
 

 

  معني  هاي هم بنياد واژه بررسي پيكره
  1شهرام مدرس خياباني

 
  

  

  چكيده

 و 2»آزمون اطالعات دوسـويه « معرفي برخي ابزار آماري همچونبا ) 13-12: 1991( و ديگران چرچ
از سـوي ديگـر    .دهنـد  شناختي نشان مـي  هاي زبان ، اهميت چنين ابزاري را در تحليل3»تي آزمون«

معنـايي   را از داليل نبود هـم  »large« و »big« آيندهاي دو واژة باهمدر  وتتفا) 62 :1995( 4الينز
در اين مقاله سعي بر آن است تا با استفاده از دو ابزار ذكرشـده،  . شمارد مطلق ميان اين دو واژه برمي

هـاي   واژهتفاوت شناختي،  هاي زبان آماري در پژوهش هاي زباني و ابزار پيكرهضمن اشاره به اهميت 
  . بررسي شود يآي باهممعني از منظر مه
  

  .آيي، پيكرة زباني باهم، معنايي هم، آزمون اطالعات دوسويه، آزمون تي :هاي كليديواژه

  

  مقدمه  -1

م به نقش مه »نيكاربرد آمار براي تحليل واژگا«اي با عنوان  در مقاله )1: 1991(و ديگران  5چرچ
هاي  6به عقيدة آنها پيكره. پردازند شناسي مي و به ويژه واژهشناختي هاي زبان ابزار آماري در بررسي

ر اخص طو شناختي و به  د در مطالعات زبانتوان ايي نميبه تنه 7نما واژهزباني و به ويژه خطوط 
توان برحسب شم  يك واژه، گرچه مي نماي واژهبا مراجعه به خطوط . دنگاري، راهگشا باش فرهنگ

ها و  آوري نمونه ت يافت، ذهن بشر قادر به كشف همة الگوها، جمعزباني به برخي اطالعات دس
مال ضمن اينكه با توجه محض به شم زباني، احت. بندي الگوها برحسب اهميت آنها نخواهد بود طبقه

به همين دليل چرچ و ديگران به شماري از ابزار آماري مانند ). همان(بروز خطا نيز بيشتر خواهد شد
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2- Mutual Information (MI) Test 
3- T- Score 
4- Lyons, J. 
5  - Church, K. 
6- corpus 
7- concordance lines 
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و همچنين نقش هر يك از  2»واريانس«و  1»ميانگين«، »تي آزمون«، »وسويهآزمون اطالعات د«
  ).4: همان( كنند مچون واژگان اشاره ميهاي زباني ه اين ابزار در بررسي بعضي حوزه

يكي به  »large« و »big« آيندهاي دو واژة تفاوت باهمبا اشاره به ) 62 :1995( از طرفي الينز
 .كند اشاره مي ها لق ميان واژهمعنايي مط از داليل نبود هم

به ، »تي«و  »اطالعات دوسويهآزمون «در مقالة حاضر سعي بر آن است تا ضمن معرفي دو 
معني  هاي هم واژهبرخي چنين تفاوت آيندهاي يك واژه و هم چنين ابزاري در يافتن باهمنقش 

مبتني بر رويكردي  با توجه به اينكه پژوهش حاضر. اشاره شود آيندهاي آنها واسطة باهم به
هاي زباني و همچنين  پيكره و رويكرد احتماالتي به زبان  است، الزم است به اهميت 3بنياد پيكره

  . استفاده در پژوهش حاضر اشاره شودساختار پيكرة مورد 
  

  رويكرد احتماالتي به زبان  -2

). 4 :1999، 6و شوتز 5گمنين(شكل و قوت بيشتر گرفت  4»گرايي تجربه«رويكرد احتماالتي با احياي 
و  7شناسـي، هـوش مصـنوعي    شناسـي، روان  ميالدي مطالعات زبـان  1985تا  1960هاي  سال رد). 4

اين رويكرد بـر ايـن پايـه اسـتوار     . بود 8»خردگرايي«پردازش زبان طبيعي كامالً تحت تأثير رويكرد 
مـاهيتي پـيش   شـود و   است كه بخش اعظم دانش انسان براساس آنچه وراثت ژنتيكـي ناميـده مـي   

در همـين دوران  ). 5-4 :همـان (آيـد  و به كمك حواس به وجـود نمـي  است ه ساخته دارد شكل گرفت
  . شناختي را به شدت تحت تأثير خود قرار داد رويكرد خردگرايانة چامسكي، مطالعات زبان

ا چامسكي سعي بر تأييد ذاتي بودن ماهيت زبان دارد و معتقد است كه كودكان عليرغم برخورد ب
اي پيچيده همچون زبـان را   توانند پديده مي 9»فقر محرك«هاي محدود زباني يا به عبارت ديگر  داده

و همچـون   ردهاي اصلي زبان ماهيتي ذاتـي دا  وي سعي دارد با طرح اين موضوع كه بخش .بياموزند
حل كنـد  اي پيچيده از بدو تولد به صورت ژنتيكي با كودك همراه است، مسئله فقر محرك را  شبكه

هاي شـناختي از   گرايي اين اعتقاد وجود دارد كه گرچه برخي توانايي اما در رويكرد تجربه). 5 :همان(
كه نيست اي از اصول و مواردي  مجموعه دربرگيرنده ذهن انسان وجود دارد، ذهن انسان بدو تولد در

ي يـا  رفهـاي صـ   ريـه مانند نظ( شود اختي مربوط ميهاي شن هاي مختلف زبان و ساير حوزه به بخش
                                                 
1- mean 
2- variance 
3- corpus-based 
4- empiricism 
5- Manning, C. D. 
6- Schütze, H. 
7- artificial intelligence 
8- rationalism 
9- poverty of stimulus 
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و  3و تعمـيم  2گيري از عملكردي كلي، تشخيص الگوها ؛ بلكه ذهن انسان با بهره)و غيره 1دهي حالت
). همان(ريف زبان طبيعي خواهد بود قادر به فراگيري ساختارهاي ظ ،و استفاده از حواس ورودي قوي

 نظـر   دچار افول شد، اما بـه  ، تحت تأثير رويكرد خردگرااگر ميالدي، رويكرد تجربه 1960تا  1920 از
  ). همان( اين رويكرد احيا شده استميالدي به بعد  1990از دهة  رسد كه مي

توان با مشخص كردن الگوي زباني عام و  گرا، مي در پردازش زبان طبيعي بر پايه رويكرد تجربه
خيص الگـو و  و همچنـين تشـ   4»اسـتنتاج ارزش پارامترهـا  «هاي آماري به منظور  با استفاده از روش

يچيـده و  ، ساختارهاي پ5»كاربرد زباني«هاي يادگيري ماشيني و اعمال اين موارد بر حجم زياد  روش
اين در چنين رويكردي به كاربرد زبـاني يـا بـه عبـارت بهتـر       بنابر). همان(گستردة زبان را فرا گرفت

  . شود هاي زباني توجهي خاص مي پيكره
واژه را به كمك همنشينان «و شعار معروف او كه ) 1957( 6فرثنگرش پيكره بنياد بيشتر با آراء 

هر چند چنين نگرشي در آثار ساختگرايان آمريكايي يـا بـه    ،شكل گرفت »شناسيم همنشينان آن مي
هريس بـا طـرح   . شود نيز مشاهده مي 7ويژه آثار هريس  شناسان پسابلومفيلدي و به عبارت ديگر زبان

  ). 65: 1999منينگ و شوتز، (ار زباني داردبر كشف خودكار ساختهاي كشف سعي  روال
هاي مورد توجه در  گرايي نوع مقوله ردگرايي و تجربهخهاي ميان دو رويكرد  اما از ديگر تفاوت

 8»شناسان زايشي زبان«شناسان طرفدار چامسكي يا به عبارتي  زبان. هر يك از اين دو رويكرد است
هاي زباني  اين زبان دروني به كمك داده. اندبان درونيي ذهني انسان يا زبه دنبال توصيف حوزة زبان

به همچون متون زبان يا به عبارت ديگر زبان بيروني كه شاهدي غيرمستقيم از زبان دروني است، 
گرايان به دنبال توصيف زبان  در مقابل تجربه. همراه شم زباني گويشوران بومي، مشخص خواهد شد

تفاوت ديگر اين دو رويكرد اين است كه ). 7 :همان(فاق افتاده استواقعاً ات يعني آنچه اندبيروني
 روشاساس آن عناصر زباني به  است كه بر 9»اي مقوله«نگرش چامسكي نسبت به زبان، نگرش 

در مقابل در رويكرد . يا دستوري است يا غيردستوري ،براي نمونه جمله. شود اي تقسيم مي مقوله
آيا  دارد، اين مسئله اهميت دارد كه گرا كه ريشه در رويكرد تجربه تيگرا و رويكرد احتماال تجربه

 براساس اين نگرش تشخيص دستوري يا غيردستوري). 7 :همان(جمله طبيعي است يا غيرطبيعي
برخالف چامسكي كه سعي دارد مفهوم دستوري ). 9 :همان(پذير نيست  همواره امكان بودن جمله

                                                 
1- case marking 
2- pattern recognition 
3- generalization 
4- inducing the values of parameters 
5- language use 
6- Firth, J. R. 
7- Harris, Z. 
8- generative linguists 
9- categorical  
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   »colorless green ideas sleep furiously« طبيعي چونبودن را حتي با جمالت نادر و غير
گرا و در رأس آن در  توجيه كند، در نگرش تجربه] خوابند رنگ با عصبانيت مي هاي سبز بي ايده[

  . شود افتد تأكيد مي آنچه در كل زبان اتفاق مي رنگرش احتماالتي، ب
بخشي از بررسي علمي زبان به ايـن  نظر گرفتن احتماالت به عنوان   به عقيدة منينگ و شوتز در

اساساً احتماالتي است و از آنجا كه زبان بخش اصلي شناخت انسان را  انسان مفهوم است كه شناخت
چامسـكي   ،اما در مقابل ايـن نگـرش   .)15 :همان(پس زبان نيز بايد احتماالتي باشددهد،  تشكيل مي

. مفهوم دستوري بودن مناسـب نيسـت   معتقد است كه نظرية احتماالت براي صوري ساختن) 1957(
دسـتوري و  ة شـد نهاي زباني، جمالت توليـد   به عقيدة وي با محاسبة احتمال وقوع جمالت از پيكره

ـ     نـد يكسان برخوردارو  كمجمالت غيردستوري از ارزش احتماالتي  ده و در نتيجـه زايـايي زبـان نادي
  ). 16-15 :1999منينگ و شوتز، ( شود گرفته مي

كـه در مقابـل نمـود     صـادق اسـت   تز معتقدند كه چنين نگرشـي در مـورد فـردي   منينگ و شو
البته بايد توجه داشت كـه الگوهـاي احتمـاالتي    ). 16 :همان(كند گيري افراطي مي موضع ،تياحتماال

چنـين الگوهـايي   بـا  و شايد از آنجا كـه   ساده بود ميالدي بسيار 1950و  1940ارائه شده در دو دهة 
اما امروزه بخش اصـلي  ). همان(ندشد ، نامناسب تلقي ميرا توصيف كرد هاي زبان يپيچيدگ تواننمي

سـت و ايـن   نيهاي تخميني مناسب بـراي مـوارد مشـاهده     پردازش آماري زبان طبيعي، يافتن روش
بـه  . گيـرد، وجـود نـدارد    قرار مـي  يچارچوب احتماالتي يكسانر شده دنفرض كه تمام موارد مشاهده 

تز گرچه الگوهاي احتماالتي پيشرفته مانند الگوهـاي غيراحتمـاالتي پيشـرفته از    عقيدة منينگ و شو
كه به طور عام در شناخت و بـه  را هاي نامشخص و ناقص  توانند پديده ي برخوردارند، مينييارزش تب

  ). همان( شوند، نيز تبيين كنند شاهده ميطور خاص در زبان م
آيـي اساسـاً در    موضوع بـاهم  كه نكته ضروري استذكر اين  ،رويكرد احتماالتي بحث عالوه بر

شناسي  در حالي كه در زبان. شناسي چامسكي و حتي سوسور، مورد توجه قرار نگرفته است سنت زبان
در  ،هاي نحوي و جمالت زبان اسـت  هاي گروه دربارة ويژگي 1»انتزاع كلي«ساختگرا توجه بيشتر به 

 بـه  شـود،  مطـرح مـي   3و سـينكلر  2ي چون فرث، هليـدي شناسي انگليسي كه با نام افراد سنت زبان
در نگرش فرث نسبت ). 152 :1999منينگ و شوتز، ( شود آيي توجهي خاص مي مانند باهم موضوعي

شـود كـه ايـن بافـت در      اهميت بافت تأكيد مي برشود،  مقيد محسوب مي به معني، كه نگرشي بافت

                                                 
1- general abstraction 
2- Halliday, M. A. K. 
3- Sinclair, J. 
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و در تقابـل بـا   گيرد  را دربر مي 2قعيت اجتماعيمورد نظر چامسكي، مو 1»سخنگوي آرماني«تقابل با 
  ). همان(شود  مي و متني را شامل مي، بافت كالوينظر  مورد 3»مجزاي ةجمل«

 »شناسـيم  واژه را به كمك همنشينانش مـي « از طرف ديگر فرث با بيان عبارت مشهور خود كه
هـاي بـافتي در نگـرش     گـي به عقيدة منينگ و شوتز اين ويژ. آيي توجهي خاص دارد به مفهوم باهم

  ). همان(، ناديده گرفته شده است زايشيشناسيِ  انتزاعي زبان
  

  پيكرة زباني  -3

ها در تحليل و  پيكره. شود پيكره گفته مي ،اي از متون نوشتاري و گفتار آوانويسي شده به مجموعه
م ميالدي تدوين و طي سه دهة پاياني قرن بيست. گيرند شناختي مورد استفاده قرار مي نتوصيف زبا

را به وجود آورده است  4»اي شناسي پيكره زبان«اي شاخة علمي موسوم به  هاي رايانه تحليل پيكره
هاي دستوري،  توان توزيع ويژگي دارد كه به كمك آن مي 6نايي تجربيبم ،پيكره). 1: 1998، 5كندي(

حليل متون بزرگ بدون استفاده ت). 4: همان( ص و محل كاربرد آنها را نشان دادآوايي يا كالمي خا
ايانه امكان به كمك ر. دارد  پي در ست كه احتمال بروز اشتباه را نيزا فرسا از رايانه امري طاقت
اي اين  شناسي پيكره امتياز زبان .پذير است پيكره بدون هيچ نوع خطا، امكان دريافت اطالعات از

ري يا به عبارت ديگر شم زباني گن دروناساس  تر مواردي كه صرفاً بر در بررسي دقيقست كه ا
  .)5 :همان( كند ياري ميما را اند،  توجيه شده

پژوهشكدة «اي است كه توسط  ر بخشي از پيكرهاما پيكرة مورد استفاده در پژوهش حاض
 10,136,415ارائه شده است كه شامل  »دادگان زبان فارسي«به نام » پردازش هوشمند عالئم

براي . استدر متن  نمود يا نمودهاي يك نوعنمونه، منظور از . است 8»نوع« 154,595از  7»نمونه«
بار در پيكره ديده شده است كه در چنين شرايط  8,261است كه  نوعي »جمهوري«واژة  مثالبراي 

  .است نمونه 8,261داراي  نوعتوان گفت كه اين  مي
ها متمايز  آن، از ديگر صورت شده در دو سوي اساس فاصلة درج  مورد بررسي، بر نوعِهر واژه يا 

اند  كه به واژة مورد نظر چسبيده »ياي نكره«يا  »جمع«اين مواردي چون نشانة  شده است و بنابر
عليرغم اينكه داراي  »هايِ كتاب«اي نمونه صورت بر. شوند عنوان صورتي مجزا در نظر گرفته نمي به

                                                 
1- idealized speaker 
2- social setting 
3- isolated sentence 
4- corpus linguistics 
5- Kennedy, G. 
6- empirical 
7- token 
8- type 
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 »كسرة اضافه«شناختي  لبته از بعد زبانا. شود محسوب مي نوعنشانة جمع و كسرة اضافه است، يك 
شوند؛ اما از آنجا كه تحليل حاضر تنها به  هاي دستوري متمايز محسوب مي صورت »نشانة جمع«يا 

  . هاي واژگاني اختصاص دارد، از تفكيك اين موارد صرف نظر شده است صورت
سازي آن  نظور متعادلم  به مناسب از زبان فارسي است، كه 1نمونة انتخابي ة مورد بررسيپيكر

درصد از كل  20ضمن اينكه . زباني مورد استفاده قرار گرفته استمختلف  2هاي گونهها و  سبك
  . دهد پيكره را زبان گفتاري تشكيل مي

از قبيل  4»نگاشتي چند« يا ) يك واژه(3»نگاشتي  تك« ها به صورت نمونه در دادگان مورد بررسي،
چهار واژة ( 7»نگاشتي چهار«و ) وقوع سه واژة هم( 6»نگاشتي سه«، )وقوع دو واژة هم( 5»دونگاشتي«

است كه در پژوهش حاضر از وقوع هر يك قابل استخراج  فراوانيبه همراه ) وقوع واژة هم
  .ها استفاده شده است دونگاشتي

  

  آزمون اطالعات دوسويه و آزمون تي -4

تنهـايي    هاي زبـاني بـه   حض به پيكرهكه توجه م دكنن به اين نكته اشاره مي )1991(چرچ و ديگران 
در رابطه با اين مسئله . شناس را در يافتن روابط ظريف ميان واحدهاي زباني ياري كند تواند زبان نمي
 »هاي اطالعات دوسويه آزمون«، يعني مورددر اين بخش دو ند كه ارائه كرد يابزار آماري متفاوت آنان

  . شودمعرفي مي» تي« و
  
                                                                                                          دوسويهاطالعات  -1 -4

 وقـوعي  هـم  شـود، مقايسـة ميـزان    نشان داده مـي  I(x,y)ر از اطالعات دوسويه كه به صورت منظو
تنهـايي در    هـر يـك بـه    اوانيفربا ميزان احتمال وقوع دو واژه براساس  yو  xمشاهده شدة دو واژة 

  : شود نشان داده مي 1فرمول  متن است كه به صورت

( ) ( )
( ) ( ) )()(
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  )3  :1991چرچ و ديگران، (نحوة محاسبة اطالعات دوسويه  -1 فرمول

                                                 
1- representative Sample 
2- genre 
3- unigram 
4- n-gram 
5- bigram 
6- trigram 
7- quadrogram 
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بـا   yو  xرابطه قوي وجود داشته باشد، در اين صورت ميزان احتمال وقـوع دو واژه   yو  xاگر ميان 
بزرگتـر از صـفر    I(x,y) و در نتيجـه  اسـت  بيشـتر  yو  x از ميزان وقوع تصادفي P(x,y)هم يعني

نباشد، در اين صورت ميزان وقـوع بـا هـم دو     yو  xميان  يدار اگر هيچ نوع رابطة معني. خواهد بود
در  y و xاگـر  . تقريباً صفر خواهد شد I واژه تقريباً با ميزان وقوع تصادفي آنها برابر و در نتيجه مقدار

در اين صورت ميزان وقوع دو واژه بـا   ،كار نروند باشند يعني هرگز در كنار يكديگر به 1توزيع تكميلي
چـرچ و  ( شـود  كمتـر از صـفر مـي    Iبسيار كمتر از ميزان وقوع تصادفي آنها و در نتيجـه مقـدار    ،هم

   ).4 :1991ديگران، 
 f(x) هر يك از دو واژه يعني اوانيفركافي است كه  y و xبراي محاسبة احتمال وقوع دو واژه 

نيز  احتمال وقوع دو واژه با هم. شودتقسيم  Nهاي متن يعني  در متن بر تعداد كل واژه f(y)و 
 تعدادو تقسيم آن بر   f(x,y)يعني نددو واژه در كنار يكديگر مواردي كه فراوانيتوان با محاسبه  مي

  آيندهاي دو واژة  چ و ديگران براي نشان دادن باهمچر). 5 :همان( دست آورد به Nيعني  ها كل واژه
»strong« و» powerful  «44,300,000( اي ميليون واژه 3/44پيكرة  ازN=  ( آرشيو خبري

  براي نمونه اگر فراواني واژه. استفاده كردند 1988خبرگزاري آسوشيتد پرس مربوط به سال 
» strong«، 7809  واژةو فراواني »northerly«، 28 و فراواني توالي»strong northerly«، 7 

برمبناي  I(strong, northerly)يعني توالياين در چنين شرايطي ميزان اطالعات دوسوية  ،باشد
   :)نهما( شود خواهد بود كه اين عدد به شكل زير محاسبه مي 47/10 ،فراواني كل پيكره

( ) 10/47
287809

7
2

=
×

×= N
lognortherlystrongI ;  

بـه ايـن    »شناسـيم  ما واژه را با همنشينان آن مي«له فرث كه چرچ و ديگران با اشاره به اين جم
هـاي مـورد نظـر مـا همنشـين       اي از آنچه با واژه كنند كه اطالعات دوسويه، خالصه مسئله اشاره مي

  ). همان(در اختيارمان خواهد گذاشت شود،  مي
بـه  . دهنـد  مـي اي از اطالعات دوسويه را ارائـه   ، تاريخچه)179-178 :1999( زمنينگ و شوتاما 

ايـن چنـين    yو  x، اطالعات دوسويه را دربارة دو پديـدة  )1961( 2عقيدة آنها براي نخستين بار فانو
دربارة وقـوع   xاي مانند  اطالعات دوسويه ميزان اطالعاتي است كه وقوع پديده«توصيف كرده است 

   .»دهد ارائه مي yاي چون  پديده
باشـد، بـه ايـن     xy،، 36/18در تركيـب   yو  xدو واژة  سـوية  براي نمونه اگر مقدار اطالعات دو

 yيابد اگـر واژة   بار افزايش مي 36/18در پيكره، به مقدار  i در موقعيت xمفهوم است كه وقوع واژة 
در  yبـه ايـن صـورت كـه وقـوع واژة       ؛عكس اين حالت نيـز وجـود دارد   .قرار گيرد +1iدر موقعيت

به عبارت ديگـر ايـن   ؛ باشد i در موقعيت xيابد اگر واژه  مي بار افزايش 36/18به مقدار +1iموقعيت

                                                 
1- complementary distribution 
2- Fano, R. M. 
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واژة مورد نظر ما باشد، به احتمال بسيار واژة  xمقدار باالي اطالعات به ما كمك خواهد كرد كه اگر 
y  همان(پس از آن حضور خواهد داشت .(  

مقدار اطالعـات   يكي از ايرادات وارد بر اطالعات دوسويه اين است كه ،به عقيدة منينگ و شوتز
هـاي   و هميشـه ايـن واژه  ( است هاي كم بسامد تشكيل شده هاي دوتايي كه از واژه توالي ه دردوسوي

 است  تشكيل شده هاي پربسامد از واژه ي كههاي توالي ، نسبت به)گيرد بسامد كنار يكديگر قرار مي كم
 ،به عقيدة منينـگ و شـوتز   .است شتربي )گيرد هاي پربسامد معموالً كنار يكديگر قرار نمي و اين واژه(

ها ارائه دهد، زيرا مـوارد   آيي براي استخراج باهم بايدي است كه يك ابزار آماري اين برخالف آن چيز
كننـد كـه    براي حل اين مشكل منينگ و شوتز پيشنهاد مـي . استمد از اهميت بيشتر برخوردار پربسا

بـه عقيـدة آنهـا    . پيكره دارند، محاسبه نشود رمورد د 3وقوع كمتر از  فراوانيهايي كه  بهتر است واژه
) 1993( 1كلير). 182 :همان( دست خواهد آمد به شود، نتايج بهتري گرچه مشكل مطرح شده حل نمي

دهد كه اين آزمون مـوارد خـاص همچـون اسـامي افـراد و       نيز با بررسي اطالعات دوسويه نشان مي
  . ازدس نمايان ميموارد منحصر به فرد را بيشتر 

بار در متن مشـاهده شـده اسـت از مقـدار اطالعـات       3براي نمونه ممكن است تركيبي كه تنها 
شان كمتر از سه مورد است منحصر  فراوانيمواردي كه  كلير معتقد است. برخوردار باشددوسوية زياد 

ي براي حذف شناخت هيچ معيار زبان) 1995( 2استابزنظر   به. حذف شوند بايدو  استبه فرد و تصادفي 
نظـر گرفتـه شـده     مورد وجود ندارد و احتماالً اين مقدار براساس مشـاهدات كليـر در   3موارد كمتر از 

  . است
 ،هـا  اصطالح برجسته ساختنِكند كه اطالعات دوسويه در  با اين حال كلير به اين نكته اشاره مي

  ). 1993 كلير،( كند ايفا مي يمهم هاي فني نقش حها و اصطال ضرب المثل
 آزمون تي -2 -4

وقـوعي احتمـالي دو عنصـر     عنصر و هم وقوعي مشاهده شدة دو ميزان تفاوت هم آزمون تيبراساس 
وقـوعي مشـاهده شـدة دو عنصـر      توان تشخيص داد كه هم مشخص خواهد شد؛ به عبارت ديگر مي

  :شود محاسبه مي 2اين مقدار به صورت فرمول  .اتفاقي است يا خير
( ) ( ) ( )
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وقوعي  وقوعي احتمالي و هم نحوة محاسبة تي براي يافتن رابطة ميان هم -2فرمول 

  )8: 1991چرچ و ديگران، (شده مشاهده 

                                                 
1- Clear, J. 
2- Stubbs, M. 
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دو واژة  فراواني  f(w1w2)واژة دوم،  فراواني  f(w2)واژة نخست،  فراواني  f(w1)در اين فرمول 
  . در پيكره است ها نمونه تعداد كل Nپياپي و 

بيشـتر   960/1درصد اطمينـان و اگـر از    99بيشتر باشد با  576/2دست آمده از   ار تيِ بهاگر مقد
بينـي شـده اسـت     توان گفت كه ميان آنچه مشاهده شده و آنچه پيش درصد اطمينان مي 95باشد با 

تر  توان ادعا كرد كه مقدار مشاهده شده بسيار بيش داري وجود دارد و به اين ترتيب مي اختالف معني
آيـي   توان آن را باهم و مي استدار  معنيو در نتيجه توالي مورد بررسي  بيني شده است از مقدار پيش

 99بـراي اطمينـان   ( 576/2صورت يعني در صورتي كـه ايـن مقـدار كمتـر از      در غير اين. تلقي كرد
هده شده توان گفت كه ميان آنچه مشا باشد مي) درصد 95براي اطمينان (  960/1يا كمتر از ) درصد

داري وجود ندارد و توالي مشاهده شده بـه صـورت تصـادفي رخ     بيني شده اختالف معني و آنچه پيش
  . داده است

  و ] قوي[  »powerful«آيي  مشخص كردن احتمال باهم براي) 8 :1991( ديگرانچرچ و 

» support« ]ميزان  در اين بررسي. كنند ستفاده ميا 3، از آزمون تي به صورت فرمول ]حمايتN 
و  13,428برابر  f(support)،  2برابر   f(powerful support)ميليون واژه،  3/44برابر

f(powerful) است 1984برابر.  
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وقوعي  وقوعي احتمالي و هم نحوة محاسبة تي براي يافتن رابطة ميان هم -3فرمول 

  )8 :1991ديگران،  چرچ و( مشاهده شده 
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تـوان ادعـا كـرد كـه چنـين       اين مـي  است و بنابر 960/1بسيار كمتر از  تي به دست آمده مقدار
  .تركيبي به شكل تصادفي رخ داده است

سويه براي كنند كه گرچه معيار اطالعات دو در ادامه چرچ و ديگران به اين مسئله اشاره مي
 دهد؛ بنابر معني را نشان نمي ها سودمند است، تفاوت ميان دو واژة هم نشان دادن ارتباط ميان واژه

آنها براي نشان دادن ). 8-6 :همان(ديگر همچون آزمون تي استفاده شوداين بهتر است از معياري 
 بر. كنند ده مياز آزمون تي استفا» strong support«و  »powerful support « تمايز ميان

داري وجود  اختالف معني »strong support«و »  powerful support«اساس فرض صفر ميان
 175برابر با  f(strong support)در اينجا ( اين مقدار به صورت زير محاسبه خواهد شد. ندارد

  ):است و ساير مقادير مشابه نمونة قبلي است
( ) ( )
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 powerful«و »strong support «دهد كه ميان دو تركيب نشان مي -13رابر مقدار تيِ ب

support« شود اين فرض صفر رد مي اختالف فاحش وجود دارد و بنابر .  
آيند بودن دو عنصر  شود كه آزمون تي نه تنها در مشخص كردن باهم بدين ترتيب مشاهده مي

  .گيرد معني نيز مورد استفاده قرار مي واژة هم زباني سودمند است، بلكه براي مشخص كردن تمايز دو
رك بخـش دوم مقالـة   [بر پيكـرة زبـاني پـژوهش     دو ابزار آماري ذكر شده اعمالدر بخش پنجم با 

ايـن  ند و الحاظ آماري متفاوت  معني به هاي هم آيندهاي صورت كه باهم، مشخص خواهد شد ]حاضر
  .معنايي مطلق باشد نبود همتوان دليل محكمي بر  خود مي

  

  معني هاي هم آيندهاي صورت بررسي باهم -5

معنايي  را يكي از داليل نبود هم  »large«و   »big «آيندهاي دو واژة  تفاوت باهم) 62 :1995(الينز
 ابزار آماريدو  كمك  سعي بر آن است تا به پژوهشدر اين . شمارد مطلق ميان اين دو واژه برمي

معني   ها، تفاوت آيندهاي واژه ضمن نشان دادن باهم اطالعات دوسويه و آزمون تي يعني آزمون
هاي واژگانيِ  هايي از صورت نمونهابتدا براي دست يافتن به اين مهم، . بررسي شودمعني  هاي هم واژه
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شده   ارائه 2و  1هاي  در جدول ترتيب  به كهرا  »سياه«و  »مشكي«معنيِ  وقوعِ دو واژة نسبتاً هم هم
   .1شد بررسي خواهداست، 

  

اطالعات   مقدار تي
 دوسويه

فراواني توالي نوع 
 اول و دوم

فراواني نوع 
 دوم

فراواني نوع 
 اول

 نوع اول نوع دوم

 لباس مشكي 650 47 6 10,95 2,44

 پيراهن مشكي 111 47 5 13,24 2,23

 چادر مشكي 90 47 3 12,81 1,73

  )تيها براساس مقدار ترتيب دونگاشتي( »شكيم«هاي پيش از واژة  صورت -1جدول 

  

  

مقدار 
  تي

 اطالعات دوسويه
توالي نوع اول و  فراواني

 دوم

نوع  فراواني
 دوم

نوع  فراواني
 اول

نوع 
 دوم

 نوع اول

 درياي سياه 995 699 63 9,84 7,92

 جعبه سياه  116 699 21 11,35 4,58

 بازار سياه 2335 699 19 6,88 4,32

 رنگ سياه 1172 699 13 7,32 3,58

 غالم سياه 141  699 9 9,85 2,99

 طنز سياه 278 699 8 8,70 2,82

 كنيز سياه 19 699  8 12,57 2,82

 دوران سياه 2795 699 7 5,18 2,57

 ابرهاي سياه 43 699 6 10,98 2,44

 2تخته سياه 86 699 6 9,98 2,44

 اي چشمه سياه 152 699 5 8,89 2,23

                                                 
ها،  دليل تعداد زياد نمونه  از سوي ديگر به. است شدهيشتر بررسي و ب 3هايي با فراواني  در پژوهش حاضر تنها توالي - 1

  . ، حذف شده استبود 960/1ي در آنها كمتر از هايي كه مقدار ت تعداد زيادي از نمونه
اين نمونه، توالي دونگاشتي محسوب شده است و اين  »تخته سياه«دليل درج فاصله ميان عناصر واژة مركب   به - 2

  .دهد بنياد را نشان مي هاي پيكره ر از مشكالت پژوهشمسئله يكي ديگ
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مقدار 
  تي

 اطالعات دوسويه
توالي نوع اول و  فراواني

 دوم
نوع  فراواني
 دوم

نوع  فراواني
 اول

نوع 
 دوم

 نوع اول

 اسب سياه 277 699 5 8,03 2,22

 آفريقاي سياه 361 699 5 7,64 2,22

 قاره سياه 408 699 5 7,47 2,22

 لباس سياه 650 699 5 6,80 2,21

 فهرست سياه 682 699 5 6,73 2,21

 صورت سياه 10925 699 6 2,99 2,14

 دود سياه 192 699 4 8,23 1,99

 جگر سياه 49 699 4 10,20 1,99

 هاي سنگ سياه 214 699  4 8,08 1,99

 استبداد سياه 236  699  4 7,94 1,99

 هاي دودكش سياه 7 699 4 13,01 1,99

 مخمل سياه  22 699  4 11,36 1,99

 چاي سياه 405 699 4 7,16 1,98

 جمعه سياه 1638 699 4 5,14 1,94

 نفت سياه 3273 699 4 4,14 1,88

 آب سياه 5239 699 4 3,46 1,81

 خال سياه 33 699 3 10,36 1,73

 هاي لكه سياه 40 699 3 10,08 1,73

  )ها براساس مقدار تي ترتيب دونگاشتي( »سياه«هاي پيش از واژة  صورت -2جدول 

  
، »لباس«تنها با سه صورت واژگاني » مشكي«شود، واژة  مشاهده مي 1در جدول  همانگونه كه

پيراهن «و » لباس مشكي«دو توالي  سه مورد،كار رفته است و در ميان اين  به »چادر«و  »پيراهن«
 95با سطح اطمينان (اين به لحاظ آماري  برخوردارند و بنابر 960/1از مقدار تي بيش از  »مشكي
اين در حالي است كه مقدار اطالعات دوسويه در هر سه مورد نسبتاً . شوند دار تلقي مي معني) درصد
  . ها است يوستگي عناصر اين نمونهاست و اين ميزان زياد حاكي از پ) 10بيش از (زياد 
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بسيار  »سياه«وقوع واژة  هاي هم ، تعداد صورت»مشكي«دهد كه برخالف واژة  نشان مي 2ل اما جدو
و محدود بودن » سياه«وقوع واژة  هاي هم گستردگي صورت زياد است و اين مسئله يعني

  .تلقي كرد »سياه«و « مشكي«هاي دو واژة  وتتوان يكي از تفا را مي »مشكي«هاي واژة  وقوع هم
هاي  مونهگرچه در ن. هستيم »لباس سياه«نيز شاهد توالي  2هاي ارائه شده در جدول  در صورت

شود، مقدار متفاوت  مشاهده مي »لباس«پس از واژة » سياه«و » مشكي«ارائه شده، هر دو صورت 
در . ا نشان خواهد دادر »لباس مشكي«و » لباس سياه«تفاوت دو توالي تي و اطالعات دوسويه، 

 44/2 »لباس مشكي«است، مقدار تي در نمونة  21/2» لباس سياه«حالي كه مقدار تي در نمونه 
است   الياست و اين در ح 80/6 »لباس سياه«مقدار اطالعات دوسويه در نمونة  از سوي ديگر. است

لباس «بيشتر در نمونة  اطالعات دوسوية مقدار. است 95/10 »لباس مشكي«كه اين مقدار در نمونة 
در » لباس«با واژة » مشكي«حكايت از همنشيني بيشتر واژة » لباس سياه«در مقايسه با » مشكي

  . دارد »سياه«مقايسه با واژة 
) 197: 1379(فوي ص. توان ميان چند واژه نيز بررسي كرد معنايي مطلق را مي مسئلة نبود هم

هاي  ص تفاوت صورتآيند در تشخي هاي باهم قش واژهآيي واژگاني به ن هنگام بحث دربارة باهم
  به 6تا  3هاي  در جدول. كند اشاره مي »كهنسال«و » قديمي«، »كهنه«، »پير«معني همچون  هم

ارائه شده  »قديمي«و » كهنه«، »پير«، »كهنسال«هاي  وقوع واژه هاي واژگاني هم تترتيب صور
  . است

در . ة ذكر شده استوقوع چهار واژ هاي هم مايز صورتحاكي از ت 6تا  3هاي  هاي جدول نمونه
از  »قديمي«كار رفته است، واژة  به» درخت«و » درختان«تنها با دو واژة » كهنسال«حالي كه واژة 
بيشتر  »پير«از سوي ديگر در حالي كه واژة . توقوع برخوردار اس هاي هم اي از صورت طيف گسترده

ويژه انواع   غالباً با اشياء و به »قديمي«رود، صورت  كار مي به ها ه انسانويژ  با جانداران و به
ها بيشتر از بار  نسبت به ساير نمونه »كهنه«اين در حالي است كه واژة . رود يكار م به »ساختمان«

  .عاطفي منفي برخوردار است
  

 اطالعات دوسويه  مقدار تي
توالي نوع  فراواني

 اول و دوم
نوع  فراواني
 دوم

وع ن فراواني
  اول

 نوع اول نوع دوم

 درختان كهنسال 275 51 7 12,30 2,64

 درخت كهنسال 435 51 3 10,42 1,73

  )ها براساس مقدار تي ترتيب دونگاشتي(»كهنسال«هاي پيش از واژة  صورت -3جدول 
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اطالعات   مقدار تي
 دوسويه

فراواني توالي 
 نوع اول و دوم

فراواني نوع 
 دوم

فراواني نوع 
 اول

 نوع اول ومنوع د

 مرد پير 2036 283 8 7,13 2,80

 هاي موش پير 70 283 6 11,58 2,44

 مزار پير 132 283 6 10,66 2,44

 مادر پير 1345 283 6 7,31 2,43

 زن پير 2448 283  6 6,45 2,42

 افراد پير 5142 283 5 5,12 2,17

 امامزاده پير 248 283  4 9,17 1,99

 فتارك پير 7 283 4 14,32 1,99

 پدر پير 1488 283 4 6,58 1,97

 گفتار پير 665 283 3 7,33 1,72

 ره پير 1846 283 3 5,86 1,70

 جامعه پير 7563 283 3 3,82 1,61

  )ها براساس مقدار تي ترتيب دونگاشتي(»پير«هاي پيش از واژة  صورت -4جدول 

  

  

اطالعات   مقدار تي
 دوسويه

فراواني توالي نوع 
 اول و دوم

اني نوع فراو
 دوم

فراواني نوع 
  اول

 نوع اول نوع دوم

 اطالع كهنه 1485 218 6 7,55 2,43

 كفش كهنه 155 218 5 10,50 2,23

 زخم كهنه 199 218 5 10,19 2,23

 پل كهنه 699 218 5 8,37 2,22

 هاي روپوش كهنه 6 218 4 14,91 1,99

 هاي شيوه كهنه 533 218 4 8,44 1,99

 سال كهنه 26488 218 5 3,13 1,98

 وقت كهنه 2501 218 4 6,21 1,97
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اطالعات   مقدار تي
 دوسويه

فراواني توالي نوع 
 اول و دوم

اني نوع فراو
 دوم

فراواني نوع 
  اول

 نوع اول نوع دوم

 كوزه كهنه 35 218 3 11,96 1,73

 سراي كهنه 54 218 3 11,33 1,73

 قصر كهنه 136  218  3 10,00 1,73

  )ها براساس مقدار تي ترتيب دونگاشتي(»كهنه«از واژة  هاي پيش صورت -5جدول 

اطالعات   مقدار تي
 دوسويه

فراواني توالي نوع 
 و دوماول 

فراواني نوع 
 دوم

فراواني نوع 
 اول

نوع 
 دوم

  نوع اول

 شهر قديمي 9289 837 22 4,84 4,52

 بافت قديمي  457 837 18 8,89 4,23

 بسيار قديمي 7340 837 17 4,80 3,97

 پل قديمي 699 837 12 7,69 3,44

 دوستان قديمي 817 837 12 7,47 3,44

 دوست قديمي 1443 837 12 6,65 3,42

 بازار قديمي 2335 837 9 5,54 2,93

 خودروهاي قديمي 347 837 8 8,12 2,81

 مدارس قديمي 1370 837 8 6,14 2,78

 ساختمان قديمي 1689 837 8 5,84 2,77

 محالت قديمي 103 837 7 9,68 2,64

 هاي قيمت قديمي 211 837 7 8,65 2,63

 سرباز قديمي 341 837 7 7,95 2,63

 هاي كتاب قديمي 946 837 7 6,48 2,61

 بناهاي قديمي 222 837 6 8,35 2,44

 اشياء قديمي 328 837 6 7,79 2,43

 خانه قديمي 3208 837 6 4,50 2,34
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  )ها براساس مقدار تي ترتيب دونگاشتي( »قديمي«هاي پيش از واژة  رتصو -6جدول 
  

 99با سطح اطمينان  ،اين چهار جدول شده در ارائة هاي نكتة مهم اين است كه همة نمونه
در ميان . ارائه شده است 576/2هايي با مقدار تي بيش از  مونهن 7در جدول . دار نيست معني ،درصد
چشم   به »كهنه«در كنار واژة درصد،  99با سطح اطمينان  ،داري هيچ نمونة معني 5هاي جدول  نمونه
با سطح  »درختان كهنسال«تنها عبارت  3اين در حالي است كه از دو نمونة جدول . خورد نمي
 »درختان كهنسال«تر اينكه مقدار اطالعات دوسويه در توالي  جالب. دار است درصد معني 99نان اطمي

بيني موصوف واژة  همين دليل است كه امكان پيش  ها بيشتر است و به از ساير نمونه) 30/12(
  .ديگر ذكر شده، بسيار بيشتر است  نسبت به سه صفت »درخت«براي واژة  »كهنسال«

 هاي خانه قديمي 289 837 6 7,97 2,43

 قلعه قديمي 299 837 6 7,92 2,43

 آثار قديمي 3559 837 6 4,35 2,32

 يها محله قديمي 52 837 5 10,18 2,23

 همكار قديمي 117 837 5 9,01 2,23

 سربازان قديمي 440 837 5  7,10 2,21

 سنت قديمي 752 837  5 6,33 2,20

 نام قديمي 5952 837 5 3,34 2,01

 هاي دروازه قديمي 66 837  4 9,51 1,99

 اي خانه قديمي 139 837 4 8,44 1,99

 هاي نقشه قديمي 141 837 4 8,42 1,99

 بازيگران قديمي 380 837  4 6,99 1,98

 هاي باشگاه قديمي 608 837 4 6,31 1,97

 منزل قديمي 750 837  4 6,01 1,96

عات اطال  مقدار تي
  دوسويه

فراواني توالي نوع 
 اول و دوم

فراواني نوع 
 دوم

فراواني نوع 
 اول

 نوع اول نوع دوم

 شهر قديمي 9289 837 22 4,84 4,52

 بافت قديمي 457 837 18 8,89 4,23

 بسيار قديمي 7340 837 17 4,80 3,97
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  576/2با مقدار تي بيش از » كهنسال«و » پير«، »قديمي«هاي  آيندهاي واژه باهم -7دول ج

بيشتر است  960/1مقدار تي آنها از خورد كه  چشم مي هايي به نمونه 6تا  3البته در چهار جدول 
ها  از جملة اين نمونه. دار تلقي كرد درصد، آنها را معني 95توان با سطح اطمينان  اين مي و بنابر

اً از مقدار اطالعات اشاره كرد كه اتفاق »كفتار پير«و  »هاي قديمي محله«، »زخم كهنه«توان به  مي
 دار به ها حداقل برحسب شم زباني نگارنده معني اين نمونه .نيز برخوردارند) 10بيش از ( دوسوية زياد

مورد حجم همچون پيكرة  هاي كم دهند كه در پيكره هايي نشان مي چنين نمونه. رسند نظر مي 
دار  هاي معني درصد براي يافتن صورت 95پائين آوردن سطح اطمينان تا  استفاده در پژوهش حاضر،

 همواره آيند هاي باهم معني مبتني بر صورت هاي هم واژهساختن البته امكان متمايز . ضروري است
اساس نوعي  گوينده يا نويسنده بركه كند  اشاره مي) 2004 و 1996( سينكلر. پذير نيست امكان

كند و اين رويكرد توسط  ها را انتخاب مي رويكرد كاربردشناختي به كل عبارت، نوع خاصي از واژه
شود  ناميده مي 1اين رويكرد گوينده يا نويسنده نواي معنايي. ك استشنونده يا خواننده قابل در

تر گوينده يا نويسنده بر اساس نگرش مثبت، خنثي  عبارت ساده به). 980، 2009: 3و كيتو 2لودلينگ(
براي نمونه از آنجا كه . دهد گاني را در كنار يكديگر قرار مي يا منفي خود، نوع خاصي از واحدهاي واژ

                                                 
1- semantic prosody 
2- Lüdeling, A. 
3- Kytö, M. 

 پل قديمي 699 837 12 7,69 3,44

 دوستان قديمي 817 837 12 7,47 3,44

 دوست قديمي 1443 837 12 6,65 3,42

 بازار قديمي 2335 837 9 5,54 2,93

 خودروهاي قديمي 347 837 8 8,12 2,81

 مرد پير 2036 283 8 7,13 2,80

 مدارس قديمي 1370 837 8 6,14 2,78

 ساختمان قديمي 1689 837 8 5,84 2,77

 محالت قديمي 103 837  7 9,68 2,64

 هاي قيمت قديمي 211 837 7 8,65 2,63

 سرباز قديمي 341 837 7 7,95 2,63

 هاي كتاب قديمي 946 837 7 6,48 2,61

 درختان كهنسال 275 51 7 12,30 2,64



  1391 پاييز، 30، شماره 8فصلنامه پازند، سال / 102
 

 

، ]مشكالت[ »problems«موارد ناخوشايندي چون ] سبب[ »cause«دهاي اصلي واژة آين باهم
»trouble« ]زحمت، سختي[ ،»damage« ]خرابي، ويراني[ ،»pain« ]و ] درد»disease 
 سينكلر). 1995استابز، (منفي برخوردار است گيرد، اين واژه از نواي معنايي  را دربر مي] بيماري[»
دهد كه اين  نشان مي] اتفاق افتادن[ »happen« وقوع فعل هاي هم ي صورتبا بررس) 112: 1991(

گيرد كه كاربرد زياد  شود و نتيجه مي همراه مي »تصادف كردن«فعل غالباً با موارد ناگوار همچون 
توان ادعا  اين مي بنابر. دهد ها ميل به حضور در يك محيط معنايي خاص را نشان مي ها و عبارت واژه

دليل تفاوت در نواي معنايي خاص خود از   معني ممكن است به هاي هم ها يا عبارته اژكرد كه و
 1پارتينگتونبه نقل از ) 980: 2009( لودلينگ و كيتودر پيوند با اين ادعا، . شوند يكديگر متمايز 

 »absolute «،]خالص[»pure «،]مطلق[ »sheer«معني  هاي هم بنياد واژه با بررسي پيكره )1998(
خاص خود به كار  2دهد كه هر واژه در الگوي عبارتي ، نشان مي]كامل[»complete«، ]مطلق[

اين  بنابر .رود؛ به عبارت ديگر هر واحد واژگاني الگوي رفتاري خاص و منحصر به خود را دارد مي
د، نواي هاي معنايي مشترك برخوردار باش معني از ويژگي آيندهاي دو واژه يا عبارت هم حتي اگر باهم

  . ها باعث تمايز آنها خواهد شد ها يا عبارت معنايي متفاوت اين واژه
» شدن... موجب «، »شدن... باعث « ،»شدن... منجر به « مانند معني هاي هم صورتبررسي  در

آيندها بلكه در نواي  تفاوت چنين ساختارهايي نه در نوع باهمكه  ، نشان داده شد»شدن... سبب «و 
پربسامد مشابه آيندهاي  برخي باهم 8در جدول . )1390 ،مدرس خياباني (ستا ساختارهامعنايي اين 

مشابه با  آيندهايي ها باهم اين نمونهدر شود  همانگونه كه مالحظه مي .3ارائه شده است ها نمونهاين 
تفاوت آيندها  مقدار زياد تي و اطالعات دوسويه وجود دارد و شايد نتوان صرفاً مبتني بر نوع باهم

  . چنين ساختارهايي را نشان داد
  

  مقدار تي
اطالعات 
 دوسويه

فراواني توالي نوع 
 اول و دوم

فراواني نوع 
 دوم

فراواني نوع 
 اول

 نوع اول نوع دوم

 موجب نگراني 3407 765 33 7,00 5,70

 باعث نگراني 2827 765 24 6,81 4,86

                                                 
1- Partington, A. 
2- phraseological pattern 

محاسبه يك واژة مستقل » به« صورت »منجر«پس از واژة  »شدن... منجر به «در دادگان مورد بررسي در ساخت  -3 
يك دونگاشتي يعني دو واژة پياپي محسوب شده و با حضور واژة بعدي يك  »منجر به«صورت  نتيجه شده و در

ها است، ميزان  از آنجا كه اطالعات استخراج شده تنها شامل دونگاشتي. گيرد نگاشتي يعني توالي سه واژه شكل مي سه
همين دليل است كه اين ساخت در  محاسبه نشده و به »منجر به فوت«هايي مانند  تي و اطالعات دوسويه در توالي

  .ارائه نشده است 8جدول 
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  مقدار تي
اطالعات 
 دوسويه

فراواني توالي نوع 
 اول و دوم

فراواني نوع 
 دوم

فراواني نوع 
 اول

 نوع اول نوع دوم

 باعث مرگ 2827 1988 43 6,28 6,47

 موجب مرگ 3407 1988 36 5,75 5,89

 باعث كاهش 2827 4239 83 6,13 8,98

 موجب كاهش 3407 4239 80 5,1 8,78

 سبب كاهش 1551 4239 31 5,58 5,45

 موجب شادي 3407 387 46 8,47 6,76

 باعث شادي 2827 387 21 7,60 4,56

 باعث رشد 2827 3391 30 4,99 5,30

 موجب رشد 3407 3391 20 4,13 4,22

 سبب رشد 1551 3391 6 3,53 2,24

 موجب تقويت 3407 1833 41 6,06 6,31

 باعث تقويت 2827 1833 15 4,87 3,74

 سبب تقويت 1551 1833 6 4,42 2,33

 باعث افزايش 2827 7035 115 5,87 10,54

 موجب افزايش 3407 7035 99 5,39 9,71

 سبب افزايش 1551 7,35 2 4,89 5,47

و » شدن... موجب «، »شدن... باعث « هاي مشابه در صورت آيندهاي باهم -8جدول 

  »شدن... سبب «

  
لحاظ   دهد كه گرچه به از اين سه ساخت، نشان مي  جمله نما يا نمونه خط واژه 500بررسي حدود 

... منجر به «ها وجود دارد، نواي معنايي  آيند، شباهت زيادي ميان اين نمونه هاي باهم نوع صورت
از ساير موارد است؛ يعني در جمالتي با بار عاطفي منفي، بيشتر از اين نمونه نسبت به  تر منفي »شدن

تر و نواي معنايي  مثبت »شدن... سبب «از سوي ديگر نواي معنايي . شود ساير موارد استفاده مي
  .)1390مدرس خياباني،(هاست تر از ساير نمونه خنثي »شدن... باعث «
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  گيري نتيجه  -6

  :خالصه كردتوان به شرح زير  حاضر را مي حاصل پژوهش
آيندهاي يك واژه  باهمتوان  ميهمچون آزمون اطالعات دوسويه و تي، با استفاده از ابزار آماري  -1

  .هاي زباني استخراج كرد را از پيكره
آنها آيندهاي  مبتني بر باهم معني هاي هم صورتبرخي امكان متمايز ساختن  كمك ابزار آماري به -2
   .پذير است مكانا

يكسان باشد، نواي معنايي اين  ،معني آيندهاي دو يا چند صورت هم باهمبيشتر در شرايطي كه  -3
  .تواند تمايز ميان آنها را نمايان سازد ها مي صورت

نگاري و  هاي هم معني در مباحثي مانند آموزش زبان خارجي، فرهنگ شناسايي تمايز ميان واژه -4
معني نه تنها  هاي هم با آگاهي از تمايز صورتبديهي است . سيار برخوردار استه از اهميتي بترجم

 »درخت پير«براي نمونه گرچه ساختي مانند . شود ساخت دستوري بلكه ساخت طبيعي زبان توليد مي
 از آن تر بسيار طبيعي »كهنسالدرخت «شود، ساختي مانند  ساختي غير دستوري محسوب نمي

  .نمايد مي
پژوهش شناختي از ارزشي ويژه برخوردار است،  هاي زبان در بررسي گر م زباني تحليلشگرچه  -5

شناختي  استفاده از آمار در مطالعات زبانهاي زباني و  اهميت پيكرهتوان  كه نمي دهد مينشان حاضر 
  . را ناديده گرفت
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