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Abstract 

There is a mutual relationship between language and social phenomena which 

highlights the need to comprehend the different language functions. Understanding 

these functions is the task of language sociologists. Michael Halliday, (1973 AD) one of 

the theorists in the area, divides the communicational functions of language into 7 

classes: instrumental, regulatory, interactional, personal, heuristic, imaginative, and 

informative. He believes that this pattern can be traced in all types of language 

functions. Since the typewritten manuscripts have a key role in expressing cultural 

details in which drivers act the role, the present study aims atinvestigating the language 

system governing Arabic and Persian car written manuscripts based on Halliday's7 

functions of language in order to discover similarities and differencesbetween their 

language systems. The results indicate that the typewritten manuscripts in these two 

languages reflect a significant part of Arabic speaking and Persian speaking societies’ 

common values, and their literature follows a specific language pattern, therefore, 

statistical population of drivers’ literature content analysis will offer considerable help 

regardinganthropology and ethnography of each society. Statistical studies show that, in 

Arabic and Persian typewritten manuscripts, the most frequency is related to personal 

function and the least frequency is related to heuristic function. Accordingly, the 

considerable frequency of personal function indicates that Arabic speaking and Persian 

speaking societies are influenced by social condition in contemporary era. 

Keywords: Comparative Literature, Drivers’ Literature, Typewritten Manuscript, 

Language Sociology, Michael Halliday. 
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 62/6/5632 پذیرش:  56/55/5636 دریافت:

 چکیده
راه بار عةاد     بار رارورد درک راررردهاای اوواااون زباان      این ارتباا   است.  برقرارای دوسویه هرابط های اجتماعیمیان زبان و پدیده

باه هتات دسات     هاای ارتباا ی زباان را    وقا  ، - پردازان این عرصهوظریه از - (5366)رند. مایکل هلیدی تأرید میشناسی زبان است جامعه

تاوان در تماامی   ایان الواو را مای    است راه و بر این باور  رندرساوی تقسیم میالعا ّافی و لی، ارتشرننده، تعاملی، فردی، تخیّابزاری، تنظیم

نوای  ی در باازاورردن جزئیااد فره  راربردی زبان، وق  مةمّا  وو ا مثاب به هاووشتهماشینجا ره از آوردیابی ررد. های راربردی زبان اووه

اساا   بر را عربای و فارسای  هاای  ووشاته وظاا  زبااوی ماشاین   تاا  بار آن اسات    رنند؛ لذا پژوه  حاررمی ایتاوق  دارد ره راونداان در آن 

آن اسات   بیااوور وتایج پاژوه    .درنبررسی ها زباوی آن ساختارهای ها و تتاودو با هدف رشف میزان شباهت ااو  هلیدیهای هتت وق 

 ادبیّااد رناد و  زباان را مانعکم مای   زبان و فارسای ربهای مشترک جوامع عارزشةی از بخ  قابل توجّ های این دو زبان،ووشتهماشینره 

شناسای  باه اوساان   ،راونداان ادبیّادجامع  آماری تحلیل محتوای  بنابراین،رند؛ صی را دوبال میالووی مشخّ ،وظر زباویاز ها ویزآنموجود در 

عربای و  هاای  ووشاته رین بساامد در ماشاین  دهاد راه بیشات   وشان میهای آماری بررسی ررد. ت رمک شایاوی خواهدشناسی هر ملّو فرهنگ

برد وقا  فاردی،   ه راار بساامد قابال توجّا   ایان،   براساا   بساامد مرباو  باه وقا  ارتشاافی اسات؛       و رمترین مربو  به وق  فردیفارسی 

 از شرایط اجتماعی روزاار معاصر است.زبان زبان و فارسی  تأثیرپذیری جوامع عربدهند وشان

 شناسی زبان، مایکل هلیدی.جامعهووشته، راونداان، ماشین ادبیّاد، بیقیتط ادبیّاد: کلیدی واژگان
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 پیشگفتار. 8

 تعریف موضوع. 8-8

وخسااتین اجتماعاااد اوساااوی  یریااارااه زمااان پیاادای  آن بااه زمااان شااکلاساات اجتماااعی  ایپدیااده ،زبااان

ای از آن اساتتاده  اوواه به»بلکه  ؛برودرار ومیزبان را تنةا برای اوتقال افکار و احساساتشان به ،اردد. مرد  برمی

: 5331، 5)فاساولد  «و به خود هویات بخشاند  خوبی توصیف ررده واوند ارتبا شان را با یکدیور بهرنند تا بتمی

تاا   .فرهنوای پیووادی وااسساتنی دارد    - هاای اجتمااعی  . زبان همواره تحت تأثیر اجتماع است و باا پدیاده  (5

 «.داوناد بیشتر از تأثیر زباان بار جامعاه مای     ،الد آن را بر زبانن تأثیر جامعه و تحوّشناسابرخی از زبان»ره جایی

شناسای ایجااد   شناسی و روانجامعهفلسته، تاریخ،  باپیوودی عمیق  ،شناسیامروزه زبان( 65: 6115، 6)ترادایل

 ده است.رر

وقا  زباان و واحادهای    ) 4اارو وق )تحلیل جمله(  6اراوشاخ  ساختشناسی به دی، زبانرلّ یدر وواه

راه زباان، میاان افاراد جامعاه ارتباا  برقارار         پذیرفتاه شاود  ااار  . (62/3/6113 ،)شطب شودقسیم میت زباوی(

(. 66: 6115، حماد وحلاه  )ا« یاباد ی مای ون زباان تجلّا  هاا و راررردهاای اووااا   این ارتبا  در وق »رند،  می

هاای ارتباا ی   باا وقا    آماوز زبان»این است ره  ا برقراری ارتبالزم  بر این باورود ره  شناسانزبانبسیاری از 

را در موقعیتی اجتمااعی   دن، عذرخواهی، دعود، هشدار و...دانی ماوند قولزبان آشنا شده و عملکردهای معیّ

 (564: 5336ن، ا)فریم «.دبویریاد 

 6شناسای زباان  به وا  جامعاه  شناسیای از زبانهای اجتماعی بر ررورد شاخهارتبا  دوسوی  زبان با پدیده

ی را عرراه ومودواد راه در ایان     شناسی زبان، الووهای خاصّشماری در حوز  جامعهشناسان بیافزاید. زبانمی

از اسااتقبال  2ااوااه( مایکاال هلیاادیهااای هتاات)وقاا  6و همبسااتوی 5میااان دو الوااوی پیوسااتوی )اوسااجا ( 

هاا  و آن (4: 5366)رناد  به همبستوی زبان تعبیار مای  ا ر ی ارتبا ی زبانهاوق  چشمویری برخوردار است. او

لای،  رنناده، تعااملی، فاردی، تخیّ   ابازاری، تنظایم   هاای وقا  واد از:  ادهد ره عباارد در هتت دسته جای میرا 

اصالی   ل، باه ایان هتات وقا     رودک هنوا  فراایاری زباان اوّ  »وی معتقد است ره رساوی. العارتشافی و ا ّ

باه ایان وتیجاه     ،روی آواان به افراد بزراسال و مطالعاه   ااوهی هتتهالذا با بسط وق  ؛(55)همان:  «توجه دارد
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راار  هایی اسات راه رودراان باه     تر از وقعبزراساالن بسیار متنوّ مورد استتاد  های زباویوق »رسد ره می

هاای  بازتااب ارزش  رود،راار مای  ی باه جامع  خاصّ زباوی ره دردیورسو،  از ؛ (61: 5622، 5ژرمن) «رودایمی

هاای  تاوان وقا   وواروداان معتقدود ره مای  (.565: 5636مشترک افراد آن جامعه است )فارسیان و فسنقری، 

های شغلی مختلف وظیار پزشاکان، فروشانداان،    یک از اروهی را در متون ووشتاری سخنوران هرزباوی هلید

د طالحاصو اها واژهه اا بع اجای ارشناسی برنبادر ز 6ایهحرفن بازح طالصاو راوناداان ردیاابی رارد.     ورال

 قشاارری یا ووشتاری اتتامطالااب »رااه عبااارد اساات از   رودمیر رابهای ها حرفصنتی یوه یک ار صّااااخ

 ؛وودش یمصیور مشخّدهی وار ارتباا  ع یا هر ووو  ایحرفه، نتیت صالیّفعّ  سااره برد  مرز ا خصوصای  به

   .(536: 5326، 6)ریچاردز «.ورالای هحرفن بازیا ن، پزشکاای هحرف ناابل، زامثای بر

 ادبای اسات راه    - های ووشاتاری از پیا ای ومای  آمیزه امروزه بدو  خودروهای عمومی و شخصی، محلّ

هاا، تماایالد و   ، در بیاان ارزش دلیال دامنا  معناایی اساترده    شود و بهراونداان محسوب می ادبیّادبخشی از 

« مابازار ارتباا ی برخاوردار از سااختار مانظّ     »یاک   مثابا  هاا باه  ی دارود. ایان پیاا   باد راونداان وق  مةمّتعصّ

ای از بخا  عماده   دهناد  شوود، بازتابدرو ووشته میهای متتاود بر بدو  خوره با اوویزه( 2: 5331، 4)باشنل

ن جزئیااد  ی در باازاوررد قابل ذرر راونداان و اصول اخالقی قابل  رح ایشاان اسات و وقا  مةمّا     دیدااه

 رنند.میایتا وق   بتی دارد ره راونداان در آنفرهنوی مث

هاای اجتمااعی رااربران زباان     ره حاصال از تتااود  عاد زباویدلیل تتاود میان تنوّبه»اوو  ووشتاری این

 قشار »ومایاد راه    بیعی مای  رامالً (42: 5331) 5ردهوااتت  واست و بهآمده، پدید (5: 5335، 6)هادسن «است

هاای شاغلی وظیار پزشاکان، خلباواان، فروشانداان و مادیران، اووا  رااربردی          نداان همچون دیور اروهراو

 .«ووشتاری مخصوص به خود داشته باشند

ای هاا دایار  معناایی اساترده    ووشاته ماشاین های فارسی و عربای اسات.   ووشتهقلمروی این پژوه ، ماشین

اوند  خودرو هساتند و بسایاری از شاا الن حرفا  راونادای وقات       اقشار جامعه، ر بیشترکه ه به ایند و باتوجّودار

هاا را در بدوا    رردن افکاار خاود باا دیواران، آن    رنند، برای سةیمزیادی را در پشت فرمان خودرو سپری می

واوی مستقیم میان راوناده و دیوار اقشاار فاراهم آیاد و فرصات       زمین  اتت» ووارود، تا با این رارخودرو می

دلیال ایان اساتردای جامعا  آمااری، تحلیال       (. باه 61/3/6155حماد،  ا« ).ا ااردد عامل ویز مةیّا رردن و تفکر
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 ت رمک شایاوی خواهد ررد.  شناسی هر ملّشناسی و فرهنگراونداان به اوسان ادبیّادمحتوای 

 ت و هدفیّ. ضرورت، اهم8-2ّ

وظاا   تاا  بار آن اسات   پژوه  حارر  ،مختلف هایارتبا  میان ملّت فرهنگ در برقراری ه به وق  مةمّبا توجّ

 هاا ووشاته ماشاین  –رشور ایران و  زبانعرب مندرج در بدو  خودروهای رشورهای هایدعبارزباوی حارم بر 

دلیال رثارد اساتتاده از    باه »ها ووشتهزیرا ماشین ؛درنبررسی  (5366ااو  هلیدی )های هتتا  وق اسرا بر -

مانعکم  افراد جامعاه را   از ةی از فرهنگ و زبانِ اروهیقابل توجّ  بخماشین در میان اقشار مختلف جامعه، 

 صای را ازوظر زباوی الواوی مشخّ  هاووشتهموجود در این ماشین ادبیّاد همچنین ؛(66/2/6155 ،)ومری «درنمی

ختار توان آن را در سه دایر  معناایی رالاالن، میااوی و خ ارد قارار دارد. ساا      ره می استمند د و وظا رندوبال می

رالالن شامل هنجارهای اجتماعی جامعه است و ساختار میاوی در ارتبا  با روابط اجتماعی بین افاراد و سااختار   

 .(646: 5321، 5)بارور و رلسو هاستووشتهماشینت فیزیکی خ رد بیاوور موقعیّ

وافای،  ) «هاسات آندوساوی   برخاسته از رابط  »های فراوان میان زبان عربی و فارسی ره ه به شباهتتوجّ با

ت تاأثیر  شناسی و فرهناگ دو ملّا  در بررسی و تقابل جامعه های این دو زبانووشتهماشین ررسیب، (563: 6114

وقاا   و درک  ارتبا ااد بیناافرهنوی  هاای ارزشای،   زمیناه پام دادن دریچ  دیوری برای وشان مستقیم دارد و

 خواهد بود. مندرج در این دو زبانهای فرهنگاشتراک و افتراق خرده

ص در جواماع،  اوو  راربردی مشاخّ  مثاب ها بهووشتهست ره داوسته شود، ماشینهدف اصلی پژوه  این ا

هاایی  هاا و تتااود  هاا در دو زباان عربای و فارسای، از چاه شاباهت      هایی است و این وق ل از چه وق متشکّ

 برخوردار است.

 های پژوهشپرسش. 8-4

 ؟چوووه استرسی و عربی های فاووشتهماشینساختار  -

های فارسای و عربای   ووشتهدر راربردهای متتاود زباوی ماشینآمده دستهای بهبین فراواوی تتاود معنادار -

 ؟ردا  است

 . پیشینة پژوهش8-3

 (5336عتیتای )  اشاره ررد: توان به آثار ذیلظری پژوه  حارر میهای مرتبط با بنیاد ودر میان اوبوه پژوه 

 شاود؛ بناابراین  بررسای مای   ای فرهنوی و اجتماعیدیدهپ مثاب شناسی اجتماعی، زبان بهدر زبان ره رداذعان دا

هلیادی ویاز    شناسای زباان  . وی باه الواوی جامعاه   رارد مطالعه را های اجتماعی آن برای تحلیل زبان باید وق 
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را بررسای رارده    اواد رارده بنادی  هایی ره راررردهای زبان را تقسیمالوو تمامی (6156پرداخت. حمداوی )

تتصایل  را باه  و هلیادی  5، ماوریم 6، پاوپر 4، باوهلر 6، ویووتسکی6، یاروبسن5. وی الووهای وینونشتایناست

تتسایر وماود.    ااوا  هلیادی را ویاز   هاای هتات  ها را بیان ررد و در این میان وقا  های آنتهو ابعاد و مؤلّ مطرح

د. وی در بیااان رااربناادی سااا  محاایط جغرافیااایی تقساایماراررردهااای زبااان را بر (6156فرحاای سااعیداوی )

هاای مشاترک   ها را مطرح وموده است، جزو وق المللی زبان، هتت وق  زبان ره هلیدی آنراررردهای بین

هاای زباان را براساا     وقا   (6154ال باالل ) د. دربا رار فای  هاا در تماامی مناا ق جغرافیاایی معرّ    تمامی زبان

هاای  هاا وقا   تارین آن رناد راه مةام   ناسای اجتمااعی، باه ده دساته تقسایم مای      ششناسی همواوی و زبان زبان

 افزاید.المللی و آموزشی را ویز میای، بینهای منطقهبر این هتت وق ، وق  افزونااو  هلیدی است و  هتت

اساا  الواوی هلیادی صاورد     بررسای وظاا  زبااوی آثاار مختلاف بر      دی درهای راربردی متعدّپژوه 

ااوا   هاای هتات  است تاا وقا   ها براسا  الووی اوسجا  پیوودی هلیدی اوجا  ارفته عمد  آن است رهارفته

( باه الواوی اوساجا  متنای هلیادی پرداختاه و       6115) حمد وحلهاشود: ها اشاره میبه برخی از آن وی. در ذیل

تنای را دارای وظاامی   های تل( پیامک5635خیبری )قاسمیاست. ی مرتبط به این وظریه را مطرح ررده هاتهمؤلّ

ه اتتماوی داوست ره عامل حذف، باالترین بسامد را در میان ابزارهای اوسجامی هلیدی به خود اختصااص داد 

رنناده  اذاری مضامین و اوتخاب واژاان، عااملی تعیاین  ( بر این باورود ره وا 5636تبار )است. مرزبان و محبی

هاای درووای و   ( ارتباا  6156هساتند. بلحاود )  پور ر امینایری فراوق  اودیشواوی زبان شعری قیصدر شکل

و وظری  اوسجا  متنی هلیدی را ره اریزی به مبحث حال و مقتضاا ویاز دارد، تبیاین    را بررسی ررد بیرووی متن 

   ومود.

هاای باافتی، فاراوق  تجربای، بیناافردی و متنای، وکااد        تغیّرایاری از م ( با بةره5634زاده )قی و وقیصاد

تاوان الواوی   د راه مای  اثبااد رار  ( 6154) یمینه جدرهی جدیدی را دربار  سور  روثر ارائه رردود. معناشناس

ای راه  پرواده »ومووه ایان الواو را در داساتان     آثار داستاوی پیاده ومود. او برای اوسجا  متنی هلیدی را در تمامی

هاای اوولیسای و فارسای را    لمثال ا( رارب 5622یبی اجرا رارد. فالحای )  از زیاد علی اللّ« پَرش را جا اذاشت

دوباال  باه ( 5635پاور ) داود. ررایی و علیمی و فرهنگ این دو زبان ادبیّادبررسی و تقابل  برای یمناسب ازین 

های آموزش زبان فارسی هستند و باه ایان وتیجاه رسایدود راه      های زباوی در رتابه به وق رشف میزان توجّ
                                                                                                                                                          
1. L. Wittgenstein 
2. R. Jakobson 
3. L. Vygotsky 
4. Buhler 
5. Popper 
6. M. Grevisse 



 8431، تابستان (43)پیاپی  2، دورة نهم، شمارة نامة ادبیّات تطبیقیکاوش 22
 

ااو  هلیدی تطاابق دارد و وقا    های هتتوزیم با ش  وق  از وق های موجود در مجموع  فارسی بیاموق 

( 5636مقاد  ) سات. تحریریاان و مارادی   تعاملی باالترین بسامد را در این مجموعاه باه خاود اختصااص داده ا    

هاا را  در زمر  اتتمان خااموش، آن  - هادر اینجا دیوارووشته –رمن قراردادن متون ووشتاری اصناف مختلف 

 داوند.ها را منطبق با الووهای معنایی هلیدی میرنند و تحلیل آنفی میعرّمند موظا 

اشااره رارد. در ایان    ( 5631زودی و دیواران )  توان به مقال دربار  پیشین  جامع  آماری پژوه  حارر می

هاای خااص در   های جنسایتی اسام  تصویری و ریاری و ارای  ع ومادهای زباوی،اان به مورووارودو ،مقاله

لحاظ جامعا  آمااری و روش پاژوه  و    یادشده ازمقال   ،بنابراین اود؛های تةران و اردبیل پرداختهووشتهشینما

عاا رارد راه    درستی ادّتوان بهشد، میتوجه به آوچه اتتهبا متتاود است. پژوه  حارروتایج حاصل از آن با 

ایان وخساتین   و  ه اسات شدشناسی بررسی وانمنظر زبراونداان عربی و فارسی از ادبیّادتطبیقی،   ورتارنون به

 پردازد.می هلیدیاسا  الووی بر های عربی و فارسیووشتهبررسی تطبیقی ماشیناثری است ره به 

 پژوهش و چارچوب نظریروش . 8-2

 زباان عارب رشاورهای  شده روی بدوه و داخل خودروهاای  عباراد ووشته ،پژوه های برای اردآوری داده

ها و دساتیابی باه   برای بررسی دادهد. شثبت میداوی(  روشا لب به) رشور ایراناینتروت( و از صتحاد  ا لب)

هاای پاژوه    اهاداف و پرسا    موروع، ،در مرحل  وخست استتاده شد.وتیج  مناسب از روش تحلیل محتوا 

ووشات   ماشاین  هازار وةایات  درآوری شد راه  ها جمعا پاسخ این پرس هایی مناسب بسپم داده ص شد؛مشخّ

 (فارسای معیاار  بیشاتر باه زباان    )ووشات  فارسای   ماشاین  661و لةج  عامیاو  تمامی رشاورهای عربای(    از)عربی 

تاا   شاد  بنادی دساته  های مخصاوص های زباوی هلیدی در جدولاسا  وق ها، برآوری شد؛ سپم داده جمع

هاای برارفتاه از دو     دادهاساا ها فراهم شود. دروةایت، بروع و محتوای آنبستری مناسب برای بررسی مور

هاا صاورد   ای میاان آن رمک فنون آمار توصیتی و استنبا ی، مقایساه ایری شد و بهها اودازهبسامد آنزبان، 

مثاال هام    بارای  ؛ندداشات دو یا سه وقا  زبااوی    هاووشتهماشیناین برخی از ارفت و وتایج پژوه  تتسیر شد. 

 دادود.را وشان می ()در قالب  نز و شعر لی  تخیّ( و هم وق)داللت بر عوا ف شخصی وق  فردی

 پردازش تحلیلی موضوع. 2

 ی عربی و فارسیهانوشتهماشین یانهای زبنقش. 2-8

تاا   اسات در پای آن  »الواو   و باا  ارح یاک   اسات   برشامرده هتات وقا  اصالی    ( بارای زباان   5366هلیدی )

بار ایان بااور    . او (56: 6116، 5روبسان و پرسال  )یا« بندی بونجاودراررردهای اجتماعی زبان را در این تقسیم
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. (65: 5366)هلیادی،  « اسات زبااوی  زمان بیااوور یاک یاا بای  از یاک وقا         ور همهر عبارد به»است ره 

عربای و فارسای    همراه مصادیقاست بهعباراد زباوی برشمرده برایهلیدی  ای رهااوههای هتتادامه وق در

 :شودآورده میها ووشتهماشین

 5نقش ابزاری. 2-8-8

اساتتاده   هاا راردن ویاز ی بارآورده  ور رلّبهو ارفتن قرض اجازه ارفتن،رردن، برای درخواست»از این وق  

رم بلکاه خطااب او باه هار     ؛وظر وادارد ی را مادّ فرستند  این ووع پیاا ، مخا اب خاصّا    (62)همان: « .شودمی

 :شودعیناً وقل میها ومووه از این عباردچند  وق این دادن ادامه برای وشاندرتواود باشد.  می

 های عربینوشته. ماشین2-8-8-8

استىن َست َ» جةت رار ویازمنادیم.  دوشیزهبه یک  «:مطلوبَآنسةَللعمل» .ررایه را آماده رنید لطتاً «:لوَمسحتَاألجرةَ »
خیلای   از رو  رنار بزوید،ها رو برف لطتاً «:شتيدي عينَأشعرَسربدلجَرجاءَأزحَالثَ » .تر بشیصبر رن تا بزرگ «:إكربَشوي

 .د بر جمال  صلوادعاشقان محمّ «:يَعليهيبَدصلَ حيبَالنَ  اللي» ه.سردم
 های فارسینوشته. ماشین2-8-8-2

 رو تاو » ،«التماا  دعاا  » ،«خدا خودد هوای ما را داشته بااش  باز هم ای» ،«یاربی شد  ره پیشم بیا ساالر  ای»

 جلاو  از لطتااً  اسات  تکمیال  پشت از ظرفیت»و  ،«مادر رن دعایم ادسجاده سر» ،«باش مردی هستی هرر خدا

 «.بزوید خنجر

 های عربی و فارسینوشتهدر ماشینفراوانی نقش ابزاری  .8 جدول

 کارکرد ردیف
 بسامد

 فارسی عربی

 56 66 رردندرخواست 5

 6 62 ارفتناجازه 6

 6 64 ارفتنقرض 6

 61 566 عجم 4

 6کنندهتنظیم نقش. 2-8-2

هایی راه دارای قاواوین   بیشتر در بافت»این وق   دهد،جا ره هنجارهای اجتماعی روابط افراد را شکل میاز آو

، رفتاار  دادنهشادار  دادن واز ریاق دساتور  » دهاد و رخ مای  (56 :6116 ،لپرسا  و اروبسنی) «صی استمشخّ

فرساتند  ایان واوع پیاا ، مخا اب       (.61: 5366)هلیادی،  « .بخشاد و به آن وظام مای   رندمیمخا ب را رنترل 
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 لطتااً »وویسد: ای ره در ماشین خود میمثال راونده برای ؛وظر داردمدّ ،دوبال رنترل رفتار اوستره بهی را خاصّ

 ادبیّااد ایان وقا  را در   هاای زیار   . مثاال ندستب او مسافران همخا  صمشخّ ور به، «وظافت را رعایت ومایید

 :دهدان میخوبی وشراونداان به

 های عربینوشته. ماشین2-8-2-8
 «:تتر َمستا ةأ» .وکان ، سیوارو خاموش رن، مسافران رو اذیت االغآهای  «:يجارةَايَمحارَوسالشَأذدةَللركتابأطفيَالسَ »

رنَهتَوَد َ َال»دوری ران.   زوده بمووی، از دختاره خوای ااه می «:إذاَأردتَاحلياةَاسىنعيَعنَالفىناة» .فاصله را رعایت رنید
باا   «:ق تيَذت ر» .پااتو اوادازه الیمات دراز ران     «:رجليكَيَ علىَقيَحلا كَمَ » .بینمتبوق وزن تو آینه میَ«:شادفكَابملرادة

باا راوناده    «:ائقكل مَمت َالس تممنوعَالىنَ » از پنجره بیرون وکنید. را تانسر :«ةالراسَمنَالنا  َممنوعَميَ » احتیا  راوندای رنید.

 .مسافران رارد شناسایی همراه داشته باشند «:الرك ابَمحلَهوايهتمَیلجيبَع». صحبت وکنید

 های فارسینوشته. ماشین2-8-2-2

باه  » ،«باا راوناده صاحبت وکنیاد    » ،«رشیدن ممناوع سیوار» ،«در راهرو حررت وکنید» ،«سر جایتان بنشینید لطتاً»

هااا رو ازینااه ه ساابقت بویااری هما  ااا » ،«باه سااالمت برساااوید  یاادآهسااته براو» ،«صاندلی راونااده تکیااه وکنیاد  

 «بوق وزن.»و  «ریوو افهیق وهیدی ول ریبوی ریایم سبقت» ،«داشبورده

 های عربی و فارسینوشتهدر ماشینکننده فراوانی نقش تنظیم .2 جدول

 کارکرد ردیف
 بسامد

 فارسی عربی
 55 524 دادندستور 5
 66 515 دادنهشدار 6
 35 626 عجم 6

 5عاملینقش ت. 2-8-4

شاود.  اساتتاده مای  ( 66: 5366)هلیادی،   «برای ایجاد روابط اجتماعی و تعامل باا دیواران  »این وق ، از زبان  در

هاا تاابع عوامال    ایان تتااود  »ها متتاود اسات.  ا ووع و شیو  عرر  آنامّ ؛ها هستد رالمی در هم  زبانتعامال

 (.525 :5636)فارسایان و فسانقری،   .« ماع هساتند  عی، فرهنوای و ماذهبی جوا  هاای اجتماا  فرازباوی ماوند ویژای

یور باا یکاد  زماان  وویم و مخا ب( هام ها ماهیتی تعاملی دارود، دو رف این ارتبا  )ماشینووشتهاارچه ماشین

در عبااراتی راه بار متااهیم زیار       این وقا  ها فرری است. این ووشته بیشترِ مخا بِ رنند؛ زیراتعامل برقرار ومی

راردن،  ر، عاذرخواهی، دعاود  پرسای، خاداحافظی، تعاارف، تشاکّ    : احاوال رناد ، باروز مای  دداللت داشته باش

، راردن سارزو   ،دلاداری اارفتن،  قاول دادن، راردن، قاول  ذیرفتن و وپذیرفتن دعود، پیشانةادرردن، تشاویق  پ
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، تعااملی وقا   تر منظور بازومایی دقیقاار به ؛دادنو پاسخ فی اشخاصرردن، بیان آرزو، معرّ، دعارردنشکایت

 استناد ررد: از هر دو زبان، زیرهای عباردتوان به دوبال مصداقی باشیم، میبه

 های عربینوشته. ماشین2-8-4-8

رفیقی ویست ره قابال   «:دىنصاحب مفيشَصاحب» .بیا سمت من، بدو «:ميليَعلي اَميلي». مای  دلورمیمان شدید «:دىنوانورَ »

ه حرفای داری،  ااا  «:عنتي َكتالقَقولتوَلتو» .لت رمه پم از  دور شاو اار تحمّ «:سعيَعين َألوَألبكَخفيفَ» .رفاقت باشه

 ه.ایرمی ایهمسر دیوهمامان  االّوجون آرو  برو، بابا «:زَعليكماماَسىنىنجوَ َ!الَتسرعَايَاباب» .بزن

 های فارسینوشته. ماشین2-8-4-2

ای رااش  »و  «رو ویبره تا براد برقصم موبایلتم بزار  اوشی» ،«؟دی تعمیار  رنای  ااه بوم خرابتم، قول مای »

 «.شدیمبزرگ ومی

 های عربی و فارسینوشتهدر ماشینفراوانی نقش تعاملی  .4جدول

 کارکرد ردیف
 بسامد

 کارکرد ردیف
 بسامد

 فارسی عربی فارسی عربی
 6 6 فی اشخاصمعرّ 2 56 56 سال  و خداحافظی 5
 5 6 دادننةادپیش 3 3 6 رردنتعارف 6
 55 6 رردنتشویق 51 51 5 رردنشکّرت 6
 5 4 دادنجواب 55 55 6 پذیرفتنرردن و دعوددعود 4
 6 6 دادنقول 56 6 6 رردنآرزو 6
 55 2 رردنسرزو  56 4 4 دادندلداری 5
 556 21 جمع 54 2 3 رردنشکایت 6

 5نقش فردی. 2-8-3

)هلیادی،  « .شاود رساان بیاان مای   پیاا   احساساد و عوا ف شخصی و حاالد روحای و رواوای  » در این وق 

در  ،ف و بیاان عالیاق داشاته باشاد    ب، اظةار ررایت، ووراوی، تأسّی ره داللت بر تعجّهاید(. عبار45: 5366

 راونداان عربی و فارسی به شرح زیر است: ادبیّادوق  فردی در رار رفته است. این وق  زباوی به

 های عربینوشتهماشین. 2-8-3-8

وقات  هر «:نشتىنلَاأل تراحَ تيَاألقتيارَيتيَإدتياَكلمتا». تار میشای  تر میشای، خوشاول  چه بزرگهر «:کربَحتلیکلَماَت»

قبار مناو تاو خاودش      «:قتربَدلمتينَوالَدنيتاَتت لين» .رناه قدر میاد و دست  رو دراز می دست میاریم، قضا وخوشبختی به

عت َ» .رثیتاه وی  عقرب بةتر از راوند   «:جربأسادقَقرصةَعقربَوالَ» .میر ( بةتر از خوارشدن در دویاستجمع رنه )ب
 واامردی خاا ر  باه َ«:حبتابالكتالبَمتنَرتيرَاألَعشتقتَ ». اارده زخم حسود باه خاودش برمای   چشم «:احلسودَ يهتاَعتود

                                                                                                                                                          
1. Personal 



 8431، تابستان (43)پیاپی  2، دورة نهم، شمارة نامة ادبیّات تطبیقیکاوش 43
 

 .  مار بةتر از دوستی با دختر استوی «:عضةَحيةَوالَحبَسنية» . ها شددوستان عاشق سگ

 های فارسینوشته. ماشین2-8-3-2

 ،«تاوان فةمیاد  ت را همیشاه از یاه لحظاه وبودوات مای     ارزش بودو» ،«دیرن عادد وبودوم به است کیوزد انیپا»

فکار  »و  «پیار شاد  پیار تاو ای جاواوی     » ،«به دویا اومدیم و دویاا باه ماا ویوماده    »، «قراییبناز  به تو آیتا ره بنز ف »

 «.ررد دم  ارمه ولی سرش ارمه می

 های عربی و فارسینوشتهدر ماشینفراوانی نقش فردی  .3 جدول

 کارکرد ردیف
 بسامد

 کارکرد ردیف
 بسامد

 فارسی عربی فارسی عربی
 56 26 بیان عالیق 4 66 46 رردنبتعجّ 5
 34 516 اظةار ووراوی 6 65 23 فاظةار تأسّ 6
 664 621 جمع 5 64 55 اظةار ررایت 6

 5نقش اکتشافی. 2-8-2

رناد و یاا چیازی    رند و درباار  چیازی ساؤال مای    العاد میبه رمک زبان رسب ا ّرسان پیا »در این وق ، 

در ایان وقا  زبااوی     ،های زیر داشته باشندی ره داللت بر پرس هایدعبار (62: 5366)هلیدی،  «.ایردفرامی

سایدن،  سای را پر اود: پرسیدن زمان رویداد، پیویری دلیل یک رخداد، سراغ رسی را ارفتن، وظر ررار رفتهبه

. ... ، پرسا  از خصوصایاد افاراد، پرسایدن قیمات اشایاش، پرسا  در ماورد تصامیماد و         خواستنالعادا ّ

 اود:رار رفتههای زیر در این ووع وق  زباوی بهووشتهماشین

 های عربینوشته. ماشین2-8-2-8

تاو زیباایی و زیباایی    وقتای   «:؟وناجلمالَ كيفَعباد َالدعشقَوأنتَمجيلَحتبَ » راوندایم چطوره؟ «:؟كيفَترىَقياديت»

 روی؟رجاا مای   (وا افال یةاویی ) ابوعلی «:َةعلىَرفلتَعليسَوأودنَ» ؟شوودهایت عاشق وپم چرا بندهرو دوست داری، 
هاا بیاداری، چارا    عزیاز  راه شاب    :«؟عزدتزيَستاهرَمتاَود َتنتاق» .؟خاوای چی می وهلل، پم آره «:ايَوهللاَوشَتب »

 ه خا ر ویم ریال از هم جدا بشیم؟پپسی! واقعا ارزششو داره ره بَ«:رايلَفيَدفرقناَنصعقولةَايَسيبس». خوابی؟ ومی

   های فارسینوشته. ماشین2-8-2-2

 ،«این ویسان آبی راه مایون راو؟   » ،«آیا از زودای من راری هستید؟» ،«من، مةمان ریستی؟ شد آرزوی ام»

 ،«ار یعنای چاه؟  خدایا این انباد دوّ » ،«ی؟رنبا من ازداوج می» ،«وبود؟ ماه واس بود مهه واسه ربود آسمان نیا»

هاا رو  یاراواه » ،«لایالی مان رجاایی؟   » ،«وظرتون در مورد من چیه؟» ،«ریه ره  م وداره؟» ،«روزاار با ما چرا؟»

 «به رجا چنین شتابان؟»و  «وظرد چنده؟این ولوو به» ،«رسیم؟ری خووه می» ،«ریزن؟ری می
                                                                                                                                                          
1. Heuristic 
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 های عربی و فارسینوشتهدر ماشینقش اکتشافی فراوانی ن .2 جدول

 کارکرد ردیف
 بسامد

 کارکرد ردیف
 بسامد

 فارسی عربی فارسی عربی
 6 6 پرسیدن دلیل واراحتی 5 6 4 خواستنالعادا ّ 5
 6 6 پرس  از تصمیماد 6 6 4 پرسیدن زمان 6
 6 5 پرسیدن عالئق 2 1 6 ارفتن از رسیسراغ 6
 1 6 پرسیدن قیمت 3 5 6 اد اخالقیپرس  از خصوصی 4
 55 61 جمع 51 6 4 پرسیدن وظر 6

 5لینقش تخیّ. 2-8-2

رناد باا   لاذا ساعی مای    ؛با استتاده از این وق  زباوی در پی ایجاد یک دویای خیالی برای خود اسات »رسان پیا 

باه  . (63: 5366دی، )هلیا « .لای داشاته باشاد   هاای تخیّ ساازی سارایی، صاحنه  پاردازی و لطیتاه  هقصّ شعرسرایی،

 ت رنید:های زیر دقّووشته ماشین
 های عربینوشته. ماشین2-8-2-8
روی ایان   :«البوستةَكهالىنلت علتیَهاليوستة». خاا ر  ام فاراوان راوناد  تارسای شاد       بهَ:«العمتوميَقتَ مهوميَس تَنَكثرَ مَ »

، حارر  در استکان شانا  (5) ائت  بةبةانبا سرِ لج  :«ا وجلَإبسىنكانَعلىَعنادَالبهبهتان». بو  هم ایرد اومد هپافشاری، ی

 .خربازی درویار،  رف مقابلت خرتره :«الَ حشَحمسوسكَأجحش» .رنم

 های فارسینوشته. ماشین2-8-2-2
اهلل راردیم و قساط   بسام » ،«سیوار بعد چایی، چایی بعاد سایوار   ی  دو ایتی تتسیر این دو حرف است:آسا»

 فکار  وکان » ،«زواد بیچااره وااووا   وااووا هام جاوش شایرین مای     » ،«از بعدیا به لطف بعضیا سیر شدیم» ،«آ از شد

جاا ساخن از  یبات    هر» ،«شاکالتی  ماا  واسه التی همه واسه» ،«را تنگ منزل آن فکر بکن /را روگ و  یآرا

 .«هوای حوصله ابریست»و  «درخشد، وا  باووان میاست

فارسیهای عربی و نوشتهلی در ماشینفراوانی نقش تخیّ .2 جدول  

 کارکرد ردیف
 بسامد

 فارسی عربی
 565 56 یشعرسرای 5
 56 66 یرایسلطیته 6
 524 31 عجم 6

 6رسانیالعنقش اطّ. 2-8-2

« الع اسات برسااود  ا ّا خبری را به شخصی ره از آن خبر بی» ره در پی آن است ،رسان در این وق  زباویپیا 
                                                                                                                                                          
1. Imaginative 
2. informative 
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« .شاود رویدادها و حوادث استتاده مای العاد، بیان واقعیاد، ا ّ»اوی برای . از این وق  زب(66: 5366)هلیدی، 

دادن، : خبار اساتتاده شاده اسات   . عباراتی ره داللت بر متاهیم زیر داشته باشد در این وقا  زبااوی   (62)همان: 

خبار  یار    ، تعریاف یاک حادثاه، بیاان زماان رویاداد،      ایهطقا العااد من صاد ظاهری افاراد را دادن، ا ّ خّمش

بارای رفاع ابةاا      دادنتصمیماد، اتتن قیمت اشایاش، پاساخ   ، بیان دلیل واراحتی، بیاندادن، آدر دادن منتظره

اواداز   العااد باا داوا  شانووده اسات و باه      مورد تناسب ا ّوشاوور وظر اوینده در» ،العادشیو  ارائ  ا ّ .و... 

اواد  راار رفتاه  در این وقا  زبااوی باه   وشت  زیر ره وبه چند ماشین. (62: 5365، 5)چاف «.ت داردیّخود پیا  اهمّ

 بنورید:

 های عربینوشته. ماشین2-8-2-8
إذاَكانَالشيطانَأسىناذَالرجتلَ هتوَستالَشتكَتلميت َ» .توزدو رم در جةنمد: حسود و رینه :«احلاسيَواحلاقيَ:إثنانَيفَالنار»

اندمووواه و وااز و    )ماشاین( ایان   :«ل يَ أمسترَوطبعتهَالت» .باوده زن  شااارد  پام قطعااً   هشیطان استاد مرد باش هاا :«املترأة

َ:«مامتاَحكىنلتيَستيانشَمشتاكلَنياَست مكتا َأنَأدمترَالتيَ إب» .دامااده جلود تاازه  :«سَجيدتيأمامكَمعرَ » ررشمه هم داره.
شاغل  َ:«روفَجربتنتاغلةَمتاَحقىننتاَست َال  تالش ت» .ویساتیم  دردسار دوباال  دویا رو وابود رنم ولی ماادر  بةام اتات:     تووممی

 رنیم.روی میداریم پیاده :«قاعيدنَسنىنمش ى» .واه وبود؛ بلکه شرایط مجبور  رردبه دلخ راوندای
 های فارسینوشتهماشین. 2-8-2-2

یکی هسات راه   » ،«ریلومتر تا بیرجند دَه» ،«وواه رن چه قشنوم» ،«خیلی مةربووم» ،«شویدوزدیک می زابلبه »

 مان  از هماه » ،«باار  دوباال  هساتم  مان  اری دوبال اردودیم همه» ،«ووین به اووشتر سیستان» ،«وبودش وابود  ررده

چاوب  د: وادار  سه چیاز صادا  » ،«یوسف یازده برادر داشت ولی حسین یک برادر» ،«زن راوند  از من ترسنیم

دو تاا چیاز   » و« اادا  مارگ  و ثروتمناد  وناگ : صادا  ودارد ایدو نیا در زیچ دو» ،«مرگ فقیر خدا، عیب  نی و

 .«حرف حساب یکی حرف متتجواب ودارد یکی 

 های عربی و فارسینوشتهدر ماشینرسانی العفراوانی نقش اطّ .2 جدول

 کارکرد ردیف
 بسامد

 کارکرد ردیف
 بسامد

 فارسی عربی فارسی عربی
 56 62 بیان واراحتی 6 2 55 دادنخبر بد 5

 56 64 بیان تصمیماد 2 6 2 دادنآدر  6

 6 55 زمان بیان 3 55 53 دادنصاد ظاهریمشخّ 6

 51 56 دادن پاسخ ابةاماد 51 51 56 دادن خصوصیاد اخالقیالعا ّ 4

  6 55 ایالعاد منطقها ّ 6

 22 566 جمع 55 6 2 تعریف حادثه 5

                                                                                                                                                          
1. W. L.Chaf 
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 هاداده تحلیل آماری. 2-2

سای و  هاای فار ووشاته ااواه در ماشاین  های هتات وق  دهند  فراواوی و درصدها و ومودارهای زیر وشانجدول

 عربی است:

 های عربینوشتهگانه در ماشینهای هفتفراوانی و درصد نقش .1 جدول

 اکتشافی تعاملی لیتخیّ ابزاری رسانیالعاطّ کنندهتنظیم فردی 
 جمع کلّ

 نقشهفت 

 کلّ جمع

 هانوشته ماشین

 5111 5566 61 21 31 566 566 626 621 فراواوی

 --- %511 %6 %6 %2 %55 %54 %66 %66 درصد

 های فارسینوشتهگانه در ماشینهای هفتنقشفراوانی و درصد  .3جدول 

 اکتشافی ابزاری رسانیالعاطّ کنندهتنظیم تعاملی لیتخیّ فردی 
 جمع کلّ

 نقشهفت 

 کلّ جمع

 هانوشته ماشین

 661 241 55 61 22 35 556 524 664 فراواوی

 --- %511 %5 %6 %55 %56 %54 %65 %63 درصد

 (%66) و عربای  ( %63) هاای فارسای  ووشاته در ماشین بیشترین بسامددهد ره ها وشان میایس  این جدولمق

رساان( و  رنند  احساساد و عوا ف شخصی و حااالد روحای و رواوای پیاا     مربو  به وق  فردی )منعکم

آاااهی از اماور(   الع و رساان باه رساب ا ّا    پیا  رنند  تمایلرمترین بسامد مربو  به وق  ارتشافی )منعکم

زباان اسات راه    ارتبا  تنواتنگ فرهنوی میاان ایاران باا رشاورهای عارب      یکی از دالیل این مشابةت، است.

های واالی آن و وجاود عوامال فکاری، عقیادتی و وةادهاای ارزشای و علمای مشاترک میاان          اسال  و آرمان

 زباوان به آن عمق بیشتری بخشیده است.ایراویان و عرب

 یاان اقشاار مختلاف جامعاه، بخا  قابال      دلیل رثارد اساتتاده از ماشاین در م   ها بهووشتهشینجا ره مااز آو

ظااهر واامرتبط   وجاود سااختارِ باه    رناد، افاراد جامعاه را مانعکم مای    از ةی از فرهناگ و زباانِ اروهای    توجّ

، واد ف و ووراوای برخاوردار بود  اظةاار تأسّا  از ساازورار ر نشای   ا لاب  راه   های مربو  به وق  فردی عبارد

معاصار   ادبیّااد ویژه هنر و به»زیرا  ؛استعرب و ایراوی معاصر  یهااجتماع اوسان حارم برتشوی   دهند وشان

درواقاع یاک بیناامتن اسات راه       ماتن ادبای  و هر  (42: 6116، 5)فرو «.دارای وظامی بسته و مستقل و تنةا ویست

. (62: 5336، 6)آبراماز  «باشاد مای روز سیاسی  دی ازجمله مسائل اجتماعی وتالقی و تقا ع متاهیم متعدّ محلّ»

ویاز چناین    راوناداان  ادبیّااد وجاود دارد، در   اجتمااع هاای مختلاف در   ره دادوستدهای ادبی به شکلازآوجا

                                                                                                                                                          
1. J. Frow 

2. M. Abrams 
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 رویکردی آشکار است.

و زبااان عااربجوامااع در  ایاان مورااوعادایاری  هااا و رویکردهااای اووااااووی در شااکلعوامال، زمینااه 

مارد   اجتمااعی   وومیدیسخن از  ت.اسبودهر ثّؤوق  داشته و م راونداان ادبیّادبع آن تو بهزبان معاصر  فارسی

هاا ماراوده دارواد،    آن جامعاه و جاوامعی راه باا آن     فرهنوی و اجتماعی مسائلارفتن بدون دروظر یک دوره

ی  تشاو  اسات.  جةاان معاصار را دربرارفتاه    واقاع رالّ  چنین وورشی در ؛رسدوظر میراری بیةوده و عبث به

آ ازار عاد  اوساجا    »برورر قرن هتدهم را قدری آشکار است ره در دویای مدرن بهحارم بر اجتماع  رب 

ووساان از تمرراز بار عقال     » ؛ زیرا از آن دوران به بعدداودمی (465: 5343، 5)رنر «و ویز دوااووی ذهنی اروپا

 (6)وردای عظایم در دوران مادرن  رخوةایت منجر به سَری و احساساد در عصر رماوتیک، دردر عصر روشنو

، باه اوعکاا     رب شاعران و وویسنداان دور  معاصر»است ره له سبب شده ئاین مس. (41: 5333، 6)بلو  «شد

 .(56: 5331، 6)بنتلی و برورر «.ل در آثار خوی  بپردازودیأ  و واامیدی پم از جنگ جةاوی اوّ

 ،ووشات  هار دو زباان   ماشاین هاای  در اازاره  وق  فردید ه راربرشد، بسامد قابل توجّه به آوچه اتته توجّبا

 ادبیّااد  ،هماین دلیال   ط اجتمااعی روزااار معاصار اسات و باه     از شارای  دهند  تأثیرپذیری جوامع شارقی وشان

از واامیادی و تنازّل    هماوناد جواماع  ربای    د رهنرنتزلزل روحی وسلی را منعکم میعربی و فارسی راونداان 

هاا وشاان   ووشاته ین بساامد ماشاین  ازدیورساو، دوما  ؛ اسات ل در رواج  گ جةااوی اوّ های پم از جنمعنوی سال

 هاایی اسات راه   دارای تتااود  ههاای قابال توجّا   با وجود شباهتعربی و فارسی  راونداان ادبیّاددهد ره  می

خشایده  ویاز ب د و یواوه متترّای به اوینداان هر زبان جلوه هماوی دور ررده ووتایج پژوه  را از یکساوی و این

 ریاق شعرسارایی،   رنناد  دویاای خیاالی از   )مانعکم  لای هاای فارسای از وقا  تخیّ   ووشتهماشیناز % 65 است.

اااه  یبرای افزووی قدرد تأثیر و القاای معااوی باه مخا اب، تجلّا      سرایی( برخوردارود رهپردازی و لطیته هقصّ

ماداری  قااوون  رنناد  )مانعکم  رنناده ؛ در حالی ره وق  تنظیماست دیمتعدّ متاهیم فرهنوی و ادبی و هنری

 ادبیّااد هاای برجساته در   از شااخص  (%66) دلیال بساامد بااال   باه ( رسان و تمایل او به رنترل رفتار مخا بپیا 

ی در خلاق اوضابا  رااری و اجتمااعی دارد،     اووه موارد ره رارررد خاصّا در این زبان است.راونداان عرب

چاه  دن اویناده و مکنووااد قلبای او، آو   شا جاای برجساته  به»شود؛ زیرا ر میترین ارتبا  با مخا ب میسّصریح

« اسات صای حقیقای یافتاه    تشخّ ،مساتقیم  ای اسات راه باا خطاابِ    رند، مخا ب و شانووده بیشتر ومود پیدا می

 (.614: 6116، 4)دلکون
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 گیری. نتیجه4

ةی از فرهناگ و  تاوجّ امعاه، بخا  قابال   مختلاف ج  هایرقشا یان استتاده از ماشین درم فراواویدلیل ها بهووشتهماشین -

راوناداان   ادبیّادتحلیل محتوای  ،جامع  آماری دلیل این استردایِرند؛ بهافراد جامعه را منعکم میمسائل اجتماعی 

 ت رمک شایاوی خواهد ررد.سی هر ملّشناشناسی و فرهنگواقع به اوساندر

یکای از  . اسات و دارای تشاابه  رناد  صای را دوباال مای   الووی مشخّی وظر زباوها ازتهووشموجود در این ماشین ادبیّاد -

هاای واالی  زبان است راه اساال  و آرماان   دالیل این مشابةت، ارتبا  تنواتنگ فرهنوی میان ایران با رشورهای عرب

ری به آن عماق بیشات  زباوان و ایراویان شی و علمی مشترک میان عربآن و وجود عوامل فکری، عقیدتی و وةادهای ارز

و فارسی مرباو  باه وقا      عربیهای ووشتهدهد ره بیشترین بسامد در ماشینوشان میهای آماری بررسی بخشیده است.

ووشات   های ماشاین ه راربرد وق  فردی در ازارهو رمترین بسامد مربو  به وق  ارتشافی است. بسامد قابل توجّفردی 

 .زبان از شرایط اجتماعی روزاار معاصر استفارسین و زباعربدهند  تأثیرپذیری جوامع هر دو زبان، وشان

ه دارای های قابل توجّا د شباهتبا وجوعربی و فارسی  راونداان ادبیّاددهد ره ها وشان میووشتهدومین بسامد ماشین -

 اسات. ه یواوه ویاز بخشاید   ایبه اوینداان هر زبان جلوه دور ررده وهایی است ره وتایج پژوه  را از یکساوی تتاود

لی برخوردارود ره برای افزووی قدرد تأثیر و القای معاوی باه  های فارسی از وق  تخیّووشتهةی از ماشینتوجّبخ  قابل

از  دلیال بساامد بااال   نده باه رنوق  تنظیم رهحالیاست؛ دردی دّااه متاهیم فرهنوی و ادبی و هنری متعیمخا ب، تجلّ

 زبان است.ان عربراوندا ادبیّادهای برجسته در شاخص

 هانوشت. پی3
های عامیاوه برای اشاره المثلرنند. از این وا  در ررببةبةان وا   ائت  بسیار ثروتمندی است ره در رویت زودای می( 5)

 شود.ثروتمند استتاده می هایبه آد 

ل تحات  هاای جناگ جةااوی اوّ   در  ول سال  نایی است ره جامع   رب را ادبیّادای از زیرشاخه منظو ، ادبیّاد( مدرویسم در 6)

ی برای رفاع یاأ  و   حلّبه یافتن دیدااه جدید و رشف راه شاعران و وویسنداان دور  مدرن،»است ره قرار داده و سبب شده  تأثیر

ر مادرن،  تتکّا  هاای یکی از جنبه ،شده به آوچه اتته توجّ با (.56: 5331)بنتلی و برورر،  «واامیدی پم از جنگ جةاوی اول بپردازود

بدبیناواه باا درک شاکنندای اوساان و جةاان       بردن ووارایان باه دیادااهی تقریبااً   پناه»رد و تحقیر دور  پی  از دوران مدرن است. 

اسایختوی اوساان مادرن اسات،     هام از رنناد  حامّ  ها ره منعکم. مجموع  این تالش(62: 6116)برورر،  «.متةومی دیرینه است

 است.اشوده  معاصر  رب دادبیّاا در ر یفصل جدید

 منابع

 . الطّبعة األولی، اإلسکندرية: ملتقی الفکر.النظامي: مدخل إلی النظرية اللغوية عند هاليدي اللّغةعلم (. 1002أمحد حنلة، حممود )
 :موقددددددددددددددددد  عر يددددددددددددددددداح الّدوليدددددددددددددددددة«. عبددددددددددددددددداراح الّ ددددددددددددددددديّاراح إ  دددددددددددددددددا  عددددددددددددددددد   واح أ ددددددددددددددددد ا ا(. »10/00/1022أمحددددددددددددددددد، ر   )

http://www.arabiyat.com/content/1372.html 
 (،22) 22. األثددر: مددر   قاد ددي جامعددة. ايهاليددد مايکددل منظددور مدد  املقددا    دديا  وعالقتدد  صالددنّ  طبيعددة(. 1022) شددريفة  ل ددوح،

220-210. 
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: هاا وارووشاته ید یفرهنونیب لیتحل و ها یارا یبررس مقال  در .(5636) مقد یمرادمصطتی  و ، محمّدحسنانیریتحر

 .655-536 (،6) 6 ،یزباو یجستارهادوماهنام  . خاموش ماناتت

 .http://www.almothaqaf.com: املثّقف   يفة. اللّغة وظائف نظرايح(. 1021) مجيل محداوي،
 .202-28 (،12) 5 ،اللغوية املمارساح. االجتماعية  انيةواللّ  العامة  انياحاللّ   ني الّلغة وظائف(. 1022)  الل در ل،
 یهاا وقا   براساا   میاموزیا ب یفارسا  مجموعا   یخواوادار  متاون  یبررسا  .(5635) پاور یعل دمحمّ و حدائق ،ییررا

 .563-556 (،6) 5 ،زباوانیفارس ری  به یفارس زبان آموزش وام پژوه  .یدیهل دااهید از زبان ااو  هتت

. لیا اردب و تةاران  یهاا وووشاته خودر یِشاناخت زباان  یبررس(. 5631) سیّد مةدی سمایی و مسعود شةبازی ؛بةمن یزود

 .615-526 (،4) 4 ،رانیا یفرهنو قادیتحق

 اهلل. چاپ اوّل، تةران: سمت.. ترجم  رحمتیان، روحزبان رویکرد ارتبا ی در آموزش(. 5622ژرمن، رلود )

 /http://www.alnoor.se. :موقددددددددددددددددددد  النّدددددددددددددددددددور للّدراسددددددددددددددددددداح«. الّلغدددددددددددددددددددةوظدددددددددددددددددددائف » (. 12/0/1000شدددددددددددددددددددط ، حممدددددددددددددددددددد )

article.asp?id=58391 
  یااوظر  یاابرپا رااوثر سااور  یساااختار ریتتساا(. 5634) زاده و ساایّد محمّاادراظم  با بااایی؛ حساان وقااییعلاا ،یصااادق

 .55-46 (،66) 5 ،یریتتس مطالعاد. یدیهل مندوظا  یاراوق  یشناس زبان

 .العريب الفكر دار: القاهرة بعة األولی،طّ ال. غوياللّ  االجتماع علم(. 2005) عبدالفتا  عفيفي،
هاای فرهنوای در ارتبا ااد میاان ایراویاان و فراوساویان بار        تغیّر(. بررسی م5636فارسیان، محمدررا و آزاده فسنقری )

 .536-566(، 6) 6 جستارهای زباوی، : اسا  الووهای زباوی. داوشواه تربیت مدرّ

 .111-102 (،10) 2 ،اإلن انية العلو  ةجملّ . الّلغة وظائف ظلّ  يف غوياللّ  خطيطالتّ (. 1022) دليلة سعيداين،  رحي
 ود إمساعيددل  ددال. الطّبعددة األولددی،. مرمجددة: ال ددعيد، عائوددة موسددی وحممدداللّغددةأسددالي  ومبددادت يف معلدديم (. 2008 رميددا ، دااي  الرسدد  )

 الرايض: جامعة امللك سعود.
. زباان  یشاناخت جامعاه  دااهیا د زا یفارسا  و یسا یاوول زباان  در هاا المثال رارب  یامقابلاه  یبررس (.5622) لدای ،یفالح

 .رازیش داوشواهشیراز:  ،ارشدیسرارشنا وام  انیپا

. یدیا هل ماتن  اوساجا   اریا مع براساا   زباواان یفارسا  یتلتنا  یهاا اماک یپ یاتتماو لیتحل(. 5635) زهرا ،یبریخیقاسم
 .یفردوس داوشواهمشةد:  ،ارشدیسرارشنا وام  انیپا

 یدیا هل یوقشا  مندوظا   یوظر یبرمبنا  مقدّ دفاع نیمضام یاذاروا  یبررس(. 5636) تبار یمحب ن؛یوسر مرزبان، ملک

 .666-531 (،3) 6 ،یپژوهزبان. پورنیام صریق اشعار در

 :11موقدددددددد  ر دددددددديف. بدددددددّد عدددددددد  الددددددددّ احال ّددددددددياراح يف األرد  مدددددددد  وسدددددددديلة نقددددددددل إلددددددددی وسدددددددديلة للتّع(. 12/2/1022منددددددددري،  ديدددددددد  )
http://raseef22.com 

 . الطّبعة الثّالثة. القاهرة: دار الّنور.اللّغة ق  (. 1002عبدالواحد ) وايف، علي
جامعددة  ،. رسددالة ملاج ددتّعينددة الليددي علددي للقددا  ريودد  ن ددي  يالّدد ائرالطّدد ةق ّدد ديباأل اخلطددا   دديالنّ  االم ددا (. 1022) جدددرة مييندة

 .ورقلة
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 علميةمقالةَ

َبَاملقارنَ)األدس َالعريبَوالفارسي(ذوثَيفَاألد
43َ-20،َصص.0331َ،َصيفَ(43)2َجامعةَرازي،َالس نةَالىن اسعة،َالعيدَ

َهالييايَمنَمن ورةَوالفارسيَ َةالعرسيَ َاراتَيفيَ للعباراتَاملکىنوسةَعلیَالسَ ةَدراسةَلغودَ 

 0آابدي ائزهَعربَدوسف
 ، زا ل، إيرا جامعة زا لاآلدا  والعلو  اإلن انّية، کلّية  ،ة وآدا االفارسيّ  الّلغةأستا  موارک يف ق م 

2َآابديعبيالباسطَعربَدوسف
 ، زا ل، إيرا جامعة زا لکّلية اآلدا  والعلو  اإلن انّية،  ، اة وآداالعر يّ  الّلغةأستا  م اعد يف ق م 

06/9/0441ََالقبول:َ 62/5/0441َالوصول:

َامللخ ص
ة  دراسدة  دانياح االجتماعيّديهدتّم علدما اللّ . اللّغدةد علدی ردرورة  هدم فتلدف وظدائف اطق  ا، وه ا األمر يؤکّ النّ مبعزل ع  اجملتم   اللّغةميک   هم  ال

ة، ة، والتنظيميّد: الوظيفدة األداميّدييف سدب   اداح وهد اللّغدةإ  حّدد وظائَف  (0991)؛ وم  منظّريها مايکل هاليداي اللّغةأتثّ جوان  اجملتم  علی 
 غويددة. ومبددا أ ّ مط يف مجيدد  االسددتخداماح اللّ أندد  ميكدد  متبّدد ا هدد ا الددنّ  هاليددداية. يعتقددد ة، واإلعالميّددة، واالستکوددا يّ اخلياليّددة، و خ دديّ ة، والوّ والتفاعليّدد

، ي الّ ديّاراحائقيت معدي   يهدا طبقدة الّ دقا دة الّدملعد  دورام هامدام يف عدرض الثّ  -اللّغدة و دفها نوعدام مد  أشدکال  -اراح يّ العباراح املکتو ة علی الّ د
ب  ة و لدك کودفام عد  جواند  الّودة والفارسديّ اراح العر يّديّ يف العباراح املکتو ة علی الّ د بعة هلاليدايال ّ  اللّغةيني وظائف سة م عی إلی مبرا ه ه الدّ 

عت ه ه العباراح، مثّ حالّلت و قام ملدنه  التّ واال رتا   ني اللّ  املکتو دة العبداراح  تدائ  إ  أ ّ  ليدل املوردوعي. موّد النّ غتني. ولت قيق ه ا اهلدف مجا
ّام م  القيم املودرتكة يف اجملتمعداح العر يّدة والفارسيّ العر يّ  للّغة اراح يّ علی ال ّ   معيّندام. ة، ومد  حيدا البنيدة  تتبد  منطدام لغدواّيم ة واإليرانيّدة معکس جزءام كب

ة خ ددديّ ة إلدددی کثددرة مدددرّدد الوظيفددة الوّ يّ راسدداح اإلح ددائموددّد الدّ تهددا. عو  وإثنوغرا يأنثرو ولوجيددة الّودددائقني إلددی ي دراسددة أد  الّ ددد علددی هدد ا مدددؤدّ 
ة ة واإليرانيّدددتار عددد  أتثّدددر اجملتمعددداح العر يّدددة مکودددف الّ دددة هلمدددا. وهددد ه اإلح دددائيّ ة وقلّدددة مدددرّدد الوظيفدددة االکتودددا يّ ة والفارسددديّ للعبددداراح املکتو دددة العر يّددد

 .ة يف الع ر احلارر مباشرةروف االجتماعيّ  لظّ 
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