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  )هاي خارجي دانشگاه پيام نوراستاديار گروه زبانشناسي و زبان(سيد محمد حسيني معصوم  دكتر

  بررسي و توصيف طنين معنايي و معني ضمني واژه در نظام معنايي 

  ها در زبان فارسي همنشينيواژگان و

  چكيده 

ـاني فـراهم       زمينه ،پيوند مطالعات تحليل گفتمان با زبانشناسي پيكره       هاي جديدي را در مطالعات زب
ـايي  يكي از اين زمينه  . گرفتآورده است كه قبالً كمتر مورد توجه قرار مي         هاي جديد، مطالعه طنين معن

طنين معنايي به بار مثبت، .  ديگر استيهااي از واژهعههاي مكرر يك واژه با مجمو   حاصل از همنشيني  
نشيني مكرر با كلمات مثبت، منفي   به ظاهر خنثي پس از هم كند كه يك واژه   خنثايي اشاره مي  منفي و يا    

اين مفهوم يكي از مفاهيم بسيار مهم در زبانشناسي پيكره است كه اخيراً مورد              . گيرد  يا خنثي به خود مي    
ـايي  ،اين مقاله. ناسان واقع و به آن پرداخته شده است       ش  عالقه زبان   براي نخستين بار به معرفي طنين معن

-هايي در يك پيكره از متون فارسـي مـي       در زبان فارسي، بيان تعاريف و كاربردهاي آن و نيز ارائه مثال           

بـر   .است) 1993(و بيل لو    ) 1987(هاي سينكلر    مبتني بر ديدگاه   ،چارچوب نظري اين پژوهش   . پردازد
ـيط اينترنـت، پيكـره        تعدادي از تركيب   جويواين اساس با جست    ـاي  اي از جملـه   هاي فعلي در مح ه
نتايج اين بررسي به لحاظ آماري . ها استخراج گرديد  هاي آن ها به همراه همايند   تركيبفارسي حاوي اين    

ـته     توانند طهاي مترادف در زبان فارسي ميها و عبارتدهد كه واژه نشان مي  ـاوتي داش ـايي متف ـين معن ن
  . باشند

  .نشيني، معناي ضمني طنين معنايي، زبانشناسي پيكره، تحليل گفتمان، هم :اه كليدواژه
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  مقدمه 

 تحليــل  آن در مطالعــات مختلــف مــورد بررســي وگونــاگونهــاي نقــش ارتبــاطي زبــان و جنبــه

.  با ديگران ارتباط برقرار كننـد      1ه كالم اند تا بوسيل  ها همواره سعي داشته   انسان. گيردپژوهشگران قرار مي  

تـوان گفـت كـه ارتبـاط، شـامل            از اين رو مـي    . كنند  در واقع آنان براي بيان منظور خود، كالم توليد مي         

شناسـان نيـز هميـشه در پـي آن          زبـان ). 77 :2007 ،2ويدوسـن (توليد كالم براي فهماندن منظور است       

هايي براي بيان مقـصود خـود اسـتفاده             ند كه گوينده از چه شيوه      به اين پي ببر    3اند تا با تحليل كالم      بوده

روش تحليل كالم، متخصصين را به يافتن الگوها و مفاهيم مهمـي در علـم زبانـشناسي سـوق                   . كند  مي

هـاي طبيعـي يـك زبـان             كه دربردارنده نمونه   4گردآوري پيكره زباني   اند بوسيله آنان توانسته . داده است 

بـه عبـارت ديگـر    . لگوهـا را اسـتخراج كـرده و آنهـا را بررسـي و مطالعـه كننـد           است، بخشي از اين ا    

گيـري و كـاربرد     يم، چگـونگي شـكل    شناسان در جستجوي يافتن ميزان فراواني اين الگوها و مفاه           زبان

 و  6هـاي مركـب     ، اصـطالحات و تعبيـرات، فعـل       5آييچون باهم   آنان بر روي الگوهايي هم    . ها هستند آن

ند با نتايج به دسـت آمـده بـراي          ا  اند و حتي توانسته      مطالعه كرده  8 و ضمني  7معناي لغوي مفاهيمي مانند   

تـوان بـه    هـا مـي   از جمله اين فرهنگ   . هاي تخصصي مستقل تدوين كنند        يك از اين مفاهيم، فرهنگ    هر

اي هاي رايانـه  همچنين در فرهنگ  .  اشاره كرد  9 انتشارات دانشگاه آكسفورد   فرهنگ همايندهاي انگليسي  

هـايي نيـز در   هاي تلفظي، دستوري و معنـايي، مثـال  در اينترنت نيز عالوه بر اطالعات مربوط به ويژگي   

  .هاي آن واژه افزوده شده استمورد همايندي

                                                 
1. discourse  

2 . Widdowson 

3. discourse analyses 

4. linguistic corpus 

5. collocation 

6. phrasal verbs 

7. denotation 

8. connotation 

9 . Oxford Dictionary of Collocations 



  3                     ...بررسي و توصيف طنين معنايي و معني ضمني واژه                   دوم، شمارةچهارمل سا

اند با تحليل كالم به وجـود آن پـي ببرنـد،            شناسان اخيراً توانسته    كه زبان   يكي از جديدترين مفاهيمي   
شناسان زيادي را به خود جلـب كنـد و تبـديل          توانسته است توجه زبان    اين مفهوم .  است 1طنين معنايي 

؛ ويدوسـن،   2007، ژانـگ،    1996اسـتابس،   . ن ك (شناسي پيكـره گـردد        به يكي از مفاهيم مهم در زبان      
توان گفت كه مطالعه طنين معنـايي بوسـيله پيكـره زبـاني امكـان                 در واقع مي  ). 2010؛ استوارت،   2007

تواند توسـط پيكـره زبـاني     بررسي آن به حجم عظيمي از داده ها نياز است كه مي   پذير است، زيرا براي   
  .در اختيار پژوهشگر قرار گيرد

در اين نوشتار ابتدا به منظور درك بهتر طنين معنايي كه مفهومي انتزاعي است، بـه ارائـه تعريفـي از                     
بـاطي نزديـك بـا طنـين معنـايي       چرا كه اين دو ارت     پردازيم؛  ني و مفهوم معناي ضمني مي     نشي  الگوي هم 

بـر ايـن   ) 1999(و هانـستون و فرانـز       ) 1998(، استابس   )1998(زبانشناساني همچون پارتينگتون     .دارند
اظهـار  ) 1993(لـو  گردد و برخي ديگر از جملـه بيـل  ميباورند كه طنين معنايي به معناي ضمني واژه بر   

بـر  ) 107  :2006(خيـائو و مكنـري      . شوديافت مي نشين   در كلمات هم   اند كه طنين معنايي حتماً    داشته
باشند، امـا طنـين معنـايي فقـط     توانند معناي ضمني داشته يا نداشتهنشين ميهاي هم واژه«اين باورند كه    

همچنين به دليل جديد بودن اين مفهوم، نگاهي به پيشينه مطالعـاتي             ».شوندهمايند يافت مي   در عبارات 
هـدف مقالـه حاضـر معرفـي طنـين معنـايي بـراي نخـستين بـار در                   . دآن بسيار سـودمند خواهـد بـو       

  . هايي از آن به زبان فارسي است هاي فارسي و ارائه مثال  پژوهش

  نشيني هم

نشيني    اصطالح هم  1957 اولين بار در سال      ،فرث. گردد  نشيني به بيش از پنج دهه قبل بر مي          مطالعه هم 
ـات و    در زمينه امكان باهمرا مطرح كرد و مطالعاتي » نشيني هم«وي اصطالح فني . را به كار برد  نـشيني كلم

ـائو و مكنـري،   194 :1957فرث، (ها انجام دادنشيني آن هاي مختلف هم     شيوه  ).105 :2006، نقل شده در خي
ـال      ايده فرث در مورد هم     ـارات معمـول ورايـج فرانـسوي          نشيني منظم كلمات در انگليسي، مث ـايي از عب ه

                                                 
، از »عروض معنايي«  به داليل فني و زيبا شناختي در اين پژوهش به جاي semantic prosody ترجمه اصطالحبراي. 9

 . گرددكه اين اصطالح نخستين بار در اين مقاله وضع مي  استفاده كرديم،»معنايي طنين«اصطالح 
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و 162 :1999كـورنر، ( كنـد آيد، در ذهن تداعي مي     سخن به ميان مي    1»رابطه نحوي «كه از   سوسور را وقتي    
. ها وجود دارددر واقع نوعي كشش دوجانبه بين آنشوند و   برخي كلمات با كلمات ديگري ظاهر مي      ). 163

ـار بـرده    اي اشاره دارد كه به موجب آن، واژه       نشيني به شيوه    پس هم  شـوند    مـي ها به طور منظم با هم بـه ك
ـال  «كند و اين دو، عبارت   را جذب مي»واهي« صفت »خيال«به عنوان مثال واژه    ). 79 :2007ويدوسن،( خي

ـال واهـي نيـست    اين كه احمد خود را هنرپيشه مي      « را در جمله     »واهي ـازند    مـي »پندارد، چيزي جز خي س
ه از آن آگاه است و بـه راحتـي   نشيني، ساده هستند و گويند    بعضي از اين الگوهاي هم    ). 39 :1382تجلي،  (

ـا  محـدوديت   آن را به كار مي     ـايي روبـرو     برد، اما برخي ديگر با اين كه معناي مشابهي دارند، در كاربرد ب ه
ـار هـم بوجـود           هايي اشاره دارد كه در كاربرد واژه          نشيني به محدوديت    بنابراين هم . هستند ها با هم و در كن

ـاي         مـي  »خيال« به همراه اسم     »پوچ« و   »واهي«چون  به عنوان مثال صفاتي هم    . آيد  مي ـال  «آينـد و الگوه خي
ـا واژه       با اين اسم هم    »عجيب« اما صفت    ،سازند   را مي  »خيال واهي « و   »پوچ آيي ندارد، بلكـه ايـن صـفت ب

ـازد كـه در جملـه        را مي » آرزوي عجيب «كند و الگوي      نشيني مي    است هم  »خيال« كه مترادف    »آرزو« اي س
  . »هاي ديگر آرزوي عجيبي نيستزندگي در سياره« :روده كار ميب چنيناين

شود؟ شـايد پاسـخي كـه         نشيني مي   چه چيز موجب اين هم    : شوداكنون پرسشي در اينجا مطرح مي     
توانـد ايـن      اي وجـود دارد كـه مـي         ها مشخصه هاي معنايي اين واژه   توان داد اين باشد كه در ويژگي        مي
 شـدت   مشخـصه  astonishing و amazingهـاي انگليـسي         الً در واژه  مـث . نشيني را توضيح دهـد      هم

به همـين   . اي وجود ندارد  كه با آنها مترادف است، چنين مشخصه       surprisingوجود دارد، اما در كلمه      
و  amazing يعنـي  ،هـاي آن    در حالي كـه متـرادف      ،به كار رود   veryتواند با قيد      مي surprisingدليل  

astonishing 81: 2007ويدوسن،(توانند  نمي.( 
very surprising 
* very amazing,  

* very astonishing 

 كلمـات هـستند و در واقـع معنـي           2فـرض دهنده معناي پيش    هاي معنايي كلمات، نشان       اين ويژگي 
هـاي  ها يا نظريـه فرضيه .دهند كه مفهوم اصلي واژه توسط آنها قابل توضيح است       ذاتي كلمه را نشان مي    

                                                 
1. Rapports Syntagmatiques 

2. default meaning  
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، 4گفتـار  ، كـنش  3، كـاربرد  2، داللت 1هاي تصوير ذهني   از جمله نظريه   ،توصيف معني واژه متعدد هستند    
-در اين ميان، پيروان دستور زبان زايشي نگاهي ويژه بـه نظريـه مشخـصه               . و برخي ديگر   5شرط صدق 

لي و يـا اصـ  7هـاي معنـايي همگـاني   هاي معنايي، دو دسته مشخصهبر پايه مشخصه  . دارند 6هاي معنايي 
 و  جاندار، حيـوان و وحـشي     اصلي   هاي مشخصه شير واژه   مثالً .توان تعيين نمود   را مي  8تبايني يا تقابلي  

هـاي معنـايي تقـابلي،    رسـد مشخـصه  به نظر مـي .  را داردنيرومند، مهاجم و شجاعهاي تقابلي  مشخصه
رند كـه الزم اسـت بـراي    هاي ياد شده نقاط مثبت و منفي دا   همه نظريه  .آورندمعناي ضمني را پديد مي    

.  ك.ر(هـاي ديگـر مقايـسه شـود         هاي مثبت و يا منفي بررسي و با نظريه        گزينش هر يك از آنها ويژگي     
ـ   1972؛جكنـدوف،   1969؛ الينز،   1977كمپسون،   در واقـع مهـم آن اسـت كـه ويژگـي            ). 1974يچ،   ؛ ل

را ) ايگـزاره (ويـا مـسندي      9آيي وصفي همهاي زبان با  هاي معنايي ميان واژه   هماهنگي برخي مشخصه  
 .ممكن سازد

آيي خاص الگوهـايي    نشيني را، باهم    هم«كنند كه     شناسان از تعريف فرث پيروي مي        بسياري از زبان  
رسـد آنچـه طنـين معنـايي گفتـه          ين به نظر مي   ابنابر ).105 :2006خيائو و مكنري،    (» داند  از كلمات مي  

 .شودي معنايي بهتر آشكار ميهانشيني كلمات و مشخصهشود، بر پايه هممي

 معناي ضمني

كند كه يك واژه يا عبارت عالوه بر معنـاي اصـلي خـود               معناي ضمني به معناي مضاعفي اشاره مي      
كه بواسطه اشـاره داشـتن        يك عبارت است   10معناي ضمني معناي ارتباطي    )1974(از ديدگاه ليچ     .دارد

هـاي عـاطفي،        هـا، هالـه     اين معنـي  ).  12ص  (د  آوربه چيزي عالوه بر معناي صريح خود به دست مي         

                                                 
1. image theory 

2. reference theory 

3. use theory 

4. speech act theory 

5. truth conditional 

6. semantic features 

7. generic features 

8. contrastive features 

9. attributive collocation 

10. communicative value 
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مـثالً بـه   . دهنـد  كند، نشان مي احساسي و نگرشي افراد را نسبت به آنچه واژه يا عبارت به آن داللت مي          
داشـتني بـودن و   كننـدگي، دوسـت  هـاي سـرگرم    توان ويژگي  عالوه بر معناي اصلي آن، مي كودكواژه  

 اين اسـت كـه   »زهرا براي من مادري كرد«  در جمله»مادر«واژه شيريني را نسبت داد و يا معناي ضمني    
اصطالحات ديگري كه براي اشاره بـه ايـن          .است مهر و محبت فراوان روا داشته      ،زهرا در حق مخاطب   

ايـن مفهـوم    ) 278 :1977(الينـز . 2»معناي احساسي « و   1»معناي عاطفي «رود عبارتند از    مفهوم به كار مي   
 بـه نقـل از      46 :2001(يـو   ژهييي و گينـگ   . گيرد  در نظر مي  » نوي يك واحد زباني   معناي ثا «را به عنوان    

يكـي از انـواع     . كننـد    دسته طبقه بندي مي    9انواع معناي ضمني را به      ) 21  :2009فنگ و ديگران،     پينگ
شود كه بـه گفتـه ايـن دو محقـق،       ناميده مي4 است، معناي بياني   3هاي احساسي     آن كه مربوط به نگرش    

  .گيرد و يا زير مجموعه آن است ن معنايي در اين دسته قرار ميطني

  طنين معنايي

اين مفهـوم توسـط     . گردد  هاي مربوط به طنين معنايي ارائه مي          اي از پژوهش    در اين قسمت گزيده   
گيـري    پژوهشگران مختلف بررسي و تعريف شده است؛ هر يك از اين تعاريف نقش مهمي در شـكل                

 .شود، دارند  طنين معنايي ناميده مي كه امروزه مفهومي
شناسـان پيكـره     سال گذشته مورد توجه زبـان 20 تا 15   طنين معنايي مفهومي جديد است كه طي        

ايـن مفهـوم بـراي اولـين بـار در سـال             . باره آن انجام شده است    گرفته و تحقيقات نسبتاً زيادي در     قرار  
هـاي    را در بحـث  semantic prosodyالح  توسط سينكلر مطرح شد، اگرچه وي هيچ گاه اصط1987

 براي اولين بار اين مفهـوم را بـه عمـوم معرفـي كـرد       1993در سال    در واقع كسي كه   . خود به كار نبرد   
به معناي عروض يا عنـصر همونـدي در اصـطالح            prosody واژه    ).6  :2010استوارت،(بيل لوو بود    

طـور كـه قـبالً اشـاره شـد، ايـن             همـان . اسـت  گرفته شده    1957در سال   » فرث«از  » عروض معنايي «
رو بـراي زيبـايي در كـالم          شود؛ از ايـن     اصطالح براي اولين بار در زبان فارسي در اين مقاله ترجمه مي           

                                                 
1. affective meaning 

2. emotive meaning 

3. feeling attitudes 

4. expressive meaning 
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از » فـرث «. مورد استفاده قرار گرفته اسـت     » طنين معنايي «و تركيب   » طنين«واژه  » عروض«به جاي واژه    
. باشـد   استفاده كرده است، تاثيري كه فراسوي مرزهاي معنايي مـي 1اين واژه براي نشان دادن تأثير واجي    

، / n/به دليل نزديكي با همخوان خيـشومي      / ǽ /واكه  » حيوان«به معني    animalبه عنوان مثال در كلمه      
بـدين ترتيـب،   . شـود  داراي طنين خيشومي بسيار قوي مي animalگيرد و در نتيجه واژه      از آن تأثير مي   
 2007بـه نقـل از ژانـگ،   157 :1993لـوو، (رايند عروض آن، سهيم باشـند       توانند در ف     مي اجزاي هر واژه  

:190.(  
صـداي   kangarooيـا    keepدر كلمـاتي ماننـد      . دهد  را توضيح مي   تاثير واجي  ،در مثالي ديگر   لوو

/k /        شود، زيرا در حـين توليـد صـداي            وابسته به صداهايي است كه به آن متصل ميk//     بايـد صـداي ،
دهـد و ادعـا       هاي معنـايي نيـز گـسترش مـي            اين پديده را به مشخصه     لوو.  بعدي نيز توليد شود    حرف
اي شـنود ناخودآگـاه منتظـر دنبالـه     را مي Symptomatic ofكند كه وقتي خواننده، اصطالحي مانند  مي

  .دهند  اين مطلب را نشان مي3 و 2، 1هاي   نمونه. ناخوشايند است
1. symptomatic of parental paralysis 
2. symptomatic of management inadequacy 
3. symptomatic of numerous disorders 

آيند؛ به همين شـكل       هايي است كه قبل و بعد از آنها مي        آوا بطور حتم تحت تأثير      2هاتشخيص واج 
لي و  مورد نظر وابسته اسـت، بلكـه بـه كلمـات اصـ      نها به كلمات قبل و بعد از كلمه      نه ت  3قياس معنايي 

تـوان    به اعتقـاد لـوو از ديـدگاه طنـين معنـايي، نمـي             . باشد  كه در اطراف آن هستند نيز مرتبط مي         مهمي
او با استفاده از مفهـوم عـروض كـه          . هايش مورد بررسي قرار داد        نشين  اي را به تنهايي و دور از هم         واژه

 و اولـين   ابـداع عـروض معنـايي را  يـا   semantic prosodyتوسط فرث عنوان شـده بـود اصـطالح    
شـود؛ يعنـي انتقـال         مي هاي يك واژه به آن القا       نشين   هم اي از معنا كه توسط    هاله«: تعريفش را ارائه كرد   

 هاي زير  مثالً نمونه). 8 :2010استوارت، (4»نشين به يك واژه معنا از متن هم

utterly, bent on, symptomatic of  

                                                 
1. phonological coloring  

2. phonemes 

3. semantic analogy 

 .شود  وضع مي"طنين معنايي"، اصطالح "عروض معنايي"به داليل فني و زيبا شناختي در اين پژوهش به جاي اصطالح . 4
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آيـد كـه بـه شـرايط نـامطلوب اشـاره        دنبال آنان عباراتي مـي طنين معنايي منفي را در بر دارند و به        
  : مانند؛كنند مي

destroying, ruining, clinical, depression, multitude of sin 
 تا كنون رايج ترين تعريف از طنين معنايي بوده اسـت، بـا ديـدگاه                 كه هر چند كه تعريف لوو    

ـ     ناشناختي مبتني بر جدايي   زبان سـو اسـت، ايـن تعريـف هـيچ گونـه            ا هـم  پذيري صـورت و معن
معنـاي  . كنـد   آن ارائـه نمـي   1توضيحي در مورد كاركردهاي طنين معنايي يا معناي كاربردشـناختي         

معناي معنا شـناختي    . هستند3ي، دو سوي طيف در نظام معناي      2كاربردشناختي و معناي معناشناختي   
شـود، حـال آنكـه        رتباط اسـتنباط مـي    عبارت است از معنايي كه صرفاً از عوامل زباني در فرايند ا           

شـود     مـي  ل غير زبـاني مـؤثر بـر ارتبـاط القـا           معناي كاربرد شناختي، معنايي است كه توسط عوام       
  ). 190 :2007ژانگ،(

طنين معنايي، به عنوان يـك     «،  )10 :2010 به نقل از استوارت،    78-88 :1996(از ديدگاه سينكلر  
توانـد    كاربردشناختي قرار دارد؛ بنابراين مـي     –ناييپديده نگرشي، در طرف كاربردشناختي طيف مع      

هــاي   هــاي كاربردشــناختي، ارزش نمودهــاي بــسيار متنــوعي داشــته باشــد، چراكــه در عبــارت 
هاي متنوع بـه طنـين معنـايي      كه در بين عبارت اما هنگامي. معناشناختي كلمات لزوماً دخيل نيستند 

قش اساسي در پيوستگي يك عنصر بـا عناصـر   شود كه طنين معنايي، ن     كنيم، مشخص مي    توجه مي 
نين كند، در واقع ط     طنين معنايي چيزي بسيار شبيه به كاركرد يك عنصر را بيان مي           . بافتش دارد هم

 ».كند  يك عنصر را مشخص مي معنايي تعبير كاركردگرايانه
، )نيهـاي واژگـا    انتخـاب (نـشيني   كنـد كـه هـم       سينكلر الگويي براي عناصر واژگاني ارائه مـي       

ارتباطات الگوهاي صـوري بـا يـك حـوزه           (5، ترجيحات معنايي  )هاي دستوري     انتخاب (4پيوندها
در اين ميان طنين معنـايي داراي       . دهد  و طنين معنايي را با هم بصورت يكپارچه نشان مي         ) معنايي

                                                 
1. pragmatic meaning 

2. semantic meaning 

3. meaning system 

4. colligation 

5. meaning preferences 
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و معناشناختي است و براي واحد معنايي بسيارضروري است؛ چرا كه ايـن نقـش         » نگرشي«نقشي  
  ).همان(گفتار است ربردشناختي معموالً نشان دهنده دليل گوينده براي توليد يك پارهكا

داراي تـرجيح   naked eyeعبـارت  . هـايي ذكرشـده اسـت      براي روشن شدن مطلب فوق مثال
 ايـن  ره مـورد بررسـي سـينكلر      چرا كه در پيكـ     ؛است difficultyو طنين معناييِ     visibilityمعناييِ  

  هايي نظير  كلمه با عبارت
barely visible to, 
too faint to be seen with, 

invisible to 

باشد كـه بـه وسـيله     مي» بيان«داراي ترجيح معناييِ  true feelingsدر مثال ديگر . همنشيني دارد
را بـه همـراه دارد؛    reluctanceشود و طنـين   نشان داده مي show, reveal, shareهايي مانند   فعل

آيـي ايـن   اسـت كـه ناشـي از بـا هـم     » اكراه از بيان احساسات واقعي«جه معناي نهايي آن     پس در نتي  
   :عبارت با اصطالحاتي مانند

will never reveal, 
prevents me from expressing,  

less open about showing 

  ).همان (است
 طنـين معنـايي، يـك       توان نتيجه گرفت كه از نظر سينكلر، نخستين انتخـاب           هاي فوق مي      از گفته 

هاي بعدي به همـين طنـين     سازد و انتخاب  انتخاب كاركردگرايانه است كه معنا را به هدف مرتبط مي         
  :دهد ي طنين معنايي را نشان مي اين تعريف سه جنبه. شوند مربوط مي

  كاربردي بودن) الف

درك بـسازد، عـالوه   اي قابـل   كنـد تـا جملـه    اي را انتخاب مي كه گوينده يا نويسنده، واژه زماني
كنند، بايد طنـين معنـايي و تـرجيح     برقوانين واژگاني و دستوري كه قانونمند بودن جمله را كنترل مي 

سينكلر تأكيد دارد كه نخـستين انتخـاب        . باشد، درنظر بگيرد    معنايي را نيز كه مربوط به نقش واژه مي        
 ؛ بـه نقـل از       87: 1996سـينكلر،    (گيرد  يي صورت مي  معنايي، در واقع در سطح كاركرديِ طنين معنا       

  ).190 :2007ژانگ،
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  انتخاب زباني) ب

ـابي   ،نشين به هيچ وجه اختياري نيست تركيب هر هم ـا داراي روابـط انتخ  1دوجانبـه   بلكه تمام واژه ه
  ه نـشان ، اما الزاماً اين كنار هم آمدن،تواند در كنار كلمات متفاوتي بيايد     يعني هركلمه در هر زباني مي      هستند؛

هايي دارد و انتخاب واژگان در اطراف يك   نشيني يك سري محدوديت  هم، پس در نتيجه .نشيني نيست   هم
ـتي هـر       ).11 :2010استورات، (كلمه اختياري نيست    ـا نادرس ـتي و ي بر اساس دستور زبان گـشتاري، درس

ـازه  اي از لحاظ نحوي و معنايي، بر اساس قاعده        عبارت و يا جمله    ـابي 3ايمقولـه ، زيـر   2ايهاي س  4 و انتخ
ـين مـي       هاي انتخابي توسـط مشخـصه      محدوديتدر واقع    شود، كه مشخص مي  ـايي تعي ـاي معن  شـوند ه

  ).57 :1386الديني، ةمشكو(

  هدف ارتباطي) ج

– نگرشـي اسـت و در طـرف كاربردشـناختي طيـف معنـا              ر سينكلر، طنين معنايي يك پديدة     از نظ 

 طنين معنايي بايـد بـر نقـش           اين نكته اشاره دارد كه مطالعه       به تعريف سينكلر صراحتاً  . كاربرد قرار دارد  
 اينكه طنين معنايي چـه اهـداف        د، هرچند كه توضيحي روشن درباره     كاربردشناختي آن تأكيد داشته باش    
  .كندوكاربردي در زبان دارد، ارائه نمي
نـشيني را   نـد و هـم  ك تعريف مـي » نشيني اي خاص از نوع هم      پديده«مايكل استابس طنين معنايي را      

، او طنـين معنـايي را   عالوه بـر ايـن   ). 176 :1996استابس،  (داند    مي» د كلمه آيي پربسامد دو يا چن    باهم«
  ).191 :2007ژانگ، (كند  بندي مي  طبقه منفي، مثبت و خنثي به سه دسته
ن معنـايي را   نـشيني و طنـي       بين هم   دهد، رابطه   نين معنايي ارائه مي    در چارچوبي كه براي ط     5استابس
بـه عنـوان   .  واژگـان، هـستند   6كند كه هر دوي آنها  مشروط به هم انتخابي           سازد و تأكيد مي     برجسته مي 

  :با كلماتي همچون provideمثال 
relief, funds, assistance, opportunities  

                                                 
1. Mutually selectional relations 

2. phrase Structure rules 

3. sub categorical rules 

4. selectional rules 

5. Stubbs 

6. co-selection 
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لـوب  شود و طنين مط نشين مي باشند، هم مي care, food, help, moneyهاي معنايي   كه در حوزه
  نشيني بيشتر مربوط بـه جنبـه   هم. نشيني ساده نيست با اين وجود طنين معنايي، يك هم      . كند  را ايجاد مي  
كه طنين معنـايي از جنبـه كاربردشـناختي كلمـات، ناشـي               شود، در حالي    واژگاني كلمات مي  -دستوري

  ).همان(شود  مي
 causeواژه  كه در رابطه با كـاربرد  انجام داد به تحوالت تاريخي       1995استابس درمطالعاتي كه سال     

به تدريج به سـمتي تحـول مـي        causeگويد كه واژه      و مي ) 50 :1995(كند    قوع پيوست، اشاره مي   به و 
پيش از اين به اين  affectالبته فعل ( يابد كه ديگر حتّي خارج از متن نيز، معناي ضمني منفي داشته باشد

اي ندارنـد و    ي مقولـه  هاي انتخابي براي ايـن واژه، جنبـه            محدوديت هرچند هنوز ). مرحله رسيده است  
شود، اما اين امر به راحتـي  با كلمات مثبت، غير دستوري محسوب نمي   causeنشيني    چنين هنوز هم    هم

تواند تعادل را برهم  ها در زباني افزايش يابد، مي نشين قابل مشاهده است كه اگر استفاده از يك سري هم        
توان پـيش      ايجاد شده است مي    causeبا توجه به تغييراتي كه در واژه        . د را تغيير دهد   زده و نظام موجو   
  ).12 :2010استوارت، (محدود خواهد شد هاي مثبت   نشيني آن با واژه بيني كرد كه هم

هاي طنين معنايي كه توسط سينكلر و لوو            ويژگي كم و بيش   آثار پيرامون طنين معنايي طي ده سال گذشته       
اً توسط هانـستون و     هاي واژگان مجدد   در مشخصه  1مفهوم ثبات معنايي  . شد رامورد بحث قرار داده است     بيان  

ـيم كـه             . مورد بررسي قرار گرفت   ) 137 :1999(فرانسز هانستون و فرانسز معتقدند كه چنانچه بتوانيم نـشان ده
تـوان   نشين است، مي ارد، هميك واژه به طور معمول با ساير كلماتي كه به يك مجموعه معنايي خاص تعلّق د    

  ).13 :2010به نقل از استوارت، ( است گفت كه آن كلمه داراي يك طنين معنايي خاص
 تأكيـد و ايـن نكتـه را         2نيـز بـر ويژگـي ارزشـي طنـين معنـايي           ) 38 :1992(هانستون و تامپستون    

چنين بـا اشـاره       نها هم آ. توانند از بافت اطراف خود معني اقتباس كنند       كنند كه كلمات مي   خاطرنشان مي 
 :دارند كه به چهارچوب مورد نظر لوو در مورد طنين معنايي اظهار مي

به اين مفهوم است كـه كلمـه يـا عبـارتي بطـور مكـرر در                 ) يا معناي كاربردشناختي  (طنين معنايي   «
مـه  در نتيجـه كل . بافتي از كلمات و عبارات كه داراي ارزش عمدتاً منفي يا مثبـت هـستند، وقـوع يابـد             

                                                 
1. lexical consistency  

2. evaluative quality of semantic prosody 
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توانـد از سـوي گوينـده         كند و اين تداعي مـي       مورد نظر نوعي تداعي با آن مفهوم مثبت يا منفي پيدا مي           
  ).13 :2010به نقل از استوارت، (» شودبراي بيان غير مستقيم معناي ارزشي به كار گرفته 

كـز كـرده و      تمر يهاي بين طنين معنايي و معناي ضمن          ها و تفاوت  بر روي شباهت  ) 1998(پارتينگتون  
ـا خيـر              ها را مورد بررسي قرار داده است كه آيا توانسته         نامهلغت ـاظ كننـد ي ـا لح . اند طنين معنايي را در آنه

معرفي كرد كه در يـك واحـد         1 معناي ارزشي  طنين معنايي را به عنوان نوعي     ) 2004 (همچنين پارتينگتون 
ه و در نگاه اول ممكن است كمتـر بـه چـشم    زباني گسترده است و عمالً از حد يك واژه اماليي فراتر رفت   

ـتوارت،       131-132(بيايد   ـارتينگتون بـر روي برخـي از ويژگـي         ). 14 :2010 به نقل از اس ـات،        پ ـاي كلم ه
  : مانند؛(happen words)دهند  را مي» اتفاق افتادن«بطور مثال كلماتي كه معناي . تحقيقاتي انجام داده است

happen  
take place  
occur 

set in 

come about 

  
happen words 

 

  : مانند؛كنندو در مثالي ديگر كلماتي كه به عنوان قيد تشديد يا درجه عمل مي
absolutely  
perfectly  
Entirely 

completely 

thoroughly 

totally 

utterly 

  
amplifying intensifiers 

بـه ايـن ترتيـب پيـشنهاد        » ييطنين معنـا  «تعريفي جديد براي اصطالح     ) 68 :1998(آلن پارتينگتون   
در  impressiveبـه طـور مثـال صـفت         . »تأثير معناي ضمني خارج از مرزهاي معنايي يك كلمه        «: كرد

  :هايي چونزبان انگليسي با واژه
dignity, talent, achievement 

 معمـوالً بـا    rifeدر مقابـل واژه     . گـردد   رو داراي طنين معنـايي مثبـت مـي          شود، از اين    نشين مي   هم
  :كلماتي همچون 

crime, misery, disease 

                                                 
1. evaluative meaning 
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  .شود نشين است؛ پس داراي طنين معنايي منفي مي هم
يكـي آن را از  . توانند به دو خـط فكـري مهـم تقـسيم شـوند      تعاريفي كه از طنين معنايي ارائه شد، مي   
تعريف سينكلر از ديـد     . يدهد و ديگري از ديدگاه معناي ضمن        ديدگاه كاربردشناختي مورد بررسي قرار مي     

بقيه تعاريف از ديدگاه معناي . پردازد، پس متعلق به خط فكري اول است كاربردشناختي به طنين معنايي مي   
 .پردازند در نتيجه مربوط به خط فكري دوم هستند ضمني به اين موضوع مي

 مطالعات كاربردي در زمينه طنين معنايي 

شناسان مطالعاتي بر روي طنين معنايي انجام دادند اين اصطالح      زبان طور كه گفته شد، زماني كه         همان
 تحقيقي جايي كه خود اين رشته، يك زمينه      ولي از آن  . به يكي از مفاهيم مهم در زبانشناسي پيكره تبديل شد         

نسبتاً جديد است و برخي از مفاهيم آن هنوز در حال تغيير و دگرگوني هستند، مطالعات و تعاريف مربوط           
 .به آن نيز دستخوش تغييرات مداوم است

زبان انگليسي، مطالعات قابل توجهي بر روي ابعاد و كاربردهاي مختلف طنين معنايي صورت گرفتـه                  در
ـان        هاي اروپايي صورت گرفته   در واقع تنها مطالعاتي كه در ديگر زبان       . است ـايي در زب است، مقايسه طنين معن

ـايي كـه          انجام داده و همين    2000اها در سال    انگليسي و پرتقالي است كه ساردين      طور مقايسه انگليـسي و ايتالي
ـائو و مكنـري    ). 103: 2006خيائو و مكنـري،     ( انجام شده است     2001بونليلي در   -توسط توگنيني  ) 2006(خي

ـبه      «اي تحت عنوان،    خود نيز در مقاله    ـا هم نشيني، طنين معنايي، و ش ـاني     : مترادفه ـين زب ي امطالعـه 1»تحليلـي ب
ـين    نشيني مترادف آنان به بررسي رفتارهاي هم    . انداي بين زبان انگليسي و چيني داشته      مقايسه هاي نزديك و طن

ـاي ومتـرادف cause  فعـل  .انـد معنايي آنها در انگليسي و چيني پرداختـه  و هـم    consequenceاسـم آن،  ه
اي مترادفي هـستند كـه ايـشان مـورد          ههاي آن،گروه و مترادف   price/costهاي  معناهاي آن و همچنين واژه    

  .هاي ديگر مطالعات اندكي در رابطه با اين مفهوم شكل گرفته است با اين وجود در زبان. مطالعه قرار داده اند
از . شـود   و كمبود آن در اين زبان احساس مي       تهاين مفهوم هنوزدر زبان فارسي مورد مطالعه قرار نگرف        

ـال  رو در اين مقاله سعي شده است      اين ـان فارسـي ايـن مفهـوم جديـد        تا با مطالعه بر روي مث ـايي در زب ه
  .زبانشناسي در زبان معرفي و بررسي شود

                                                 
1. Collocation, Semantic Prosody, and Near Synonyms: A Cross-Linguistic Perspective 
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  روش تحقيق

باشد را به دليل آنكـه توسـط   مي bring aboutو مترادف آن كه عبارت فعلي  causeدر اين بخش، فعل 
ـان . ايمخص شده است، انتخاب كرده    اند و طنين معنايي آنها مش     شناسان مورد مطالعه قرار گرفته    زبان گونـه   هم

ــن  ــه ويدوس ــي) 2007(ك ـاره م ــل   اشـ ـايي فع ـين معنـ ــه طنـ ــد ك ـاتي   causeكن ـا كلمـ ــت و بـ ــي اس منف
ـارت فعلـي    هم«disruption» و«pain»،«disease» ،«distress»مانند  bringنشيني دارد و در مقابل عب

about      ـاتي همچـون      داراي طنين معنايي مثبت است و ـا كلم  «improvement»،«cure»، «solution» ب
ـان را   هاي دو زبانه معادل   نامهدر گام بعدي به وسيله لغت     ).  81ص  (همراه است «success»و هاي فارسـي آن

نامـه  ها، آنهايي را كه در هر سـه فرهنـگ  از ميان اين معادل   .  آمده است  1استخراج كرديم كه در جدول شماره       
ـارات     اند انتخاب كـرديم؛   و فعل بيان شده    اين د  هايبه طور ثابت به عنوان معادل      ، »شـدن ...موجـب « يعنـي عب

ـاخت           هاي معادل نشينبردن به هم  براي پي . »شدن...سبب«و  » شدن...باعث« ـاز بـه س ـال ني هاي فارسي اين افع
ـا   پيكره  صـفحه در  4اي فارسي داشتيم از اين رو اين كلمات را در موتور جستجوي گوگل جستجوكرديم و ت
ـا حـدود      آوري كـرده و پيكـره     اند جمع ج پيشرفتيم و تمامي متوني را كه اين كلمات در آنها آمده           نتاي  740اي ب

هايـشان هـستند   نشيندر گام بعدي براي اينكه جمالتي را كه در بردارنده اين كلمات با هم          . هزار واژه ساختيم  
.  كـرديم استفاده Microsoft Office 2010افزار در نرم Wordوار داشته باشيم از محيط به صورت فهرست

ـيم    نشينبه وسيله گزينه جستجو توانستيم اين كلمات را به همراه هم   .  هايشان در متون مـورد نظـر مـشاهده كن
ـين   درصد. ايمهايي جداگانه آورده  براي نمونه از ميان آنها برخي از جمالت را در جدول           هايي كه در مـورد طن

 .استر اساس كل جمالت پيكره محاسبه شدهمعنايي هر عبارت آمده است ب

  Bring aboutو  Causeهاي فارسي افعال مترادف: 1جدول شماره

 واژه انگليسي معادل فارسي فرهنگ لغت

 برانگيختن، پديدآوردن، به وجودآوردن، شدن...موجب شدن،...باعث بودن،...علت هزاره

 ن، فراهم آوردن، واداشتن، واداركردنسبب شدن، موجب شدن، باعث شد حييم

 سبب شدن، واداشتن، ايجاد كردن آريانپور

cause 
something 

 باعث شدن، موجب شدن، پديدآوردن هزاره

 فراهم آوردن، بوقوع رساندن حييم

 سبب وقوع امري شدن آريانپور

bring 
something 
about 
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مات زيادي براي بيان وقوع معلولي بـه        توان دريافت، در فارسي از كل      مي 1طور كه از جدول شماره      همان
، »شـدن ...باعـث   «،  »شـدن ...موجب«،  »شدن...منجربه«،  »بودن  ...علت« مانند،   ؛شوددليل وجود علتي استفاده مي    

، بـراي بررسـي و      نامه به آنها اشاره شـده     ه لغت و مانند آن، كه از ميان آنها، عباراتي كه در هر س           » شدن...سبب«
ـارات   ب شده مطالعه در فارسي انتخا    ـبب «، »شـدن ...باعـث  «، »شـدن ...موجـب «است كه همان عب   » شـدن ...س

ــندمـــي ــاطفي. باشـ ــار عـ ــان صـــورت واژه1بـ   ، و3، بافـــت2 ايـــن كلمـــات حاصـــل عملكـــرد همزمـ
نشيني   كلمات زيادي با اين واژه ها هم      ). 109: 2006خيائو و مكنري،    ( است كه در آن به كار رفته         4 گونه ادبي 

هاي هر يـك  به منظور اختصار تعدادي از نمونه.كنند ي منفي، مثبت و يا خنثي را به آنها القا مي          دارند كه بارمعناي  
  .ايمرا در جدولي ارائه داده

  »شدن...موجب«هاي در بردارنده عبارت جملهنمونه اي از: 2جدول 

  نمونه  رديف

 .شود دوره درمان ميتر شدنموجب طوالنيها دستكاري جوش  1

2  

تواند  به شست پا وارد گردد بطوريكه موجب شود اين مفصل بيش از حد تواناييش به باال خم شود مياگر فشاري 
 كپسول مفصل و يا ليگامان ها و تاندون هاي زير و پاره شدن كشش شديد بافت نرم زير مفصل و در نتيجه موجب

 .شودمي اين عارضه موجب بروز عالئماطراف مفصل شود و آسيب به اين بافت ها 

3  
 تواند همچنين اين زمين ها سطح سخت تر و غير قابل انعطاف تري نسبت به زمين چمن دارند كه اين هم مي

 .آسيب شود بيشتر شدن احتمال اين موجب

4  
 شود ورزشكار موجبتواند  اين عارضه بعد از آسيب هاي ورزشي زانو و مچ پا سومين آسيب شايعي است كه مي

 .دور بماندي مدتي از فعاليت هاي ورزش
 ! ؟شود ميها   دندانموجب كاهش استحكامسفيد كردن   5

 .شود  استخوان ها مي موجب ضعيف شدني غذايي كه ماده6  6

 . ارز استموجب چند نرخي شدنضعف اعمال حاكميت دولت   7

 .كيل شود و بايد با حضور وكيل تشمستوجب اعدام استدر صورتي كه جرايم ارتكابي آنان به موجب قانون   8

 . نام نماينده نمي شودموجب زنده شدنفحاشي و جسارت به مسئولين   9
 . جاجرم شد-محور بجنورد موجب بسته شدن ريزش كوه   10

                                                 
1. affective meaning 

2. word form 

3. context 

4. genre 
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 .ام اس شده است شدن كند موجب در مدل موش توقف يك آنزيم  11

 . مي شودموجب تغييرات خلقيكم شدن آب   12

 .شود مي وحدت موجب شكسته شدنباهنر براي اصفهان   13

 .يك تن شدموجب كشته شدن انفجار در نيجيريه   14

 !شود  شير مادر ميموجب تلخ شدنرفتاري كه   15

 شود؟  ميموجب كم شدن تحريك)مثل غرب(آيا بي حجابي   16

 .شود  نميموجب تحريكتوان گفت كه منع  نمي:بايد گفت) ايجابي(در پاسخ به سؤال اول  17

 . شبه سرمايه داري در كشور گرديدموجب نهادينه شدن 70دهه اقتصاد ليبرالي   18

  جوان افغاني شد؟موجب مسيحي شدنچه عواملي   19

 .شوند مي جريان ادراري و تخفيف عاليم موجب بهبوداين داروها   20

 
 

موجود در پيكره به صورت انتخابي آورده شده اسـت          جمله 51 نمونه از  20، تعداد   2در جدول شماره    
ـارت در           با بررسي مجموع داده   . را در بر دارند   » شدن...موجب«بارت  كه ع   30ها مشخص شد كـه ايـن عب

، »ضعيف شدن «،  »تلخ شدن «،  »كشته شدن «نشيني دارد، مانند موجب     جمله با كلماتي با بار معنايي منفي هم       
 9اين عبارت در    . ردتوان معناي منفي آن را برداشت ك       جمله نيز از كل جمله مي      7در  . و غيره » فاسد شدن «

نمـودار  .  جمله با كلماتي آمده است كه بار معناي خنثي دارنـد           5نشيني دارد و در   جمله با كلمات مثبت هم    
  .دهدزير طنين معنايي اين عبارت را نمايش مي

  »شدن...موجب«طنين معنايي عبارت : 1نمودار

0

5

10

15

20

25

30

35

�	
� ��
�� ��
� ���� ��
�� ��
� ��
� ��
�� ��
�

 



  17                     ...بررسي و توصيف طنين معنايي و معني ضمني واژه                   دوم، شمارةچهارمل سا

  »شدن... باعث «بر دارنده عبارت هاي در نمونه اي ازجمله:3جدول
  نمونه  رديف
 . شد خواهدباعث تورماين نرخ به معناي هزينه تأمين مالي است كه دوباره   1
 .هاي هزاران ميليارد توماني باشيم   اختالس تا شاهدباعث شدههمين موضوع   2
 . شودنهادينهآموزان  دن و شانه ها در دانشهاي ستون فقرات، گر   كه بسياري از نا هنجاريشود  باعث ميهمين نا آگاهي  3
 . قرار بگيردمعرض خطر كه سالمت آنها در باعث شدهاين امر   4
 كه ممكن است بر اثرآن، شخص صداها و تصاوير عجيب و شود توهماتي ميايجاد  باعث هاي روانگردان  مصرف قرص  5

 .غريبي را بشنود
هاي   در عرصه هاي فراوان اسالمي   باعث پيشرفت سال پس از انقالب 30هاي بزرگان دين در طول   عمل به توصيه  6

 .ه استشدمختلف علمي 
 . در عرصه دانش ايران شده استباعث تحولبه عنوان يك فرضيه ديني،   7
 .شده رودخانه ها باعث رانش زمين و طغيانطوفان   8
 .شود ميشدن پوست باعث لطافت وروشن ماسك ماست   9
 .شود  تمايل به جفت يابي ميباعث كاهشپدر شدن   10
 .شود ها مي  بعضي سكانسباعث خنده دارشدنحذفيات   11
 .شود هاي پا مي  شريانباعث باريك شدنسيگار كشيدن   12
 .شوند هاي گرسنگي مي  هورمونباعث فعال شدنغذاهاي چرب   13
 .شود  چشم نميباعث ضعيف شدناستفاده از كامپيوتر   14
 .شوند  پاهاي نوزاد ميباعث كج شدنكه اعمالي   15
 .ه است شد كار كسبهباعث كساديبسته شدن كمربند جنوبي   16
 .شود ها مي  انسانباعث شادتر شدنتعطيالت آخر هفته   17
 .ه استحادثه شد اين باعث بروزعدم رعايت حق تقدم در چراغ راهنمايي اين تقاطع،   18
 است كه از راهنمايي هاي ايشان بهره مند است؛ و همچنين معلوم است كه اين تخارباعث افاين براي جبهه پايداري   19

 .اش با چه گروهي است حركت جبهه پايداري تقابل اصلي
 نميباعث اما اين موجب نمي شود كه پرونده اشخاصي كه در جريان فتنه عملكرد خوبي نداشته باشند، صاف شود، اين   20

 .صاف بشودهشتم شود كه سوء عملكرد در مجلس 
  

 جمله از پيكره استخراج شده است كه اين عبارت فعلـي را در بـر                62» شدن...باعث«در مورد فعل    
هاي اين فعل مـي تـوان دريافـت كـه بـار             نشين جمله وجود دارد كه بوسيله هم      36از اين تعداد    . دارند

شـود كـه ايـن      ن گونه استنباط مـي     جمله از كل جمله اي     8و در . كنندمعنايي منفي خود را به آن القاء مي       
امــا ايــن عبــارت فعلــي در مقايــسه بــا عبــارت فعلــي . كنــدفعــل وقــوع معلــولي منفــي را بيــان مــي
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شـادتر  «، »تحـول «، »پيـشرفت « ماننـد باعـث   ؛نـشيني دارد با كلمات مثبت بيشتري هـم    » شدن...موجب«
له نيز نشان دهنده خنثـي بـودن         جم 6. نشيني را يافت  توان اين هم   جمله مي  12در  . و غيره شدن  » شدن

 ايـن   2نمـودار   . انـد  جمله از اين جمالت در جدول باال آمده        20. طنين معنايي اين عبارت فعلي هستند     
  .گذاردبررسي را به صورت نموداري به نمايش مي

  »شدن...باعث«طنين معنايي عبارت : 2نمودار
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 »شدن... سبب«هايدربردارنده عبارت هنمونه اي ازجمل :4جدول 

  نمونه  رديف

1  
 زياد به خسارات تحمل سببهاي تلفن   گونه مشكل در برقراري ارتباط و احياناً قطعي تلفن يا تغيير شمارههر

 .جامعه و مردم خواهد شد

 .شود  خون ميسبب لخته شدنپوست خيار   2

 .شود  موها ميسبب براق شدنشستن موها با آب سرد   3
 .شوند  گناهان ميسبب پاك شدناعمالي كه   4
 .شود  شش ميليون نفر ميسبب مسلمان شدنبي سوادي كه   5
 .شود  هورمون وكاهش كلسترول خون ميسبب آزاد شدنبيان احساسات   6
 .شود هاي مغز مردان مي سبب افزايش تواناييپدر شدن   7
 .شود سپتامبر مي11نيان  وغصه قرباسبب كاهش غمكشته شدن اسامه بن الدن   8
 .شوند  زبان ميسبب شديدتر شدن لكنتعواملي كه   9
 .گردد  خدمات ميسبب عرضه بهترمعياري شدن تشكيل و استخدام افراد شايسته،   10
 .شود  به كارايي نظام ميسبب لرزان شدن اعتقادها  اين روش  11
 .شود لي ميماتحاد  هر چه بيشتر شدن سببهمايش كارآواها : ايرنا  12
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 . شدسبب آتش سوزييخ زدگي و سوراخ شدن لوله،   13

 . در جامعه استسبب رشد و بالندگينهادينه شدن انديشه مهدويت   14

15  
سبب در هم را ) ره(نائب رئيس مجلس شوراي اسالمي، پيروزي انقالب اسالمي به رهبري امام راحل

 . نظم تهديد شدشكسته شدن
 .شود  دختران در جامعه مي سبب كم رنگ شدن حضورها ناامني: انخبر گزاري صداي افغ  16
 . در بيمارستان بوعلي شدسبب ايجاد حريقضايعات موجود در ساختمان در حال ساخت روز گذشته   17

18  
 و افزايش  سبب بهبود وضعيت ظاهريها در بسياري از افراد دكتر عباسي با بيان اينكه سفيد كردن دندان

 .شود س مياعتماد به نف
 .شود  موها ميسبب براق شدنشستن موها با آب سرد   19
 . آنها مي شودسبب سفيديهاي مو  از دست رفتن قدرت رنگيزه سازي سلول  20

  

ـا      25اند، در   را در بر گرفته   » شدن...سبب« جمله موجود كه عبارت فعلي       57از ميان     جمله اين عبارت ب
تـوان معنـي خنثـي را     جملـه مـي  7 ودر نشيني دارند مات منفي هم  گر با كل   جمله دي  25كلمات مثبت و در     

نشيني ، هم»شدن...باعث«و » شدن...موجب« يعني ،هاي اين عبارت فعليدر مقايسه با مترادف. برداشت كرد
ـاال بـه        57 جمله از    20تنها  . اين عبارت با كلماتي كه بار معنايي مثبت دارند، بيشتر است            جمله در جدول ب

  . براي دريافت طنين معنايي اين عبارت فعلي توجه نماييد3به نمودار شماره .  استنه آمدهعنوان نمو

  »شدن...سبب«طنين معنايي عبارت : 3نمودار

0

10

20

30

�	
� ��
�� ��
� ���� ��
�� ��
� ��
� ��
�� ��
�  

  ها تحليل يافته

بـه  .  به طنين معنايي اين كلمات متـرادف، پـي بـرد   شكلي آماريتوان به  هاي فوق مي با بررسي داده 
  .هاي طنين معنايي آنها باشد تواند نشان دهنده جنبه بارت ديگر اين بررسي ميع
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 درصـد از جمـالت بـا    60توان گفت كه اين عبـارت در  مي» شدن...موجب«در مورد عبارت فعلي   
شـوند كـه ايـن كلمـه طنـين       نشيني كرده است كه داراي بار معنايي منفي هستند و باعث مي       كلماتي هم 

به عبـارت ديگـر ايـن كلمـه بيـشتر بـا كلمـاتي كـه معنـاي منفـي، ماننـد                       . ود بگيرد معنايي منفي به خ   
دارند، همراه است كه بار معنايي منفي را به اين كلمـه منتقـل   » افزايش نرخ«و  » وقوع سيل «،  »آبروريزي«

تـوان اسـتدالل      با جمالت آمده در اين جدول اين گونـه مـي          . كنند  و آن را داراي طنين معنايي منفي مي       
به عبارت ديگر شـنونده پـس از ايـن    . آيد كرد كه به دنبال اين عبارت فعلي، عمدتاً مفاهيم نامطلوب مي          

  . منتظر شنيدن خبري ناخوشايند است،واژه
هـاي    نـشين   دهد كه در آنها هم       جمله را نشان مي    20، تعداد   3جدول شماره   » شدن...باعث«در مورد   

، »تـضعيف «،  »تفرقـه «،  »اخـتالل «مثبت و يا خنثي است؛ ماننـد        هاي  تر از همنشين    منفي اين كلمه فراوان   
 درصـد جمـالت    58توان گفت كه اين كلمه به دليل آنكـه در             بنابراين مي . »اخراج«و» صدمه«،  »مشكل«

 . با كلمات منفي ظاهر شده است، داراي طنين معنايي منفي است
 درصـد  43 آمـده اسـت، در     3طور كه در جدول شماره        در اين بررسي همان   » شدن...سبب«عبارت  

-آمده است و همـين    » ايجاد حريق «و  » پاره شدن «،  »زخمي شدن «،  »حادثه«جمالت با كلماتي همچون     

، »بهبـود « ماننـد  ؛نـشيني كـرده اسـت    هـم ، درصد ديگر با كلماتي كه بار معنايي مثبـت دارد          43طور در   
 است كه آنان طنين معنـايي مثبـت را      بار معنايي اين كلمات حاكي از آن      . »كرامت«و  » عنايت«،  »تقويت«

  . كنند به اين كلمه القاء مي
توان اين گونـه اسـتدالل كـرد كـه بـه لحـاظ آمـاري، عبـارت فعلـي                    هاي فوق مي  با توجه به يافته   

بيـشتر  » شـدن ...باعـث «و  » شـدن ...موجب«هاي خود يعني عبارات     در مقايسه با مترادف   » شدن...سبب«
هـاي نـامطلوب همـراه     در حالي كه دو عبارت ديگر با پيامـد ؛روده كار ميهاي مطلوب ب  براي بيان خبر  

  .هستند

 گيري خالصه و نتيجه

بنياد  در تحليل گفتمان و به ويـژه دربـاره   -هاي آماري پيكرهاي از كاربرد تحليلتحقيق حاضر نمونه  
 نزديـك بـه آن مـورد        در اين مقاله، تعاريف طنين معنايي و مفـاهيم        . طنين معنايي در زبان فارسي است     
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هاي زبـان فارسـي كاربردهـا و        به منظور بررسي ميزان تحقّق اين مفهوم در همنشيني        . بحث قرار گرفت  
. هايي از آن در يك پيكره خودساخته از زبان فارسي به طور خالصـه مـورد تحليـل قـرار گرفـت                       مثال

ها و عبـارات متـرادف    براي واژههاي مختلفنتايج اين تحقيق نشان داد كه مفهوم طنين معنايي در بافت     
اسـتابس  هاي  ها تا حدودي مؤيد يافته    اين يافته . تواند متغير بوده و سويه مثبت يا منفي به خود بگيرد          مي
هـا نـشان    طور كـه تحليـل داده      انمه. ها اشاره شد  ديگر تحقيقاتي است كه پيشتر به آ      و برخي   ) 1995(

دو عبـارت اول طنـين   » سـبب شـدن  «و » موجـب شـدن   «،»باعث شـدن «داد كه از سه عبارت مترادف  
گونـه كـه    همـان  .م، طنين معنايي مثبت با نمود آماري نسبي دارد        ي منفي با بسامد باال و عبارت سو       معناي

شناسي پيكره تبديل شـده و توجـه زيـادي از      ترين مفاهيم در زبان     گفته شد طنين معنايي به يكي از مهم       
تحقيق حاضر، مطالعات طنين معنايي را در مراحل اوليه خـود           . ده است شناسان را به خود جلب كر     زبان
جستجوهاي بسيار در رابطـه بـا ويژگـي الگـوي طنـين معنـايي و كـاربردش در               داند، زيرا با وجود       مي

از ايـن رو در تحقيقـات بعـدي، نيـاز           . هاي كافي در اين زمينه انجام نشده اسـت            استفاده زبان، پژوهش  
تر مورد مطالعه و بررسي قرار گيـرد تـا بتـوان بـه     تر و گسترده متنوعيهاتر در پيكرهاست تا واژگان بيش 

انـد اهميـت آن را در    شناسان با مطالعه اين مفهوم، توانسته   امروزه زبان . نتايج اطمينان بخشي دست يافت    
ه كه فانـگ    گون همان .هاي ديگر مانند فرهنگ نويسي، آموزش زبان، ترجمه و غيره آشكار سازند               شاخه

كنند و تا حـدودي       اي به آن القا مي      هاي واژه   نشين  ذكر مي كند، طنين معنايي، معناي ضمني است كه هم         
  ).20 :2009فانگ و چونگ، ( است هاي انگليسي به آن اشاره شده  در لغت نامه
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