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 محمدی کالهدوزماندانا 
 ، تهرانشناسی همگانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی زبان  هگرو دانشجوی دکتری

 1فامیان قلی رضا علی
 شناسی همگانی، دانشگاه پیام نور زبان هگرودانشیار 

 فردوس آقاگلزاده
 شناسی همگانی، دانشگاه تربیت مدرس تهران زبان هگرواستاد 

 7/11/97؛ تاریخ پذیرش مقاله 97/ 2/11تاریخ دریافت مقاله: 

 چکیده
به معانی از بسیاری جهات مشابه هستند واژه که  معنایی است که در قالب آن دو -واژگانینوعی رابطه  تقابل

« ب»یا « ب« »الف») ها آندر بررسی توزیع دو واژه متقابل موضوع توالی . کنند کامالً متضاد اشاره می

شمار پیشین و مشاهدات نگارندگان در پیکره شفاهی و نوشتاری  مطالعات انگشت شود. مطرح می«( الف»

( کوشیده است نظم 2112. جونز )است موارد تابع نظمی پنهان ها در اغلب بلحاکی از آن است که توالی متقا

مذکور را در قالب هفت اصل تبیین کند. اصول مورد نظر شامل اشتقاق ساختواژی، مثبت بودن، بزرگی، 

حاضر، بررسی توالی  مطالعههدف از گرایی است.  و اصطالح شناسی واجترتیب وقوع رویدادها، جنسیت، 

ای محقق ساخته و بررسی آن  های پیکره دار زبان فارسی مبتنی بر داده لویتوهای متقابل در توالی ا واژه جفت

جمله  0111های مورد استفاده در مطالعه حاضر شامل  نمونه ( است.2112) چارچوب اصول هفتگانه جونز در

شمسی  91تا  01های  دههو گفتاری زبان فارسی  های نوشتاری  های متقابل است که گونه واژه دارای جفت

تنوع موضوعی متون و . گیرد در برمیاعم از متون داستانی، مطبوعاتی، رادیویی، تلویزیونی و فضای مجازی را 

ای متوازن و طبیعی  کند تا با پیکره در طول شش دهه به نگارندگان کمک می ها آنتوجه به سیر تاریخی 

از منظر مقوله  دی تاریخی و درزمانی به تحوالت زبانی بپردازند.سروکار داشته باشند و در صورت نیاز با رویکر

های متقابل، مقوله اسم بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است و مقوالت  واژه واژگانی، در تشکیل جفت

 بر اساسکه  دهد نتایج تحقیق نشان میگیرند.  های بعدی جای می فعل، صفت، قید و ضمیر در رتبه

اصولی و تبیین با اصول هفتگانه هستند  های مورد مطالعه قابل واژه از جفتحدود نیمی ونز چارچوب نظری ج

و در مواردی بیشتری دارند  تأثیرساختواژی اشتقاق و  مثبت بودن، شناسی واج، گرایی اصطالح همچون 

ول در الگوی متدا همچنین مشخص شد که. هستندبرخی از اصول های فرهنگی و بافتی دلیل نقض  تفاوت

این امر با گیرد.  پیشی می دار نشاننشان بر عضو  ی متقابل الگویی است که عضو بیها واژه جفتتوالی 

 سازگار است. داری نشانهای محققان در خصوص  یافته

 

 ای و نوشتاری گفتمان محاورهپیکره، ، داری نشان، اصول توالی توالی تقابل، :های کلیدیواژه
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 مقدمه -0

بر توان آن را  از جنس روابط جانشینی است که می واژگانی ـمعنایی  ۀبطنوعی را 1تقابل

2های کمینه تفاوت اساس
(. 2113، 5؛ مورفی1971، 0هَله: 1971، 3تعریف کرد )کالرک 

و های معنایی بارزشان مشترک  دو واژه زمانی تفاوت کمینه دارند که در تمام ویژگی

مورفی در رابطه با روابط جانشینیِ 6راواژگانیمتفاوت باشند. رویکرد فتنها در یک ویژگی 

های  تمام ویژگی 7دوتایی(متباین ) ۀمعنایی حاکی از آن است که اعضای یک مجموع

از یک مورد دارا هستند. این دستورالعمل تضمین  مرتبط و مشابه بافتی را به غیر

مواردی هستند  ۀدتباین دربردارن ۀبرای رابط شده ارائههای  نمونه کند که اکثریت پیش می

(، بنابراین مردهزنده/اند )مانند  متفاوت با یکدیگرمعنایی مرتبط  ۀکه فقط در یک نقط

، 9و اندرو 8)مورفی های متباین هستند. در برخی از تحقیقات قادر به توضیح تمام جفت

اد دوتایی بین معانی ( اصطالح تقابل به تض1995، 11فلبام ؛11،1990؛ متینگر1993

هایی مانند  که مکمل گونه همان ،گرم/سردشود، برای مثال  ر زبان محدود میمغایر د

گیرند. در  در مقابل یکدیگر قرار می خرید/ فروشادهای دیگر در زبان و تض درست/غلط

( بازنمایی مفهومی کلمات)است 12مفاهیم -ها واژه جفت ۀاین مقاله منظور از تقابل، کلّی

در فت متفاوت هستند و به هنگام استفاده از زبان، فقط دریک ویژگی مربوط به با که

این امر با رویکرد فراواژگانی روابط جانشینیِ شوند.  معنایی دوتایی ظاهر می ینتبا

بنابراین در این رویکرد، روابط معنایی به بافت بستگی دارند و با ؛ است تراز هممعنایی 

و روابط معنایی موجود  (25:2113بینی هستند )مورفی،  اصل ارتباطی واحد قابل پیش

را  ها آنکنند نه دانش واژگانی  بین کلمات، دانش مفهومی درباره کلمات را منعکس می

 (.2111)مورفی، 

های نظریِ تقابل نادیده گرفته شده است  بندی آنچه که به طور کامل در طبقه

انند بینش تو ای تقابل می چگونگی عملکرد آن در زبان روزمره است. رویکردهای پیکره

الزم برای چگونگی به کارگیری تقابل در زبان روزمره را ارائه دهند، امّا این رویکردها 

تا آنجا که شوند.  همچنان به طور نسبی نادر هستند و اغلب در زبان انگلیسی اعمال می

های متقابل به صورت  واژه نگارندگان اطالع دارند پژوهشی در خصوص توالی جفت

ژانرهای نوشتاری و گفتاری زبان فارسی صورت نگرفته است. در این  ۀندر زمیدرزمانی 

                                                           
1. Antonymy. 2. minimal differences .3. H.H.Clark. 4. K.L.Hale. 5. M.L.Murphy. 6. 

metalexical approach. 7. (binary) contrast set. 8. G.L.Murphy. 9. J.M.Andrew. 10. 

A.Mettinger. 11. C.Fellbaum. 12. pairs of word-concepts. 



 0931/090 بهار و تابستان ،0 ۀشمار ،01 سال ،یزبان هایژوهشپ

 

ها در زبان فارسی  نیادی پاسخ دهیم که توالی متقابلکوشیم به این پرسش ب مطالعه می

تابع کدام اصول زبانی یا شناختی است. بدیهی است ابتدا بایستی با اصول مذکور آشنا 

ای محقق ساخته صورت گرفته  رفته از پیکرههای برگ مثال بر اساستحلیل حاضر  شویم.

 یک هر که جمالتی) شرایط واجد ۀجمل 0111که در خالل آن محققین به بررسی 

 فارسی زبان گفتاری و نوشتاری های گونه میان از( هستند متقابل ۀواژ جفت یک دارای

 متقابل هم وقوع شناسایی شدند. پس از آن ۀواژ جفت 21 بعد مرحله در. پرداختند

خان مورد بررسی و مقایسه قرار جنمتقابل در فرهنگ بسامدی بی ۀواژ بسامد جفت

های فارسی از منظر توالی در چارچوب انگاره  واژه در این پژوهش رفتار جفتگرفتند. 

شناسان، عدم  از آنجایی که برخی زبان( بررسی خواهد شد. 2112نظری جونز )

دهند  نسبت می 1داری نشانه مفهوم های توزیعی در روابط متقابل را ب تقارن

(، کشف 1995، 6؛ هندکی1985، 5؛ لهرر1970، 0؛ لیونگ3،1971؛ گیوون2،1963)وندلر

های متقابل به کاربرد واقعی زبان  به بافت دار نشاناین نکته که آیا معیارهای استاندارد 

پس  مقاله نای در بنابراین؛ اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود از یرخمربوط هستند یا 

 دهیم: زیر پاسخ می سؤاالتبه  متقابل یها واژه جفت در توالی از بررسی

جونز حاضر چه تعداد از اصول هفتگانه  ۀهای مطالعه شده پیکر واژه از میان جفت -1

 کنند؟ پیروی می (2112)

 ( پربسامدتر)ب/الف یا الف/ب(توالی ) ( کدامالف/بمتقابل )های  واژه در میان جفت -2

 است؟

گانه مطرح در انگاره نظری های فارسی با توجه به اصول هفت واژه جفت های لیتوا -3

 د؟نشو جونز چگونه تبیین می

چگونه  شده یبررس های فارسی واژه جفتهای  توالی داری نشانمفهوم  بر اساس -0

 شوند؟ تبیین می

 

 تحقیق ۀپیشین -1

ده شده است، یعنی ردر تحقیقات زبانشناسی به کار ب داری نشان، مفهوم 1931 ۀدهاز 

برخی برای اولین بار آن را تعریف کردند.  8یاکوبسنو  7کویستزمانی که تروب

تعریف کرده و  داری نشان منظرتقابل را از  (،1971؛ گیون، 1963)وندلر، شناسان زبان
                                                           

1. Markedness .2. Z.Vendler. 3. T.Givón. 4. M.Ljung. 5. A.Lehrer. 6. J.Handke. 7. 

N.Tubetzkoy. 8.R.Jakobson. 
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نشان است، یعنی یک  های وابسته به صفت یکی از اعضاء بی کنند در جفت تقابل ادعا می

که هر دو عضو به آن داللت  استبرای ویژگی رایجی   دهنده ششپوعمومی  ۀکلم

عضو مثبت و منفی نمود  1دوگانگی در دار نشاننشان و  کنند. تفاوت صفت متقابل بی می

، در هر دو عضو دخیل استتری  د، عضو مثبت که دارای ویژگی رایجکن بیشتری پیدا می

 گیرد. ومی مورد استفاده قرار مین یا عمنشا ی بیابوده و تنها عضوی است که در معن

ین واقعیت اشاره چنین تعریف محدودی از تقابل چندان سودمند نیست، امّا به ا 

( 1985لهرِر )در میان صفات مدرّج آشکارتر است.  داری نشانهای  کند که تفاوت می

د بررسی کر داری نشانهای  ی مدرّج را با توجه به ویژگیها تقابلمتعداد زیادی از جفت 

 دار نشانهای مدرّج رایج دارای تمایز  تقابلم% جفت 81و به این نتیجه رسید که 

لیچ و همکارانش  ۀ( استدالل لِهرر را با اشاره به مطالع2116) 2هستند. هاسپل مَس

( نشان دادند صفات مدرّج 2111کند که در آن لیچ و همکارانش ) ( رد می2111)

ظاهر  3ملی بریتانیا ۀدار خود در پیکر تاهای نشانبرابر بیشتر از هم شش تا دونشان  بی

 شوند. می

که تقابل در صفات نسبت به اجزای دیگر زبان از  ( ادعا کرد285:1995فلبام )

( مشخص 2112) 0های الگو محور لوبانووا جامعیت بیشتری برخوردار است، امّا روش

 تر بزرگهای  پیکرهدر  و شوند با اسامی بیان می بیشتر های متقابل کردند که جفت

 (.201:2112های اسمی و فعلی بیشتری پیدا خواهد شد )لوبانووا، تقابل

پیکره  نوشتاری متونتوالی در به بررسی  بنیاد یکرهپای  در مطالعه( 2110) 5کاستیچ

از منظر روش تحقیق، پیکره تنها  مطالعه وی پرداخت.الکترونیکی معاصر زبان صربی 

های متقابل صورت گرفته  واژه بررسی توالی جفتبا  داری ننشامورد مطالعه و مبحث 

 واژه متقابل مورد بررسی جفت 56در مطالعه جونز از . تفاوت دارد( 2112توسط جونز )

الف/ب( یا )ب/ الف( های ) از توالی کدام یچهواژه متقابل تمایل به  تنها چهارده جفت

واژه متقابل مورد  جفت 57 رمچها سهنشان ندادند ولی در نتایج کاستیج  شده مطرح

های متقابل  واژه و رابطه معناداری میان توالی جفت بودند مدنظرهای  توالی دارایمطالعه 

ها  وی اصول توالی تقابل ۀبه عقید. داشتوجود  داری نشاندر کارکرد کالمی و مفهوم 

نین همچ ت نماید.های مفهومی تبعی گانی و بازنماییممکن است از اصول شناختی هم

                                                           
1. Dichotomy. 2. M.Haspelmath. 3. british national corpus. 4. A.Lobanova. 5. 

N.Kostic 
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 1شدگی واژه، خنثی بسامد ماننداصولی  تابعنوشتار در  ها متقابل رسد که توالی به نظر می

دارد که این اصول  است. کاستیج اذعان می یفضایی و جنسیت، زمانی، بصریو مالحظات 

گ محور در بازنمایی مفهومی انسان وجود دارد و اصل جنسیت نیز یکی از اصول فرهن

بپذیرد. در تحقیق وی اصل های متفاوت توالی متفاوتی  فرهنگاست که ممکن است در 

های متقابل با توالی خنثی  واژه جفت که یطورراستا با فراوانی است به  شدگی هم خنثی

بودند که این خود حاکی از باال بودن فراوانی  پربسامدهای دارای توالی  واژه همان جفت

های متقابل با  واژه کند که جفت ن بیان مینشان بود. وی دلیل این امر را چنی توالی بی

زیاد  ها آنفراوانی زیاد بازنمایی ذهنی قوی دارند و به این دلیل قابلیت دسترسی به 

دارد که به صورت جهانی ذهن بشر  نیز وی اذعان می بودن مثبت است. در خصوص اصل

در متقابل  های و حتی برای ساختن جفت مثبت بهره بگیرد تمایل دارد که از واژگان

زمانی، بصری و فضایی نیز مربوط  گیرد. اصول می  مثبت بهره عنصر پایه از اغلب موارد

در آخر ذکر این نکته حائز اهمیت به رخداد وقایع و تجسم ما از اشیاء در فضا هستند. 

اصول شناختی کلی و  کننده منعکسهای متقابل  واژه است که الگوهای توزیع توالی جفت

 مفهومی است. بازنمودهای
 

 چارچوب نظری -9

 ۀدهند، فقط مطالع در میان مطالعاتی که تقابل را در زبان روزمره مورد بحث قرار می

. وی برای ه استدر جمله پرداخت هم وقوعهای  ( به تحلیل ترتیب تقابل2112جونز )

گاه را در پای ها تقابلجفت در کل کارکردهای متنی  56آزمودن این فرضیه، توالی تمام 

ها  و به این نتیجه رسید که اکثریت جفت کرد یابیارز خود یا جمله 3111اطالعاتی 

جفت  56تر، از  دهند. به بیان دقیق الی ترجیح مییک توالی را بر معکوس آن تو

تمایلی به تفاوت بودند و  بی داری نشانجفت نسبت به ارجحیت  10، فقط شده یبررس

توضیح این مشاهده، جونز هفت عامل را به عنوان . برای نداشتندترتیب خاص در متن 

های معدودی که در فهرست خود به  توالی معرفی و اذعان داشت که تقابل« قوانین»

باید از »کنند. او به این نتیجه رسید که  اشاره کرده است با این توضیح مقابله می ها آن

حی برای معکوس توان هیچ توضیح واض نمی»و اغلب « کرد تبعیتیا  تخطیقوانین 

( 123:2112(. با این حال جونز )136:2112جونز، ) «کردن توالی متعارف پیدا کرد

شود و پیرو  های متقابل به خودی خود ایجاد نمی جفت عقیده دارد که توالی در بین
                                                           

1. neutrality 
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 کند بندی می گروه طبقه هفتدر  تأثیراصول خاصی است که وی این اصول را به ترتیب 

 کنیم. اشاره می ها آنبه  که در ادامه

؛ استها  قاعده در توالی متقابل ترین قاعده اشتقاق ساختواژی از دیدگاه جونز مهم (0

 ۀقرار دهیم، واژ مدنظررا « نادرست»و « درست»چنانچه دو واژه متقابل  بنابراین،

 شدن افزوده ۀواسط به« )نادرست»محسوب شده و صفت  1پایه عنصر «درست»

در چنین مواردی عنصر پایه معموالً و  آید می شمار به عنصر مشتق«( نا»شوند پی

مقدم بر عنصر مشتق است. به بیان دیگر، باید انتظار داشت در متون نوشتاری و 

-نادرست»بیشتر از توالی « نادرست-درست»گفتار زبان فارسی، بسامد توالی 

 باشد.« درست

متقابل،  هواژ جفتزمانی مطرح است که یک عضو از  2بودن مثبتاصل یا معیار  (1

 خوبمعنای ضمنی مثبتی نسبت به عضو دیگر داشته باشد. به عنوان مثال واژه 

بدبین/ یی همچون ها واژه جفتاز معنای ضمنی مثبتی برخوردار است.  بدنسبت به 
به  گیرند. این اصل قرار می یرمجموعۀزدر  خوشبین، درست/غلط، شاد/ غمگین

با معنای  نفرتی ضمنی مثبت مقدم بر با معنا عشق( توجه کنید که 1مثال )

 ضمنی منفی است.

1) I love to cook but I hate doing the dishes – so I’d have a dishwasher or a family 

of gypsies to do the washing up. ( 05:2112جونز، ) 

ت زیاد داللت کمیّ ای که بر متقابل، واژه واژه جفتدر یک  3بر اساس اصل بزرگی (9

 کند مقدم است، برای مثال در ای که به مقدار کمتر اشاره می ند بر واژهک می

تقدم  smallبر  largeاین اصل  بر اساس large/small هایی همچون واژه جفت

 دارد.

2) Nothing, it seemed, was too large or too small for Mr Al-Fayed: opening hours, 

music, uniforms, design, retailing theory.( 92:2112جونز، ) 

کند. برای مثال  به توالی زمانی در دنیای واقعی داللت می0اصل ترتیب وقوع وقایع (1

به  new/oldهایی همچون  واژه ( در جفت2112مورد مطالعه جونز ) ۀدر پیکر

 مقدم است. new بر oldدلیل اینکه ترتیب وقایع از قدیم به جدید است، واژه 

3) The main problem with the proposal, as with all radical reforms, is the difficulty 

of transition from the old system to the new.( 106:2112جونز، ) 
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 (2112از موارد در پیکره جونز ) توجهی قابل در تعداداصل جنسیت  بر اساس (1
male بر female  وmasculine  برfeminine یز یابد. در مثال زیر ن تقدم می

 شود. چنین اصلی مشاهده می
 

4) The center was originally designed to hold 511 men in single cells, but it now 
houses over 600 male remand prisoners and 140 female inmates in separate 

wings. ( 98:2112جونز، ) 

هجای کمتر از عضو با متقابل، عضو با  واژه جفتدر یک  شناسی واجاصل  بر اساس  (6
( در 2112مورد مطالعه جونز ) ۀگیرد. در پیکر هجای بیشتر پیشی می

 ,male/female, boom/recession, well/badly هایی همچون واژه جفت

fact/fiction   عضو دارای هجای کمتر مقدم بر هجای بیشتر است. البته اصول
در این امر نقش داشته  توانند دیگری نیز همچون جنسیت یا ترتیب وقوع می

 باشند.
5) For at least one viewer, who had regarded male wrestlers as morons and female 

wrestlers as oxymorons, it was an enlightening experience. ( 52:2112جونز، ) 

ها ترتیب خاصی را ترجیح  رسد برخی از جفت که در آن به نظر می 1گرایی اصطالح (7
نیمه نه به دلیل معیار انتزاعی معناشناختی بلکه به دلیل حالت  هم آندهند  می

تاریخی داشته باشد. جونز در پیکره خود فقط به  منشأتواند  خود که می اصطالحی
(war and peace) ( وdead or alive )را  مثبت بودنکند، دو جفتی که عامل  اشاره می

 است. «جنگ و صلح»لئون تولستوی با عنوان گیرند. نمونه بارز آن رمان  نادیده می

6) Communism may be dead, but fascism is most assuredly alive. ( 09:2112جونز، ) 

شوند  ای توالی تقابل ارائه می دو عامل باقیمانده که تنها به عنوان معیارهای حاشیه
( مورد 2112)جونز جفت متقابل که توسط  56هستند. از بین  3داری نشانو  2فراوانی

تفاوت بودند. برای  بی داری نشانجفت نسبت به ارجحیت  10بررسی قرار گرفت، فقط 
توالی معرفی کرد و اذعان « قوانین»توضیح این مشاهده، جونز هفت عامل را به عنوان 

اشاره کرده است با این  ها آنهای معدودی که در فهرست خود به  داشت که تقابل
یا باید قوانین را نادیده گرفت و یا از »او به این نتیجه رسید که  کنند. توضیح مقابله می
توان هیچ توضیح واضحی برای معکوس کردن توالی  نمی»و اغلب « آنان پیروی کرد
 .(136:2112)جونز،  «متعارف پیدا کرد

 چراکهقلمداد کرد  مؤثرتوان فراوانی را به عنوان یک عامل  کند نمی جونز ادعا می
قرار دهد، برای مثال در پیکره جونز  تأثیرتواند فراوانی کلمات را تحت  نیز مینوع پیکره 
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مورد بررسی )شامل نتایج آماری قابل توجه و آماری ناچیز( گرچه  واژه جفت 56از 
)نو( به کار رفته  newقبل از  اما)کهنه( نسبت به جفت دیگر کمتر است  oldفراوانی 

گرچه فراوانی  طوری کهصادق است به  نیزقیر است. همین موضوع در خصوص غنی و ف
فقیر به کار گرفته شده است. به  /هم به صورت غنی غنی کمتر از فقیر است ولی باز

 مثال زیر از پیکره جونز توجه کنید:
7) But the gap between rich and poor has widened and there’s a dwindling 

middle class. ( 35:2112جونز، ) 
، جود در پیکره را در ترتیبی معکوسهای مو ز با بررسی کوتاه جمالتی که تقابلجون 

ر یا دو کلمه در متن از یکدیگ از یکاذعان داشت زمانی که یک جفت متقابل با بیش 
به  .(132:2112جونز، شود ) توالی رعایت نمی «اصول»شوند، به احتمال زیاد  جدا می

کنند، به این معنی که  ترتیب دهی تقابل ایفا می جونز عوامل بافتی نقشی را در ۀعقید
های  آیند. اگر ما بدانیم که ارزش در ابتدا می بیشتر نشان و مورد انتظار اعضای بی

توانیم  های خاص معین و مرتبط، می محور هستند، یعنی بافت همواره بافت داری نشان
الً استثنا نیستند، با این را مسلم بپنداریم که تمام استثنائات در حقیقت اص مسئلهاین 

 شوند.  تبیین ی متفاوت ا به شیوه ها تقابلدهی  رط که اصول ترتیبش
 

 شناسی تحقیق روش -1
 انتخاب چراکهای نیست  ساده باشد، کار متضادهای  ای که نشانگر جفت پیکره ۀتهی

 جونـزگذارد.  آمده اثر می به دستاغلب ناگزیر روی نتایج  متقابلی ها واژه جفت
ها که هیچ نقدی به  فهرستی از تقابل ۀگوید: تصور تهی ( نیز در این باره می27:2112)

بنابراین به منظور کمتر کردن هرچه بیشتر تداخل و ؛ آن وارد نباشد دشوار است
های متقابل در خالل تحقیق حاضر پژوهشگران از  واژه جفت سوگیری در انتخاب

جمله دارای  0111 تند. در خالل آن مطالعهاولیه خود بهره گرف ۀهای مطالع یافته
 01های  و گفتاری زبان فارسی دهه های نوشتاری  های متقابل را از میان گونه واژه جفت

از متون داستانی، مطبوعاتی، رادیویی، تلویزیونی و فضای مجازی را به  شمسی اعم 91تا 
فارسی تهیه شد  ی زبانها واژه جفتصورت تصادفی انتخاب و پس از آن فهرستی از 

های  واژه ها حاکی از آن بود که در تشکیل جفت (. یافته1398)کالهدوز و همکاران، 
متقابل، مقوله اسم بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است و مقوالت فعل، صفت، 

به بعدی از میان فهرست  ۀدر مرحل گیرند. های بعدی جای می در رتبه قید و ضمیر
متقابل پربسامد استخراج شدند.  ۀواژ جفت 21نظر گرفتن مقوله، آمده بدون در  دست

آمد و این توالی در  به دستمتقابل پربسامد  ۀواژ جفتپس از آن بسامد توالی هریک از 



 0931/097 بهار و تابستان ،0 ۀشمار ،01 سال ،یزبان هایژوهشپ

 

آمده با پیکره موجود  به دستموتور جستجوی گوگل نیز بررسی شد. پس از آن بسامد 
نابراین سه ابزار در تحقیق حاضر ب؛ مقایسه شد (1391خان ) جندر فرهنگ بسامدی بی

جمله از ژانرهای  0111ساخته مشتمل بر  دستی محقق ۀ( پیکر1به کار گرفته شدند، 
( دو 2، گیرد برمیشمسی را در  91تا  01های  شفاهی کتبی و فضای مجازی که دهه

حه قرار ـصفحه اول موتور جستجوی گوگل که معموالً مطالب پر بازدید در این دو صف
( که میزان کاربرد کلمات زبان 1391خان ) جنامدی بیـنگ بسـ( فره3یرند ـگ می

در یک پیکره زبانی که نماینده آماری زبان است  ها آنفارسی را بر حسب فراوانی وقوع 
دهد. منظور از کلمات زبان فارسی امروز در این فرهنگ زبانی است که در  نشان می

ع مختلف مانند روزنامه، مجله، کتاب و مکالمات دوران سی ساله انقالب اسالمی در مناب
به اینکه میزان  با توجهاند.  منتشر شده 1381تا  1378زمانی  ۀرودررو و تلفنی در باز

بسامد کلمات در یک فرهنگ بسامدی با تحوالت تاریخی یک جامعه رابطه مستقیم 
ده است، دارد و تابع بازه زمانی است که پیکره فرهنگ در آن زمان گردآوری ش

( 1391خان ) جندستی محقق ساخته و فرهنگ بسامدی بی ۀهمخوانی زمانی بین پیکر
 وجود دارد.

 

 ها تحلیل داده -1
های گردآوری  داده بر اساسها  بسامد توالی هایی از پیکره و در ادامه به بررسی نمونه 

 پردازیم. شده می

 های پیکره نمونه -1-0
کنیم و سپس به تحلیل  ی متقابل در پیکره را مرور میها واژه در ابتدا چند مورد از جفت

 پردازیم. ها می داده
، ولی در عین ندارندر مورد کسانی صحبت بکنیم که عید نوروز شانس بودن در کنار خانواده رو خوایم  می (0

 .(91 ۀ)برنامه رادیویی ده دارنحال به تکنولوژی دسترسی 

 زندهشویم تا  ببینیم بیشتر خوشحال می مرده کشیم؛ شما را ندانتان را میشما و همسران و فرزها  ما اسرائیلی (1
 .(12:1376)روزنامه اطالعات،

 .(91 ۀدهمیگه؟ )تنهایی لیال  دروغمیگه کی  راستدونه کی  آدم نمی (9

 .(1 صفحه آروم )صادق چوبک، روزخواب داریم، نه  شب نه (1

 .(21:31اخبار ) دخوش آمدی 21:31ب شما به خیر به ش ها و آقایان خانم (1

 .(121 ۀ)بازی سرنوشت صفح دهد در مواقع هیجانی نشان می مردانرا نسبت به  زناناین خود رقت قلب  (6

ان دادن دست یا شدن غلظت این دارو، ممکن است شخص برای همیشه قادر به تک کم و زیادبا  چراکه (7
 (.5 ۀصفح 1391هفتگی دانش و پزشکی، ۀنام ویژهنشود )پاهایش 

 .(91 ۀدهالبالغه  )اخالق در نهج رو تو مجلس هاتون راه بندازید پرسش و پاسخخیلی از دوستان میگم من به  (1
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 خان جنبی در پیکره مورد مطالعه و پیکره های متقابل واژه جفتبسامد  (0جدول )
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کره ـالعه و پیـورد مطـکره مـقابل در دو پیـهای مت واژه فتـامد جـ( نیز بس1جدول )

شود در مقایسه با  طور که در این جدول مشاهده می دهد. همان میخان را نشان  جنبی

، «پایین<باال »، «پسر<دختر»های متقابل  واژه خان مشخص شد که جفت بیجن ۀپیکر

دارای توالی غالب  «آخر <اول»و « بد<خوب»، «پاسخ>پرسش »، «کوچک <بزرگ»

 یکسان هستند.
 

 (1111ز )جوناصول هفتگانه  بر اساسها  بررسی داده -1-1

آنچه در بخش دوم این مطالعه در خصوص چارچوب نظری گفته شد. اصل  بر اساس

به مثال و همچنین  با توجهت. ( اس2112جونز )نظر مداشتقاق ساختواژی اولین اصل 

های گردآوری شده در این مطالعه جفت تقابلی افعالی مانند هست، خواستن و  داده

شوند مقدم بر صورت منفی هستند. در خصوص  میساز منفی  ه با تکواژ منفیداشتن ک

دستی محقق  ۀهای پیکر یافته بر اساس« هست/ نیست»و  «خواستن/ نخواستن»توالی 

( 1)  این چنین نبود. مثال« داری/ نداری»شد ولی در مورد  تائیدساخته این اصل 

مطالعه  ۀواژ جفت 21مطالعه حاضر است. از میان  ۀای از نقض این اصل در پیکر نمونه

با این اصل «  نیست <هست»و  «نخواستن <خواستن»فعلی شده، تنها دو جفت تقابلی 

 قابل تبیین هستند.

تقابلی با آن  ۀواژ جفتاست که در آن ارجحیت در  «بودن مثبت»دومین اصل 

، در بودنمثبت معیار  بر اساسعضوی  است که با مفاهیم مثبت همراه است. مثالً 

مثبت است، انتظار داریم در پیکره، در جمالتی  بودن زندهزنده(، چون )مرده/  واژه جفت

مرده که این اصل با  سپسو  به کار رودزنده  ابتداواژه متقابل را دارند،  که این جفت

ای از نقض این اصل در  ( نمونه2)  )مرده/ زنده( همخوانی نداشت. مثال واژه جفتتوالی 

ی ها واژه جفتی مطالعه شده، تنها ها واژه جفتاز مجموع  مطالعه حاضر است. ۀپیکر

با این اصل قابل تبیین  «کوچک <بزرگ»و  «دروغ <راست»، «بد <خوب»تقابلی 

 هستند.

کند  است که در خالل آن تقابلی که بر کمیت زیاد داللت می «بزرگی»سومین اصل 

حاضر  ۀمطالعهای  یافته بر اساسکند مقدم است،  بر تقابلی که به مقدار کم اشاره می

وجود « کم/ زیاد»و « بزرگ/کوچک»های تقابلی مانند،  واژه جفتاین اصل در خصوص 

تقابلی  ۀواژ جفتدر دارد و ارجحیت با عضوهایی همچون بزرگ و زیاد است ولی 
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ی ها واژه جفت. از مجموع (7)مثال  بود« کم»تقابلی  ۀواژ ارجحیت با جفت« کم/زیاد»

 با این اصل قابل تبیین هستند. «کوچک <بزرگ»قابلی ت واژه جفت( تنها 1جدول )

است. در این اصل وقتی یک پدیده یا ویژگی ابتدا  «توالی وقوع وقایع»چهارمین اصل 

به صورت الف بوده و بعد در گذر زمان به صورت ب درآمده است، انتظار داریم در پیکره 

انتظار بر این است که جوانی قبل در توالی زمانی  مثالًزبانی هم اول الف بیاید و بعد ب. 

قبل از مردن، پرسش قبل از پاسخ، روز قبل از شب باشد که این  بودن زندهاز پیری، 

 شب/» و «پاسخ/پرسش» ،«پیر/جوان» ،«مرده/زنده» تقابلیهای  واژه جفتاصل در توالی 

قابلی های ت واژه جفتمطالعه حاضر در  ۀهای پیکر یافته بر اساسهمچنین  رد شد.« روز

این توالی بیشترین بسامد را داشت که با توجه به اینکه صبح ویژگی الف « صبح/شب»

افتد با توالی وقوع وقایع قابل  است و پس از سپری شدن روز ویژگی ب یا شب اتفاق می

های  یافته بر اساساست که « اول/ آخر»های  واژه جفتتبیین است. مورد دیگر توالی 

 کند.  اصل توالی وقوع پیروی میمطالعه حاضر از  ۀپیکر

جونز این اصل به ارجح بودن جنس  ۀدر پیکر است، که «جنسیت»پنجمین اصل 

مطالعه حاضر از مجموع  ۀدر پیکر .های تقابلی مربوط است واژه مذکر در توالی جفت

در هم  های مطالعه شده یک مورد مربوط به ارجح بودن جنس مذکر آن واژه جفت

های تقابلی زبان  واژه جفتوجود داشت و در بقیه « پدر/ مادر»ابلی تق ۀواژ جفت خصوص

زن/ » و« خانم/ آقا»، «دختر/پسر»، «خواهر/ برادر»ی تقابلی ها واژه فارسی به در جفت

به نظر ترتیب .  به این (6و  5های  )مثال استمقدم  مؤنثواژه مربوط به جنسیت  «مرد

. نقض شده است -مؤنثبر مذکر  تقدیم-اصل جنسیتآید در پیکره مطالعه حاضر  می

ی متقابل ها واژه در توالی جفت «جنسیت»دهد که اصل موسوم به  این تفاوت نشان می

ادعای ( 2110کاستیج ) توان با کند و در این خصوص می زبان فارسی صدق نمی

توالی موضوع جنست بر  تأثیرهای مختلف  راهی کرد زیرا معتقد است در زبانهم

 ی متقابل یکسان نیست.ها واژه جفت

تنها در مطالعه حاضر این مورد  ۀاست که در پیکر «شناسی واج»ششمین اصل 

 با هجای کمترواژه در آن  کهمشاهده شد « کم/ زیاد»متقابل   واژه خصوص جفت

( این نوع بسامد 7)  . در مثالمقدم است («زیاد») تقابل با هجای بیشترواژه مبر  («کم»)

 مورد بررسی در این مطالعه است. 21م که خود تنها یک مورد از کنی را مرور می
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 ها واژه رسد برخی از جفت است که در آن به نظر می «گرایی اصطالح»هفتمین اصل   

های مطالعه  یافتهبه  با توجهاند. در خصوص این مورد  پیدا کرده نیمه اصطالحیحالت 

باال/ »، «رفت/ آمد» های تقابلی واژه توان به جفت واژه مطالعه شده می جفت 21حاضر از 

 (.8مثال )مانند  اشاره کرد که مطابق با این اصل هستند « پاسخپرسش/» ،«پایین

های مطالعه شده در این مطالعه را که با اصول هفتگانه  واژه جفت ( بسامد1نمودار )

ن نمودار دهد. با توجه به ای ( قابل تبیین هستند و یا نیستند را نشان می2112جونز )

های مورد مطالعه قابلیت تبیین با اصول هفتگانه را دارا  واژه جفتدرصد از  57.10حدود 

بودن و  ، مثبتشناسی واج، نیمه اصطالحیهستند که در خالل آن اصولی همچون 

پذیری دارند و اصولی همچون بزرگی، جنسیت و  ختواژی  فراوانی بیشتری در تبیینسا

های   تواند خود به دلیل تفاوت ری داشتند که این امر میتوالی وقوع فراوانی کمت

ن و منزلت زن أشبه ویژه در خصوص فرهنگی و تفاوت دیدگاه گویشوران فارسی زبان 

 باشد.
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 ( 2112غیر( قابل تبیین با اصول هفتگانه جونز )های ) واژه بسامد جفت( 1نمودار )

 

های پربسامدتر مطالعه حاضر را  همراه با الگوی غالب در هریک  اژهو ( جفت2نمودار )

ب( در -شود الگوی )الف که در این نمودار مشاهده می طور هماندهد.  نشان می

نسبت به الگوی « مادر -پدر»و « نیست-هست»، «بد-خوب»هایی همچون  واژه جفت

 الف( بیشتر است. -)ب
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 پربسامدترمتقابل  های واژه در جفتالگوی غالب  (2نمودار )

 گیری بحث و نتیجه -1

 ۀهای مطالعه شده پیکر واژه ها در پاسخ به اینکه از میان جفت به تحلیل داده با توجه

( و 1توان گفت که مطابق جدول ) می کنند حاضر چه تعداد از اصول هفتگانه پیروی می

درصد از اصول  57.10حدود  مورد مطالعه در این بررسی واژه جفت 21( از 1نمودار )

اصل اشتقاق  بر اساسکنند که در خالل آن  ( تبعیت می2112جونز )هفتگانه 

 9.52)« نیست <هست»و  «نخواستن <خواستن»فعلی ساختواژی تنها دو جفت تقابلی 

 <راست»، «بد <خوب»ی تقابلی ها واژه جفتتنها  بودن مثبتاصل  در مورددرصد(، 

 واژه جفتتنها  رصد(، با در نظر گرفتن اصل بزرگید 10.28) «کوچک <بزرگ»و  «دروغ

با توجه به اصل توالی وقوع وقایع  نیز دو درصد(،  0.70) «کوچک <بزرگ»تقابلی 

اصل جنسیت نیز تنها  بر اساسدرصد(،  9.52« )صبح/شب»و « اول/ آخر»  واژه جفت

وص تنها در خص نیز  شناسی واج، در اصل درصد( 0.70) «پدر/ مادر»یک مورد 

گرایی نیز  اصل اصطالح دردرصد(،  0.70) «کم/ زیاد»تقابلی های  واژه جفت

با درصد(  10.28) «پرسش/ پاسخ» ،«باال/ پایین»، «رفت/ آمد»تقابلی های  واژه جفت

  .قابل تبیین بودند( 2112جونز )هفتگانه اصول 

ای از  نمونه (11) مثالای از نقض توالی جنسیت و نقض توالی وقوع؛  ( نمونه9مثال )

 رعایت توالی جنسیت است.

یه  جوونو  پیرو  آقاو  خانومکردم  نگاه می جوری همینتو این روستای گل برف   (3

  .(91 ۀده)رادیو  روی دوششون بود ای کیسه
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و نه دیگه اون عموها قابل احترام برای بچه قابل احترامِ  پدر و مادرنه دیگه اون  (01

  .(91 ۀده)رادیو 

الف/ب(، )ب/الف( پربسامدتر است و توالی )دوم و سوم که کدام  لسؤادر پاسخ به 

شود،  بایستی عنوان کرد که فرض بر این است که توالی با  این توالی چگونه تحلیل می

های تحقیق  آنچه در بخش مربوط به یافته بر اساسبنابراین ؛ نشان است بسامد بیشتر بی

و « هست/ نیست»، «خوب/ بد»مچون هایی ه واژه جفتب( در -شد الگوی )الف مطرح

نشان است که این الگوی  الف( بیشتر و در نتیجه بی -نسبت به الگوی )ب« پدر/ مادر»

در انگاره نظری  ، ساختواژی و جنسیتبودن مثبتنشان به ترتیب با اصول  غالب و بی

 در خصوص( 2110نتایج کاستیج )و البته این یافته با  استسازگار ( 2112جونز )

؛ نیز سازگار استهای متقابل  واژه شدگی با فراوانی جفت راستا بودن اصل خنثی هم

نشان بر  ی متقابل الگویی است که عضو بیها واژه جفتبنابراین الگوی متداول در توالی 

نشان از الگوی پربسامد  هایی بی ( نمونه13-11های ) مثالگیرد.  پیشی می دار نشانعضو 

بسامد مورد مطالعه در این تحقیق   از الگوی کم دار نشاندی ( موار17-10های ) و مثال

 هستند.

انگیز  خاطره 71 ۀده)است  بدبهتر است از یک دوست  خوببنویسید یک دوست ( 11

 .(72نوروز 

، برای خود قبولی تو هستدقت کردین استرس و رقابتی که برای انتخاب واحد ( 12

 .(91 ۀ)رادیو ده نیستدانشگاه 

 (1301 ۀم خودشون رو کشتن که من مدرسه برم. )فیلم بابا نان داد دهمادرو  پدر( 13

ام نمیخوام بره  گفتیم اول پدرم گفت بچه پدرگفتیم و به  مادررفتیم منزل و به ( 10

  .(91 ۀده)رادیو  مدرسه

 .)فضای مجازی( زندگی ما همش بد نبود روزای خوب هم داشت که نیومدن( 15

های خالفکار هم  خدا، خدای آدم نیستهای خوب  به آدمخدا که فقط متعلق ( 16

 .)فضای مجازی( هست

 اینترنت(هست ) نیستگر تو پنداری که جز تو غمگسارم ( 17

 ینیتبچارچوب نظری جونز تا حدودی قادر به  ،دهد نتایج این مطالعه نشان می

به دلیل اند  نقض شدههای مطالعه حاضر است و در مواردی که برخی از اصول  یافته

( توالی 18مثال )به عنوان نمونه در ها است.  های فرهنگی و بافت محور توالی تفاوت
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به دلیل « پدر/ مادر»توالی به دلیل بافت محور بودن رخ داده و « نداشتن/ داشتن»

 پدر در خانواده انتخاب شده است. مؤثرتفاوت فرهنگی و نقش 

ما به شما احتیاج  نداریمبشقاب هم احتیاج کنیم به  نه بابا جون ما دیگه دعوا نمی( 18

 .(1350خوب )لج و لجبازی، مادرو  پدرشمام به یه  داریم

توان گفت تقابل از  می نیز ها تقابلدر توالی  داری نشانهای  تفاوت در خصوص چرایی

که  هایی بنابراین جفت؛ کند میهای مفهومی تبعیت  اصل شناختیِ کلی و بازنمایی

تر عمل کرده و به آسانی در دسترس قرار  دارند در بازنمایی ذهنی قوی زیادیفراوانی 

ها مبنی بر  گفته شد تمایل جهانی در انسان آنچه بر اساساز سوی دیگر  .گیرند می

استفاده از کلمات مثبت وجود دارد تا کلمات منفی و حتی برای ایجاد تقابل منفی، 

خواستن/ »شوند  ه مثبت به کار برده میپای وندهای منفی به طور قابل توجهی با عناصر

وجود  های متقابل زبان . در نتیجه، توزیع نامتقارنی در جفت«داری/نداری»و  «نخواستن

متقابل قرار  ۀکنند در یک رابط داللت می ها بر آنهایی را که  دارد، زیرا مفاهیم یا مرجع

شناختی و اطالعات کنند اصول کلی،  تبعیت می ها آنندارند و اصول توزیعی که از 

گرا  های مفهومی و عوامل عمل بازنمایی که خود نیازمند سازند مفهومی را منعکس می

 . هستند

 منابع 
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