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  1391پاييز و زمستان -7 پياپيشمارة،  پژوهشي- علمي، دانشگاه فردوسي مشهد،هاي خراسان مجلة زبانشناسي و گويش

  

  ) گروه زبانشناسي دانشگاه فردوسي مشهددانشيار (دكتر شهال شريفي

  )مسؤول ، نويسندة دانشگاه فردوسي مشهددانشجوي دكتري زبانشناسي (مجتبي نامور فرگي

متني در  هاي فرابا در نظر گرفتن ويژگي آيي واژگاني همجديد انواع بابندي  تقسيم     

  آيي گيري انواع باهم شكل

  چكيده 

 سخن به ميان آمده اسـت و در  1آيي در مطالعات گوناگون زبانشناختي، اغلب تنها از يك نوع با هم          

. ه اسـت شـد  هاي صوري و دستوري واژگان همنشين پرداخته        ، تنها به ويژگي   آيي  انواع باهم   بندي  تقسيم

گردد كـه   ها در زبان فارسي ارايه مي آيي در اين پژوهش براي نخستين بار، هشت معيار براي تعيين باهم        

ـاره    جـدايي پـذيري    و   3سـرايت ويژگـي   ،  2واژة محـوري  توان بـه      از آن جمله مي    ـين  . كـرد  اش همچن

هاي متني    ن، ويژگي  همجواري، تعداد و نوع واژگا     :هاي زبان فارسي از منظرهاي متفاوت مانند        آيي  باهم

هاي   آيي  ، باهم فاصله   بي  و بافاصلههاي    آيي  هاي مختلفي از قبيل باهم      و فرامتني واژگان همنشين، در دسته     

با توجه به معيارهاي متعددي كه در        .اند  بندي شده   دسته... و   بافتي،  معناييهاي    آيي  ، باهم چندگانه و   ساده

ـيش از         اين مقاله معرفي شده است و نيز با توجه به          ـا ب  هـزار واژه،  200 حجم پيكرة زباني به كار رفته ب

ـيوه          آيي  هاي مختلف در باب باهم      تواند در بررسي    نتايج اين پژوهش مي    ـان فارسـي و ش ـاي زب ـاي    ه ه

ـين از يافتـه     .مختلف همنشيني واژگان مورد استفاده قرار گيرد       ـاي ايـن پـژوهش مـي         همچن تـوان در   ه

  . كردآموزان خارجي استفاده  اي خاص زبان فارسي به زبانه آيي نگاري و آموزش باهم فرهنگ

  .هاي فرامتني آيي، واژة محوري، واژة همنشين، سرايت ويژگي، ويژگي باهم :اه كليدواژه

                                                 
1. collocation 

2. Pivot word 

3. Feature Percolation 
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   مقدمه -1

تـوان يكـي از    آيـي را مـي   بـاهم . اي برخوردار اسـت  ها در هر زباني از اهميت ويژه آيي  باهم   بررسي

دهـي نظـام واژگـاني و نحـوي زبـان نقـش               ان دانست كه به ويژه در شكل      هاي هر زب    ترين ويژگي  مهم

  .كنند اي را ايفا مي ويژه

معتقد است معناي واژگان در ارتبـاط بـا واژگـاني كـه             ) 1957(جاست كه فرث      اين اهميت تا بدان   

نـداده  آيي بـه دسـت        اهم فرث تعريف دقيقي از ب     ،با اين وجود  . شوند  كنند دانسته مي    آنها را همراهي مي   

  .)16: 2003سانگ، (تاس

تواند با يـك يـا چنـد واژة ديگـر همنـشين شـود و همـين            توان گفت هر واژه، مي      به طور كلي مي   

تر زبـان ماننـد مـتن     ها با يكديگر است كه امكان تشكيل جمله و واحدهاي بزرگ      قابليت همنشيني واژه  

  .دهد را به دست مي

تواننـد در تعيـين        معنايي، صوتي، كاربردي و غيره مـي       هاي دستوري،   اما عوامل زيادي مانند ويژگي    

بـسامد وقـوع يـك    . توانند با يك واژه همنشين شوند دخيـل باشـند          هايي كه مي    چگونگي و تعداد واژه   

تواند متفاوت باشد و گاهي يك واژه با يـك يـا چنـد واژة خـاص          هايش مي   واژه با هر يك از همنشين     

تـوان يـك واژة    گاهي اوقـات مـي  . دهند تشكيل يك واژة مركب ميكند كه    چنان رابطة نزديكي پيدا مي    

هـاي همنـشين وجـود     همنشين را با واژة ديگري جايگزين كرد و گاهي نيز امكان جايگزين كردن واژه          

هاي همنـشين بـا از دسـت دادن يـك يـا چنـد ويژگـي معنـايي و يـافتن                        برخي اوقات نيز واژه   . ندارد

دهند كه معناي كلي آن با معناي اجزاء تـشكيل دهنـدة          صطالح مي ، تشكيل ا  جديد معنايي هاي    مشخصه

هاي ديگـر و يـا     در اين صورت، امكان جايگزين كردن اجزاء اصطالح با واژه         .آن به كلي متفاوت است    

  .هاي درون آن وجود ندارد گسترش برخي واژه

آيـي، بـه    اع بـاهم  بندي و توصـيف انـو       ، دسته   هاي بسياري براي تعريف      به بعد، تالش   1950از دهة   

ها، بـه ايـن پديـدة      ولي در اكثر قريب به اتفاق اين بررسي ،ويژه در زبان انگليسي صورت پذيرفته است      

 روابط واژگان و يا برخي روابط دستوري پرداخته شده است؛ به بيان ديگر، به ايـن                 ديدگاهزباني تنها از    

  . پديده تنها از بعد متني نگريسته شده است
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بـه عنـوان    . انـد   آيي اشـاره كـرده      هاي ديگري از باهم      برخي از پژوهشگران نيز به جنبه      در اين ميان،  

دهنـد و     آيي به دست مي     تعريف نسبتاً متفاوتي از باهم      ،  )1991(و سينكلير ) 1976(مثال، هليدي و حسن   

بـا   2 ماننـد نقـش انـسجامي   1هـاي متـداعي   دانند كه در برخي از ويژگـي  آن را وقوع دو يا چند واژه مي  

و يـا   ) 2000 و   1997a(،لـويس ) 1991(پژوهشگران ديگري نيـز ماننـد هـوي       . يكديگر مشترك هستند  

دانند كه وقوع آنها همراه يكديگر، از نظـر آمـاري بـسامد               مي  آيي را عناصر واژگاني     ، باهم )2001(كومين

سـانگ،  (تـوان آن را تـصادفي دانـست         وقوع زيادي دارد و اين بسامد وقوع تا به حدي است كـه نمـي              

آيي است كه معموالً در ميـان اكثـر زبانـشناسان و بـويژه زبانـشناسان       ؛ همين تعريف از باهم )17: 2003

  .ايراني پذيرفته شده است

آيـي وجـود نـدارد و زبانـشناسان مختلـف              تعريف مشخص و همگاني بـراي بـاهم          با اين وجود،  

، )1997b،لـويس (ثـال، همراهـي واژگـان     بـه عنـوان م  ؛انـد   تعاريف متفاوتي از اين پديده به دست داده       

، رابطـة  )1990اگبـر، (اي ، زبـان كليـشه  )1986بنسون،(، تداعي واژگاني )1994كيلمر،(هاي واژگاني   خوشه

ها نتوانـسته اسـت بـه         هاي ديگر، اما هيچ يك از اين تعريف         و بسياري تعريف  ) 1966هليدي،(همنشيني

  . معمول و رايج زباني پذيرفته شودعنوان تعريفي همگاني و مورد قبول براي اين پديدة

، نوع نگاه يـك بعـدي اسـت     از اين پديده متعدد به وجود آمدن تعدد تعاريف    علترسد    به نظر مي  

 حتي كساني كه سعي در تعبير آن با استفاده از عوامل ديگـر ماننـد                .اند  كه اغلب پژوهشگران بدان داشته    

 حاصـل اند؛ چـرا كـه تـداعي واژگـان، خـود        طل گشته  خود دچار نوعي دور با      اند،  تداعي معنايي داشته  

آيـي    تر برخي واژگان با يكديگر بود و خود اين وقوع از نـوع بـاهم                هايي پيرامون وقوع محتمل     پژوهش

  .ها بدين نكته توجه نشده است رود كه در اين پژوهش به شمار مي

رسـد توانـايي     كـه بـه نظـر مـي       شود    آيي ارائه مي    بندي جديدي براي انواع باهم      در اين مقاله، تقسيم   

 معيارهـاي   بنـدي   مبناي اين تقـسيم   . پيشين داشته باشد  نسبت به تعاريف    در تبيين اين اصطالح     بيشتري  

اسـت؛ همچنـين در ايـن         باشد كه در اين مقالـه ارايـه گرديـده             ها مي   آيي  اي براي تعيين باهم     گانه  هشت

                                                 
1. associative 

2. cohesive effect 
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ايـن عوامـل خـود بـه     . ده استشآيي نيز توجه  همگيري انواع با لبندي، به عوامل فرامتني در شك       تقسيم

  .شود ها اشاره مي شوند كه در ادامه بدان هاي متعددي تقسيم مي دسته

 ،اي مطلـق نيـست    واژگان پديـده ينيپيش از ادامة بحث، توجه به اين نكته ضروري است كه همنش           

ـ      است و معيارهاي متفاوتي مي    اي نسبي     آيي پديده   بلكه باهم  ين ميـزان همنـشيني واژگـان       تواننـد در تعي

توان همنشيني واژگـان را بـه صـورت يـك پيوسـتار در نظـر                  مي. خاص با يكديگر تعيين كننده باشند     

گرفت كه در يك سوي آن تركيباتي هستند كه به دليـل بـسامد زيـاد كـاربرد بـا يكـديگر و آميختگـي                     

ركـب بـه شـمار آورد، و در سـوي     توان آنها را يك واحد واژگاني يا بـه تعبيـر ديگـر واژة م          معنايي مي 

تواننـد در    واژگاني هستند كه هيچ رابطة ذهني يا تداعي مشتركي بـا يكـديگر ندارنـد و تنهـا مـي           ،ديگر

آيـي در نظـر       ما هيچ يك از اين دو شق را به عنوان بـاهم           . هاي خاصي همراه يكديگر به كار روند        بافت

شود، جايي در ميانة ايـن پيوسـتار    آيي در نظر گرفته مي     گيريم و آنچه كه در اين مقاله به عنوان باهم           نمي

قرار دارد؛ به بيان ديگر، تنها آن دسته از واژگان همنشين كـه رابطـة ذهنـي يـا تـداعي خاصـي نيـز بـا                           

يكديگر داشته باشند و عالوه بر آن، بر اساس معيار بسامد و ساير معيارهايي كه در ايـن مقالـه بـه آنهـا                     

  .آيي به شمار آورد  آنها را به عنوان باهمگردد، بتوان اشاره مي

   پژوهشوةشي -2

هـاي    شود و نتـايج بررسـي       هاي ممكن در زبان فارسي اشاره مي        آيي  در اين مقاله، ابتدا به انواع باهم      

هـا در     آيـي    براي بررسي باهم   يگيرد؛ سپس معيارهاي    پيشين در اين باب به اختصار مورد تحليل قرار مي         

هـاي متنـي    آيي با توجه به ويژگي بندي جديدي از انواع باهم      گردد و در پايان دسته      ميزبان فارسي ارايه    

  . شود  و فرامتني واژگان همنشين ارايه مي

 دسـتيابي بـه هـدف    بـراي گيـرد، امـا       آيي مورد توجه قرار مي      با اينكه در اين مقاله تمامي انواع باهم       

يـي و دسـتيابي بـه نظـم و تعريـف مشخـصي از       آ  بندي جديد انواع بـاهم      اصلي اين پژوهش كه تقسيم    

بنـدي نهـايي ارايـه شـده، تنهـا بـه آن نـوع                 باشـد در تقـسيم      ها، به ويژه در زبان فارسـي، مـي          آيي  باهم

شود كه در آنها واژگان همنـشين از نظـر جايگـاهي رابطـة بـسيار نزديكـي بـا                      هايي بسنده مي    آيي  باهم

ا يكديگر و معيارهاي ديگـر نحـوي، معنـايي و كـاربردي             يكديگر دارند و به سبب بسامد باالي وقوع ب        
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روند؛ تا آنجا كـه برخـي از ايـن واژگـان         شود در بيشتر موارد در كنار هم به كار مي           ها اشاره مي    كه بدان 

شوند و گاهي تشخيص آنها از واژگـان مركـب         هاي مركب نحوي يا معنايي نزديك مي        همنشين به واژه  

  .با مشكل همراه است

هـا و   آيـي  ميان، به دليل نبودن يك پايگـاه مناسـب داده در زبـان فارسـي بـراي انـواع بـاهم         در اين   

همچنين مشخص نبودن واژگان كليدي زبان فارسي، در اين پژوهش ابتدا با يـك بررسـي گـسترده در                   

هـا از      هزار واژه، سعي در تهية يـك پايگـاه داده          200ميان متون مختلف فارسي معاصر با حجم بيش از          

هـاي    متوني كه در اين بررسي انتخـاب شـدند، از داسـتان           . ها گرديد   آيي  ژگان همنشين فارسي و باهم    وا

هـا از نويـسندگان بـا     داسـتان شـد  در انتخاب اين متـون سـعي    . استفارسي نويسندگان بزرگ معاصر     

گـسترة  هاي عاميانه انتخاب شوند تا بـدين ترتيـب            هاي كامالً ادبي تا سبك        هاي مختلف، از سبك     سبك

  .تر باشد و از طرفي اعتبار پژوهش و نتايج به دست آمده نيز بيشتر گردد واژگان به دست آمده وسيع

ـاي پيكـره   با اين وجود، تهية يك پيكرة زباني و به طور كلي بررسـي            ـا مـشكالت و      ه ـان همـواره ب بني

ـان  ) 2000(وسون و ويد) 1998( به نقل از كوك  1)1387(شريفي و كرامتي    . استهايي همراه     محدوديت بي

ـا   هايي همراه هستند؛ به عنوان مثال اين گونه بررسي  بنيان، الزاماً با محدوديت     هاي پيكره   كنند كه بررسي    مي ه

 ند وا   نوع پيكرهناقص هستند، به حجم كمي پيكره وابسته هستند، و همچنين به شدت تحت تأثير ماهيت و

بنابراين در نظر گرفتن معيارهاي ديگـري       . ي گوناگون ارايه كرد   توان از آنها تعبيرها و تفسيرها       به راحتي مي  

  .ها بكاهد آيي پيكره بنيان باهم ها در بررسي تواند از ميزان اين محدوديت عالوه بر بسامد، مي

 ها در زبان فارسي آيي معيارهاي تعيين باهم -3

غيـر از بـسامد معرفـي نـشده         ها معيار خاصي به       آيي  در زبان فارسي تا پيش از اين براي تعيين باهم         

توان تنها به معيار بسامد اكتفا كـرد و نيـاز بـه معيارهـاي                 آيي، نمي   بود، اما به دليل گسترة زياد انواع باهم       

  . ها در زبان فارسي وجود داشت آيي بيشتري براي تعيين بهتر باهم

                                                 

هاي واژگاني زبان فارسي در امر آموزش زبان  آيي بررسي اهميت باهمشريفي، شهال و كرامتي يزدي، سريرا،  -1

  .، چاپ نشده)1387(رسي زبانان، فارسي به غير فا
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در زبـان انگليـسي     هـا     آيـي   بـاهم    سير، شش معيار را براي بر     )2007(دانكوانگ شين و پاول نيشن      

  :كنند كه عبارتند از مطرح مي

بايـست از نظـر      آيي يـك واژة محـوري وجـود دارد كـه ايـن واژة محـوري مـي                   در هر باهم  ) الف

 هـا  درخـت  و درختهايي مانند  ساختواژي به عنوان يك واژه در نظر گرفته شود؛ به عبارت ديگر، واژه          

آيـي     يك مي توانند به عنوان واژة محوري در باهم         شوند، هر   كه از نظر ساختواژي دو واژه محسوب مي       

 . به كار روند

بايست از يكي از مقوالت اصلي اسـم، فعـل، صـفت       از نظر مقولة دستوري، واژة محوري مي        )  ب

آيـي در   توانند به عنوان واژة محـوري در بـاهم   بنابراين حروف اضافه و يا حروف ربط نمي     . يا قيد باشد  

 .نظر گرفته شوند

كـه  باشند   واژة پربسامد زبان انگليسي      هزاربايست يكي از      ها، مي   آيي  ري در باهم  واژگان محو   )  ج

 .آمده است) 2001(در بررسي ليچ، ريسون و ويلسون 

 بـار در  30شـوند كـه حـداقل     آيي در نظـر گرفتـه مـي     از نظر بسامد، تنها واژگاني به عنوان باهم         )د

  .ميليون واژه تكرار شده باشند10اي به حجم  پيكره

آيي را بايد بتوان به عنوان مرز يك سازة بالفاصل در تقطيـع نحـوي بـه حـساب آورد؛         هر باهم ) هـ

 . بايست از نظر نحوي تشكيل يك سازه بدهد آيي مي به عبارت ديگر هر باهم

هاي همنشين، معاني متعدد و تعبيرهاي مختلفـي داشـته باشـد،          گروه واژه از  در صورتي كه يكي       )و

گيريم؛ به بيان ديگر، به تعداد معـاني            آيي جداگانه در نظر مي      ز اين تعبيرها، آنها را يك باهم      در هر كدام ا   

 .گيريم آيي در نظر مي هاي همنشين، باهم چندگانة يك گروه واژه

هـاي    هاي واژگاني مناسب و پيكـره       هايي كه در زبان فارسي از نظر وجود پايگاه داده           به دليل كاستي  

هاي سـاختواژي، نحـوي و         زباني براون وجود دارد، و همچنين به دليل برخي تفاوت          زباني مانند پيكرة  

تواننـد بـه خـوبي تعيـين كننـدة       گانة ياد شده نمـي    معنايي ميان زبان فارسي و انگليسي  معيارهاي شش        

  .هاي زبان فارسي باشند آيي باهم

تواند اين باشد كـه       ها مي   آيي هاي بررسي باهم    معتقدند يكي ديگر از شيوه    ) 1387(شريفي و كرامتي    

به جاي شروع از پيكرة زباني و معيار بسامد، ابتدا يك سري معيارهاي واژگاني، نحوي و معنـايي بـراي            
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ها در نظر گرفته شود و سپس در پيكرة زباني بـه دنبـال مـواردي گـشت كـه بـا ايـن معيارهـا               آيي  باهم

  .سازگاري دارند

آيـي در نظـر    ن بـاهم نظر گرفتن گروهي از واژگان به عنـوا   در بررسي حاضر، هشت معيار براي در        

  : كه عبارتند ازگرفته شده است

اي  شوند كه بسامد وقوع آنها بـه انـدازه   آيي در نظر گرفته مي هايي به عنوان باهم  تنها گروه : بسامد . 1

 30شـد، يعنـي   با توجه به معيار چهارم شين و نيشن كه در باال ذكر           . باشد كه نتوان آن را اتفاقي دانست      

باشد، بـه نظـر        هزار واژه مي   200هاي مورد بررسي در اين مقاله كه          ، و حجم داده    ميليون واژه  10بار در   

 هزار واژه با هم به كار رفته باشند، بتـوان بـه عنـوان               200 بار در اين     5هايي را كه حداقل       رسد گروه   مي

اينجا عالوه بر اين معيار بسامدي بـه معيارهـاي       طور كه گفته شد، در       البته همان . آيي در نظر گرفت       باهم

 .شود ها اشاره مي ديگري نيز نياز است كه بدان

 . بايست يك تكواژ آزاد قاموسي باشد آيي مي واژة محوري در باهم: واژة محوري . 2

آيي بايد از واژة محـوري بـه سـمت     هاي معنايي در باهم   جهت سرايت ويژگي  : 1سرايت ويژگي  . 3

آيـي در ايـن مقالـه ارايـه           با توجه به تعريف جديدي كه از واژة محـوري در بـاهم            . واژگان همراه باشد  

 .اي برخوردار است گردد، اين واژة محوري از اهميت ويژه مي

هـايي   هاي همراه نبايد بيشتر از يك عبارت دستوري باشد؛ بـدين معنـا كـه واژه             فاصلة ميان واژه   . 4

در ايـن  ) هـاي بافاصـله   آيـي  بـاهم (رونـد    م به كار مـي    اي بيش از يك عبارت دستوري با ه         كه با فاصله  

 .گردند ها محسوب نمي آيي بندي جزو باهم تقسيم

هـاي معنـايي واژة      هاي همراه واژة محوري نبايد بـا مشخـصه          واژه: هاي انتخاب معنايي    مشخصه . 5

ي ماننـد   ا   هـر چنـد بـار هـم كـه بـا واژه             كوه به عنوان مثال، واژة      ؛محوري تناقض يا تضاد داشته باشند     

 .آيي در نظر گرفت را به عنوان باهم توان اين دو واژه همراه شود، نميخوردن 

 واژگـان مركـب، در نظـر گرفتـه          وها    آيي  تمايز گذاشتن ميان باهم   اين معيار براي    : پذيري  جدايي . 6

هـاي ديگـر بـه كـار          بدين منظور، آن دسته از واژگان همنـشين كـه جـدا از هـم در بافـت                 . شده است 

 . شوند ها در نظر گرفته نمي آيي شوند، جزو باهم د و تنها با يكديگر به كار برده ميرون نمي

                                                 
1. Feature percolation  
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 واژگـان مركـب، در نظـر        وهـا     آيي  تمايز گذاشتن ميان باهم   اين معيار نيز براي     : قابليت گسترش  . 7

نهـا  انـد كـه در آ    آيي در نظر گرفته شده      تنها آن دسته از واژگان همنشين به عنوان باهم        . گرفته شده است  

در غير ايـن صـورت، ايـن واژگـان بـه عنـوان              . بتوان حداقل با يك واژه، واژة محوري را گسترش داد         

 . شوند آيي در نظر گرفته نمي باهم

هـاي واژگـان مركـب نيـست و ايـن منظـور در                الزم به ذكر است كه در اينجا هدف تعيين ويژگي         

اي زيـادي نيـز تـا كنـون بـراي تعيـين       هـ  بايست برآورده شود، چنان كه بررسي    هاي ديگري مي    بررسي

هـدف از دو  . هاي واژگان مركب در فارسي توسط پژوهشگران مختلف صورت پذيرفتـه اسـت      ويژگي

  .ستها آيي ميان واژگان مركب و باهممعيار اخير، تنها تمايز گذاشتن 

 امـا  ،دشـو  اگر چه معيار شم زباني براي برخي از پژوهشگران، معيار دقيقي تلقي نمي         :  شم زباني  . 8

گيـرد؛ بـا ايـن حـال در ايـن             هاي زباني مورد استفاده قرار مي       اين معيار همچنان در بسياري از پژوهش      

هاي ديگر نتوان به نتيجة قابـل قبـولي    گيرد كه به شيوه بررسي، شم زباني تنها زماني مورد استفاد قرار مي  

شـم زبـاني نگارنـدگان كـه هـر دو           براي اين منظـور،     . براي تعيين باهمĤ بودن گروهي از واژگان رسيد       

 . در نظر گرفته شده استهستندسخنگوي بومي زبان فارسي 

اين است كه تقريبـاً در تمـام   ه، آيي انجام گرفت  روي انواع باهمهايي كه بر نكتة قابل توجه در بررسي    

بـه طـور كلـي    . آيي امري بديهي فرض شده اسـت  ها، وجود يك واژة محوري در هر باهم  اين پژوهش 

شـين و نيـشن     . هـا دانـست     هـا را وجـود يـك واژة محـوري در آن             آيي  ترين ويژگي باهم   توان مهم   مي

هاي ديگـر همنـشين       يا واژه   دانند كه واژه    آيي مي   واژة محوري را واژة كانوني يا مركزي در باهم        ) 2007(

هنـد، نـه معيـار    د اما معياري كه آنها بـراي تعيـين ايـن واژة محـوري ارايـه مـي            . كنند  آن را همراهي مي   

 high‘هـاي  دستوري است و نه معيار واژگاني، بلكه معياري بسامدي است؛ بـه عنـوان مثـال در تـوالي    

school’,
 
‘high court’, ‘high street’, ‘so high’,  و  ‘too high’،  ‘high’ واژة‘high’   را بـه

  .گيرند عنوان واژة محوري در نظر مي

آيـي   تيابي به معيار جديدي بـراي تعيـين واژة محـوري در بـاهم           يكي از دستاوردهاي اين مقاله، دس     

همچنين در اين پژوهش به ويژگي بسيار جالبي نيز دربارة اين واژگان محـوري دسـت يـافتيم     . باشد  مي
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 كـه در    ،هاي مختلف باشـد     هاي بيشتري در باب چگونگي همنشيني واژه        ساز پژوهش   تواند زمينه   كه مي 

  . خواهد شدادامه به اين موارد اشاره

نگارندگان، با بررسي تعداد زيادي از واژگان همنشين در زبان فارسي بـه ايـن نتيجـه رسـيدند كـه                     

بـراي    توانـد بـسامد باشـد، بلكـه معيـار كـاربردي       آيي نمي معيار نهايي براي تعيين واژة محوري در باهم 

آيـي     معنايي در هر بـاهم     تواند سرايت ويژگي باشد؛ بدين معنا كه جهت تراوش          تعيين واژة محوري مي   

آيـي،        به عبارت ديگر، معنـاي كلـي بـاهم        . هاي همراه است    همواره از واژة محوري به سمت ديگر واژه       

  .شود توسط واژة محوري تعيين مي

  :اما با در نظر گرفتن اين معيار، دو ويژگي بسيار مهم در مورد واژة محوري مشاهده شد

هـاي   ا واژة محوري نحوي كه به عنوان هـسته در گـروه         آيي ممكن است ب     واژة محوري در باهم    . 1

 .شود، مطابقت نداشته باشد و يا با آن تناقض داشته باشد نحوي در نظر گرفته مي

 بـه عبـارت ديگـر    ؛آيـي ممكـن اسـت واژة محـوري باشـند         گاهي اوقات دو واژه در يك باهم       . 2

 .آيي ممكن است دو سويه باشد سرايت ويژگي در باهم

تن اين معيار جديد در تعيين واژة محوري و با توجـه بـه ايـن دو ويژگـي مهـم واژة                      با در نظر گرف   

تـوان   ها در اين پژوهش به كار رفتـه اسـت، مـي      آيي  محوري، و همچنين معيارهايي كه براي تعيين باهم       

هـاي سـاختواژي نحـوي زبـان          هاي زبان فارسي ارايه داد كه با ويژگي         آيي  تقسيم بندي جديدي از باهم    

  .ي سازگاري بيشتري داشته و همچنين نتايج آن از نظر كاربردي مفيدتر باشدفارس

  آيي بندي جديد انواع باهم تقسيم -4

هـاي    رود، تنهـا بـه ويژگـي        آيي يا همنشيني به كار مـي        هايي كه غالباً براي انواع باهم       بندي  در تقسيم 

در ايـن پـژوهش بـا توجـه       . پردازند روند، مي   صوري و دستوري انواع واژگاني كه با يكديگر به كار مي          

هـاي   هـا از نظـر ويژگـي    آيي گيري باهم   به معيارهاي يادشده در باال و همچنين توجه به چگونگي شكل          

تواننـد از   هـا مـي   آيـي  بـاهم . گـردد   آيـي ارايـه مـي       بندي جديدي براي انواع باهم      متني و فرامتني، تقسيم   

  .گيرندهاي مختلف مورد بررسي قرار  جنبه

  . فاصله تقسيم كرد هاي با فاصله و بي آيي   باهم،توان آنها را به ها مي آيي ر همجواري باهماز منظ
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گيرنـد كـه ايـن        هاي ديگري قـرار مـي       هاي همنشين، واژه يا واژه      هاي بافاصله، بين واژه     آيي  در باهم 

اسـت  حتـي ممكـن     . دهنـد   هـاي دسـتوري متفـاوتي را مـي          هاي مياني خود تشكيل گروه يا گروه        واژه

در ايـن نـوع     . هاي همنشين در دو جملة متفاوت اما پشت سر هم و مرتبط با يكديگر آورده شوند                 واژه

هاي زيادي نزديك به يكديگر و يا مرتبط با يكـديگر بـه كـار          ها، واژگان به دليل اينكه در بافت        آيي  باهم

هـاي    در مثـال ؛گيرنـد  رار مـي ها ق آيي روند و به نوعي تكميل كنندة معناي يكديگر هستند، جزو باهم  مي

 :آيي برقرار است زير ميان واژگان همنشين رابطة باهم

  .1جدول 

 بافت به كار رفته واژة همنشين واژة همنشين

  رفاقت
 

 »! ماهي و حلزون ، ديگر نشنيده بوديمرفاقت« :مادرش گفت دشمني

 .»من هم دشمني ماهي و حلزون نشنيده بودم« :ماهي كوچولو گفت

 .اما شماها سر آن بيچاره را زير آب كرديد  آب كردنزير سر

 .دست به بچه ام نزنيد زدن دست

 .سزايش را هم ببيني ديدن سزا

 .چشمم مي بيند و عقلم مي گويد عقل چشم

 .به حساب فضولي ام نگذاري گذاشتن به حساب
 

 

نـشين بـدون فاصـله و    طـور كـه از نـام آن پيداسـت، واژگـان هم      فاصله، همان هاي بي آيي   در باهم 

 كه بين آنها تنهـا يـك        ،هايي نيز   آيي  در اين ميان باهم   . شوند  هاي متفاوت آورده مي     همجوار هم در بافت   

، چرا كـه واژة ربـط بـه تنهـايي           شوند  ه مي فاصله در نظر گرفت     هاي بي   آيي  واژة ربط قرار دارد، جزو باهم     

  .تواند تشكيل يك گروه دستوري جداگانه بدهد نمي

آيـي موجـود در ميـان واژگـان           آيي و تعداد روابـط بـاهم        كننده در باهم    ظر تعداد واژگان شركت   از ن 

  .  تقسيم بندي كردهاي چندگانه آيي باهم و هاي ساده آيي باهمها را به  آيي توان باهم همنشين، مي

تـر را تـشكيل    آيـي بـزرگ   آيي با هم يك بـاهم    آيي است كه در آن چند باهم        آيي چندگانه باهم    باهم

 :هاي زير  مانند مثال؛ستآيي نيز بيش از دو تا ن در باهمدهند و تعداد واژگا مي
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  .2جدول 

 آيي باهم واژة همنشين واژة همنشين

 چشم اشك

 پاك كردن اشك

 اشك چشمهايم را پاك نكرده

 .بودم

 سنگين سر

 پايين انداختن سر

ين يسر سنگينش را پا
 .انداخت مي

 تاريك هوا

 روشن هوا

 روشن تاريك

 روشن ي تاريك وهوا

  

آيي و  گيري باهم ها را بر اساس علت و منشأ شكل آيي نامة كارشناسي ارشد، باهم    در پايان ) 1386(نامور  

  :كند آيي، به پنج دستة مختلف تقسيم مي همچنين نوع ارتباط واژگان در باهم

   با هم آيي معنايي- 

   با هم آيي صوتي-

  بافتيآيي   با هم-

  آيي موقعيتي  با هم-

  آيي فرهنگي  با هم-

ـاي هـشت     گانه با گسترش بيشتر و دقيق       بندي پنج   در مقالة حاضر اين تقسيم     گانـة   تر بـه همـراه معياره

  . شود ها به كار گرفته مي آيي بندي باهم يادشده در دسته

 با هم آيي معنايي. 4-1

اغلب با هم به    رابطة معنايي نزديكي كه با يكديگر دارند        آيي، دو يا چند مفهوم به دليل          در اين نوع باهم   

 با يكديگر در بين دو يا     هاي معنايي مشابه و يا در ارتباط نزديك          به عبارت ديگر، ويژگي    ؛شوند  كار برده مي  

هاي معنايي باعـث      البته تنها شباهت  . شود كه اين واژگان اغلب با يكديگر به كار بروند           چند واژه، باعث مي   

ـان             آيي نمي   ود آمدن اين نوع باهم    وج هب ـا ماننـد      گردد، بلكه بخشي از آن، به دليل ويژگي خاص برخي زب ه
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ه چنـدين   ادبي، تمايل بر اين است كـ       هاي  نمونه در زبان فارسي، بويژه در متن      زبان فارسي است؛ به عنوان      

 گفته، همراه شتر و زيباتر كردنمعنا و يا داراي شباهت معنايي زياد، براي تأكيد بي   ي هم  صفت، اسم و يا واژه    

، در بسياري از هستندمعنا   كه تقريباً با يكديگر همنيايش و دعاهاي    به عنوان مثال، واژه؛يكديگر به كار روند

  . روند مواقع همراه يكديگر نيز به كار مي

شود؛ به بيان     يآيي حفظ م    ، ترتيب واژگان در باهم    آيي اين است كه معموالً      اهمنكتة جالب در اين نوع ب     

ـاً    شود و واژه    ها به عنوان واژة اصلي قلمداد مي        ديگر، اغلب يكي از واژه     هاي همنشين ديگر با ترتيـب تقريب

  : هاي زير را در اين مورد مثال زد توان واژه مي. روند مشخص و ثابتي همراه آن به كار مي

  .3جدول 

 آيي باهم واژة همنشين واژة اصلي

 ايشدعا و ني نيايش دعا

 جنگ و دعوا دعوا جنگ

 رحمان و رحيم رحيم رحمان

 بزرگ و عظيم عظيم بزرگ

 زشت و بد تركيب بد تركيب زشت

 ناله و نفرين نفرين ناله

 با هم آيي صوتي. 4-2

ـار                 در اين نوع باهم    ـا هـم بـه ك آيي، دو يا چند واژه تنها به دليل شباهت صوتي كه با يكديگر دارنـد، ب

ايـن نـوع   .  ممكن است با شنيدن يكي از اين واژگان، واژة ديگر نيز در ذهن تداعي شود     روند؛ همچنين   مي

معنـي اسـت، كـه در ايـن      ها ، واژة دوم بـي      واژه  شود كه اغلب در اين گروه       آيي در هر زباني يافت مي       باهم

ـاع رجـوع شـود بـه         (شود  صورت اغلب از آن به عنوان اتباع ياد مي         ـاع و   1382ذاكـري،   : براي انواع اتب ، اتب

از ايـن نـوع   » نون مـون «و » كك و مك«هاي   به عنوان مثال در زبان فارسي واژه؛)مهمالت در زبان فارسي 

  . هستند



  51                     ...   آيي واژگاني جديد انواع باهمبندي  تقسيم                                                  ، شمارة دوم  چهارمسال   

شود و اين تفاوت نيز ربطي        هاي متفاوت ظاهر مي     آيي در بين زبانهاي مختلف به صورت        اين نوع باهم  

  . كند وتي جفت ديگر را تعيين ميبه معناي واژگان ندارد و فقط صورت صوتي واژه است كه شكل ص

ـپس واژة           در زبان فارسي ترتيب معمول اين نوع باهم        ـلي و س آيي بدين صورت است كه ابتدا واژة اص

همچنين در زبان فارسي اغلب واژة همنشين در        . شود  آورده مي  هستهمنشين كه اغلب خالي از معنا نيز        

ـاز مـي  /p/ و / m /آيي، با صداهاي خاصي مانند صامت  اين نوع باهم ـال . شـود    آغ ـاي زيـر ايـن     در مث ه

    :شود موضوع به خوبي مشاهده مي

  .4جدول 

 آيي باهم واژة همنشين واژة اصلي

 كك و مك مك كك

 كار مار مار كار

 چيز ميز ميز چيز

 طال مال مال طال

 چادر پادر پادر چادر

 

  : فارسي هستندهاي صوتي در زبان آيي هاي ديگري از باهم موارد زير نمونه

داغ داغ،     ، واه واه، فقير فقرا، ترق توروق، بلند بلند، يواش يواش،          ، از و چز، سوسك موسك     لك و لوچ  

  .هاج و واج، گنده گنده، پيچ پيچي، چپ چپ، لنگ لنگان، تند تند، راستي راستيكم كم، 

  آيي بافتي با هم. 4-3

ـان،          نوع باهم  در اين . ، است 1منظور از بافت در اينجا بافت زباني       آيي، علت مجاورت و همنشيني واژگ

  : تواند بر دو نوع باشد آيي خود مي اين نوع باهم. روابط واژگاني و يا دستوري است

واژگاني، دو يا چند واژه، به دليل روابط مختلف واژگاني و اغلـب             -آيي بافتي   در باهم : واژگاني) الف. 3,4

؛ منظور از روابط مختلف واژگاني در اينجا مجموعـه روابـط              روند  هاي اضافي با يكديگر به كار مي        در ساخت 

  .  معنايي، تضاد، شمول معنايي و جزء واژگي هاي زبان برقرار است مانند؛ هم معنايي است كه بين خود واژه

                                                 
1. co text 
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ـان       اين نوع باهم   ـاهم     اسـت كـه معمـوالً در مـورد آن سـخن از محـدوديت                آيـي هم ـاي ب ـا      ه آيـي ي

ـاقي و دلبخـواهي    توان همة واژه آيد؛ بدين معنا كه نمي  به ميان مي هاي همنشيني   محدوديت ها را به طور اتف

ـان   يا گوشت فاسدتوان تركيب  در ارتباط با يكديگر به كار برد، به عنوان مثال، مي       را در فارسـي  ماشين داغ

اي زير از اين نـوع      ه  مثال.  در فارسي كاربرد ندارد    ماشين فاسد  يا   گوشت داغان هاي    به كار برد ولي تركيب    

    :باشند آيي مي باهم

  .5جدول 

 آيي باهم واژة همنشين واژة اصلي

 امام راحل راحل امام

 كاسه لعابي لعابي كاسه

 ماشين باري باري ماشين

جنگ  ميكروبي جنگ

 ميكروبي

 كفش واكس كفش واكس

 

  :اژگاني را به انواع زير تقسيم كردهاي و آيي توان باهم هاي به دست آمده در اين پژوهش، مي بر اساس داده

 . واحد شمارش به همراه اسم: واحدواژگي -1 

  .6جدول 

 آيي باهم واژة همنشين واژة اصلي

 جفت گوشواره جفت گوشواره

 دست كاسه دست كاسه

 نيم وجبي نيم وجب

 گله بز گله بز

 سير فلفل سير فلفل
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شمولي برقـرار     ها رابطة هم    آيي، ميان واژه    وع باهم در اين ن  ): شمولي، زيرشمولي   هم(شمول معنايي  -2

 .آيي است ها زيرشمول واژة ديگر و يا زيرشمول كل باهم است و يا يكي از واژه

  .7جدول 

 آيي باهم واژة همنشين واژة اصلي

 اموال دولتي دولتي اموال

 مرغ سقا سقا مرغ

 نان سنگك سنگك نان

 دوست دانا دانا دوست

 قارونگنج  قارون گنج
 

  .آيي، واژة دوم بيانگر جنس واژة محوري است در اين نوع باهم: جنس -3

  .8جدول 

 آيي باهم واژة همنشين واژة اصلي

 تخت چوبي چوبي تخت

 كاسه لعابي لعابي كاسه

 جام مس مس جام
 

  .آيي بيانگر جهت واژة محوري است هاي باهم يكي از واژه: )جهتي آيي باهم(تبايني -4

  .9جدول 

 آيي باهم واژة همنشين واژة اصلي

 باال رفتن باال رفتن

 پايين آمدن پايين آمدن

 باالي منبر باال منبر

 ته دره ته دره

 باالي كوه باال كوه



 دومشمارة سال چهارم،                  مشهددانشگاه فردوسي هاي خراسان  شناسي و گويشزبانمجلة                                   54

  .دهند آيي مي آيي، دو يا چند واژة متضاد با هم تشكيل باهم  در اين نوع باهم:آيي متضاد باهم -5

ها اغلب هر دو واژه محوري هستند، به همين دليل در جدول  آيي اهمالزم به ذكر است كه در اين نوع ب      

     .زير از واژة اصلي ياد نشده است

  .10جدول 

 آيي باهم واژة همنشين واژة همنشين

 اول و آخر آخر اول

 راست و چپ چپ راست

 حرامو حالل  حرام حالل

 باال و پايين پايين باال

  

  .دهند آيي مي آيي، دو يا چند واژة مترادف با هم تشكيل باهم باهمدر اين نوع : آيي مترادف باهم -6

ها نيز اغلب هر دو واژه محوري هستند، به همين دليل در جدول زير از واژة اصلي  آيي  در اين نوع باهم   

    .ياد نشده است

  .11جدول 

 آيي باهم واژة همنشين واژة همنشين

 عاقل و دانا دانا عاقل

 تك و تنها تنها تك

 شل و ول ول شل

 نيش و كنايه كنايه نيش

 بي ريخت و بد قيافه بد قيافه بي ريخت

  

  .يكي از واژگان همنشين، جزئي از واژة همنشين ديگر است: جزء واژگيآيي  باهم -7
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  .12جدول 

 آيي باهم واژة همنشين واژة اصلي

 در اتاق اتاق در

 سر و بدن بدن سر

 كنج اتاق اتاق كنج

 پشت بام خانه خانه پشت بام

 كف دست دست كف

  

  دستوري) ب

اين نـوع  . روند دستوري، دو يا چند واژه كه به داليل دستوري در كنار هم به كار مي              -آيي بافتي   در باهم 

در بـسياري از   .شـود  اي در زبان فارسي ديـده مـي      هاي حرف اضافه    آيي بيشتر در افعال مركب و گروه        باهم

هايي در همنشيني فعل و جزء يا وابستة فعلي وجود دارد     ري قواعد و محدوديت   افعال مركب، از نظر دستو    

  .هاي ممكن داشته باشند هاي فعلي بسامد زيادتري نسبت به ساير تركيب گردد برخي تركيب كه باعث مي

ـا توجـه بـه نـوع واژه            دستوري را مـي   -هاي بافتي   آيي  باهم ـتوري           تـوان ب ـاي همنـشين و مقولـة دس ه

  :ي حاصل به انواع زير تقسيم كردها واژه گروه

  .دهند آيي مي اي به همراه فعل تشكيل باهم آيي، گروه حرف  اضافه در اين نوع باهم: متمم و فعل -1

  .13جدول 

 آيي باهم فعل اي گروه حرف اضافه

 از دست رفتن رفتن از دست

 از آب درآمدن درآمدن از آب

 از در ديگر درآمدن درآمدن از در ديگر

 از سر تقصير گذشتن گذشتن سر تقصيراز 

  .دهند آيي مي آيي، مفعول به همراه فعل تشكيل باهم  در اين نوع باهم:مفعول و فعل -2
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  .14جدول 

 آيي باهم فعل مفعول

 غذا خوردن خوردن غذا

 آب خوردن خوردن آب

خاك  ريختن خاك

 ريختن

  

دهنـد كـه      آيي مـي    اي، تشكيل يك باهم    دو يا چند گروه حرف اضافه     : اي   گروه هاي حرف اضافه    -3

  .اي است  اضافه  حاصل نيز يك گروه حرف گروه

  .15جدول 

 آيي باهم اي گروه حرف اضافه اي گروه حرف اضافه

 از اين طرف به آن طرف به آن طرف از اين طرف

 از باال تا پايين تا پايين از باال

 از سر تا پا تا پا از سر

 جا تا آنجااز اين تا آنجا از اينجا

 از سير تا پياز تا پياز از سير

  

  . دهند آيي مي هاي خاصي تشكيل باهم  برخي قيدها به همراه فعل: قيد و فعل-4

  .16جدول 

 آيي باهم فعل قيد

 .خيلي دوست داشتن دوست داشتن خيلي

 آهسته باز كردن باز كردم آهسته

  .دهند آيي مي تشكيل باهمهاي خاصي  ها به همراه فعل برخي صفت: صفت و فعل -5
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  .17جدول 

 آيي باهم فعل صفت

 پشيمان شدن شدن پشيمان

 خشك شدن شدن خشك

 بيدار كردن كردن بيدار

 مرخص شدن شدن مرخص

 جدا شدن شدن جدا

آيـي، اسـم بـه همـراه يـك گـروه حـرف         در اين نوع باهم: اي اضافه آيي اسم و گروه حرف      باهم -6

  .دهد  ميآيي اي تشكيل باهم اضافه

  .18جدول 

 آيي باهم اي گروه حرف اضافه اسم

 حسرت به دل به دل حسرت

 صبح تا شب تا شب صبح

 صبح به اين زودي به اين زودي صبح

  پر آب بركه پر آب بركه

  .شود آيي، جايگاه صفت و موصوف عوض مي در اين نوع باهم: 1 صفت مغلوب-7

  .19جدول 

 آيي باهم صفت اسم

  چوبهزرد زرد چوب

 اره ماهي اره ماهي

 سفيدرود سفيد رود

 رود زاينده زاينده رود

                                                 

، از آن جهت كه اغلب به عنوان اسم و بـراي ناميـدن چيزهـا يـا             ها  آيي  است كه اين نوع از باهم     الزم به ذكر      .1

  .توانند به عنوان واژگان مركب در نظر گرفته شوند روند مي هاي خاص به كار مي پديده
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  .آيي بدهند توانند تشكيل باهم چند فعل پشت سر هم نيز مي: هاي پشت سر هم فعل -8 

  .20جدول 

 آيي باهم فعل فعل

 پاشو برو برو پاشو

 بفرمائيد بنشينيد بنشينيد بفرمائيد

 رفت و رفت و رفت رفت رفت

 بگو مگو ومگ بگو

ـا مـصدر     آيي برخي باهم: اسم با بن فعل يا مصدر فعلي  -9  ها از يك اسم به همراه يك بن فعـل و ي

  .اند فعلي تشكيل شده

  .21جدول 

 آيي باهم بن فعل يا مصدر فعلي اسم

 راه حل حل راه حل

 ماهي گرفتن گرفتن ماهي

 شنا كنان كنان شنا

  ضماير -10 

  .شود و سپس ضماير ديگر در زبان فارسي اول ضمير اول شخص ظاهر ميها  آيي در اين نوع باهم

  .22جدول 

 آيي باهم ضمير ضمير

 من و او او من

 من و تو تو من

 ما و شما شما ما

  آيي موقعيتي با هم .4-4

ـاهي   يا در كنار هم به كار ميآيي، دو يا چند واژه به اين دليل اغلب نزديك        در اين نوع باهم    مي روند كـه مف

 به عنوان مثال، چـون در  ؛دهند  هاي يكسان و در كنار هم رخ مي         كه آنها بدان اشاره دارند نيز اغلب در موقعيت        

آيي دارنـد،   با يكديگر باهم» پنير«و » نان« واژة كشور ايران در صبحانة بسياري از افراد نان و پنير وجود دارد، دو      
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ـان «ورهاي اروپايي وجـود نـدارد و در برخـي كـشورها     آيي در زبان بسياري از كش در حالي كه اين باهم  و » ن

ـان، بلكـه مربـوط بـه              آيي دارند؛ به عبارت ديگر اين نوع باهم         به همين دليل باهم   » كره« آيي نـه مربـوط بـه زب

  .شوند هاي متفاوتي است كه در آنها دو يا چند پديده اغلب با يكديگر همراه مي موقعيت

  .23جدول 

 آيي باهم نشينواژة هم واژة همنشين

 چشم و گوش بسته گوش چشم

 سر و سينه سينه سر

 آب و جارو جارو آب

 دست و پا پا دست

 در و ديوار ديوار در

 .ماهي گير تور انداخت تور ماهي گير

  آيي فرهنگي  با هم.4-5

نگي، بيـشتر  آيي فره آيي موقعيتي است با اين تفاوت كه باهم      آيي نيز تا حدودي شبيه باهم       اين نوع باهم  

ـا   »خـدا « به عنوان مثال، در فرهنگ اسـالم اغلـب مفهـوم             ؛شود  به فرهنگ عمومي يك جامعه مربوط مي        ب

شود و به همين دليل اين مفاهيم نيز با يكديگر نـوعي               همراه مي  »امام«و  » پيغمبر«،  »قرآن«مفاهيمي همچون   

  .آيي دارند باهم

  .24جدول 

 آيي باهم واژة همنشين واژة همنشين

 رضاي خدا خدا رضا

 موذن مسجد مسجد موذن

 گوسفند قربوني قربوني گوسفند

 چادر نماز نماز چادر

 رگ غيرت غيرت رگ

 نذر و نياز نياز نذر

 مرد نامحرم نامحرم مرد
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 بندي جمع -5

 اسـت  ها در زبان فارسي ارايه گرديـده   آيي در اين پژوهش براي نخستين بار، هشت معيار براي تعيين باهم  

هاي انتخاب معنايي،     هاي همراه، مشخصه    بسامد، واژة محوري، سرايت ويژگي، فاصلة ميان واژه       : كه عبارتند از  

  . پذيري، قابليت گسترش، و شم زباني جدايي

  : اند هاي زبان فارسي از منظرهاي متفاوت مورد بررسي قرار گرفته آيي همچنين باهم

ـله  هاي بـي  آيي  باهم و   هاي بافاصله   آيي  باهمها به دو نوع       آيي  از منظر همجواري واژگان همنشين، باهم       فاص

ها به دو نـوع   آيي هاي همنشين، باهم در گروه واژه آيي اند و از نظر تعداد واژگان و تعداد روابط باهم         تقسيم شده 

ـاني  هايي ا ها به طور دقيق و همراه با مثال     دستهند و هر يك از اين       ا  بندي شده    تقسيم چندگانه و   ساده ز پيكرة زب

  .اند مورد بررسي، توصيف شده

ـايي    باهمها در پنج دستة       آيي  هاي متني و فرامتني واژگان همنشين، باهم        از نظر ويژگي   ـا ،  آيي معن آيـي   هـم   ب

ـنج نـوع بـه          قرار گرفتهآيي فرهنگي هم با و   آيي موقعيتي   هم  با،  آيي بافتي   هم  با،  صوتي انـد و هـر يـك از ايـن پ

هاي موجود در پيكرة زباني       هايي از داده    ها نيز مثال    اند و براي هر يك از اين دسته         شده  تقسيمهاي ريزتري     دسته

  .ارايه گرديده است

  . اند شده  نوع فرعي تقسيم17 نوع اصلي و 9هاي زبان فارسي به  آيي در مجموع باهم

ـيش از    هاي مختلف نويسندگان معاصـر   پيكرة زباني مورد بررسي در اين پژوهش از داستان      ـا مجمـوع ب ب

ـبك         هزار واژه انتخاب گرديده است و در انتخاب نوع داستان          200 ـا و موضـوعات       ها سعي شده است از س ه

ـاي حاصـل از آن    مختلف انتخاب شوند تا بتوانند گسترة بيشتري از واژگان فارسي را پوشـش دهنـد و داده               ه

  .معتبرتر باشند

 يك پيوستار صورت مي پذيرد كه در يك سوي          شكلا به   طور كه پيشتر اشاره شد، همنشيني واژه ه        همان

ـا را يـك واحـد           آن تركيباتي هستند كه به دليل بسامد زياد كاربرد با يكديگر و آميختگي معنايي مـي                تـوان آنه

ـا        ،واژگاني يا به تعبير ديگر واژة مركب به شمار آورد، و در سوي ديگر               واژگاني هستند كه هيچ رابطة ذهنـي ي

ـار رونـد               توانند در بافت     با يكديگر ندارند و تنها مي      تداعي مشتركي  ـاي خاصـي همـراه يكـديگر بـه ك در . ه

شـوند    آيي در نظر گرفته مـي       شده در اين مقاله، تنها آن دسته از واژگان همنشين به عنوان باهم              بندي ارايه   تقسيم

ـند     كه جايي در ميانة اين پيوستار قرار داشته باشند، يعني رابطة ذهني يا تداعي               ؛ خاصي نيز با يكديگر داشته باش
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و عالوه بر آن، بر اساس معيار بسامد و ساير معيارهايي كه در اين مقاله به آنها اشاره شد، بتوان آنها را به عنوان                        

  .آيي به شمار آورد باهم

 ممكن  آيي  اول اينكه برخي از انواع باهم      :است  آيي ضروري   بندي انواع باهم    يادآوري دو نكتة مهم در دسته     

ـاهر           به عبارت ديگر ممكن است يك باهم       ؛است با يكديگر همپوشي داشته باشند      آيي در بيش از يك دسته ظ

در . آيي معنايي نيز در نظر گرفتـه شـوند          توانند باهم   هاي از نوع مترادف، مي      آيي  از باهم   براي مثال بسياري  . شود

ـته   برجستهها آيي اين موارد، براساس اينكه كدام ويژگي در اين باهم      ـاوت قـرار     تر است آنها را در دس ـاي متف ه

ـتة                    آيي  دهيم؛ به عنوان مثال آن دسته از باهم         مي هاي معنايي كه بـه يكـديگر رابطـة تـرادف نيـز دارنـد، در دس

بندي ارايه شده، به دليل اينكه از حوصلة اين مقاله خارج بـود، از   در تقسيم. گيرند هاي مترادف قرار مي    آيي  باهم

  .آيي خودداري گرديد هاي ممكن در انواع باهم مامي همپوشيذكر ت

ـاب مـي   آيي دومين نكته اين است كه در هر دسته از اين باهم      گـردد،   ها، بر اساس نوع پيكرة زباني كه انتخ

ـا            هاي متفاوتي قرار داده شوند كه با وجود يكساني نوع باهم            آيي  ممكن است باهم   ـاني كـه ب آيي، از نظـر واژگ

هـم  آيي جنس، با توجه بـه نـوع پيكـره،     باهماند تفاوت داشته باشند؛ به عنوان مثال، در        منشين شده يكديگر ه 

ـاب    كاسة چينيآيي  را داشت و هم باهمكاسة لعابي آيي  توان باهم  مي ـاني كـه انتخ ، كه اين تنها به نوع پيكرة زب

  .كند هاي ارايه شده خللي وارد نمي بندي آيي و دسته اما اين موضوع در نوع كلي باهم. شود بستگي دارد مي

با توجه به معيارهاي متعددي كه در اين مقاله معرفي شده است و نيز با توجه به حجم پيكرة زباني مـورد                      

ـيوه     آيي  هاي مختلف در باب باهم      تواند در بررسي    بررسي، نتايج اين پژوهش مي     ـان فارسـي و ش ـاي   هاي زب ه

نگاري   توان در فرهنگ    هاي اين پژوهش مي     همچنين از يافته   .قرار گيرد مختلف همنشيني واژگان مورد استفاده      

  .كردآموزان خارجي استفاده  هاي خاص زبان فارسي به زبان آيي و آموزش باهم
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