ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ ﻋﻠﻤﯽ  -ﭘﮋوﻫﺸﯽ زﺑﺎن ﭘﮋوﻫﻰ داﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮا
ﺳﺎل ﯾﺎزدﻫﻢ ،ﺷﻤﺎرة ، 30ﺑﻬﺎر1398

)س(

چارچوبهای نحوی و کارکردهای کالمی تقابل واژگانی
در زبان فارسی

1

ماندانا کالهدوز محمدی
علی رضاقلیفامیان

3

فردوس آقاگلزاده
آزیتا افراشی

2

4

5

تاریخ دریافت1396/04/21 :
تاریخ پذیرش1397/03/23 :

چکیده

در انگارۀ نظرر ورزن(  ،)Jones, 2002کارکردهرا کمیرگ زنرا زنگ رررا

تقارل واژ انگ در نظر رفته شده و پژوهش در زرانها یختلف و از ومله زران

فارسگ نمایران رر نن اسرت کره ررا وورزد ررارگ ت راو هرا ،رشترترز زررانهرا در

پشاده ساز الگزها کمیگ تقارل از الگزها کم و رشش یتارهگ رهره یگ شرند.
1

شناسه دیجشتال (10.22051/jlr.2018.16087.1359 :)DOI

 2دانتجز دکترا زرانشناسگ همگانگ ،واحد علزم و تحقشقا  ،دانتگاه نزاد اسمیگ ،واحد
تهران؛ mandana.mohammadi@gmail.com

 3دکترا تخصصگ ،دانتشار روه زرانشناسگ و زرانها ااروگ ،عضز هشأ علمگ دانتگاه پشام نزر
نزیسندۀ یسئزل)؛ famianali@pnu.ac.ir

 4دکترا تخصصگ ،استاد روه زرانشناسگ ،عضز هشأ علمگ دانتگاه تررشت یدرس؛
aghagholz@modares.ac.ir

 5دکترا تخصصگ ،دانتشار روه زرانشناسگ ،عضز هشأ علمگ پژوهتگاه علزم انسانگ و یطالعا فرهنگگ؛
a.afrashi@ihcs.ac.ir

 / 100چارچوبهای نحوی و کارکردهای کالمی تقابل واژگانی در زبان فارسی

پشکره پژوهش ،یتتمل رر  4000وملۀ فارسگ اسرت کره و رتواژههرا یتقاررل
دارند .این وملهها از یتنها نزشتار  ،تار و همچنشن یتنهرا یزورزد در

فضا یجاز استخراج شدهاند .یافتهها نتان یگدهد که کارکرد کمیگ همپایه،
رشتررترین سررهم را در یشرران کارکردهررا کمیررگ دارد و کارکردهررا کمیررگز

ین گساز ،انتقالگ ،اصطمحگ ،کمکگ و ت ضشلگ در وایگاهها رعد قرار دارند.
همچنشن یتخص شد که یشان رراگ چارچزبها نحز و کارکردها کمیگ

نزعگ ارتباط یعنگدار ووزد دارد ،ررا نمزنه ،چارچزب نحز  Xو  Yدر الگز

کمیگ هم پایه از رساید رسشار راالیگ ررازدار است .از سز دیگر ،یتخص شرد
که یشان یاهشت یعنایگ رراگ و ت واژهها را رساید ننها در رراگ ژانرها ارتبراط

ووزد دارد .ررا یثال ،در پشکره یطالعه حاضر یتاهده شد که و تواژۀ یتقاررلز

«واقعگ-یجاز » صرفاً در یتزن یجاز ره کار رفتهاست .ایرن زنره یافترههرا ،رره
پژوهتگران زرانشناسگ پشکرها  ،کمک یگکننرد ترا رتزاننرد ررا تکشره ررر ررارگ

و تواژهها یتقارل ،ژانر پشکرهها یختلف را پششرشنگ کنند.

واژههای کلیدی :تقاررل ،چرارچزب نحرز  ،کرارکرد کمیرگ ،زررانشناسرگ
پشکره

 .1مقدمه
هروا زران طبشعگ ووزد دارد ،تقارل نش( هست .رر این یبنا ،در رررسگ تقارل در زران طبشعگ راید هم

ونبهها واژ انگ را در نظر رفت و هم ره یعشارها یعناشنااتگ تزوه کرد .تقارل ،رارطه یعنرایگ
ینحصرره فرد است که در نن دو صزر واژه را هم در تقارلند ،درحالگکه ونبهها یتترکگ نش(

را یکدیگرر دارنرد .ایرن و رتواژههرا یتقاررل همران واژههرایگ هسرتند کره از ارتردا کرزدکگ

نیزاتهایم ننها را ره هم ارتبراط دهرشم و در

ترار روزیررۀ ارزد نشر( از ننهرا رهرره یرگ شرریم.

و تواژهها یتقارل ،سالهاست تزوه زرانشناسان حززۀ یعناشناسرگ واژ رانگ را رره سرز ارزد
کتاندهاند .پژوهتگران رسرشار از وملره الینر(  ،)Lyons, 1997کرروز  ،)Cruse, 1986یرزرفگ

 )Murphy, 2003ره طبقهرند انزاع تقارل واژ رانگ و ویژ رگهرا یعنرایگ ننهرا پردااترهانرد و

امها نش( ررا صزر ساز این رارطه یعنایگ از دید اه زرانشناسگ ریاضگ ررداشرته شردهاسرت

 .)Safavi & Ramezankhani, 2019رراگ نش( ،ره نقش کارکردها کمیگ تقارل در سازیاندهگ
تمان اشاره کردهاند  .)Muehleisen & Isono, 2009, p. 2186یِتشنجرر  )Mettinger, 1994و

سرس

ورزن(  )Jones, 2002رره رررسرگ کارکردهرا کمیرگ و رتواژههرا یتقاررل در پشکررۀ
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نزشتار زران انگلشسگ پردااتهاند .وزن(  )Jones, 2002در پژوهش ازد ره یعرفگ و طبقرهرنرد

زنهها یختلف تقارل واژ انگ پرداات .ره دنبال نن ،اثر و یعشار ررا رررسگ نقش تقارل در

اکتساب در چارچزب نحز زران یحاورها انگلشسگ ،در زران نزشتار زران سرزدد شرد .در سرال

 2002و پ

از ننکه وزن( چارچزب نظر ازد را اراده داد تا ره ایروز ،پژوهشهرا رسرشار در

پشزند را تقارل در سراسر دنشا و ره زرانها

زنا زن انجام شردهاسرت .ایرن در حرالگ اسرت کره ترا

ننجادشکه نگارند ان ن اهگ دارند ،پژوهتگ در این چارچزب نظرر و رره صرزر در زیرانگ در
ارتباط را ژانرها نزشتار و

تار انجام نتدهاست .ره این ینظزر ،پژوهش حاضر یگکزشرد ترا

از ونبۀ نظر و روششناسگ از سه حززه نحز ،یعناشناسگ و تحلشل کمم رهره شررد .ررر ایرن یبنرا،
پژوهش حاضر رر نن است تا رر پایه رهشافتگ پشکره -رنشاد ،پ

از شناسایگ و رتواژههرا یتقاررل

در رافت طبشعگ زران ،کارکرد کمیگ ننها را ردهرند کرده و سرس

چرارچزب نحرز ننهرا را

یزرد رررسگ قرار دهرد .پرژوهش حاضرر از دیرد اه روششناسرگ و همچنرشن نظرر  ،کاررردهرا
زنا زنگ دارد .از ومله اینکه ،رویکرد پشکره-رنشاد و

تمانگ ره ونبۀ همنترشنگ تقاررل یعنرایگ

دارد .همچنشن  ،رره نرزعگ ررر رشنازررانگ ررزدن چرارچزب پشترنهاد ورزن(  )Jones, 2002داللرت

یگکند .در این راستا ،پ

از یرور پژوهشها انجام رفته در این زیشنه ،ررننشم رره چهرار پرسرش

پاسخ یگدهشم .نخست اینکه «در و تواژه ها یتقارل زران فارسگ ،انزاع کارکردها کمیگ چره
سهمگ را ره ازد ااتصاص یگدهند؟» .دوم « ،یارشن چارچزبها نحز و کارکردهرا کمیرگ،
تقارل واژ انگ چه ارتباطگ وورزد دارد؟» .سرزم« ،پررسرایدترین و رتواژههرا یرتنهرا فضرا

یجاز و یتنها فضا غشریجاز کدام اند؟» و در نهایت « ،چه ارتبراطگ یرارشنز یاهشرت یعنرایگ
و تواژهها یتقارل را نزع ژانر یجاز یا غشر یجاز ) ووزد دارد؟».

 .2پیشینۀ پژوهش
تقارل ،تمای( یشان دو واژه است ،ره زنها که ی هرزم یکرگ از واژههرا در نقطرۀ یقاررلز ی هرزم واژه

دیگر قرار رفته راشد  .)Safavi, 2011, p. 118ص ز

 )Safavi, 2011انزاع تقارلهرا یعنرایگ

یانند «راال /پایشن»« ،ارید /فروش»« ،زیر /رو»« ،اام /پختره»« ،چر  /راسرت» و یرزارد یتراره را ررا

ررچسب واژهها یتضّاد یتخص نمزد .هر چند ،و یعتقدست تقارل یعنایگ زنهها یختل رگ را

در رر یگ شرد که راید از یکدیگر رازشنااته شزند و را نامها یتخصگ طبقه رند شزند .در ایرن

راستا ،را ووزد پژوهشها

ستردها در پشزند را یبانگ یعناشنااتگ تقارل و تمش رررا ت کشرک

زنهها یختلف نن ،چارچزب نحز و کارکرد کمیگ این رارطۀ واژ انگ در رافت طبشعگ زرران

چنردان یررزرد تزوره قرررار نگرفترهاسررت .همچنرشن ،ترراکنزن پژوهترگ در زیشنرره چرارچزب نحررز
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سااتها یتقارل در زران فارسرگ انجرام نتردهاسرت .در ادایره ،ررارگ از پرژوهشهرا ایرانرگ و
غشرایرانگ انجامشده در این چارچزب یعرفگ یگشزند.

هسز  )Hsu, 2008در پایاننایه ازد ،ررا رویکررد پشکرره رنشراد رره رررسرگ رراهمنیرگ تقاررل

واژ انگ 1و کارکرد نن در یتن زران چشنگ یاندرین پرداات .در تحلشل و که رراساس چارچزب
نظر پشتنهاد ورزن(  )Jones, 2002انجرام شرد ،فقر دو کرارکرد ،تقاررل انتقرالگ و ین رگسراز

شناسایگ نتدند .این ایر ازد نتاندهندۀ نن است که چارچزب پشترنهاد ورزن( )Jones, 2002

ره صزر رشنازرانگ یگتزاند در تزصشف چگزنگگ راهمنیگ تقارل واژ انگ و کرارکرد نن در یرتن

ی شد راشد .رنارراین ،ااتمف رشنازرانگ در پشزند ررا کرارکرد و رتواژههرا یتقاررل را یرگترزان رره
ویژ گها سااتار یک زران ویژه نسبت داد.

یزرفگ و همکاران  )Murphy et al., 2009ره ینظزر ایکان یقایسۀ یافترههرا ارزد ررا ورزن(

 ،)Jones, 2002یعررادل سررزدد  56و ررتواژۀ یررزرد یطالعررۀ وررزن( را در پشکرررۀ سررزدد

اسسراکبانکن 2رررسگ کردند .پشکررۀ یرزرد اشراره ،یترتمل ررر ررشش از  19یشلشرزن واژۀ رر رفترۀ از

ریانها ،روزنایهها ،یجلهها و یطلبها اینترنتگز ینتترشده در فاصلۀ سالها  1976تا  1996ررزد.

در این یطالعه 4366 ،ومله را و تواژهها یتقارل یزرد نظر پژوهتگران شناسایگ شدند که از این

یشان  %82را ص تها %10 ،را فعلها %6 ،را اسمهرا و  %2ررا قشردها در ارتبراط رزدنرد .در ایرن پشکررۀ
سزدد نش( تقارل کمکگ و تقارل همپایه دو کارکرد کمیگ رایج ره شمار یگنیدند.
یزهلسن و ایسزنز  )Muehleisen & Isono, 2009تقارل ص تها در

تمران زرران ژاپنرگ را

یززد رررسگ قرار دادند .رر پایۀ یافتهها این پژوهش ،هرر چنرد فراوانرگ کارکردهرا کمیرگ در

زران ژاپنگ را زرانهایگ یانند انگلشسگ و سزدد ت او داشت ،ایا کارکردهرا کمیرگ کره رررا

انگلشسگ و سزدد یتخص شده رزدند ،در ارتباط را زران ژاپنگ نش( ره کار رفته یگشدند .اوو و

ژنگ  )Gao & Zheng, 2014در یقالۀ ارزد رره رررسرگ تقاررل واژ رانگ در یرتنهرا انگلشسرگ

پردااتند .ره راور ننها ،تقارل واژ انگ یا را قادر یگسازد تا ره صزر یختصر ره رشان نقطرۀ یقاررل
یک اندیته و ششزۀ ت کر رسردازیم.

3

کاستشک  )Kostic, 2015در یقالۀ ازد ره رررسگ ووهۀ یتنگ تقارل ،رراساس یرک پرژوهش

پشکرهرنشاد پرداات .یقالۀ و در پگ پاسخگزیگ ره این پرسش رزد که نیرا یرگترزان ررا اسرت اده از
الگزها تقارلگ ووهۀ یتنگ تقارل که همان چارچزبها نحز هست را پششرشنگ کررد یرا نره .او
1

co-occurrences
Spra°kbanken
3
Textual profile
2
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در پژوهش ازد رره رررسرگ سره چرارچزب نحرز پرر رسراید « »X or Y« ،»between X and Yو

« »both X and Yیگپردازد .یافتهها این یقاله ،نتان داد که یرگترزان ررا اسرت اده از سرااتارها

نحز  -واژ انگ ووهرۀ یتنرگ تقاررل را رره تصرزیر کترشد .هسرز  )Hsu, 2017در یقالرۀ ارزد ،ررا

رویکرد پشکره-رنشاد پراکند گ کرارکرد سرااتار سرااتواژ و رتواژههرا یتقاررل در زرران

چشنگ را یززد رررسگ قرار داد .او در این پژوهش ،ره رررسگ  13و رتواژه یتقاررل در زرران چشنرگ

پرداات .رراساس یافتهها و  ،او(اء کمم و ویژ گهرا یعناشرنااتگ ننهرا نقرش ررااهمشتگ در
الگز تززیعگ راهمنیگ و تواژهها یتقارل در زران چشنگ دارند.

در پشزند را یزضزع یقالۀ حاضر ،فق یک پژوهش در زران فارسرگ انجرام شردهاسرت .در ایرن

پژوهش ،تعداد  1000ومله را و تواژهها یتقارل ،از یشرانز  16یرتن یکترزب فارسرگ رردنور

شده و کارکرد کمیگ و تواژهها شناسایگ و طبقهرند شدهاند .)Reza Gholi Famian, 2014

یافتهها این پژوهش ،نتان داد یقزلۀ ص ت ،فراوانگ رشتتر در ایجادِ و تواژهها یتقارل دارد.

از سز دیگر ،رر پایۀ دادهها نیار یررزط ره نقش کمیگ تقارل ،یعلرزم شرد کره رررامف سره

زران انگلشسگ ،سزدد و ژاپنگ که کارکرد کمکگ در ننها پررسایدترین کارکرد کمیگ ره شرمار

یگنید ،این وایگاه در زران فارسگ ره کارکرد همپایه ااتصاص دارد.

 .3چارچوب نظری پژوهش
وزن(  )Jones, 2002در یطالعها پشکره رنشاد ،ره رررسگ کارکرد کمیگ تقارل واژ رانگ در زرران
انگلشسگ پرداات .و در این پژوهش 3000 ،وملۀ استخراجشده از یتنها روزنایه ایندیسنردنت

1

را از ونبۀ کارکرد کمیگ و تواژهها یتقارل ،یتتمل رر اسمها ،فعلها ،ص تها و قشردها یرزرد

رررسگ قرار داد .واحد یزرد یطالعۀ وزن( ،ومله رزد .او در این یطالعه 56 ،و تواژۀ یتقاررل زرران

انگلشسگ را شناسایگ کرد .وزن(  )Jones, 2002چند نزع چارچزب نحز پررسراید انگلشسرگ کره
تقارل در ننها رخ یگداد ،را یعرفگ کرد و طبقهرند ا از کارکرد کمیگ واژههرا یتقاررل ارادره

داد .در ادایره 7 ،طبقرۀ اصررلگ پرژوهش ورزن( و چررارچزبهرا نحرز رایررج در ننهرا رره همررراه
نمزنههایگ از پشکره انگلشسگ نورده یگشزند:
2

الف) تقابل همپایه
یکگ از پررسایدترین انزاع تقارل در پشکره یزردِ یطالعۀ وزن(  )Jones, 2002تقارل هرمپایره اسرت
که در نن تمای(ز یشان دو عنصر یتقارل ،انثگ یگ شزد و نزعگ ررارر در رشن ننها ره ووزد یگنید.
Independent
Coordinated

1
2
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راید اشاره نمزد که انثگساز  ،اغلب را است اده از یک عنصر هرمپایرهسراز یاننرد «و» ایکرانپرذیر

یگشزد .رنارراین چارچزب نحز این ومله نش( رهصزر « » X and Yرشان یگشزد.

1. He took success and failure in his stride (Jones, 2002, p. 64).

ترومۀ وملۀ راال ره این ی هزم اشاره دارد که فرد دل ره دریا یرگزنرد و شکسرت و یزفقشرت

ررا او هشچ ت اوتگ ندارد .در واقع ،سااتار نحز ومله شرایطگ را فراهم کردهاست کره دو اسرم

یتقارل «شکست» و «پشروز » در یک سطح ره کار رفته و در اصطمح «همپایه» ره شمار نیند.
1

ب) تقابل تفضیلی
در این نزع تقارل ،یک عضز از و تواژۀ یتقارل را عضز دیگر یقایسره یرگشرزد .رررا نمزنره ،در

وملۀ زیر تقارلگ ت ضشلگ یشان « »failو « »succeedووزد دارد .چارچزب نحز این وملره نشر( رره-

صزر « »X than Yرشان یگشزد.

2. The question is perhaps easier to answer for the long term than the short (Jones,
2002, p. 35).

ترومۀ این یثال را یگتزان این زنه ارادره داد کره «پشردا کرردن پاسرخگ رررا ایرن پرسرش در

درازید رسشار راحتتر از کزتاهید است» .همان زنه که از ترومۀ این نمزنه روشن اسرت ،در

یشان دو قشد یتقارل «درازید » و «کزتاهید » تقارلگ ت ضشلگ ووزد دارد.
2

پ) تقابل انتقالی
ینظزر از تقارل انتقالگ ،نن است که در و تواژۀ یتقارل ،شاهد وارجایگ یا تغششر از یک یکران یرا
حالت ره یکان یا حالتگ دیگر هستشم که در رشتتر یزارد را فعلهایگ یانند شدن ،ردیردن و ترتن

همراه است .در نمزنۀ زیر ،تقارل یشان و تواژۀ  legalو  illegalاز نزع انتقالگ است ،زیرا وضعشت

تجار از قانزنگ ره غشر قانزنگ تغششر کردهاست .چارچزب نحز این ومله نش( رهصزر «»X to Y
رشان یگشزد که حرف اضافه « ،»toازد ره زنها تأیشدکنندۀ تقارلز انتقالگ است.

3. How easy to slip from the legal to the illegal trade, especially when the law is so
patchy (Jones, 2002, p. 35).
3

ت) تقابل منفی
در تقارل ین گ ،یکگ از عنصرها تقارل ،را عنصر ین گساز همراه یگشزد ترا ی هرزمز عنصررز دیگرر،

تقزیت شزد .در نمزنۀ زیر ،تقارل یشان و تواژۀ « »peaceو « »warاز زنۀ ین رگسراز اسرت ،زیررا
1

comparative
transitional
3
negated
2
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عنصر ین گساز « »notاف(وده شدهاست .چارچزب نحز این ومله نش( ره صزر « »X, not Yرشان

یگشزد .ترومۀ این نمزنه را یگتزان این زنه اراده داد که «و اذعان داشرت ترمش یرا در وهرت
تسهشل ررقرار یجدد صلح است نه ونگ» که در نن یشان دو اسم یتقارل «صلح» و «ونگ» تقارلگ

ت ضشلگ ووزد دارد.

4. We are striving to facilitate the re-establishment of peace, not war, he added
(Jones, 2002, p. 35).
1

ث) تقابل کمکی
در انگراره نظرر ورزن(  ،)Jones, 2002تقاررل کمکرگ یکرگ از پررسرایدترین کرارکرد کمیرگ

واژه ها یتقارل در ژانر نزشتار زران انگلشسگ است .در ایرن کرارکرد ،در یرک وملره ،شراهد دو

تقارل هستشم ،رهطزر که ،یک و ت واژۀ یتقارل ره یعرفگ تقارلگ دیگر در ومله کمرک یرگکنرد.
ررا نمزنه ،در وملۀ زیر ،دو ص ت یتقارل « »luckyو « »unluckyشرایطگ را فرراهم کرردهانرد کره

یشان دو واژۀ « »Mrs Thatcherو « »Mr Heathتقارلگ اساسگ یطرح شرزد .چرارچزب نحرز ایرن

ومله نش( ره صزر

« »X ; Yرشان یگشزد.

5. Mrs Thatcher has been a lucky prime minister; Mr Heath was an unlucky one
(Jones, 2002, p. 39).

ترومۀ این یثال را یگتزان این زنه رشان کرد که «اانم تاچر ردش

نقا هشث ،ردش

ومهزر ازش یمنرگ ررزد؛

ومهزر ردیمنگ رزد .».همانطزر از ترومۀ نمزنه روشن است ،دو صر ت یتقاررل

«ازشیمن» و «ردیمن» شرایطگ را فراهم کردهاند که یشران دو واژۀ «ارانم تراچر» و «نقرا هشرث»
تقارلگ اساسگ ووزد دارد.
2

ج) تقابل اصطالحی
در تقارل اصطمحگ یک و تواژۀ یتقارل « »hot/coldدر قالب اصطمح ،ضربالمثل یا پاره ته-

ا کلشتها اراده یگشزد .یانند نمزنۀ زیر که ی هزم « »blow hot and coldداشتن اراده راسرخ در
انجام کارها است.

6. It was not permissible to blow hot and cold (Jones, 2002, p. 38).

یا در نمزنۀ دیگر که و تواژۀ یتقارل « »come/goدر قالب اصطمح رشان یرگشرزد و ی هرزم

«نن چش( که نسان ره دست نید ،نسان از دست یگرود» را یگرساند.

)7. Easy come, easy go (Jones, 2002, p. 93
ancillary
idiom

1
2
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.4روششناسی پژوهش
ره ینظزر پاسخ ره پرسشها پژوهش ،نگارند ان کزششدند تا را الهام از طبقهرند وزن( Jones,

 )2002کارکرد کمیگ تقارل واژ انگ را در  4000وملۀ زران فارسگ ارزیارگ کنند .ودول  )1ژانر

دادهها ،پشکرها که وملهها از نن استخراج شده و فراوانگ در واحد ومله را نتان یگدهرد .ارتردا
دادهها پژوهش شناسایگ و استخراج شدند .سس

دادهها یزرد نظرر تایر

شردند و ررهصرزر

دستگ یزرد رررسگ قرار رفتند .در این راستا ،هرر و رتواژها کره ویژ رگ تقاررل در نن وورزد
داشت و در یک ومله ره کار رفته رزد -از ومله اسم ،فعل ،ص ت ،قشد یرا ضرمشر -رره عنرزان دادۀ

پژوهش استخراج شد .این فرایند ازد یتتمل رر سره رخرش ررزد .در رخرش نخسرت ،اقسرام کلمرۀ

و تواژه تتخشص داده یگشد .در رخش دوم ،نزع تقارل شناسایگ یگشد .رخش سزم ،یترتمل ررر
نزع چارچزب نحز رزد .ره اینترتشب 4000 ،وملۀ دارندۀ شرای  -وملههایگ که هر یک دارا

یک و تواژۀ یتقارل هستند ،از یشان زنهها نزشتار و
سس

تار زران فارسگ اسرتخراج ردیرد.

دادهها ری( ذار شدند و را نررمافر(ار « »IBM -SPSSنسرخۀ 20تحلشرل شردند ترا فراوانرگ

هریک از زنهها نزشتار و تار یزرد رررسگ قرار شررد .در پایران ،رره ینظرزر سرهزلت در

یقایسرره نمررزدار فراوانررگ ازشررها ررررا یتغشرهررا اقسررام کلمرره ،زنررههررا یختلررف تقارررل و

چارچزبها نحز ننها ره نمایش درنیدهاست.

جدول  :1ژانر ،نوع پیکره و فراوانی دادهها
رازه
فراوانگ در واحد ومله
نزع پشکره ا

نزع ژانر

یتزن یکتزب داستانگ
یتزن یطبزعاتگ

نزشتار

فضا یجاز
تلزی(یزن

تار
یجمزع

رادیز

1000
1000
500

1000
500

4000

زیانگ یزرد یطالعه

دهۀ چهل تا نزد شمسگ
دهۀ چهل تا نزد شمسگ
دهۀ نزد شمسگ

دهۀ چهل تا نزد شمسگ
دهۀ چهل تا نزد شمسگ

 .5یافتههای پژوهش
در این رخش ،ارتدا نمزنههایگ از و تواژه ها یتقارلز استخراج شده و چارچزبها نحز ننها

را یرور یگکنشم .سس

تحلشل نیار یررزط ره دادهها اراده یگشزد.

 .1 .5مرور چند نمونه از پیکره
در ادایه ،چند نمزنه از و تواژهها یتقارل شناسایگشده در پشکره را یرور یگکنشم.
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 .1 .1 .5تقابل همپایه
شمار قارل تزوهگ از و ت واژه ها در ردۀ کارکرد کمیگ همپایه قررار یرگ شرنرد .در ایرن زیشنره،
اغلب چارچزب نحز « Xو »Yالگزیگ پررساید در این نزع تقاررل رره شرمار یرگنیرد .در رسرشار

یزارد ،در تقارل همسایه ازحرف رر «و» ررا همسایگگ است اده شدهاست .یثال  )8نمزنها از نزع
تقارل است.

1

 .8رارا و یایان کجا هستن؟ هنزز نشزیدن .

همچنشن در یزارد از این زنره تقاررل ،قشردهایگ یاننرد «یکرگ»« ،همره»« ،هرم» در چرارچزب

نحز ومله ره کار رفته یگشزند .نمزنۀ  )9نمزنه ا از این چارچزب نحز است که در نن قشد

«همه» رر همپایگگ دو اسم زنان و یردان) تأکشد یگکند.

 .9همه زنان و یردان ،زیانگ طزالنگ یا یادران ازد زند گ یگکنند؛ یسارقه این ه ته دررراره یقرام
یادر و زن است.2

 .10ازب یا رد همشنم که هستم.3

البته در این نزع تقارل ،شاهد چارچزبها نحز دیگر نش( هستشم .ررا نمزنه ،عناصر یتقارل در

یثال  )10را حرف رر «یا» ره هم پشزستهاند که چارچزب نحز نن نش( ره صزر « Xیا »Yاست.

 .2 .1 .5تقابل منفیساز
تقارل ین گساز ،دویشن کارکرد کمیگ پررساید در پشکرۀ پژوهش حاضر است .رر اساس این تقارل،

و تواژۀ یتقارل ،را است اده از سازهها ین گساز یانند «نا»« ،غشر»« ،عردم»« ،ررگ» و یرزارد یتراره

سااته یگ شزد و هر دو واژه در یک ومله ره کار یگروند .در این کارکرد کمیرگ نشر( چرارچزب
نحز « Xو »Yالگزیگ پررساید ره شمار یگنید و درنن صزر ین گ ،فعلها نش( را تکزاژ ین گساز

« ن » -سااته یگشزد ،یاننرد «نشسرت» در رراررر «اسرت» ،یرا «نمرگازاسرتم» در رراررر «یرگازاسرتم».

 )11و  )12نمزنههایگ از تقارل ین گ هستند که را تکزاژ ین گساز « ن » -سااته شدهاند و

یثالها

ره ترتشب دارا چارچزبها نحز یت او « Xرا X« ،»Yیا  X« ،»Y X« ،»Yو  »Yهستند.

 .11چزن رعضشا تز کمان دیگه .فکر یگکنن هستن ولگ رزدنتزن را نبزدنتزن فرقگ نمگکنه.4
 1یتن

تار

 2یتن نزشتار
 3یتن نزشتار
 4یتن

تار

رر رفته از فشلم چهار ازاهر) ،دهۀ 1340

رر رفته از روزنایه اطمعا ) ،دهۀ 1370

رر رفته از فضا یجاز ) ،دهۀ 1390

رر رفته از یجمزعه تلزی(یزنگ کما) ،دهۀ 1380
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 .12از اونجایگ هم که شما اشلگ ازب همشته راه فرار رو واسه ین رراز یرگ کنشرد
نگم.1

رتم رگرم یرا

 .3 .1 .5تقابل انتقالی
کارکرد کمیگ پررساید دیگر در پشکره یقاله ،تقارل انتقالگ است .این نزع تقارل ،اغلب را فعلهایگ

یانند تتن ،ردیدن و شدن همراه است و چارچزب نحز غالب نن « Xتا  »Yاسرت .در نمزنرۀ

 )13تبدیل روحشه «ایشد» ره «ناایشد» ازد نزعگ تقارل انتقالگ را چارچزب نحز «  Xکه  »Yاست.

در نمزنۀ  ) 14یک وضعشت زشت شدن یکگ) ینجر ره وضعشتگ دیگر ازشگل شدن) یگشزد و
چارچزب نحز « Xتا  »Yشکل یگ شرد.

2

 .13ایشدهایگ که ناایشد شد شمار وان رااتگان ایرانگ فاوعه ینا ره  465ن ر رسشد .
 .14زشت شد تا ین ازشگل شم.3

 .4 .1 .5تقابل اصطالحی
تار و نزشتار پشکرۀ پژوهش ،و تواژه ها یتقارلگ یتاهده شدند که در قالب
در زنهها
یک اصطمح ره کار رفته رزدند .در ادایه ،ره نمزنههایگ از ننها در زنهها نزشتار و سرس
زنه ها

در

تار اشاره یگشزد .همچنشن راید اشاره نمزد که چارچزب نحرز ویرژها رره سرببز

یاهشت اصطمحگ تقارلها ،ررا ننها در نظر رفته نتد.

 .15یجبزرم رعضگ از حماقتهایگ را که اه و رشگاه نسبت ره تز یگکردم اعتراف کنم.4

 .16شما یرد را تجررها هستشد و سرد و رم را چتشدهاید و احتشاج نشست.5

 .5 .1 .5تقابل تفضیلی
در تقارل ت ضشلگ ،و تواژهها یتقارل را پسزند ت ضشلگ «تر» همراه یگشزند و چرارچزب نحرز

تقریباً پررساید در این کارکرد کمیگ « Xتر Yتر» است .ررپایۀ این چهارچزب ،حرف ررطگ یرارشن

دو و تواژه یتقارل ره کار نمگرود ،ایا چارچزب نحز ره صزر «هرچره XتررYترر» اسرت .در
 1یتن
 2یتن

تار

تار

رر رفته از یجمزعه تلزی(یزنگ شام ایرانگ) ،دهۀ 1390

رر رفته از اابار تلزی(یزن) ،دهۀ 1390

 3یتن نزشتار

رر رفته از فضا یجاز ) ،دهۀ 1390

 5یتن نزشتار

رر رفته از ریان هنگایه) ،دهۀ 1370

 4یتن نزشتار

رر رفته از ریان راز سرنزشت) ،دهۀ 1390
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رراگ یزارد ،رشن دو و تواژه یتقارل قشد تکرار یتاهده یگشزد .در نمزنۀ  )18رشن دو و تواژه

قشد تکرار «راز» ره کار رفته شده و چارچزب نحز ره صزر «Xتر رازYتر» است .در یثرال )19

نش( چارچزب نحز ره صزر «Xتر ایّاYتر» است که رشن دو و تواژه حرف رر «ایّرا» یتراهده

یگشزد.

1

 .17هرچه رشتتر فکر یگکنم کمتر ره نتشجه یگرسم .

 .18هر چه درصد زشت سزسش

2

و کالباس رشتتر راشه راز یش(ان است اده ازش کمتره .
3

 .19یا سااتمانها رلندتر داریم ایا طبع کزتاهتر .

 .6 .1 .5تقابل کمکی
در تقارل کمکگ چارچزب نحز « »X Yرساید رشتتر نسبت ره چارچزبهایگ دارند که یک رار

رساید دارند .همان زنه که پششتر اشاره شد ،در تقارل کمکرگ یرک و رتواژۀ یتقاررل رره ایجراد
تقارل یشان دو واژه یا پاره تۀ دیگر در ومله کمک یرگکنرد .در ادایره ،رره نمزنرههرایگ از نن در
زنهها نزشتار  ،سس

در زنهها

تار اشاره یگشزد .چارچزب نحز در ایرن تقاررل در

نمزنۀ  )20ره صزر « »Y Xاست و هشچ حرف ررطگ ره کار رفته نتدهاست .هرر چنرد در یثرال
 )21چارچزب نحز ره صزر « Xو »Yاست و از حرف رر «و» است اده شدهاست.

 .20سزال از شما پاسخ از ما.4

 .21یا انقمرگ را انجام دادیم که ردازاه هیچکس نبزد و در عزض اشرازاه همهکس رزد.5
 .6یافتههای آماری
رر پایۀ یافتهها نیار پژوهش حاضر ،از یجمزع  4000و تواژۀ یتقارل زیزردِ رررسگ ،در پشکرره

یطالعه حاضر 1432 ،و تواژه در پشزند را یقزلۀ اسم 926 ،و تواژه در ارتباط را یقزلۀ فعرل800،

و تواژه یررزط ره یقزلۀ ص ت 501 ،و تواژه در پشزند را یقزلۀ قشرد 89 ،و رتواژه یرررزط رره

یقزلۀ ضمشر و 252و تواژه در ارتباط را یقزلۀ اصطمحگ رزدند .در پشزند را کارکرد کمیگ تقارل

نشر( از یجمررزع  4000و ررتواژۀ یتقارررل 1843 ،و ررتواژۀ یتقارررل کررارکرد کمیررگ همسایرره745 ،
 1یتن نزشتار

رر رفته از ریان هنگایه) ،دهۀ 1370

 3یتن نزشتار

رر رفته از فضا یجاز ) ،دهۀ 1390

 5یتن نزشتار

رر رفته از روزنایۀ اطمعا ) ،دهۀ 1360

 2یتن

تار

 4یتن

تار

رر رفته از ررنایۀ رادیزیگ) ،دهۀ 1390

رر رفته از ررنایه رادیزاانه و اانزاده) ،دهۀ 1390
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و تواژۀ یتقارل کارکرد ین گساز 533،و تواژۀ کارکرد سایر 313،و تواژه کرارکرد انتقرالگ،

253و تواژه کارکرد اصطمحگ 226 ،و تواژه کرارکرد کمکرگ و 87و رتواژه نشر( کرارکرد
ت ضشلگ داشتند .درصد فراوانگ هر یقزله ره صزر ودا انه در شکل  )1نورده شدهاست.

شکل  :1درصد فراوانی کارکردکالمی تقابل در پیکره

شناسایگ و استخراج دادهها نتان یگدهد از رشنز  4000ومله ،در یجمزع 3712 ،و رتواژه یتقاررل
ردون درنظر رفتن یزارد اصطمحگ  )288ره کار رفتهاند .در این یشران 2264 ،و رتواژۀ یتقاررل،

یررزط ره زنۀ نزشتار و1448و تواژه یتقارل یررزط ره زنۀ

تار است .شکل  )2سهم هر

یک از یقزلهها چهار انره صر ت ،اسرم ،فعرل ،قشرد و اصرطمحگ را در شرکل شرر و کرارررد

و تواژهها تقارل را نتان یگدهد .الزم ره اشاره است که در یقالۀ حاضرر هنگرامز تعشرشن اور(ا

کمم ،یقزلۀ اصطمحگ ره صزر یک کل ینسرجم در نظر رفتره شرد و اور(اء کرممز ترک ترک
واژ ان یزرد رررسگ قرار نگرفت .یانند نمزنهها

 )30تا  )35رخش تقارل اصطمحگ.

شکل  :2درصد فراوانی تقابل به تفکیک مقولههای واژگانی در ژانرهای گفتاری و نوشتاری

یافتهها پژوهش نتان داد از این یشان ،یقزلرۀ اسرم ررا  36/8درصرد در زنره نزشرتار و ررا34/2
درصد در زنه

تار  ،رتبه نخست را داشتهاست و یقزلهها دیگر در رتبهها دوم ره رعد قررار

رفتهاند .همچنشن یقزلۀ اصطمحگ در ژانرها

تار و نزشتار فراوانرگ یکسران داشرتهاسرت.

عموه رر این ،رهکار شر ضمشر در ژانر تار رشتتر از ژانر نزشتار هست که ازد رره ررقررار
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ارتباط رهتر یشان زینده و شنزنده ینجرر یرگشرزد .نکتره یهرم دیگرر ،ترتشرب فراوانرگ یقزلرههرا

واژ انگ در ژانرها

تار و نزشتار اسرت .ررر ایرن اسراس ،ررا تزوره رره نمرزدار  )3یرگترزان

دریافت ،فراوانگ یقزال اسم و فعل در ژانر نزشتار رشش از یقزلۀ ص ت است .هر چنرد در ژانرر

تار یقزلۀ ص ت از یقزلۀ فعل پشتگ رفتهاست که این ازد نتاندهندۀ ذارا و ناپایدار رزدن
تار و پایدار نزشتار نسبت ره نن است.

جدول  :2فراوانی چارچوبهای نحوی پربسامد در گونۀ نوشتاری و گفتاری کارکرد کالمی تقابل
نزع تقارل

فراوانگ

چارچزبنحز

همسایه

1307

ین گساز

104

همسایه

175

ین گساز

32

همسایه

104

ین گساز

97

همسایه

51

ین گساز

55

کمکگ

15

 Xنه Y

ین گساز

39

 Xولگ Y

ین گساز

30

 XایاY

ین گساز

23

 Xتا Y

انتقالگ

18

از Xتا Y

انتقالگ

13

چه  XچهY

ین گساز

11

 Xرا Y

انتقالگ

8

ت ضشلگ

8

 XوY
 Xیا Y
Y، X

YX

 Xتر  Yتر
یجمزع

2090

یثال
اشلگ وقتها یا پدر و یادرها فکر یگکنشم که رچه راید تنبشه رته .یتن تار
رر رفته از ررنایۀ رادیزیگ اانه و اانزاده ) دهۀ )1390
که یا اعجل رو در یعنا فمنگ اعجلش رسشده یا نرسشده ره کار یگرریم .یتن
تار رر رفته از سخنرانگ رازنمایگ زیان) دهۀ)1390
از ننجا یگتزان ره نسانگ وارد یا اارج شد .یتن نزشتار رر رفته از ریان
هنگایه) دهه )1370
وضعشت یک فرد از نظر ارتم یا عدم ارتم ره ایدز نباید یمک استخدام قرار
شرد .یتن نزشتار رر رفته از روزنایه وام وم) دهۀ )1380
تشم هرچه راشه فایشلشم داترعمز ،پسرعمزیشم .یتن تار رر رفته از
یجمزعه تلزی(یزنگ ندشنه) دهۀ )1360
دشمن را یا ره شکل ایروزه ررازرد نمگکند ،او قبمً نقتهها راطرح یگکند یتن
نزشتار رر رفته از روزنایه) دهۀ)1390
پزلش دادن ردش اوید نزنش دادن ازشش اوید .یتن تار رر رفته از
یجمزعه تلزی(یزنگ یسافران یهتاب) دهۀ )1360
ایتب اعتراف یگکنم نغزش تز تکرار ندارد تریاک دارد .یتن نزشتار
رر رفته از فضا یجاز ) دهۀ )1390
ودا از یمکهایگ یثل دیاغ راعمل یا ردونعمل ،یش(ان تحصشم و یحل
زند گ چش(ها یهمتر هم یمک شروع یه رارطه راید راشه .یتن نزشتار
رر رفته از فضا یجاز ) دهۀ )1390
اسم این روه رو راید رذاریم رگحاال نه راحاال واال .یتن نزشتار رر رفته از
فضا یجاز ) دهۀ )1390
قدیما اشلگ راحال رزد ولگ یا نبزدیم یتن نزشتار رر رفته از فضا یجاز )
دهۀ )1390
شعر که یگازنه یثل ایکه نواز یشخزنه ایّا نواز نمشخزنه یتن نزشتار رر رفته
از ریان سنگ صبزر) دهه )1340
صبح تا شب تمش یشکنه تا یحتاج دیگرون نباشه .یتن نزشتار رر رفته از
فضا یجاز ) دهۀ )1390
راید پدرا رو درک کرد تز این شرای ترافشک از صبح تا شب رشرون هستند.
یتن تار رر ته از ررنایۀ رادیزیگ اانه و اانزاده) دهۀ )1390
این رشدار اسمیگ که یتاهده یگکنشد ،چه رگزدشم چه نگزدشم ....یتن
نزشتار رر رفته از ینتزر هنر و هنریندان :فرازهایگ از سخنان رهبر انقمب)
دهۀ )1390
هنگایه چراشد و سعگ کرد را لبخند چهره غمگشن ازد را ازشحال نتان دهد.
یتن نزشتار رر رفته از ریان هنگایه) دهه)1370
سن کمتر از  22زیادتر از  35سال نباشد .یتن نزشتار رر رفته از روزنایه
اطمعا ) دهۀ )1350
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در پژوهش حاضر ،را رررسگ فراوانگ چرارچزب هرا نحرز پررسراید زنرۀ نزشرتار و

ترار ز

کارکرد کمیگ تقارل ،یافتههایگ ره دست نید .ره طزر کلگ ،رساید چرارچزبهرا نحرز ا کره

فق یک رار در پشکرۀ پرژوهش رره کرار رفتره شردهانرد ،رشترتر از چرارچزبهرا نحرز تکررار

شزندها رزد که در ودول  )3ره ننها اشاره شدهاست .را تزوه رره یافترههرا نیرار تزصرش گ ،از

یجمزع  4000چارچزب نحز یزرد یطالعه ،حدود  %47ره چارچزبها نحز یک ررار رسراید،

 %34ره چارچزبها نحز پررساید زنۀ نزشتار و  %18ره چارچزبها نحز پررساید زنرۀ
تار تعلق داشتند .در این راستا ،تزانایگ رالقزه زران در ساات سااتارها ودید ،یش(ان  ،%47ره

دست نید .همان زنه که در ودول  )3یتاهده یگشزد ،است ادۀ ژانر

ترار از چرارچزبهرا

نحز غالب رسشار کمتر است .این ایر ،ازد نتاندهندۀ ذرا رزدن و پایدار نبزدن

در نتشجه ،از چارچزبها نحز ودید رهره یگ شرد.

تار است کره

شکل  :3فراوانی انواع کارکرد کالمی تقابل در ژانر گفتاری و نوشتاری

شکل  ،)4نسبت فراوانگ ه ت کارکرد کمیگ تقارل را ژانرها

تار و نزشتار نتان یگدهد

که در نن رشش از نشمگ از و تواژهها یتقارل اصزالً همپایه سازند یا در ساات ین گساز ره کرار

یگروند .الزم ره اشاره است که تقارل همسایه در ژانر نزشتار رشش از ژانر تار است و ررعک
تقارل ین گساز در ژانر تار ره نسبت رشش از نزشتار است.

همچنشن راید تزوه نمزد که در پژوهش حاضر ،فقر  500وملره از فضرا یجراز اسرتخراج

شده و یارقگ  3500ومله ،یررزط ره یتنهایگ ،غشر از فضرا یجراز رزدنرد .سرس

رررا یقایسره

و ررتواژههررا پررسرراید از فراینررد درصررد شر رهررره رفترره شررد .ورردول  )3و نمررزدار )4

و تواژهها پررساید فضا یجاز و فراوانگ ننها را در یتنهایگ غشر از فضرا یجراز نتران

یگدهند.
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جدول  :3جفتواژههای پربسامد متنهای فضای مجازی و غیرِ فضای مجازی
و تواژهها
پررساید
داترا – پسرا
هست – نشست
ازب -رد
یرد -زن
پدر – یادر
روز -شب
دار  -ندار
راست – دروغ
واقعگ -یجاز
اانم -نقا
ر(رگ -کزچک
ازاستن -نخزاستن
کم – زیاد
یردان -زنان
س شد -سشاه
رفت-نید
یجمزع

رساید و تواژهها
یتقارل فضا یجاز
40
38
20
16
10
10
29
9
5
5
8
6
12
9
6
6
229

درصد
و تواژهها
یتقارل فضا یجاز
8
7/6
4
3/2
2
2
5/8
1/7
1
1
1/6
1/2
2/4
1/79
1/2
1/2
45/80

رساید و تواژهها
یتزن غشریجاز
42
74
26
83
182
66
13
23
0
30
46
8
34
77
16
18
738

درصد و تواژهها
یتقارل یتزن
غشریجاز
1/2
2/11
0/7
2/37
5/2
1/88
0/37
0/65
0
0/85
1/31
0/22
0/97
2/19
0/45
0/51
21/08

شکل  :4جفتواژههای پربسامد متنهای فضای مجازی و غیرِ فضای مجازی

راتزوه ره ودول  )3و شکل  ،)4فراوانگ رشتترز و تواژهها یتنهرا فضرا یجراز  ،رشترتر از

یتنها غشر از فضا یجاز اسرت .ا رر چره در یرزارد یاننرد و رتواژههرا «پردر -یرادر» و

«یردان -زنان» فراوانگ و تواژهها در یتنهایگ غشر از فضا یجراز رشترتر اسرت .هرر چنرد ایرن
یزضزع تا اندازها در ارتباط را نزع رشناکنشها فضا یجاز است .نکتۀ یهم در پشزند را ت او

یشان و تواژهها یتنها فضا یجاز و غشر از فضا یجاز این است که فراوانگ و تواژه

«واقعگ -یجاز » در یتنها فضا یجاز رشتتر از فراوانرگ ایرن و رتواژه در یرتنهرا غشرر از
فضا یجاز است.
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 .7بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش ،ارتدا انگارۀ نظر وزن(  )Jones, 2002در تتخشص کارکرد کمیگ و چارچزب
نحز تقارل واژ انگ ،یعرفگ شد .سس  ،پشکرها از زنهها نزشرتار و
تهشه شد .ره دنبال نن و رتواژههرا یتقاررل و چرارچزبهرا نحرز

ترار زرران فارسرگ

در  4000وملره از پشکرره

پژوهش شناسایگ شد .اکنزن را تکشه رر یافتهها پژوهش ره پرسشها پژوهش پاسخ یگدهشم.

در پاسررخ ررره پرسررش نخسررت یررگتررزان ادعررا نمررزد کرره کررارکرد هررمپایرره ،پررسررایدترین نررزع

کارکردکمیگ ره شمار یگ نید و کارکرد ت ضشلگ نشر( کرمرسرایدترین زنره اسرت .ایرن ادعرا ،ررا

یافتهها پژوهش رضا قلگ فایشان  )Reza Gholi Famian, 2014همخزانگ دارد ،هر چند و در

اثر ازد ،فق یتنها نزشتار را یزرد رررسگ قررار داده ررزد .یافترههرا پرژوهش حاضرر نتران

یگ دهد که زران فارسگ ترتشب یتخصگ را ررا رهرره شرر از کارکردهرا کمیرگ تقاررل دنبرال
یگکند که ره صزر همپایه ،ین گساز ،سایر ،انتقالگ ،اصطمحگ ،کمکگ و ت ضشلگ است.

در پشزند را پرسرش دوم و ارتبراط یشران چرارچزبهرا نحرز و کارکردهرا کمیرگ تقاررل

واژ انگ را تکشه رر دادهها ودول  )2و نمزدار  )4یگتزان رراگ شرباهتهرا را شناسرایگ نمرزد.
ررا نمزنه ،چارچزب نحز «همپایه  Xو  »Yدر دو ژانر تار و نزشتار رشترترین یشر(ان را در

رر رفتهاست .این کارکرد کمیگ همپایه در دو ژانر

پشزند را رهره شر از کارکرد کمیگ ت ضشلگ دو ژانر

تار و نزشرتار نشر( رره کرار یرگرود .در

تار و نزشتار کمترین یش(ان را ره ازد

ااتصاص دادهاند که این ایر را تزوه ره تنها چارچزب نحز پررساید «ت ضشلگ  Xترر Yترر» در دو

ژانر

تار و نزشتار یلمزستر ازاهد ررزد .همچنرشن ررا تزوره رره اینکره کارکردهرا کمیرگ

همپایه و ین گساز در دو ژانر

تار و نزشتار رشتترین درصد را ره ارزد ااتصراص دادهانرد ررا

نگاهگ ره چارچزبها نحز این دو کارکردکمیگ در ودول  )2یگتزان دریافرت کره ایرن دو

کارکرد کمیگ ررامف کارکردها دیگر از چارچزبها نحز پررساید نش( رهره یگ شرند.

در پاسررخ ررره پرسررشهررا سررزم و چهررارم رررا تزورره ررره ورردول  )3و نمررزدار  )4فراوانررگ

و تواژههایگ یانند «داتر-پسر»« ،هست -نشسرت»« ،ارزب -ررد»« ،یررد -زن»« ،دار  -نردار »،

«کم -زیاد» در فضا یجاز رشتتر از یتنهایگ غشر از فضا یجاز ره دست نید .رره کرار شر

و تواژۀ «واقعگ -یجاز » ینحصراً ره فضا یجراز ااتصراص داشرت و رره نرزعگ تأیشدکننردۀ
تقارل نن را فضایگ غشر از فضا یجاز است .رر این یبنا ،یگتزان ادعا کرد یاهشت و تواژهها
یتقارل رسته ره نزع رافت یتغششر است ،ره زنها که دریک ژانر روزنایها  ،شراهد و رتواژههرا

پررساید یانند « پشروز  -شکست» هسرتشم .ایرن در حرالگ اسرت کره در در ژانرر رادیرزیگ فراوانرگ

و تواژهایگ یانند «این -اون» رشتتر از ژانرها دیگر است.
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 پژوهترگ یقردیاتگ در، نگارند ان رر این نکتره تأکشرد یرگکننرد کره یطالعره حاضرر،در پایان

 رگتردید تمرک( رر پشکرهها ر(رگتر و.چارچزب کارکرد کمیگ تقارل واژ انگ ره شمار یگنید

.یتنزعتر یگتزاند تصزیر وایعتر از کارکرد کمیگ تقارل و پشزندِ نن را حززه نحز اراده دهد
فهرست منابع

 دورۀ. زران و زرانشناسگ.» «رویکرد کمیگ ره تقارل واژ انگ در زران فارسگ.)1393  علگ،رضاقلگفایشان
.74-55  صص.19  شمارۀ.10

. سزرۀ یهر: تهران. درنید رر یعناشناسگ.)1390 کزرش، ص ز

) «صزر ساز رارطه ی هزیگ تقاررل یعنرایگ در سرطح واژه از1397  یریم، کزرش و ریضاناانگ، ص ز
.217-193  صص.29  شمارۀ.10  دورۀ.دید اه زرانشناسگ ریاضگ» زرانپژوهگ
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Abstract
Antonymy is a unique semantic relation between two lexical forms that are opposite
while at the same time they share some basic similarities. Antonyms have attracted
attention of linguists interested in lexical semantics. A number of linguists such as
Lyons (1977), Cruse (1986) and Murphey (2003) have examined lexical and
semantic characteristics of antonyms. Some other scholars have paid attention to
discourse functions of antonymy among whom Jones (2002) have provided the most
clear-cut theoretical framework. Jones used a test set of 56 word pairs that were
well-known, conventional antonyms. They were not balanced across word class,
morphological complexity, word length or frequency ranking, but were selected to
be representative of the antonym relation. He extracted all instances of these
antonyms co-occurring in sentences from a British newspaper corpus of 280 million
words. Jones limited the analysis to a sample of 3000 sentences. Approximately
every 30th sentence was extracted from the corpus. He then adjusted it so that no
more than 60% of the sentences involved adjectival antonymous pairs, in order to
ensure that there were sufficient noun, verb, and adverb pairs within the sample.
Next, the discourse function of each antonymous pair was identified. One of the
categories introduced in Jones (2002) was ancillary function in which an antonym
pair is used to create or highlight a secondary contrast within sentence/discourse.
The second major antonym function is coordinated antonymy, in which the
distinction between the two opposite is neutralized. Comparative antonymy involves
measuring one antonym against the other. The distinguished function calls attention
to the inherent distinction between the members of the antonym pair. Transitional
antonymy expresses a movement or change from one location, activity or state to
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another. The negated antonymy function emphasizes one member of the antonym
pair by using it with the negation of the other member. Jones's last category is
idiomatic category, in which any instance of antonym co-occurrence would be
recognized as a familiar idiom.
The previous studies conducted on some languages including Persian revealed
that in spite of some differences across languages, almost all of them follow quite
the same patterns in implementing different discourse functions. The present study
enjoys theoretical as well as methodological concepts from syntax, semantics and
discourse analysis to recognize Persian antonyms and identify their discourse
function and then the relevant syntactic framework. Here, we attempt to answer the
following four questions;
1. What is the share of each discourse function in Persian antonyms?
2. What is the relationship between grammatical framework and discourse function
of antonyms?
3. What are the most frequent antonyms in Persian (non)virtual texts?
4. What is the semantic nature of antonyms as far as the kind of genre is concerned?
To shed light on the questions, a corpus of 4000 Persian sentences which
contained antonyms was selected. They were extracted from written, verbal and
virtual genres. The criterion was that each antonym whether noun, verb, adjective,
adverb or pronoun had to occur in a single sentence. Next, the part of speech,
discourse function and grammatical framework of each antonym were identified.
The findings indicate that in Persian the coordinated discourse function is the
most frequent function and other functions, i.e. negated, transitional, idioms,
ancillary, and comparative follow that. It is also revealed that there is a significant
relationship between some syntactic frameworks and discourse functions. For
example, the syntactic framework of "X and Y" is significantly frequent in
coordinated discourse function. Likewise, it is shown that there exists a relationship
between the semantic nature of some antonymous pairs and their frequency in some
genres. For instance, the antonymous pair 'real-virtual' is used just in virtual corpus.
These kinds of findings help corpus linguistics researchers predict the type of corpus
with an eye to some antonymous pairs.
To be specific, it should be mentioned that out of 4000 antonyms, 1432
antonyms are nouns, 926 items are verbs, 800 ones are adjectives, 501 cases are
adverbs, 89 antonyms are pronouns and finally, 252 antonyms form idiomatic
expressions. As far as the discourse function is concerned, 1843 antonyms are
coordinated, 533 items are labelled 'extra', 313 cases transitional, 253 antonyms are
idiomatic, 226 items are ancillary and 87 ones are comparatives. Hence, the
coordinated discourse function ranks the highest one and the negated, transitional,
idiomatic, ancillary and comparatives are followed respectively. It is also shown
that there is some relationship between specific discourse functions and grammatical
frameworks. For example, the syntactic framework X and Y is frequent in
coordinated discourse function. Likewise, it is revealed that there is a connection
between some antonyms and the genre they appear. As one example, we may refer
to the antonyms 'vaaqe'i (real) against 'majaazi' (virtual) which appear just in Persian
virtual genre. Studies like this would help corpus linguists predict the genre of texts
based on the existing antonyms.
Keyword: Antonymy, Syntactic Framework, Discourse Function, Corpus
Linguistics.

