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چکیده
ب،رسیها نشان دادش است که در زبان فارسی پژوهش قابلتوجهی در خصوص صفتهای اندازش انجام نشادش اساتد در ایا
پژوهش با تکیه ب ،رویک،د نمای رفتاری دیویاک و گ،ایس ( )2006و دادشهای پیکا،شی همشاه،ی  2آلاحماد و همکااران
( )2009رابطهی هممعنایی تق،یبی صفتهای اندازش «وسیع پهناور بزرگ» و صورتهای تص،یفی آنها ماورد ب،رسای قا،ار
گ،فته استد از همی رو در ابتدا همهی صورتهای واژگانی و تص،یفی صفتهای اندازش در پیک،ش شناسایی شدند و ساسس
ب،اساس ب،چسبهای ساختواژی نحوی و معنایی مورد ارزیابی ق،ار گ،فتندد نتایج تحقیا بیاانه ،آن اسات کاه ب،اسااس
تحلیل خوشهای سلسله م،اتبی اعضای گ،وشهای «وسیعتا،ی بازرگتا،ی » «وسایع بازرگ» «پهنااورت ،بازرگتا»،
«وسیعت،ی بزرگت،ی» و «وسیعی بزرگی» بهصورت درونگ،وهی با یکدیه ،رابطهی هممعنایی تق،یبی دارنادد همچنای
بی اعضای گ،وش «پهناور پهناورت،ی » به دلیل وجود پایههای یکسان شباهت توزیعی وجود داردد بهعالوش صورت واژگانی
«پهناوری» با اعضای گ،وش «وسیعی بزرگی» و «وسیعت »،با «پهناورت ،بزرگت »،هممعنایی تق،یبی دارندد
کلیدواژهها :هممعنایی تق،یبی صفت اندازش تحلیل نمای رفتاری
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 -1مقدمه
صفت بهعنوان یکی از اجزای کالم در زبانها مع،فی میشاودد ایا تع،یفای اسات کاه از ساوی
( )2010بیان شدش استد وی ب ،ای باور نیست که همهی زبانها مقولهای تحت عنوان صفت داشاته باشاندد
بلکه او اعتقاد دارد بسیاری از زبانها طبقهای از واژگان دارند که دستور آن متفاوت از سای ،اجزای کالم است
و میتوان آن را به خاط ،وظایف معناییاش صفت نام نهاد (ماتیوس)2014 2د
ب،رسیهای صورتگ،فته در خصوص صفت نشان دادش است که در غالب پاژوهشهاای زباان فارسای از
جمله منشیزادش (( )1383رضایی و دیانتی  )1394و غی،ش از دادشهای پیک،شبنیاد و یا رویک،دهای پیک،شبنیااد
استفادش نشدش استد از ای رو اهمیّت دارد ب ،روی ای مقولهی دستوری ب،رسیهای بیشت،ی صاورت بهیا،دد
بهطور کلی ام،وزش زبانشناسان صفتها را ب،اساس معیارهای نحوی معنایی ساختواژی و غی،ش دستهبندی
مینمایندد با ای حال یک زمینهی واژگانی که توجهات ف،اوانی را در پاژوهشهاای پیکا،شای و معناا بنیااد
بهدست آوردش است مبحث صفتهای اندازش 3میباشد (گ،ایس و اُتانی)2010 4د صفتهای انادازش اساساا باه
لفظهای واژگانی مانند «بزرگ وسیع پهناور کم زیاد کوچک و غی،ش» اطالق مایشاود کاه از آنهاا با،ای
توصیف اندازشگی،ی شدّت و تناسب موصوف استفادش میشاودد با،ای نموناه در جملاهی «ایا خاناه بازرگ
است» صفت «بزرگ» اندازشی «ای خانه» را بیان میکندد
تا آنجاییکه نهارندگان ب،رسی ک،دشاند در زبان فارسی مطالعهی پیکا،شبنیاادی در خصاوص صافتهاای
اندازش انجام نشدش است ای پژوهش در پی آن است که با استفادش از رویک،د پیک،شبنیاد و کمیّتمحور تحلیال
نمای رفتاری( 5دیویاک و گ،ایس )2006 6رابطهی هممعنایی تق،یبی 7صافتهاای انادازش «وسایع وسایعی
وسیعت ،وسیعت،ی وسیعتا،ی پهنااور پهنااوری پهنااورت ،پهنااورت،ی بازرگ بازرگتا ،بازرگتا،ی
بزرگت،ی بزرگی» را با توجه به رفتار آنها در پیک،شی همشه،ی( 8آلاحمد و همکاران  )2009مورد ب،رسای
ق،ار دهد تا توجیه دقی ت،ی ب،ای هممعنایی صفتهای اندازش فاوق بهدسات آورد و نیاز میازان هاممعناایی
تق،یبی آنها را نشان دهدد

دیکساون1

 -2پیشینهی پژوهش
بهطور کلی زبانشناسان مقولهی صفت را ب،اساس معیار معنایی مانند دیکسون ()1982

لی9

( )1994نحوی

1. Dixon
2. Matthews
3. Size adjctives
4. Gries and Otani
5. Behavioral profile analysis
6. Divjack and Gries
7. Near-synonymy
8د پیک،شی همشه،ی از ط،ی آدرس  http://dbrg.ut.ac.ir/Hamshahri/download.htmlقابلدست،س استد
9. Lee
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ماننااد تیساای )1968( 1،و فاا،یس )1993( 2نقشاای ماننااد سااینکل )1990( 3،و بااایب ،و همکاااران)1999( 4
کارب،دشناسی مانند ک،ب،ت-اُرچیونی )1980( 5و یا ت،کیبی از معیارهای معنایی نحاوی و سااختواژی مانناد
فولبوم و همکاران )1993( 6و ب،تولدی و کیشمان )2007( 7دستهبندی مینمایند (اِدو مارزا)2011 8د در همی
راستا در زبان فارسی دستورنویسان صفتها را ب،اساس معیارهای معناایی و نحاوی مانناد خاانل،ی ()1343
ف،خ ( )1364ف،شیدورد ( )1382انوری و گیوی ( )1385به انواع مختلفی مانند صفت بیانی اشارش پ،سشای
شمارشی و غی،ش تقسیم نمودشاندد از ط،ف دیه ،در زباان فارسای ب،خای از زباانشناساان نیاز باا اساتفادش از
چارچوبهای زبانی صفتها را دستهبندی نمودشاندد ب،ای نمونه ماهوتیان ( )1378باا اساتفادش از دیادگاش ردش-
شناسی صفتها را به اِسنادی وصفی دائم و موقت تقسیمبندی نمودش است و یا عاصی و همکااران ()1385
با استفادش از چارچوب معنایی هوندن،ش -،اِسسلت 9صفتهای زبان فارسی را به  15طبقاهی اصالی و بایش از
 70طبقهی ف،عی دستهبندی نمودشاندد
ب،رسیها نشان دادش است که در زبان فارسی پژوهش قابلتوجهی در خصوص صافتهاای انادازش انجاام
نشدش استد اما در زبان انهلیسی صفتهای اندازش و روابط بی آنها هموارش ماورد توجاه پژوهشاه،انی مانناد
دیز )1964( 10چارلز و میل )1989( 11،جاستسون و کااتز )1991( 12دیکساون ( )2004جاونز و همکااران13
( )2007گ،ایس و اُتانی ( )2010موزر )2014( 14و غی،ش بودش اساتد با،ای نموناه چاارلز و میلا )1989( ،باا
استفادش از دادشهای پیک،شی ب،وون 15بیان ک،دند کاه ها ،یاک از جفاتواژشهاای ) (big, littleو (large,
) smallت،جیح میدهند که در یک جملهی یکسان حضور پیدا کنند و تداعی آوایی بی ای گونه تضاادها در
نتیجهی درک مکّ،ر و در کنار هم استفادشک،دنِ آنها در ساختارهای نحوی یکساان اساتد دیکساون ()2004
نحوشی بیان صفت در زبانهای مختلف را مورد ب،رسی ق،ار دادش استد وی بیان میکند کاه مجموعاا چهاار
نوع معیار معنایی اندازش س رنگ و ارزش مفااهیم پایاهای مقولاهی صافت را تشاکیل مایدهناد و عماال
صفتهای اندازش را بهعنوان معیاری در طبقهبندی صفت در نظ ،میگی،دد جونز و همکاران ( )2007در رابطاه

1. Teyssier
2. Ferris
3. Sinclair
4. Biber et al
5. Kerbrat-Orecchioni
6. Fellbaum et al
7. Bertoldi &Chishman
8. Edo Marza
9. Hundsnurscher-Splett
10. Deese
11. Charles and Miller
12. Justeson and Katz
13. Jones et al
14. Moser
15. Brown corpus
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با تضاد صفتهای اندازش بیان داشتند که صافتهاای انادازش ) (large, smallبایشتا،ی هماینادی 1را در
بافتها داشتهاندد از ط،ف دیه ،صفت ) (littleصفت ) (bigرا بهعنوان جفت متضااد خاود بیشات ،تا،جیح
میدهد ولی صفت ) (bigاولویت بیشت،ی را به صفت ) (smallبهعنوان جفت متضاد خود در بافتها میدهد
به همی دلیل رابطهی بی صفتهاای انادازش ) (big, littleدوط،فاه نیساتد ماوزر ( )2014باا اساتفادش از
رویک،د تحلیل نمای رفتاری بیان ک،دش است که صفتهای اندازش ) (big, largeبه لحاظ ویژگیهای نحوی
هممعنایی تق،یبی بیشت،ی نسبت به ویژگیهای معنایی از خود نشان میدهندد
همچنی ب،رسیها در زبان فارسی نشان دادش است که از رویک،د نمای رفتااری فقاط در دو ا ا ،گلشاایی
( )2016باا،ای ب،رساای چناادمعنایی 2فعاال ساابک «خااوردن» و کاویااانی ( )1396باا،ای ب،رساای چناادمعنایی
پیشوندهای نفی «بیا ضدا غی،ا و نا» استفادش شدش استد در ط،ف مقابل رویک،د نمای رفتاری مورد توجاه
محققانی مانند دیویاک و گ،ایس ( )2006گ،ایس و اُتانی ( )2010ماوزر ( )2014کوزنتساوا )2015(3و غیا،ش
بودش استد ب،ای نمونه دیویاک و گا،ایس ( )2006باا اساتفادش از رویکا،د نماای رفتااری اقادام باه ب،رسایِ
هممعنایی تق،یبی فعلهایی باا مضامون ) (tryدر زباان روسای ک،دنادد آنهاا دادشهاای خاود را از پیکا،شی
آمست،دام 4و پیک،شی ملی روسیه 5استخ،اج ک،دند و به آنها  87نوع ب،چساب نحاوی معناایی و سااختواژی
زدند و وضعیت نمای رفتاری آنها را با استفادش از نمودارهای خوشهای سلسلهم،اتبی معی نمودندد
 -3مباحث نظری پژوهش
در ای بخش ابتدا رابطهی هممعنایی تق،یبی مع،فی میشود و سسس رویک،د نمای رفتااری و ب،چسابهاای
تحقی به هم،اش مباحث نظ،ی آنها مورد ب،رسی ق،ار میگی،دد
 -1-3هممعنایی تقریبی

در ای پژوهش به ب،رسی رابطهی هممعنایی تق،یبی ب،خی از صفتهای اندازش پ،داخته مایشاودد از ایا رو
حائز اهمیّت است که به لحاظ نظ،ی ابعاد آن مشخص شودد ای تحقی از دیدگاش ک،وز )2000( 6در خصوص
هممعنایی تق،یبی پی،وی میکندد ک،وز هممعنایی را به سه دستهی مطل  7شناختی 8و تق،یبی تقسایمبنادی
مینمایدد وی ب ،ای باور است که هممعنایی تق،یبی معمولت ،از انواع دیه ،هممعنایی میباشدد و میتوان آن
را با توجه به نظ،یهی زبانشناسی شناختی و استفادش از ت،کیبی از ابزارهای موجود در ایا نظ،یاه باه خاوبی
نشان دادد ک،وز اضافه مینماید ای نوع هممعنایی منج ،به تولید جمالتی با ش،وط صدق متفاوت خواهد شاد
1. Collocation
2. Polysemy
3. Kuznetsova
4. Amsterdam
5. Russian national corpus
6. Cruse
7. Absolute synonymy
8. Cognitive synonymy
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و ای جمالت تا اندازشای تقابلی هستند که ای تقابل خط،ی را ب،ای هممعنایی ایجاد نخواهد ک،دد در همای
راستا دیویاک ( )2010معتقد است که هممعنایی تق،یبی در سادشت،ی شکل تع،یفی خود لفاظهاای واژگاانی
است که دارای معنای یکسان یا شبیه به هم باشندد عبدالک،یمی ( )1394بیاان کا،دش اسات کاه هاممعناایی
تق،یبی با توجه به حوزشهای معنایی 1تع،یف میشود بدی گونه که اگ ،دو واژش در یاک حاوزشی معناایی قا،ار
گی،ند ای دو واژش حداقل باید در یکی از مؤلفههای معناییشان با هام متفااوت باشاند و همای اما ،سابب
میشود که دو لفظ واژگانی که رابطهی هممعنایی تق،یبی دارند نتوانند در همه بافاتهاا جاایهزی یکادیه،
شوند یعنی امکان هممعنایی مطل بی آنها وجود نداردد اِدموند و هی،س )107 :2002( 2بیان ک،دند که امکان
هممعنایی تق،یبی در کلماتی وجود دارد که معنای نزدیکی دارندد به عبارت دیه ،ای کلمات تق،یباا هاممعناا
هستند اما کامال هممعنا نیستند خیلی شبیه هستند اما یکسان در معنا نیساتند و باه لحااظ جایهزی پایی،ی
کامال همجایهزی نیستند اما با توجه به سبک سیاق تأکید داللت ضمنی و داللت صا،یح قابال جاایهزی
هستندد واژگان دارای هممعنایی تق،یبی در زبان رایج هستند و نمونه مثالهای آنها به راحتی پیدا مایشاوندد
ب،ای نمونه خدعه تزوی ،نی،نگ مک ،و یا ق،مز و س،خد
 -2-3رویکرد تحلیل نمای رفتاری

چارچوب نظ،ی ای پژوهش ب ،مبنای رویک،د تحلیل نمای رفتاری است که به وسایلهی دیویااک و گا،ایس
( )2006مع،فی شدش استد ای رویک،د به سبب استفادش از دادشهای کمیّتپیی ،قابالمشااهدش و تحلیالهاای
آماااری هاامراسااتا بااا کارهااای پژوهشااه،انی ماننااد (گیاا،ارتس( )2006 3گاا،ایس و اِسااتفانووی )2006 4
(اِستفانووی و گ،ایس ( )2006گنزالز مارکز و همکاران )2008 5و (گلی و فیش )2010 6،استد
تحلیل نمای رفتاری بهعنوان یک رویک،د پیک،شبنیاد و کمیّتمحور در معناشناسی شاناختی پدیاد آمادد از
رویک،د نمای رفتاری ب،ای تحلیل روابط واژگانی مانند هممعنایی چندمعنایی و تضاد 7استفادش میشودد بنیاان
ای رویک،د ب،اساس ای ف،ض میباشد که واژگان و مفاهیم بخشی از یاک شابکهی واژگاانی یاا مفهاومی
هستند یعنی در ای رویک،د عناص،ی که با یکدیه ،شباهت دارند به نحوی با هم ما،تبط هساتند (گا،ایس و
دیویاک )2009د بهطور کلی رویک،د تحلیل نمای رفتاری متکی به دو مفهوم اساسای ب،چساب شناساایی 8و
نمای رفتاری میباشد که ب،چسب شناسایی اوّلای باار توساط اَتکیناز )1987( 9و نماای رفتااری بهوسایلهی

1. Semantic fields
2. Edmond & Hirst
3. Geeraerts
4. Gries and Stefanowitsch
5. Gonzalez-Marquez et al
6. Glynn & Fischer
7. Antonymy
8. ID-tags
9. Atkins
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هنکز )1996( 1پیشنهاد شدد ای رویک،د شامل چهار م،حله به ش،ح زی ،میباشد:
در م،حلهی اوّل صورتهای مختلف تص،یفی س،واژشها 2از پیک،ش بازیابی میشوندد در ای م،حله معماوال
استخ،اج دادشها در قالب جمله یا پارشگفتار صورت میپیی،دد ب،ای نمونه دادشهای زی ،از پیک،شی همشه،ی 2
(آلاحمد و همکاران  )2009استخ،اج شدش است:
 -1ولی کتابهای ما به هی وجه در سطح وسیع به بازار ع،ضه نمیشودد
 -2دو استان پهناور ش،ق کشور که ه ،کدام وسعتشان به اندازش چند کشور اروپایی استد
م،حلهی دوم رویک،د نمای رفتاری شامل ف،ایند ب،چسبگیاری دادشها میشودد در ف،ایند ب،چسبگایاری
به تمامی صورتهای مختلف تص،یفی س،واژشها با توجه به مقولهی دساتوری اناواع ب،چسابهاای نحاوی
معنایی ساختواژی و غی،ش اختصاص مییابدد البته هی محادودیتی در انتخااب ب،چسابهاا وجاود نادارد و
پژوهشه ،میتواند متناسب با متغی ،مورد تحقی ب،چسبهای خاود را انتخااب نمایادد در رابطاه باا نحاوشی
ب،چسبگیاری دیویاک ( )2010بیان میکند که در زبانشناسی پیک،شای ب،چسبگیاری دستی 3بهت،ی شیوش
ب،چسبگیاری استد در ای شیوش انتخاب اعمال و تحلیل ب،چسبها بهوسیلهی پژوهشاه ،انجاام مایشاود
یعنی پژوهشه ،متناسب با متغی ،پژوهش ب،چسبهایی را در سطح اجزای کالم و یا در سطح جملاه انتخااب
مینماید سسس آن ب،چسبها را ب ،روی دادشها اعمال مینماید و در نهایت دادشها را با توجه به ب،چسبهای
زدششدش مورد تجزیه و تحلیل ق،ار میدهدد در ادامه م،حلهی دوم و بعد از ف،ایناد ب،چسابگایاری دادشهاای
ب،چسبخوردش در جداولی گیاشته میشوند که به جداول هموقوعی 4مع،وف هساتندد در ایا جاداول اوّلای
سلول ه ،ردیف محتوی یک نمونه دادش و اوّلی سلول ه ،ستون حاوی یک ب،چسب و ها ،سالول آن ساتون
هم متناسب با نوع متغی ،حاوی یک سطح از آن ب،چسب میباشد (گ،ایس و دیویاک )2009د ب،ای نمونه:
جدول  :51یک نمونه از جدول هموقوعی
صورت واژگانی
وسیع
وسیعت،ی
بزرگت،
پهناوری

نوع بند
پایه
پایه
پی،و
پایه

نوع جمله
پ،سشی
خب،ی
خب،ی
خب،ی

جهت
معلوم
معلوم
معلوم
مجهول

زمان
حال
گیشته
حال
حال

کارک،د صفت
اِسنادی
وصفی
وصفی
وصفی

1. Hanks
2. Lemma
3. Manual annotation
4. Co-occurrence tables

5د جدولهای هموقوعی مورد استفادش در تحلیل ای تحقی به دلیل داشت ستونهاای فا،اوان قابلیات گیاشاتهشادن در ایا مقالاه را
نداشتندد از همی رو جدول  1بهصورت مختص ،و ص،فا ب،ای آشنایی بیشت ،خوانندگان با شکل جدولهای هموقوعی آوردش شدش استد
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در م،حلهی سوم از اطالعات موجود در جداول هموقوعی ب،ای تحلیل کمّی دادشها استفادش میشودد خاودِ
م،حلهی سوم شامل دو زی،م،حله میباشد )1 :در زی،م،حلهی اوّل اطالعاات موجاود در جاداول هاموقاوعی
بهصورت بسامد مطل  1آوردش میشودد  )2و سسس در زی،م،حلهی دوم بسامد مطل به بساامد نسابی 2تغییا،
پیدا میکندد
م،حلهی چهارم رویک،د نمای رفتاری را میتوان با استفادش از دو شیوش ارزیابی تکعامله( 3یا رویک،دهاای
دوبهدو )4و الهوهای چندعامله 5انجام دادد ارزیابی تکعامله بیشت ،با،ای ب،رسای رابطاهی چنادمعنایی ماورد
استفادش ق،ار میگی،د و در آن از بسامدهای مصداق 6و بسامدهای نوع 7ب،ای تعیی پ،بسامدت،ی مفهاوم یاک
واژش استفادش میشودد ارزیابی تکعامله مصداق ای تحقی نمیباشدد ارزیابی چنادعاملاه نیاز با،ای ب،رسای
رابطهی هممعنایی و تضاد مورد استفادش ق،ار میگی،د (گ،ایس و دیویاک )65-64 :2009د در ای تحقیا از
یکی از تکنیکهای چندعاملی به نام تکنیک کاوشی استفادش مایشاودد ایا تکنیاک اصاطالحا باه تحلیال
خوشهای تجمعی سلسلهم،اتبی (HAC) 8مع،وف استد اساسا تحلیل خوشهای سلسالهم،اتبای 9در نظا ،دارد
(عدم)تشابه رابطهی بی متغی،های مختلف را تعیی و بازنمایی نمایدد ای تکنیک آماری کماک مایکناد تاا
دادشهای مشاهدش شدش به ساختارهای معنادار تبدیل شوندد عالوش ب ،ای تحلیل خوشاهای سلسالهم،اتبای باه
درک روابطی کمک خواهد ک،د که احتماال بی صورتهای واژگانی وجود داردد با ،همای اسااس دیویااک
معتقد است که تکنیک تحلیل خوشهای سلسلهم،اتبی بهینهت،ی راشحل را پیدا خواهد ک،د و باعث میشود که
مقایسه عوامل موجود در ساختارها آسان شود و حجم عظیمی از دادشها در زی،ساختارها سازماندهی شاودد در
ای م،حله عالوش ب ،تحلیل خوشهای سلسلهم،اتبی میتوان از آزمونهای آماری مختلفی مانند آزماون  Zباه
منظور مشخصساخت تفاوتهای بی صورتهای واژگانی استفادش ک،دد
 -3-3برچسبهای شناسایی

در م،حلهی دوم رویک،د تحلیل نمای رفتاری از ب،چسبهای شناسایی استفادش میشاودد اکثا ،ب،چسابهاای
مورد استفادش در جدول  2از گ،ایس ( )2010و گ،ایس و اُتانی ( )2010گ،فته شدش استد
1. Absolute frequency
2. Relative frequency
3. Monofactorial evaluation
4. Pairwise approaches
5. Multifactorial patterns
6. Token frequencies
7. Type frequencies
8. Hierarchical agglomerative cluster analysis

9د تحلیل خوشهای سلسلهم،اتبی تجمعی یکی از شیوشهای خوشهبندی ب،ای دادشکاوی در رشتههای مختلف استد ای تکنیک آمااری از
معیارهای اندازشگی،ی مختلفی ب،ای سنجش شباهت و یا عدم شباهت متغی،ها استفادش میکندد در ای پژوهش بناا باه چاارچوب نظا،ی
رویک،د تحلیل نمای رفتاری از معیارهای فاصلههاای اقلیدسای ) (Euclidean distanceراهکاار ادغاامساازی (Amalgamation
) strategyو قانون وارد ) (Ward’s ruleاستفادش شدش استد تکنیک تحلیل خوشهای سلسلهم،اتبی تجمعی را مایتاوان باا اساتفادش از
ن،مافزارهایی مانند  SPSSو  Rانجام دادد
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جدول  :2برچسبهای ساختواژی ،نحوی و معنایی
نوع ب،چسب

ساختواژی

نحوی

معنایی

ب،چسب یا متغی،

سطوح ب،چسب یا متغی،

زمان
جهت
شمار
شخص
درجهی صفت
درونداد (پایه)
ب،ونداد
نوع نشانهی تص،یفی
نوع کلمه به لحاظ ساخت
نوع جمله
نوع بند
کارک،د صفت
نقش نحوی صفت
مقولهی نحوی هسته
نوع موجودیت (شئ)
موجودیت (شئ)
توصیفگ ،اندازش
مقولهی معنایی موصوف

حال آیندش گیشته
معلوم مجهول
مف،د جمع
اوّل دوم سوم
مشدّد واف ،مالیم
اسم صفت فعل ب مضارع ب ماضی قید
اسم م،کب صفت م،کب صفت مفعولی م،کب اسم مصدر قید م،کب
ی نک،ش ت ،تفضیلی ت،ی عالی واژشبست ربطی
سادش اشتقاقی م،کب (هستهآغاز یا هستهپایان)
خب،ی پ،سشی ام،ی
پایه پی،و
اِسنادی وصفی
مسند تمیز قید
فاعل مفعول مستقیم مفعول غی،مستقیم فعل
انتزاعی عینی
جاندار (انسان و غی،انسان) بیجان
استعاری تحتاللفظی
اسم خاص اسم عام اسم مکان اسم خویشاوندی اسم شغل
اسم زمان اسم گزارشای اسم جمع
کنشی 1لحظهای 2پایا 3ایستا4

نمود واژگانی افعال

ب،چسبهای ساختواژی ای پژوهش ب ،مبنای رفتار موصوف و فعل جملهای که صورتهای واژگاانی در
آن حضور دارند انتخاب شدش استد تعداد  9ب،چسب ساختواژی ب،ای ای پژوهش تعیی گ،دیدش است که در
مجموع دارای  30سطح ب،چسب هستندد اولیّ ب،چسب ساختواژی متغی ،زمان است کاه دارای ساه ساطح
ب،چسب «حال گیشته و آیندش» میباشدد متغی« ،جهت» دارای دو سطح ب،چسب «معلوم» مانند ف،زانه کتااب
را آوردد و «مجهول» مانند بزرگت،ی ماهی خوردش شدد میشودد متغی« ،شاخص» ب،اسااس شناساهی فعال
جمله و یا پارشگفتاری که صفتهای اندازش در آن حضور دارند مشاخص مایشاودد مانناد اوّل شاخص دوم
شخص و سوم شخصد متغی« ،شمار» م،بوط به وضعیت مف،د یاا جماعباودن موصاوف صافتهاای انادازش
میشودد ب،ای نمونه در عبارت «استان/استانهای پهناور» که موصوف (استان) به ت،تیب مف،د و جمع اساتد
1. Activity
2. Achievement
3. Accomplishment
4. Stative
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متغی« ،درجهی صفت» توصیفکنندش قیدی است که قبل از صفتهای اندازش ق،ار میگیا،د و دارای درجاات
مشدّد واف ،و مالیم استد ب،ای نمونه یک مکان بسیار وسیع کشف شدد (مشادّد) ایا محوطاه زیااد وسایع
نیست (واف )،آن دانشهاش نسبتا وسیع است (مالیم) (ماهوتیان )1378د متغی« ،دروناداد» 1باه مقولاهی پایاه
جزء ت،کیبشوندش با صفتهای اندازش در ت،کیبهای م،کاب اشاارش داردد با،ای نموناه «بزرگداشات» کاه از
ت،کیب بزرگ +ب ماضی(داشت ) ساخته شدش استد متغی« ،ب،ونداد» به مقولهی آن لفظ واژگاانی اشاارش دارد
که از ت،کیب صفت اندازش «بزرگ پهناور وسیع» با جزء ت،کیبشوندش بهدست آیدد با،ای نموناه واژش م،کاب
«بزرگ،اش» یک اسم م،کب استد متغی« ،نوع ساخت» کلمه دارای سه ساطح ب،چساب ساادش مانناد (وسایع)
اشتقاقی مانند (بزرگوار) و م،کب مانند (بزرگسال) استد همچنای واژشی م،کاب مایتواناد هساتهآغااز و یاا
هستهپایان باشدد ب،ای نمونه واژشی م،کب (بزرگ،اش) هستهپایان استد
مبنای انتخاب ب،چسبهای نحوی ای پژوهش ب،اساس ساختار صوری جملاه و پاارشگفتااری اسات کاه
صفتهای اندازش در آنها حضور دارندد ب،چسبهای نحوی ایا پاژوهش دارای پانج متغیا ،مایباشاد کاه در
مجموع شامل  14سطح ب،چسب میشودد متغی« ،نوع جمله» اولیّ ب،چسب نحوی میباشد کاه شاامل ساه
سطح جملهی خب،ی پ،سشی و ام،ی میشودد جملهی خب،ی دارای ت،تیب متعاارف فاعال +مفعاول +فعال
میباشدد مانند سینما نمیرومد همچنی در زبان فارسی از دو نوع جملهی پ،سشی «بله و خیا »،مانناد میاوش
خ،یدی؟ و جملهی پ،سشی «پ،سشواژشدار» مانند چی رو دیدند؟ استفادش مایشاودد عاالوش با ،ایا در زباان
فارسی دو نوع جملهی ام،ی مثبت و منفی وجود داردد جملهی ام،ی مثبت را با افزودن «بِا بُاا» باه ساتاک
فعل میسازندد مانند گُالرو لطفا آب بدشد جمله ام،ی منفی را با افزودن پیشوند منفیساز «نَا» به ستاک فعال
میسازندد ب،ای نمونه گُالرو آب ندش (همان)د متغی ،بعدی «نوع بند» مایباشادد اساساا در زباان فارسای ساه
نشانهی اصلی ب،ای پی،وسازی وجود داردد اوّلی نشانه اساتفادش از ماتممنماای «کاه» اسات کاه پاس از آن
بندهای اسمی میآیدد مانند فک ،میکنم که شیوا امشب میرسهد دومی نشانهی بند پی،و وجه فعل میباشاد
که بسته به فعل بند پایه و میزان صدق موضوع میتوان فعل بند پی،و را در وجه التزامای آوردد با،ای نموناه
فک ،نمیکنم که امشب بیادد نشانهی سوم که ابتدای بند صفتی میآید جزء اشارش «ای» است که پاس از آن
«که» ق،ار میگی،دد ب،ای نمونه ماشینی که دی،وز خ،یدم (همان)د متغی ،بعدی «کارک،د صفت» میباشاد کاه
شامل دو سطح اِسنادی و وصفی میشودد کارک،د اِسنادی صفت زمانی به وقوع میپیونادد کاه صافت بادون
ساخت اضافه و پس از اسم بیاید و جملهای که صفت در آن حضور دارد افعالی مانند است باود شاد و غیا،ش
داشته باشدد ب،ای مثال استان فارس پهناور استد کارک،د وصفی زمانی به وقوع میپیوندد که صفت با ساخت
اضافه و پس از اسم بیایدد مانند ساختمانهای بزرگ و غولپیکا،ی در شاه ،نیویاورک وجاود دارد (هماان)د
1د در ای تحقی هدف از گیاشت متغی،های درونداد و ب،ونداد سنجیدن رفتار صفتهای اندازش «بزرگ وسیع و پهناور» در ت،کیبهاای
م،کب و یا مشت استد بدی گونه که آیا بهکار رفت صفت اندازشای مانند «بزرگ» در کنار یک اسم مانناد «راش» در دروناداد و تشاکیل
واژشی م،کب «بزرگ،اش» در ب،ونداد خودبهخودی است یا ب،آمدش از یک محدودیت است؟ تحلیل دادشها نشان داد که صفت «بازرگ» باا
ه ،اسمی ت،کیب نمیشود یعنی ساخت واژشی م،کب از ت،کیب «بزرگ» با جزء دیه،ی محدودیت وجود داردد
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همچنی بعد از ب،رسی دادشها در پیک،شی همشه،ی  2تصمیم گ،فته شد تا میزان گ،فت نقشهاای نحاوی
مانند مسند تمیز و غی،ش توسط صفتهای ای تحقیا سانجیدش شاودد در نهایات متغیا« ،مقولاهی نحاوی
هسته» در چهار سطح ب،چسب فاعل مفعول مستقیم مفعول غی،مستقیم و فعال ب،چسابگایاری گ،دیاد تاا
میزان تأ ی ،ای متغی،ها نیز سنجیدش شودد ای متغی ،بدی دلیل انتخاب شدش است که صفت هموارش مایتواناد
وایستهی یک اسم و یا یک فعل باشد (طبیبزادش )1388د
پنج ب،چسب ب،ای ب،رسی روابط معنایی صفتهای اندازش انتخااب شادش اسات کاه در مجماوع دارای 18
سطح ب،چسب میباشندد اوّلی ب،چسب معنایی «نوع موجودیت» میباشد که دارای دو سطح انتزاعی و عینای
استد متغی ،انتزاعی به مفاهیمی مانند عش تنف ،دوستی حسادت و غی،ش اطاالق مایشاود کاه در جهاان
بی،ون غی،ملموس باشندد در مقابل متغی ،عینی به موجودیتهایی مانناد میاز لیاوان کاغای و غیا،ش اطاالق
میشود که در جهان بی،ون قابل لمس هستندد متغی ،بعدی «موجودیت» میباشد که به دو سطح کلی جانادار
و بیجان تقسیمبندی میشودد سطح ب،چسب جانداری خود دارای دو سطح انسان و غی،انسان است و داللت
ب ،مجموعهی انسانها و حیوانات و ه ،چیز جانداری داردد ب،ای نمونه زن چیتا معلم درخات و غیا،شد البتاه
جانداربودن و یا نبودن تا حدی ف،هنگمحور است یعنی بستهی به ف،هنگ ه ،کشور هم دارد (ب،ون و میلا1،
)26 :2013د همچنی ب،چسب غی،جاندار ب ،موجوداتی که ویژگی حیات ندارند مانند میاز صاندلی کفاش و
غی،ش داللت داردد متغی ،بعدی «توصیفگ ،اندازش» میباشد که ب،اساس مبانی نظ،یه استعارش مفهومی لیکاف و
جانسون )1980(2لیکاف ( )1993 1987و لیکاف و ت،ن )1989( 3،در سطوح ب،چسب استعاری و تحتاللفظای
مشخص شدش استد «مقولهی معنایی موصوف» متغی،ی است که میتوان ساطوح ب،چسابگایاری ف،اوانای
ب،ای آن در نظ ،گ،فتد با توجه به دادشها ب،ای ای تحقی سطوح اسامی عاام مکاان خویشااوندی شاغل
زمان گزارشای و جمع در نظ ،گ،فته شدش استد آخ،ی متغی« ،نماود واژگاانی افعاال» اسات کاه با ،مبناای
ک،افت )2012( 4دارای چهار طبقهی اصلی کنشی لحظهای پایا و ایستا است که در مجموع ای چهار طبقاه
دارای دش طبقهی ف،عی دیه ،نیز هستندد
 -4روش پژوهش
در ای پژوهش در ابتدا با استفادش از ف،هنگ جامع واژگان مت،ادف و متضاد زبان فارسی (خداپ،ساتی )1376
هممعنایی صفتهای اندازش «بزرگ پهناور و وسیع» مورد ب،رسی ق،ار گ،فت و گزینههای هاممعناا ب،اسااس
ف،هنگ میکور انتخاب گ،دیدد سسس پیک،شی همشاه،ی( 2آلاحماد و همکااران  )2009با،ای جماعآوری
دادشها مورد استفادش ق،ار گ،فتد ای پیک،ش حاوی بیش از  150میلیون کلمه میباشدد مت های موجود در ایا
1. Brown and Miller
2. Lakoff and Johnson
3. Lakoff and Turner
4. Croft
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پیک،ش شامل انواع ژان،های خب،ی سیاسای اقتصاادی ورزشای و غیا،ش اساتد همچنای باا در نظ،گا،فت
محدودشی زمانی اَسناد پیک،شی همشه،ی  2وضعیت تحلیال دادشهاا در ایا پاژوهش ب،اسااس اساتفادش از
دادشهای همزمانی میباشد و شامل دادشهای درزمانی نمیشودد
در ف،ایند انجام ای تحقی در ابتدا دادشهاای موجاود در پیکا،شی همشاه،ی  2باا اساتفادش از نا،مافازار
اَنتکانک )2014( 1استخ،اج میشودد اَنتکانک یک ن،مافزار واژشنمای 2نسل سوم اسات کاه با،ای اساتخ،اج و
پ،دازش دادشهای پیک،ش مورد استفادش ق،ار میگی،دد ای نا،مافازار از ابزارهاایی مانناد واژشنماایی هماینادی
کلیدواژگی 3غی،ش به،ش میب،د (مکان،ی و هاردی)2012 4د در م،حلهی بعد دادشهای بازیابیشدش به ن،مافازار
اِکسل ( )Excelانتقال دادش شد و دادشهای نام،تبط با ف،ایند تحقی مانند صفتهای اندازش موجود در نام و نام
خانوادگی اف،اد (بزرگ علوی محماد بازرگزادش و غیا،ش) حایف شادندد در اداماه دادشهاا بهصاورت دساتی
ب،چسبگیاری شدندد یعنی؛ متناسب با نوع جمله موصوف و یاا جازء ت،کیابشاوندش باا صافتهاای انادازش
ب،چسبهای متناسب ساختواژی نحوی و معنایی انتخاب و در سلولهای ن،مافزار اِکسل وارد و سسس ماورد
تجزیه و تحلیل ق،ار گ،فتد همچنی ب،ای انتخاب تصادفی دادشهاا از جادول ک،جسای و مورگاان)1970( 5
استفادش شدد در ای جدول ب،اساس حجم جمعیت حجم نمونهی مناساب ها ،صافت انادازش با،آورد شادد باا
احتساب ای ف،ایند حجم نمونه دادشهاای صاورتهاای واژگاانی «وسایع وسایعی وسایعتا ،وسایعتا،ی
وسیعت،ی پهناور پهناوری پهناورت ،پهناورت،ی بزرگ بزرگت ،بزرگت،ی بزرگت،ی بزرگی» باه شا،ح
زی ،در نظ ،گ،فته شد:
جدول  :3حجم جمعیت و حجم نمونه پژوهش
صفت اندازش

حجم جمعیت

حجم نمونه

صفت اندازش

حجم جمعیت

حجم نمونه

وسیع
وسیعی
وسیعت،
وسیعت،ی
وسیعت،ی
پهناور
پهناوری

7176
5059
1358
697
183
956
129

367
361
302
248
123
278
97

پهناورت،
پهناورت،ی
بزرگ
بزرگت،
بزرگت،ی
بزرگت،ی
بزرگی

9
32
126192
5569
22371
977
17964

9
32
384
361
379
278
377

1. Antconc
2. Concordance
3. Keyword
4. McEnery & Hardie
5. Krejcie and Morgan
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در رابطه با انتخاب صورتهای واژگانی حائز اهمیّت است که بیان شاود «اای» موجاود در صاورتهاای
«وسیعی و بزرگی» ای نک،ش است که آن را از موصوف خود گ،فته اساتد با،ای نموناه (نهادهاای ف،هنهای
تدارک وسیعی دیدشاندد) که در اصل (نهادهای ف،هنهی تدارکی وسیع دیدشاندد) بودش استد
در م،حلهی بعد ب،اساس ب،چسبهای نحوی معنایی و ساختواژی و با استفادش از ن،مافزار اِکسل دادشهاا
ب،چسبگیاری شدندد و نهایتا ب،ای تحلیل خوشهای سلسالهم،اتبای و آزماون آمااری  Zاز نا،مافازار آمااری
 SPSSاستفادش شدد
 -5تحلیل دادهها
در تحلیل دادشهای ای پژوهش رابطهی هممعناایی تق،یبای صاورتهاای واژگاانی «وسایع 1/وسایعی2/
وساایعت 3/،وساایعتاا،ی 4/وساایعتاا،ی  5/پهناااور 6/پهناااوری 7/پهناااورت 8/،پهناااورت،ی  9/باازرگ10/
بزرگت 11/،بزرگت،ی  12/بزرگت،ی 13/بزرگی »14/ب،اساس نماودار سلسالهم،اتبای و اطالعاات آمااری
ب،چسبهای ساختواژی نحوی معنایی مورد ب،رسی ق،ار میگی،دد
 -1-5تحلیل برچسبهای ساختواژی

نمودار  1تحلیل خوشهای سلسلهم،اتبی ب،چسبهای ساختواژی صورتهای تص،یفی «وسیع 1/وسایعی2/
وسایعتا 3/،وسایعتا،ی 4/وسایعتاا،ی  5/پهنااور 6/پهنااوری 7/پهنااورت 8/،پهنااورت،ی  9/باازرگ10/
بزرگت 11/،بزرگت،ی  12/بزرگت،ی 13/بزرگی »14/را نشان میدهدد در ای نمودار عالوش ب ،صفتهای
اندازش که در پایی نمودار مشخص شدش است دو دسته اعداد در محورهای افقای و عماودی قا،ار دارناد کاه
اعداد نمودار افقی نشاندهندش شمارش خوشه و اعداد نمودار عمودی نشااندهنادش فاصاله (ارتفااع) مایباشاندد
همچنی در ف،ایند تحلیل خوشهای سلسلهم،اتبی ابتدا صورتهایی که کمت،ی فاصله را نسبت باه یکادیه،
داشته باشند ش،وع به ف،ایند خوشهسازی میکنند و ای ف،ایناد باا اضاافهشادن صاورتهاایی کاه فاصالهی
بیشت،ی دارند ادامه پیدا خواهد ک،دد رابطهی هممعنایی تق،یبی در نمودارهای خوشهای سلسلهم،اتبی تجمعای
به دو صورت سنجیدش میشود:
1
1د ای نمودارها گ،وشهایی را تشکیل میدهد که اعضای ه ،گ،وش باالت،ی سطح هاممعناایی تق،یبای را
نسبت به همگ،وش خود داردد ب،ای نمونه در نمودار  1به ت،تیب از چپ به راسات گا،وشهاای «وسایعتا،ی4/
بزرگت،ی« »13/وسیعت 3/،بزرگت 11/،پهناورت« »8/،وسیعی 2/بزرگی 14/پهناوری« »7/وسیعتا،ی 5/
بزرگت،ی  12/پهناورت،ری « »9/وسیع 1/پهناور »6/و صورت واژگانی «بزرگ »10/وجاود دارنادد اعضاای
ای گ،وشها بهصورت درونگ،وهی باالت،ی سطح رابطهی هممعنایی تق،یبی را با یکدیه ،دارندد
1د الزم به ذک ،میباشد که رابطهی هممعنایی تق،یبی بی دو واژش متفاوت ب،ق،ار است و نه بای دو صاورت تصا،یفی یاک واژشد با،ای
نمونه بی صفتهای اندازش «بزرگ بزرگت،ی » بهدلیل وجودِ پایههای یکسان فقط شباهت توزیعی وجود دارد اما بی صفتهای انادازش
«بزرگ پهناور» بهدلیل وجودِ پایههای غی،یکسان هممعنایی تق،یبی وجود داردد
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2د همچنی ب،ای مقایسهی دو گ،وش باید میازان ارتفااعی را در نظا ،گ،فات کاه در آن ارتفااع خوشاهی
گ،وشها به یکادیه ،متصال مایشاودد با،ای نموناه در نماودار  1نقطاهی اتصاال خوشاههاای گا،وشهاای
«وسیعت،ی 4/بزرگت،ی »13/و «وسیعت 3/،بزرگت 11/،پهناورت »8/،در فاصالهای بای  5تاا  10اسات در
حالیکه نقطهی اتصال خوشهی گ،وش «وسیعی 2/بزرگی 14/پهناوری »7/با دو گ،وش قبلی در فاصلهای بی
 15تا  20است و ای بدان معنا است که به دلیل ارتفاع کمت ،میزان هممعنایی تق،یبی بای اعضاا باا پایاهی
غی،همسانِ گ،وشهای «وسیعت،ی 4/بزرگت،ی »13/و «وسیعت 3/،بزرگت 11/،پهناورت »8/،بسیار بیشات ،از
میزان هممعنایی تق،یبی بی گ،وش «وسیعی 2/بزرگی 14/پهناوری »7/با صورتهای واژگانی «وسیعت،ی4/
بزرگت،ی 13/وسیعت 3/،بزرگت 11/،پهناورت »8/،استد همچنی در سمت راست نمودار خوشهی ب،آمادش
از صفت اندازش «بزرگ »10/در ارتفاع بی ( 0تا  )5با خوشهی گ،وش «وسیع 1/پهناور »6/ب،خورد میکندد ای
در حالی است که خوشهی گ،وش «وسیعت،ی  5/بزرگت،ی  12/پهناورت،ی  »9/در ارتفاع بی ( 15تاا  )20باا
خوشهی صورتهای واژگانی «بزرگ 10/وسیع 1/پهناور »6/ب،خورد مینمایدد از ای رو با توجاه باه معیاار
فاصله میتوان نتیجه گ،فت که صفت اندازش «بازرگ »10/باا صاورتهاای واژگاانی «وسایع 1/پهنااور»6/
هممعنایی تق،یبی بیشت،ی و با صورتهای «وسیعت،ی  5/بزرگت،ی  12/پهناورت،ی  »9/هممعنایی تق،یبای
و یا شباهت توزیعی کمت،ی داردد

نمودار  :1ساختار سلسلهمراتبی برچسبهای ساختواژی
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تحلیل آماری ب،چسبهای ساختواژی نحوشی خوشاهبنادی نماودار  1را تأییاد ماینمایاد زیا،ا اعضاای
گ،وشهای «وسیعت،ی 4/بزرگت،ی« »13/وسیعت 3/،بزرگتا 11/،پهنااورت« »8/،وسایعی 2/بزرگای14/
پهناوری »7/و «وسیع 1/پهناور »6/و «بزرگ »10/در سطوح ب،چسبهاای «حاال گیشاته آینادش معلاوم
مجهول مف،د جمع» بسامدهای نسبتا مشابهی را نسبت به همگ،وش خود نشان مایدهنادد همچنای صافت
«بزرگ »10/به دلیل تفاوت در سطوح ب،چسبهای «ب ماضی با مضاارع اسام م،کاب صافت م،کاب
م،کب هستهآغاز و م،کب هستهپایان» بهطور مستقیم در گ،وش «وسیع 1/پهناور »6/ق،ار نه،فته استد
از ط،ف دیه ،در ای پژوهش ب،ای اطمینان از (عدم) شباهت سطوح ب،چسبها از آزمون  Zاستفادش شادش
است تا تفاوتهای بی صورت های تص،یفی به درستی مشخص شودد در ای آزمون نم،ش اساتاندارد بااالت ،از
( )1.96و پایی ت ،از ( )-1.96در سطح ( )0.05معنادار بهحساب آوردش میشودد ب ،همی اساس ب،رسی آزماون
 Zب،چسبهای ساختواژی نشان میدهد که گ،وش «وسیعت،ی 4/بزرگت،ی »13/نم،شهاای اساتاندارد بای
( -1.16تا  )1.46گ،وش «وسیعی 2/بزرگی 14/پهناوری »7/نم،شهای استاندارد بی ( -1.69تا  )1.69و گ،وش
«وسیعت،ی  5/بزرگت،ی  12/پهناورت،ری  »9/در همهی ب،چسبها نم،ش استانداردی بی ( -1.85تاا )1.84
را بهدست آوردندد از ای رو گ،وشهای فوق تفاوت معناداری را در ساطوح ب،چسابهاای سااختواژی نشاان
نمیدهندد همچنی اعضای گ،وش «وسیع 1/پهناور »6/در سطح ب،چسب «سادش» با نم،شی اساتاندارد ()2.12
تفاوت معناداری را نسبت به سای ،صاورتهاای واژگاانی نشاان مایدهنادد در طا،ف مقابال صافت انادازش
«بزرگ »10/در سطوح ب،چسبهای «ب مضارع واف ،اسم اسم م،کاب صافت م،کاب اشاتقاقی م،کاب
هستهپایان م،کب هستهآغاز» نم،شهای استانداردی باالت ،از ( )1.96کساب کا،دش اسات و باه همای دلیال
رفتاری متمایز از تمامی صورتهای واژگانی از خود نشان دادش و در آخ،ی خوشهی نمودار ق،ار گ،فته استد
 -2-5تحلیل برچسبهای نحوی

نمودار  2تحلیل ب،چسبهای نحوی را نشان میدهدد در ای نمودار باه ت،تیاب از چاپ باه راسات دو گا،وش
«پهناوری 7/بزرگت،ی  12/پهناور 6/وسیع 1/بازرگ 10/وسایعتا،ی 4/پهنااورت،ی  9/بازرگتا،ی13/
بزرگی 14/وسیعت،ی  5/وسیعی »2/و «پهناورت 8/،بزرگتا »11/،وجاود داردد در گا،وش اوّل بای اعضاا باا
پایهی غی،همسان هممعنایی تق،یبی و با پایهی یکسان شباهت توزیعی وجود داردد اما در گ،وش «پهنااورت8/،
بزرگت »11/،به دلیل وجود پایههای غی،همسان فقاط رابطاهی هاممعناایی تق،یبای وجاود داردد همچنای
ب،اساس معیار اندازشگی،ی فاصله خوشهی صفت تفضیلی «وسیعت »3/،در ارتفاع بای ( 0تاا  )5باا خوشاهی
گ،وش «پهناورت 8/،و بزرگت »11/،ب،خورد میکند و ایا بادان معناا اسات کاه بای صاورتهاای واژگاانی
«وسیعت 3/،پهناورت 8/،بزرگت »11/،هممعنایی تق،یبی ف،اوانی وجود داردد از ط،ف دیه ،خوشهی ب،آمدش از
صفت «وسیعت »3/،و گ،وش «پهناورت 8/،بزرگت »11/،در ارتفاع بی ( )25باا خوشاهی گا،وش «پهنااوری7/
بزرگت،ی  12/پهناور 6/وسایع 1/بازرگ 10/وسایعتا،ی 4/پهنااورت،ی  9/بازرگتا،ی 13/بزرگای14/
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وسیعت،ی  5/وسیعی »2/ب،خورد میکند و ای نشان میدهد کاه بای صاورتهاای واژگاانی «وسایعتا3/،
پهناورت 8/،بزرگت »11/،با صورتهای واژگانی «پهناوری 7/بزرگت،ی  12/پهناور 6/وسیع 1/بازرگ10/
وسیعت،ی 4/پهناورت،ی  9/بزرگت،ی 13/بزرگی 14/وسایعتا،ی  5/وسایعی »2/هممعناایی تق،یبای و یاا
شباهت توزیعی اندکی وجود داردد

نمودار  :2ساختار سلسلهمراتب برچسبهای نحوی

ب،رسی آماری ب،چسبهای نحوی نشان میدهد که صورتهای واژگاانی «پهنااوری 7/بازرگتا،ی 12/
پهناور 6/وسایع 1/بازرگ 10/وسایعتا،ی 4/پهنااورت،ی  9/بازرگتا،ی 13/بزرگای 14/وسایعتا،ی 5/
وسیعی »2/در سطوح ب،چسبهای «خب،ی پ،سشی ام،ی پایه پی،و اِسنادی وصفی و مساند» بساامدهای
نسبتا مشابهی داشتهاند و به همی دلیل در یک گ،وش ق،ار گ،فتهاندد همچنی صفت تفضیلی «وسیعت »3/،به
دلیل داشت بسامد نسبی متفاوت در سطوح ب،چسبهای «مسند وصفی اِسنادی و فعال» در یاک خوشاهی
جداگانه ق،ار گ،فته استد عالوش ب ،ای گ،وش «پهناورت 8/،بزرگت »11/،در سطوح ب،چسبهای «پایه پیا،و
اِسنادی وصفی و مسند» بسامدهای متفاوتی را نسبت به سای ،صورتهای واژگانی نشاان مایدهادد باا ایا
وجود در نمودار  2صورتهای واژگانی «پهناورت 8/،بازرگتا 11/،وسایعتا »3/،باه دلیال نزدیکای نسابی
بسامدهایشان در کنار یکدیه ،ق،ار گ،فتهاندد
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ب،رسی نم،شهای استاندارد ب،چسبهای نحوی نشان داد که اعضای گ،وش «پهنااوری 7/بازرگتا،ی 12/
پهناور 6/وسایع 1/بازرگ 10/وسایعتا،ی 4/پهنااورت،ی  9/بازرگتا،ی 13/بزرگای 14/وسایعتا،ی 5/
وسیعی »2/در همهی سطوح ب،چسبهای نحوی نم،شهای استاندارد بای ( -1.52تاا  )1.52را داشاتهانادد از
ط،ف دیه ،در گ،وش «پهناورت 8/،بزرگت »11/،صفت تفضیلی «پهناورت »،در سطوح ب،چسبهای «اِسنادی
وصفی مسند و فعل» نم،شهای استانداردی باالت ،از ( )1.96کسب ک،دش است و باعث ایجاد تفاوت معنااداری
نسبت به سای ،صورتهای واژگانی شدش و به همی دلیل در یک گ،وش مستقل ق،ار گ،فته است
 -3-5تحلیل برچسبهای معنایی

نمودار سه ساختار سلسلهم،اتبی ب،چسبهای معنایی را نشان میدهدد ای نماودار از چهاار گا،وش «وسایع1/
وسیعی 2/بزرگت،ی 13/بزرگی« »14/وسیعت 3/،وسیعت،ی« »4/وسیعت،ی  5/بزرگت،ی  12/بزرگ10/
پهناورت 8/،بزرگت »11/،و «پهناور 6/پهناورت،ی  9/پهناوری »7/تشکیل شدش استد در تمام ایا گا،وشهاا
بی اعضا با پایهی یکسان شباهت توزیعی و با پایهی غی،یکسان هممعنایی تق،یبی وجود داردد عالوش ب ،ای
خوشههای گ،وشهای «وسیع 1/وسیعی 2/بزرگت،ی 13/بزرگی »14/و «وسیعت 3/،وسیعت،ی »4/در ارتفاع
بی ( 0تا  )5با یکدیه ،ب،خورد میکنند که نشان از هممعنایی تق،یبی و یا شباهت توزیعی زیاد بای اعضاای
ای دو گ،وش استد همچنی خوشهی ب،آمدش از گ،وشهای «وسیع 1/وسیعی 2/بزرگت،ی 13/بزرگی »14/و
«وسیعت 3/،وسیعت،ی »4/در ارتفاع ( )5با خوشهی ب،آمدش از گ،وش «وسیعت،ی  5/بزرگت،ی  12/بزرگ10/
پهناورت 8/،بزرگت »11/،ب،خورد مینماید که نشان از هممعنایی تق،یبی و شباهت توزیعی فا،اوان بای آنهاا
استد در نهایت خوشهی ب،آمدش از صورتهای واژگانی «وسایع 1/وسایعی 2/بازرگتا،ی 13/بزرگای14/
وسیعت 3/،وسیعت،ی 4/وسیعت،ی  5/بزرگت،ی  12/بزرگ 10/پهناورت 8/،بزرگت »11/،در ارتفاع ( )25باا
خوشهی گ،وش «پهناور 6/پهناورت،ی  9/پهناوری »7/ب،خاورد ماینمایاد کاه داللات با ،پاایی ت،ی ساطح
هممعنایی تق،یبی بی پایههای غی،یکسان و شباهت توزیعی بی پایههای یکسان داردد
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نمودار  :3ساختار سلسلهمراتبی برچسبهای معنایی

ب،رسی اطالعات آماری ب،چسبهای معنایی نشان میدهد که صورتهای واژگانی «وسایع 1/وسایعی2/
بزرگت،ی 13/بزرگی »14/و «وسیعت 3/،وسیعت،ی »4/ت،جیح میدهند که غالبا موصاوف آنهاا «انتزاعای»
باشد در بافتهای «استعاری» حضور داشته باشد و مقولهی معنایی موصوف آنها «اسم عام اسم مکان اسام
گزارشای» باشدد همچنی اعضای گ،وش «وسیعت،ی  5/بزرگت،ی  12/بزرگ 10/پهناورت 8/،بزرگتا»11/،
غالبا ت،جیح میدهند که موصوف آنها «عینی» باشد در بافتهای «اساتعاری» حضاور داشاته باشاد (صافت
تفضیلی پهناورت ،و بزرگت ،بافتهای تحتاللفظی را ت،جیح میدهند) و مقولهی معنایی موصوف آنهاا «اسام
عام و اسم مکان» باشدد عالوش ب ،ای ب،اساس اطالعات آماری مایتاوان نتیجاه گ،فات کاه صاورتهاای
واژگانی «وسیع 1/وسیعت،ی  5/پهناور 6/پهناوری 7/پهناورت 8/،و پهناورت،ی  »9/تمایل ندارند که موصوف
آنها مقولهی معنایی «اسم خویشاوندی اسم شغل و اسم زمان» نمود واژگانی «پایاا و لحظاهای» و ویژگای
«غی،انسان» را داشته باشدد
همچنی تحلیل نم،شهای استاندارد ب،چسبهای معنایی گ،وشهای «وسیع 1/وسیعی 2/بازرگتا،ی13/
بزرگی »14/و «وسیعت 3/،وسیعت،ی »4/نشان میدهد که ای صفتها در سطوح ب،چسابهاای «انتزاعای
عینی غی،جاندار انسان غی،انسان استعارش تحتاللفظی اسم خاص اسم عام اسم مکان اسم خویشااوندی
اسم زمان اسم گزارشای اسم جمع کنشی ایستا پایا» نم،ات اساتانداردی بای ( -1.96تاا  )1.96را کساب
نمودشاند و فقط صفت اندازش «بزرگی »14/بودش است کاه در ساطح ب،چساب «اسام شاغل» نما،ش اساتاندارد
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( )2.34را بهدست آوردش و موجب تفاوت معناداری شدش استد همچنی صفت تفضیلی «وسیعتا »3/،تنهاا در
سطح ب،چسب «لحظهای» با نم،ش استاندارد ( )2.36تفاوت معناداری را نشان میدهادد باا ایا وجاود تشاابه
نسبی نم،شهای استاندارد «وسیعت »،با «وسیعت،ی» در سای ،سطوح ب،چسبها موجب شدش است کاه آنهاا در
یک زی،گ،وش ق،ار گی،ندد در زی،گ،وش «وسیعت،ی  5/بزرگت،ی  12/بازرگ 10/پهنااورت 8/،بازرگتا»11/،
صفت اندازش «بزرگت »،در سطوح ب،چسبهای «اسم خاص اسم خویشاوندی انسان و غی،انسان» به ت،تیاب
با نم،ش استاندارد ( )2.79( )3.44( )2.59و ( )2.74صفت اندازش «بزرگ» در سطوح ب،چسبهای «اسم زمان
کنشی لحظهای» به ت،تیب با نم،ات استاندارد ( )2.36( )2.61( )3.46و صفت تفضیلی «پهناورت »،در سطح
ب،چسب «ایستا» با نم،ش استاندارد ( )3.31موجب تفاوت معناداری شادشانادد همچنای صاورتهاای واژگاانی
«پهناور 6/پهناورت،ی  9/پهناوری »7/با نم،ات استاندارد بی ( -1.9تاا  )1.9تفااوت معنااداری را در ساطوح
ب،چسبهایی معنایی نشان ندادشاند و به همی دلیل در کنار یکدیه ،ق،ار گ،فتهاندد
 -4-5تحلیل همه برچسبها

نمودار  4ب،اساس تحلیل تمامی ب،چسبها شکل گ،فته استد در ای نمودار بای اعضاای گا،وش «پهنااور6/
پهناورت،ی  »9/به دلیل وجود پایههای یکسان رابطهی شباهت تاوزیعی وجاود داردد همچنای در نماودار 4
گ،وشهای «وسیعت،ی  5/بزرگت،ی « »12/وسیع 1/بزرگ« »10/پهناورت 8/،بزرگت« »11/،وسیعت،ی4/
بزرگت،ی »13/و «وسیعی 2/بزرگی »14/نیز وجود دارندد در همهی گ،وشهای فوق به دلیل وجود پایاههاای
ناهمسان بی اعضای ه ،گ،وش رابطهی هممعنایی تق،یبی وجود داردد عاالوش با ،ایا در نماودار  4صاورت
واژگانی «پهناوری »7/با اعضای گ،وش «وسیعی 2/بزرگای »14/و صافت تفضایلی «وسایعتا »3/،باا گا،وش
«پهناورت 8/،بزرگت »11/،هممعنایی تق،یبی دارندد از ط،ف دیها ،ب،رسای نقااط ب،خاورد خوشاههاا نشاان
میدهد که خوشهی گ،وشهای «وسیعت،ی  5/بزرگت،ی  »12/و «وسیع 1/بزرگ »10/در ارتفاعی بی ( 5تاا
 )10با یکدیه ،ب،خورد میکنند که نشان از هممعنایی تق،یبی و شباهت توزیعی بای اعضاای ایا دو گا،وش
میباشدد با ای وجود خوشهی ب،آمدش از گ،وشهای «وسیعت،ی  5/بزرگت،ی  »12/و «وسایع 1/بازرگ»10/
در ارتفاع بی ( 10تا  )15با خوشهی گ،وش «پهناور 6/پهناورت،ی  »9/ب،خورد ماینمایادد ایا نقطاه ب،خاورد
نشان میدهد که هممعنایی تق،یبی کمی بی اعضای گ،وش «پهناور 6/پهناورت،ی  »9/با صورتهای واژگانی
«وسیعت،ی  5/بزرگت،ی  12/وسیع 1/بزرگ »10/وجود داردد در سمت راست نمودار  4خوشهی ب،آمادش از
صورت واژگانی «پهناوری »7/و گ،وش «وسیعی 2/بزرگی »14/در ارتفااع بای ( 5تاا  )10باا خوشاهی گا،وش
«وسیعت،ی 4/بزرگت،ی »13/ب،خورد مینمایدد ای نقطهی اتصال نشان میدهد که صاورتهاای واژگاانی
«پهناوری 7/وسیعی 2/بزرگی »14/هممعنایی تق،یبی و شاباهت تاوزیعی کمای نسابت باه اعضاای گا،وش
«وسیعت،ی 4/بزرگت،ی »13/دارندد همچنی خوشاهی ب،آمادش از صاورت واژگاانی «وسایعتا »3/،و گا،وش
«پهناورت 8/،بزرگت »11/،در ارتفاع بی ( 15تا  )20با خوشهی ب،آمدش از صورتهای واژگاانی «پهنااوری7/
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وسیعی 2/بزرگی 14/وسیعت،ی 4/بزرگت،ی »13/ب،خورد مینمایاد کاه داللات با ،هاممعناایی تق،یبای و
شباهت توزیعی اندک بی اعضای ای صورتهای واژگانی میباشدد

نمودار :4ساختار سلسلهمراتبی کل برچسبها

نحوشی گ،وشبندی صفتهای اندازش در نمودار  4نشاان مایدهاد کاه صاورتهاای واژگاانی «وسایع1/
وسیعی 2/وسیعت 3/،وسیعت،ی 4/وسیعت،ی  5/بزرگ 10/بزرگت 11/،بازرگتا،ی  12/بازرگتا،ی13/
بزرگی »14/تمایل بیشت،ی در تشکیل گ،وشهای هممعنا دارندد ب ،ای اساس میتاوان نتیجاه گ،فات کاه باا
توجه به نحوشی خوشهبندی و تشکیل گ،وشها هممعنایی تق،یبای بای صاورتهاای واژگاانی صافت انادازش
«وسیع و بزرگ» بسیار بیشت ،از هممعنایی تق،یبی بی صورتهای «وسیع پهناور» یا «بزرگ پهناور» استد
 -6نتیجهگیری
در ای تحقی به منظور ب،رسی رابطهی هممعنایی تق،یبی بی صورتهای واژگانی «وسیع وسیعی وسیعت،
وسیعت،ی وسیعت،ی پهناور پهناوری پهناورت ،پهنااورت،ی بازرگ بازرگتا ،بازرگتا،ی بازرگتا،ی
بزرگی» از رویک،د نمای رفتااری اساتفادش شادش اساتد با ،پایاهی ایا رویکا،د تعاداد  62ساطح ب،چساب
ساختواژی نحوی و معنایی ب،ای ب،رسی ه ،جمله در نظ ،گ،فته شد کاه در مجماوع کال جماالت شاامل
بیش از  223000سطح ب،چسب میشودد نتایج ایا تحقیا بیاانه ،آن اسات کاه در ساطح ب،چسابهاای
ساختواژی شش گ،وش «وسیعت،ی بزرگت،ی» «وسیعت ،بزرگت ،پهناورت« »،وسیعی بزرگای پهنااوری»
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«وسیعت،ی بزرگت،ی پهناورت،ری » و «وسایع پهنااور» وجاود دارناد کاه اعضاای ها ،گا،وش بهصاورت
درونگ،وهی با یکدیه ،رابطهی هممعنایی تق،یبی دارندد از طا،ف دیها ،صافت انادازش «بازرگ» باه علات
ویژگیهای متمایزِ ساختواژیاش در آخ،ی خوشهی نمودار و جدا از سای ،صورتهای واژگاانی قا،ار گ،فتاه
است و ای نشان از هممعنایی اندک صفت اندازش «بازرگ» نسابت باه ساای ،صاورتهاای واژگاانی اساتد
همچنی در سطح ب،چسبهای نحوی صورتهای واژگانی «پهناوری بازرگتا،ی پهنااور وسایع بازرگ
بزرگت،ی بزرگی وسیعت،ی وسیعی وسیعت،ی پهناورت،ی » با یکدیه ،هاممعناایی تق،یبای و یاا شاباهت
توزیعی دارندد از ط،ف دیه ،صفتهای تفضیلی «پهناورت ،بازرگتا ،وسایعتا »،باا صاورتهاای واژگاانی
غی،همپایه موجود در گ،وش قبلی هممعناایی تق،یبای انادکی داردد در ساطح ب،چسابهاای معناایی اعضاای
گ،وشهای «وسیع وسیعی بزرگت،ی بزرگی» «وسیعت ،وسیعت،ی» و «وسایعتا،ی بازرگتا،ی بازرگ
پهناورت ،بزرگت »،بهصورت درونگ،وهی هممعنایی تق،یبی و یا شباهت توزیعی زیاادی نسابت باه یکادیه،
دارندد در مقابل اعضای گ،وش «پهناور پهناورت،ی پهناوری» با یکدیه ،شاباهت تاوزیعی فا،اوان دارناد اماا
نسبت به اعضای سای ،گ،وشها هممعنایی تق،یبی و یا شباهت توزیعی اندکی دارندد در نهایات تحلیال هماهی
سطوح ب،چسبها نشان میدهد که از مجموع شش گ،وش نمودار  4اعضای پانج گا،وش یعنای «وسایعتا،ی
بزرگت،ی » «وسیع بزرگ» «پهناورت ،بزرگت« »،وسیعت،ی بزرگتا،ی» و «وسایعی بزرگای» فقاط از
صورتهای واژگانی «بزرگ و وسیع» تشکیل شدش است و ای موضاوع داللات با ،هاممعناایی بیشات ،بای
صورتهای واژگانی«بزرگ و وسیع» نسبت بهصورتهای واژگانی «پهنااور» اساتد همچنای باا توجاه باه
نقطهی ب،خورد خوشههای سمت راست و چپ نمودار  4در ارتفاع ( )25میتوان نتیجاه گ،فات کاه اعضاای
گ،وشهای «وسیعت،ی بزرگت،ی وسیع بزرگ پهنااور و پهنااورت،ی » و «پهنااورت ،بازرگتا ،وسایعتا،
وسیعت،ی بزرگت،ی وسیعی بزرگی و پهناوری» پایی ت،ی سطح هممعناایی تق،یبای و شاباهت تاوزیعی را
نسبت به یکدیه ،دارندد
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