
 کارکرد هم آیندهاي واژگانی در زبان فارسی
  )با تکیه بر نظم و نثر و متون ادبی(

  1فروغ کاظمی
  2فاضله افسري

  
  چکیده
- یافته. است متون نظم و نثر زبان فارسی آیی واژگانی درصلی پژوهش حاضر بررسی مقوله باهمهدف ا

به لحاظ مفهومی در پیکره نشان را  آیی، کاربرد دست کم دوازده نوع باهمهاهاي حاصل از بررسی داده
گسترش معناي مورد نظر نقش  ، هر یک با بسامد رخداد متفاوت در بیان محتوا وهاآییاین باهم. دهدمی

هاي مترادف، متقابل، آییباهمه ویژه ها، بآییباهمکه چگونه هر یک از این  دهدنتایج نشان می. اندداشته
دارند و باعث خوانش بهتر  ی نقش مهمی در تاکید و تشدید معناییشمول معنایی، متداعی و اصطالح

هاي مطلق، اتباعی، جهتی، جنس آییها از جمله باهمآییاین درحالی است که دیگر باهم. گردندمتن می
آیی رِ پژوهش، مواجهه با دو نوع باهمنتیجه دیگ. اندحدودتر در اولویت دوم قرار گرفتهو غیره با کاربست م

د با قید که حاصل بررسی آیی قیآیی صفت با صفت و باهماست که عبارتند از باهم) ساختاريز منظر ا(
  . بندي پنج گانه قبلی افزودبه عنوان دستاوردي تازه به طبقه توان آنها راو می استها این داده

  
  .آیی واژگانی، روابط مفهومی، نظم و نثر فارسیآیی، باهمباهم :هاي کلیديواژه

  
  مقدمه - 1

 بسامد وقوع این همنشینی بسیار باال. کالم است معنادار دو یا چند واژه در زنجیره، هم وقوعی 3آییباهم
تا آنجا که . گیردد واژه، همزمان درکنار هم شکل میدر این حالت معنا تنها با انتخاب دو یا چن. ستا

کنند یار نزدیک، استفاده میهاي مترادف بسآیی براي تمایز میان واژهح باهمفرهنگ نویسان از اصطال
کند که با هم وقوع میها توصیف میاي از واژهآیی را زنجیره، باهم)1986(  5کروز). 596: 4،2006براون(
مفهوم روشنی دارند، یک سازه و  اندهایی واژگانیاین واحدها که خود ساخت. شوندابند و همنشین میی
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اهمیت زیادي  و در هر زبانی از هاي بیان معنای از شیوهآیی واژگانی یکمباه. شوندمعنایی محسوب می
پژوهش حاضر قصد بر این در . نامندنیز می» همایندهاي واژگانی«آیی واژگانی را باهم. برخوردار است

گزیده متون ادب « هاي دانشگاهی با عنوان، در متون نظم و نثر یکی از کتاباین مقوله زبانیاست تا 
ی که هایپرسش بر همین اساس. شوداثر حسین بهزادي اندوهجردي بررسی  »رسی و آیین نگارشفا

اند و ین کتاب چگونه به هم پیوند خوردهها و روابط واژگانی در اآییکرد این است که باهم طرح توانمی
- یاد شده، باهم همچنین در کتابد؟ ین روابط مفهومی نقش موثرتري دارآیی در کدام یک از امقوله باهم

ها ، شیوه گردآوري دادهاین تحقیق در؟ دارند و چه انواعی اندکاربرد یافته آیی در نظم و نثر و متن چگونه
  .پذیردو پژوهش به روش تحلیلی انجام می اي استبه صورت کتابخانه

   هاي پیشینمروري بر پژوهش - 2
آنها . دانندها میی حاصل از همجواري دستوري واژهایآیی را سازگاري معنباهم ،)1998(2و جیمز 1هارتمن

نظر  از. اندتر از اصطالحات دانستهتر از ترکیبات آزاد و ضعیفرا، از نظر استحکام رابطه، ثابت آییباهم
معتقد است معناي  ،)1957( 4ست که فرثا آیی در هر زبانی تا بدان جااهمیت باهم ،)2003(3سانگ

ن وجود، فرث تعریف دقیقی با ای. شوندکنند دانسته میاژگانی که آنها را همراهی میبا وواژگان در ارتباط 
رکن اصلی  در موضوع انسجام واژگانی، از دو )1976( 6و حسن 5هلیدي .آیی به دست نداده استاز باهم

 آنان معتقدند که واحدهاي واژگانی در ایجاد انسجام. آییباهمو تکرار  اصلی سخن به میان می آورند،
نقش واحد واژگانی خاصی وجود ندارد که . کننده نیستندبینیبرخالف انسجام دستوري، پیش واژگانی،

واحد واژگانی چه بسا در هر ترکیبی وارد شود و به تنهایی نقش انسجامی را . انسجامی ثابتی داشته باشد
جاتی از مجاورت و پس در. شودآن با مرجعی در متن مشخص میعهده دار نباشد، بلکه نقش انسجامی 

آیی هایی معین به باهمت که یکی از نتایج آن تمایل واژهنزدیکی در نظام واژگانی هر زبانی موجود اس
آیی با اي که در نوعی باهمواژه. است ها، بسامد همنشینی آنهاهاي واژهآییعامل دیگر در باهم. است

عامل  )1981( 7پالمر. آوردجام کمی پدید میي نشان ندهد، انسواژهاي دیگر گرایش استثنایی و بیشتر
دهاي میان ها به صورت منفرد، بلکه قراردارا، نه تنها معنی هر یک از واژه آییتعیین کننده در باهم

 .داندآیی میهاي همنشین را مالك باهمداند و دامنه استفاده از واژهواژگان همنشین آنها می
که میان  9روابط جانشینی -1 داند،ابط معنایی را بر دو نوع میرو )1996( 8الینز به نقل از )1381(پناهی
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ها از که میان واژه 1روابط ترکیبی -2. دستوري واحد وجود دارداعضاي قابل جانشین از یک مقوله 
وي این دو روابط جانشینی و . نیست) ها و غیرهها، فعلها، صفتمثل اسم(هاي دستوري متفاوت مقوله

اعضاي قابل جانشین از روابط جانشینی میان . داندها، موثر میآیی واژهر مورد مسئله باهمرا د ترکیبی
مرد داراي زن و «توان عبارت می» متاهل«مثالً در توصیف واژه  .دستوري واحد وجود داردیک مقوله 

اما هرگاه . آیی نیز پذیرفتنی استوري خوش ساخت است و به لحاظ باهمرا آورد که به لحاظ دست »فرزند
ولی ). زن داراي مرد و فرزند(*آید ناهنجاري پدید می در این عبارت جاي واژه مرد و زن عوض شود،

الینز پیش بینی این روابط را تنها . دستوري متفاوت، میسر استها از مقوله وجود روابط ترکیبی میان واژه
  .داندس مشخصه معنایی امکان پذیر نمیبر اسا

ساختار واژگان حاصل  گیرند و سپس دستور ازشکل می هامعتقد است که ابتدا واژه ،)2005(2هویی
وي معتقد . کندها را مطرح میآییگیري باهم، نحوه شکل3بینی واژگانیدر نظریه پیش هویی. شودمی

» قلب«واژه » بدن«ژه مثالً با شنیدن وا. کندبینی میهاي دیگر را پیشها وقوع واژهاست که بعضی واژه
در . به ذهن برسد» قلب«امکان ندارد واژه » حقه یا کلک«رسد، اما با شنیدن واژه به ذهن شنونده می

و زبان ) زبان درکاربرد(هویی به تفاوت زبان بیرونی . کندبینی میع واژه بدن وقوع واژه قلب را پیشواق
ینی واژگانی مانند پلی است که زبان بمعتقد است که پیش کند واشاره می) زبان در ذهن گویشور( 4درونی

  .کندمتصل می زبان درونی را به زبان بیرونی
در هر  -1: نمایدآیی در زبان انگلیسی مطرح میاهمشش معیار را براي بررسی ب ،)2007(5شین

واژه در نوع از نظر ساختواژي به عنوان یک  باید حوري وجود دارد که این واژه محورمواژه آیی، باهم
حساب به  از نظر ساختواژي دو واژه هادرخت و درخت هایی مانندشود، به عبارت دیگر واژه نظرگرفته

از نظر مقوله دستوري،  -2. کار رونده آیی بمحوري در باهمه عنوان واژه توانند بآیند و هر یک میمی
یا حروف  شد و حروف اضافهشامل یکی از مقوالت اصلی اسم، فعل، صفت یا قید با بایدمحوري واژه 

ها، آییواژگان محوري در باهم -3. آیی در نظرگرفته شوندنند به عنوان واژه محوري در باهمتواربط نمی
آمده  )2001( 8و ویلسون 7، ریسون6پر بسامد زبان انگلیسی باشند که در بررسی لیچباید یکی از هزار واژه 

بار در  30شوند که حداقلدر نظر گرفته میآیی ، تنها واژگانی به عنوان باهماز نظر بسامد -4. آمده است
آیی را باید بتوان به عنوان مرز یک سازه هر باهم -5 .میلیون واژه تکرار شده باشند10اي به حجمپیکره

از نظر نحوي تشکیل یک  بایدآیی به عبارت دیگر هر باهم. ساب آوردبالفصل در تقطیع نحوي به ح
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هاي همنشین، معانی متعدد و تعبیرهاي مختلفی داشته روه واژهکه یکی از گ در صورتی -6 .سازه بدهد
ن دیگر، به تعداد به بیا. گیریمآیی جداگانه در نظر میاز این تعبیرها، آنها را یک باهمباشد، در هرکدام 

 .گیریمآیی در نظر میهاي همنشین، باهممعانی چندگانه گروه واژه
معتقد است که و کرده بررسی یادگیري واژگان را  آموزش و آیی دراهمیت باهم )2010(صادقی

- اگر زبان آموزان به باهم. کندآموزان پیشرفته را دچار مشکل میها، حتی زبانآییهمیشه یادگیري باهم
یشتري بر کنند و تسلط بر مکث میهاي زبان دوم تسلط یابند در تولید عبارت و کلمات طوالنی کمتآیی

آیی از نظر استفاده، یادگیري و موفقیت نهایی در یادگیري زبان و ترجمه بسیار باهم. زبان خواهند داشت
آیی در وري بسیار مهم است و همچنین باهموي تاکید دارد که جزء واژگی زبان از نظر دست. اهمیت دارند

 2جاکیرو  1در مقاله خود به نظراتی از بالسی ،)2016(زارعی و موسوي . یادگیري زبان تاثیر بسزایی دارد

-دانند و اضافه میرکیبی از اسم، صفت، قید و فعل میآیی واژگانی را تباهم کنند کهاشاره می ،)2012(
زارعی و موسوي . اندحتوایی و کلمات دستوري تشکیل شدهآیی دستوري از کلمات مکنند که باهم

شود و تضادها استفاده میاز مترادف و م هاي سنتیکلمات جدید با استفاده از شیوه آموزش معتقدند در
آموزان به پیشرفت خود در طول یادگیري آگاه کند تا زبانازخورد عامل دیگري است که کمک میارائه ب
آموزان زبان زبان( آنها از سه نوع بازخورد مستقیم، غیرمستقیم و همتا بر روي شرکت کنندگان. شوند
ازخورد آموزانی که باند که گروه زبانجه رسیدهاند و به این نتیدر پژوهش خود استفاده نموده) دوم

در بازخورد . آموز داشتندهاي زبانرین عملکرد را نسبت به دیگر گروهاند، بهتغیرمستقیم را دریافت کرده
آموزان اشتباهی ي نوشته شده توسط زبانهاآییکند که در باهمقیم، معلم به زبان آموز تاکید میغیرمست

آنها بر این باورند که استفاده از انواع . اشتباه را پیدا و آن را تصحیح نماید ،آموز باید خودوجود دارد و زبان
  .است يروش موثر ها،آییزخورد براي آموزش و یادگیري باهممختلف با

ساس ها وجود ندارد و بر اآییعی از باهم، معتقد است که تعریف جام)1386(مدرس خیابانی 
ز حد انتظار عناصر هم وقوعی قراردادي و بیش ابا. آیی نیز متفاوت استف باهمرویکردهاي مختلف، تعری

 ه از محور جانشینی، انتخاب واژهدر چنین شرایطی انتخاب یک واژ. دهدآیی را شکل میواژگانی، باهم
هاي ثابت ها ممکن است به ساخت عبارتآییي دیگر کاربرد مکرر باهماز سو. بعد را محدود خواهد کرد

هاي زبان اي ساختی میان واژهآیی، رابطه، معتقد است باهم)1378(افراشی . مرکب منجر شودمانند واژه 
آیی را به دو دسته تقسیم با اتکاء به آراء یاکوبسن، باهم او. استاي از صرف و معنی است و نتیجه آمیزه

د و چون یابر جانشینی تحقق میمعنایی در محو برون زبانی که به لحاظ پیوستگی با تداعی -1 .کندمی
آیی با کنار هم را ندارند، این نوع باهم آیی برون زبانی، ضرورت وقوع درعناصر همنشین محصول باهم

یک جهانی معنی شناختی تلقی افراشی این نوع را به مثابه . دشوآیی ضعیف مشخص میبرچسب باهم
م و بر روي محور همنشینی تحقق ر زبانی کنار هآن امکان وقوع عناص درون زبانی که در -2. کرده است
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این . گیردنار یکدیگر، در این طبقه قرار میک بینی وقوع درمام همایندهاي قوي، با امکان پیشیابد و تمی
ی را در حکم یک آیی درون زبانوي باهم. خواهد بودآیی از زبانی به زبان دیگر متفاوت نوع از باهم

به . ازشناخته استآیی متداعی را از هم بآیی همنشینی و باهم، باهم)1382(صفوي  .داندقرارداد زبانی می
هاي معنایی تواند به مولفهپذیرد و این تشابه میآیی واژگانی برحسب تشابه صورت میاعتقاد وي باهم
وي . اي پدید آمده باشدهاي حوزهد و یا برحسب انتخابنی نسبت به یکدیگر مربوط باشواحدهاي واژگا

، »اسم و فعل«، »اسم و صفت«، »اسم و اسم«آیی واژگانی را حاصل همنشینی الگوي ساختاري باهم
بررسی در سوره بقره را آیند باهممقوله  ،)1391(اخالقی و سیدي  .داندمی» قید و فعل«و » فعل و فعل«

. نیز منجر شدج ارزشمندي نتای که به بار بر روي قرآن کریم انجام گرفتاین بررسی براي اولین . کردند
تواند یکسویه یا دوسویه باشد و دیگر اینکه مترجمان براي شیواتر کردن متن آیی میاز جمله اینکه باهم

  .کنندم آیند استفاده میمورد ترجمه خود، چند برابر بیشتر از متن اصلی از کلمات باه
 
  آیی باهم - 3

اگر از هزاران نفر  .آیندهم می با واژه انیم که کدامدنی میبه عنوان گویشوران زبادر باب دانش واژگانی، 
بندد، بیش از نصف ذهن نقش می را به زبان بیاورید، چه چیزي در» چکش«که وقتی واژه  پرسیده شود

اساس  رسد که یک روش براي سازماندهی دانش واژگانی فقط بربه نظر می. »میخ«: آنها خواهند گفت
ها قابلیت همنشینی واژه ).150: 1387 یول،(شوندیی باشد که مکرراً با هم حادث مییا همایندها آییباهم

بسامد . دهددست میه متن را ب با یکدیگر است که امکان تشکیل جمله و واحدهاي بزرگتر زبان مانند
واژه  گاهی یک واژه با یک یا چند.متفاوت باشد هایش ممکن استوقوع یک واژه با هر یک از همنشین

توان واژه گاهی اوقات می. دهندمی» مرکبواژه «کند که تشکیل نزدیکی پیدا می خاص چنان رابطه
هاي همنشین وجود ن جایگزین کردن واژهدیگري جایگزین کرد و گاهی نیز امکاهمنشین را با واژه 

  .)1391شریفی و نامورفرگی، (ندارد 
 
  آییهاي باهمگونه - 1 -3

شود می آیی منجربه نوعی باهم 1همنشینی هاي بنیادین مشترك بر روي محورهایی با ویژگیوقوع واژه
 همنشینی در فعلی یا صفتی بر روي محور آیی،باهم نوع این در .نامیممی »آیی همنشینیباهم«که آن را 

آنچه  مسلماً به گفته پورتسیگ، .شود که براي اهل زبان از پیش تعیین شده استمی کنار اسمی ظاهر
چنین  در .زبان است» لیس بزند« تواندآنچه می دندان است و» بزند گاز«ا ی» بگیرد گاز« تواندمی

  همان نگاه نخست درباره  اما آنچه در .آیی همنشینی با یکدیگرندزبان در باهم شرایطی لیسیدن و
آیی باهم .تاس همنشینی با یکدیگر ها درنسبی بودن وقوع واژه خورد،آیی همنشینی به چشم میباهم

بندي شود آیی طبقهعدم محدودیت باهم آیی تا نهایتمحدودیت باهم از نهایت تواندها میهمنشینی واژه

                                                
1  - syntagmatic axis 
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آیی واژه فقط با یک واژه امکان باهم شود که یکآیی آنقدر محدود میگاه باهم ).197 :1392صفوي، (

یی سر و کار خواهیم آبسیار محدودي از باهم ما با شکل در چنین شرایطی. »مو«و » بلوند«مثالً . یابدمی
اي که ها برحسب ویژگیآیی واژهباهم ).75: 1391صفوي، (شود نامیده می »آیی مطلقباهم«داشت که 
آیی هایی را که در باهمکاربرد واژه .دارد نام 1»آیی متداعیباهم« دهد،می حوزه معنایی قرار آنها را در

به یک  توانمی این مورد در .نامندمی »مراعات النظیر«میان صناعات ادبی، در متداعی با یکدیگرند،
        ).198: 1392صفوي، ( نمونه بیت از سعدي توجه کرد

  خوري مبه غفلت  نانی به کف آري و تا تو        درکارند  فلک و خورشید و مه و باد و ابر 
  آیی معناییباهم - 2 -3

ه کار برده مفهوم به دلیل رابطه معنایی نزدیکی که با یکدیگر دارند، با هم ب آیی معنایی دو یا چنددر باهم
شود بین دو یا چند واژه باعث میهاي معنایی مشابه و یا در ارتباط نزدیک با یکدیگر در ویژگی. شوندمی

ن این نوع باعث به وجود آمد هاي معناییالبته تنها شباهت. کار رونده که این واژگان اغلب با یکدیگر ب
 مثالً. ها مانند زبان فارسی استگردد، بلکه بخشی از آن به دلیل ویژگی خاص برخی زبانآیی نمیباهم

هاي هم معنا ن است که چند صفت، اسم و یا واژههاي ادبی، تمایل بر ایدر زبان فارسی و بیشتر در متن
دعا و نیایش یا ناله و نفرین مانند . روند ه کاربراي تاکید بیشتر بر معنا و زیبایی متن، همراه یکدیگر ب

  ). 1391شریفی و نامور فرگی، (
  )در مقابل واژگانی(آیی دستوري باهم - 3 -3

و یک حرف اضافه یا ساخت ) مانند اسم، صفت و فعل(عبارتی، شامل یک واژه مسلط  2آیی دستوريباهم
 3آیی واژگانیمقابل آن، در باهم در ).163: 1386 ،مدرس خیابانی(دستوري همچون مصدر یا بند است 

آیی واژگانی شامل اسم، صفت، وجود ندارد و شکل کلی باهم  اي مصدري و یا بندهحرف اضافه، صورت
  ).169: همان(فعل و قید است 

  آیی اصطالحی و غیر اصطالحیباهم - 4 -3
- باهم -1. اندعمده قابل تقسیمهاي دیگر به دو نوع هاي واژگانی در زبان فارسی نیز مانند زبانآییباهم
هایی با ها و تفاوتآیی واژگانی، شباهتباهم. هاي اصطالحیآییباهم -2 4هاي غیر اصطالحیآیی

آموز بتواند اصطالحات را بدون آنکه اي وجود ندارد که یک زبانتقریباً هیچ قاعده. تعاره دارداصطالح و اس
م کاربردهاي هاي زبانی را به هنگازبان این قبیل صورت سخنگویان یک. قبالً شنیده باشد، درك کند

هاي آییباهم .کنندتولید شده قبلی عیناً استفاده میهاي کنند، بلکه از فرمعادي زبان تولید نمی
. شود که معناي هر عبارت را بتوان از معناي اجزاي آن فهمیدهایی گفته میاصطالحی به عبارتغیر

                                                
1  - associative collocation 
2 - grammatical collocation 
3 - lexical collocation 
4 - non-idiomatic 
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شود هایی گفته می، به عبارت1هاي اصطالحیآییکه باهم در حالی. »مین و زمانز«و » دیر و زود«مانند 
از این گونه » دست و دل باز«عبارتی مانند . که معناي کل هر عبارت را نتوان از معناي اجزاي آن فهمید

ي هابرخی اوقات واژه ).1383ریاضی و میهن خواه، ( دارد» شخص بخشنده«که معناي آن کنایه از  است
جدید معنایی، تشکیل  هايد ویژگی معنایی و یا یافتن مشخصههمنشین با از دست دادن یک یا چن

هاي دیگر و یا گسترش گزین کردن اجزاء اصطالح با واژهدر این صورت امکان جای. دهنداصطالح می
  .)1391شریفی و نامورفرگی، (هاي درون آن وجود ندارد برخی واژه

  ژگانی از نظر روابط مفهومیهاي واآییباهم - 5 -3
. کرد را از نظر روابط مفهومی بررسی گرفت و آن آیی در نظرتوان براي باهمبندي دیگري را میطبقه

مفهوم دیگر را تواند یک یا چند است که در آن، مفهومی می 2»شمول معنایی«نوعی از روابط مفهومی، 
برقرار است  3ها، رابطه هم شمولیآیی، میان واژهاهمدر این نوع ب. کلی استواژه شامل شامل شود و واژه 

اهین و هاي مرغابی، شمثالً واژه. آیی استواژه دیگر و یا زیرشمول کل باهم 4ها زیرشمولو یکی از واژه
واژه پرنده،  در واقع. هم شمولی دارند و هرکدام زیر شمول واژه پرنده هستندکالغ، همگی با هم رابطه 

د که از ، دو یا چند واژه  وجود دار5»مترادف« آییدر باهم ).68: 1997سعید، (رود ار میشمه واژه شامل ب
بزرگ و « مانند. اندآیی نیز اغلب هر دو واژه محوريدر این نوع باهم. یه به هم هستندنظر معنا بسیار شب

لحاظ  اي که بهو واژهیعنی د .اي مطلقاً هم معنی نیستنده باید توجه داشت که هیچ دو واژهالبت. »وسیع
هاي مختلف به همراه تعدادي از پارامترها ها توزیعاز نظر پالمر، مترادف. ندمعنی یکسان باشند، بسیار نادر

معنایی بین دو واژه همنشین شده مشترك است و ممکن است آیی، مشخصه در این نوع باهم. هستند
دستوري الزاماً باید هر دو کلمه مقوله آیی باهم در اینگونه. جود داشته باشدتفاوت کوچکی میان آنها و

   ).65 :همان(واحدي داشته باشند 
، »مرده و زنده« اند مانندبا هم در تقابل معنایی 6»متضاد«، دو یا چند واژه »متقابل«آیی باهم در

زیرا تضاد شود، ح تقابل به جاي تضاد استفاده میشناسی از اصطالدر معنی ).66 :همان(» باال و پایین«
تقابل خود داراي انواع گوناگونی است که شامل تقابل مکمل، مدرج، . آیداي از تقابل به حساب میگونه

نفی یکی از دو واژه متقابل اثبات  7تقابل مکمل در .)117: 1392 صفوي،(دوسویه، جهتی و واژگانی است 
این نوع مربوط به . است 8قابل مدرجنوع دوم ت. »باز و بسته«، »زنده و مرده«مثالً . اثبات واژه دیگر است

. »بزرگ و کوچک«، »کوتاه و بلند« مانند. اندبندياست که به لحاظ کیفیت قابل درجه هاییبه صفت
                                                
1 - idiomatic  
2 - hyponymy 
3 - co-hyponym 
4 - hyponym 
5 - synonymy 
6 - antonyms 
7 - complementary opposition 
8 - gradable opposition 
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، زیرا »این طناب کوتاه است«به این معنی نیست که » این طناب بلند نیست«گوییم وقتی میمثالً 
 1تقابل دوسویه. ور شدتوان متصترین طناب هم میهتر و کوتابلندتر، بلندترین، کوتاه هايصورت امکان

زن و «، »خرید و فروش«نظیر . ها در رابطه دوسویه با یکدیگرندشود که جفت واژهنیز به تقابلی گفته می
را به فرهاد فروخته است، براي مثال اگر فرهاد چیزي را از محمد خریده باشد، محمد همان چیز . »شوهر

در این دسته از . است 2تقابل جهتینوع دیگر  .روش داراي تقابل دوسویه استهاي خرید و فپس واژه
باال و «مانند . سنجیمهاي متضاد را بر اساس آن نقطه میاي را در نظر گرفته و واژهها، نقطهتقابل
-متضادي که از طریق تکواژهاي منفیهاي یا صوري نیز به واژه 3تقابل واژگانی. »جلو و عقب«، »پایین
 مانند. شودگیرند، گفته میتقابل واژگانی با یکدیگر قرار میو غیره در » نا«، »بی«، »غیر«از سمنفی

   ).1394 ابراهیمی چابکی،(» اصولی و غیر اصولی«
ز واژگان همنشین، جزئی از یکی ا در این نوع رابطه. است 4جزء واژگییکی دیگر از روابط مفهومی، 

» موتور«آنها  توان مثال زد که دررا می» پیستون موتور«یا  »ماشین موتور «براي نمونه . دیگر استواژه 
ان رابطه کل به جزء را میان دو مفهوم نش جزء واژگی). 70: 1997سعید، ( اندواژه اصلی» پیستون«و 

شود، جزئی اي که جزء نامیده میواژه در جزء واژگی. این رابطه نوعی رابطه سلسله مراتبی است. دهدمی
 واحد واژگی). 97: 2002لوبنر، (مثالً انگشت جزئی از دست است و نه نوعی از آن . ه کل استاز واژ

شوند که اسم اول به منشین میآیی دو اسم با یکدیگر هدر این باهم. روابط مفهومی استنوعی دیگر از 
ي اسم دوم اي برادر حقیقت اسم اول واحد واژه. روده کار میعنوان واحدي براي شمارش اسم دوم ب

براي مثال گل . اندهاي مختلفیها داراي واحد واژهبرخی از واژه ).82: 1382عبدالهی، (شود محسوب می
هاي تواند براي واژهاز سوي دیگر یک واحد واژه نیز می. کار روده هاي شاخه یا دسته بتواند با واژهمی

ره به عنوان واحد راي کارد و چنگال و غیهم براي استکان و هم ب» دست«مثالً . مختلفی استفاده شود
س از واحد واژه آورده توان عدد هم استفاده کرد و واژه اصلی پپیش از واحد واژه می. یابدواژه کاربرد می

تواند درکنار هم می» تا«ه کار نرفته باشد، واژه در شرایطی که عدد یک ب. یک پرس چلوکباب مانند. شود
  ).67 :1391صفوي، (دو تا چلوکباب / مثالً دو تا پرس چلوکباب. کار روده ب واحد واژه و هم به جاي آن

آیی در باهم. عآیی جهتی، جنس و اتباباهم هاي همنشین وجود دارد مانندروابط دیگري نیز بین واژه
مثالً باال رفتن یا ته دره که در این . محوري استآیی بیانگر جهت واژه هاي باهمیکی از واژه جهتی

واژه دوم،  نیز جنسآیی در باهم). 53 :1391شریفی و نامورفرگی، (استها رفتن و دره واژه اصلی ثالم
آیی، در ارتباط با مفهوم باهم ).همان(مثالً تخت چوبی یا کاسه لعابی . بیانگر جنس واژه اصلی است

 اتباع یاا تحت عنوان هاین نمونه. استو غیره قابل بررسی » میز پیز«، »کتاب متاب«هایی نظیرنمونه

                                                
1 - symmetrical opposition 
2 - directional opposition 
3 - lexical opposition 
4 - meronymy 
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ابزار واژه سازي در زبان فارسی، پیوستگی و ارتباط  فرآیند اتباع به مثابه. شوندمطرح می 1سازيدوگانه
آیندگی نقش مقوله سازي اتباع از طریق همبه این ترتیب که . دهدآیی همنشین نشان میاهمنزدیکی با ب

در این  ).79: 1378افراشی، (یابد واژه اصلی تحقق می اعده آوایی، در همنشینی بااساس ق لفظ مهمل بر
این . رونده کار میآیی، دو یا چند واژه تنها به دلیل شباهت صوتی که با هم دارند با یکدیگر بنوع باهم
هاي مختلف به معنی است و در بین زبانشود که اغلب واژه دوم بیآیی در هر زبانی یافت مینوع باهم

شود و این تفاوت نیز ربطی به معناي واژگان ندارد و فقط صورت صوتی ت ظاهر میهاي متفاوصورت
اصلی و سپس واژه همنشین بتدا واژه در فارسی ا. کنده شکل صوتی جفت دیگر را تعیین میواژه است ک

، شریفی و نامورفرگی(مانند کک و مک یا چادر پادر و غیره . شوداست آورده میکه اغلب خالی از معنا 
1391: 50.( 

  از نظر مقوله دستوري هاي واژگانیآییباهم -6 – 3
توانند به لحاظ مقوله دستوري میآیی دارند، گیرند و به اصطالح باهمکنار هم قرار می هایی که درواژه

در چنین شرایطی . مورد توجه پورتسینگ نبوده است آیی اسم با اسمباهم. اسم، فعل، صفت و قید باشند
در این . تب خال/ طوم یا لبخر/ فیل مانند. کشاندآیی با خود میک اسم، اسم دیگري را به باهموع یوق

نشاندار است » فیل«قرار دارد و نسبت به » فیل«آیی با باهمتنها در » خرطوم«اي چونها، واژهنمونه
 مانند. گرددمی نسبت به یک اسم نشاندار تلقی آیی اسم با صفت، یک صفتباهم در). 8: 1382صفوي، (

کند و نه نشینی خود را به یک اسم تحمیل میدر این دسته، یک صفت هم. بیات/ نانیا  بلوند/ مو
آیی اسم با فعل است که در این نوع یک فعل از آیی واژگانی، باهمباهمنوع دیگر ). 7: همان(برعکس 

شیهه / اسب مانند. شودلقاء میطریق اسمِ همنشین با آن امولفه معنایی خاصی برخوردار است که از 
برخوردار است و } اسب+{از مولفه معنایی» شیهه کشیدن« هادر این نمونه .پارس کردن /کشیدن، سگ

یعنی شیهه کشیدن نسبت به اسب نشاندار . یابدآیی با اسب امکان وقوع میهمین دلیل صرفاً در باهم به
  .شود و نه بر عکسیی از سوي فعل به اسم تحمیل میآاین نکته توجه داشت که این باهم باید به. است

در چنین . آیی فعلی خاص امکان پذیر استوقوع یک قید صرفاً در باهم آیی قید با فعل،باهمدر 
لُپ / راست راست یا خوردن/ راه رفتن مانند. ل نشاندار به حساب می آیدشرایطی، قیدي نسبت به یک فع

آیی فعل با فعل باهمنوع آخر، ). 8: همان(آیند براي فعل به حساب می نوعی تاکید در واقع قیدها،. لُپ
آیی واژگانی به دلیل این باهم. انجامددر جمله می آیی به وقوع افعال ردیفیاینگونه خاص از باهم .است

 .هاي معنایی واحد زبانی دیگر نیستوم آن واحد در قالب یکی از مولفهوقوع یک واحد زبانی و وقوع مفه
براي پدید » نشستن«و » گرفتن«آییباهم. بدو برو: رفتن/ ن یا دویدنبگیر بنشی: نشستن/ گرفتن مثالً

مولفه » گرفتن«از این طریق قابل توجیه نیست، زیرا نه در» بگیر بنشین«اي چون وردن زنجیرهآ
قائل شد » نشستن«را براي فعل }گرفتن+{ناییمعتوان مولفه وجود دارد و نه می}نشستن+{معنایی

  ).9: همان(

                                                
1 - reduplication 
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 ها در کتاب گزیده متون ادب فارسی و آیین نگارشآییتحلیل باهم - 4

  . شده استها از نظم، نثر و متون کتاب فوق الذکر جمع آوري و تحلیل داده
  )9صفحه (ي بر اعضا مومی کند که  حمد و ثناعارف مدهوش         دهاندر  زبانخود نه  -1
آیی هر دو در این باهم. است» ستایش«معناي  آیی مترادف دارند، زیرا هر دو واژه بهباهم» حمد و ثنا«

توانند جانشین این دو واژه می. شوندهستند، یعنی هر دو هسته محسوب میمحوري » ثنا«و » حمد«واژه 
. افزوده و باعث خوانش بهتر معنا شده استتاکید معنا  کاربرد این دو واژه مترادف با هم، بر. یکدیگر شوند

هاي زبان، دهان و مو همچنین در این بیت واژه. اسم استآیی، اسم با ز نظر مقوله دستوري نیز این باهما
  .گیرندآیی متداعی دارند، زیرا در حوزه معنایی اعضاي بدن قرار میباهم

به معنی بند یا زنجیري » غل« ←)117فحه ص(به نزد من آوردند  غل و زنجیرهنگامی که او را در  -2
آیی مترادف ژه نیز از نظر روابط مفهومی باهماین دو وا. بندندست که به دست، پا و گردن مجرم میا

ها و بسامد کاربرد دیگر واژه. شوندآیی اسم با اسم محسوب میهر دو واژه محوري هستند و باهم. دارند
  .آمده است در ذیلآیی این نوع باهم

  
  آیی مترادفباهم  واژه همنشین  واژه همنشین  ردیف

  عهد و پیمان  پیمان  عهد  1
  شک و تردید  تردید  شک  2
  غم و غصه  غصه  غم  3
  فضل و بخشش  بخشش  فضل  4

  89  مجموع
 

  آیی مترادفباهم  هایی ازنمونه  -1جدول 
  )11صفحه (ار شدم پیر خراباتی و هشی کندم و بر تن کردم        خرقه زهد و ریاجامه  -3

این . است» رویی و تظاهردو «آمده اما ریا به معنی » پرهیزگاري و تقوا«در بیت فوق، زهد در معنی 
درك و فهم . آیی متقابل دارند و تقابل آنها از نوع مکمل استها از نظر روابط مفهومی باهمجفت واژه

. ل بهتر معنا و تدقیق و تشدید آن شده استمعنا از طریق تقابل صورت گرفته است و این کار باعث انتقا
-آیی دو اسم را نشان میروند و از نظر مقوله دستوري باهمه شمار میهر دو واژه نیز محوري و هسته ب

  .گذرانیمحال نمونه دیگري را از نظر می. انددهند که با هم همنشین شده
  )15صفحه (شوي  زیر و زبرکه  شوي        در دل مدار هیچزیر و زبر بنیاد هستی تو چو  -4

با این تفاوت که در اینجا . آیی متقابل دانستتوان باهمرا همچون نمونه قبل می» زیر و زبر«هاي واژه
- به بیانی دیگر، هم تقابل معنا و هم جهت آن هر دو باعث تاکید معنا شده. اندها داراي تقابل جهتیواژه
سازند و هر دو هسته قید مرکب میشوند و محسوب میواژه، قید  هر دوبه لحاظ مقوله دستوري نیز . اند

  .نوع، در جدول زیر ارائه شده استهاي دیگري از این نمونه. اندهاي محوريو واژه
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  نوع تقابل  باهم آیی متقابل  واژه همنشین  واژه همنشین  ردیف
  مدرج  سرد و گرم  گرم  سرد  1
  جهتی  چپ و راست  راست  چپ  2
  واژگانی  دانا و نادان  نادان  دانا  3
  دوسویه  سوال و جواب  جواب  سوال  4

  43  مجموع 
  آیی متقابلباهم از هایینمونه  -2جدول 

  )9صفحه (بداند        در بن چاهی به زیر صخره صما  علم غیبحاجت موري به  -5
توان است و میایی رو داراي شمول معن از علم دانست از این توان نوعیرا می» علم غیب«در این بیت 

ها م که کسی دانش و آگاهی بر پنهانیخواهیم بگوییفارسی هرگاه ب در. آن را زیر شمول علم قرار داد
آیی از طریق واژه شود که این نوع باهملذا مشاهده می. کنیماستفاده می» علم غیب«د از ترکیب دار

در اینجا هر دو  .خوانش بهتر متن بیفزایدتر معنا و در نهایت تواند به توصیف و تبیین دقیقزیرشمول می
آیی آیی از نظر مقوله دستوري باهماین باهم. روندشمار میه هسته و محوري ب» غیب«و  »علم« واژه

در ذیل نمونه دیگري از شمول معنایی ذکر . شودم است و یک ترکیب اضافی محسوب میاسم با اس
  .شودمی

زیرا . آیی شمول معنایی استچادر نماز نیز داراي باهم ←)25حهصف(را به سرم انداختم  چادر نماز -6
فتن یا قرار دادن هر چیز لذا قرارگر. توان آن را نوعی از چادر تلقی کرد و زیر شمول چادر تلقی نمودمی

یجه بیان بهتر تر و در نتدهی و نظم و توصیف دقیقها و یا انواع آن باعث نوعی سامانها و دستهدر طبقه
اند آیی دو اسم درکنار هم قرار گرفتهدر این باهم. نه قابل مشاهده استشود که در این نمواي آن میمعن

 : 3ها عبارتند از موارد موجود درجدول شماره برخی دیگر از نمونه. اندکه هر دو واژه محوري
 

  واژه شامل  هاي همنشینواژه  ردیف
  کشتی  لنگر و سکان  1
  ريماه هاي قم  ماه رمضان  2
  پرنده شکاري  عقاب و کرکس  3
  اجرام آسمانی  ماه و ستاره  4

  33  مجموع 
 آیی شمول معناییهایی از باهمنمونه -3 جدول

  )    67صفحه(گنج  صاحب هنر  کلید دراي خردمند چیست؟        دهاندر  زبان -7
هسته و واژه محوري و » کلید«. آیی جزء واژگی داردشود، لذا باهممحسوب می» در«جزیی از » کلید«
همچنین واژه زبان را . آیی دو اسم استاز نظر مقوله دستوري نیز باهم» رکلید د«. وابسته آن است» در«

دهان دانست از آنجایی که موضوع و هدف سخن درباره زبان است، پس واژه زبان  توان جزیی ازهم می
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رود که در ه شمار میآیی متداعی بدهان، باهم آیی زبان وز طرفی باهمهسته و دهان وابسته آن است و ا
تداعی معنایی نقش بسزایی در انتقال و بیان معنا دارد که در . گیرندحوزه معنایی اعضاي بدن قرار می

 :توان در جدول زیر مشاهده نمودهاي جزء واژگی را میبرخی دیگر از نمونه. مشاهده است اینجا قابل
  

  واژه اصلی  باهم آیی جزء واژگی  شینواژه همن  واژه همنشین  ردیف
  کنج  کُنج حیاط  حیاط  کُنج  1
  در  در خانه  خانه  در  2
  کلید  کلید در  در  کلید  3

  5  مجموع 
  آیی جزء واژگیهایی از باهمنمونه  -4جدول 

  )108صفحه (بسته است  قبضه شمشیرخرم کسی که رخ به پرند آور آورد        نظم جهان به  -8
هاي شمارش در معرفی و بیان اسم خود موثر واحد. روده شمار میمارش براي شمشیر بواحد ش» قبضه«

قبضه نیز براي شمشیر، اسلحه، . شوندمارش براي چندین واژه استفاده میبرخی از واحدهاي ش. هستند
د دهد، زیرا واحشان میآیی دو اسم را ندر اینجا قبضه شمشیر باهم. روده کار میتوپ جنگی و غیره ب

. وابسته آن است» قبضه«محوري و » شمشیر«واژه . رونده شمار میها بها جزو مقوله دستوري اسمواژه
  :ذیل آمده است همراه تعداد کاربرد آنها در جدولهاي دیگري از کتاب به نمونه

  
آیی واحد باهم  )اسم(واژه اصلی  )اسم(واحد واژه   ردیف

  واژگی
  دانه خرما  خرما  دانه  1
  قطره آب  بآ  قطره  2
  کیلو سیب  سیب  کیلو  3
  دانه مروارید  مروارید  دانه  4

  14  مجموع 
  آیی واحد واژگیهایی از باهمنمونه -5جدول 

مورد بررسی، آمار و ارقام مربوط به کاربرد ر انواع روابط مفهومی در پیکره آیی از نظپس از بررسی باهم
  :ئه شده استذیل ارا آیی در نمودارباهمآنها بر اساس تعداد 
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  آیی از نظر روابط مفهومی درکل پیکره زبانیمقایسه  میزان کاربرد باهم -1نمودار 

  
  )  10صفحه ( محمدآمده مجموع در ظالل         عیسیو  موسیو  خلیلو  نوح و آدم -9

-یعنی واژه. نامندمی» مراعات النظیر« شود که در ادبیات، آن راده میآیی متداعی مشاهدر این بیت باهم
  . آیی دارندمعموالً در شعر، در یک بیت باهم گیرند وهایی که عمدتاً در یک حوزه معنایی قرار می

لوالعظم هستند که در یک بیت هاي آدم، نوح، خلیل، موسی، عیسی و محمد همگی نام پیامبران اوواژه
تر ا بهتر قابل فهم و خوانش آن راحتاین معن بنابر. اندشدهو باعث مشخص شدن حوزه معنایی اند آمده

 :توان در جدول زیر مشاهده کردمتداعی که درکتاب آمده است را میآیی برخی از باهم. شده است
 

 ردیف هاي همنشینواژه حوزه معنایی
 1 نی -دف -چنگ - عود آالت موسیقی

 2 نهنگ -)فیل(پیل - شیر حیوانات
 3 هوا -آب - باد  -خاك  هعناصر چهار گان
 4 کمان - سپر -تیر ابزار جنگی

 مجموع  48
  آیی متداعیهایی از باهمنمونه  -5جدول 

در این  ←) 73صفحه (زردي گرد سر مهار کرده بود  دستمال ابریشمیگیسوان انبوه را با یک  -10
  این نوع . دهدنشان میو ابریشمی جنس دستمال را  دوم بیانگر جنس واژه اول استآیی واژه باهم

آیی اسم با صفت عموالً از نظر مقوله دستوري باهمنامید که م »آیی جنسباهم«توان آیی را میهمبا
نه انجامد که در این نمومی) اسم اول(ش و درك بهتر موصوف توصیف نوع جنس اسم به افزای. است

  .ره به شرح ذیل استهاي پیکدیگر نمونه. اتفاق افتاده است
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باهم آیی   واژه همنشین  واژه همنشین  ردیف
  جنس

  کاله نمدي  نمدي  کاله  1
  انگشتر طال  طال  انگشتر  2
  جام برنجی  برنجی  جام  3

  4  مجموع 
  آیی جنسهایی از باهمنمونه -7جدول 

جهت  نشانگر» پایین«، زیرا واژه استآیی از نوع جهتی این باهم ←) 34صفحه ( پایین پریداو  -11
ز نظر مقوله دستوري نیز در ا. آن است وابسته» پایین«محوري و واژه » دپری«واژه . است» پریدن«فعل 

تر و درك آن گردد، مفهوم روشنهرگاه جهت مشخص می. گیردآیی اسم با فعل قرار میطبقه باهم
    .ارائه شده است ذیلدر جدول  هاي دیگرمثال. تر خواهد شدآسان

  باهم آیی جهتی  منشینواژه ه  واژه همنشین  ردیف
  سر پایین انداختن  پایین انداختن  سر  1
  پایین آورد  آورد  پایین  2
  سر باال کردن  باال کردن  سر  3

  4  مجموع 
 آیی جهتیباهم هایی از نمونه  -8جدول 

آیی روز و فردا در فارسی، باهمآیی امباهم ←) 17صفحه(بدرود خواهی گفت  امروز و فرداتو نیز  -12
است و هر دو آیی داراي مقوله دستوري قید با قید این باهم. است» زمان نزدیک«عناي حی و در ماصطال

  . توان این نوع را طبقه بندي جدید در نظر گرفتاز نظر مقوله دستوري می. اندواژه هسته و محوري
شدن  ظاهر«در فارسی اجل معلق اصطالحی است از  ←)199صفحه (ظاهر شدند  اجل معلقمثل  -13

تر و بزرگوارتر است و معلق اجل در معناي لغوي به معنی جلیل .است» مرگ ناگهانی«یا » ناگهانی کسی
آیی این باهم. معنی اصطالحی آن رسید توان بهها نمیولی از معانی تک تک واژه. استبه معنی آویزان 

کند و مفهوم آن وصیف میمعلق بودن، اسم اجل را ت در واقع صفت. رودمیشمار ه یک ترکیب صفتی ب
هاي این دیگر نمونه. شودنتقال بهتر معنا و خوانش بهتر میلذا باعث ا. نمایدتر میتر و روشنرا واضح

  :آیی از قبیل زیر استگونه باهم
 ردیف واژه همنشین واژه همنشین آیی اصطالحیباهم  معناي اصطالحی

 1 پول سیاه پول سیاه  پول کم ارزش و پشیز
 2 رگ خواب رگ خواب ضعف و راه نفوذ نقطه

 3 بخت برگشته بخت برگشته فرد نگون بخت و بیچاره
 مجموع  26

 آیی اصطالحیباهم هایی ازنمونه -9 جدول
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موم کردن، مهر و  ←)140صفحه (کرد  مهر و مومانباري گذاشت و در آن را  آنچه زیادي بود را در -14
در  گذشته براي جلوگیري از سوء استفاده به روي پاکت نامه، اي است که درآلت فلزي و موم آب شده

موم کردن و . کردندزدند و مهر میادند و اسم شخص را روي آن نقش میدمغازه، انبار و غیره قرار می
توان گفت ی زیادي دارد و میآیاین دو واژه باهم. هم انجام شود مهر زدن دو عملی است که باید با

امروزه فقط مهر کردن انجام شود اما هر چند در عمل ممکن است . ار استن آنها برقراي ثابت بیرابطه
کاربرد  لفظ و ساختار زبانی، ثابت مانده است و این واژه به همین صورت در فارسی و نیز کتاب مورد نظر

-ین نوع باهمهاي دیگر از انمونه .اندو واژه در آن محوريآیی شامل دو اسم است که هر داین باهم. دارد
 .مشاهده نمود ذیلتوان در جدول آیی را می

  
  باهم آیی با رابطه ثابت  واژه همنشین  واژه همنشین  ردیف

  تاج و تخت   تخت   تاج  1
  گل و الي  الي  گل  2
  حرص و ولع  ولع  حرص  3

  5  مجموع 
  آیی با رابطه ثابتباهم هایی ازنمونه -10 جدول

آیی اتباع است و واژه دوم تابع این نوع باهم ←) 35صفحه(انداختی راه  جیغ و ویغچه دردت است  -15
در فارسی هنگامی که . استجیغ و ویغ به معنی سر و صدا یا داد و فریاد . واژه اول ساخته شده است

استفاده » جیغ و ویغ«آیی جز او را برسانند از باهمبخواهند از سر و صداي کسی به تحقیر یاد کنند یا ع
است هایی زبان فارسی یکی از زبان. افزایدبه شدت و تاکید معنا می) ویغ(قص این نوع تکرار نا .کنندمی

هاي نمونه. شودو مکالمه و هم در نوشتار دیده میاتباع هم در محاوره . شودکه اتباع در آن زیاد یافت می
  .شودزیر مشاهده میزیر از این کتاب در جدول 
  باهم آیی اتباع  شینواژه همن  واژه همنشین  ردیف

  هاج و واج  واج  هاج  1
  اخم و تخم  تخم  اخم  2
  هارت و هورت  هورت  هارت  3

  7  مجموع 
 

  هایی از باهم آیی اتباعینمونه  -11جدول 
آیی مطلق است، زیرا رنگ ز نوع باهمآیی ااین باهم ←) 140صفحه (داشت  هاي میشیچشم -16

همچنین این . شودگیرد و با هیچ واژه دیگري همنشین نمیر میا براي چشم مورد استفاده قرامیشی تنه
تر و شود، مفهوم دقیقوقتی رنگ چشم مشخص می. ا صفت استآیی داراي مقوله دستوري اسم بباهم
گفتنی است این تنها نمونه یافت شده از . گیردصورت میرو انتقال معنا بهتر  از این. گرددتر میکامل
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آیی را اع و تعداد کاربرد باهمانو 13و  12در ادامه جدول هاي . تاب مورد بررسی استک آیی مطلق درباهم
 .دهنددرکل پیکره زبانی نشان می

 
  آییتعداد باهم  آیی نوع باهم  ردیف

  89  آیی مترادفباهم  1
  43  آیی متقابلباهم  2
  33  آیی شمول معناییباهم  3
  5  آیی جزء واژگیباهم  4
  14  واژگی آیی واحدباهم  5
  48  آیی متداعیباهم  6
  4  آیی جنسباهم  7
  4  آیی جهتیباهم  8
  26  آیی  اصطالحیباهم  9

  5  آیی با رابطه ثابتباهم  10
  7  آیی اتباعیباهم  11
  1  آیی مطلقباهم  12

  409  مجموع
  کل پیکره زبانی در) مفهومی(هاي واژگانیآییانواع باهم -12جدول 

  
  آییتعداد باهم  آییمونه باهمن  آیینوع باهم  ردیف

  213  تیر و کمان  آیی اسم با اسمباهم  1
  35  شیر ژیان  آیی اسم با صفتباهم  2
  52  وصیت کردن  آیی اسم با فعلباهم  3
  9  برو ببینم  آیی فعل با فعلباهم  4
  13  زار زار گریه کردم  آیی قید با فعلباهم  5
  35  نیک و بد  آیی صفت با صفتباهم  6
  4  امروز و فردا  آیی قید با قیداهمب  7

  409  مجموع
  زبانی درکل پیکره) ساختاري(اي واژگانیهآییانواع باهم -13جدول

دستوري به  از نظر متن و مقولهآیی پیکره هاي باهمیافته 3و 2نمودارهاي در ها، بررسی دادهپس از 
  .شودصورت زیر نشان داده می
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به تفکیک نظم و نثر و (آیی از نظر مقوله دستوري مقایسه میزان کاربرد باهم  - 3 نمودار

  در کل پیکره زبانی) متن
  

  گیرينتیجه - 5
مفهومی و برخی از  توان آن را از نظر مقوالت دستوري، روابطست که میاي اقولهآیی واژگانی مباهم

آیی را ها، کاربرد دوازده نوع باهمهاي حاصل از بررسی دادهیافته. کردهاي دیگر بررسی روابط و ویژگی
د مور پیکره زبانی هاي همنشین دربیشترین روابط بین واژهاز نظر روابط مفهومی . دهددر پیکره نشان می

هاي ترادف، تقابل و شمول آییازدیاد باهمآید به نظر می. بل و شمول معنایی استنظر، از نوع ترادف، تقا
آیی دهد که تعداد فراوان باهماین امر نشان می. باشد) ادبی(تن معنایی در این کتاب به سبب ژانر خاص م

توانند در ها میها و تقابلگفت مترادفتوان می. بسیار دارد مترادف و متقابل در زبان اهمیتبا رابطه 
زیرا اگر معناي یکی از دو واژه . مخاطبان کمک شایانی کنند انتقال بهتر معنا و تفهیم بهتر متون به

روشن و واضح نباشد، واژه دیگر به انتقال و خوانش بهتر ) رونده کار میکه با هم ب(مترادف یا متقابل 
دهی باعث بندي و نظمین امر موثر است، چرا که با طبقهیز در اشمول معنایی ن. کندمیمعنی کمک 
که بتوان این کتاب را در استفاده مطلوب از روابط مفهومی به  رسدحال به نظر می. است گسترش معنا

آیی از طریق واقعیت آن است که مقوله باهم. ادخصوص ترادف و تقابل و شمول معنایی مورد تایید قرار د
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ها به نوعی پاسخ این یافته. دهداي مستقیم را نشان میبل، ترادف و شمول معنایی، رابطهاسه مفهوم تق
) آیی و روابط مفهومیباهم(ارتباط تنگاتنگ میان آنها  به سوال اصلی پژوهش است و در اصل بازتاب

هاي یآیپیکره است و باهم ع، دراز پربسامدترین نو» آیی متداعیباهم«نوع، پس از این سه . است
کاربرد نسبتاً معدودي آیی جزء واژگی در عین حال باهم. گیردهاي دیگرِ کاربرد قرار میواحدواژگی در رده

  .دهدرا نشان می
ثابت و همیشگی اند، رابطه هایی که با هم همنشین شدهکی از آن است که در برخی از واژهنتایج حا

-تاکید بر معنا با هم همنشین شده یشتر براي تکمیل و یاها بآیی، جفت واژهوع باهمدر این ن. وجود دارد
هاي آییز مشاهده گردید که عبارتند از باهمدیگري نیهاي آییها، باهمآییدرکنار این باهم. اند

-ن میاصطالحی، اتباع، مطلق، جهتی و جنس که هر یک نقش خود را در بیان بهتر معنا و پیام متن نشا
) دمور1(آیی مطلق و با هم) مورد 4هر یک با کاربرد فقط (آیی جنس و جهتی در این میان باهم. دهند

. آیی اصطالحی نمود بیشتري یافته استدر حالیکه کاربرد باهم. دهندکمترین بسامد وقوع را نشان می
و بسیاري از از دیدگاه صفوي . آیی در نثر و متون کتاب مورد مطالعه بیشتر از نظم استکاربرد باهم

، »اسم و صفت«، »اسم و فعل«، »اسم و اسم«آیی از نظر مقوالت دستوري، به وهشگران دیگر باهمپژ
هاي تحلیل شده مشاهده شد که دو طبقه بندي شده است، اما در داده »فعل و فعل«و » قید و فعل«

 کاربرد. زودآیی افبندي از باهمتوان به این طبقهرا هم می» قید و قید«و» صفت و صفت«مقوله دستوري 
لذا . است براي طبقه دوم شواهدي بر این ادعا »امروز و فردا«اول و استفاده از براي طبقه » نیک و بد«

  . توان این مورد را از دستاوردهاي جدید این پژوهش تلقی نمودمی
- از کتاب مورد مطالعه، بیشتر باهمآوري شده جمعآیی باهم 409هاي پژوهش از مجموع طبق داده

این نتیجه . است» با قیدقید «ها از مقوله دستوريکمترین داده و» اسم با اسم«دستوريها از مقوله یآی
تواند مار به دست آمده در این پژوهش میآ. ها در زبان فارسی استدهنده کاربرد فراوان اسمنیز نشان

، متن و اشعار ادبی قدیمی و کتاب مورد مطالعه از نثر هاي دیگري هم داشته باشد؛ از جمله اینکه درعلت
کتاب مورد مطالعه از  جدید همزمان استفاده شده است و به سبب آنکه متون و اشعار انتخاب شده در

آیی بیشتر استفاده شده و در برخی از آنها فی است در برخی از این متون باهمنویسندگان و شاعران مختل
در این پژوهش با . برگردده به سبک نویسندگان نیز دست آمده رو، ممکن است این آمار ب از این. کمتر

دید آیی در متن باعث انتقال بهتر، تاکید و تشکه وجود باهم ه شدها و شواهد موجود نشان دادتبیین داده
گردد که مولفان، تدوینگران و نویسندگان در پیشنهاد میرو  از این. شودمعنا و خوانش بهتر مفاهیم می

ها از انواع آیی را بیشتر مد نظر داشته باشند و در نوشتن این نوع کتابوزشی، باهمهاي آمنگارش کتاب
، استفاده نمایند تا در انتقال معنی و تفهیم اندهایی که داراي روابط مفهومیآییآیی به ویژه باهمباهم

 .دقیق مطالب به خوانندگان در هر رشته و گرایش تحصیلی موثرتر عمل نمایند
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