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 1آيي گويشوران زبان و باهم

  *منيژه بهبودي

  چكيده
تـرين وظـايف زبـاني     از مشـكل هاي متناسب در كنار هـم، يكـي    كارگيري واژه به

درمقابل، گويشوران بومي، در ايـن بـاره كـه كـدام     . خارجي است/آموزان دوم زبان
تواننـد   اي دارنـد؛ و آنهـا مـي    كار برد، دانـش گسـترده   ها را بايد در كنار هم به واژه
هاي  اين دانش، يكي از توانايي. درستي در كنار هم قرار دهند هاي مختلف را به واژه
  .نامند مي» آيي باهم«ها را  قرارگرفتن واژه دركنارهم. ي گويشوران بومي استاساس

اي حسـاس   ها به شكلي همانند گويشوران بـومي، مسـئله   آيي كاربرد خاص باهم
بنابراين، در اين زمينه بايد . است؛ اما اين وظيفه براي گويشوران غيربومي آسان نيست

ها را  آيي طور كلي مشخص نيست كه كدام باهم به«به آنان آموزش داد؛ با اين حال، 
دهد، ممكـن   ها رخ مي خطاهايي كه در استفاده از واژه. »بايد آموزش داد و چگونه

  .هاي مبدأ و مقصد وجود دارد هايي باشد كه بين زبان دليل تفاوت است به
هـا، بـراي    آيـي  هنگام يادگيري بـاهم  آگاهي از داليل بروز خطاهاي احتمالي به

هـايي معرفـي    آيـي  در اين مقاله سعي شده است باهم. آموزان بسيار مفيد است زبان
آمـوزان   احتمال زيادي دارد زبـان ) دليل تفاوت در دو زبان مبدأ و مقصد به(شود كه
  .كارگيري آنها دچار اشتباه شوند در به

خارجي، زبـان مبـدأ،   /آموز دوم غيربومي، زبان/آيي، گويشور بومي باهم :ها كليدواژه
  .زبان مقصد، آموزش، يادگيري

  
  مقدمه. 1

امتياز بزرگ انسان بر جانداران ديگر، گويايي فطري او و توانايي فهم و بيان مقاصد با الفاظ 
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نچـه از آغـاز   آ. انـد  است؛ و از اين رو است كه در تعريف انسان، او را حيـوان نـاطق گفتـه   
كرده، نه  داده و همبسته مي يكديگر پيوند مي پيدايش، نوع انسان، اقوام و جوامع مختلف را به

هـا، بلكـه    ها و لشكركشي شرايط اقليمي و جغرافيايي و نه صنعت و تجارت و نه مهاجرت
يت در طول زمان، هرچه قابل. زبان و انتقال افكار و اغراض و احوال از اين طريق بوده است

تـر،   و توانايي انسان در اين راستا گسترش و تنوع بيشتر يافته، روابط اجتماعي او نيـز كامـل  
با پيدايش خط، كتابت و رواج و تكامل آن در ميان اقوام . تر شده است تر و گوناگون گسترده

هاي زماني گذشته، حـال و   تنها ابعاد فواصل مكاني بلكه عرصه مختلف، دامنة اين پيوندها نه
كه در غرب ارتباط ميان انديشه، گفتار و نوشتار  نخستين كسي. آينده را نيز دربر گرفته است

بـه گفتـة ارسـطو، گفتـار نمـاد و نمـودار تجـارب و        . روشني بيان كـرد، ارسـطو بـود    را به
هاي ذهن است و نوشتار نماد و نمودار گفتار؛ بـه عبـارت ديگـر، حيـات فكـري و       فعاليت

شود و گفتار او براي آنكه در زمان تداوم يابـد   ر او ظاهر و متجلي ميروحي انسان، در گفتا
  .و باقي بماند و در مكان سير و سفر كند، بايد در نوشته ثبت و ضبط شود

هاي ذهني در همـة افـراد انسـاني مشـترك      از سوي ديگر، هرچندكه انديشيدن و تجربه
راض و بيان افكار و احوال است و فطرت گويايي در همه يكسان است، چگونگي اظهار اغ

در همة جوامع انساني يكسان نيست و تابع قراردادهاي اقليمي و بومي خاص خود است و 
جا  از اين رو است كه همة مردم جهان زبان واحدي ندارند؛ و طبعاً خط و كتابت نيز در همه

  .يكسان نبوده است
افراد هر ملتي براي ارتبـاط  ها بيش از پيش توسعه يافته است و  امروزه روابط ميان ملت

هاي ديگر به شناختن افكار و طرز زندگي آنهـا نيـاز دارنـد، بنـابراين بايـد بـا زبـان         با ملت
  .يكديگر آشنا باشند

آموختن زبان خارجي، هر زباني كه باشد، مانند هر كار ديگري بايد به روش صـحيح و  
  .بخش باشد مطلوب صورت گيرد تا نتيجه

هـاي گفتـاري و نوشـتاري توجـه      كه به اسـتفاده از زبـان از جنبـه   ساليان متمادي است 
آن نيـز   )pragmatic( هـاي كـاربردي   امروزه ضمن تأكيد و توجه به اين امر، جنبـه . شود مي

هاي كاربردي زبان يعني مطالعة  آموزان بايد به جنبه شود، بدين معني كه زبان درنظر گرفته مي
  .ك صحيح از پيام گوينده توجه كنندچگونگي استفادة صحيح از واژگان و در

 )آيـي  بـاهم ( نشـيني واژگـاني   هـاي كـاربردي زبـان، هـم     يكي از مباحث مرتبط با جنبه
)collocation (آيي عبارت است از قرارگرفتن واحدهاي زباني در كنار هـم؛ بـه    باهم. است
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. نشـين شـوند   هـم تواننـد   هاي خاصي مي ها در زبان فقط با واژه اين معني كه بعضي از واژه
ها آگاه بود؛ و اين مسـئلة   آيي واژه براي درك گفتار و نوشتار و نگارش صحيح، بايد از باهم

  .كارگيري زبان است بسيار مهمي در يادگيري و به
آيي هفتـاد درصـد مكالمـات     معتقد است باهم) Leewise, Michael( )1993( لي وايس

آموزان براي ارتباط و مكالمـة   از اين رو زبانگيرد؛  را دربر مي) گفتاري و نوشتاري( روزمره
  .صحيح با گويشوران بومي بايد آنها را بياموزند

ها جـزء دانـش زبـاني     آيي ، آگاهي از باهم)Mccarthy, M.( )1993( كارتي به اعتقاد مك
. شود آموزان مي اطالعي از آن موجب اختالل در يادگيري زبان گويشوران بومي است كه بي

آيي آن است كه هرگـاه يكـي از اجـزاي آن بـا واحـد زبـاني        هاي مهم باهم گييكي از ويژ
شـود و امكـان دارد معيـار     مترادف خود جايگزين شود، به متن و معناي آن لطمه وارد مـي 

طـور   گيرنـد، بـه   آيي قرار مي هايي كه در يك باهم شود واژه نظر نرسد؛ بنابراين پيشنهاد مي به
  .داگانهگروهي ياد گرفته شوند نه ج

بر اسـاس مطالعـات و مشـاهدات، در يـادگيري و تـدريس زبـان انگليسـي، آمـوختن         
طور كه در دروس ترجمه، ترجمـه و   برانگيز است، همان آموزان چالش ها براي زبان آيي باهم

علـت ايـن   . رسـد  نظر مـي  يافتن معادل كلمات تركيبي و نيز جايگاه دستوري آنها دشوار به
ها، قوانين خاص و مدوني وجود ندارد تا بتوان الگوي قابل قبولي  ييآ است كه درمورد باهم

 dealبـا   greatانـد، امـا    متـرادف  great ،large ،bigهـاي   براي آنها ارائه داد؛ براي مثال، واژه
 a big(dealبـا   bigنشـيني   دهد، هـم  معني مي) زياد(a lotو ) a great deal(شود نشين مي هم

deal (د، و قراردادن معناي ديگري دارlarge جاي آنهـا  به)a large deal (   در زبـان انگليسـي
  .معيار پذيرفته نيست
آموزاني كه حيطة لغوي و واژگاني قابل قبولي  ، حتي زبان)Hill, J.( )1999(به اعتقاد هيل

آيي، در گفتار و نوشتار دچـار مشـكل    محدود درخصوص باهم دليل داشتن توانش دارند، به
  .ها را از سطوح مقدماتي ياد بگيرند آيي آموزان باهم شود زبان اين پيشنهاد ميشوند؛ بنابر مي

  
  آيي و مفهوم و اهميت آن باهم. 2
ها در كنـار هـم و    آيي عبارت است از قرارگرفتن واژه باهم: آمده است فرهنگ آكسفورد در

تشكيل كلمات تركيبي كه گويشوران زبان مادري در مكالمه و نگارش خـود از آن اسـتفاده   
  .كنند مي
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بـاره،    مثالي در ايـن . ها است آيي آموزان، در استفاده از باهم يكي از مشكالت عمدة زبان
و اينكـه همـراه   » mess«كارگيري فعل مناسب همراه بـا واژة   است از بهآموزان  ناآگاهي زبان

راحتـي   زبان به كه گويشور انگليسي ؛ درصورتيdoرود يا فعل  كار مي به makeاين واژه فعل 
  .برد كار مي را به make a messتركيب صحيح 

در گذشته، فقط ساختارهاي دسـتوري در يـادگيري زبـان اهميـت داشـت و يـادگيري       
  .كرد شد كه به يادگيري اين ساختارها كمك مي واژگان صرفاً به لغاتي محدود مي

نظرية خـود، رويكـرد   ) 1994(تأكيد بر يادگيري واژگان از زماني آغاز شد كه لي وايس
  .، را ارائه داد)Lexical Approach(واژگاني
ريشـة  . عرفي كردشناس انگليسي ــ م ــ زبان) Firth,J.R.)(1957(آيي را ابتدا فيرث باهم

  .گرفته شده است» كردن منظم«معني  به collocateاين اصطالح از فعل التين 
او ايـن  . فرث در نظرية معنايي خود مطرح كرد. آر. اصطالحي است كه جي» آيي باهم«

كردن  پديدة زباني را اساساً معنابنياد فرض كرد نه دستوري؛ و آن را براي ناميدن و مشخص
بـه نظـر   . كار برد س رابطة معنايي ـ اصطالحي و بسامد وقوع آنها در زبان به تركيبات، براسا

فـرث، بـه   ). 170: 1374پـالمر،  (هاي بيـان معنـي اسـت    نشيني واژگان، يكي از شيوه او، هم
ها  آيي واژه نشين اعتقاد داشت و بر آن بود كه باهم هاي هم طريق معني واژه تشخيص واژه از

به عبارتي، طرفداران نظرية واژگاني معتقدند كه معناي . را دربر داردتنها بخشي از معني آنها 
كـار   يك واژه، مستقل از ساختار دستوري و در ارتباط با كلمات ديگري است كه بـا آن بـه  

  .رود مي
هـاي گونـاگون،    نشـيني  ها در هم اين است كه واژه) 163: 1374(هاي پالمر ازجمله يافته

است كه معناي آن » اثر«مثالي در اين زمينه در زبان فارسي، واژة . كنند معاني متفاوتي پيدا مي
آيي را  فرث، مالك تشخيص باهم. است» اثر ادبي«متفاوت از معناي آن در » اثر انگشت«در 

كـه   داند؛ چنان نشيني آنها مي ها بلكه عرف زباني در هم نه تنها معناي انفرادي هر يك از واژه
، با همة مشابهت معنايي، در عـرف زبـاني فارسـي، يكـي بـا      »يدهگند«و » فاسد«از دو واژة 

نظر پالمر، يـك   به. شود نشين مي هم) مرغ گنديده تخم(مرغ و ديگري با تخم) شير فاسد(شير
شود كه ازنظر معنايي به جهت يا جهاتي با آنها مطابقـت دارد؛   نشين مي هايي هم واژه با واژه

معنايي، بار عاطفي متفاوتي  را ــ كه درعين هم» ذشتدرگ«و » رحلت«هاي  براي مثال، واژه
كار برد و در كاربرد آنها با توجه به بافت،  به) context(توان آزادانه در هر بافتي دارند ــ نمي

  .محدوديت وجود دارد
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او محدوديت را با . مطرح كرد) Macintoch(اينتاش مسئلة محدوديت را نخستين بار مك
محـدوديتي كـه بـه    . 1: انسته و سه گونه براي آن تشخيص داده استدامنة كاربرد مربوط د

» سـبز «كارگيري صفت  به(»گاو سبز«ها بستگي تام دارد، نظير عبارت غيرمحتمل  مفهوم واژه
هـاي حاصـل از دامنـة كـاربرد، نظيـر عبـارت        محـدوديت . 2؛ )منطقـي نيسـت  » گاو«براي 

كـار   را بـراي افـراد مقـدس بـه    » ترحل«واژة (»جمهور هندوستان رحلت رئيس«ناهماهنگ 
ها  نشيني مربوط است و به معني يا دامنة كاربرد واژه محدوديتي كه صرفاً به هم. 3؛ )برند مي

  .رود كار مي كه فقط براي بچه يا كودك و نوزاد به» سرراهي«ارتباطي ندارد، مانند صفت 
) Porzig( )1993( پرزيگهاي  ، با اشاره به يافته)261ـLyons, John( )1997 :262( الينز

ها در حالت انفرادي متفاوت از  كند واژه نشين، عنوان مي دربارة روابط معنايي در ساخت هم
آينـد بـدون درنظرگـرفتن     هـاي هـم   حالت تركيبي هستند و توصيف معنايي هر يك از واژه

ل پذير نيست؛ بـراي مثـال، در زبـان فارسـي، معنـاي فعـ       نشين امكان هاي هم مجموعة واژه
) 60- 63: 1996(الينز. توان بيان كرد راحتي مي به» سگ«نشيني با واژة  را در هم» كردن پارس«

آيـي   داند و معتقد است كه دامنة بـاهم  ها، دامنه و برد را مالك اصلي مي آيي واژه دربارة باهم
يكسـاني دلشـته   هاي مترادف الزاماً نبايد دامنة  شود و واژه ها تنها با معني آنها تعيين نمي واژه
را حتي در معنـاي مشـترك   » وسيع«و » بزرگ«هاي  براي نمونه، در زبان فارسي، واژه. باشند
آيـي آنهـا    هاي مشابه جانشين يكديگر كرد و درصورت جانشـيني، بـاهم   توان در بافت نمي

تـوان واژة   ، نمـي »شما اشـتباه بزرگـي مرتكـب شـديد    «ناهنجار خواهد بود، مثالً در جملة 
  .قرار داد» بزرگ«را به جاي واژة » وسيع«

آيـي   را هـم در بـاهم  ) combination( و تركيبـي ) substitutional( الينز روابط جانشيني
روابط جانشيني ميان اعضاي قابل جانشين از يك مقولة دستوري واحد . داند ها مؤثر مي واژه

توصيف » اي زن و فرزندمرد دار«توان با عبارت  را مي» متأهل«وجود دارد؛ براي مثال، واژة 
آيي پـذيرفتني اسـت، امـا     لحاظ باهم ساخت و هنجار و به لحاظ دستوري، خوش كرد، كه به

، )زن داراي مرد و فرزند( استفاده شود» زن«از واژة » مرد«جاي واژة  هرگاه در اين عبارت، به
تفـاوت،  هـاي دسـتوري م   هـايي از مقولـه   روابط تركيبـي ميـان واژه  . آيد ناهنجاري پديد مي

پـذير   بيني اين روابط را تنها براسـاس مشخصـة معنـايي امكـان     الينز پيش. پذير است امكان
  .داند نمي
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  رويكرد معنايي. 3
آ را از ديـدگاه معنـايي و مسـتقل از     هـاي بـاهم   انـد واژه  شناسان سـعي كـرده   برخي از زبان

  :ساختارهاي دستوري آنها بررسي كنند
، در بحث محـدوديت واحـدهاي واژگـاني، بـه     )Cruse, D. A.)(1986 :41 -24( كروز

كند كـه معمـوالً    ها توصيف مي اي از واژه آيي را زنجيره كند و باهم آيي اشاره مي مفهوم باهم
در اين زمينـه،  . دهند ها يك سازة معنايي تشكيل مي نظر او، اين زنجيره به. شوند نشين مي هم

را » موسـمي «، معموالً صفت »باران«براي واژة (»هاي موسمي باران«توان،  در زبان فارسي مي
گرد و غبـار  «يا ) دهند برند و اين دو واژه در كنار هم يك سازة معنايي تشكيل مي كار مي به

كروز، بافـت  . را مثال زد) برند كار مي به» گرد و غبار«را معموالً براي » محلي«صفت (»محلي
يافتـه را محـدود بـه بافـت      ثر و معناي انتقـال هاي معنايي بسيار مؤ را در انتقال مفهوم سازه

  .هاي زير مصداق اين امر است در عبارت» سخت«در زبان فارسي، واژة . داند مي
  )شدت به= سخت .(او سخت بيمار است
  ).نه آسان(كاري سخت است
تـر از اصـطالحات    آ را با توجه به انسجام معنايي، راحـت  هاي باهم به اعتقاد كروز، واژه

  .شناسايي كرد توان مي
، در بحـث  )84ـHasan, Ruqaiya( )1976 :92( و حسن) .Halliday, M. A. K( هاليدي

بـه اعتقـاد   . آيـي  باهم. repetition( ،2( تكرار. 1. كنند انسجام واژگاني، به دو مقوله اشاره مي
در ايجــاد انسـجام واژگــاني، بـرخالف انســجام   ) lexical unit( آنهـا، واحـدهاي واژگــاني  

  .بيني نيستند دستوري، قابل پيش
عنوان جـزء   به(بسا در هر تركيبي واحدهاي واژگاني، نقش انسجامي ثابتي ندارند؛ و چه 

تنهايي براي آنها انسجامي درنظر گرفت، بلكه نقش انسجامي آنها با مرجعي  نتوان به) معنايي
اني را حاصـل دو  آيي واحدهاي واژگ هاليدي و حسن، ميزان باهم. شود در متن مشخص مي

در زبان فارسي، . يكي، رابطة آنها با نظام زباني؛ ديگري، رابطة آنها با متن: دانند نوع رابطه مي
در نظـام زبـاني، بـراي شـروع روز، از     (رابطة نزديكي وجود دارد» خورشيد«و » طلوع«بين 
نزديكـي در  بدين ترتيب، حالتي از مجاورت و ). كنند استفاده مي» طلوع خورشيد«آيي  باهم

آيـي   هاي معين به باهم نظام واژگاني هر زباني موجود است كه يكي از نتايج آن، تمايل واژه
نشـين شـوند، انسـجام     هـم هرگـاه در سـاختن هـم    » مغـرب «و » غـروب «هاي  واژه. است
  .آفرينند مي
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شين ن هايي كه بيشتر هم واژه. نشيني آنها است ها، بسامد هم واژه» آيي باهم«عامل ديگر در 
» هنرهاي زيبـا «مثال اين مورد در زبان فارسي . آيي دارند شوند، تمايل بيشتري براي باهم مي

  .است» fine arts«و در زبان انگليسي 
  

  )Structural Structure( رويكرد ساختارهاي دستوري. 4
آ  توجـه   هـاي بـاهم   در اين رويكرد، صرفاً ازطريق الگوها و ساختارهاي دسـتوري بـه واژه  

انـد،   رغم آنكه ازنظر دسـتوري و معنـايي مسـتقل    ها علي براساس اين نگرش، واژه. شود مي
  .روند و با يكديگر ارتباط دارند كار نمي تنهايي به به

را   آيـي  ، باهم)James,  Gregory( )1998 :22( و جيمز) .Hartmann, R. R. K( هارتمن
هايي  آيي دانند؛ و باهم ها مي واژهدستوري ) همجواري( نشيني سازگاري معنايي حاصل از هم

فعـل ـ حـرف    «، )رفـتن  سيگاركشـيدن، راه ( »اسم ـ فعل «، )سالم گرم(»اسم ـ صفت «مانند 
نامند و  مي) Solidarity( شمرند و آن را همبستگي اي مثبت مي را رابطه) دادن ازدست(»اضافه
آنهـا را در مقولـة    داننـد و  را منفـي مـي  » سـيگارخوردن «، و »سالم داغ«هايي چون  آيي باهم

آيـي را ازنظـر    آنـان، بـاهم  . دهند قرار مي) Selection restriction (»هاي انتخاب محدوديت«
  .دانند تر از اصطالحات مي ضعيف تر از تركيبات آزاد و قوت و استحكام رابطه، ثابت

آ را به  هاي باهم ، تركيبات و واژه)Hadumod( )1996( و هادومد) .Benson, M( بنسون
هاي واژگاني، يكي از  آيي به اعتقاد آنها، در باهم. اند دو گروه قاموسي و دستوري تقسيم كرده

است؛ براي مثال، در تركيب موصـوف و  ) collocator( آيند و ديگري هم) base(ها پايه واژه
  .آيند است هم) صفت(»زيبا«پايه و ) اسم(»هنر«، »هنرهاي زيبا«) اسم و صفت(صفت

ستوري معموالً از يك اسم و صفت و يا فعـل و حـرف اضـافه تشـكيل     هاي د آيي باهم
عنوان صفت  است كه در مجموع به» جوانمرد«شوند؛ مثال اسم و صفت در زبان فارسي  مي
شـكل   بـه (فرق دارد و نمونة فعل با حـرف اضـافه  » مرد جوان«رود و معناي آن با  كار مي به

كـه  » دررفتن«دارد و يا فعل پيشوندي » آمدن«است كه معنايي متفاوت از » برآمدن«) پيشوند
» turn off«يـا  » turn on«فرق دارد و نمونة آن در زبـان انگليسـي فعـل    » رفتن«معناي آن با 

هاي واژگاني، از اجزاء دسـتوري   آيي در باهم. است» turn«است كه معناي هر دو متفاوت از 
 .ي، صـفات، افعـال و قيـود هسـتند    شود بلكه اين كلمات، تركيبي از گروه اسم استفاده نمي

  .)Bahns, J.[ ،1993[باهنس(
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معتقدند كه ساختارهاي دستوري و معنـايي  ) 1997(و همكاران) .Hunston, S(هانستون
اند و معناي يك كلمه درصورت همراهي با كلمة ديگر تغييـر   يك كلمه با يكديگر درارتباط

است كه در هر يك از جمـالت زيـر   » روشن«مثال اين مورد در زبان فارسي، واژة . كند مي
  :معناي متفاوتي دارد

  )كاربرد فعلي( !چراغ را روشن كن
  )كاربرد صفتي( .هوا روشن شد

  )مشخّص(=  .مسئله برايم روشن است
  )روشنفكر(=  .آدم روشني است
  )رنگ كم(=  لباس آبي روشن
  )113: 1379صفوي، ( )سرحال، شنگول(=  !بزن، روشن شي

: هاليـدي معرفـي كـرد   » مقولـه و ميـزان  «ي را براسـاس نظريـة   آي باطني نيز مفهوم باهم
را  )57: 1348بـاطني،  ( »سازگاري مقوالت دستوري بـا يكـديگر بـرروي زنجيـرة گفتـار     «

توانند در زنجيرة  برطبق نظر ايشان، فقط شماري از مقوالت دستوري مي. گويند نشيني مي هم
توانند در زنجيـرة   شود؛ و به آنها كه نمي گفته مي» گروه مثبت«گفتار ظاهر شوند، كه به آنها 

هـاي   ها به محور زنجيري و گـروه  نشيني واژه هم. گويند مي» گروه منفي«گفتار ظاهر شوند، 
انتخاب از گروه مثبت در هر نقطـه از زنجيـرة   . مثبت و منفي به محور انتخابي مربوط است

  سـازد، و در غيـر ايـن    هنجار مي آورد و طرح واژگاني را به پديد مي» نشيني مثبت هم«گفتار 
هنجـار   مثبت و بـه » جيغ بلندي كشيد«نشيني  دهد؛ براي مثال، هم صورت ناهنجاري رخ مي

  .ناهنجار است» جيغ غليظي كشيد«نشيني  ولي هم
بـرآن اسـت كـه يكـي از     ) Nowruzi Khiabani, Mehdi)(1378 :2(نـوروزي خيابـاني  

هاي ديگر است؛ به عبارت ديگـر،   هر واژه با واژه هاي دانش واژگاني، آگاهي از رابطة مؤلفه
پذيري دارد، و اگر دارد، بـا چـه واحـدهاي     آگاهي از اينكه آيا يك واژة معين امكان تركيب

از اين نظر، بخـش مهمـي از يـادگيري    . آورد وجود مي آيي به شود و باهم نشين مي زباني هم
وزش زبـان را بايـد بـه يـادگيري و     واژگان در سطوح متوسط و نيز پيشرفتة يادگيري و آمـ 

  .ها اختصاص داد آيي آموزش باهم
  :بندي كرده است آ را به دو گروه طبقه هاي باهم واژه) Sinclair, J.)(1991(سينكلر

شـوند؛   نشين مي هايي كه با كلماتي كه در زبان كاربرد بيشتري دارند، هم گروه اول، واژه
 out، و on ،into ،from ،downبـا حـروف اضـافة    در زبان انگليسـي كـه   » back«مانند واژة 
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هاي دستوري نظير حروف اضافه، قيود، حروف  هاي اين گروه، مقوله واژه. شود نشين مي هم
  .شود روند، شامل مي كار مي هاي ديگر به ربط و ضماير را كه در تركيب با واژه

كـار   ه در زبـان كمتـر بـه   هايي ك گيرد كه با واژه هاي پركاربرد را دربر مي گروه دوم، واژه
مـرد  «شوند؛ مانند كلماتي كه جايگاه دستوري اسم و فعل دارند، مثل  نشين مي روند، هم مي

  .در زبان فارسي» مرد باتجربه«، »مرد دانشمند«، »خوب
  

  آيي انواع باهم. 5
  . آيي متغير باهم. 2آيي ثابت،  باهم. 1: اند آيي را به دو گونه تقسيم كرده برخي، باهم

اصطالحات عمومـاً از ايـن   . كنند هاي حاضر در تركيب تغيير نمي ، واژهآيي ثابت باهمدر 
كـه  » مردن«در زبان انگليسي به معناي » kick the bucket«براي مثال، اصطالح . گروه هستند

در » بلونـد «توان تغيير داد؛ يا واژة  هاي آن را نمي يك از واژه در كاربرد آن با اين مفهوم، هيچ
تـوان   نمي» موبلوند«را در تركيب » مو«رود و واژة  كار مي به» مو«زبان فارسي كه تنها با واژة 

  .تغيير داد
گيرد؛ مانند صـفت   ، بيشتر جنبة ساختاري دارد و مفهوم خاصي را دربر نميآيي متغير باهم

، »بمرد خـو «: كار برد هاي مختلف به توان آن را با موصوف در زبان فارسي كه مي» خوب«
  ...، »غذاي خوب«، »كتاب خوب«، »دختر خوب«

هاي ديگر، محدوديتي در انتخاب واژه وجود  رغم امكان قراردادن واژه در اين الگو، علي
اي استفاده كرد؛ براي نمونه، صـفت   توان از هر واژه آيي معين نمي دارد و در يك رشتة باهم

پذيرفته » فرش كهنه«، و »پارچة كهنه«، »كتاب كهنه«هاي  آيي در زبان فارسي در با هم» كهنه«
  .پذيرفته نيست» آب كهنه«يا » اسب كهنه«هاي  است، اما در تركيب

در ايـن نـوع   . آيي متغير، عالوه بر جنبة سـاختاري، مفهـوم آن نيـز مهـم اسـت      در باهم
صـورت معناهـاي متفـاوتي گرفـت؛      توان تغيير داد و در اين آيي، هركدام از اجزا را مي باهم

واحـدهاي زبـاني   » فروشـي «يـا  » مبل«جاي  توان به مي» فروشي مبل«آيي  براي مثال، در باهم
  .كه مفهوم و معناي ديگري دارند» اغذيه فروشي«يا » سازي مبل«ديگري قرار داد، مثل 

توان پي  آيي از اين جهت مهم است كه ازطريق آن مي تشخيص ثابت يا متغير بودن باهم
هـاي   وجود دارد تا بتـوان سـازه   ها عين، امكان جانشيني بعضي از واژهبرد آيا در يك سازة م
  .ديگري نيز ساخت
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بعضـي از  . كاررفتـه در آن اسـت   آ بـا بافـت بـه    هاي باهم مطلب مهم ديگر، ارتباط واژه
تـوان   را در هر بافـت و مـوقعيتي نمـي   ) هاي طوالني خصوص سازه به(ساختارها و عبارات

ويژه بـا افـرادي كـه مقـام      به(در مكالمات رسمي» what’s up«ربرد كار برد؛ براي مثال، كا به
  .صحيح نيست) باالتري دارند

  
  آيي لزوم يادگيري باهم. 6

) هاي ديگر در تركيب با واژه(صورت گروهي ها را به هنگام يادگيري زبان، واژه مغز انسان به
صـورت   بهتر است آنها را به ها، خاطرسپردن واژه كند؛ بنابراين، براي يادگيري و به ذخيره مي

. يابـد  با اين روش، كارآيي در زبان گفتاري و نوشتاري افـزايش مـي  . گروهي به ذهن سپرد
ها با يكديگر  كارگيري واژه طور ناخودآگاه و طبيعي از چگونگي به گويشوران زبان مادري به

نظور افـرادي را  راحتي درك كنند يا م شود مطالب را به آگاهي دارند؛ و اين آگاهي سبب مي
كننـد،   ها را درست تلفـظ نمـي   هنگام مكالمه، واژه كه زبان مادري آنها متفاوت است و يا به

  .متوجه شوند
   ويــژه بــراي اهــداف خــاص    رو، در تــدريس زبــان انگليســي بــه    هــم از ايــن  

)English for Specific Purpose (آيي بسيار تأكيـد شـده اسـت؛     بر آموزش و يادگيري باهم
تـر باشـد، درك او از    آمـوز وسـيع   شود هرچه دامنة اطالعات واژگاني زبان تصور ميچراكه 

  .مطالب گفتاري و نوشتاري بهتر خواهد بود
سـاختار،  . 1: معتقد است تدريس زبان بر دو مقوله استوار است) 1993(وايس مايكل لي

  :بندي كرده است او واژگان را به چهار گروه طبقه. واژگان. 2
  .خاطر بسپرد آموز بايد آنها را به واژگاني ضروري كه زبان: گروه اول
هـا بـا    آموز بايد از چگونگي كـاربرد واژه  آ، به اين معني كه زبان هم واژگان با: گروه دوم

آمـوزان بـراي پيشـرفت و يـادگيري بهتـر بايـد هماننـد         زبـان . يكديگر آگاهي داشته باشـد 
دهند ـــ   ها را تشخيص مي ه اين گروه از واژهطور ناخودآگا گويشوران زبان مادري ــ كه به

آمـوزان   گـاهي، دليـل اشـتباه زبـان    . ها مسـلط باشـند و آنهـا را شناسـايي كننـد      بر اين واژه
نكردن آنها از زبـان بيگانـه بـه زبـان مـادري يـا        ترجمه ها، درست درخصوص اين نوع واژه

ها را  يح اين گروه از واژهرو، وظيفة مدرسان اين است كه كاربرد صح برعكس است؛ از اين 
  .آموزان ياد بدهند و در اين زمينه در آنها مهارت ايجاد كنند به زبان
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آي ثابت و چهـارمين گـروه را    هاي باهم وايس، سومين گروه واژگان را واژه اعتقاد لي به
  .)1997 وايس، لي( .دهد آي متغير تشكيل مي هاي باهم واژه

  
  گيري نتيجه. 7

آموز است؛ از اين رو،  در يادگيري زبان، گسترش دامنة واژگاني زبان يكي از موارد ضروري
مدرسان زبان بايد اين امكان را براي آنان فراهم آورند تا آنان بتوانند دامنة اطالعات واژگاني 

آمـوزان واژگـان را    روش صحيح در ايـن مـورد آن اسـت كـه زبـان     . تر كنند خود را وسيع
  .هاي ديگر فراگيرند و به ذهن بسپرند واژه صورت گروهي يا در تركيب با به

هاي آموزشي خاص تدريس زبان انگليسي براي اهداف ويژه، ابتدا بايد زمـاني   در دوره
آموز كمـك   هاي جديد يا ناشناخته اختصاص داد و در مرحلة بعد به زبان را به تدريس واژه

 هاي معتبر كارگيري متن و به اين مرحله، با معرفي. را تشخيص دهد» آ هاي باهم واژه«كرد كه 
)authentic (آمـوزان   هايي هستند كه زبـان  آيي هاي زير، باهم گيرد؛ براي مثال، سازه انجام مي

  :اند ها تشخيص داده و آموخته در متن
… was killed by assassins / was seriously wounded by … 

… died of wounds in hospital in the car  

…to earn a good / bad reputation 

A crime has been committed 

بـه تنهـايي كـافي    » آ هاي باهم واژه«بندي  آموزان از طبقه شايان ذكر است كه آگاهي زبان
هـا اسـت؛ بنـابراين، از     تر از آن، توانايي آنها در تشـخيص ايـن نـوع واژه    نيست، بلكه مهم

آموزان در شناسايي و چگـونگي   به زبانهاي عمدة مدرسان در اين زمينه بايد كمك  فعاليت
رف واژگـان     . ها با يكديگر در متون و مطالب معتبر باشد كاربرد واژه حفـظ و يـادگيري صـ

هـاي ديگـر    ثمري ندارد؛ بلكه يادگيري آنگاه كامل است كه در متون معتبـر و در كنـار واژه  
دانـش زبـاني،   (گيـرد  مـي  ها بهتر در ذهـن جـاي   كار رفته باشد، چراكه از اين طريق، واژه به

  ).متفاوت از كاربرد آن است
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  نهاد پيش
ها در جملـه بـه    آيي واژه كارگيري صحيح باهم يكي از وظايف مهمِّ مدرس زبان، آموزش به

  :گيرد يادگيري و گسترش دامنة واژگان در چند مرحله انجام مي. آموز است زبان
 درك مطالب متون معتبر،. 1
  تمرين،. 2
 تكرار،. 3
 .يادگيري قطعي. 4

هاي تسلط در درك مطلب، تمريني است كـه   هاي پيشين، يكي از روش براساس تجربه
هاي مناسب را براي پركردن جاهاي  شده، واژه هاي داده آموز بايد از بين واژه درطي آن، زبان

شود بـه محـيط زبـاني و جايگـاه      آموز تشويق مي با اين روش، زبان. خالي متن انتخاب كند
همراه اين واژة خـاص در مـتن مـوردنظر     توان آنها را به هاي ديگري كه مي وري و واژهدست
هاي شفاهي و گفتاري نيز توصـيه   عالوه بر اين تمرين، تمرين. كار برد، دقت و توجه كند به
  .شود مي

در يادگيري واژگان، مرحلة تكرار و يادگيري قطعي، اهميت خاصي دارد؛ زيـرا مطالـب   
شـده پـس از    شوند و اين فراموشي طبق مطالعات انجام سرعت فراموش مي بهشده  فراگرفته

هاي تكرار و يادگيري قطعي بايد پـس از يـك    گيرد؛ بنابراين، مرحله ساعت صورت مي 24
تواننـد از   هـاي زبـان مـي    آموزان براي تمرين و توسعة مهـارت  زبان. وقفة زماني انجام گيرد

  .تتفاده كنندهاي ديگر گفتاري و نوشتاري اس روش
، براي يـادگيري و درك مطلـب   )Huckin)(1977(و هاكين) .Coady, J(به عقيدة كودي

هـاي آمـوزش زبـان     رو در كالس واژه نياز است؛ از اين  5000صحيح، به يادگيري حداقل 
هاي كاربردي در تمرين واژگان، معرفي  يكي از روش. بايد اولويت را به تدريس واژگان داد

هـاي اخيـر بـه     كـه متأسـفانه در سـال   (يا كليدي متن در ابتداي درس اسـت  واژگان مهم و
روش پيشنهادي ديگر در يادگيري واژگان آن است كه فراگيـر  ). فراموشي سپرده شده است

بتواند از زبان مادري خود كمك بگيرد و معادلي صحيح براي عبارات و اصطالحات بيابد و 
  :؛ مثال)Jariuleviene, Kavallauskiene[ ،2000[ جاريولوين(آن را ياد بگيرد

                                                                                    everywhere elseهر جاي ديگر 

                                                              how muchمقدار  چقدر، چه                                   

                                           here you areبفرماييد                                                                
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  …I’d like to...، مايلم كه ...خواهم كه  مي                                                                          

                                                                                                                
براي ( هنگام يادگيري زبان انگليسي شود كه به عنوان پيشنهاد پاياني، بار ديگر تأكيد مي به

و در داخـل مـتن يـاد    ) هاي ديگـر  ژهدر تركيب با وا(صورت گروهي ، واژه به)اهداف ويژه
گيرد و توانش زبـاني و طـرز اسـتفادة صـحيح از      گرفته شود؛ چراكه بهتر در ذهن جاي مي

  .يابد ها افزايش مي واژه
  
  نوشت پي

هاي عمـدتاً   نكات كليدي در ترجمه، با نظر به برخي تفاوت«برگرفته از طرح پژوهشي با عنوان . 1
، منيـژه بهبـودي و سـيدجليل    »)در فارسـي و انگليسـي  (رهنگي زاي  نحوي و معنايي و ف مشكل

  .1393دانشگاه آزاد اسالمي ـ واحد تهران جنوب، : شاهري لنگرودي، تهران
  
  نامه كتاب

  .انتشارات اميركبير : ، چاپ نهم، تهرانتوصيف ساختمان دستوري زبان فارسي). 1348(باطني، محمدرضا
  .نشر مركز : معني شناسي، ترجمة كوروش صفوي، تهراننگاهي تازه به ). 1374(پالمر فرانك 

پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالمي حوزة هنري سازمان : تهران. شناسي درآمدي بر معني. 1379. صفوي، كورش
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