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چکیده
در اين پژوهش به بررسی مشکالت موجود در انتخاب معادل برای دستههایهممعنای (دسمعناهای) فارسنت پرداختهشد .اهميت
اين پژوهش به اين لحاظ است كه نتايج آن میتواند در طرحهای آينده مربوط به تکميل فارسنت و ساخت شبکههایواژگانی
ديگر يا تخصصی مورد استفاده قرار گيرد .با توجه به وجود سه دسته از مشکالت جهت انطباق وردنتها بر همديگر شامل الف.
مشکالت ناشی از سختی در تمايز معنايی در وردنت مبدأ ب .مشکالت ناشی از اصول حاكم بر وردنت مبدأ و منابع زبان مقصد و
ج .مشکالت ناشی از تفاوتهای ذاتی بين زبان مبدأ و مقصد ،به تحليل موارد يافت شده در فارسنت پرداخته شده است .اين
پژوهش سعی بر پاسخ به سواالت زير داشته است :مشکالت موجود بر سر راه انطباق دسمعناهای فارسنت با وردنت چه میباشد؟
چه مشکالتی بسامد بيشتری دارند؟ آيا تفاوتی بين مشکالت موجود در انطباق فارسنت با وردنت و انطباق در ساير وردنتهای
موجود وجود دارد؟ حجم نمونۀ مورد بررسی كه به شکل تصادفی انتخاب شدهاند  3552دسته میباشد كه شامل دسمعناهايی
است كه اولين عضو آنها با حروف >ع ،غ ،ف و ق< شروع شدهاند .مشکالت يافته شده به هشت دسته تقسيم گرديدند و بسامد و
درصد هر مشکل ارائه گرديد و برای حل برخی از اين مشکالت راههايی پيشنهاد شد .اين راه حلها میتواند در فرايند تکميل
فارسنت و يا پيش از ساخت شبکههایواژگانی ديگر يا شبکههایواژگانی تخصصی مد نظر قرار گيرد.
واژههای کلیدی :شبکۀواژگانی  ،وردنت پرينستون ،فارسنت ،انطباق اوليه ،انطباق ثانويه ،زبانشناسی رايانشی.
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 -1مقدمه
با توجه به حجم عظيم اطالعات موجود در جهان امروز و محدوديت انسان در بررسی آنها ،پرردازش زبران طبيعری از
نيازهای غير قابل انکار جوامع امروز میباشد؛ تا بدين طريق بتوانند سريعتر و به شکل بهينره بره اطالعرات مرورد نيراز خرود
دست يابند .اما پردازش زبان با اين اهداف هميشه به راحتی ممکن نبوده و خود نيازمند ابزارهرايی اسرت ترا نترايج حاصرله
دقيقتر و در واقع همان نتايجی باشد كه كاربر مد نظر دارد .اگر بره جسرتجوهای واژهای در موتورهرای جسرتجوی معمرول
توجه گردد متوجه حجم عظيمی از نتايج نامربوط در جستجو میشويم كه ناشی از پردازش بره لحراظ صرورت يرا فررم در
موتورهای جستجو است.
جهت حل اين مشکل و مسائل ديگرر در پرردازش زبران طبيعری خصوصرا مشرکل ابهرام در واژههرای مرورد جسرتجو،
دادگانی كه توجه افراد بسياری را در حوزه پردازش زبان طبيعی به خود جلب نموده است شبکۀواژگانی  3است.
اين دادگان متشکل از واحدهايی به نام دستههممعنا( 2دسمعنا) میباشرد كره عبرارت از واژههرای قابرل جرايگزينی در
بافتهای خاص به جرای يکرديگر اسرت (فلبراوم .)3311 ،دسرتههرایهرم معنرا خرود برا روابرژ واژگرانی از قبيرل شرموليت،
جزءواژگی ،بخشواژگی ،عضوواژگی و غيره پس از بررسی توسژ آزمونهايی كره بره ايرن منظرور طراحری شردهانرد ،بره
يکديگر مرتبژ شده و شبکهای از واژهها ايجاد میشود كه تصور بر اين اسرت كره برا توجره بره يافترههرای روانشناسری و
عصبشناسی زبان شبيه آن چيزی است كه انسانها در مغز خود دارند (حسابی و همکاران.)3111 ،
روابژ موجود در شبکه هایواژگانی به دو دسرته روابرژ درونزبرانی و روابرژ ميران زبرانی قابرل تقسريم اسرت .روابرژ
درونزبانی ميان دستههایهممعنا باعث ايجاد شبکۀواژگانی میگردد و روابژ ميان زبانی شبکهای را به شبکۀ ديگر انطبراق
میدهد .روابژ درونزبانی بين دستههایهممعنا قابل تقسيم به روابژ ميان اسامی ،روابژ ميان افعرال ،ميران صرفات و ميران
قيود می باشد .اين روابژ در شبکۀ واژگانی پرينستون كه تمايز مشخصی بين مقولههای كالم لحاظ می گرديد بيشتر برجسته
بود ولی در شبکههایواژگانی بعدی مانند شبکۀواژگانی اروپا و بالکان روابژ بين مقولهای نيز لحاظ گرديدند.
5

روابررژ درونزبررانی در پرينسررتون  3/5عبررارتانررد از ترررادف( 1بررين اعضررای دسررتههررایهررممعنررا) ،تضرراد ،1شررمول ،
جزءواژگی ،6استلزام  ،نوعی از ، 1باعث شدن ،3همچنين ببينيرد ،33مشرتق از ،33مشخصره ،32صرفت مررتبژ ،31شربيه بره 31و
صورت مصدری( 35وسن .)35 :2332 ،اين روابژ بجز رابطۀ ترادف كره برين اعضرای ير

دسرته هرم معنرا وجرود دارد در

جدول  3قابل مشاهده میباشند .در ادامه ضمن توضيح اين روابژ به ارائۀ مثال برای هر رابطه میپردازيم.
1

wordnet
Synset or synonym set
3
synonymy
4
antonymy
5
hyponymy
6
meronymy
7
entailment
8
troponym
9
cause
10
Also see
11
Derived from
12
attribute
13
Relational adjective
14
Similar to
15
participle
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جدول  )3روابژ معنايی در شبکۀواژگانی پرينستون ( 3/5برگرفته از وسن)35 :2332 ،

همانطور كه از جدول ( )3برمی آيد رابطۀ تضاد بين دسته های هم معنای متعلق بره سره مقولرۀ اسرامی ،افعرال و صرفات
وجود دارد كه مثالهای مرد/زن ،وارد شدن/خارج شدن و زيبا/زشت دارای اين رابطه می باشرند (سرتون چهرارم اشراره بره
روابطی دارد كه در يورونت حفظ گرديده يا تغيير نام پيدا كرده اند) .رابطۀ ديگرر شرموليت اسرت كره برين اسرامی برقررار
است و نمونۀ آن در انگليسی رابطۀ  slicer/knifeاست و يا رابطۀ بين زنبق و گل در فارسی كه زنبق نروعی از گرل اسرت.
رابطۀ سوم رابطۀ جزءواژگی است كه بين اسامی برقرار است و ي

اسم جزئی از اسم ديگر است مانند رابطۀ برين "بينری"

و "سر" كه بينی جزئی از سر است .اين رابطه به شکل كلی در نظر گرفته شده و به اقسام مختلرف تقسريم نگرديرده اسرت.
رابطۀ بعدی رابطۀ استلزام می باشد كه بين افعال برقرار است مانند رابطۀ خريد/فروش كه يکی مستلزم ديگری است .رابطۀ
ديگر رابطۀ باعث شدن است كه بين افعال برقرار است ،مانند رابطۀ بين كشتن و مردن .روابرژ ديگرر نيرز همرانطور كره از
جدول ( )3بر میآيد بين مقولههای مختلف كالم برقرار است.
موفقيت اين دادگان طی دهههای گذشته چنان قابل توجه بوده است كه شاهد اين موضوع مریباشريم كره بررای اغلرب
زبانهای دنيا طرحهای ايجاد آن به نتيجه رسيده است يا در حال انجام است .حتی برای زبانهايی با گويشوران محدود نيز
اين دادگان در حال ساخته شدن است (اوراو و همکاران 2331؛ فلبام و وسن  .)2332با مراجعه به تارنمای انجمرن جهرانی
شبکۀواژگانی 3میتوان زبانهايی كه برای آنها شبکۀواژگانی طراحی و ايجاد شده است مشاهده نمود.
برای زبان فارسی نيز مانند ساير زبانها طی طرحی شبکۀواژگانی ساخته شد كه در ادامه به آن پرداخته شده است.
 -2ساخت شبکۀواژگاني بان فارسي (فارسنت)
ساخت شبکۀواژگانی بررای زبران فارسری بره سرال  233و طررح كيروان و همکراران (  )233در دانشرگاه پرينسرتون
برمیگردد كه به نتيجه عملی منجر نگرديد .بعرد از ايرن طررح طری پژوهشری فاميران و آقاجرانی (  )233طرحری را بررای
ساخت شبکۀ واژگرانی صرفات ارائره دادنرد و سرحس روحریزاده و همکراران ( ، )2331منصروری (  )311و منصروری و

1 http:// www.globalwordnet.org/gwa
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همکاران ( )2333اقدام به ارائۀ طرح برای شبکۀواژگانی افعال نموده و در انتها حسابی ( )2333طرح ايجاد شبکۀواژگرانی
اسامی را ارائه نمود .اما آنچه جای خالی خود را نشان میداد ايجاد شبکۀواژگانی زبان فارسری در واقعيرت برود .ايرن امرر
سرانجام طی طرحی كه گزارش آن (شمسفرد و همکراران )2333 ،در كنفررانس برين المللری شربکۀواژگرانی ارائره شرد
محقق گرديد و با استفاده از نتايج طرحهای گذشته و همکاری گروهی متخصصران رايانره و زبانشناسران فرارسنرت پرا بره
عرصه وجود نهاد .طی اين طرح  33333دستههممعنا (دسمعنا) در دادگان فارسنت قرار داده شد و عالوه بر روابرژ درون
زبانی با استفاده از روابژ ميانزبانی با دسمعناهای وردنت پرينستون (از اين به بعد آن را وردنرت مریخروانيم) انطبراق داده
شد تا به اين وسيله با تمامی وردنتهای جهان متصل گردند .مروگر بررخژ فرارسنرت 3از طريرق وب قابرل مشراهده اسرت.
اخيرا اطالعات مربوط به شبکۀواژگانی ديگری نيز برای زبان فارسی بر روی تارنمای جهانی شبکۀواژگانی قابل مشراهده
است .اين پژوهش به بررسی مشکالت موجود در انطباق دسمعناهای فارسنت با وردنت و دستهبندی آنها پرداخته اسرت
و به دنبال پاسخگويی به سواالت زير بوده است:
 -3چه مشکالتی در انطباق دسمعناها وجود دارد؟
 -2بسامد كدام ي

از مشکالت بيشتر است؟

 -1آيا شباهتی بين مشکالت موجود در انطباق فارسنت با وردنت و انطباق ديگر شبکههایواژگانی و وردنرت وجرود
دارد؟
در ادامه پس از مرور فرايند ساخت شبکۀواژگانی فارسی به روش پرژوهش و بررسری دادههرا و سرحس تحليرل آنهرا
پرداخته شده است.
 -3چهارچوب نظری
انطباق در شبکههایواژگانی عبارت از يافتن معادلی برای دسمعنای شبکۀواژگانی مبدأ در زبان مقصرد مریباشرد كره
برای آن زبان شبکۀ واژگانی در حال ساخته شدن است و يا برعکس يافتن معادلی در شبکۀ واژگانی مبدأ برای دسمعنا در
شبکۀواژگانی مقصداست .اين امر با توجه به روشهای ساخت شبکههایواژگانی به شکلهای متفراوتی مرديريت مریشرود.
سه روش برای ساخت شبکههایواژگانی وجود دارد كه عبارتند از تلفيرق (ادغرام) ،گسرترش (توسريع) و سراخت براال بره
پايين( .حسابی.)2333 ،
در روش تلفيق ،ساخت شبکۀ واژگانی به صورت مستقل بدون استفاده از شبکه هرای واژگرانی ديگرر انجرام مریپرذيرد
مانند آنچه در شبکۀواژگانی وردنت پرينستون به عنروان اولرين شربکۀواژگرانی رخ داد  .فاميران روش سراخت شربکههرای
واژگانی هلندی ،سوئدی و آلمانی را از اين دست میداند (فاميان.)3116 ،
در اين روش بعد از ساخت ،انطباق دسمعناها با ساير شبکههرایواژگرانی در صرورت نيازانجرام مریپرذيرد .ايرن نروع
انطباق را انطباق ثانويه میناميم.
در روش گسترش ،دسمعناهای وردنت پرينستون ترجمه شده (معادليابی يا انطباق اوليه) و روابژ معنايی بين آنهرا نيرز
از اين وردنت گرفته میشود و سحس شبکۀ واژگانی مقصد بر اين اساس شکل میگيرد .نتيجه شبکۀ واژگانی ای اسرت كره
http://nlp.sbu.ac.ir/farsnet
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سوگيری زيادی به وردنت دارد .وسن ( )2332شبکه های واژگانی فرانسروی و اسرحانيايی و بنتری ولری و همکراران ()2333
ايتاليايی را از اين نوع شبکههایواژگانی میدانند.
به گفتۀ حسابی ( )2333در روش ساخت باال به پايين مفاهيم پايۀ (دسمعناهای) مستقل از زبان كه با بررسی شبکههرای
زبانی موجود به دست آمده و در همۀ آنها مشترك بوده ،در زبان مقصد معادلسازی شده و سحس واژگان پربسامد زبان
با استفاده از منابع موجود(مانند پيکرههای زبانی) شناسايی و واژگانی كه دارای جايگاه بااليی در سلسرله مراترب معنرايی
بوده و روابژ معنايی زيادی با مفاهيم ديگر دارند شناسايی میگردند و با استفاده از آنها دسمعناهای ويرژ زبران سراخته
میشوند .با بررسی و مقايسۀ دسمعناهای ويژ زبان با مفاهيم پايۀ مسرتقل از زبران و حرذف مروارد يکسران ،هسرتۀ شربکۀ
واژگانی شکل میگيرد .سحس با استفاده از منابع زبانی اقدام به گسترش اين هسته میگردد .در اين روش معادليرابی اوليره
و ثانويه انجام میپذيرد كه آن را متفاوت از دو روش ديگر مینمايد.
با توجه به اينکه در ساخت فارس نت از روش ساخت باال بره پرايين اسرتفاده شرده اسرت (حسرابی و همکراران)3111 ،
انطباق اوليه و ثانويه هر دو وجود دارد .نکتۀ ديگر در انطبراق شربکه هرای واژگرانی برر يکرديگر مشرکالت انطبراق اسرت.
كريستيا و همکراران ( )2331بره مشرکالت موجرود برر سرر راه انطبراق دسرمعناهای وردنرت برا شربکۀ واژگرانی رومانيرايی
پرداختهاند و به وجود سه دسته از مشکالت جهت انطباق وردنتها بر همديگر اشاره نمودهاند:
.3

مشکالت ناشی از سختی تمايز معنايی در وردنت مبدأ (وردنت پرينستون) شامل:

أ.

دسمعناهای يکسان يا دارای اشتراك

ب.

دارای تعاريف مشابه يا غيرمتمايز

ج.

دارای تعاريف مکرر

د.

مثالهای غيرمميز

ه.

فقدان شاملهای مميز 3يا داشتن شاملهای يکسان

و.

فقدان زيرشمولهای مميز

ز.

اشتراك واژگانی بين دسمعناها و شاملهايشان

ح.

تضاد بين اطالعات مربوط به شاملها و مثالها

.2

مشکالت ناشی از اصول حاكم بر وردنت مبدأ و منابع زبان مقصد

أ.

همۀ معانی در وردنت مبدأ يکسانند در حالیكه منابع زبان مقصد حاوی معانی اصلی و مشتقی میباشند كه

ويژهتر هستند.
ب.

منابع زبان مقصد برای اعضای دسمعناها دستهبندیهای كلیتری (و نه با دقت) نسبت به وردنت مبدأ دارند

شاملهای غیر ممیز عبارتند از دسمعناهایی یکسان که با توجه به آنها نمی توان بین دسمعناهای زیرشمول آنها تمایز قائل شد .برای مثال کریستیا و همکاران (:4002
 ) 11به معانی ( )7و ( snap ) 0اشاره مینمایند که دارای دسمعنای یکسان  moveبه عنوان شامل میباشند و بنابراین نمیتوان با استفاده از این رابطۀ شممویی

بمین

معانی آنها تمایز قایل شد.
)"snap(7) -- (move with a snapping sound; "bullets snapped past us
)"snap(10), click, flick -- (cause to make a snapping sound; "snap your fingers
move -- (move so as to change position, perform a nontranslational motion; "He moved his hand slightly to the right").
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ج.

همحوشی 3معنايی نظاممند در منابع زبانی مقصد

د.

معانی مجازی جديد كه در زبان مقصد وجود ندارد

ه.

عدم وجود اصطالحات در منابع زبان مقصد

و.

كلمات يا عبارات بسيار زشت كه در منابع زبان مقصد وجود ندارند

ز.

عبارتهای ساختگی در وردنت مبدأ

.1

مشکالت ناشی از تفاوتهای ذاتی بين زبان مبدأ و مقصد

أ.

معانیای در زبان مبدأ كه در زبان مقصد وجود ندارند

ب.

معانیای در زبان مقصد كه در زبان مبدأ وجود ندارند
معانیای كه در زبان مبدأ با ي

ج.

كلمه بيان میشوند ولی در زبان مقصد با معادلهای مركب آورده میشوند.

در زمان طراحی و ايجاد شبکۀواژگانی اروپرا (وسرن )2332 ،جهرت انطبراق دسرمعناهای مبردأ برا دسرمعناهای وردنرت
پرينستون چندين رابطه معرفی گرديد كه عبارت بودند از :معادل-مترادف ()EQ_SYNONYMكه در موارد تطرابق ير
به ير

مرورد اسرتفاده قررار مریگرفرت و مهرمتررين رابطره برود و روابرژ پيچيردهای ماننرد معرادل-نزدير

( )EQ_NEAR_SYNONYMكه مواقعی كه ي
ي

بره متررادف

دسمعنای مبدأ با چندين دسمعنای وردنت پرينسرتون تطرابق داشرته يرا

دسمعنای پرينستون با چنردين دسرمعنای مبردأ تطرابق داشرتند مرورد اسرتفاده قررار مریگرفرت؛ معرادل-دارای-شرامل

( )EQ_HAS_HYPERONYMوقتی دسمعنا خاصتر از دسمعنای پرينستون بود يا خالء واژگانی وجود داشرت؛ معرادل-

دارای-زيرشمول ( )EQ_HAS_HYPONYMكه اشاره به دسمعنای مبدأئی داشت كه تنها مریتوانسرت بره دسرمعنايی از
وردنررت پرينسررتون وصررل گررردد كرره برره لحرراظ معنررايی خرراصتررر بررود و تعرردادی ديگررر از روابررژ پيچيررده ماننررد
.EQ_HAS_HOLONYM, EQ_HAS_MERONYM, EQ_INVOLVED, EQ_ROLE and EQ_CO_ROLE
اين روابژ برای ايجاد معادل برای مواردی بود كه معانی دقيقاً منطبق بر همديگر نبودند.
 -4روش
در اين پژوهش سعی گرديد تا موارد خاص يافت شده در انطباق دسمعناهای فارسنت با وردنرت مرورد بررسری قررار
گيرند و برای آنها دستهبندی ارايه گردد .منظور از موارد خاص دسمعناهايی هستند كه ارائۀ معادل برای آنها با توجه بره
منابع موجود مشکل بوده است؛ به عبارت ديگر ،معادل آنها جهت انطباق با دسمعناهای وردنرت در منرابع موجرود وجرود
نداشته است يا سازندگان با توجه به دانش زبانی و منابع نتوانستهاند برايشان معادلی پيدا نمايند .در اين پژوهش معادلهرای
ارايه شده برای دسمعناهايی كه با كلماتی كه برا حرروف >ع ،غ ،ف و ق> شرروع شردهانرد ،بره كمر

بررسری اعضرای

دسمعنا  ،تعريف آن و مثالهای مربوط به كاربرد كلمات مورد بررسی قرار گرفت .انتخاب دسرمعناهای فروق بره صرورت
تصادفی بوده است .برای جلوگيری از همحوشانی ،هر دسمعنا با توجه به كلمۀاول موجود در آن مورد بررسی قرار گرفرت.

clashing

1
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با توجه به اينکه جهت حركت برای بررسی دسمعناها از سمت دسمعنای فارسی با توجه به تعريف و مثال يا مثالهرايش بره
سمت دسمعنای پيشنهادی انگليسی بود ،مشکالت به چند دسته كلی تقسيم گرديد.
 -5نتایج
در زير به تقسيم بندی و ذكر نمونه هايی از اين موارد پرداخته شد و بسرامد رخرداد هرر كردام مشرخص گرديرد .كليرۀ
نمونهها از تارنمای فارسنت 3گرفته شده است و مشکالت يافت شده به هشت دسته تقسيم گرديد.
 -3در مواردی برای دسمعنای فارسی هيچ معادل انگليسی موجود نيست يعنری ايرن مروارد خرالء واژگرانی 2مریباشرند
(مشکل -1ب در قسمت چهارچوب نظری) .بعضی از اين نوع خالءها مانند آنچه در شبکۀواژگانی اروپا انجرام گرفرت برا
اسررتفاده از رابطررۀ معررادل-دارای-شررامل برره دسررمعناهای شرربکۀ مبرردأ متصررل گرديدنررد .ايررن خالءهررا از نرروع خررالءهررای
كاربردشناختی 1بودند .هفتاد و پنج مورد از اين نوع خالء واژگانی يافت شد .اطالعات اعالمی نظير اسرم افرراد ،شرهرها و
روستاها ،رودها ،مکانها ،اسامی غذاها و خوراكیها (عدس پلو ،قورمه سبزی ،فسنجان ،قابلی ،قطاب ،قيسری ،قرره قرروت
و ،)...بعضی مشاغل (حوزوی ،قاری ،قالی باف) ،بعضی اعمال (قرتی برازی ،فتروا دادن ،غسرل كرردن ،قمره زنری) بعضری
اسامی (فطريه ،عده :مدت زمانی كه زن بعد از طالق نبايد ازدواج كند ،قنوت ،قانون :نام ساز ،قبضره :ريرش) بعضری اشريا
(عالمت :در عزاداری جلو دسته حركت میدهند) همه و همه از اين دست هستند .به عرالوه ،مردخلهرايی كره مربروط بره
مراسم ،سنن و مفاهيم ملی و مذهبی هستند هم جز اين دسته محسوب میشوند .بررسی كاملتری از خالءهای واژگرانی در
فارسنت را در حسابی ( )3131میتوان يافت .نکتۀ مسئله آفرين اين است كه برای بعضی از آنها معادلهايی آورده شرده
است كه خالی از اشکال نمیباشد .به مثال زير توجه نماييد كه از تارنمای فارسنت گرفتره شرده اسرت و بررای آن معرادل
نامناسب ارايه گرديده است:
فاتحهچي ()Adjective
ويژگی آن كه در مجالس ترحيم ،هنگام ورود اشخاص ،فاتحه بر زبان میآورد و به دست حضار گالب می ريزد يا
جزوات قرآن برای قرائت به حضار میدهد

"پيرمرد فاتحه چی روی دستمان گالب ريخت و برايمان قرآن آورد"
WordNet
, prayer , supplication
the act of communicating with a deity (especially as a petition or in adoration or contrition or
”thanksgiving); “the priest sank to his knees in prayer

در مورد فوق واژ فارسی واژهای فرهنگی است كره ريشره در مرذهب دارد .ايرن واژه بره لحراظ معنرايی برا دسرمعنای
انگليسی معادل نيست و به نظر میرسد نمونهای از خالء واژگانی فرهنگی در انگليسی باشد كه قابرل انطبراق برا دسرمعنايی

1

http://nlp.sbu.ac.ir/farsnet
Lexical gap
 1در شبکۀ اروپا خالءها به دو نوع فرهنگی (مفهومی که در فرهنگ انگلیسی یا پرینستون موجود نیس ) و کاربردشناختی (ناشی از تفاوت های واژگانی شمدگی بمین دو
2

زبان اس ؛ به عبارت دیگر ،مفهوم وجود دارد ،اما با یک صورت واژگانی واحد بیان نمیگردد) تقسیم شدند.
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در انگليسی نمی باشد مگراينکه قالب يا طرحروا ره مربوطره بره انگليسری وارد شرده و سرحس دسرمعنا قرر

گرفتره شرود.

همچنين دسمعناهای غسل – غسل ارتماسی – عرصه – قبله – قبله ياب نيز برای انطباق دچار همين مشکل هستند.
 -2مشکل ديگر مواردی است كه چند مدخل مجزا برای ي

مفهوم واحد وجود دارد به عبارت ديگر گستر معنرايی

معادل انگليسی وسيعتر از مفهوم دسمعنای فارسی است .اين مشکلی است كه تحت شرماره -2آ بيران گرديرده اسرت و در
شبکۀ اروپا با رابطۀ معادل-دارای-شامل انطباق يافته است .برای روشن شدن اين قضيه به مثال زير توجه فرمائيد:
عمل آمدن ٬فرورده شدن ٬پرورده شدن ٬پرورش يافتن ()Verb
درست و آماده شدن مادهای غذايی مانند ترشی ،مربا و امثال آن

"می دانی مربای توت فرنگی عمل می آيد؟"
WordNet
, cure
;”prepare by drying, salting, or chemical processing in order to preserve; “cure meats”; “cure pickles
”“cure hay

دسمعنای انگليسی فعل كه در اين مدخل مشاهده میكنيم به معنای "انداختن موادی مثل ترشری يرا گوشرت را دودی
كردن و "...میباشد و مثال هم دال بر همين موضوع است .مدخل زير نمونۀ ديگری از اين موارد است:
عمل آمدن ()Verb
ساخته يا آماده شدن و به شکل دلخواه در آمدن

"چند ماه الزم است بگذرد تا ترشی به خوبی عمل بيايد"
WordNet

ظاهراً اين مورد هم چيزی جدای از مدخل باال نيست ،حرال آنکره دو مردخل متفراوت بره آنهرا اختصراص داده شرده
است .در مورد مدخل دوم ،همانطور كه مشاهده میشود ،معادل انگليسی هم پيشنهاد نشده است كه شايد برا رفرع مشرکل
شرح داده شده (ادغام دو مدخل) اين مسئله هم حل شود :اگر دو مدخل جدا هستند پس معرانی آنهرا بايرد تفراوتهرايی
داشته باشد و اين موضوع در مثال هم منعکس شود و اگر اينطور نيست بهتر است دو مدخل يکی شوند.
اين مشکل ناشی از تفاوت در گستر معنايی واژههای زبانهای مبدأ و مقصد میباشد .در فارسی هر مفهوم برا اسرتفاده
از واژهای خاص بيان میگردد كه ناشی از استفاده تخصصیتر از واژهها میباشد .موارد ديگر كه ايرن تفراوت گسرتره در
آنها مشاهده شده است عبارتند از :دسمعناهای عائله ،نانخور -عاريتی -عبور ممنوع -عصاكش -قاضی القضات -قبا كره
در مجموع  1مورد را به خود اختصاص میداد.
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 -3مشکل جديدی كه قابل افزودن به مشکالت يافت شده در بررسی انطباق شبکۀواژگانی رومانيايی با وردنت است
عبارت از بعضی از موارد است كه دسمعنا فارسی معادل انگليسی دارد (يعنی خالء واژگرانی نيسرت) ولری ايرن معرادل در
وردنت انگليسی ثبت نشده است .به نمونۀ زير برگرفته از وبگاه فارسنت توجه كنيد:
غوره ()Noun
ميوه نارس انگور ،دارای رنگ سبز و طعم ترش

"غوره انگورهای بی دانه را برای آبگيری استفاده میكنند "
WordNet
, sour_grapes
disparagement of something that is unattainable

معادل انگليسی اين واژه  sour grapesمیباشد ولی در وردنت انگليسی sour grapesدر معنرايی اصرطالحی بره كرار
رفته است و با وجود موجود بودن اين معادل در انگليسی در وردنت ثبت نشده است .اين مسئله باعث شده يا معادلی بررای
اين موارد در فارسنت ذكر نگردد يا معادل ذكر شده صحيح نباشد .دسمعناهای فازمتر ،فازسنج –فوتبرال دسرتی از ديگرر
موارد اين نوع خالء در پرينستون است .در مجموع  33مورد از اين مشکل در دادههای بررسی شده يافت شد.
 -4مشکل مشاهده شد ديگر منطبق برا مشرکل شرماره -2ج در چهراچوب نظرری اسرت .در برخری مروارد ،دسرمعنا
انگليسی پيشنهادی در فارسنت فاقد اشکال است اما دسمعنا(های) ديگری هم وجود دارند كه قابل انطبراق برا آن هسرتند.
اين موارد در يورونت با عنوان معادل-نزدي

به مترادف با دسمعناهای پرينستون انطباق يافتند .در چنرين مرواردی جهرت

تکميل نقص موجود ،ضمن حفظ دسمعناهای انگليسی ارائه شده در فارسنت ،دسمعنا(های) جديد هم بايد اضرافه شروند.
به نمونههای كه برگرفته از وبگاه فارسنت است توجه نمائيد:
عاشق بودن ()Verb
عالقه زياد به چيزی داشتن

"او عاشق بستنی است".
WordNet
، love , enjoy
”get pleasure from; “I love cooking

همانطور كه پيداست دسمعنا انگليسی موجود در فارسنت درست است ولی مورد زير را هم میتوان به آن افزود:

love – (have a great affection or liking for; “I love French food”; “She loves her boss and works hard
)”for him

ي

نمونۀ ديگر از حرف "ق":

قدر دانستن ٬قدرشناسی كردن ()Verb
ارزش چيزی را دانستن
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"قدر مادرت را بدان".
WordNet
, acknowledge , recognize , recognise
express obligation, thanks, or gratitude for; “We must acknowledge the kindness she showed towards
”us

دسمعنای پيشنهادی فارسنت درست است ولی دسمعنای  appreciateهم قابل افزودن است:

)appreciate – (recognize with gratitude; be grateful for

مدخلهای "فاش كردن ،هويدا كردن ،افشا كردن ،آشکار كردن ،نمايان ساختن"" ،فتنه انگيرز ،فتنره گرر"" ،فتروت،
جوانمردی"" ،فداكاری ،ايثار"" ،قابل استناد ،مستدل" ،"...قابل دسترس"" ،قابرل چراپ"" ،عادالنره"" ،عاشرقانه ،عاشرق
وار "...،هم از اين دست هستند .در مجموع  33مورد از اين اشکال يافت گرديد.
 -5مشکل ديگر مطابق با مشکل -1ج مطرح شده در چهارچوب نظری است .دليل برروز چنرين اشرکاالتی تفراوت در
گستره معنايی واژگان دو زبان است :واژهای در فارسی طيف وسيعی از معانی مرتبژ را در بر میگيرد ولی برای اشراره بره
چنين طيفی در انگليسی بسته به كلمات همايند 3آن بايد از واژگان متفاوتی استفاده كرد .ايرن وضرعيت عردم تطرابق ميران
كلمات دو زبان را  divergent polysemyمیگويند .در يورونت از رابطۀ معرادل-نزدير

بره متررادف اسرتفاده گرديرده

است .به مثال زير برگرفته از وبگاه فارسنت توجه كنيد:
غالف ()Noun
پوشش

"علی شمشير را در غالف فرو كرد".
WordNet
, shell , case , casing
”the housing or outer covering of something; “the clock has a walnut case

در فارسی برای چاقو ،شمشير ،گياه ...از كلمۀ "غالف" استفاده میشود ،حال آنکه در انگليسری كلمرات متفراوتی بره
كار میرود:
)sheath – (a protective covering for a knife or sword
)scabbard – (a sheath for a sword or dagger or bayonet
))pod, cod, seedcase – (the vessel that contains the seeds of a plant (not the seeds themselves

collocations

1
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مشکالت انطباق دستههایهممعنای فارسنت با دستههایهممعنای وردنت پرينستون

 -6مشکل ديگر ناشی از تقسيم بندی ويژه زبان فارسی است كه منجر به ايرن مسرئله مریشرود كره دسرمعناهای معرادل
آنها در وردنت پرينستون يافت نشود مانند تقسيم علوم به نقلی و عقلی و ايجاد دو دسمعنای علوم عقلی و علوم نقلی .اين
مشکل را میتوان با مشکل -1آ در چهارچوب نظری يکسان دانست.
 مشکل جديد در انطباق مربوط به مواردی است كه دسمعنايی در وردنت مبدأ وجرود نردارد و بررای انطبراق آن ازواژهی متضاد بهرهگيری میشود مانند دسمعنای غيرعشايری كه با استفاده از دسمعنای  urbanانطباق داده شده است.
 -1مشکل ديگر تفاوت در بيان ي

مفهوم با مقولههای كالمی متفاوت است .بسياری از صفات در انگليسی با اسرامی

بيان میشود .مانند كلمات  steelو  ironيا  silverكه در فارسی هم با اسم و هم صفت بيان میگردنرد و تمرايز دقيرق برين
مقولهها منجر به مشکل انطباق میگردد .هرچند در وردنت برای  silverهم مقولۀ اسم و هم صفت لحاظ شده ولی بررای
 steelو  ironاينچنين نيست و اين عدم يکدستی منجر به مشکل انطباق مقولۀ صفت گرديده است .در يورونت با استفاده
از رابطۀ معادل-نزدي

به مترادف اين موارد انطباق داده شدهاند.

جدول  2حاوی بسامد و درصد دسمعناهايی است كه برای انطباق آنها مشکالت فوق الذكر مشاهده گرديد.
جدول  -2بسامد و درصد مشکلهای يافت شده در نمونه
مشکل

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

بسامد

5

1

33

3

2

2

درصد مشکل در مجموع مشکلها
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3.36

3.32

3.36 3.32

درصد مشکل نسبت به كل دسمعناهای
نمونه ( 3552دسمعنا)

1.15

هشتم

كل

ششم هفتم
3

3

333

3.3

3.3

%333

3.36

%6.16

در قسمت بعد به پاسخگويی سواالت مطرح شده در اين پژوهش پرداخته شده است.
 -6بحث و نتیجهگیری
در اين قسمت ضمن پاسخگويی به سواالت مطرح شده سعی بر ارائۀ راهحلهايی برای موارد ذكر شرده اسرت .هرچنرد
در نمونۀ مورد بررسی همۀ مشکالت مطرح شده در چهارچوب نظری قابل بررسی نبود (به علت عدم وجود برخی مروارد
ذكر شده) اما متداولترين مشکل در نمونرۀ مرورد بررسری ،خالءهرای واژگرانی در زبران انگليسری و خالءهرای واژگرانی
وردنت (دسمعناهای موجود در انگليسی كه هنوز در وردنت وارد نشدهاند) بود .مشکالت موجود در انطباق فرارسنرت برا
وردنت در قسمتی شبيه به مشکالت مطرح شده در انطباق شبکۀواژگانی رومانيايی (كريستيا و همکاران )2331 ،با وردنت
بروده اسرت كرره ايرن مروارد در قسررمت نترايج و در زيرربخشهررای  5 ،1 ،2 ،3و  6آورده شرده و بره قسررمتهرايی كرره در
چهارچوب نظری با آن مشابه هستند اشاره گرديده است.
عالوه بر اينکه مشکالت جديدی (در زيرر بخرشهرای  ،1و  )1نيرز مطررح گرديدنرد كره قابرل بررسری در وردنرت
رومانيايی يا زبانهای ديگر میباشند .در ادامه راهحلهای زير برای برطرف نمودن بخشی از مشکالت پيشنهاد میگردد:
 .3اگرچه در فارسنت از رابطۀ نزدي

به معرادل ( )near equivalentو در يورونرت از معرادل-نزدير

بره متررادف

برای رابطۀ بين دسمعناهای شبکۀ مبدأ و وردنت استفاده گرديده است اما به نظر میرسد بررای حرل مشرکل  3مریتروان از
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انواع معادلها بهره گرفت .مانند معادل كامل (در مواردی كه خالء ناشی از عدم درج برخی واژههادر وردنت بروده اسرت
مانند مورد معادل غوره) ،معادل نسبی(در مواردی كه تناظر ي

به ي

بين دسمعنای فارسی و انگليسی وجود ندارد ولری

میتوان آنها را از جهاتی معادل نسبی دانست مانند غسرل كرردن و  ablutionكره هرر دو از جنبره مرذهبی نروعی شستشرو
می باشند)  ،معادل فرهنگی (برای مثال برای آش معادل فرهنگی  soupلحاظ گرديرده اسرت)و معرادل متقابرل (بررای ايرن
معادل به مواردی مانند غيرشهری كه با  ruralانطباق يافته میتوان اشاره نمود) بهره گرفت .نکته ديگر اين است كه ظاهراً
به نظر میرسد برای بعضی از خالءهای واژگانی فرهنگی نمیتوان هيچ معادل نزدي

يا دور واژگانی شدهای يافت كه به

نظر میرسد ناشی از خالء قالب 3يا طرحوار  2مربوطه در زبان انگليسی است كه برای بيان آن گاهی نياز است از قالبهرا يرا
طرحوارههای مشابه استفاده نمود و سحس براسراس آنهرا مفهروم جديرد را معرفری كررد ماننرد طرحروارههرای مربروط بره
عزاداری.
 .2مشکل  :2به نظر میرسد راه حل اين مشکل برقراری روابژ ي
ديگر چند دسمعنای فارسی با ي

به چند بين وردنت مبدأ و مقصد اسرت بره عبرارت

دسمعنای انگليسری انطبراق يابنرد .در يورونرت از رابطرۀ معرادل-دارای-شرامل اسرتفاده

گرديده است در مواردی كه دسمعنای فارسی خاصتر اسرت ماننرد دسرمعناهای عائلره ،نرانخور -عراريتی -عبرور ممنروع-
عصاكش -قاضی القضات -قبا میتوان از معادل عام بهره گرفت به عبارت ديگر دسمعنای وردنرت را معرادل عرامتر ناميرد
كه شبيه به رابطۀ مورد استفاده در يورونت است.
 .1راهحل پيشنهادی برای مشکل  1يافتن معادل مناسب برای آن در زبان انگليسی و ثبت آن در فارسنرت برا برچسربی
مانند خالء وردنت است و سحس اين موارد را میتوان بره سرازندگان وردنرت گرزارش نمرود ماننرد معادلهرای فرازمتر كره
عبارتنرد از} {test light, test lamp, voltage tester, mains testerو فوتبرال دسرتی { table football, foosball,

.}fussball
 .1راهحل پيشنهادی برای مشکل  1نيز افزدن امکان رابطۀ ي
است كه در يورونت با رابطۀ معادل-نزدي

به چنرد برين دسرمعنای فارسری و دسرمعناهای انگليسری

به مترادف انطباق يافتهاند .به نظر میرسد اين مسرئله ناشری از دسرمعناهای برا

تفاوتهای جزئی در وردنت است كه اين تفاوتها در زبان فارسی مميز نمیباشند.اين رابطره را مریتروان معرادل خاصرتر
ناميد .برای مثال برای انطباق دسمعنای {سخاوت ،بخشندگی ،گشاده دستی }... ،معادل }{generosity , generousness

با تعريف the trait of being willing to give your money or timeآورده شده است  .اما آن را برا دسرمعناهای ديگرر
وردنرت كره عبارتنرد از } {generosity , unselfishnessبرا تعريرف  acting generouslyو {munificence, largess,
} largesse, magnanimity, openhandednessبا تعريف liberality in bestowing gifts; extremely liberal and

 generous of spiritمیتوان انطباق داد.
 .5مشکل  :5راه حل پيشنهادی برای اين مشرکل نيرز ارتبراط ير

بره چنرد برين دسمعناهاسرت كره ير

معرادل بررای

دسمعناهای متفاوت به كار میرود و ناشی از كلمات همايند با آرگومان متفاوت در دسمعناهاسرت .در يورونرت از رابطرۀ
معادل-نزدي

به مترادف استفاده گرديد كه در فارسنت آن را میتوان معادل همايندی ناميد.

frame
script

1
2
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 .6مشکل  :6به نظر میرسد برای اين موارد نمیتوان معادلی يافت.آنها را میتوان خالء طبقهبندی ناميد .مانند تقسريم
اسلحه به سرد و گرم در فارسنت كه در انگليسی معادلی ندارد.
 .مشکل  :با توجه به اينکه در ترجمه يکی از فنونی كه مترجم میتواند از آن بهره گيررد اسرتفاده از كلمرات متضراد
میباشد ،در برخی موارد از اين فن میتوان در انطباق بهره گرفت هرچند يافتن معادلهای واژگانیشرده از پريش نيازهرای
ساخت شبکۀواژگانی است .مسئله اين است كه همۀ متضادها ضرورتا متقابل نيستند ،به نظرر مریرسرد ايرن نروع انطبراق را
میتوان تنها برای متقابرلهرای غيرر مردرج ( )non-gradable antonymsاسرتفاده نمرود .ايرن رابطره را مریتروان معرادل-
متضادمنفی ناميد .برای مثال دسمعنای غيرعشايری را میتوان با  urbanو  ruralمنطبق نمود.
 .1مشکل  :1راهحل اين مشکل انطباق بين مقولهای است كره افرزودن ايرن امکران بره فرارسنرت باعرث پويرايی بيشرتر
میگردد .در يورونت اين رابطۀ معادل-نزدي

به مترادف ناميده شده است كه در فرارسنرت آن را مریتروان معرادل برين

مقولهای ناميد.
با مرور روابژ مطرح شده در يورونت جهت انطباق دسمعناهای دارای مشکل ،قابل مشاهده است كه در چهار مورد از
رابطۀ معادل-نزدي

به مترادف استفاده شده است .به نظر میرسد اين راهحلها بتوانند بخشی از مشکالت انطبراق را حرل

نمايند ،هرچند برای بررسی همۀ مشکالت مطرح شده در پژوهش بر روی شبکۀواژگانی رومانيرايی نيازمنرد بررسری كليره
دسمعناهای فارسنت و وردنت است كه در پژوهشی محدود نمیگنجد و نيازمند طرحی ملی است .اما میتوان در انطبراق
بين شبکههای واژگانی از روابژ دقيقتری مانند معادل عامتر ،معادل خاصتر ،معادل همايندی .معرادل برين مقولرهای اسرتفاده
نمود .نترايج ايرن پرژوهش در تکميرل اطالعرات فرارسنرت مری توانرد بکرار گرفتره شرود و همچنرين در طراحری و ايجراد
شبکههایواژگانی تخصصی مورد استفاده قرار گيرد.
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