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نويسندة مسؤولشناسي دانشگاه فردوسي مشهد استاديار گروه زبان( نژاد د رضا پهلواندكتر محم ،(  

  )شناسي دانشگاه فردوسي مشهد  ارشد زبانكارشناس(بهمن شهري 

 

  هاي نحوير ساختامد دتاثيرات بسي بررس

  چكيده

در ) type frequency(نـوع   بسامد و) token frequency( مورد  شامل  بسامد  بسامدانواع  ابتدادر اين مقاله
تغييراتي به بررسي  زباني،سپس با تحليل و واكاوي تعدادي از ساختهاي . شود ميمطالعات زباني معرفي 

پـردازيم و بـر    مـي آيـد    ميساختهاي نحوي و زباني به وجود  انواع بسامد در     هر كدام از     كه به موجب  
و اثر حفـظ كننـده   ) reduction effect( را به دو نوع اثر فروكاهنده  مورداساس اين تغييرات، اثرات بسامد    

)conserving effect(    ـايي نحـوي   بررسـي )syntactic productivity ( تقسيم و اثرات بـسامد نـوع را در زاي
دهد  ميت بسامد مورد در نحو و تعامل آن با اثر بسامد نوع در طول زمان اين امكان را به ما    اثرا .كنيم مي

  . نماييمنمايد تبيين  مينظر دلبخواهي ه كه برا تا بسياري از شرايط زباني 
  . زايايي نحوي ،ه اثر حفظ كنند،اثر فروكاهنده ، بسامد نوع، موردبسامد  : هاهواژكليد

1-مهمقد

 چامسكي، تمايز ميان كنش و توانش زباني است كـه  گشتاري دستور زايا ةترين مفاهيم نظري    اسييكي از اس  
ـان اسـت  گردد كه ساخت مياين تمايز منجر به اين فرض   . هاي دستوري مستقل از كاربردشان توسط اهل زب

ـامي بـسته و ثابـت در نظـر گرفتـه مـي       ه در اين رويكرد، دستور زبان اساسا ب    اصـول  شـود كـه   عنـوان نظ
اين نظرگاه در چنـد    .  آن ندارد  هاي دستوري  ساخت گيري  روانشناختي زبان و كاربردشناختي تاثيري در شكل      

اند كـه    و علوم شناختي مدعي  مربوط به حوزة روانشناسي   تحقيقات  . سال اخير به چالش كشيده شده است      
ـامي       در رويكرد شن  . آيد  دست مي ه  العات زباني ب  هاي دستوري از پردازش اّط    ساخت ـان نظ ـتور زب اختي دس

 . اني در حال تغيير استبپوياست كه همواره تحت تاثير پردازشهاي روانشناختي دخيل در كاربرد ز
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ـاس      رّخأمتگرايان    نقش. گرايان نيز مطرح شده است      مدل مشابهي از دستور توسط نقش       معتقدند بـر اس
ـيلة         شدگي و رده  اي، دستور     هاي مبتني بر فراگيري زبان، زبانشناسي پيكره        داده ـاني بوس ـاخت زب شناسي، س

خواند و آن    مي توانش كاربرد شناختي  آنچه چامسكي آن را     ). 1 :2006 ،ديسل(گيرد   ميكاربرد زباني شكل    
گفتماني و  /العات مربوط به نقش ارتباطي، كالمي     داند شامل اّط   ميق  اي جدا از حوزة زباني متعّل       را به حوزه  

گرايان بـه      ديدگاه نقش  ل اصول و مالحظات اجتماعي و فرهنگي است، از        كاربردشناسي زبان كه خود شام    
ـان را كـه        گرايان استقالل و خود     همچنين نقش . اند  هاي جداناپذير دانش زباني مطرح    عنوان بخش  مختاري زب

   ).41: 1383 ،مدبيرمقد(شمارند  در نزد چامسكي يك اصل است، كامال مردود مي
ـناختي بـر آن           پويا اعم از دستورهاي نقش     يهاي دستور لم مد هايي كه تما    يكي از جنبه   گرا و مدلهاي ش

برند، بسامد كاربرد و ظهور      عنوان يكي از عوامل تاثيرگذار بر ساخت زبان نام مي         ه  ورزند و از آن ب     تاكيد مي 
در يك متن يا پيكـره را بـسامد           شمارگان ظهور واحدهاي زباني    . است گفتار و نوشتار  واحدهاي زباني در    

ـتار دارنـد                 . خوانند مي ـار و نوش ـاوتي در گفت ـارد ( واحدهاي متفاوت زباني بسامدهاي ظهـور متف  و  زريچ
 بسامد بر توليد    دهد مياي در ساليان اخير انجام شده است كه نشان             مطالعات گسترده  ).213: 2002،اشميت

ـاني مـ      ـاي زب ـ ). 1-2: 2006 ،ديـسل (ر اسـت  ّثؤجمله و ظهور قوانين و مقوله ه  در ايـن مقالـه   گاندنگارن
   . دند تا اثرات بسامد را در سطح نحو مورد بررسي قرار دهنكوش  مي

پيشينة نظري -2

اند كه  از مجموع مطالعات بر روي بسامد كاربرد واحدهاي زباني، بسياري از زبانشناسان به اين نتيجه رسيده       
ـايي و غيـره دارد  بسامد تاثيراتي شگرف بر ساخت زبان در سطوح متفاوت آوايي، ساختوا     . ژي، نحوي، معن

ـين طـول           ميفرمولي به دست    رفتار انساني و اصل قانون كم كوشي        زيف در كتاب     دهد كه در آن رابطـه ب
دهـد   مـي  مشهور است نشان )Zipf’s law (" قانون زيف”اين فرمول كه به نام. شود ميواژه و بسامد بيان 

 زيرا براساس قانون كم كوشي موازنة دو عامـل صـرف       ه با بسامد كاربرد آن نسبت معكوس دارد؛       طول واژ 
ه آورد و در نتيجه بسامد باالي واژ  ميكمترين تالش و گرفتن بيشترين بازده ارتباطي، تعادل زباني را بوجود     

ـان       اش كوتاه  شود و بناچار زنجيره    مي آن   اطالعاتياي  منجر به كاهش محتو    ـادلي مي تر و بـدين صـورت تع
ـاطني،   ( آيـد   وجود مي ه  آن ب مصرف نيرو و بازده      ـانون، آنـدره مارتينـه در          ) .  151-154: 1374ب از ايـن ق
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وي معتقد است هر چـه واجـي پـر بـسامدتر باشـد،      . رسد ميكند و به نتايج جالبي     ميواجشناسي استفاده   
بسامد كه رابطة مستقيمي ميان  ضمن اين. بخت بيشتري دارد كه نقشهاي واقعا تمايز دهنده را به عهده گيرد       

ـ  )از(واژة   در/z/مثال واج ). 86: ب1380مارتينه، (واژگان و بسامد واجها در زبان وجود دارد  ـاطر  ه  ب خ
 و گفتار برخوردار نوشتارد بسيار باالتري در م و گفتار، خود نيز از بسا نوشتاربسامد باالي حروف اضافه در      

: الـف 1380مارتينـه   (دي را نداشته باشد      چنين بسام   ديگر است حال آنكه ممكن است اين واج در واژگان        
 كه داراي بـسامد كمـي      /ž/شد، واج    مي تلفظ   /až/ )اژ (در فارسي، مانند كردي   ) از (در نتيجه اگر  ). 135

ـا برخـي    . )87: ب1380،مارتينـه (يافـت      و گفتار بسامد بااليي مي     نوشتاردر واژگان فارسي است، در       اساس
ـ . ن ديگر در گفتار و نوشتار دارندواژگان بسامد باالتري نسبت به واژگا   ـان انگليـسي     ه ب ـال در زب عنـوان مث
بسامد ظهور باالتري نسبت به اسم، صـفت، فعـل و قيـد    ) a , the(واژگان نقشي همچون حروف تعريف 

ـ . شود ميهاي متنوعي     از محاسبة بسامد واژگان استفاده    ). 213: 2002 ،ريچاردز و اشميت  (دارند   عنـوان  ه  ب
ـان                   مثال در آموزش   ـاب واژگ ـان جهـت انتخ  زبان دوم و همچنين فرهنگ نگاري از محاسبة بـسامد واژگ

ـتفاده               ه  پركاربرد ب  منظور تدريس و يا تدوين فرهنگهاي لغت آموزشي براي سطوح متفاوت زبان آموزان اس
ـبك  همچنين محاسبة بسامد يكي از شاخصه  . گردد مي شناسـي و زبانـشناسي    هاي بررسي سبك ادبي در س

  ).213: همان(باشد  ميور متن مح

رد و بر آموزي كودك و زبان دوم در سطح آوايي دا          گان همچنين تاثير مستقيم بر زبان      بسامد كاربرد واژ  
انـد، در سـطح آوايـي     گان دو هجايي كه از هجاهاي برابر و كوتاه تشكيل شدهعنوان مثال واژ  ه  اين اساس ب  

 برخوردارند، تري از هجاهاي بيشتر و ساخت آوايي پيچيدهگان ديگر كه بسامد كمتري دارند و    از واژ  زودتر
ـاني گويـشوران يكـي از     مـراه  هبـه بـسامد  ). 2-7: 2003 ، و ديگـران  استايتس(شوند   ميفراگرفته    شـم زب

ـالرمن (هاي نحوي است    نشان خواندن ساخت    دار يا بي    نشانمعيارهاي مهم زبانشناسان براي      ). 148: 1998 ،ت
اي تعيين آرايش پاية يك زبان كه به اصطالح زنجيـرة بـي نـشان               ر زبانشناسان ب  همچنين يكي از معيارهاي   

 SOVهمچنانكه آرايش پاية فارسي ). 148: همان(شود، بسامد كاربرد آن در ميان اهل زبان است       ميخوانده  

  تلقيدار  پايين، نشانممكن است اما به علت بسامد كاربرد      هر چند تواليهاي ديگري نيز در فارسي         ؛باشد مي
ـاني اسـت                   . شوند مي ـاني زب ديسل معتقد است بسامد ظهور يك واحد زباني از عوامل مهم تغييـرات درزم
   .)1: 2006 ،ديسل(
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گيـرد   ميبايبي كه شايد بيشترين مطالعه را در اين زمينه داشته است، كاركردي ويژه براي بسامد در نظر               
ـتفاده    مدل وي جهت توضيحات كه در اين مقاله از نظرات وي سود خواهيم برد و از         تغييـرات نحـوي اس

ـاربرد محـور    ا فرض اساسي بايبي همان فرض بنيادين زبانشناسي نقش گرا و يا زب      .خواهيم كرد  نـشناسي ك
است كه كاربرد زباني اساس شكل دهي دستور زبان است و تكرار مدام واحدهاي زباني مكانيسمي اسـت                  

  ). 378: 1997 ،بايبي و تامپسون( دهد  ميهاي زباني رخ اختري سگي شناخته شده كه بوسيلة آن، فرايند شكل
ـين              ميمارتين هسپلمث در يك بررسي دقيق نشان         ـاني و همچن دهد كه بسامد بر جهـت تغييـرات زب

ـاي     ميدهد كه از بسامد     ميوي همچنين نشان    . فرايندهاي صرفي تاثير دارد    ـيح الگوه توان در جهـت توض
ث در ايـن زمينـه از   مرسـد هـسپل   ميبه نظر  .)237: 2002 ،هسپلمث (ستقاعدگي ساختواژي بهره ج بي

   .)133: 1985 ،بايبي (بايبي تاثير پذيرفته است زيرا بايبي نيز اين ارتباط را پيشتر مشخص كرده بود
ـا داراي اعـضاي         . ميان بسامد واژه و زايايي صرفي نيز رابطة عكس برقرار است           الگوي صرفي غيـر زاي

هاي صرفي ارتباط وجود دارد و وندهاي كمتر        همچنين ميان بسامد و انتخاب پايه     . تري است منفرد پربسامد 
ـ   ). 155: 1386 ،ممقـد  علوي(پيوندند  تر به واژگان پايه پربسامدتر مي زايا بيشتر از وندهاي زايا     ه در ايـن مقال
مدهاي معرفي شده مـورد      سپس برخي تغييرات نحوي بر اساس انواع بسا        شود، ميابتدا انواع بسامد معرفي     

  .شوند ميتحليل واقع 

انواع بسامد -3

ـاني اسـت               مفهوم بسامد به معناي اندازه     ايـن  . گيري تعداد وقوع يك واحد زباني مشخص در يك پيكرة زب
آيا كه  بر حسب اين. تواند در سطح واجي، ساختواژي، نحوي و حتي معنايي صورت پذيرد  ميگيري    اندازه

توان بـه دو گـروه       ميمد را   گيري واقع شود بسا     ي و يا يك ساخت زباني مورد اندازه       يك واحد مستقل زبان   
  :سيم كردذيل تق

  :)token frequency ( بسامد مورد.3-1

در يـك پيكـرة     . توان بسامد استفادة واژگان متفاوت را اندازه گيري كـرد          مياز مطالعة يك پيكرة زباني      
رهاي متفاوت از قبيل موضوع متن، كاربرد متن و غيـره،           ظرگرفتن متغي زباني، تعدادي از واژگان، البته با در ن       
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ژه در يك متن مورد اندازه گيـري    تعداد استفادة موردي از يك وا. شوند ميكمتر يا بيشتر مورد استفاده واقع    
وان مثال عنه   ب  .)378: 1997 ،بايبي و تامپسون   (شود ميناميده   بسامد مورد   شود و اين نوع بسامد،         ميواقع  

ـ  انـدازه ه و يا گروه و جملـه     واژتواند در سطح     مي مورد   بسامد،  بافت كالم در زبان فارسي به تناسب       ي رگي
در فارسـي    ) چطوري؟ -سالم(  ،)دونم مي ن (  و عبارات  )رفتم( و   )دارم(،  )كجا(،  )كي(هاي    مثال واژه . شود

  . بااليي دارند گفتاري امروز بسامد مورد

  :)type frequency( بسامد نوع .3-2

ـاوت      مي مشخص   نوعبسامد   .ناميد نوع  بسامد  توان   مينوع ديگري از بسامد را       سازد كه واحدهاي متف
ـاني واقـع شـود            ميواژگاني به چه مقدار       تواند مورد استفادة يك الگوي خاص زباني و يا يك ساختمان زب

ـتفاده   ثالي در سطح ساختدر زبان فارسي م  نوعبراي روشن شدن مفهوم بسامد      ). 378: همان( واژه مـورد اس
ـنس را       ، در تركيب با اسم    )اين (و )اي(عنوان مثال پسوندهاي    ه  ب. شود ميواقع   ـازند  مـي  صـفت ج ـا   س ام

ـاختمان ايـن نـوع        در )اي(دهد كه بـسامد پـسوند        ميمطالعة توصيفي و همزماني اين نوع صفت نشان           س
  . فارسي گفتار امروز باالتر استصفت در

  :نيدمقايسه ك
  )صفت(گِلي ) = پسوند(اي ) + اسم(ل ِگ

  )صفت(پشمي ) = پسوند(اي ) + اسم(پشم 
  :با
  )صفت(گِلين ) = پسوند(اين ) + اسم(ل ِگ

  )صفت(پشمين ) = پسوند(اين ) + اسم(پشم 
  

واژي يكساني نشان    متفاوت رفتار ساخت   واژي در تركيب با دو نوع وند       ساخت  ساختمان در مثال باال يك   
طور كه پيشتر اشاره رفت، در تركيب اين         همان )اي(كند، اما پسوند     مي يكساني پيروي     از الگوي  دهد و  مي

  .نوع  باالتري استو داراي بسامد  تر است ساختمان رايج
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ـال مركـب بررسـي كـرد           مي مثال ديگري از بسامد نوع را در سطح نحو         ـان   . توان در ساخت افع در زب
ـال كمكـي ديگـر                 )كردن(و  ) دادن(فارسي افعال كمكي     ـاربرد تـر از افع  در فرايند مركب سازي بسيار پرك

ـايي نيـز        .هستند و به همين دليل داراي بسامد نوع باالتري هستند          ـال مركبـي كـه دو     ( افعال مركب دوت افع
ـادي و واعظـي    (شوند، تعداد آنها بيش از انواع ديگـر اسـت             ساخته مي ) كردن(كه با   ) وابسته دارند   ،ميرعم

قهـر و   (،  )امر و نهي كردن   ( ،)گريه و زاري كردن   (،  )باز و بسته كردن   ( افعالي همچون    ).140 - 145: 1386
، )خم و راست كردن   (،  )كج و راست كردن   (،  )لج و لجبازي كردن   ( ،)تجزيه و تحليل كردن   (،  )آشتي كردن 

گيرند و بدين   ميو مثالهاي بسيار ديگري در اين دسته جاي ) تحسين و تمجيد كردن(، )فكر و خيال كردن(
در اين قسمت اثـرات هركـدام از        . سازي است   بيند مرّك آلحاظ اين ساخت داراي بسامد نوع بااليي در فر        

  .دهيم  ميانواع بسامد را در ساختهاي نحوي مورد بررسي قرار 

 بسامد مورد در نحوتاثير -4

ـاهش       از يك طرف بسامد     . هاي نحوي دو اثر كامال متضاد دارد      بسامد مورد در ساخت    مورد منجـر بـه ك
. خوانيم مي  اثرفروكاهنده اصطالحا آن را  شود كه  ميزباني جديدي    - تهاي نحوي آوايي و پديد آمدن صور    

ـاختهاي نحـوي در         تواند ب  مياز طرف ديگر بسامد مورد باال        ـاخت      ه عنوان عامل حفظ كنندة س هاي آيـد و س
ـاميم    مـي اثر حفظ كننده    را  اين اثر   . نحوي پربسامد را از هر گونه تغييري مصون دارد         ـايبي و تامپـسون    (ن  ،ب

ـاخ        ). 378: 1997 ـيح س ـتفاده     ت در رده شناسي از اين عامل در جهـت توض هاي نـشان دار و بـي نـشان اس
  .پردازيم  مير اين قسمت به توضيح و توصيف هر يك از دو اثر فوق همراه با مثال  د.شود مي

  :)reduction effect ( اثرفروكاهنده.4-1

ـتور   .شدگي دارنـد    حات زباني پربسامد به لحاظ آوايي تمايل به كوتاه        اصطال ـان  در دس ـاي    مقولـه ، زب ه
هاي كـم بـسامدتر خـود هـستند،      از معادلرت اند معموال كوتاه اي متعلق   دستوري با بسامد باالكه به طبقة بسته      

ـاه شـد         ميبنابراين افعال كمكي معموال دچار كاهش آوايي         ـار      و   هشوند و يا به صورت كوت مخفـف بـه ك
جمـالت  . شوند ميادا صورت كامل  ه  تري دارند ب    روند و افعال واژگاني كه در قياس با آنان بسامد پايين           مي
باشند و در نتيجه به لحاظ ساخت دروني داراي پيچيـدگي كمتـري    مي پر بسامد تر از عبارات متعدي      ،الزم
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ـان عبـري اولـي    موصولي سازي در جايگاه فاعلي از جايگاه مفعول       . هستند ي پر بسامدتر است و مثال در زب
 ).  41: 2004هاكينز (كوتاه شده تر از دومي است 

. شـود  مـي  دو اصل آشكار عناصر زباني) information structure(العي با در نظر گرفتن ساخت اّط
ـا   كه طول    العي عناصر زبان با بسامد آنها نسبت معكوس دارد و دوم اين           كه ارزش اّط   نخست آن  زنجيره ب
ها يا عباراتي     نتيجة تلفيق اين دو اصل آن است كه واژه        . العي كه در پيام است، نسبت مستقيم دارد       مقدار اّط 

ـتفاده از ايـن اصـول    ). 151: 1374 ،باطني(تر باشند   دارند بايد كوتاه  ) الع كمتري و اّط (كه بسامد بيشتر     با اس
مثال ضماير در زبانها داراي بسامد بااليي هستند و در نتيجـه            عنوان  ه  ب. توان اثر فروكاهنده را توضيح داد      مي

ير در زبان فارسي ضـما    . معموال تمامي ضماير تك هجايي يا حداكثر دوهجايي هستند        . خيلي كوتاه هستند  
ـايي اسـت   »  ما« بجز ضمير (  هجايي و ضماير جمع دو هجايي هستند    مفرد تك   ).كه جمع ولي تك هج

ر صوري فورا يگرايد هرچند اين تغي     يابد، طول آن نيز به كوتاهي مي        ي افزايش مي  وقتي بسامد كاربرد عنصر   
    ). 151: همان(پذيرد  گردد اما تدريجا اين تغيير درزماني صورت مي ظاهر نمي

                ا در  به لحاظ روانشناسي زبان، سخنگويان تمايل دارند تا عبارات زباني را با كمترين انرژي توليد كنند ام
جايي كه عبارات زباني پر بسامد       از آن . كند مييد مطمئن باشند كه مخاطب منظور آنان را درك          عين حال با  

ـارات    . شوند حتي اگر دچار كاهش آوايي شـوند   ميقابل پيش بيني ترند، مورد درك واقع         ـابراين اگـر عب بن
، اني مشخصي باالستكار بردن آنها در بافت زبه پركاربرد دچار كاهش آوايي شوند به اين علت كه انتظار ب         

ر صـورت تخفيـف آوايـي ممكـن     ا در مقابل عبارات كم بسامد د ام كند، ميمخاطب آن را به راحتي درك       
بدين لحاظ اثر فروكاهنده معموال ابتدا در سـطح         ). 9-10: 2006،ديسل(د  است توسط  مخاطب درك نشو     

ر واحدهاي دستوري شده و عبارات پر اين اثر بويژه د. گردد ميدهد و منجر به تخفيف آوايي  ميآوايي رخ  
عبارتمثال در انگليسي. ه استبسامد قابل توج  be going to  كه نشانة آينده ساز است تبديل به[gane] 

دهـد كـه    ميمطالعات در زماني نشان . شود مي بدل [aimena‘]به  I’m gonnaي در عبارت شود و حّت مي
ـار  )همي( به عنوان مثال در ساخت ماضي استمراري .ده استاين اثر در ساختهاي فارسي نيز فراوان بو       دچ

ـاي مانـده اسـت     ه  بكه  در هيچ يك از آثار و اسنادي        .  تبديل شده است   )مي(كاهش آوايي گرديده و به        ج
 صـورت   )مـي () نيمة دوم قرن پنجم    (تاريخ بيهقي در  . شود مي ديده ن   و به تنهايي   منحصرا )همي(صورت  

 پر بسامد   )مي(صورت  ) نيمة دوم قرن پنجم   ( هجويري   كشف المحجوب ن در   همچني. پركاربردتري است 
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وجود نـدارد و همـه      )همي( به هيچ عنوان  ) اواخر قرن پنجم و اوايل قرن ششم       (تفسير نسفي در  . تر است 
  ). 46: 1354 ،خانلري(كار رفته است ه ب )مي(جا صورت 

گفتار دچار كاهش  ت بسامد باال در به عّلدهد امروزه  ميمطالعة توصيفي صورت ماضي نقلي نيز نشان    
ـار   . آوايي گرديده است و صورت نوشتاري آن با صورت نوشتاري ماضي ساده يكسان گشته است               در گفت

ـاي نخـستين                    ميتفاوت در تكيه     باشد كه در ماضي نقلي تكيه بر هجاي آخر و در ماضي ساده تكيه بر هج
  . است
  

   ماضي نقليي ساده                                      اضم                               

 [gof’tam]گفتم                [goftam‘]                  گفتم 

  [gof’ti]                                گفتي     [gofti‘]گفتي  
 [gofte]                                       گفته[goft]گفت  

 [gof’tim]                                گفتيم [goftim‘]گفتيم 

 [gof’tid]                                 گفتيد [goftid‘]گفتيد  

 [gof’tan]                                 گفتن [goftan‘]گفتن  

 

ـار تخفيـف      ا در گفتار     ام در نوشتار هنوز كاربرد دارد    ... اي و     ام، گفته   هرچند صورتهاي گفته   ـامال دچ ك
  .آوايي گشته است

 پـس از  نگارنـدگان . فروكاهنـده را در پـي دارد    همچنين بسامد مورد باال در بافت كالمي خاص نيز اثر         
عنوان ه  ب. شوند مي كه بسياري از افعال پركاربرد در پيامكها كوتاه          ندبررسي صدها پيامك به اين نتيجه رسيد      

ـ . ستهار پيام  د )حرف زدن ( و   )زنگ زدن (هاي كوتاه شدة     صورت )حرفيدن( و )زنگيدن (مثال افعال  ه در  البّت
رد كه در بخـش     حوي ناشي از بسامد نوع نيز نقش دا       اين مورد عالوه بر اثرفروكاهندة بسامد مورد، زايايي ن        

  .مربوط به بسامد نوع دوباره به اين مثال خواهيم پرداخت
شـود   مـي اثر فروكاهنده باعث    . معنايي نيز قابل مشاهده است    -فروكاهنده همچنين در سطح نحوي      اثر

واژگان و عباراتي . گردند)  semantic bleaching (تقليل يافتگي معناييكه واژگان و عبارات پربسامد دچار 
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دهنـد، در   مـي ا از دسـت  شوند در اين شرايط توان معنايي خود ر    ميكه بسامد كاربرد بااليي دارند و تكرار        
ـايبي و  (گردنـد   مـي ور بيشتري در متن خواهند داشت و بدين طريق دچار تقليل يافتگي معنايي          هنتيجه ظ  ب
ـبالً               ). 380: 1997 ،تامپسون  مثال واضح در مورد تقليل يافتگي معنايي مواردي است كه در آنها عبارتي كه ق

ـاهيمي             حالت تاكيدي داشته است، بار تاكيدي خود را از دس          ـان مف ت بدهد و به ساختي بي نشان بـراي بي
ـار تاكيديـشان تقويـت         منفيمثال معموال عبارات . كار رود ه  خاص ب  ساز با اضافه كـردن عناصـر تاكيـدي ب

ـاي آن   هميشه داراي بار تاكيدي كامل بوده است امnoht        در انگليسي باستان    . شود مي ا در انگليسي ميانه معن
ـ تقليل يافته است و هرگا ـ   not at allصـورت تركيـب   ه ه سخنگو بخواهد بر آن تاكيد كند آن را ب ـار  ه ب ك

 )نـه  (  واژةدر گذشته.  دچار تقليل يافتگي معنايي گشته است)نه (در زبان فارسي نيز    ). 380: همان(برد   مي
كار ه  يات ب  ابتداي بسياري از اب     در  تاكيد نفي  صورت قيد ه  ي ب داراي بار تاكيدي كامل بوده است چنانچه حّت       

ـازد         نه هر كه چهره برافروخت دلبري دانـد        (مثال در اين بيت از حافظ     . رفته است  مي   نـه هـر كـه آينـه س
ـار تاكيـدي     )نـه ( واژة   ا امروزه  ام .كار رفته است  ه  در همين نقش قيد تاكيد نفي ب      ) نه( واژة   )سكندري داند   ب

  .رود ميكار ه   ب)يرنخ  (صورت تركيبه خود را از دست داده است و براي تاكيد ب
ـايي گـشته    )كنم  ميفكر ن( يا )دانم مين( عبارات پربسامدي همچون ـ   نيز دچار تقليـل معن ي انـد و حّت
فكـر  ( و )دانـم  مي(هاي منفي شدة  تنها صورت)نمك  ميفكر ن( و )دانم مين (.اند معناي جديدي كسب كرده

ـنم  ميكار ن (تر همچون     شابه كم بسامد   نيستند بلكه در مقايسه با صورتهاي منفي عبارات م         )كنم مي ـا    )ك  ( ي
 منفي شده، نوعي ترديد و يا حتي مخالفت محترمانه          اين دو صورت  . اي هستند    داراي معناي ويژه   )روم مين

  .كار رونده  ب)دانستن( يا )فكر كردن(كه به معناي منفي  دهند بيش از آن ميو مودبانه با مخاطب را نشان 

  :)conserving effect ( اثر حفظ كننده.4-2

ه هر چقدر يك صورت زباني بيشتر استفاد      . همچنانكه پيشتر گفته شد، بسامد مورد دو اثر كامال متضاد دارد          
 واژگاني كه در    عنوان مثال ه   ب .گردد ميتر    يابد و دسترسي به آن آسان       مي شود، نمود زباني آن ثبات بيشتري     

د، در  شـو  ميي به آنان براي سخنگوي زبان راحت تر         رت پركاربردتري حضور دارند دسترس    صوه  حافظه ب 
. كنند، ندارنـد  مياي باقاعده پيروي  تمايلي به جايگزيني با صورتهاي جديدي كه از الگوه          اين واژگان  نتيجه

: 1997 ،بايبي و تامپـسون (خوانيم  مي اثر حفظ كنندهاين تاثير بسامد بر حفظ نمود واحد زباني در حافظه را   
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در سطح نحو نيز حفـظ      . دارد ميظ كننده، ساخت زباني را در برابر تغييرات احتمالي مصون           اثر حف ).  380
ـام هگروهمثال ضماير رفتارهاي باثبات تري نسبت به . توان مشاهده كرد مي را   بسامدعبارات پر    اي اسمي تم

اند كه  ديگر وابسته به لحاظ درزماني از اين جهت به يك ميضماير و عبارات اس   . دهند مي از خود نشان     عيار
كنند؛  ميشود و به لحاظ همزماني ضماير و عبارات اسمي جايگاه يكساني را اشغال     ميضمير از اسم مشتق     

ـا در نظـر   .د تـر از دومـي اسـت    پربسام اوليهاي بارز ميان ضمير و اسم در اين است كه  ا يكي از تفاوت   ام  ب
ان توضيح داد كه چرا ضماير انگليـسي بـراي حالـت            تو مي اثر حفظ كننده بسامد مورد        اين مساله و   گرفتن

ـان           فاعلي در مقابل حالت مفعولي صورتهاي جداگانه دارد و اين صورتها حفظ شده             ـامي در زب ـا اس انـد ام
  .اند انگليسي تمايز حالت را از دست داده

ت مـ قاونحوي پركاربرد نيز در مقابل تغيير و يا پيروي از يك الگـوي باقاعـده م               -صورتهاي ساختواژي 
ـان         ميعنوان مثال مطالعة درزماني افعال انگليسي نشان        ه  ب. كنند مي ـاي كـم بـسامد زب دهد كه هرچنـد فعله

ـ      weep/weeped تمايل به باقاعده شدن بـه صـورت        weep/weptانگليسي همچون    ـاي  لا فع را  دارنـد ام ه
  .دارندبه هيچ عنوان چنين تمايلي ن  sleep/slept  پربسامد با الگوي يكسان همچون

عنوان مثال افعال كمكي در زبان انگليـسي        ه  ب. كند ميظ كننده بر روي الگوهاي نحوي نيز عمل         حف اثر
ـاي تـوالي            . كنند مياستفاده ن  doبراي منفي و سوالي شدن از فعل         ـال از الگوه ـامي افع در انگليسي ميانه تم

در اواخر انگليسي    doاضافه كردن   . ندكرد ميلي و منفي كردن استفاده      براي سوا  notواژگاني و اضافه كردن     
اند  اند، در مقابل اين تغيير مقاومت نموده كه افعال كمكي پربسامد تر بوده دليل آنه ا بميانه آغاز شده است ام

ـايبي و تامپـسون    (اين تغيير كامال تدريجي بـوده اسـت         . و الگوي نحوي پيشين در آنها حفظ شده است          ،ب
ـين   notاز ساخت  know, come, speakن نيز افعال پربسامد تر مثل حتي در آن زما). 380: 1997 و همچن

كردند و ديرتر از افعال كم بـسامدتر الگـوي نحـوي             ميتوالي واژگاني جهت منفي و سوالي كردن استفاده         
ـاهي  هنوز  به همان شكل براي منفي كردن        knowي فعل   در انگليسي امروز نيز حّت    . اند  جديدتر را پذيرفته   گ

  .شود ميژه در زبان نوشتاري رسمي استفاده بوي
  :مثال

They know not what they do 
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در طول تاريخ . شده است مي به ابتداي فعل افزوده )م( يا )ن( ،در زبان فارسي نيز براي منفي كردن فعل
  حفظ شده است و ديگر براي منفـي كـردن از       )ن( فقط افزودن     و اين الگوي نحوي دچار تغيير شده است      

ا اثر حفـظ كننـده   ام. رفته است  ميكار  ه  اين شكل منفي سازي براي افعال دعايي نيز ب        . شود مياستفاده ن  )م(
ـار     ه   ب )مبادا(در طول تاريخ باعث شده است كه صورت منفي فعل دعايي             ـاال در گفت علت بـسامد بـسيار ب

ـان فارسـي ديگـر    ي استفادة از افعا حّت. همچنان حفظ شود و در مقابل تغييرات مصون بماند         ل دعايي در زب
ـاال در     عّله   همچنان ب  )هر چه بادا باد   ( در عبارتي همچون     )اباد ( و ) باد ( رايج نيست اما صورت    ت كاربرد ب

  .محاوره كامال حفظ شده است
ـبه       اسـت    )شايـستن (و   )بايستن(،  )بايد (استفاده از افعال  مثال ديگر دربارة     ـال ش ـا را افع ـي  كـه آنه ن  مع

ـار     صورت مصدر كامل و يا مصدر كوتاهه  فعل ب، پس از اين افعال در فارسي قديم. خوانيم  مي شـده بـه ك
  .رفته است مي

  
   :مثال 
  )فردوسي( وزو در جهان نام شاهي براند  كه لهراسب را شاه بايست خواند     ) 1(
  )خاقاني( نشايد كوفت آهن جز به آهن   نشايد بردن انده جز به انده           ) 2(
  )فخرالدين اسعد گرگاني( چو بشنيدي به پيشم ناوريدن   نبايستي تو گفتارش شنيدن         )  3(
  )فرخي(تا بديدندي روي تو عزيزان و تبار        ت سيك دمك باري در خانه ببايست نش) 4(

ـا   ه باعـث شـده اسـت      كننـد   ا اثر حفظ   ام ،گونه استعمال افعال در فارسي امروز از ميان رفته است          اين  ت
 به علت بسامد مورد     )بايد(كه استعمال    هايي با بسامد مورد باال همچنان حفظ شود كما اين         عبارات و ساخت  

  .ر كوتاه شده در فارسي گفتاري امروز همچنان رايج است همراه با مصد)بايست(باال و در موارد معدودي 
  .بايست رفت) 1 (:مثال

  .بايد درس خواند) 2        (
   .ايستي گفتب) 3        (
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  بسامد نوع در نحوثيرأت -5

گردد كه بتوانند در يك جايگاه مشخص در يـك   ميي اطالق لبسامد نوع به تعداد واحدهاي واژگاني مستق     
هاي نحوي كه روابط ميان واژگان را ان واژه براي تصريف و چه در ساخت    ساخت قرار گيرند چه در ساختم     

ـ         هاي واژگا   هرچقدر واحد . سازد ميمشخص   ه ني متفاوتي در جايگاهي مشخص در يك ساخت نحـوي ب
ـاص     ـاني خ . در نظـر بگيـريم  كار رود، تمايل كمتري وجود دارد تا آن ساخت نحوي را با يك واحد واژگ

ـالي  اعضاي جديدي را بطبقات نحوي با اعضاي زياد قادرند     ـا   كـه ط  ه درون خود راه دهنـد در ح ـات ب بق
ـان     ).  384: 1997 ،بايبي و تامپـسون   (ديد ندارند   اعضاي كم تمايل چنداني به جذب عضو ج        در نتيجـه مي
  .زايايي نحوي و بسامد نوع رابطه وجود دارد

ـازي     )كردن(  و )دادن(در زبان فارسي افعال     كه پيشتر اشاره شد،      همچنان ـال   از  در فرايند مركب س   افع
ـاال در حقيقت اين ساخت نحوي داراي بسامد.  ديگر بسيار پربسامد تر هستند     كمكي ي اسـت و بـه   ي نوع ب

با ورود مفاهيم تازه اعضاي جديدي را شود كه در زبان فارسي اين طبقه هر روزه           ميهمين جهت مالحظه    
ـالي همچـون     . پذيرد ميصورت زايا صورت    ه  دهد و مركب سازي ب     ميبه درون خود راه      ـاز دادن  (افع ، )گ

انـد و   يدي هستند كه وارد اين طبقة جديد شده      عنوان مثال از جمله افعال جد     ه   ب )فريز كردن ( و   )گير دادن (
  .اند اند تمايلي به جذب آنان نداشته تري داشته طبقات ديگري كه بسامد پايين

اين . اند  ها دچار كاهش آوايي شده    ه در زبان مورد استفاده در پيامك       به افعالي اشاره شد ك     1,4در قسمت   
كه صورت جديـد را بـر چـه اساسـي      ا اين ام،وده است خاطر بسامد مورد باال ب    ه  شان ب    آوايي  افعال كاهش 

زنـگ  ( و   )حـرف زدن  (. اند به دليل بسامد نوع بوده است        اي از افعال ساده شده      اند وعضو چه طبقه     پذيرفته
گردند و  در اين راه از  ميها دچار كاهش آوايي سامد كاربرد موردي باال در پيامك  از يك سو به علت ب      )زدن

ـاد همچـون              افعال مرّك سوي ديگر از طبقة      ـا اعـضاي زي ـيدن (ب يه طبقة افعال ساده ب  ،)خنديـدن   (،)ترس
ـتاد     ( در جمالتي همچون   )زنگيدن(  و )حرفيدن(پيوندند و به صورت      مي...  و   )چسبيدن(،  )لرزيدن( ـا اس ب

  .آيند  در مي)ميشه لطفا بزنگي(، )حرفيدم
ـان عربـي در        اين واژگان   كه  است  كردن الف تنوين دار در زبان عربي ساخت پر بسامدي           اضافه  در زب

ـا (، )نسبتا(، )حضورا(،  )فعال(  همچون  بسياري از واژگان داراي اين ساخت       و حالت مفعولي هستند   ، )روح
 و در فارسي نيز بـسامد مـورد         )172: 1385 ،باطني ( موجودند  به عنوان قيد    در زبان فارسي    و غيره  )تقريبا(



  263                                                        هاي نحويبررسي تاثيرات بسامد در ساخت                                    دومچهل و سال    

ـازي داراي بـسامد نـوع        بـر رد كه اضافه كردن اين الف تنوين دار         بااليي دارند اما نه تنها بسامد مو       اي قيدس
ت ايـن طبقـه در       نيز به عضوي    ) زبان ( و   )ناچار ( ،)گاه(ت واژگان فارسي همچون     ست و به همين عّل    باال
  .شوند مي ساخته )زبانا(و ) ناچارا (، )گاها(آيند و واژگان جديد  مي

ـان   ) portion-mass  (واحـدواژگي سمي كه داراي رابطة توان از گروههاي ا    ميمثال ديگر را     هـستند بي
اي كه يكي واحد شمارش براي ديگري به حـساب       رابطة واحدواژگي يعني رابطة ميان مفهوم دو واژه       . كرد
براي ) فروند(و ) كت و شلوار(براي ) دست(، )اسلحه(براي ) قبضه(، )چلوكباب(براي ) پرس(مثال . آيد مي
اش در زبان فارسي، پيش از واحدواژه، عدد          در همنشيني يك واژه و واحدواژه     . واژه هستند واحد) هواپيما(
  .دهند شود و مجموعا يك گروه اسمي را تشكيل مي واژه آورده مي رود و واژة اصلي پس از واحد كار ميه ب

  دو پرس چلوكباب) 1(  :مثال
  چهار فروند هواپيما) 2(        
  نشش دست استكا) 3(       

: 1386، صفوي(ها هستند  از پربسامدترين واحدواژه) دانه(و ) عدد(هاي زبان فارسي،  در ميان واحدواژه
ـان فارسـي راه            ميبينيم كه  بسامد نوع  باعث          به همين دليل مي   ).  68-67 شود تا واژگان جديدي كه به زب
هاي ديگري كـه   د برگزينند و واحدواژهواژه را براي خو كنند در اين طبقه قرار گيرند و اين دو واحد      ميپيدا  
ـارات     ه  ب. دهند   ميهاي جديدتر را به درون گروه خود راه ن          بسامدتر هستند واژه    كم دو عـدد   (عنوان مثال عب

ـان جديـدي       )موبايـل ( و   )رايانه(هاي    واژهرا در نظر بگيريد كه در آنها        ) پنج عدد موبايل  (،  )رايانه  كـه واژگ
    .اند نوان واحدواژة خود برگزيدهعه را ب) عدد(هستند، واژة 

ـاخت    ميگيري در سطح واژگان صورت      در برخورد دو زبان نيز نه تنها فرايند قرض         هاي پـذيرد بلكـه س
 در صد سال اخير     عنوان مثال ه  ب. تواند از زبان مبدا وارد زبان مقصد شود        مينحوي داري بسامد نوع باال نيز       

هاي نحـوي جديـدي را پذيرفتـه      رانسه و انگليسي بوده است ساخت      ف كه زبان فارسي در برخورد با زبانهاي      
 از   داستان نويسي درايران و يا ترجمـه       مثال تا پيش از   . ي هستند ياست كه در زبان مبدا داراي بسامد نوع باال        

ـ     ...  و   )روي ميداري  (،  )روم ميدارم  (زبانهاي اروپايي ساخت مضارع مستمر بصورت        ه و ماضي مـستمر ب
  .وجود نداشته است...  و )رفتي ميداشتي (، )رفتم مي داشتم(صورت 
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هايي كه داراي ابهام نحوي هستند در صورتي كه همة شرايط مساوي باشند و ساخت مبهم در   در ساخت 
ـاي    مـي  نمود پيـدا     ه يا خواننده  كار رود، اولين معنايي كه در ذهن شنوند       ه  بافت كالمي خنثي ب      آن كنـد معن

 در  )سـرباز آمـد   ( جملة   مثال. ) 46: 2004 ،هاكينز (سامد نوع باالتري است   ساخت نحوي است كه داراي ب     
ـا قيـد اسـت و در     )سرباز(كه واژة   اينا ام،كار روده تواند در دو معني متفاوت ب  ميبرخي مناطق     اسـم و ي

ـاربرد خـود  كند ميعنوان اولين معنا در ذهن شنونده نمود پيدا     ه   ب چه معنايي نتيجه    واژه و  مبتني بر بسامد ك
  . است آنهمچنين طبقة دستوري

   گيري نتيجه -6

ـيح دهـد      ميتواند بسياري از شرايطي را كه در زبانها دلبخواهي           ميمفهوم بسامد    ـين . نماينـد توض از  همچن
 بلكـه اثـرات    ،توان در جهت توضيحات تغييرات درزماني و همزماني نحوي استفاده كـرد            ميبسامد نه تنها    

لزوما براي هر . قرار گيردتواند مورد استفاده  مي نمود ذهني واژگان و عبارات بسيار    بسامد در توضيح مفهوم   
ـا واحـدهاي           بلكه مثال مشّخ   ،ك نمود ذهني خاص در ذهن وجود ندارد       ساختي ي  ـاخت ب صي از يـك س

ـته باشـد   ميص در آنها واژگاني مشّخ  ـاخت مـشّخ    . تواند نمود ذهني در حافظه داش ص در نتيجـه، ايـن س
ـ                تواند مي ـاخت    دچار كاهش آوايي شود و يا در معنايش تغييري حاصـل آيـد و ي هاي ا نقـشي مـستقل از س

  ). 384: 1997 ،بايبي و تامپسون(معادلش ايفا كند 
ـاخت        كـه هركـدام    استرد و بسامد نوع     بسامد خود شامل دو نوع بسامد مو       ـاوت در س هاي  اثراتـي متف

ـالي   ميا در يك پيكرة زباني بسامد مورد  زباني رگيري واحدهاي مستقلّ     اندازه .نحوي دارند  كـه   ناميم در ح
ـاني                   بـسامد نـوع     ،كاربرد يك واحد زباني در قياس با واحدهاي ديگر در يك الگو و ساخت مـشخص زب

   .شود خوانده مي
 اثـر فروكاهنـده باعـث        داشته باشـد؛   هاي نحوي د دو اثر به ظاهر متناقض در ساخت       توان ميبسامد مورد   

ـالي                 شود تا ساخت   مي  هاي نحوي پربسامد در طول تاريخ كوتاه شوند و يا دچار تخفيف آوايي گردنـد در ح
دارد و صـورت       مي ساخت نحوي پربسامد را در طول تاريخ از هر گونه تغييري مصون              ،كه اثر حفظ كننده   
 درزماني زباني  مراه يكديگر بسياري از تغييرات     ه اين دو اثر به   . كند   ميكه امكان دارد حفظ      اوليه را تا جايي   

 . شوند  ميرا باعث 
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ـااليي هـستند در      ي كه داراي بـسامد    يهاساخت. گردد ميي نحوي   يبسامد نوع باال نيز منجر به زايا        نـوع ب
ـتوري                 مقابل ساخت  هايي كه از بسامد نوع بااليي برخوردار نيستند در جذب اعضاي جديدتر براي طبقـة دس
ـاخت     مين خود راه    ترند و اعضاي جديدي را در درو        خود متمايل  هاي داراي بـسامد نـوع      دهند، در مقابل س

اي   در نتيجه بسامد نوع باال و زايايي نحوي رابطه        . پايين با اعضاي كم تمايلي به جذب اعضاي جديد ندارد         
   .مستقيم دارند

ـتفاده كـرد     وان در تبيين اين مساله      ت مياز مفهوم بسامد و اثرات آن        ـاخت       كـه اس هاي  چـرا بـسياري از س
 اند و يا ايـن  اند و يا صورت پيشتر را حفظ كرده    ژگاني و نحوي در طول تاريخ دچار تغيير صورت گشته         وا

  .آيند  ميوجود ه ديدي بكه اساسا چرا صورتهاي زباني ج

كتابنامه
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