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چه هدف اين جستار است الگوپـذيري از چهـارچوب زبـانيِ              اند؛ اما آن    بازنويسي آن بوده  
اينكه كدام متن ادبي الگـوي مناسـبي بـراي          . اين متون، براي توليد محتواي آموزشي است      

كند، مـسئله     دارد كه فرايند يادگيري را آسان مي        كند؛ و چه ويژگي     آموزش زبان ارائه مي   
هايي اسـت كـه       اصالت متن و داشتن زبانِ قابل فهم، از نخستين ويژگي         .  است اين پژوهش 

بر اين مبنا، شاهنامه فردوسـي      . اند  پژوهشگران اين حوزه براي يك متن آموزشي بر شمرده        
به عنوان يك متن گهربار و ارزشمند كه نقشي مؤثر در پاسداري از زبان فارسـي داشـته و                   

. گام بوده و زباني زنده دارد، مرجع اين پژوهش قـرار گرفـت  ها پيش در مقايسه با ديگر متن    
رسد بررسي روابط واژگاني شـاهنامه، بتوانـد الگـوي مناسـبي در تـدوين محتـوا        به نظر مي 

 تحليلـي روابـط واژگـاني در نمونـة          -بررسي توصيفي . دست دهد   وآموزش زبان فارسي به   
هـا،    انـد كـه نيمـي از آن          دوتايي واژگان داراي پيوندهاي  % 40آماري  نشان داد نزديك به       

» هـاي واژگـاني   دوگانـه «گفتـة   رو، پـاره  گيرند، از ايـن     آيندها قرار مي    خارج از تعريف هم   
اين روابط واژگاني، به صورت ناخودآگاه، با فعـال كـردن دانـش پيـشين      . شود  پيشنهاد مي 

هـاي آمـوزش      يافتـه . نمايـد   واژگاني و دايرة المعارفي، مخاطب را در درك متن ياري مـي           
كارگيري آن در يادگيري واژه و درك مطلـب نيـز             هاي واژگاني و به     زبان، بر پايه دوگانه   

همچنـين  . نشان داد تفاوت معناداري مابين عملكرد دو گروه آزمايش و كنترل وجود دارد            
هـاي واژگـاني در افـزايش ميـزان يـادگيري             كنـد كاربـست دوگانـه       ها تأييـد مـي      اين يافته 

  . مؤثر استآموزان زبان
  هاي واژگاني، شاهنامه فردوسي، آموزش زبان فارسي دوگانه: هاي كليدي واژه

  

  مقدمه. 1
. آورد  ها و راهكارهاي تازه نيز پديد مي        هاي آن، چالش    هاي نوين در آموزش زبان و مهارت        نگرش

ه، زبـان  يكي از اين رويكردها، توجه به كاربست ادبيات در آموزش زبان است؛ بر مبناي ايـن نظريـ             
افزايد و افزون بر در  آموزان مي هاي خاص خود، اشتياق يادگيري را در زبان ادبي با توجه به ويژگي   

. سـازد  دسترس گذاشتن پيـشينه فرهنگـي زبـان، مخاطـب را بـا سـطوح چندگانـه معنـايي آشـنا مـي                
هـا را بـه       گفته  ههمچنين، افزايش آگاهي زباني و در نتيجه افزايش توانش زباني در تعبير و تفسير پار              

  ). Lazar, 2001(دنبال دارد 
هاي ادبي در آموزش زبان فارسي نيز به انجـام رسـيده كـه     كارگيري ظرفيت هايي در به    پژوهش

 امـا برخـي نيـز تـأثير ادبيـات را بـر              ،كننـد   اغلب كاركرد ادبيات در انتقال فرهنگي زبان را تأييد مي         
هـاي انجـام      اي كه در ميان انبوه پـژوهش        مقوله. اند  ههاي زباني بررسي كرد     افزايش توانش و مهارت   

شده در زمينه آموزش زبان فارسي، كمتـر مـورد توجـه قـرار گرفتـه و مـسئله ايـن پـژوهش اسـت،                         
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هـاي زبـاني متـون ادبـي بـراي توليـد محتـواي                گيري از بستر ادبيات و الگـوبرداري از ويژگـي           بهره
د نظـام واژگـاني مـشخص در متـون ادبـي، عامـل         نگارندگان بر اين باورند كه وجو     . آموزشي است 

هاي واژگـاني در زبـان        ها و ديگر شبكه     ها، اصطالح   گيري و گسترش انواع تركيب      مؤثري در شكل  
هـاي مانـدگار    فارسي امروز است؛ از اين رو، بررسي و استخراج اين روابـط واژگـاني از ميـان مـتن            

در ايـن راسـتا،     . اهد بود  و آموزش زبان خو    ادبيات فارسي گام مهمي در يادگيري واژگان، خواندن       
توانـد بـستر ايـن        اينكه كدام مـتن ادبـي در زبـان فارسـي، مـي            :  اين جستار از اين قرارند     هاي  پرسش

توانـد در آمـوزش زبـان         پژوهش قرار گيرد؟ و چه ويژگي زبـاني در آن مـتن وجـود دارد كـه مـي                  
 تدوين محتوا و آمـوزش زبـان فارسـي،          سودمند باشد؟ و ديگر اينكه كاربست آن ويژگي زباني در         

  آموزان دارد؟  چه تأثيري در يادگيري زبان
ــا قــدري در پــژوهش   ــد، پــيش از هــر بحثــي الزم اســت ت هــاي گذشــته غــور شــود و   هــر چن

هـا بـه ويـژه در آمـوزش زبـان بـه انجـام                 هايي كه در زمينـة روابـط واژگـاني و كـاربرد آن              پژوهش
    .است، بررسي و كاويده گردد رسيده

  
  پيشينة پژوهش . 1. 1

اسـت؛ از آن جملـه        هـاي گونـاگوني يـادآوري شـده         اهميت واژگان در يادگيري زبان، در پژوهش      
در يـك مطالعـة مـوردي بـه     ) Sahraei & Ahmadi Ghader, 2016(صحرايي و احمدي قادر 

انـد كـه ميـزان        ها به اين نتيجه رسيده      آن. اند  مقايسة آموزش مستقيم و تصادفي واژه در متن پرداخته        
بـه صـورت چـشمگيري بيـشتر از يـادگيري بـه             %) 92(يادگيري واژگان در روش آموزش مـستقيم        

ها بر اهميت آموزش مستقيم واژه پـيش از خوانـدن مـتن       از اين رو، آن   . است) 75(%روش تصادفي   
رد هاي ديگري در همين راستا وجود دارد كه يكـي از راهبردهـاي پركـارب                پژوهش. كنند  تأكيد مي 

ايـن  . انـد  معرفـي كـرده  » 1آينـدها   هـم «آموزش مستقيم واژه را، آمـوزش روابـط واژگـاني از جملـه              
هــا و حتــي در  نامــه هــا را در آمــوزش زبــان، تــدوين لغــت )آيــي بــاهم(آينــد مطالعــات اهميــت هــم

هـا تـالش شـده تـا بـا بررسـي        در بيـشتر ايـن پـژوهش   . انـد  هـاي ادبـي، نـشان داده    شناسي متن  سبك
آموز را در يادگيري و بـه خاطرسـپاري واژگـان      ها، زبان    واژگاني و روابط معنايي بين آن      هاي  شبكه

در ) Nowroozi Kheyabani, 1999(بـراي نمونـه، نـوروزي خيابـاني     . جديـد راهنمـايي كننـد   
هـاي ديگـر    هاي دانـش واژگـاني را آگـاهي از رابطـه هـر واژه بـا واژه               پژوهش خود، يكي از مؤلفه    

پـذيري و وقـوع آن در          بياني، او شناخت يك واژه را شامل آگاهي از امكان تركيب           است؛ به   دانسته
                                                                                                                   
1 collocation 
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نويسد كه بخش بزرگي از يادگيري واژگان در مقطـع   از اين رو، وي مي. داند تركيبات احتمالي مي 
هـا   آيـي  متوسطه و در مراحل پيشرفته يادگيري و آموزش زبان، بايـد بـه يـادگيري و آمـوزش بـاهم                  

  .اختصاص يابد
آيـي واژگـان در    اي هـم  نيـز در مقالـه  ) Ryazi & Mihankhah, 2004(خواه  رياضي و ميهن

اي، علمـي و آموزشـي اسـتخراج و بررسـي        زبان فارسي را در چهارگونه مختلف داستاني، روزنامـه        
ها پس از   آن. اند  نشيني و جانشيني مشخص نموده      ها را در دو دسته هم       كرده و ساختارهاي غالب آن    

ها نقش مهمي در بسندگي زبـان     آيي  اند كه آموزش هم     دست آمده، يادآور شده     هاي به   ه  دادبررسي  
در همـين   . سازي و ترجمه ضروري است      فارسي دارد و توجه به اين مقوله در آموزش زبان، آزمون          

نيز افزون بر تأييد اهميـت و كـارايي   ) Sharifi & Namvar, 2012(راستا، شريفي و نامور فرگي 
هـاي   آيي و با توجه بـه ويژگـي   بندي جديدي از انواع باهم دها در آموزش زبان، به ارائة دسته آين  هم

ايشان در مقالة خود، هشت معيار بـراي تعيـين   . اند ها در زبان فارسي پرداخته گيري آن فرامتني شكل 
د با توجه   ها معتقدن   آن. اند  اي مشخص كرده     هزار واژه  200هاي زبان فارسي در يك پيكره         آيي  باهم

انـد،    اي كـه در نظـر گرفتـه         اند و نيز حجم قابل توجه پيكره        به معيارهاي گوناگوني كه معرفي كرده     
نگاري و  آيي  و همچنين در فرهنگ هاي مختلف در زمينة باهم  تواند در بررسي    نتايج پژوهششان مي  

 .زبانان به كار رود آموزش زبان فارسي به غيرفارسي

دو ) Ebrahimi, 2012(آيـي در زبـان فارسـي، ابراهيمـي      بط به بـاهم هاي مرت از ميان پژوهش
آيـي را  بـر اسـاس     داند؛ رويكرد آماري، كـه بـاهم   رويكرد عمده آماري و معنايي را وجه تمايز مي   

آيـي   كند و رويكرد معنايي، كه باهم  وقوعي بيش از حد انتظار دو يا چند واژه در متن معرفي مي              هم
بنـدي انـواع    او در پـژوهش خـود، بـه اسـتخراج و طبقـه         . دانـد   ي بين دو واژه مي    را نتيجة رابطة معناي   

بندي در شـناخت      وي بر اين باور است كه اين دسته       . پردازد  آيي در مجموعة مثنوي مولوي مي       باهم
شناسـي ديگـر    بيني مولوي مؤثر است و همچنين ارائة آن در تحليل سـبك  سبك ادبي و شيوة جهان    

شود كه پـرداختن      هاي ديگري نيز در اين زمينه ديده مي         پژوهش. ند سودمند باشد  توا  شاعران نيز مي  
كـارگيري   كـه بـه  ) Ghazanfari,2018(گنجد؛ از جمله غـضنفري     ها در اين مجال نمي      به همة آن  

آمـوزان بررسـي      را در آموزش خواندن و درك مطلب گروهي از فارسي         ) آيند  هم(واژگان زوجي   
  .است ودهكرده و مؤثر ارزيابي نم

اي از واژگان كابردي      شناسي و در پيكره     ها از ديدگاهي زبان     روشن است كه بيشتر اين پژوهش     
تـوان يافـت كـه پيكـره واژگـاني را بـر               اند و كمتر پژوهـشي مـي        هاي امروزي انجام پذيرفته     در متن 

هـاي   دها و شبكهآين گيري از هم البته بديهي است كه براي بهره. هاي ادبي گذشته بنا كرده باشد     متن
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هايي مانند تدوين فرهنگ لغـت، ترجمـه و آمـوزش زبـان، واژگـان كـاربردي           واژگاني در موضوع  
شناسي به    ها چنانچه در متون گذشته انجام گيرد، در مطالعات سبك           اين بررسي . امروزي مؤثر است  

يري از  چـه مـورد نظـر ايـن پـژوهش اسـت، الگوپـذ               با وجود اين، آن   . كار پژوهشگران خواهد آمد   
اكنـون بـه نظـر    . چهارچوب زباني و روابط واژگاني متون ادبي براي توليد محتواي آموزشـي اسـت      

  .هاي انتخاب متن ادبي مناسب براي مطالعة روابط واژگاني مشخص گردد رسد كه بايد مالك مي
  

 هاي متن آموزشي ويژگي. 2. 1

هايي از جمله اصالت، اعتبار  ويژگيدهد كه متن مناسب براي آموزش زبان بايد    ها نشان مي    پژوهش
 ;Mishan, 2005; Krashen, 2003 Tomlinson, 2011(و زبـان قابـل فهـم داشـته باشـد      

Nation, 2008; .(  
  
  اصالت . 1. 2. 1

منظور از اصـالت مـتن آن اسـت كـه مـتن مـورد نظـر بـا اهـداف غيـر آموزشـي توليـد شـده باشـد                               
)Mishan, 2005 .( هايي كه در گسترة تاريخي فرهنـگ و   كه همة متنبر اين اساس، بديهي است

اند و در فكر و زبان مـردم اثـر گـذار              هايي زيسته   اند و در دوره يا دوره       ادبيات يك ملت پديد آمده    
  .ها نخستين شرط متن آموزش زبان را دارند اين متن. روند هاي اصيلي به شمار مي اند، متن بوده

  

 اعتبار . 2. 2. 1

و چه از ديد فرهنگي در آمـوزش زبـان بـسيار        ) ساختاري و محتوايي  (ه از ديد زباني     ها چ   اعتبار متن 
با اين وجود، كدام متن داراي زبان استوار و محكم بوده و در بستر فرهنگي زبان نيـز،                  . اهميت دارد 

تواند تعريف نگارندگان از اعتبـار مـتن را روشـن             قابل اتكا و استناد است؟ پاسخ به اين پرسش، مي         
 خواه اين   -هاي پس از خود اثرگذاري بيشتري داشته باشد         رسد هرچه متني در متن      نظر مي   به  . زدسا

 بيـشتر مـورد     -اثرگذاري از جنبة ساختمان زبان انجام گرفته باشد خواه از جنبـة محتـوا و پيـام مـتن                  
ي از  همچنـين، اگـر متنـي در شـمار بيـشتر          . استناد بوده و از درجه اعتبـار بيـشتري برخـوردار اسـت            

هـاي شـفاهي      هاي مكتوب و رسمي و خواه متن         خواه متن  -هاي پس از خود حضور داشته باشد        متن
تـوان   بنـابراين، مـي  . اسـت  ها، اعتبار و پذيرش بيشتري يافته        باز هم نسبت به ديگر متن      -و غير رسمي  

ر هـاي پـس از آن، همچنـين بـ     يـك مـتن بـر مـتن    ) گسترش(و كمي ) نفوذ(ميزان اثرگذاري كيفي  
) Namvar Motlagh, 2008(نـامور مطلـق   . زندگي و زبان مردم، را ميزان اعتبار آن متن دانـست 

مـتن    شود كه يـك پـيش       يادآور مي » متني شاهنامه   درآمدي بر گسترش بيش   «در مقالة خود با عنوان      
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 هـاي فراوانـي   مـتن   هاي گوناگون باشد و چنانچه داراي بـيش    متن  تواند سرچشمة بسياري از بيش      مي
وي در ادامـه بـر   . شود ناميده مي » متن  اسطوره«نظيري مورد اقتباس قرار گيرد،        طور كم   باشد، يعني به  

تـوان آن را   ترين اثري است كه مي شاهنامه شايسته«گيرد كه  كند نتيجه مي اي كه بيان مي اساس ادلّه 
نه فقط در ايـران     ] امتنيبراي مطالعه روابط تر   [توان گفت هيچ اثري       و حتي مي  ... اسطوره متن ناميد    

). Namvar Motlagh, 2008, p. 54(» تواند با شـاهنامه برابـري كنـد    بلكه در ادبيات جهاني نمي
گاه بايـد بيـافزائيم       متني شاهنامه، تعريف درستي از اعتبار اين متن است، آن           اگر بپذيريم كه اسطوره   

 و  -ها  هاي شفاهي و نگارگري      متن كه حضور اين متن، نه فقط در آثار نوشتاري پس از خود كه در             
.  نيز مؤيد ديگري بـر اعتبـار آن اسـت          -زبان  اگر نگوييم همه، در بيشتر زواياي زندگي مردم فارسي        

  :آورد كه نيز چنين مي» شناسي شاهنامه جستارهايي در مخاطب«ياحقي در مجموعه 
رجـسته و شـيوه     گويد كه روح شاهنامه تنها نه در كالبد آثـار ب            حس زباني و ادبي ما مي     

هـاي نـواحي مختلـف نيـز          دست، كه حتي در فارسي محاوره و گـويش          سخنوران چيره 
هـا را بـيش و كـم زيـر            حلول كرده و تصاوير و واژگان و نحو و مضمون برخـي از آن             

  ).  Yahaghi, 2015, p. 9(است  تأثير قرار داده
  
  زبان قابل فهم. 3. 2. 1

داد  يـا زبـان قابـل     هاي مـتن آموزشـي را داشـتن درون    يكي از ويژگي) Krashen, 2003(كرشن 
در . داند؛ به اين معني كه مخاطب بتواند متن را بخواند و بفهمد و با آن ارتباط برقرار كند                   درك مي 

يـك از     هيچ«توان ادعا كرد كه       مقام مقايسه شاهنامه فردوسي با آثار مشابه آن در ادبيات جهان، مي           
هاي زنـده نيـستند و مـتن          مله ايلياد هومر، مهابهاراتا و رامايانا حماسه      هاي بزرگ جهان، از ج      حماسه

  » هايـــشان نيـــست هـــا، مـــونس و همـــدم مـــردم امـــروز ســـرزمين  اصـــلي و اوليـــة ايـــن منظومـــه
)Khatami, 2008, p. 16 .(       اين در حالي است كه زبـان شـاهنامه پـس از گذشـت هـزار سـال از

حتـي بـراي طبقـاتي كـه     «ر زبـان فارسـي پديـد آمـده،      سرايش آن و با تغييراتي كه در اين مـدت د          
همـين  ). Safa, 1991, p. 305(» اطالعشان از ادب پارسي متوسط باشد، به آساني قابل فهم اسـت 

. دهـد  ويژگي در زبان فردوسي، به تنهايي اهميت و اثرگذاري اين متن در زبان فارسي را نـشان مـي                 
 و ماندگار كردن اين زبان بـه واسـطة شـعر     ارسي، زندهچرا كه به باور بسياري از پژوهشگران زبان ف    

شعري كه حافظ زبـان     «است؛ به بياني      ممكن گشته و البته اين نتيجه از هر شعري هم به دست نيامده            
است نه تنها بايد جامع محسنات شعري باشد بلكه الزم است از فهم عامة مردم دور نبوده و حكايت                   

ذير باشد و پيش از شـيخ سـعدي و خواجـه حـافظ كمتـر كـسي از       ها دلپ از اموري كند كه براي آن  
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بـر پايـة   ). Foroughi, 1983, p. 31(» شعراي ما به اندازة فردوسي جامع اين شـرايط بـوده اسـت   
شـد، آثـار گونـاگوني را         هاي متن مناسب براي آموزش زبان برشمرده          چه تا كنون براي ويژگي      آن
اند، نشان  را برگزيده» شاهنامه فردوسي« چند اينكه نگارندگان هر. توان در ادبيات فارسي نام برد      مي
اي وجود دارد كه ديگر آثار از آن برخوردار نيـستند و همـين مشخـصه سـبب                    دهد كه مشخصه    مي

  .شود تمايز و انتخاب شاهنامه مي
  

  تقدم زماني. 4. 2. 1
مه در زبان، تـاريخ و فرهنـگ     به باور بسياري از پژوهشگران زبان و ادبيات فارسي، اثرگذاري شاهنا          

شـگفتي كـار فردوسـي      . ايراني پيش و بيش از هر متن ديگري بـوده و نقـش آن انكارناپـذير اسـت                 
او در سپيده دم سـخن پارسـي و در آن اوان   «زماني به خوبي شناخته و آشكار خواهد شد كه بدانيم   

شده است، توانسته بـه        مي كه زبان دري اندك اندك به زباني فراگير و فرهنگي و ديواني دگرگون            
بر اين ). Kazzazy, 2008, p. 11(» گوهر آن دست يابد و آن را در سرودن شاهنامه به كاربگيرد

اي كه سرآغاز رويش زبان فارسي امروز و در بستر فرهنگي ايـران          اساس، حضور فردوسي در دوره    
زبان كه در دو، سه قـرن       اين امر سبب شده مصالح اولية       . پس از اسالم است، حضوري حياتي است      

آغازين پس از اسالم به قوامي نسبي رسيده بود، در شاهنامه به عمل آمده و براي كاربـستن، آمـاده                    
در نتيجه همة سخنوراني كه پس از فردوسي آمدند از اين مصالح آماده و آزمـوده اسـتفاده                  «. گردد

). Yahaghi, 2015, p. 9(» هـاي او اسـتوار نمودنـد    كـرده و بنـاي كـار خـود را بـر بنيـاد آزمـون       
رسد اصالت، اعتبار، تقدم زماني، اثرگذاري و نفوذ در آثار پسين، زبانِ قابل فهم                 به نظر مي   ،بنابراين

هـاي ديگـر در    بديل در حفظ گنجينة واژگان و ساختار زبان فارسي و بسياري از ويژگـي  و نقش بي 
امه از ظرفيـت بـااليي در اسـتناد و          ايـن امـر سـبب شـده تـا شـاهن           . اسـت   اين مـتن بـاهم گـرد آمـده        

  . الگوبرداري براي توليد محتواي آموزش زبان برخوردار شود
هايي از شـاهنامه      ، پس از تعيين چهارچوب نظري در تعريف روابط واژگاني، بخش            براي اين منظور  

بـط  سپس، پايـايي روا    .اند  بندي شده   به صورت تصادفي انتخاب و روابط واژگاني، استخراج و دسته         
افـزار    آموختگان دوره دكتري زبان و ادبيات فارسـي و نـرم            آمده، به وسيلة گروهي از دانش       دست  به

در . اسـت  ها و نمودارهـا آمـده      ها در جدول    فراواني داده .  بررسي و تأييد شده است     1اس.اس.پي.اس
ترل، آماده و   هاي به دست آمده و براي دو گروه آزمايش و كن            هايي با استفاده از ويژگي       متن پايان،

در يك دوره دو ماهه آموزش داده شد و در نهايت تأثير فرايند مداخله در توليد محتـوا و آمـوزش                     
  .آموزان مورد ارزيابي قرار گرفته است آن بر ميزان يادگيري زبان

                                                                                                                   
1 SPSS 
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  مباني نظري. 2
  روابط واژگاني متن. 1. 2

 ، بـاال    1پايين به باال  (كردهاي اصلي   هاي مهم در تمام روي      از آنجا كه يادگيري واژگان، يكي از گام       
هـاي    آمـوزش زبـان اسـت، تـا كنـون راهكارهـاي متعـددي از جملـه شـبكه                  ) 3  و تعـاملي    2به پـايين  
 ;Goodman, 1970; Gough,1972 (آيي، براي تسهيل آن پيشنهاد شده اسـت   و باهم4واژگاني

Anderson, 1999; Alderson, 2005; Koda, 2005.(  
  

  ي واژگاني ها شبكه. 1. 1. 2
هاي گوناگون با هم  مـرتبط هـستند؛ ممكـن اسـت ايـن           ها، شماري از واژگان به روش       در همه زبان  

هـايي كـه در    هاي مترادف يا متضاد باشد يـا از نـوع تناسـب بـين واژه           ارتباط از نوع معنايي بين واژه     
ا ايـده يـك شـبكه از        هـ   رسد با توجه به روابـط معنـايي واژه          به نظر مي  . يك حوزه معنايي قراردارند   

بـه  . شبكه واژگان در زبان و در ذهن گويشور زبان وجود دارد          . مفاهيم بر اساس روابط منطقي باشد     
ها نيز به صـورت خودكـار بـه       شوند و روابط ميان آن      طور مستقل در ذهن ذخيره نمي       ها به   بياني واژه 

دنـد  كـه بـا بررسـي دقيـق      شناسان آمـوزش زبـان معتق   روان). Field, 2002(شود  خاطر سپرده مي
شود؛ به اين معنا كه توجه بيـشتر بـه صـورت و     ها در حافظه بيشتر مي    ها، ماندگاري آن    جزئيات واژه 

بـرد    ها با دانش پيشين  احتمال نگهـداري اطالعـات را در حافظـه بـاال مـي                   ها و پيوند آن     معناي واژه 
)Raghibdoost, 2013 .(موزش واژگـان انجـام گرفتـه نيـز،     هايي كه در زمينه آ در بيشتر پژوهش

هاي معنـايي   آموزان كمك شود با به خاطرسپاري مؤلفه  كردن واژگان به زبان تالش شده تا با شبكه  
هر چند عمدة   . ها را به يادآورند     ها را فرا بگيرند و با در نظر داشتن ارتباط معنايي، آن             مشترك، واژه 

توانـد از   اند، امـا ايـن روابـط مـي     واژگان تعريف شدههاي واژگاني بر پايه روابط مفهومي بين      شبكه
بر اين بـاور اسـت   ) Field, 2002(فيلد. حوزه معنايي خارج شده و روابط آوايي را نيز در بر بگيرد

  :ها در ذهن انسان ممكن است به دو صورت در كنار هم قرار بگيرند كه واژه
  ).نوشتاري/ آوايي(شباهت در صورت ) الف
هـاي معنـايي، كـه در آن        نخـست، حـوزه   : نا، كه خود شامل سـه زيرشـاخه اسـت         شباهت در مع  ) ب
هـاي   دوم، رابطـه . شـوند  بنـدي مـي    هاي موضوعي كه به آن تعلق دارند، دسـته          ها مطابق با حوزه     واژه

هـايي    آيـي، شـامل واژه      سوم، بـاهم  . هاي معنايي واژگان است     ، كه شامل تشابهات يا تفاوت     5معنايي
 .شوند ظاهر مياست كه اغلب باهم 

                                                                                                                   
1 bottom-up approach 
2 top-down approach  
3 interactive approach  
4 lexical Network   
5 semantic relations 
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  آيي واژگان باهم. 2. 1. 2
شـود كـه    آيـي شـناخته مـي    هاي واژگاني، با عنوان بـاهم  كه گذشت، يكي از انواع شبكه    گونه  همان

نخـستين كـسي    ،)Firth, 1957( فـرث . گـردد  نشيني تعريف مي ها بر پايه بسامد هم روابط بين واژه
او ايـن پديـده زبـاني را اساسـاً     . ود مطـرح كـرد  آيي را در نظريـه معنـايي خـ        است كه اصطالح باهم   

هـا، بـر اسـاس        بنياد فرض كرد و نه دستوري، و آن را براي ناميدن و مـشخص كـردن تركيـب                   معني
يكـي  » نـشيني   هم«به باور وي    . ها در زبان، به كار برد       آن رخداد  فراواني  اصطالحي و  -رابطه معنايي 

» هر واژه در بافت جديـد، يـك واژه جديـد اسـت            « او،   بر پاية ديدگاه  . هاي بيان معني است     از شيوه 
)Firth, 1957, p. 190(نـشين، داراي مفهـوم    هـاي هـم   تواند با توجه بـه بافـت و واژه   ؛ بنابراين مي

  .جديد و حتي نقش دستوري متفاوت از گذشته باشد
آيـي واحـدهاي واژگـاني را     نيز، ميزان بـاهم  ) Halliday & Hassan,1992( هليدي و حسن

به باور ايشان، درجـاتي از  . كنند فرآوردة دو نوع رابطه، يكي با نظام زباني و ديگري با متن، بيان مي            
هـاي آن تمايـل      مجاورت و نزديكي در نظام واژگـاني هـر زبـاني موجـود اسـت كـه يكـي از يافتـه                     

ز بافـت مـتن     اين تمايل احتماالً يا ناشي از روابط مفهـومي برآمـده ا           . آيي است   هاي معين به هم     واژه
. ها كه در شم زبـاني گويـشور بـومي وجـود دارد          نشيني واژه   است و يا ناشي از بسامد زياد وقوع هم        

. هاي ثابـت و رايـج در نظـر گرفـت     ها يا تركيب ها را مانند اصطالح آيي توان باهم   با اين وجود، نمي   
ها بـا نـوعي       بي از واژه   را، در حقيقت تركي     آيي  نيز باهم ) Jackson,1988(در همين راستا جكسون     

ها اصطالح ثابتي نيست ولي معتقد است احتمـال تركيـب             داند كه تركيب آن     بيني دو جانبه مي     پيش
هـا را بـا    آيـي  بـاهم ) همـان (هرچنـد جكـسون   . ها است نشيني تصادفي آن ها، چيزي بيشتر از هم  واژه

اسـت و     نوز اصطالح نشده  است اما گوشزد وي بر اينكه اين تركيب ه          عبارت تركيب، تعريف كرده   
همچنـين، ايـن    . امكان تغيير هريـك از زوج واژگـان در آن وجـود دارد، نيازمنـد انديـشيدن اسـت                  

  آيند انگاشت؟  هاي با فاصله را نيز هم توان واژه رسد كه آيا مي پرسش به ذهن مي
چنـين مطـرح    ) Nattinger & Decario,1992(در پاسخ به ايـن پرسـش، نتينگـر و دكـاريو     

اي در فاصله واژگـاني مـشخص، يعنـي چنـد واژه پـيش و پـس از آن، بـيش از                        ردند كه اگر واژه   ك
ها به پرسـش      بنابراين پاسخ آن  . آيد  آيي به وجود مي     هاي ديگر همراه شود، باهم      اندازة انتظار با واژه   

داعي، آيندها، افزون بر روابط معنايي يا روابطي از نوع تـ            وجوي هم   شود در جست    پيشين، سبب مي  
در همـين رابطـه بـه بـاور ويگانـد            .نشيني واژگان در فاصله معينـي نيـز مـورد توجـه قـرار گيـرد                 هم

)Wigand, 1998 (واژه بـا  4هـايي كـه حـداكثر     زمـان واژه  آيـي عبـارت اسـت از وقـوع هـم      باهم 
پـيش و    واژة   4آيي دو يا چند واژه خـاص، در فاصـله             به بياني، احتمال باهم   . ديگر فاصله دارند   يك
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آيـي را رد      اين تعريف، تركيب بـودن يـا اصـطالح شـدن عناصـر بـاهم              . شود  پس از آن سنجيده مي    
  .شود كند و گسترة بيشتري را شامل مي مي

آيـي توافـق و يكپـارچگي     آيـد كـه در تعريـف بـاهم     هاي انجام شده چنين برمـي     بر پاية بررسي  
 پيوسـتاري از تركيبـات دسـتوري و         آينـدها در    هر چند آنچه مسلم اسـت تعريـف هـم         . وجود ندارد 

 .Panahi, 2002, p(پنـاهي  . دهـد  نشيني آزاد و با فاصله واژگـان رخ مـي   اصطالحات ثابت تا هم

  :دهد آيند در زبان فارسي را چنين نمايش مي طيف تركيبات باهم) 209
  
  
  

   طيف تركيب در زبان فارسي- 1شكل
  

 از روابط دستوري گرفته تا روابط معنـايي و       ها،  نشيني واژگان در اين تعريف      همچنين محور هم  
  :توان در تعريف زير ارائه كرد ها را مي برآيند همه اين ديدگاه. آوايي و غير آن متغير است

نشيني بين دو واژه كه احتمال وقوع آن در زبان گويشوران بومي نسبت به واژگان ديگر                  هرگونه هم 
ثابـت و تغييرناپـذير نـشده باشـد و در عـين حـال               بيشتر است، در صورتي كه تبديل به يك تركيب          

آيي واژگاني قلمداد     فاصله دو واژه از يك عبارت دستوري يا حداكثر چهاركلمه بيشتر نباشد، باهم            
  .  اعم از ساختاري، مفهومي و آوايي برقرار است-شده و ميان آن دو كلمه، رابطه يا پيوند واژگاني

آيـي واژگـاني، در يـك نمونـه تـصادفي  از       ئه شده از باهمدر اين جستار، با توجه به تعريف ارا      
هـا و نمودارهـا نـشان           ها در جدول    بندي شده و فراواني داده      شاهنامه، روابط واژگاني بررسي و دسته     

هاي آزمون ميداني كاربست روابط واژگاني مبتنـي بـر مـتن شـاهنامه در                 سپس يافته . است  داده شده 
  .است آموزان بررسي شده بر ميزان يادگيري و درك مطلب زبانآموزش زبان فارسي و تأثير آن 

  
 شيوه پژوهش. 3

 ها گردآوري داده. 1. 3

بـه صـورت تـصادفي      )  چـاپ خـالقي مطلـق      5 تا   1جلدهاي  (هايي از شاهنامه      در اين پژوهش بخش   
اساس كار بر كـشف  .  هزار واژه شمرده شد10 بيت و 1000در مجموع حدود .  انتخاب شد  1نامنظم

 -1(ها قـرار گرفـت و  روابـط واژگـاني شـامل انـواع پيونـدهاي معنـايي                    آيي  ابط واژگاني و باهم   رو
                                                                                                                   
1 random 

ها ليشهك/ تركيبات قاموسي       اصطالحات/ آيي تثبيت شده آيي رايج و متداول       باهم تركيبات آزاد و تصادفي       باهم  
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و )  دسـتوري  -4(، پيونـدهاي سـاختاري    ) تناسـب و تـداعي     -3 تقابل و تضاد،   -2معنايي و شمول،    هم
بنـدي    در تمامي ابيات خوانده شـده، اسـتخراج و در پـنج گـروه دسـته               )  جناس -5(پيوندهاي آوايي 

آموختگان و دانـشجويان      از دانش )  نفره 10(آمده  به وسيلة گروهي        دست  هاي به   ايايي داده پ. گرديد
بـه  . اس تأييـد شـد    .اس.پـي .افزار آماري اس    دوره دكتري زبان و ادبيات فارسي بررسي و توسط نرم         

. وجـو و ثبـت كـرد     بيـت تـصادفي جـست     10 نـوع پيونـد واژگـاني را در          5اين صورت كه هر نفر،      
 بيتـي  1000هاي گردآوري شده در نمونـه    نفره با داده   10شده توسط اين گروه       ردآوريهاي گ   داده

هـا   افزار آماري تطابق داده شد تا خطاي سوگيري پژوهـشگر و ميـزان قابـل اعتمـادبودن داده                  در نرم 
هـا را بـا     اسـت كـه پايـايي و اعتمادپـذيري داده          987/0آمـده     دست   به 1آلفاي كرونباخ . بررسي شود 

  .  دهد نشان مي» بسيار زياد«ه جدول تحليل آلفا، توجه ب
  

  ها محاسبة آلفاي كرونباخ در تأييد پايايي داده: 1جدول 
  )پايا(هاي قابل اعتماد داده  )ها دهنده پاسخ(ها خالصه پردازش نمونه

  آلفاي كرونباخ  ها تعداد داده  استثناء  تعداد  درصد
100%  10  0  600  987/0  

  
  حاسبة آلفا و ميزان پاياييتحليل جدول م: 2جدول 

α    <  9/0  9/0 <    α  <  7/0  7/0 <    α  < 6/0  6/0 <   α     < 5/0  5/0    <    α  

  پايايي غيرقابل قبول  پايايي ضعيف  پايايي قابل قبول  پايايي خوب  پايايي عالي

  
هيمـي  ، ابرا)Safavi, 2003(هـاي متعـددي از پيونـدهاي واژگـاني ماننـد آنچـه صـفوي         گونه

)Ebrahimi, 2012 (چـه در ايـن پـژوهش     با ايـن وجـود، آن  . و ديگران برشمرده اند، وجود دارد
از ايـن رو، بـسياري از       . نگـر اسـت     هاسـت، يـك ديـدگاه كلـي         بندي و گـردآوري داده      مبناي دسته 

هـايي از     در زيـر نمونـه    . انـد   هاي روابط واژگاني در زير چند مورد اصـلي گنجانـده شـده              بندي  دسته
  ):Ferdowsi, 2009; V. 1-5(است  ها آمده بيات شاهنامه و روابط واژگاني آنا

  

                                                                                                                   
1 Cronbach's alpha 
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  پيوندهاي معنايي. 1. 1. 3
  تناسب . 1. 1. 1. 3

كنـد   رابطه معنايي تناسب، شبكه مفهومي بين واژگان از يك حوزه معنايي يا كاربردي را نمايان مي           
مشك و  «هاي زير، بين دو واژه        در بيت . شود كه در اصطالح ادبي با نام مراعات نظير نيز شناخته مي          

خورشـيد و  «هاي  همچنين بين واژه. تناسب معنايي وجود دارد » داد و دهش  «و نيز بين دو واژه      » عنبر
. رابطه معنايي از نوع تناسب اسـت » تاج و سر«و » خورشيد و خاور«، »خورشيد و برج حمل  «،  »چرخ

خورشيد و  «،  »خورشيد و مهر  « بين واژگان ديگر مانند      ها، هرچند پيوند معنايي تناسب      در همين بيت  
توان اين گونه پيونـدها       تر، مي   بندي دقيق   شود، اما در يك دسته      نيز ديده مي  » خاور و باختر  «و  » زمين

  .هاي تداعي و تقابل گنجاند را در دسته
  ز مشـك و زعنـبر، سرشـته نبـود  فريــدون فــرّخ، فرشــته نبـود   

  تو داد و دهش كن، فريـدون تويي  هش يافت آن نيكوييبه داد و د
)Ferdowsi, 2009, V. 1, p. 85, D. 489-490(  

  
  بياراست روي زمين را به مهـر،  چو خورشيد بر چرخ بنمود چهر

  وزو خاور و باختر گشت شـاد،  سـر نهـاد به برج حـمـل تاج بر
) Ferdowsi, 2009, V. 5, p. 219, D. 1& 2(  

  
  تداعي. 2. 1. 1. 3

آيندي باعث تداعي واژه ديگـر در         رابطه معنايي تداعي، به اين معنا كه يك واژه بر مبناي رابطه هم            
هر پيونـد متـداعي،     . اي از رابطه تناسب بين واژگان است        شود، زير مجموعه    ذهن گويشور بومي مي   

توان رابطه معنـايي بـين       هاي زير، مي    در بيت . متناسب نيز هست اما هر پيوند متناسب، متداعي نيست        
را از نـوع تـداعي بـه        » بلبل و نالـه   «و  » ديبا و چين  «،  »نقش و چين  «،  »نقش و ماني  «،  »خورشيد و مهر  «

  .شمار آورد
  !كه ديباست، گر نقش ماني به چين  چو بيـدار گردي جـهان  را ببين

)Ferdowsi, 2009, V. 5, p. 219, D. 7(  
  ـل از نـالـه او ببـالـد هـمـيگ  به پالـيـز بلـبـل بنـالـد هـمـي

) Ferdowsi, 2009, V. 5, p. 291, D. 6(  
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  تقابل. 3. 1. 1. 3
تواند تناسـب هـم باشـد، امـا در حقيقـت دو مفهـوم متقابـل را نـشان          رابطه معنايي تقابل، هرچند مي  

» نـدگان خداوند و ب  «براي نمونه در دو بيت زير، واژگان        . دهد كه در عين حال متضاد هم نيستند         مي
توان گفت رابطه معنايي تضاد هم به نوعي زير           مي. داراي مفهوم متقابلند و نه متضاد     » شبان و رمه  «و  

مجموعه رابطه معنايي تقابل قرار دارد؛ به بيان ديگر، هر پيوند متضادي، متقابـل نيـز هـست امـا هـر                      
  .رابطه معنايي متقابل، الزاماً متضاد نيست

  همه بنـدگانيـم و ايـزد يكيـست  تخداونـد هست و خداونـد نيس
) Ferdowsi, 2009, V. 1, p. 205, D. 615(  

  
  تو خواهي شبان باش و خواهي َرمه  چنيـنيـم يكسـر، كـه و مـه، همه

) Ferdowsi, 2009, V. 1, p. 86, D. 499(  
  
  تضاد. 4. 1. 1. 3

نيـز از نـوع     » كـه و مـه    «و  » نيـست هست و   «هاي باال، هرچند پيوند معنايي بين واژگان          در همين بيت  
  .دهنده دو مفهوم متضاد است تر، نشان تر و دقيق رود اما به صورت جزئي كلي تقابل به شمار مي

  
  معنايي هم. 5. 1. 1. 3

معنـا بـه    هـاي هـم   ، واژه)شـاعر (آيد كه در متن بـراي بيـانِ منظـور خاصـي از نويـسنده       گاه پيش مي 
 زيـر كـه در آن    ماننـد نمونـه  . گيرنـد  يوند معنايي باهم قرار ميصورت معطوف يا غير آن، در يك پ       

  .است براي بيان تأكيد به كار رفته» ترس و باك«معنايي بين واژگان  پيوند معنايي هم
  همه جاي ترس است و تيمار و باك  برويد ز خاك و شود بازِ خاك

)Ferdowsi, 2009, V. 4, p. 3, D. 8(  
  

گيـري از تكـرار    بـراي پـيش  » نگهبـان و پـاس  «معنايي مـابين واژگـان     همو يا در اين بيت، كه رابطه  
  .است استفاده شده

  نگهبـان جان است و آنِ سـه پاس  نخست آفرينش خرَد را شناس
) Ferdowsi, 2009, V. 1, p. 5, D. 26(  
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  شمول. 6. 1. 1. 3
 واژه ديگر باشـد و ايـن        اي از مفهوم    رابطه معنايي شمول، زماني است كه مفهوم يك واژه، زيرگونه         

گـل و   «و  » گـل و اللـه    «در بيت زير، بـين واژگـان        . آيي قرار گيرند    دو واژه، باهم در يك رابطه هم      
  .رابطه شمول برقرار است» سنبل

  همـه كوه پـُر الله و سنبـل است  همه بوسـتان زير برگ گل است
)Ferdowsi, 2009, V. 5, p. 291, D. 4(  

  
 ختاريپيوندهاي سا. 2. 1. 3

ها در هر مـتن منـسجمي وجـود دارد؛ بـه              ها و جمله    بديهي است كه روابط صرفي و نحوي بين واژه        
كنـد و يـا در فـصاحت و بالغـت آن خلـل       اي كه نبود آن، متن را از جنبة وجود سرنگون مـي      گونه

جديـدي  بنابراين اصل، وجود روابط ساختاري در بين واژگان شـاهنامه نيـز مـسأله               .  نمايد  ايجاد مي 
مـابين واژگـان و   ) ونـدي (نيست؛ اما آنچه در ايـن پـژوهش مـورد نظـر اسـت، پيونـدهاي اشـتقاقي                  

آيي در مـتن   هايي است كه به صورت باهم  ها يا فعل    ها و صفت    همچنين پيوندهاي دستوري بين اسم    
 هـر . كننـد  هايي براي تشكيل شبكه واژگان در ذهن مخاطـب عمـل مـي           شوند و مانند نشانه     ظاهر مي 

چند اين گونه پيوندها نيز ممكن است به نوعي مفهومي قلمداد شوند اما منظـور نگارنـدگان وجـود                   
است كه از آن با عنوان پيونـد سـاختاري يـاد            ) نحوي و صرفي  (ارتباط واژگان به صورت دستوري      

  . است هايي از اين پيوندهاي ساختاري آورده شده در زير، نمونه. ايم كرده
  
  و صفتاسم . 1. 2. 1. 3

  سرِ گوهران آتش و آبِ پاك،  ز گردنده خورشيد تا تيره خاك
  روان تـو را آشـنـايي دهـنـد  به هسـتي يـزدان گـوايي دهـند

)Ferdowsi, 2009, V. 3, p. 105, D. 7(  
  

  همـان تـاج زريـن زبـرجـدنگـار  همان تخت و هم طوق و هم گوشوار  
)Ferdowsi, 2009, V. 2, p. 4, D. 13(  

  

تاج و «،  »آب و پاك  «،  »خاك و تيره  «،  »خورشيد و گردنده  «هاي باال، پيوند بين واژگان        در بيت 
  .آيي اسم و صفت است از نوع ساختاري و هم» تاج و زبرجدنگار«و » زرين
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  اسم و فعل. 2. 2. 1. 3
ت بـه هـم   گيـرد كـه نـسب      آيندهاي اسم و فعل را در بر مي         اين گونه پيوند ساختاري، آن دسته از هم       

كند؛ با اين  نشين آن را، القا مي اي است كه اسم هم دارند؛ به بيان ديگر، فعل داراي مفهوم ويژه     نشان
در . آيند، داراي پيونـد دسـتوري يـا سـاختاري نيـز هـستند       وجود باري ديگر دو واژه اسم و فعل هم        

  .اند از اين گونه» پيراهن و دريدن«و » آتش و برافروختن«هاي زير، پيوند واژگاني بين  بيت
  يكي آتـشـي برفـروزيد سـخت  ز خاشاك و از خار و شاخ درخت

)Ferdowsi, 2009, V. 2, p. 119, D. 13(  
  

  شتاب آمد از رفتـن اندر وريب  چو خورشيد بر زد سنان از نشيب
  پديد آمد آن لعـل رخشان تنش  بـدريــد پـيــروزه پـيـراهـنـش

)Ferdowsi, 2009, V. 3, p. 109, D. 73(  
  
  اشتقاقي. 3. 2. 1. 3

اين واژگان ممكن است مـصدر و       . شوند  ريشه برقرار مي    پيوندهاي اشتقاقي يا وندي بين واژگان هم      
هايي كه هر كدام، وندي از يك ريشه مشترك هستند و با هم در                هاي مشتق از آن باشند يا اسم        فعل

دانـش  «و  » خرد و خردمنـد   «ير، پيوند بين واژگان     هاي ز   در نمونه . اند  يك رابطه واژگاني قرار گرفته    
  .از اين گونه است» و دانندگان

  بدين جايگه گفتـن اندر خورد  كنـون اي خردمنـد ارج خـرد
) Ferdowsi, 2009, V. 1, p. 4, D. 16(  

  
  به گيتي بپوي و به هركس بگوي  به دانش ز داننـدگان راه جوي

)Ferdowsi, 2009, V. 1, p. 4, D. 31(  
  

  پيوندهاي آوايي. 3. 1. 3
. در نظام واژگان يك متن، به ويژه اگر آن متن، منظوم باشد، وجود روابط آوايي انكارناپذير اسـت                 
. در شاهنامه، وزن سراسري و يكسان متن، نخستين و تأثيرگذارترين پيوند آوايي بين واژگان اسـت               

 شـعر نيـز در ايجـاد و تحكـيم ايـن گونـه               ها و ديگر عوامل موسيقايي      ها و رديف    افزون بر آن، قافيه   
آيندهايي كـه بـر پايـه آواي     در اين جستار، آن دسته از هم  . كنند  آفريني مي   ها، نقش   پيوند بين كلمه  
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هـا در ايـن پـژوهش،         روابـط آوايـي بـين قافيـه       (انـد     اند، مورد توجه قرار گرفته      واژگان شكل گرفته  
  .شود ط آوايي ديده ميهايي از رواب در زير نمونه). است شمرده نشده

  خُنك آنك دل شاد دارد به نوش  هوا پرخروش و زمين پر ز جوش 

)Ferdowsi, 2009, V. 5, p. 291, D. 2(  
  

  دلش گردد از كرده خويش، ريش  هر آن كو ندارد خرد را به پيش 

)Ferdowsi, 2009, V. 1, p. 4, D. 22(  
  

 اسـت، بـين واژگـان        كه قافيه را ساخته   » شجوش و نو  «در بيت نخست، غير از پيوند آوايي بين         
نيز نوعي پيوند آوايي وجود دارد كه در اصطالح ادبي از آن به             » خروش و نوش  / خروش و جوش  «

هاي   افزون بر قافيه  » خويش و ريش  «در بيت ديگر نيز، بين واژگان       . شود  ياد مي » قافيه دروني «عنوان  
  .برقرار است» جناس«رابطه آوايي » پيش و ريش«

  
 ها فراواني داده. 2. 3

  .دهد ، فراواني واژگان داراي پيوند را در نمونه تصادفي نشان مي)3(جدول 
  

  ها فراواني داده: 3جدول 
  درصد واژگان داراي پيوند  هاي داراي پيوند تعداد واژه  تعداد كل واژگان

10000  3947  39%  
  

جـدول  . انـد   اراي روابط واژگاني   بيت تصادفي، د   1000از واژگان شمارش شده در      % 40نزديك به   
    .دهد هاي اصلي را نشان مي ، فراواني دسته)1(و شكل ) 4(

  فراواني روابط واژگاني: 4جدول 

نوع 
  پيوند

فراواني در 
  نمونه

 درصدفراواني

  %67  2625  معنايي
  %24  962 ساختاري
  %9  360  آوايي

   

  فراواني روابط واژگاني: 1شكل                  
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 درصـد روابـط واژگـاني بـر پايـه      67دهد كه در نمونه آماري،   نشان مي ) 1(و شكل   ) 4(جدول  
به اين معنا كه اگر اين متن را بدون توجه به پيوسـتار روايـي و موضـوعي و                   . پيوندهاي معنايي است  

چنـان شـبكه معنـايي     نپارچگي و سامان موسيقايي، فقط از ديـد واژگـاني بررسـي كنـيم، آ              نيز يك 
پيوندهاي معنـايي  . كند  ميفراهمبودگي را    ها برقرار است كه انسجام متن و متن         اي بين واژه    گسترده

همچنـين  . گيرنـد   معنايي، شـمول، تقابـل و تـضاد قـرار مـي             در شش دسته اصلي تناسب، تداعي، هم      
موعه تناسب و تداعي، تقابل     تر و در سه زير مج       بندي روابط معنايي را به صورت كلي        توان دسته   مي

هـا را نـشان    فراوانـي ايـن دسـته   ) 2(و شـكل  ) 5(جدول . معنايي و شمول تعريف كرد  و تضاد، و هم   
  .دهد مي

  فراواني پيوندهاي معنايي: 5جدول 
  پيوندهاي معنايي

  شمول  معنايي هم  تضاد  تقابل  تداعي  تناسب
1463  259  411  412  38  42  

1722  823  80  
65%  32%  3%  

      

  
  فراواني پيوندهاي معنايي: 2شكل 

  
، نزديك به يك چهارم روابط واژگاني در نمونه تصادفي، بر پايـه        )4(هاي جدول      داده مبنايبر  

عمده روابط ساختاري بين اين گونه پبوندها را پيوند بـين اسـم             . اند  پيوندهاي ساختاري شكل گرفته   
فراوانـي و   ) 3(و شـكل    ) 6(جـدول   . دهنـد   و نيز پيوندهاي اشتقاقي تشكيل مي     و صفت، اسم و فعل      

  .       دهد درصد فراواني روابط واژگاني بر پايه پيوندهاي ساختاري را در نمونه تصادفي نشان مي
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  ساختاريفراواني پيوندهاي : 6جدول 
  پيوندهاي ساختاري

  اشتقاقي  اسم و فعل  اسم و صفت
635  192  135  

66%  20%  14%  

  
  فراواني پيوندهاي ساختاري: 3شكل 

  
ها در نظر گرفته شده و بر اساس          جا كه روابط آوايي بين واژگان در قالب جناس بين واژه            از آن 

هـاي مبتنـي بـر        اسـت، در ادامـه بـه تحليـل داده           پيوندها را شامل شده   % 9، فقط   )4(هاي جدول     داده
  .شود عنايي و ساختاري واژگان پرداخته ميپيوندهاي م

  
  ها تحليل داده. 3. 3

هـا قـرار گرفـت امـا          آيـي   هرچند در اين پژوهش، اسـاس كـار بـر كـشف روابـط واژگـاني و بـاهم                  
نگارندگان در روند بررسي روابط واژگاني شاهنامه، به پيوندهايي برخوردند كـه از حـوزه تعريـف                 

كاربردن عبارت شبكة واژگاني نيـز        همچنين به . گري نياز دارد  آيندها خارج شده و به تعريف دي        هم
بـه همـين   .  اما تطابق كامل بر مصداق هـم نـدارد         –رسد     هرچند نادرست به نظر نمي     -در اين موارد    

آيي و فراتـر از   رسد كه هم دربرگيرنده روابط هم به ذهن مي » 1هاي واژگاني   دوگانه«سبب، تركيب   
  . هاي واژگاني تعريف شود نوان زير مجموعه ديگري از شبكهتواند به ع آن است و هم مي

                                                                                                                   
1 Binary Words 



 135 / 39، شماره )س(گاه الزهرانشپژوهي دا فصلنامة علمي زبان

 

  
  ها روابط واژگاني و جايگاه دوگانه: 4شكل 

  
گفتار اندر سـتايش     «1در بافت نوشتاري  ) آيند و غيرآن    هم(براي نمونه، روابط دوگانة واژگاني      

  :است آمده) 7(در جدول » خرد
  گفتـن اندر خـوردبديـن جايــگه   كنــون اي خـردمنــد ارج خـــرَد
  ستايــش خــرد را بـه از راه داد  خـرد بهـتر از هـرچـه ايـزدت داد
  گيرد به هر دو سـراي خرد دست  خـرد رهنمـاي و خـرد دلگـشـاي
  و زويت فزوني و هم زو كميست  ازو شـادمـانـي و زويت غميـست

  مـانز نباشـد همـي شـادمان يك  روان خــرد تيــره و مـرد روشــن
  كه دانــا ز گفتــار او برخــورد  چه گفت آن سخنگوي مرد از خرد
  دلش گردد از كرده خويش، ريش  كسـي كو خـرد را نـدارد به پيـش
  همـان خويش بيگــانه دانـد و را  هشـيــوار ديـوانــه خـوانـد و را

  گســسته خـرد پاي دارد به بنـد  ازويـي به هـر دو سـراي ارجمـند
  كه بي چشم شادان جـهان نسپري  خرد چشم جان است چون بنگري
  نگهـبان جان است و آنِ سـه پاس  نخسـت آفريـنش خـرد را شـناس

  گـمان كزين سه بود نيـك و بد بي  سه پاس توچشم است وگوش و زبان

                                                                                                                   
1 context 
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  و گـر من سـتايم كه يارد شــنود  خـرد را و جـان را كه دانـد ستود
  ازين پـس بگو كافريـنش چه بود  ست گفتن چه سودحكيما چو كس ني

  ندانــي همــي آشــكار و نهــان  تــوي كــرده كـردگــار جـهـان
  به گيتي بپوي و به هر كس بگوي  به دانـش ز داننــدگان راه جـوي
  ز آمـوختـن يـك زمـان نـغنـوي  ز هر دانشي چون سـخن بشنوي
  انـي كه دانــش نيـايـد به بــنبد  چو ديـدار يابـي به شـاخ سـخـن

) Ferdowsi, 2009, V. 1, p. 4, D. 16-34(  
  

  )آيند  آيند و غير هم  هم(روابط دوگانة واژگاني : 7جدول
  )آيند بودن نوع پيوند؛ دليل بر غيرهم( آيند هم پيوندهاي غير  آيند پيوندهاي هم

  ) آوايي(خورد / خرد  خردمند/ خرد
  ) آوايي(د دا/ داد  غمي/ شادماني
  )آيي ندارند ؛ بسامد باهم آوايي(دلگشاي / رهنماي  كمي/ فزوني
  )آيي ندارند ؛ بسامد باهم آوايي(بيگانه / ديوانه  روشن/ تيره

  ) اند آيي خارج از فاصله باهم( سخنگوي/ سخن  ديوانه/ هشيوار
  )آيي ندارند آوايي؛ بسامد باهم(خويش / پيش  بيگانه/ خويش
  )اند آيي ؛ خارج از فاصله باهم دستوري(ارجمند / جار  بند/ گسسته
  )اند آيي دستوري؛ خارج از فاصله باهم(دانا / دانش  جان/ چشم
  )اند آيي دستوري؛ خارج از فاصله باهم(گفتن / گفتار  بنگري/ چشم
  ) اند آيي دستوري؛ خارج از فاصله باهم(ستايش/ ستود  گوش/چشم
  )آيي ندارند  عي معنايي؛ بسامد باهمتدا(جان / خرد) بار3(  زبان/ گوش
  ) اند آيي تداعي معنايي؛ خارج از فاصله باهم(بن / شاخ  بد/ نيك

  ) اند آيي معنايي معنايي؛ خارج از فاصله باهم هم( پاس/ نگهبان  ستايم/ ستود 
  ) اند آيي معنايي معنايي؛ خارج از فاصله باهم هم(شادمان / شادان  كردگار/ كرده
  )اند آيي تداعي معنايي؛ خارج از فاصله باهم(پاي / دست  هانن/ آشكار
  )آيي ندارند آوايي؛ بسامد باهم(بگوي / بپوي  داننده/ دانش

    بپوي/ راه
    آموختن/ دانش
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آينـد نيمـي از پيونـدهاي واژگـاني را            دهد روابط واژگاني غيرهم     بررسي نمونه آماري نشان مي    
از ايـن رو، ارائـه تعريفـي جديـد، نيمـه ديگـر روابـط                . شود كه حجم قابل تـوجهي اسـت         شامل مي 

را پيـشنهاد و چنـين      » هـاي واژگـاني     دوگانـه «نگارنـدگان عبـارت     . سازد  واژگاني متن را آشكار مي    
  :كنند تعريف مي

نشيني خاصي اعم از مجاورت، تركيب، عطف و اصـطالح و يـا بـا فاصـله             هرگاه دو واژه، بدون هم    
اي كه گويـشور بـومي زبـان، ارتبـاط       يك متن ظاهر شوند به گونه    بيش از يك عبارت دستوري در     

 .ناخودآگاه معنايي، آوايي يا ساختاري بين آن دو برقرار كند، با دوگانه واژگاني مواجهيم

شكل (هاي واژگاني در نظر گرفت        اي از دوگانه    آيندها را زيرمجموعه و دسته ويژه       توان هم   مي
  .ترده هرگونه ارتباط ميان دو واژه در يك متن قلمداد كردها را شكل عام و گس و دوگانه) 4
  
 هاي واژگاني در آموزش زبان فارسي كاربست دوگانه. 4. 3

هـاي    سـال از مليـت      آمـوزان زن و مـرد بـزرگ          نفري از زبان   15براي بررسي اين موضوع، دو گروه       
و به صورت   ) B2(ني  گوناگون در مركز آموزش زبان فارسي دانشگاه فردوسي و با سطح زباني ميا            

آمـوزان برگـزار گرديـد و نتـايج           در ابتداي دوره، آزمون ارزيابي اوليه زبان      . تصادفي انتخاب شدند  
هـايي از شـاهنامه       همچنين بخش . سازي شدند   سپس، دو گروه آزمايش و كنترل همسان      . ثبت شدند 

 دو دسته متن با محتـواي       .فردوسي انتخاب و با كمترين تغيير در واژگان اصلي، به نثر بازنويسي شد            
هـا شـامل انـواع        دسـته نخـست، مـتن     . يكسان، براي سطح مياني مخاطب بزرگسال طراحـي گرديـد         

در . ها نوشته شـدند  واژه ها و با حذف يكي از زوج هاي واژگاني بوده و دسته دوم، همان متن         دوگانه
 براي گروه آزمـايش و      هاي غني از روابط دوگانه واژگاني        ساعت آموزشي متن   16گام پسين و در     

در حـين آمـوزش و      . ها با حذف يكي از واژگان دوگانه براي گروه كنترل تـدريس شـد               همان متن 
آمــوزان گــروه آزمــايش، خواســته شــد تــا بــه روابــط واژگــاني توجــه كــرده و در  تكليــف از زبــان

داده شـد و از     همچنين نوع روابط دوگانه نيـز بـه ايـشان آمـوزش             . ها را بيابند    هاي مكرر آن    خواندن
ها خواسته شد تا در يادگيري واژگان و نيز خواندن و درك مطلب و مواجهه با واژگـان جديـد،      آن

در پايـان دوره، آزمـون هماهنـگ واژه، خوانـدن و درك مطلـب از دو         . از اين روابط استفاده كنند    
از طريـق نـرم افـزار     هـا     هاي دوآزمـون ارزيـابي اوليـه و پايـاني و تحليـل داده               يافته. گروه گرفته شد  

، آزمون )Tآزمون(خروجي آزمون مقايسه ميانگين دو جامعه . اس بررسي و مقايسه شد  .اس.پي.اس
و آزمون مقايسة زوجي نشان داد تفاوت معنـاداري بـين عملكـرد             ) آزمون لوين (ها    مقايسه واريانس 

تـايج آزمـون    ، ن )8(بـراي نمونـه،  جـدول        . دو گروه در سنجش واژگان و درك مطلب وجود دارد         
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هـاي    مقايسة زوجي گروه آزمايش را در ابتداي دوره و پس از پايان دوره آموزش بـر پايـة دوگانـه                   
  .دهد واژگاني نشان مي

 
 گروه آزمايش) ارزيابي اوليه و پاياني(آزمون مقايسه زوجي :  8جدول 

  )ارزيابي اوليه و ارزيابي پاياني(هاي زوجي تفاوت

 گروه آزمايش  %95فاصله اطمينان 
ميانگين انحراف 

  ميانگين
خطاي 
حد   ميانگين

  حد باال  پايين

شاخص 
  ميانگين

دامنه 
 ها داده

Sig. 
شاخص 
 معناداري

 -ارزيابي اوليه
 پاياني

75/7 96/8  17/3 25/0 24/15 44/2 7 044/0 

  
نـد مداخلـه   دهد تأثير فراي نشان مي) > sig 05/0 (04/0دست آمده برابر با  شاخص معناداري به

در آموزش با تكيه بر روابط دوگانه واژگاني، بر عملكرد زبان آمـوزان در آزمـون واژه و خوانـدن                    
هاي واژگاني چه در توليد محتوا و چـه در آمـوزش              قابل توجه است؛ به بيان ديگر كاربست دوگانه       

  .آموزان اثر افزاينده دارد ن زبان، بر ميزان يادگيري زبا
  
 ريگي بحث و نتيجه. 4

براي توليد محتوا و آموزش زبـان فارسـي بـر           ) واژگاني(پژوهش حاضر با هدف يافتن الگوي زباني      
بـه ايـن منظـور، نخـست الزم بـود تـا مـتن               . هاي اصيل ادبي انجام شـد       هاي زباني متن    مبناي ويژگي 

ــود     ــژوهش انتخــاب ش ــه پ ــع و زمين ــوان مرج ــه عن ــبي ب ــان   . مناس ــوزش زب ــوين آم ــشگران ن   پژوه
)Mishan, 2005; Krashen, 2003 Tomlinson, 2011; Nation, 2008; ( معتقدند كه متن

بـر ايـن اسـاس،      . هايي از جمله اصالت، اعتبار و زبـان قابـل فهـم داشـته باشـد                 آموزشي بايد ويژگي  
وجوي متني با ايـن مشخـصات بـه شـاهنامه فردوسـي رسـيدند كـه عـالوه بـر                       نگارندگان در جست  

بـديلي    داشتن تقدم زماني و اثرگذاري و نفوذ در آثار بعدي، نقش بـي            برده، به دليل      خصوصيات نام 
از اين رو ايـن مـتن، از ظرفيـت          . است  در حفظ گنجينه واژگان و ساختار زبان فارسي برعهده داشته         

  .بااليي در استناد و الگوبرداري براي توليد محتواي آموزش زبان برخوردار است
هـا در تمـام رويكردهـاي آموزشـي اسـت              نخستين گـام   جا كه يادگيري واژگان، يكي از       از آن 

)Koda,2005 (       رسـد بررسـي      است، به نظر مي     و راهكارهاي متعددي براي تسهيل آن پيشنهاد شده
بـه ايـن    . روابط واژگاني شاهنامه بتواند الگوي مناسبي براي تدوين محتواي آموزشي به دست دهـد             
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) Safavi, 2003(آينـد   ي روابط واژگاني از نوع هـم هاي ارائه شده برا بندي منظور و بر مبناي دسته
سه دستة عمده و اصلي شامل پيوندهاي معنايي، ساختاري و آوايي در نظر گرفته شد و ايـن روابـط                    

 نفـره از    10شـاهنامه، توسـط يـك گـروه         ) هـزار واژه  10حـدود   ( بيـت تـصادفي      1000واژگاني در   
پايـايي  . وجو و استخراج گرديد      فارسي جست  آموختگان دكتري زبان و ادبيات      دانشجويان و دانش  

 1جـدول  (تأييد شـد    » بسيار زياد «افزار آماري به ميزان       شده با نرم    هاي گردآوري   داده) اعتبارسنجي(
  ).    2و 

واژگـان نمونـه تـصادفي، داراي پيونـدهاي         % 40دست آمده نشان داد كه نزديك به          هاي به   داده
را روابـط   % 24را روابـط معنـايي و حـدود         % 67ن، نزديـك بـه      از ايـن ميـزا    ). 3جدول  (اند    واژگاني

همچنــين در ايــن گــردآوري، ). 4جــدول (دهــد  را پيونــدهاي آوايــي تــشكيل مــي% 9ســاختاري و 
ايـن دسـته    . آيند، خارج بودند    هايي از پيوندهاي دوتايي واژگان مشاهده شد كه از تعريف هم            نمونه

بـه بيـاني، در     ). 7جـدول   (نـه تـصادفي بـرآورد گرديـد         روابـط واژگـاني نمو    % 50در اندازة تقريبي    
بندي روابط واژگان در شاهنامه، گروه ديگري از پيوندهاي واژگاني مشاهده شد              گردآوري و دسته  

آينـد هـم       واژگـاني را ندارنـد، در تعـاريف گذشـتة هـم             كه افزون بر اينكـه شـمول تعريـف شـبكه          
پيشنهاد شد كه شكل عام و گـسترده هرگونـه   » گانيهاي واژ   دوگانه«از اين رو، عبارت     . گنجند  نمي

  ).4نمودار (شود  ارتباط ميان دو واژه در يك متن قلمداد مي
%) 9(و آوايـي  %) 24(، سـاختاري    %)67(رسد استفاده گـسترده از پيونـدهاي معنـايي             به نظر مي  

يـك شـبكه از     به صـورت     - بدون در نظر گرفتنِ نظام موسيقايي و فكري آن         -واژگان در شاهنامه،    
ايـن پيونـدها،    . كنـد   گذارد و پيوندهايي در ذهن او ايجاد مي         واژگان در ناخودآگاه مخاطب اثر مي     

توانـد بـا فعـال كـردن دانـش پيـشين واژگـاني،         كنـد، مـي   هاي گذشته نيز تأييد مي      كه پژوهش   چنان
  .  );Field, 2002  Laufer & Hulstijn, 2001(نمايد  مخاطب را در درك متن ياري مي

شـود محتـواي چنـدده هزاربيتـي          همچنين روابط گسترده معنايي بين واژگان شاهنامه، سبب مي        
هـا، در كنـار روابـط         آن، براي مخاطب قابل درك باشد؛ وجود اين حجم از روابط معنايي بين واژه             

چ دهـد كـه گـويي هـي         پيوسـته قـرار مـي       هـم   اي به   واژگاني ديگر، تقريباً تمام پيكرة متن را در شبكه        
در واقع فردوسي بـا آگـاهي   . است هاي ديگر، رها نشده    اي در آن، بدون پيوستن به واژه يا واژه          واژه

هـا را در محـور    ها، بـه بهتـرين وجـه ايـن واژه     ها، بار معنايي موجود در آن  از چگونگي كاربرد واژه   
هـا،    دادها، شخـصيت   ها، رخ   او پس از تحليل محتوايي داستان     . است  نشيني و جانشيني به كار برده       هم

ها برگشته و با بهترين گزينش به         در نظر گرفتن بالغت كالم و به ويژه احوال مخاطب به سطح واژه            
  ).Zarei, 2013, p. 454(است  ها پرداخته و كالم و معنا را ارائه داده چينش آن
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هايي   شدر آموزش زبان، بخ   ) شاهنامه(هاي واژگاني متن      براي بررسي ميزان اثرگذاري دوگانه    
  از شاهنامه انتخاب و در دو دسته متن، بازنويسي شد؛ دسـته نخـست، شـامل انـواع واژگـان دوگانـه                     

همچنـين، پـس از انتخـاب تـصادفي و     . هـا بـود   كاررفته در مـتن اصـلي و دسـته ديگـر، بـدون آن            به
هــاي گونــاگون و در ســطح  آمــوزان زن و مــرد بزرگــسال از مليــت ســازي دو گــروه زبــان همــسان

هاي دسته نخست، با تأكيد بر پيوندهاي دوگانه بين واژگان و شرح نوع روابط ميـان                  ، متن )B(يميان
همچنـين، از ايـشان خواسـته شـد تـا در يـادگيري و بـه        .  آموزش داده شـد  ها به گروه آزمايش آن

خاطرسپاري واژگان جديد و همچنين در رويارويي با آن در هنگام خواندن متن و درك مطلب، از        
هاي دسته دوم، به صورت عـادي بـه گـروه كنتـرل آمـوزش                 در مقابل، متن  . شيوه استفاده كنند  اين  

 ساعت آموزشي، آزمون يكسان سنجش واژه و خوانـدن از دو      16در پايان دوره و پس از       . داده شد 
افزار آمـاري، نـشان       ها توسط نرم    هاي برگزار شده و مقايسه گروه       هاي آزمون   يافته. گروه گرفته شد  

د كه پس از فرايند مداخله در آموزش، تفاوت معناداري بين ميـزان يـادگيري گـروه آزمـايش و                    دا
، )Nowroozi, 1999(هـاي نـوروزي    راسـتا بـا  پـژوهش    اين نتيجـه، هـم  . گروه كنترل وجود دارد

 & Sharifi(، شـريفي و نـامور فرگـي    )Ryazi & Mihankhah, 2004(خـواه   رياضـي و مـيهن  

Namvar, 2012( دوسـت   ب، رقيـ)Raghibdust, 2013 ( همچنـين ايـن يافتـه همـسو بـا      . اسـت
كـارگيري ايـن گونـه     اسـت كـه نـشان داد بـه    ) Ghazanfari, 2018(هاي پژوهش غـضنفري   يافته

بينـي معنـا و حـدس         روابط واژگـاني در تـدوين منـابع درسـي و تـدريس آن، مخاطـب را در پـيش                   
  .نمايد ييد ميكند، تأ هاي جديد و درك بهتر متن ياري مي كلمه
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  .و سمت
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Abstract 
The significance of teaching language has motivated various studies in which many 
procedures have been suggested like applying literature in language teaching. Most 
of these studies have focused on cultural issues and the direct use or rewriting of 
literary texts. Yet, this study aimed to use the language framework applied in these 
texts to produce educational material. The concern of this study was to observe 
which literary text could provide a suitable pattern for language teaching and what 
features they should have to ease the learning process. The authenticity and 
comprehensibility are the first factors suggested. Accordingly, Ferdowsi’s 
Shahname was selected for analysis as its authenticity and validity and its effective 
role in maintaining Farsi. In comparison to other texts, it is much older and its 
language is still comprehensible. Also, it seems that by investigating lexical 
combinations in Shahname, the way it preserves the lexis can be shown. This 
descriptive-analytic investigation of lexical relations in the statistical sample shows 
about 40% of the lexes have dual combinations, half of which are excluded from the 
general description of collocations. Therefore, the phrase “binary lexes” was 
suggested here. Additionally, about 70% of binary combinations are meaningful 
types, this means that the reader is dealing with a great number of binary lexes in the 
text and reader has tried to understand the words and content by activating his 
former knowledge about lexes. This feature can help design educational material for 
language teaching. 
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New perspectives and attitudes toward teaching language and its skills have led 
to the proposal of new challenges and approaches. Using literature in language 
teaching is just one of these approaches and based on this theory, literary language 
with all its special features attracts learners in addition to providing the cultural 
background of the language, it helps the learner understand language on multiple 
semantic levels while it also increases their linguistic awareness, which in turn 
increases their language proficiency and ability in interpreting sentences (Lazar, 
1993). 

Various studies have been conducted on the use of literature in teaching Farsi, 
which often focuses on the function of literature in transmitting cultural matters, 
however, some have also examined the impact of literature on enhancing the 
learners’ language understanding and proficiency. The aim of this study was to 
investigate the use of literature as context and framework for teaching educational 
content, which has been the focus of few studies based on the researchers’ 
knowledge.  

For this matter, it was required to refer to authentic and reliable texts whose 
language was also meaningful for the audience (Mishan, 2005; Tomlinson, 2011). 
With this hypothesis that Ferdowsi’s Shahnameh has had a unique role in the 
survival and enhancement of Farsi, and it also holds an active, reliable and authentic 
language, in this study we tried to investigate one of its linguistic features in 
language teaching. As learning vocabulary is a significant step in all major 
approaches (Bottom-up approach, Top-down approach, Interactive approach) in 
language teaching and various solutions have been suggested to ease the process 
(like lexical network, collocations), it seems that investigating lexical relations in 
Shahnameh could also be a good framework and contribute to designing educational 
material. 

For this purpose, after reviewing the related studies and background as well as 
recognizing the theoretical foundations, parts of the Shahnameh (Volume 1 through 
5) were selected randomly. In the descriptive-analytical method, the lexical relations 
of meaning (reckoning, confrontation, contradiction, proportion and association), 
structural (spatial and syntactic), and phonetic in all terms were extracted and 
categorized. The reliability of the data was verified by a group of graduates and PhD 
students in the Persian language and literature. 

Results showed that lexical relations in Shahnameh show that there is a dual link 
(beyond the definition of the collocation) in a vast volume of text (nearly half of it), 
which along with other lexical relations places almost the whole text within a 
network as there are no words left aside without having any connection with other 
words. This feature makes the language of the text available and understandable to 
the reader. The authors proposed the term “lexical binaries” and believe that this 
feature could be used to develop Persian language teaching resources and to 
facilitate the learning of learners. 
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