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  مقدمه - 1- 1

تباط برقرار اش مستلزم ارکنند که ماندگاري و پویاییقی میشناسان زبان را موجودي زنده تلبانز 

 .استهاي زبانی دیگربرقراري تعامل و ارتباط با جامعهو   هاي اجتماعیها و پدیدهکردن با دیگر واقعیت

ها واژگانی نی در دنیا نیست که از دیگر زبانها بر یکدیگر امري طبیعی و عادي است و هیچ زباتاثیر زبان

به نوبه خود کلمات یا تعابیري را به همان زبان یا زبان دیگر راه نداده باشد، همه  به قرض نگرفته باشد، و

شود بلکه باعث ها نه تنها عیبی براي آن محسوب نمیاند، تأثیروتأثر زبانها ازیکدیگر تأثیر پذیرفتهزبان

د، چرا که هرگونه داد وستد فرهنگی و مبادله تجارب و استفاده ازثمرات شوها نیز مینپویایی بیشترآ

خواهد در تاریخ هاي حیات معنوي هر ملت اصیل و متمدنی است که میضرورت عقول و افکار از لوازم و

میان دو ط ارتبا ، وشودهاي قرضی میجوامع با یکدیگر موجب ورود واژه برخورداستوار و پابرجا بماند. 

ترین حالت برخورد زبانی رد و بدل شدن عناصر زبانی میان گویند. طبیعیزبان را برخورد زبانی می

   به هر دو زبان آشنایی دارند. گیرد که هایی صورت میموال توسط دو زبانهاین برخورد معآنهاست. 

نفوذ  ،گیري زبانی از الزامات ویژگی اجتماعی بودن زباناست. قرض گیري یکی از پیامدهاي دو زبانیقرض

 بین جوامع  هموارهگیري واژگانی گیري زبانی به ویژه قرضقرض و یا انتشار فرهنگی و برخورد زبانی است

پس از گسترش دین  وجود داشته است. هر زبانی براي حیات خود به داد و ستد با دیگر جوامع نیاز دارد.

ن داد وستدهاي زبانی به نحو واژگان عربی نیز درجریازبان فارسی با عربی در هم آمیخت. اسالم در ایران 

اند. بررسی چگونگی تعامل ایرانیان با این فارسی وارد شدهازجمله زبانو هاي مختلف آور به زبانشگفت

گیري ه با زبان و قرضا در رابطه بین دو زبان بیان کند و در رابطتواند نکات قابل توجهی رها میوام واژه

آنچه شایان توجه است  اي گفته شده است،فور مطالب ارزندهوها تحقیقات بسیاري انجام شده و به زبان

    ي تعامالت و ارتباطات بشري است، چرا که میل به یادگیري فارسی در گسترهجایگاه آموزش زبان
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نچه مسئولین و متولیان امر را مجبور به تفکر چناهاي اخیر بسیار افزون گشته است، فارسی در سالزبان

در این میان باتوجه به زبانان کرده است. فارسی به غیرفارسیمدبرانه در رابطه با آموزش اصولی زبان

اند و به فارسی داشتههاي قرضی عربی که باتوجه به نفوذ و تداخل طوالنی در طول تاریخ زبانمبحث واژه

زبان فارسی با دیگر واژگان نوع واژگان را در آموزشفارسی درآمدند، الزم است اینگان پایه زبانعنوان  واژ

مورد بررسی و شناخت قرار بگیرند. که این پژوهش با  یادگیري سریعبه منظورفارسی به کار ببرند و زبان

تی را در بررسی بسامدي آنها در تشخیص و کمک به یادگیري این نوع واژگان براي فارسی آموزان اطالعا

کنند می نی که در این زمینه فعالیتفارسی و همچنین مدرسین و دیگر پژوهشگراآموزان زباناختیار زبان

  دهد.قرار می

                                        : بیان مسأله - 2- 1

-ثیر در سدهن عربی پذیرفت. این تأأثیرات بسیاري از زبازبان فارسی، پس از ورود اسالم به ایران، ت 

زبان هاي نخستین هجري اندك بود، اما پس از قرن چهارم و پنجم شاهد نفوذ هرچه بیشتر زبان عربی در 

ها هایی از جمله این که از سادگی اولیه دور شد. و واژهفارسی دچار دگرگونیفارسی هستیم از این رو زبان

ده هفتم به اوج خود رسید. ورود واژگان عربی و تعبیرات عربی بیشتري به آن راه یافت. این تأثیرات در س

واژگان براي  هاي زبان فارسی افزوده است و زبان فارسی ازنظربه زبان فارسی تا حدود زیادي به توانایی

ها نیز غییر با تداخل زبانبیان مفاهیم وسعت زیادي یافته است. تغییر زبان اجتناب ناپذیر است. و این ت

آوایی، ها گیريقرض .نامندمیگیري هاي زبانی به زبان دیگر را قرضفاظ و ساختشود. ورود الانجام می

گیري زبانی فرآیند رواج ) نیز قرض1972( 2و استورك 1هارتمن واژگانی یا دستوري هستند. به نظر

ي گیریا گویش دیگر است. بنابراین قرض عناصري از یک زبان یا گویش ازطریق برخورد و یا تقلید، درزبان

       زبان یا گویش دیگر درنظرگرفت. توان ورود عناصر واژگانی یا ساختاري یک زبان یا گویش درزبانی را می

                                                
1. Hartman 
2. Stork 



4  

که کندشناختی خود در ارتباط با جامعه به تداخل زبانی اشاره میهاي زباننیز در پژوهش )1942( 1کالوه

یر نظ ،در ساختارهاي نظامند زبان دیگر یانزباز ورود واحدهاي زبانی  ، در نتیجۀبه تغییرات ساختار زبان

د. وي دامنه عملکرد فرآیند تداخل را سه شوهایی از واژگان اطالق مینظام واجی، صرفی، نحو و عرصه

که در عرصه واژگان، پیامدهاي آن را به صورت کاربرد واژه  کندواژگانی معرفی می نحوي، سطح واجی،

 و یا حتی در مواردي دیده  استها ترجمه لفظ به لفظ برخی واژه هایی از یک زبان در زبان دیگر و یا

     شوند. معموال واژگانمی سازي در زبان دیگرالگویی براي واژه که الگوهاي صرفی یک زبان،شود می

توانند از زبانی به زبان دیگر وارد شوند بدون اینکه اثر ترین بخش هر زبان هستند و آزادانه میثباتبی

  گیرنده داشته باشند قرض توجهی بر دستور یا واژگان زبان لقاب

تی است، که از ابعادي شناخدرخور توجه درحوزه مطالعات ریشه گیري واژگانی از جمله موضوعاتوام

    ي هاي دخیل در هر زبان با مطالعهتوان بدان پرداخت بررسی ریشه شناختی واژهگوناگون می

هاي واسط و نیز بررسی دامنه نفوذ و گسترش رات آوایی، سیر انتقال، زبان، تغییهاي معناییدگرگونی

یزمورد مطالعه ها نهاي فارسی در دیگر زبانها همراه است و بی شک مطالعه ریشه شناختی واژهواژه

فارسی از حیث تعدد وتنوع و نیز هاي عربی در زباناساسا دامنه نفوذ و گسترش واژه قرارگرفته شده است.

زان وگستردگی این وزه جغرافیایی از موضوعات مهمی است که روشنگر ابعادي شگفت در خصوص میح

عربی موجود در بندي واژگان دخیل زبانرو این پژوهش با استخراج و دسته باشد از اینپدیده زبانی می

 تعیینتداخل و ریشه عربی آنها وچگونگی مقاالت علمی علوم انسانی و تجربی و آشنایی واژگان با اصل و

  پردازد.ي آنها  میژگان درزبان فارسی به بررسی و مطالعهبسامد وا

   هاي پژوهش:سؤال - 3- 1

حرف) در مقاالت علمی علوم انسانی و  ،صفت ،فعل عربی (اسم،کدامیک از عناصر واژگانی زبان - 1

  تجربی بیشترین بسامد را دارند؟

                                                
1. Kalloh 



5  

  علوم انسانی بیشتر است یا علوم تجربی؟ بسامد واژگان دخیل عربی در مقاالت علمی - 2

  فارسی کدامند؟ر در ورود  واژگان عربی به  زبانعوامل عمده موث - 3

  هاي پژوهش:فرضیه - 4 - 1

  هاي اسم و صفت بسامد بیشتري دارند .، مقولهز میان واژگان دخیل عربیا - 1

  شتر است . هاي علوم انسانی بیهاي رشتهبسامد واژگان دخیل عربی در مقاله - 2

بان ورود اسالم همراه با فتوحات جنگی و تجارت از عوامل مهم ورود واژگان دخیل عربی به ز - 3

  فارسی است .

  عاریف مفهومی و عملیاتیت - 5- 1

  تعریف مفهومی

  بسامد - 1- 5- 1

معادل و هم » تواتر«و » فراوانی« ، »فرکانس« هاي علم آمار است و با سه لفظ بسامد یکی از واژه

چون شناسی همکردهاي مختلف زبانها و روينی است. این اصطالح به عنوان معیار سنجش، در شاخهمع

ها و تعاریفی متفاوت از آن ارائه شده بنديدیگر علوم بکار گرفته شده و بسته به حوزة بکار رفته، دسته

داري عناصر زبانی انبسامد معیار سنجش زایایی در ساخت واژه، معیار سنجش نش ،است. به عنوان مثال

   دچنین در مطالعات تاریخی نیز نقشی قابل توجهی دارشناسی و رده شناسی است. هممعنی   در

از میان انواع بسامد، دراین پژوهش نوعی از بسامد مورد نظر نگارنده  حال،به هر). 1369 (ساغروانیان،

یک عنصر  وقوعواقع به تعداد دفعات  شود که دریا بسامد متنی گفته می ياست که به آن بسامد مورد

  آماري است.محاسبات زبانی در یک متن اشاره دارد و بررسی آن مستلزم 

  پیکره زبانی - 2- 5- 1

اي از کلمات نگاري، عبارت است از مجموعهشناسی و دانش یا فن فرهنگپیکره در اصطالح علم زبان

ایی مشخص را پدیدآورده، و از طریق گردآوري هاي از اطالعات خام زبانی، که متن یا متنیا مجموعه
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توان ). از کاربردهاي مهم اساسی پیکره، می1384 ،(حسنیدست آمده است متون یا تحقیق میدانی به 

و به دست دادن آمارهاي آوایی  -واجی ، امالیی وواژگانیتوصیف ویژگیهاي صرفی،  –به توصیف زبان 

واژگان تعریف « نیز واژگان پایه به منظور آموزش زبان، و تهیه  هاي پرکاربرد ودقیق براي گردآوري واژه

   در امر فرهنگ نگاري اشاره کرد. » نگاري

  عملیاتیریف تع - 3- 5- 1

هاي پژوهشی از شاخه –در این پژوهش با توجه به پیکره زبانی موردنظر که شامل مقاالت علمی  

شناسی، پزشکی و زمینزیست، شیمی،  يهارشتهاز  تصادفی گیريو با روش نمونهعلوم انسانی و تجربی 

شناسی، ادبیات، حقوق، معارف روانهاي رشتهگیرند و می که درحوزه علوم تجربی قرار ،کشاورزي

 درکه اله مق 20هر حوزه حاوي  .اندانتخاب شدهاز علوم انسانی جامعه شناسی  جغرافیا و اسالمی، تاریخ،

و براساس مقوالتی واژه استخراج شد  6000و از متون مقاالت مقاله انتخاب شد.  280مجموع حدود 

. و باتوجه به بسامد هر واژه دخیل از این پیکره محاسبه شده است »حرف و فعل ،صفت ،اسم«چون 

هاي کم ها را به سه طبقه واژه، شامل واژههاي استخراج شده از متن مقاالت آنواژهیا تعداد تکرار رخداد 

    شوند. بسامد تعیین می پرمد، وبسامتوسط بسامد، 

  :پژوهش اهداف - 6- 1

  اهداف کلی

 یبه اشکاالت احتمال یابیدست يبرا فارسی و عربی دو زبان يکردن اشتراکات و تفاوتها دایپ )1

 .آموزان یفارس

 فارسی سریعترمفاهیم واژگان زبان و درك بهتربراي کمک به زبان آموزان غیر فارسی زبان  )2

 اهداف اختصاصی

 فارسیگونگی تداخل واژگان عربی در زبانوچ هاي دخیلواژه آشنایی با اصل وریشه عربی )1
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حرف)  صفت،واژگانی (اسم ،فعل ،  دراختیار گذاشتن اطالعاتی از قبیل اینکه کدام عناصر) 2

-پژوهشگران و زبان ا در دستر ها بسامد واژگانی بیشتر استرا دارند و درکدام رشتهبیشترین تداخل 

  دهند.قرار میکنند فعالیت می اسانی که در این حیطه شن

  : ضرورت و اهمیت پژوهش - 7- 1 

را هاي قرضی توان ردپایی از واژهواژگان هر زبان نشان دهنده هویت آن زبان است، چون در آن می

هاي برهههاي گوناگون در فارسی به علت ارتباط با زبانبین واژگان آن زبان شناخت. و از آنجا که زبان

توان نام برد که هاي دخیل عربی را میازجمله واژه هاي قرضی بسیاري را پذیرا بوده،مختلف زمانی واژه

رسد که به منظور الزم به نظر میه است .واژگان قرار گرفته شدنوع زبان فارسی در معرض نفوذ این 

 غیرفارسی زبانانسی آموزان ها براي فارآن آموزش فارسی ودر زبان هاي دخیل عربیشناخت واژه

- میهاي دخیل عربی در مقاالت علوم انسانی و تجربی این پژوهش با بررسی بسامد واژه  ضرروري است.

  ئه دهد. فارسی و عربی ارارا در مطالعات زبان تواند نکات جدیدي

  اهمیت واژه در آموزش زبان دوم  - 1- 7- 1

نظر گرفت، این است که آن واژه در بافت زبانی تا چه توان دربارة یک واژه در یکی از حقایق که می

ر پاندازه رواج، و کاربرد دارد. طبعاً هر اندازه که یک واژه تداول و رواج داشته باشد، به همان نسبت 

 شود. درآموزش زبان دوم نیز شناخت میزان تداول و رواجبررسی آن نیز افزوده میبه اهمیت شناخت و 

 بسامدکه هاي ، اهمیت خاصی دارد. واژهبسامد رخداد واژه در بافت زبانی علمی یعنیها، در اصطالح واژه

رسند، باید در هنگام در بین گویشوران زبان استعمال بیشتري دارند، و بیشتر به گوش می ي دارند،ترباال

  آموزش زبان دوم ارجحیت داده شوند.

یم براي مقاطع مختلف آموزش زبان دوم به نمایاند، که بخواهاین اهمیت زمانی بیشتر خود را می 

شود طبعاً ها گنجانده میشوند، و مواد درسی که در کتابترتیب سطوح آموزشی تهیه و تدوین می

این مواد مؤلفاتی برگرفته از بافت زبانی، و بافت فرهنگی  متناسب با سلسله مراتب سطح آموزش است.
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-هاي زبانی میآوریم، منظور به طور اخص متنبه میان میهستند. وقتی در این جا سخن از بافت زبانی 

هاي باشد. براي درك هرمتنی باید زبان آموز داراي دانش زبانی الزم باشد. این دانش شامل شناخت واژه

گاه شناخت عوامل هاي درون جمالت است و آنآن متن، و شناخت روابط نحوي موجود میان سازه

 ن شده است. انسجام، که باعث تشکیل آن مت

  اهمیت و ضرورت توجه به بسامد - 2- 7- 1

زبان عموماً توانایی یادگیري تمام واژگان زبان فارسی را ندارند و با توجه به زبان آموزان غیر فارسی

   تر به اهداف مورد نظرها را سریعدهند واژگانی را بیاموزند که آنهاي گوناگون، ترجیح میمحدودیت

ر ها در متون نوشتاري یا گفتاري بیشتر از سایربسامد واژگانی هستند که رخداد آنرساند. واژگان پمی

هاي از رشته پژوهشی –مقاالت علمی پیکره مورد نظر نگارنده که  واژگان است. پژوهش حاضر با تکیه  بر

در این باشند و میزبان علمی و زبان معیار داراي خود مقاالت که هستند مختلف علوم انسانی و تجربی 

ارزش یادگیري زبان آموزان را باشد که خود این واژگان متون اغلب واژگان علمی و معیار زبان فارسی می

افزار آموزش واژگان باتوجه به اینکه هنوز در رابطه با تدوین کتب آموزشی یا طراحی نرمکند. می افزونتر

تحقیقات کاملی انجام نشده است، لذا پژوهش  گفتار و نوشتارها بر پایه بسامد در حوزهفارسی و بررسی آن

   باشد.نیل به این هدف میراستاي حاضر تالشی در 

  هاي پژوهش:محدودیت - 8- 1

ها که بتوان به عنوان یک راهنماي مشخص کمبود تحقیقات قبلی در زمینه بررسی بسامد واژه - 1 

  در این راستا از آن بهره برد وجود نداشت. 

هاي مختلف علوم انسانی و تجربی به عنوان نمونه از پیکره مقاالت از رشته تعداد انبوهی از - 2

  کرد.کار را دشوارتر می ،پژوهش

نداشتن وقت کافی  ها در محدوده زمانی خیلی کم وبررسی واژه لغت براي استفاده از فرهنگ - 3

  پژوهش حاضرشد.  مانع آماده نشدن به موقع  هایی بود کهیکی از محدودیت
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  نامه انیپا بندي فصل - 9- 1 

کلیات است: در فصل نخست به  نیچن نیآن ا یپنج فصل است که سازمانده ينامه دارا انیپا نیا

شامل تعاریف  پژوهشمتغیرهاي پژوهش،  يها هیو فرض  سؤاالتمسأله،  انیبمقدمه وپژوهش شامل 

ینه پژوهش که شامل ها و پیشاهداف پژوهش، ضرورت واهمیت کاربرد یافتهو  مفهومی و عملیاتی

گیري واژگان و تحقیقات انجام شده در زمینه بسامد و درآخر به تحقیقات انجام شده در زمینه قرض

و تعاریف نظري  میپژوهش و مفاه ينظر شالوده پرداخته شد. در فصل دوم، ابتداهاي پژوهش محدودیت

اطالعات و روش  يمع آورسوم، روش و ابزار جفصل پژوهش شرح داده شد و  یدر چارچوب کل که 

شده است. و هاي پژوهش پرداختهبه نتایج و یافته . در فصل چهارمردیگ یها را دربرم داده  لیو تحل هیتجز

  شود.   ینامه را شامل م انیپا يریگ جهیو نت يبند جمع زیفصل پنجم ن
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