا بد اابطه تقابل مکمل دااد.
حجله -حَجَلَه
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حراج -حَرَاج

میانی فااسی .1 :فروختن چی ی با قیمت پايینترين از قیمت اصلی آن .2 .نوعی م ايده
حضوای
میانی عربی حراج به حد اعالی خود اسیدن قیمت يک چی دا م ايده.
حراج دا مینای فااسی و عربی که يکی کمترين حد قیمرت و يکری بیشرترين حرد
قیمت مینا میدهد با هم اابطه تقابل دوسويه دااد.
دائن -دائِن

میانی فااسی :بستانکاا
میانی عربی  .1وامدهنده طلبکاا  .2وامگیرنرده وامرداا بردهکاا [ .3حسرابداای]
ستون بستانکاا
بستانکاا با بدهکاا و طلبکاا اابطه تقابل مکمل دااد.
قدح -قَدَح

میانی فااسی  .1کاسه ب اگ  .2پیاله پر از شراب
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میانی فااسی .1 :اتاق ت يین شده مخصوص عروس و داماد دا ش عروسری .2چیر ی
شبیه گنبد کوچک با ستونهايی برراوی صرفحهای مردوا متصرل شرده و اوی آن اا برا
آينههای کوچک ت يین میکنند و دا مراسم ع اداای جوانان مقابل خانه قراا میدهند.
میانی عربی [ .1جانواشناسی] مفرد حجل يک کبک  .2حجله عروس
حجله عروس با حجله ع ا اابطه تقابل مکمل دااد.

براسی اوابع مینايی وایگانی وایههای بسیع میاصر عربی دا فااسی

میانی عربی  .1آتشافروزی (عمل) آتش افروختن  .2پیالره سراغر جرام (ظررف
خالی اا قَدَح و ظرف پُر اا کأس گويند).
کاسه پر با کاسه خالی اابطه تقابل مداج دااد.
مجازات -مُجازَاه

میانی فااسی  .1عقوبت میین شده دا قانون يا شرر بررای فرردی کره مرتکر
خالف شود کیفر  .2ج ا دادن به کسی که عملی خالف قانون مرتک شده باشد.
میانی عربی  .1پاداش اجر ج ا  .2کیفر عقوبت
پاداش با عقوبت اابطه تقابل مکمل دااد.

عمرل

محارب -مُحارِب

میانی فااسی :مجرمیکه علیه حکومت اسالمی يا احکام اسالمی برخاسته
میانی عربی  .1جنگجو ازمنده  .2مجاهد مبااز پیکااگر
محااب با اسالم با مجاهد اابطه مکمل دااد.
میانی فااسی :طوافدهنده
میانی عربی گردشکننده طوافکننده
طوافکننده و طوافدهنده اابطه تقابل دوسويه دااد.
 5-5رابطه جزءواژگی
ارض -أَرض

بلد -بَلَد

میانی فااسی .1 :ااهنمايی دا سفر .2آشنا کاادان  .3شهر يا سررزمین  .4نرام سرواه ای
دا قران
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میانی فااسی .1 :زمین  .2بخشی از کرة خا  .3سرزمین شهر
میانی عربی  .1زمین کره زمین [ .2برق] اتصال زمین [ .3کفش] کرف تره سرطو
زيرين
شهر ج ی از (بخشی از ،قسمتی از) کره زمین است که دا میرانی فااسری و عربری
ذکر شده است.
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مطوف -مُطَوَّف
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میانی عربی  .1هر مکانی که آباد يا خرابه باشد هرر گوشره از جهران  .2کشروا .3
گوا قبر
شهر ج ی از کشوا است که دا میانی فااسی و عربی آواده شده است.
جبین -جَبِین

میانی فااسی :پیشانی
میانی عربی  .1پیشانی (فاصله بین استنگاه مو تا ابروهرا)  .2کنرااه پیشرانی کرانره
پیشانی .3ب دل ترسو
دا فااسی جبین به مینای پیشانی است و دا عربی ج ی از پیشانی مینا میدهد کره
کناا پیشانی است.
جسد -جَسَد
44
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جمعه -الجُمعَه

میانی فااسی .1 :اوز هفتم هفته .2 .سواه ای دا قرآن.
میانی عربی .1 :گردهمايی اجتما تجمع انجمن  .2دوستی الفت مهر ومحبت .3
(اوز) آدينه آخرين اوز هفته اوز جمیه  .4هفته
دا فااسی به مینای يکی از اوزهای هفته و دا عربی به مینای هفتره اسرت کره برر
اساس مینای فااسی ،جمیه ج ی و بخشی از هفته دا مینای عربی است.
حقه -حُقَّه

میانی فااسی .1 :حیله نیرنگ مکر  .2شخص زانرگ و براهوش کره کراا خرود اا برا
زيرکی پیش میبرد .3 .ظرف کوچک که جرواهر و عطرر دا آن مریگذاانرد .4 .ظررف
سفالی به اندازه تخم مرغ که بر سر وافوا نص میکردند.
میانی عربی  .1زن  .2پیشامد بد اتفاق ناگواا بال  .3ظرف کوچک  .4قلیان
حقه دا فااسی به ظرف سفالی اوی قلیان گويند و دا عربی به خرود قلیران اطرالق
شود.
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میانی فااسی .1 :جسم جانوا مرده .2 .تن بدن کالبد.
میانی عربی  .1خون خشکیده  .2تن بدن کالبد [ .3گیاه شناسی] زعفران
مینای خون خشکیده ج ی از جسم مرده است که دا فااسی و عربی بهکاا میاود.

براسی اوابع مینايی وایگانی وایههای بسیع میاصر عربی دا فااسی

حلقوم -حُلقُوم

میانی فااسی .1 :حلق [ .2مجاز] دهان
میانی عربی گلو حلق
حلق ج ی از دهان است که دا میانی فااسی و عربی آمده است.
زند -زَند

میانی فااسی :هر يک از دو استخوان بلند ساعد
میانی عربی [ .1اندام شناسی] ساعد  .2چوب براالی سرنگ آترش زنره  .3ضرااب
تفنگ چکش تفنگ
دا فااسی هر يک از استخوانهای ساعد اا گويند که ج ی از مینای عربی است بره
مینای کامل ساعد.
سجود -سُجُود

صبح -صُبح

میانی فااسی .1 :زمان بین اوشن شدن هوا تا ظهر  .2بامداد  .3از شررو سرپیده دم ترا
طلو آفتاب
میانی عربی بامداد اول اوز صبو
مینای فااسی آن از اوشن شدن هوا تا ظهر است و دا عربی ج ی از آن به مینرای
بامداد است.
 5-6رابطه عضوواژگی

میانی فااسی .1 :خا  .2خا متبر [ .3مجاز] آاامگاه افراد محترم
میانی عربی .1 :خا  .2اويو زمین قسمت بااليی زمین  .3گوا قبرر  .4گواسرتان
قبرستان
دا فااسی يینی آاامگاه و دا عربی گواستان است که آاامگاه عضوی از مجموعه
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تربت -تُربَه
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میانی فااسی :سجده کردن
میانی عربی  .1تیظیم عمل سر فرود آوادن  .2عبادت پرستش
سجده کردن ج ی از عبادت است.
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گواستان است.
صحیفه -صَحیفَه

میانی فااسی .1 :کتاب  .2واق برگ
میانی عربی .1 :کاغذِ نوشته شده کاغذی که بر آن چی ی نوشته شده  .2برگ کتاب
 .3اوزنامه  .4جلد غالف
دا فااسی به مینای کتاب و دا عربی به مینای برگ کتراب اسرت کره بررگ کتراب
عضوی از مجموعه کتاب است.
تربت-تُربَه

46
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صحیفه -صَحیفَه

میانی فااسی .1 :کتاب  .2واق برگ
میانی عربی .1 :کاغذِ نوشته شده کاغذی که بر آن چی ی نوشته شده  .2برگ کتاب
 .3اوزنامه  .4جلد غالف
دا فااسی به مینای کتاب و دا عربی به مینای برگ کتراب اسرت کره بررگ کتراب
عضوی از مجموعه کتاب است.
 5-7رابطه واحدواژگی
حلقه -حَلقَه

میانی فااسی .1 :هرچی دايرهای شکل و توخالی  .2انگشرتر بردون نگرین  .3هريرک از
قطیات میموالا دايره شکلی که از داخل يکديگر میگذاند و يک اشته زنجیر اا داست
میکنند .4 .واحد شمااش چی های گرد .4 .مجلس محفل  .5کوبره  .6واحرد شرمااش
چاه
میانی عربی( .1 :چی ) مدوا گرد دايره حلقه  .2گوشوااه  .3محفل اجتما
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میانی فااسی .1 :خا  .2خا متبر [ .3مجاز] آاامگاه افراد محترم
میانی عربی .1 :خا  .2اويو زمین قسمت بااليی زمین  .3گوا قبرر  .4گواسرتان
قبرستان
دا فااسی يینی آاامگاه و دا عربی گواستان است که آاامگاه عضروی از مجموعره
گواستان است.

براسی اوابع مینايی وایگانی وایههای بسیع میاصر عربی دا فااسی

جمع گروه [ .4سینما نمايش سريال] قسمت بخش
دا عربی میانی دايره و حلقه میدهد و دا فااسی يکی از میانی آن واحرد شرمااش
قطیات گرد است.
شعله -شُعلَه

میانی فااسی .1 :بخش گرم و نواانی آتش  .2واحد شمااش وسرايل اوشرنايی  .3هرر
يک از بخشهای اجاق گاز که گاز دا آنجا مشتیل میشود.
میانی عربی .1 :زبانهآتش شیلهآتش جمع شُیَل  .2آتشافروز آتشگیره [ .3اجراق
و غیره] شیله
دا عربی به مینای شیله اجاق و غیره است و دا فااسی واحد شمااش آن است.
طوق -طَوق

عراده -عَرّادَه

فرد -فَرد

میانی فااسی[ .1 :اياضی] متضاد زوج  .2يکتا بیهمتا  .3عدد واحد شمااش چیر ی
يک فرد کاله نمدی  .4شخصی نفر  .5واق کاغذ به اندازة نصف قطع خشرتی  .6يرک
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میانی فااسی :واحد شمااش توپ
میانی عربی .1 :عراده (= اب اا جنگی قديمی برای پرتاب سرنگ) [ .2عامیانره] تکره
ذغال نیمهسوخته که از آن دود برآيد
دا عربی به مینای عراده است که دا فااسی به صوات واحد شرمااش آن دا آمرده
است.


دو فصلنامه مطالعات تطبیقی فارسی – عربی سال ،3شماره ،5بهار و تابستان 1397

میانی فااسی .1 :وسیلهای که به گردن مجريان میاندازند  .2خطی شبیه حلقه برگرردن
برخی جانواان بويژه پرندگان  .3گردنبند  .4لبو دوا اينگ چرد خوداو  .5حلقه .6
واحد شمااش گردنبند
میانی عربی .1 :توانايی قدات توانمندی  .2گردنبند قالده طوق  .3نرواا اوبران
 .4گردن  .5يقه يخه  .6حلقه دايره  .7صفحهآهنی حروفچینی  .8طاقت تحمل
دا عربی مینای گردنبند می دهد و دا فااسی به مینای واحد شمااش گردنبند نیر
بهکاا میاود.
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بیت شیر کره مینرا دا آن تمرام شرده اسرت .7 .برگرههرايی برهصروات مسرتطیلی کره
تی يهخوانها از اوی آن میخوانند تی يه اا.
میانی عربی .1 :يک يکی  .2کس کسی جمع فِرَاد  .3نصرف زوج فررد لنگره .4
يک طرف ايش جمع أَفْرَاد  .5بی همتا بینظیر بیمانند منحصر به فررد [ .6حسراب]
عدد فرد  .7تک تکی مفرد جمرع أفَرراد فُررَادَی [ .8عامیانره] تپانچره هفرت تیرر .9
شخص عادی فرد میمولی
مینای سه فااسی با مینای دو عربی اابطه واحدوایگی دااد.
ورق -وَرَق
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میانی فااسی .1 :برگ واحد شمااش کاغذ  .2واحد شمااش برگهای کتاب  .3صرفحو
فل ی ناز  .4هر نو قطیه با ضخامت کم  .5برگههای بازی پاسوا  .6گل برگ
میانی عربی .1 :برگِ گیاه  .2موجود زنده جانوا  .3دااايری مرال  .4خرون ايختره
شده و دَلَمه شده بر زمین  .5زيبايی قشنگی خوشرگلی  .6سرکههرا [ .7دفترر کتراب]
واق برگ (وَاَقُ الکِتاب)
مینای شمااه يک فااسی با مینای شمااه هفت عربی به اين دلیل که واحد شرمااش
کاغذ مینا می دهد دا فااسی و دا عربری بره هرر بررگ کتراب گفتره مریشرود ،اابطره
واحدوایگی دااد.
بید از مطابقت میانی وایههای دو زبان فااسی و عربی دا دو فرهنگ بر اگ سرخن
و عبدالنبی قیم ،شش نو اابطه مینرايی وایگرانی هم مرانی اسرتخراج شرد .برر اسراس
جدول ( )2بسامد و داصد بسامد هر کدام از انوا اوابرع مینرايی وایگرانی ذکرر شرده
است .منظوا از بسامد وایهها ،تیداد وایههايی است که اابطه مینايی وایگانی دا میرانی
آنها ديده شده است .بدون دانظر گرفتن تیداد اين اابطهها دا هرر وایه .داصرد بسرامد
هر اابطه مینايی وایگانی بر اساس تقسیم بر تیداد کل وایههای پیکرره  4506برهدسرت
آمده است .همچنین با تطبیق میانی  4506وایه برا يکرديگر دا مجمرو  26326تطبیرق
صوات گرفت که دا جدول ( )2بسامد وقو اوابع مینايی وایگانی دا میان اين تیرداد
تطبیق آواده شده است.

براسی اوابع مینايی وایگانی وایههای بسیع میاصر عربی دا فااسی
جدول ( )2دادههای روابط معنایی واژگانی
هممینايی
بسامد وایهها
داصد بسامد
وایهها
بسامد میانی
داصد بسامد
میانی

شمولمینايی تقابلمینايی ج ءوایگی عضووایگی واحدوایگی

3462

665

13

26

2

6

76/83

14/75

0/28

0/57

0/04

0/13

4410

688

13

26

2

6

16/75

2/61

0/04

0/09

0/007

0/02

با مالحظه شکل ( )4اين تصوا به وجود میآيد که تیداد اوابع مینايی وایگانی
میان وایههای فااسی و عربی بیش از اندازهای است که تصوا میشد ولی ل وم توجه
به بسامد میانی وایهها مطلبی ديگر اا نمايان میسازد .همانگونه که دا شکل ()5
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برای عینیتر شدن دادههای جدول ( )2آنها اا دا دو شکل ( )4و( )5قراا داديم.
همانگونه که مالحظه میشود دا شکل ( )4از  4506وایه پژوهش دا  322وایه هیچکدام
از انوا ششگانه اابطه مینايی وایگانی يافت نشده است که تحت عنوان تفاوت مینايی
نامگذاای شد .دا بقیه موااد شش اابطه مینايی وایگانی با بسامد ذکر شده دا جدول
( )2يافت شده است.

مالحظه میشود با تطبیق میانی وایههای فااسی و عربی با يکديگر مشخص شد که
 80/48داصد از میانی با يکديگر اابطه مینايی وایگانی ندااد و دا اين شکل تحت
عنوان تفاوت مینايی مشخص شده است بهطوا مثال
رقیب

50
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میانی فااسی  .1آن که میکوشد دا بهدست آوادن امتیازی از يک يا چند نفر پیشی
گیرد.
 .2هر يک از دو شخصی که دا يک زمان به يک نفر عشق میوازند.
میانی عربی  .1از نامهای خداوند  .2حافظ نگهداانده حفظکننده  .3نگهبان
پاسبان  .4محافظ مراق  .5منتظر چشم به ااه  .6سرپرست ناظر  .7پسر عمو  .8نام
سومین تیر قماا  .9نام ستااه ای است .10 .سانسواچی دا کتاب و مطبوعات 11
[نظامی] گروهبان  .12نوعی ماا خطرنا  .13بازماندگان بستگان فرزندان
دا وایه اقی بید از تطبیق دو مینای فااسی با  13مینای عربی اابطه مینايی
وایگانی هم مانی ديده نشد.
 19/52داصد از میانی وایهها دا آنها اابطه مینايی وایگانی مالحظه شد.

50

دا اابطه هممینايی تنها هممینايی تقريبی براسی شده است .دا اابطه شمول مینايی
دا  665وایه 591 ،وایه و  614مینا ،اابطه شمولمینرايی دااد و دا  74وایه و  74مینرا
اابطه همشمولی ديده شد .همچنین از  13اابطه تقابلمینرايی هفرت وایه اابطره تقابرل
مکمل ،پنج وایه تقابل دوسويه و يک وایه اابطه تقابل مداج دااد که همگری دا بخرش
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شکل( )5بسامد معنایی روابط معنایی واژگانی

براسی اوابع مینايی وایگانی وایههای بسیع میاصر عربی دا فااسی

پیوست ذکر شده است هم چنین دا اابطه واحد وایگی تمامی شش مینای فااسی برای
میانی عربی ،واحد شمااش است و عکس آن ديده نشد.
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 .6نتیجهگیری
توجه به ضروات شناخت میانی وایههای مشتر میان دو زبان فااسی و عربی ،اين
پژوهش سیی میکند دا دقیقتری از اوابع مینايی وایگانی هم مانی وایههای دو زبان
ااا ه کند که می تواند دا زمینو تدايس و تألیف به مداسان و مرلفان فااسیآموز ياای
اساند.
هدف اصلی اين پژوهش يافتن اوابع مینايی وایگانی هم مانی میان میانی وایهها
بود که بر اين اساس شش نو اابطه مینايی وایگانی هم مانی تشخیص داده شد .اين
شش نو اابطه شامل هممینايی ،شمولمینايی ،تقابل مینايی ،ج ءوایگی ،واحدوایگی
و عضووایگی است.
عالوه بر مشخص کردن وجود اابطه مینايی وایگانی دا وایههای پژوهش ،نتايج
تحلیل و براسی دادهها با پژوهشهای امینی ،نیازی ( ،)1394جیفری ( ،)1394عامری
( )1396و وفايی ،عباسیلی ( )1394مطابقت میکند .بر اين مبنا که تفاوتهای مینايی میان
وایه های مشتر فااسی و عربی وجود دااد با اين حال دا اين پژوهش عالوه بر تأيید
تفاوتهای مینايی که نشان از تغییرات دازمانی میانی وایهها دااد ،بسامد دقیقی از اين
تغییرات بهدست داده شده است .بر اين اساس بین میانی  7/4داصد وایههای پیکره
پژوهش هیچ گونه ااتباب مینايی وایگانی هم مانی وجود ندااد و دا میان میانی76/83
داصد وایههای ديگر نی گستره ب اگی دچاا تغییر مینايی شده است .شناخت اين
میانی و وایههای ذکر شده دا اين پژوهش میتواند دا ايجاد اابطه بهتر و دقیقتر
عربزبان فااسیآموز و مداسان و مرلفان آموزش زبان فااسی مر ر افتد.
دا اين پژوهش براساس شکل ( )4شش نو اابطه مینايی وایگانی يافت ،و
مشخص شد که دا  92/6داصد وایههای پیکره اابطه مینايی وایگانی وجود دااد که
اابطه مینايی وایگانیِ هممینايی  ،76/83شمولمینايی  ،14/75تقابلمینايی ،0/28
ج ءوایگی  ،0/57عضووایگی  0/04و واحدوایگی  0/13داصد اا به خود اختصاص
داده است .البته اين پراکندگی اوابع مینايی که دا شکل ( )4ديده میشود دا شکل ()5
به گونه ای ديگر خود اا نشان داده است .بر اين اساس ،که بید از تطبیق میانی وایههای
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پینوشت

1. Writing System
2. Lexicon
3. Frequency
4. Lexical Semantics
5. Component Semantics
6. Synonym
7. Hyponymy
8. Semantic Opposition
9. Meronomy
10. Member Collection
11. Portion-Mass
12. Sense Relations
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فااسی و عربی که دا مجمو  26326تطبیق صوات گرفت ،تنها  19/52داصد میانی
با يکديگر اابطه مینايی وایگانی هم مانی دااد و دا  80/48داصد تطبیقها میان میانی
وایههای دو زبان اابطه مینايی وایگانی ديده نشد.
از جمله يافتههای ج یتر اين پژوهش مشخص شدن نسبت وایهها دا فااسی و
عربی از نظر شمولیت ،اابطه ج ء و کل ،عضووایگی و واحدوایگی است .بر اين
اساس از میان  614اابطه شمولمینايی  375مینای فااسی زيرشمولمیانی عربی بود.
دا اابطه ج ءوایگی نی از  26اابطه 11 ،مینای فااسی نسبت به مینای عربی کل و 15
مینای عربی نی به نسبت میادل فااسی مینای کل داشت .از دو اابطه عضووایگی يک
مینای فااسی و يک مینای عربی با همتای خود اابطه کل به ج ء داشت همچنین دا
شش مواد اابطه واحد وایگی تمامی موااد مینای فااسی واحد شمااش برای مینای
عربی بوده است.
وجود اوابع مینايی وایگانی دا شکل ( )5نشان میدهد که هنوز تغییر مینايی
وایه های عربی دا فااسی به صوات کامل انجام نشده و تمام اوابع مینايی وایگانی اا
دا بر نگرفته است اين بدان میناست که از تمامی توان مینايی واموایههای عربی دا
فااسی هنوز استفاده نشده است .هرچه می ان و تنو اوابع مینايی وایگانی وایهها
گستردهتر و گوناگونتر باشد ،واموایهها دا ابیاد مینايی بیشتری بهکاا گرفته شده است
و اين به مینای غنای مینايی زبان وامگیرنده خواهد بود .دا واقع ،يکی از دستاوادهای
اينگونه پژوهشها ،که به اصد مینايی واموایهها میپردازد ،همین است که می ان بهینگی
فرايند وامگیری وایگانی مواد تحلیل قراا میگیرد.

براسی اوابع مینايی وایگانی وایههای بسیع میاصر عربی دا فااسی
13. Formal Relations
14. Semantic Relations
15. Murphy, M. Lynne
16. Leonard Bloomfield
17. Synchronic
18. Diachronic
19. Semantic Narrowing
20. Semantic Widening
21. Metaphor
22. Semantic Degeneration
23. Semantic Degeneration
24. Lexical Relations
25. Polysemy
26. Semantic Antonymy
27. Cruse, D. A.
28. Cristal, David
29. Hierarchical Relationship
30. Congruence Relations
31. Linguistic tests
32. Comparative Research
33. Excel
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.1393
الين  ،جان درآمدی بر معنیشناسی زبان ترجمه کواش صفوی ،تهران انتشااات نشرعلمی،
.1391
نظری ،اسداهللپوا عراقی و علیرضا ،زهره «تداخل زبانی دگرگونی میانی واموایههای عربی و
جنبههای تأ یر آن بر ترجمه از عربی» ،پژوهشهای ترجمه در زبان و ادبیات عربی  ،13س
( ،)1394ص .106 -85
وفايی ،قاسممحمد و عباسیلی ،فاطمه «تحول مینايی واموایههای عربی دا کلیله و دمنه»،
دوفصلنامه علمیپژوهشی پژوهشهای ادبیات تطبیقی  ،1 ،3س( ،)1394ص .246 -223
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