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  چکیده
 نظرگرفتن با در. آیدشمار می یزدي به واژگان معنایی در پژوهش حاضر تالشی در جهت بررسی روابط 

کمبود مطالعات صورت گرفته بر روي و ) واژگانمیان(معنایی زبان در نظاممعنایی  اهمیت مسئله روابط
 این هايداده گردآوري براي .شودبررسی میروابط معنایی در واژگان این گونه  ،واژگان یزدي

 ده و) 1383 زاده،حاتمی( یزدي هايگویش و هاواژه ،)1382 افشار،( یزدي نامهواژه از )واژه3908(پژوهش
 تحلیلی ـ توصیفی روش به حاضر پژوهش. است شده گرفته بهره یزد شهر با مرتبط فرهنگ و کتاب
 به درصد 42/0 با آواییهم و درصد 4/19 با معناییهم که است این نشانگر آن هايیافته و شودمی انجام

  .دآینمی شمار به یزدي گونه در موجود معنایی روابط بسامدترین کم و پربسامدترین ترتیب
  

     یزدي گونه واژگان معنایی، روابط واژگانی، شناسیمعنی ساختگرا، شناسیمعنی :ي کلیديها واژه
  
  مقدمه - 1

در واژگان معنایی  روابط ،هاي ایرانیها و گونهاهمیت مطالعه لهجه در پژوهش حاضر با در نظر گرفتن
هاي نخستین ادبی آن را تنها در متون سدههاي که برخی از واژه ايزبانی گونه. یزدي بررسی شده است

 دهندمی تشکیل را انسان ذهنی زبان دستور و زبانی دانش از بخشی هاواژه واقع، در .یافت توانمیایران 
 و است معنایی و آوایی صورتی داراي واژه هر. است معنا و صورت قراردادي رابطه آنها اصلی مشخصه و

 رابطه این مبناي بر. یافت دست معنا به آوا از یا آوا به معنا از قرارداد، از اطالع بدون تواننمی وجههیچ به
 زبان هايواژه براي شده ذخیره هايمدخل شامل باید واژگان زبانی، نشانه در معنا و آوا قراردادي

 به اشاره براي یعنی ابد؛یمی ارتباط مفاهیم با واژگان راه از زبان کلی طور به). 49: 1386 شقاقی،(باشد
 تعمیم ذهنی نماي به واژه هر دیگر، بیان به و رودمی کار به ویژه صوتی صورت زبان هر در مفهوم، هر

مشکوه(نمایدمی مشخص را رویدادها یا هادهیپد چیزها، از ايویژه دسته که کندیم اشاره خاص یافته
 .است 2یواژگان یشناسیمعن مهم مباحث از یکی واژگان سطح در یمعنای روابط بحث. )7: 1384 الدینی،

   هئلمس شود،یم محسوب 3ساختگرا یشناسیمعن از یبخش عنوان به که یواژگان یشناسیمعن در
                                                             

 vajihehayatollahi@yahoo.com     نور تهرانامیپ ، دانشگاهیهمگانی شناسزبان ارشد کارشناس -1
2-lexical semantics                                        
3-structural semantics    

  4/8/1392: تاریخ پذیرش 28/6/1392: تاریخ دریافت
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 به هاواژه حوزه، این در واقع در. گیردمی قرار بحث مورد هاواژه میان روابط ویژه به و معنایی هايحوزه
- یمبه عبارتی ). 136: 1993  ،1چسونیا(شوندیم نظرگرفته در معنا مطالعه هیاول ییمعنا يواحدها عنوان
 با هاواژه انطباق و ییمعنا شبکه در یواژگان واحد يمعنا کشف یپ در یواژگان یشناسیمعن گفت توان
 هاهواژ یمعنای ساختار فیتوص به حوزه نیا در کوشندیم محققان واقع در .است آنها میمفاه

).73:  1377روشن،(بپردازند
 واژه درسطح ییمعناروابط - 2
 با مختلف اشکال به آنها يمعنا و ستندین برخوردار یمشخص يمعنا از ییتنها به هاواژه یکل طور به

ه گوننیا کردن روشن یواژگان یشناسیمعن یاصل فهیوظ بیترت نیبد. دارد ارتباط گرید يهاواژه یمعان
 با یتنگاتنگ ارتباط که...و 4ییمعناچند ،3ییمعناهم ،2ییمعنا شمول همچون یروابط. است ییمعنا روابط

  . دارند هم
  معنایی شمول  - 2-1

هاي میان یک مفهوم فراگیر و مفهوم معنایی است که به رابطه ترین روابطمعنایی یکی از مهم شمول
 »5شامل« واژه ، ردیگیمبر  هاي دیگر را دراي که مفهوم واژهبه عبارتی واژه. تحت شمول آن اشاره دارد

هاي زیرشمول نیز نسبت به واژه. آیندیمبه حساب » 6زیرشمول« هاي تحت شمول آن، واژهو واژه
درگونه یزدي  »شتر« براي نمونه واژه ). 88:1995 ،8کروز(شوندتلقی می »7شمولهم«هايیکدیگر واژه

یک از این  هر که  گیردیمرا در بر  »هاشی«و » ارونه«، »لوك«هاي شامل مفهوم واژه عنوان واژه به
به طور کلی . شوندیمشمول تلقی زیرشمول و نسبت به یکدیگر هم واژه »شتر« یز براي واژهنها واژه

  .است ان این گونه برقرارگواژدر میان شمول معنایی رابطه  221حدود 
      شتر                                                                       

 
   

  هاشی   ارونه                لوك                                                             
Luk                               )شتر نر(       ærunɛ )شتر ماده  (hâši        )بچه شتر(       

  ي یزدي شمول معنایی در گونه -1نمودار
  

                                                             
1- Aitchison, J.       
2- hyponymy 
3- synonymy 
4- polysemy 
5- superordinate 
6- hyponym 
7- co-hyponymy 
8- Cruse, D.A. 
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  معناییهم - 2-2
 که شوندیم یتلق یمعنهم ییهاواژه یکل طور به. است یمعنای روابط نیترشده شناخته از یکی ییمعناهم
 »تیرکش« يهاواژه به توانیم نمونه يبرا. )65: 2003 ،1دیسع(باشند برخوردار یکسانی و مشابه یمعن از
/tirkæš/ جلدي« و «/jældi/ نصفیل کرد« ،بالفاصله فوري،ي به معنا«//sɛfil kerdæn  امال «و

 »پس اوغن«و  /pɛsoft/»پس افت«ا ین و معطل کردي به معنا /emâl kerdæn/» کردن
/pɛsoɣæn/ یزدي اشاره کرد در گونه زنداذخیره، پس ا به معناي.  

 یکسانی از اما باشند داشته یمشابه شیب و کم يمعنا که ییهاواژه) 60: 1987(2نزیال اعتقاد به
- هم« باشند برخوردار معنایی کسانیی از که ییهاواژه و3 »کینزد يمعناهم« نباشند برخوردار ییمعنا

البته  .داندیم ییمعنا کامل یکسانی برابر را 5»مطلق ییمعناهم« يو .شوندیم دهینام 4»نسبی  معناي
 اعتقاد به .ها وجود نداردواژهمعنایی مطلق میان شناسان معتقدند همزبان طور که اکثر همان
 با ارتباط در تنها آنها ارائه یعنی ؛اندتیمحدود در ینیهمنش نظر از هاواژه از یبرخ) 110: 1387(6پالمر
وجود  معنی نتوانند به علتبه اصطالح هم ترتیب ممکن است دو واژه به این. است سریم خاص ییهاواژه

یزدي براي اشاره به فاسد شدن  براي نمونه در گونه .یکدیگر شوند جانشیننشین همهاي برخی از واژه
 اور« براي فاسد و تند شدن پنیر و روغن واژه //gændɛ šodæn »گنده شدن«گوشت و تخم مرغ واژه

 lârok/»شدنك الر«ي شدن حبوبات، برنج و آرد واژه براي کهنه و فاسد / ur šodæn/ »شدن
šodæn/ می تلقی معنیهم یزبان بافت در فوق هايواژه گفت توانمی ترتیب این به. رودبه کار می

معنا از نظر معنی عاطفی  از یکدیگر هاي به اصطالح همنیز ممکن است واژه در برخی از موارد. شوند
 :یزدي اشاره کرد زیر در گونه توان به نمونهبه عنوان مثال می. متمایز باشند

  مقتصد:  / dunâbinâ/ دونابینا) 1
  کنسک: / kenes /  کنس   
  خسیس:/  nâxun gerd/ ناخون گرد   
 ییچندمعنا - 2-3
. باشدداشته  یمختلف یمعان واژه کی که ردیپذیم صورت یزمان ییچندمعنا) 80: 1995( کروز اعتقاد به
. دارد وجود زیتما ینامهم و ییچندمعنا نیب است معتقد و کرده اشاره ییمعناچند به زین) 64: 2003( دیسع
 یمعان که است مطرح یزمان ییچندمعنا اما اندمرتبط ییآوا صورت کی ییچندمعنا با دو هر او نظر از

 ياریبس تیاهم از سانینوفرهنگ  يبرا  موضوع نیا. باشند مرتبط گریکدی با ينحو به واژه کی مختلف
 که یدرصورت .شوندیمبندي رستفه يواحد یواژگان مدخل در یچندمعن يهاواژه رایز است، برخوردار

                                                             
1- Saeed, J. 
2- Lyons, J. 
3- near synonymy 
4- partial synonymy 
5- absolute synonymy 
6- Palmer, F. 
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 دهندیم حیترج سانینو فرهن .شوندیم نظرگرفته در ياجداگانه يهامدخل تحت همنام يهاواژه یمعان
زیر  يهاتوان به نمونهمی به عنوان مثال. کنند استفاده »ییمعنا ارتباط« اریمع از ییچندمعنا صیتشخ در

  :یزدي اشاره کرد در گونه
  توله -3جوانه درخت و پاجوش آن،  -2ریشه کنار ناخن،  -bijjɛ/  / :1 بیجه) 2
اي که در دوات میلیقه - 3موها هنگامی که آشفته باشد،  -2نخ یا کالف سردرگم،  -tolɛ/ :1/تله ) 3

    گذارند
            پرندهالنه  -3به هم چسبیده،   پلو خمیر و -2نامنظم،  -آشفته و درهم  -čoloftɛ/ :1/ چلفته ) 4
  بدلی و مصنوعی -2عوضی،  - âleši/ :1/  آلشی ) 5 
 انتخاب کردن-2ویجین کردن گیاهان هرزه،  -tukæš kerdæn/1/ : توکش کردن) 6

 ذکر به نجایا در که شودیم ییچندمعنا جادیا به منجر يمتعدد عوامل) 160: 1962(1اولمان نظر از
، یعنی به کارگیري واژه در مشاغل مختلف »کاربرد ویژه«در برخی از موارد  .میپردازیم آن از نمونه دو

  :یزدي اشاره کرد هاي زیر در گونهتوان به واژهمی براي مثال. شودبه ایجاد چندمعنایی می منجر
         شوددرحساب آبیاري مجموع شش نهر یک گرده می -2 قلوه، - کلیه-gordɛ  :1 / /گرده  )7
فرش می نشیند و  نخی که روي چله ذرات پنبه و -2 هاي بسیار ریز درخت،ریشه-lâsi /: 1 /السی )8 

 .شودبا موم مال برطرف می
به ایجاد چندمعنایی می ها منجردر بعضی از موارد تاثیرپذیري از زبان بیگانه و گسترش معنایی واژه

 به »بارد«عربی کرد که تحت تاثیر واژه یزدي اشاره درگونه» شوخی«ي توان به واژهمثال می براي .شود
به طور  .است)مزه شوخی بی( نامیده شده و به معناي  šuxi bâredi/ /»شوخی باردي«) خنکی(معنی

   .است برخوردار ییچندمعنااز  یزدي گونه درمورد بررسی  واژه 3908ازمیان  واژه177 یکل
  نویسههم - آوا هم - 2-4

به . استاي از جناس خط و جناس لفظ همان جناس تام است که آمیزه 2نویسههم -آوامنظور از هم
شوند که بدون هیچ ارتباطی میان نویسه تلقی میهم -آواتر، دو یا چند واژه در صورتی همعبارتی ساده

 مثالبه عنوان ). 111:1383صفوي،(شان به یک شکل نوشته شده و تلفظ آنها نیز یکسان باشدمعانی
  :یزدي اشاره کرد زیر در گونه  -9به نمونه  توانمی

  نفت ظرف آب و :/  boškɛ/ بشکه   ) 9
 .زندي سفید ریزي که در دهان نوزاد میهادانه  :/ boškɛ/ بشکه       
 »واآهم« هايواژه اندمتفاوتتلفظ آنها یکسان است اما از نظر نوشتاري و معنا  هاي زیر که نحوهواژه  

  .شوندنامیده می
                                                                   تیغ درخت ؛ساعت عقربه :  /xâr/خار)10

                                                             
1- Ullmann, S. 
2- homonymy 
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  زشت : /xâr/خوار      
                                                .شودشبیه بوته هندوانه که طوالنی می ییهابوته:  /tâlɛ/تاله)11
  بخت و سرنوشت:  /tâlɛ/ طاله    

   اندمتفاوتتلفظ و معنا شوند اما از نظر زیر که به یک شکل نوشته می يهاهایی مانند واژهواژه
  .شوندنامیده می »نویسههم«

                                                                                            قره قوروت : tælf //تلف )12
  تفاله :  tolf //تلف 

  حشره کوچک قرمز رنگ جهنده  : / kæk /کک  )13
  مرغ) شدن(کرچ   : / kok /  کک     

مورد رابطه  126در . گان این گونه یافت شدواژدر میان  نویسههم -آواهمرابطه   12به طور کلی تعداد   
  .ایی برقرار بوده استآوهممورد نیز رابطه  6و در  نویسههم
  معنایی تقابل - 2-5

معنایی است که در ارتباط با مفاهیم متقابل  یا در اصطالح سنتی  یکی دیگر از انواع روابط 1معنایی تقابل
/ سامون  سکه و«، »آسه/ شخ«هاي به عنوان مثال جفت واژه .رودها به کار میمعانی متضاد واژه

  .آیدمیبه حساب  تقابلترین نوع که ساده یزدي در تقابل با هم قرار دارند در گونه »شلوزار
     محکم:  /šæx/ شخ ) 14

  آهسته:  /  /âssɛ  آسه     
   منظم                                                    :  /sekkɛ-o- sâmun /سکه و سامون) 15

  نا مرتب و نا منظم: /šelowzâr / شلوزار      
هاي متقابل اي میان واژهکند در برخی موارد رابطهعنوان میبه نقل از ساپیر ) 129: 1383(صفوي

 صوري این هايیکی از مالك. دیگر نیست به معناي وجود واژه اًتها ضروروجود دارد که نفی یکی از واژه
      .تفصیلی است شود کاربرد آنها به صورت صفتنامیده می 2ها که تقابل مدرجمتقابل

   :یزدي اشاره کرد زیر در گونه هایی همچون نمونهصفتتوان به می براي نمونه،
  خیس: / leč/لچ   )  16

  مرطوب: /nem/نم         
  خشک: /xošk/خشک      

براي . نیست »بودن شکخ«به معناي  اًتضرور» نبودن خیس«توان گفت که فوق می با توجه به نمونه
هایی مانند به صورت صفت تفصیلی در نمونهها را توان واژهتشخیص مدرج بودن این نوع تقابل می

                                                             
1- semantic opposition 
2- gradable opposition 
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که  گان این گونه برقرار بودواژدر میان  معنایی تقابلرابطه  123حدود  .به کاربرد »...تر از، وخیس«
  .شوندتر صفت و در برخی موارد فعل محسوب میبیش

  معناییتباین  - 2-6
معنایی  واژه در یک حوزه مفهوم چندشود که میان معنایی محسوب می نوعی تقابل 1معنایی تباین  

 یگروه در کندیم عنوان) 1974(2النگاکر از نقل به) 121: 1383(يصفو ).66: 2006سعید،(شودایجاد می
 يافاصله در صرفاً عضو هر و شودینم مشاهده ییمعنا تقابل ،یانیپا عضو و نخست عضو انیم هاواژه از
 :کرد اشاره يزدی گونه در ریزمورد  به توانیم نمونه يبرا. است گرفته قرار گرید عضو دو انیم

                                                                                      پریروزپس :pæs pereyru/ /پریرو پس) 17
                                                                                       پریروز:  /  /pereyruپریرو
                                                                                              فردا:  sæbâ/ /صبا 
                                                                                فرداپس: / pæssæbâ / صباپس
  فرداي پس فردا:  / pæs sɛr-e-sæbâ /صبا   سرپس

  .گان این گونه برقرار استواژدر میان  معناییباین ترابطه  31حدود    
  جزءواژگی - 2-7

. شودآن اجزاء برقرار می دهندهسلسه مراتبی است که میان اجزاء و کل تشکیل نوعی رابطه 3جزءواژگی
تر از دیگر که حاکی از یک کل و ماهیتی بزرگ به طورکلی جزءواژه به لحاظ معنایی تعلق خود را به واژه

 جزئی از »...و پر ،پنجونه«واژه  و یک کل »درخت« -2به عنوان نمونه در شکل. دهدآن است نشان می
شود و نمی از یک جزء تشکیل  صرفاًواژه همان طور که مشخص است کل. شوندآن کل محسوب می

رابطه  184 یبه طور کل .وجود دارد» 4جزءواژگیهم«خواهري به نام  بین اجزاء آن نوعی رابطه
  .گان این گونه برقرار استژدر میان وا جزءواژگی

     درخت                                                           
  

 
  

 السی         نوچه    ه   کند    شلک                 شامئر    جدو      پنجونه      پر                      
                                                                                                                            

         زديی گونهجزءواژگی در  -2نمودار
                           

                                                             
1- semantic contrast 
2- Langacker, R.W. 
3- meronymy 
4- co-meronymy 
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  برگ  Pær پر

  ته مانده بردرخت میوه Pænjunɛ  پنجونه
  ي درختشیره Jedu  جدو

   اصلی و کلفت شاخه  Šâmæ´rɛ  شامئر
  جوان  سرشاخه Šɛlæk  شلک
  درخت تنه kondɛ  کنده
  درخت ستهرتازه شاخه nowčɛ  نوچه

  ریز درخت هاي بسیارریشه Lâsi  السی
  اجزاء درخت -1جدول 

  عضوواژگی  - 2-8
آن اعضا  اي که به عنوان مجموعهعنوان یک عضو نسبت به واژه اي را بهمیان واژه رابطه 1عضوواژگی

گوسفند و  میان توان به رابطهعنوان مثال می به ).71: 2003 د،یسع(دهدشود، نشان میدر نظر گرفته می
 نمایانگر نوعی توان صنف و مشاغل مختلف را نیز کهالبته می. کرد اشاره يزدی گونه در /gɛlɛ / گله

بافندگان (  /meškibâfân/ »بافانمشکی«بین  توان به رابطهمی ،براي نمونه. در نظر گرفتاند طبقه
با صنف پیشه) سنتی بافندگان پارچه(/ šærbâfân/»شعربافان«و ) ابریشمی سیاه رنگ در یزد پارچه

  .زبانی وجود دارد نهگان این گوواژبین  ضوواژگیع رابطه ،مورد 79در  .اي سنتی اشاره کرده
  
  واحدواژگی - 2-9

دیگر به واحد شمارش براي واژه نوعی رابطه میان دو واژه است که یکی به منزله 2منظور از واحدواژگی
به ترتیب به عنوان واحد  »پشته« و» چکه« ،»بافه«هاي یزدي واژه در گونه ،عنوان مثالبه. رودکارمی

  .روندبه کار می »علف«و» آب«، »پول«هاي شمارش براي واژه
  پول/ دسته : / bâfɛ/ بافه ) 18
  آب/  قطره : / čɛkɛ/ چکه ) 19
  علف/  دسته: / poštɛ/ پشته ) 20

شمارشی و بین عدد و معدود، یعنی میان صفت  ها بیشترواحدواژه) 122:1383(به اعتقاد صفوي
  :یزدي اشاره کرد توان به موارد زیر در گونهبراي نمونه می. گیرندموصوف قرارمی

                                                             
1- member-collection 
2- Portion-mass 
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  یک برش هندوانه                                                          : / yætâ qâš hendunɛ/ یتا قاش هندونه )21
  یک گلوله مو: /yætâ tolɛ mu/ یتا تله مو )22

    :شود، مانند از موارد براي یک واژه چند واحد شمارش مختلف به کاربرده میالبته در برخی 
   یک دانه انگور: / hæb ængur yætâ/ یتا حب انگور )23
  یک خوشه کوچک انگور:  / telengɛ ængur yætâ/ یتا تلنگه انگور  )24

کاربرد واحدواژه در گونهک کاربرد ندارد، در برخی مـوارد یبرخالف فارسی معیار که تا در کنار عدد  
 .گرددمین »تا« یزدي موجب حذف اجباري واژه

    یک لنگه النگو: /æyârɛ   yæ (tâ) leng/  لنگ ایاره یتا)25
  .زبانی وجود دارد نهگان این گوواژبین  گیواحدواژرابطه  ،مورد 79در  یبه طور کل 

  
   آییباهم -2-10

توان گفت به طورکلی می. استهم  چندان دور ازاي نهدر فاصلهها قرارگرفتن واژه 1آییمنظور از باهم
گیرند ا نوشتار قرار مییکم از یکدیگر در گفتار  آیی دارند اغلب در یک فاصلهکلماتی که با یکدیگر باهم

، )بیات( /tus zɛdɛ / »زدهتوس«و » نون«هایی همچون به عنوان مثال، واژه. )62:1378 ،افراشی(
 درگونه) گریزپا( / fetok/ »فتک«و » گربه« ،)خشمگین(  /qælâlu/ و قاللو) زنبور( /bowz/ »بوز«

توان به یزدي می هاي دیگر در گونهجمله نمونه از. آیی قرار دارند، اشاره کردکه در موقعیت باهم یزدي
  :اشاره کرد موارد زیر

)                                                                                       بداصالح کردن( / bozčin kerdæn/بزچین کردن  /  مو )26
  )                                   کج ومعوج چیدن(/  qerqâš qerqâš kerdæn/قرقاش قرقاش کردن  / پارچه ) 27
  )ولو( / pæxš-o-pâr/پخش و پار ) 28
  )ولو(  / pæxš-o-pɛlâ/ پخش و پال ) 29

اما  اندمشابه لحاظ معنایی با هم بهمشخص است هر دو واژه  29و  28 طور که درنمونههمان
در ارتباط با  »پال پخش و«ط با حبوبات و موارد غیرذیروح و در اکثر موارد در ارتبا »پار پخش و«

بین  آییباهممورد رابطه   114در گونه یزدي واژه  3809از میان  .شودبرده میکار  موجودات زنده به
    .دهدمی از روابط را به خود اختصاصدرصد  07/8 حدود -3اساس نمودار  که بر  گان وجود داردواژ

                                                             
1- Collocation  
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          ی در واژگان یزديیمعنا روابط -3نمودار 

  گیرينتیجه - 3
معنایی میان واژگان  که روابطاین نکته تاکید دارد  هاي صورت گرفته در واژگان یزدي برنتایج و بررسی

معنایی میان واژگان این گونه مستقل و  گرچه روابط. این گونه در تداعی واژگان نقش به سزایی دارد
- نتایج حاصل از بررسی. شودها دیده مینمیان آ یتنگاتنگ رسند اما در واقع ارتباطنظر می جداي از هم به

- ، چندمعنایی، هم)معنایی و جزءواژگی شمول(ه مراتبی لسلسمعنایی، روابط هم ها نشانگر این است که
هاي یزدي بیشترین درصد انواع روابط معنایی را در میان داده آیی در گونهتقابل معنایی و باهمنویسه، 

نویسه هم –آوا آوایی و همدر مقابل، روابط صوري همچون هم. دهندپژوهش حاضر به خود اختصاص می
ترین نتایج حاصل از این توان مهمبه طور مختصر می. شودمی هاي این گونه یافتکمتر میان واژه

  :دبندي زیر به دست داپژوهش را در طبقه
فراوانی  درصد 4/19معنایی برخالف انتظار با هم شود، رابطهمالحظه می -3چنان که در نمودار) الف

معنایی در  رسد که در مقایسه با سایر روابطباالترین رتبه را به خود اختصاص داده است و به نظر می
گونه زبانی بیشتر به طورکلی واژگان این. بندي ذهن سخنوران یزدي دخالت بیشتري داشته باشدسازمان

هاي مختلف با ها و موقعیتبه علت دارا بودن بار عاطفی متفاوت، معناي ضمنی و کاربرد در سبک
  هاي این گونه نیز از نظر محدودیت چندان اندکی از واژهنه تعداد .شوندمی تلقی معنیهم یکدیگر 

در این  یمعنهم توان مدعی شد که اگر دو واژهمیاند و نمعنا شدههاي دیگر با یکدیگر همآیی با واژهباهم
بنابراین، نباید نقش . یردگگفتار تغییري صورت نمی گر به کار روند، در معنی زنجیرهگونه به جاي یکدی

شاید بتوان عامل به این ترتیب . ده گرفته شودآیی در میان روابط معنایی میان واژگان نادیباهم ابطهر
و معناي  نشینیدر واژگان، محدودیت در هم معنایی در این گونه را تمایزات سبکیموثر در ایجاد هم

  .ها دانستضمنی واژه

19.415.6513.0312.538.92 8.71 8.07 5.59 4.6 2.19 0.84 0.42
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ن رتبه را به خود اختصاص داده است که در دومیدرصد  51/ 65شمول معنایی نیز در این گونه با ) ب
معنایی وسیعی را  در اکثر موارد یک واژه حوزه. واقع به رابطه بین عناصر واژگانی عام و خاص اشاره دارد

  .گیردشود، در برمیتري تقسیم میهاي کوچکد به حوزهکه خو
در  وجود درگونه یزدي است که یکی از پربسامدترین روابط معنایی مدرصد  03/13جزءواژگی نیز با ) پ

  .رابطه الزامی با یکدیگر قرار دارند به صورت یک سویه یا دو سویه در واژهکل ه وجزءواژبیشتر موارد 
کارگیري معنایی، بههمنشینی و گسترش  در این گونه بیشتر به واسطهدرصد  53/12 چندمعنایی با)ت

  .مجازي صورت پذیرفته استواژه در مشاغل گوناگون و کاربرد استعاري و 
  هر  گونه زبانی نشانگر این است که نقش معنایی و کاربردي فراوانی دراین درصد 07/8آیی با باهم) ث

- در واقع بسیاري از واژه. گرددشود، مشخص میارتباط با واژگان دیگري که با آن همنشین می درواژه 
-محدودیتهاي دیگر در آیی با واژهارند، از نظر باهملحاظ معنایی وجه تشابه د بهی که در این گونه یها
  .اند
واقع از بسامد  که دراست روابط معنایی در این گونه را به خود اختصاص داده  ازدرصد  6/4واحدواژگی) ج

نتایج حاصل از بررسی . گیردبین عدد و معدود قرار میموارد  چندان باالیی برخوردار نیست و در اکثر
یزدي  یابد، در گونهکاربرد نمی »یک«د در کنار عد» تا« رخالف فارسی معیار که واژهدهد بنشان می

در این گونه در کنار  »تا« طورکلی واژه به. شوداژه در برخی موارد به وضوح دیده میکاربرد این و
 واحدواژه. ودشي به کار برده میهاي گروهی کاربردي ندارد، در برخی موارد نیز به طور اختیارواحدواژه

ود، البته در این گونه شاستفاده می »دونه«و  »تا«ربردي ندارد و به جاي آن از این گونه کا نیز در »عدد«
  .یابدکاربرد می »تا«در کنار  »دونه«واحدواژه 

روابط توان گفت که البته می استیزدي  بسامدترین روابط در گونهاز کمدرصد  42/0آوایی با هم) چ 
  .استتشابهات آوایی برخوردار  الذکر میان واژگان از اهمیت بیشتري نسبت بهمعنایی فوق

  
  

  منابع
 فارسی  ادبیات دانشکده مجله ، دبا و زبان ،»واژگان آییباهم مسئله به نگاهی«  .)1378( آزیتا افراشی،

 ، دوم سال طباطبایی، عالمه دانشگاه انتشارات:  تهران طباطبایی، عالمه دانشگاه خارجی هايزبان و
                                             . 8 و 7 شماره

.                                                                                                        ثریا نشر:  تهران ، یزدي نامهواژه .)1382( ایرج افشار، 
.                                                                                      مرکز نشر: تهران صفوي، کورش ترجمه ،شناسیمعنی به تازه نگاهی .)1387( فرانک پالمر،
  .                                                  ما انتشارات: تهران ، یزدي هايوگویش هاواژه .)1383( محمد زاده،یحاتم

 شناسیزبان دکتري هرسال ،یفارس  افعالي بندطبقه: واژگانی شناسیمعنی .)1377(س بلقی روشن،
  .تهران دانشگاه همگانی،



 33/ روایط معنایی در واژگان یزدي
  

 

.                                                                                             سمت: تهران ،واژه صرف مبانی .)1386( ویدا شقاقی،
                                                                   .سوره مهرانتشارات : تهران ،شناسیمعنی بر درآمدي .)1383( کورش صفوي،

  .سمت انتشارات: تهران ،)ساختی پیوندهاي و واژگان( فارسی دستورزبان .)1384(ي مهد الدینی، مشکوه 
Aitchison, J.(1993). Linguistics, London: Hodder and Stoughton 

pergamon press.         
Cruse, D. Alan(1995). Lexical Semantics, Cambridge : Cambridge 

University Press. 
Lyons, John(1987). Semantics, Vol. 1, Cambridge,Cambridge 

University Press. 
Palmer, R.F.(1976). Semantics, a New Outline. Cambridge University 

press.                             
Saeed, J.I.(2003). Semantics : Oxford :Blackwell Publisher.                
Ullmann, S.(1962),.Semantics, An Introduction to The Study of 

Meaning. Oxford: Basil Blackwell. 
 

  

  
  
 
 

 
 
 
 
  
 

 


