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بررسی میزان کاربرد نخستی های معنایی 
)جهانی های معنایی( کتاب درسی زبان 
انگلیسی پایة هفتم دورة اول متوسطه 

)Prospect1(

هدف از پژوهش حاضر بررســی میزان کاربرد نخستی های معنایی در کتاب درسی زبان انگلیسی 
پایة هفتم دورة اول متوسطه )Prospect 1( بوده است. این پژوهش کاربردی و روش تحقیق آن تحلیل 
محتواســت. پیکرة پژوهش، کتاب درسی زبان انگلیسی پایه هفتم دوره اول متوسطه است و در قالب 
فایل متنی از کتاب درسی زبان انگلیسی پایه هفتم تهیه شده است. با استفاده از نرم افزارNSP ، نوع 
و فراوانی واژه های کتاب استخراج شده است. سپس، به کمک نرم افزار SPSS و انجام تحلیل معناداری 
آماری، نتایج تحقیق مشــخص شده است. نتایج نشــان می دهد که توزیع فراوانی مؤلفه های معنایی 
)نخستی های معنایی( که اساساً صورت های پربسامد در هر زبان محسوب می شود، در مقایسه با سایر 
صورت های واژگانی موجود در این کتاب بسیارکم است. بر اساس پژوهش های قبلی )مولر و همکاران( 
در تهیه و تدوین کتاب های درســی مقدماتی زبان آموزان از کل نخستی های معنایی و یا حداقل بخش 
زیادی از آن ها اســتفاده شده اســت، درحالی که در این کتاب از کل واژه های استخراج شده تنها 512 
مورد یعنی 7/8 درصد، به نخســتی های معنایی اختصاص یافته است. در میان نخستی های معنایی، 
کاربرد کنشگرها )با فراوانی 244( نسبت به سایر حوزه های معنایی در کتاب درسی زبان انگلیسی پایة 
هفتم دورة اّول متوسطه )Prospect 1( بیشتر اســت. این در حالی است که مکان نماها با فراوانی 7، 
موجودیت نماها با فراوانی 7، مالکیت نماها با فراوانی 7، مشخصه نماها با فراوانی 7، نخستی های معنایی 
مرگ و زندگی با فراوانی 3 و کنشــگرهای رابطه ای با فراوانی 1 کمترین فراوانی را در متن داشته اند و 

میزان فراوانی توصیف نماها، شباهت نماها و تشدیدکننده ها در نمونة مورد مطالعه صفر است.

نخستیهایمعنایی،جهانیهایمعنایی،فرازبانمعناییطبيعی،كتابزبانانگليسیكليدواژهها:
)Prospect 1(پایةهفتم
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مقدمه
آموزش زبان های خارجی از جمله زبان انگلیســی موضوعی است که روز به روز اهمیت بیشتری 
می يابد و در بسیاری از کشورها اين موضوع، بخش مهمی از امکانات آموزش آن را به خود اختصاص 
داده اســت. اين گونه آموزش ها تمام ســطوح آموزش رسمی، يعنی از مدارس ابتدايی تا دانشگاه را در 
برمی گیرد. در چند دهه اخیر برنامه ريزان زبان های خارجی درصدد هستند تا در زمینه آموزش زبان های 
خارجی به راهکار علمی تری دســت يابند. برای نیل بــه اين هدف آن ها تالش می کنند تا از يافته های 
علوم مختلف از جمله زبان شناسی و روان شناسی بهره گیرند )مهران، 1388(. زبان شناسی نقش مهمی در 
توصیف آموزش زبان خارجی ايفا می کند. به کارگیری کامل يافته های زبان شناختی بر آموزش و تدريس 
زبان، در درک ماهیت زبان نهفته است. دانشی که زبان شناسان در مورد ماهیت پیچیده، انتزاعی و نظام مند 
زبان کسب کرده اند، برای معلمان و نیز زبان آموزان زبان خارجی مفید است، زيرا چنین دانشی به آن ها 

کمک می کند تا به عظمت کاری که می خواهند بکنند، پی ببرند )فالک1، 1978، ص. 531(
يکی از يافته های اخیر زبان شناســی، عناصر شــناختی تحت عنوان نخســتی های معنايی است. از 
آغاز طرح نخســتی های معنايی بیش از چند دهه نمی گذرد. در اين مطالعات به وضوح می توان به نقش 
شناخت عناصر ابتدايی و اولیه زبان در فرآيند يادگیری و آموزشی پی برد. اولین بار انديشه پرداختن به 
نخستی های معنايی به نظريه ارائه شده از سوی اليب نیتس2 )1961( برمی گردد. فالسفه قرن هفدهم نیز 
نظريه ای مشــابه به نظريه اليب نیتس داشتند. آن ها مدعی بودند که تمام مفاهیم پیچیده از مفاهیم ساده 
تشــکیل شده اند. از اين  رو اگر تمام توصیف ها و تعاريف وابسته به مجموعه ای از مفاهیم ساده است، 
بنابراين شــناخت اين عناصر ابتدايی و اولیه که درک افراد بشــر از مفاهیم، بستگی به آن ها دارد، حائز 

اهمیت است.
ويرزبیکا3 در سال 1994 برای نخستین بار فهرستی از نخستی های معنايی را معرفی کرد. نخستی های 
معنايی مفاهیم ذاتی و جهانی محســوب می شــوند که در تمامی زبان ها مشــترک اند و به همین دلیل 
ترجمه پذير تلقی می شــوند )به نقل از افراشی، 1385(. در چنین شرايطی برای گويشوران همة زبان ها، 
بدون نیاز به ارائة تعريف، قابل درکند. ويرزبیکا نخســتی های معنايی را برابر با الفبای انديشــة آدمی4 
می داند. وی بر آن بوده تا نظامی متشــکل از نخستی های معنايی و جهانی معرفی کند تا بتواند معنی را 
در تمامی زبان ها توصیف5 کند. ويرزبیکا اين نظام را نظام فرازبان معنايی طبیعی6 نامید )لوبنر7، 2002، 

ص. 145(.
در ايران، طی ســالیان اخیر، انديشــه های ويرزبیکا توجه عالقه مندان به مباحث معنی شناسی را به 
خود جلب کرده است، و لذا با توجه به جهانی بودن اين مفاهیم، آموزش آن ها نقشی مهمی در پیشبرد 
اهداف آموزش زبان دوم خواهد داشــت. مجموعه کتاب های پراسپکت يک مجموعه سه جلدی است 
که حاصل تالش و کوشــش جمع کثیری از صاحب نظران تعلیم وتربیت از جمله متخصصان آموزش 
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زبان انگلیسی، زبان شناسی و برنامه ريزی درسی است که با رويکرد ارتباطی فعال خودباورانة مطرح در 
برنامه درســی، تهیه و تدوين گرديده است. با توجه به اينکه بحث نخستی های معنايی به مفاهیم اولیه 
و بنیادين زبان مرتبط می شود، در پژوهش حاضر به بررسی انواع نخستی ها و میزان کاربرد اين مفاهیم 
در نخستین کتاب آموزش زبان انگلیسی در نظام رسمی آموزشی کشور يعنی Prospect 1 پرداخته شده 
است تا مشخص شود زبان آموزان ايرانی در اولین گام آشنايی با زبان انگلیسی با چه میزان از اين مفاهیم 

بنیادين، که بر اساس اين نظريه جهانی بوده و معادل آن در زبان فارسی وجود دارد، روبه رو می شوند.
بررسی مطالعات انجام شده بیانگر اين است که تاکنون مطالعة چندانی درباره نخستی های معنايی در 
آموزش زبان دوم در ايران نشــده است؛ و در نتیجه پژوهش در اين زمینه و بهره گیری از دستاوردهای 
آن اهمیت و ضرورت چنین پژوهشی را بیش  از پیش نمايان می سازد. نخست، انجام اين مطالعه باعث 
فراهم شدن بستر مطالعات نظری در اين حوزه برای پژوهشگران داخل می شود. دوم، به دلیل کاربردی 
بودن اين بحث، از نتايج پژوهش حاضر می توان در جهت تهیه و تدوين صحیح تر کتاب درســی زبان 

انگلیسی دوره آموزشی داخل کشور استفاده نمود.

پيشينةپژوهش
به اعتقاد ويرزبیکا، ســرآغاز پیرامون تاريخچة نخســتی های معنايی به بیش از دو هزار سال قبل و 
به زمان ارســطو بازمی گردد؛ اما پیشرفت واقعی در اين زمینه را بايد به تالش انديشمندان قرن هفدهم 

میالدی يعنی دکارت8، پاسکال9، آرنولد10، اليب نتیس و الک11 منتسب دانست )هاساد12، 2002(.
برای اولین بار انديشــه پرداختن به نخســتی های معنايی به نظريه ارائه  شــده از سوی اليب نتیس 
)1961، به نقل از تجربه کار عربانی، 1389( برمی گردد که بر اســاس آن انديشــه همه افراد بشر به هر 
میزان که پیچیده باشــد، از مجموعه ای از عناصر سازنده ابتدايی و اولیه تشکیل شده است، اين مفاهیم 
ســاده که ذاتی و ذهنی13 است برای تمامی افراد بشر يکســان و مشابه اند. اليب نتیس اين نظام فرضی 
را الفبای انديشــه آدمی نامیده اســت. به اعتقاد اليب نتیس، علت وجود مجموعه ای از مفاهیم ســاده، 
ذهنی و ذاتی آن است که توصیف تمامی واژه ها بايد بر مبنای چنین مفاهیم ساده ای که خود بی نیاز از 
توصیف باشند، باشد. بنابراين شناخت اين عناصر ابتدايی و اولیه که درک افراد بشر از مفاهیم، بستگی 
به آن ها دارد، بسیار مهم خواهد بود. اليب نتیس معتقد بود، ازآنجا که زبان بهترين آينه ذهن است، اين 
مهم فقط از طريق تحلیل زبان های بشــر امکان پذير خواهد بود. در قرن بیستم، تعدادی از زبان شناسان 
به تحقیق و پژوهش در زمینه نخســتی های معنايی از طريق تحلیل معانی رمزگذاری شــده در زبان ها 
پرداختنــد، اما هیچ کدام از آنان پیرو نظريه الفبای انديشــه آدمی که اليب نتیس مطرح کرده بود نبودند 
و اساســاً به دگرگونی تقلیل گرا14 يعنی بیان مفاهیم پیچیده از طريق مفاهیم ساده در قالب عبارت هايی 
کوتاه نمی انديشیدند. ناگفته نماند که اليب نتیس هنگام طرح نظريه الفبای انديشه آدمی درباره فهرست 



ی
ش

وه
پژ

ـ 
ی 

لم
 ع

یة
شر

ن

فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

)Prospect1( کتاب درسی زبان انگلیسی پایة هفتم دورة اول متوسطه )بررسی میزان کاربرد نخستی های معنایی )جهانی های معنایی

94
ë شمارة 63 

ë سال شانزدهم 
ë پاییز 1396

نخستی های معنايی فرضی سخنی به میان نیاورده بود )تجربه کار عربانی، 1389(.
بوگوسالوســکی15 )1970( نشان داد که مطلوب ترين شیوه در ارتباط با چگونگی فهرست مفاهیم 
بنیادين از »زبان« نشــأت می گیرد. برخالف طرفداران »تحلیل مؤلفه ای16« که در مطالعات خود متوسل 
به ابزارهايی نظیر »مشخصه ها17« و »نشــانگرها18« می شدند، بوگوسالوسکی در ارتباط با نخستی های 
معنايی پیرو اليب نیتس بود و بر دگرگونی »تقلیل گرا« تأکید می ورزيد. بنابراين در جايی که نظريه پردازی 
فالســفه به شکست انجامیده بود، زبان شناســان به موفقیت های چشمگیری دست يافتند، چرا که پیرو 
سخنرانی بوگوسالوسکی اين امکان به وجود آمد که به نخستی های معنايی از منظری نوين بپردازند و 

در حقیقت آن را جزء برنامه های يک علم شناختی قلمداد کردند )به نقل از گودار19، 1998(.
جکنداف20 )1983، به نقل از تجربه کار عربانی، 1389( نیز مقوله هايی را به عنوان عناصر ذاتی اولیه 
ارائه نمود که عبارت اند از جهت21، کنش22، ظرف23، چیز24، مســیر25، ويژگی26، وضع27، رويداد28، از29، 
به30، استقرار31، مقدار32، سبب33 و حرکت34. جکنداف با استفاده از اين عناصر و عالئمی مانند کروشه، 
عالمت جمع، عالمت منها و نظاير آن کوشید تا يک »فرازبان معنايی انتزاعی35« را ارائه کند. جکنداف 
در رويکرد خود »معنی شناسی مفهومی36« بر »بازنمودهای معنايی37« توجه داشت تا بر توصیفاتی که غالبًا 
برای همه افراد قابل فهم باشد. به گفته جکنداف )1987( »معنی در زبان های طبیعی، ساخت اطالعاتی 

است که آدمی آن را در ذهن خود رمزگردانی کرده است« )به نقل از تجربه کار عربانی، 1389(.
ملچوک38 )1989( نیز به اين نکته تأکید داشــتند که نخســتی های معنايی بايد به عنوان واحدهای 
واژگانی39 در نظر گرفته شوند، نه واژۀ صرف. به اين دلیل که يک نخستی معنايی ممکن است در يک 
زبان طبیعی دارای معانی متعددی يا »چندمعنا40« باشــد که از اين میان تنها يکی از آن ها به عنوان مفهوم 

مشترک در میان زبان ها و در جدول نخستی های معنايی منظور می گردد.
ويرزبیکا )1994( از جمله نخســتین واژه شناسانی است که با هدف دستیابی به جهانی های معنايی، 
به معنی شناســی قدم نهاد و با معرفی آنچه خود »معنی شناسی طبیعی41« می نامید، سعی بر آن داشت تا 
به نخستی های معنايی دست يابد. ويرزبیکا به مفاهیم جهانی دست يافت و مجموعه ای از نخستی های 
معنايی را کشــف کرد که حضورشــان در تمامی زبان ها قابل رديابی است. وی در سال 1994 نخستین 
گروه از اين جهانی های معنايی را معرفی کرد و در سال های اخیر نیز تعدادی بر آن ها افزود ، و به همین 

دلیل نام »نخستی های کهنه42« و »نخستی های تازه43« بر آن ها نهاد )صفوی، 1381(.
گودار و ويرزبیکا )1994( به بررســی نخستی های معنايی در زبان های گوناگون می پردازند. آن ها 
برای نیل به اين هدف نخســتی های معنايی نُه زبان را، که از ســوی پژوهشگران ديگر مورد مطالعه و 

بررسی قرار گرفته است، ارائه می دهند.
بــه اعتقاد ويرزبیکا )2005، ص. 136( تحلیل معنايی، عالوه بر اينکه بايد بر اســاس يک فرازبان 
معنايی شامل فهرستی از نخســتی های معنايی و قواعد نحوی ترکیب آن ها باشد، بايد برگرفته از زبان 
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طبیعی نیز باشــد؛ يعنی فقط از طريق زبان روزمره، بدون کاربرد عالئم و ابزار مصنوعی قابل فهم باشد. 
عالوه بر آن، مکتب معنی شناســی مسکو44 بیشــتر بر مفاهیم »میانی45« تأکید داشت تا بر نخستی های 
معنايی؛ و افزون بر آن تاکنون هیچ مجموعه محدودی از نخستی های معنايی را ارائه ننموده است. تأکید 
ويرزبیکا و پیروانش در تحلیل معنايی بیشتر بر »نخستی ها و مولکول های معنايی« است از سوی ديگر، 
مجموعه محدودی از نخســتی های معنايی را نیز در قالب نظــام »فرازبان معنايی طبیعی« ارائه کرده اند 

)گودار، 2008(.
مولر و همکارانش46 )2005( اين موضوع را بررسی می کنند که نخستی های معنايی به دلیل داشتن 
ويژگی صرفی، گرايش به فراوانی زياد دارند ولی اين موضوع باعث نمی شــود که نخستی های معنايی 
به طور طبیعی در برنامة درســی واژگان مقدماتی زبان آموزان راه پیدا کند. برای اثبات اين مسئله از سه 
کتاب درسی مقدماتی دانش آموزان انگلیسی زبان نمونه برداری کردند. اين کتاب ها عبارت اند از 1. کتاب 
»آلمان امروز47« که مولر و ديگران در ســال 2005 آن را بررســی کرده اند؛ 2. کتاب »خوانندۀ کاربردی 
چینی جديد48« که ســال 2004 بررسی کرده اند و 3. کتاب »کره ای يک49« )به نقل از گودار و ويرزبیکا، 

 .)2007
از میــان 500 عنصر واژگانی حدود 30 مورد از نخســتی های معنايــی در کتاب »کره ای يک« بود 
و حدود 40 مورد هم در کتاب »آلمان امروز« به اين معنی اســت که در بهترين متن هم از يک ســوم 
نخستی های معنايی در برنامة درسی مقدماتی استفاده نشده است. شايان  ذکر است نخستی های معنايی 
like, the same, happen, there is, part, kind در کتاب هــای درســی فــوق به کار برده نشــده بود. 

بااين حــال، در نظر برخی افراد اين نتیجه باالترين حد اســتفاده از يک کلمــه در مراحل اولیة واژگان 
زبان آموز است. نخســتی های معنايی در برنامة درسی کتاب های چینی و کره ای از نصف نخستی های 
معنايی مقدماتی نیز کمتر بود؛ عناصری مانند may be, other, because حذف شده بودند و از قید زمان 

و مکان به اندازۀ کافی استفاده نشده بود )گودار و ويرزبیکا، 2007(.
به اعتقاد پیترز50 )2006، ص. 50( هسته مشترک مانند يک زبان کوچک51 عمل می کند که می تواند 
به عنــوان يک فرازبان معنايی که به لحاظ فرهنگی خنثی اســت برای توصیف زبان ها، مطالعه تنوعات 
فرهنگی، يگانگی روان شناختی بشر، آموزش و ارتباطات بینا فرهنگی52 مورد استفاده قرار گیرد )افراشی 

و طاهری اردلی، 1391(.
گودار )2008( رويکرد فرازبان معنايی طبیعی و نخســتی های ارائه شــده در چارچوب اين نظام را 
معرفی می کند و به بحث بررســی نخستی های معنايی در زبان انگلیسی می پردازد. عالوه بر آن در اين 
اثر، نظام فرازبان معنايی طبیعی و نخستی های ويژه را که چندين بار از سوی زبان شناسان ديگری مورد 
مطالعه و بررسی قرار گرفته است را، ارائه می دهد. اين موارد عبارت اند از آثار آمبربر53 )2008(، يون54 

)2008( و يونکر55 )2008( )به نقل از تجربه کار عربانی، 1389(.



ی
ش

وه
پژ

ـ 
ی 

لم
 ع

یة
شر

ن

فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

)Prospect1( کتاب درسی زبان انگلیسی پایة هفتم دورة اول متوسطه )بررسی میزان کاربرد نخستی های معنایی )جهانی های معنایی

96
ë شمارة 63 

ë سال شانزدهم 
ë پاییز 1396

بســمرس56 و ويرزبیکا )2010( در پژوهش های گســتردۀ بینازبانی نشان داده اند که حدود شصت 
مفهوم با بازنمود واژگانی در تمام زبان های دنیا وجود دارد که به نظر می رسد اين مفاهیم ذاتی هستند. 
مفاهیمی مانند Like، Do، Small، Big که گرچه خود قابل تعريف نیستند، می توان با استفاده از آن ها به 

توصیف ديگر عبارت های دشوار و پیچیده پرداخت )به نقل از گودار، 1998(.
صفوی )1381( به دو رهیافت عمدۀ مطالعة جهانی های زبانی اشاره می کند و نقاط قوت و ضعف 
هر يک را بیان می کند. ديدگاه گرينبرگ57 بر مطالعه مجموعه وســیعی از زبان ها تأکید دارد و به همین 
دلیل به شباهت هايی توجه می کند که بتوانند از طريق مطالعه ای سطحی به دست آيند. ديدگاه چامسکی58 
بــر ژرف نگری هرچه بیشــتر در اين مطالعه تأکید دارد و به همین دلیــل در محدوده مطالعه مجموعه 
کوچک تری از داده ها باقی می ماند و ضريب خطا را در تعیین جهانی های زبان باال می برد. روشی که در 
اين مقاله مورد نظر قرار گرفت، ديدگاهی است که از سوی مارتینه59 معرفی شده است. در اين روش، 
ويژگی ای می تواند جهانی باشد که اگر در زبانی وجود نداشت، آن زبان، »زبان« به حساب نیايد. بنابراين 
صفوی صرفاً ويژگی ای را »جهانی زبان« می داند که در محدوده جهانی های نامقید60 گرينبرگ قرار گیرد 
و از سوی ديگر، تابع جهانی های جوهری چامسکی باشد؛ به اين معنی که اگر ويژگی ای جهانی است، 
بايد بدون استثنا در تمامی زبان های طبیعی وجود داشته باشد ولی تظاهر اين ويژگی الزاماً به يک شکل 
واحد نباشد. با توجه به نظر صفوی به اين نتیجه می رسیم که جهانی های معنايی در اصل مقوالتی شامل، 
واژه ها و عباراتی است که در تمامی زبان های طبیعی وجود دارند؛ باوجوداين، اين مقوالت در هر زبان 

به شکل خاص خود تجلی می يابد.
افراشی )1385( در مقالة خود با توجه به رويکرد فرازبان منطقی طبیعی، به مسئلة »ترجمه پذيری« 
اشاره می کند. در اين رويکرد فرض بر آن است که نخستی های معنايی، مفاهیم ذاتی به حساب می آيند 
که در تمامی زبان ها مشترک اند و به همین دلیل ترجمه پذيرند. گذر از اين مفاهیم ذاتی به مفاهیم پیچیده، 
امکان ترجمه پذيری را تقلیل می دهد و هرچه ما از اين مفاهیم ذاتی به سمت مفاهیم پیچیده حرکت کنیم، 
با مفاهیم بر ساخته از بن مايه فرهنگ روبه رو خواهیم شد که می توانند تا حد »ترجمه ناپذير« جلو بروند.

تجربــه کار عربانــی )1389( در پژوهش خود درصــدد معرفی يکی از انواع کمتر شناخته شــده 
رده شناسی معنايی61 است که در آن روند شکل گیری رده شناسی معنايی به طور عام و در حوزه معنايی 
واژه های اعضای بدن و جهانی های مرتبط با آن به طور خاص بررســی می گردد. برای نیل به اين هدف 
ابتدا انواع جهانی های معنايی مطرح شــده از سوی زبان شناسان ارائه گرديده است. سپس، نحوه معرفی 
واژه های حوزه بدن با هدف رده شناســی معنايی توســط ويرزبیکا و گروه »مسئله ويرزبیکا« بیان شده 
است. در ادامه به منظور مقايسه رسیدن به شیوه مطلوب جهت رده شناسی معنايی داده های 34 عضو از 
هشت زبان و گويش ايرانی - فارسی، گیلکی، مازندرانی، تالشی، بلوچی، کردی، لری و لکی با استفاده 
از چارچوب های نظری ارائه شــده است. نتايج حاکی از آن اســت که بیان معنی واژه های حوزه بدن 
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و ساير حوزه های معنايی بنیادين شامل اســامی رنگ ها، حیوانات، افعال حسی، استعاره های گفتاری، 
روابط خويشاوندی و پديده های طبیعی و جوی در زبان های مختلف با استفاده از نخستی های معنايی 
)جهانی های معنايی( يک معیار مشــترک و جهانی اســت. از لحاظ رده شناسی معنايی، توصیف درون 
زبانی اين واژه ها مناسب و ارجح است و اطالعات جمع آوری شده حاصل زبان ها و گويش های ايرانی 

نیز مؤيد اين مطلب است.
افراشــی و طاهــری اردلــی )1391( در مقاله خود با عنــوان »نگاهی به مفاهیــم بنیادی و امکان 
ترجمه پذيری« معتقدند که فرازبان معنايی طبیعی که در طبقه نظريه های معنی شناختی واژگانی قرار دارد، 
دستاوردی برای نظريه ترجمه فراهم می آورد که مهم ترين ويژگی آن امکان پذير ساختن ترجمه پذيری 
بینازبانی و بینا فرهنگی اســت. اين نظريه با ماهیتی تجربــی و مبتنی بر پژوهش های میدانی، به تدريج 
ماهیتی شناختی يافته اســت و امروز، نظريه پردازان آن )گودار، 2011، ص. 47( به صراحت اين نظريه 
را در زمره نظريه های شــناختی قرار می دهند و به تبــع آن، اين نظريه پردازان مفاهیم بنیادی62 را معرفی 
می کنند که مبنای شناختی دارند؛ در نتیجه، نزد همه انسان ها با هر زبانی که تکلم کنند قابل درک هستند. 
اين شصت مفهوم بنیادی نه تنها خود کاماًل ترجمه پذيرند، بلکه چون همه مفاهیم ديگر زبان ها به کمک 
آن ها توصیــف می گردند، ازاين رو، ترجمه بینازبانی و بینافرهنگی را در همه ســطوح زبان و در همه 
سبک های زبانی میسر می سازند. شواهدی که پژوهشگران در نظرية NSM 63 از واژه هايی با معانی بسیار 
تخصیص يافته فرهنگی ارائه می دهند، در زمره دشــوارترين نمونه ها در ترجمه است و پس از نوشتن 
وصف های معنايی، در مرحله نخســت درک معنی اين واژه ها میســر می گردد و پس از آن، معادل يابی 

برای آن ها يا می تواند صورت گیرد و يا اينکه ترجمه آن ها از طريق ترجمه مفهومی امکان پذير شود.
بر اساس ســخنان افراشی و طاهری اردلی نخســتی های معنايی مجموعه ای از مفاهیم هستند که 
در همــه زبان ها در قالــب واژه ها بازنمود پیدا می کنند و پیوندهای نحوی میــان آن ها در همه زبان ها 
قابل دستیابی است، اين طور به نظر می رسد که اين مفاهیم بنیادی نه تنها مبنای انديشه بشر هستند، بلکه 

با به کارگیری اين مفاهیم در ساخت های توصیفگر معنی، ترجمه پذيری امکان پذير می شود.
متأثر از مطالعات فوق، پژوهش حاضر به بررســی نخستی های معنايی در کتاب زبان انگلیسی پايه 
 64  NSP هفتم می پردازد. در اين راستا، ابتدا پیکره متنی ايجاد شده است و سپس با استفاده از نرم افزار
نوع و فراوانی واژه های کتاب مشــخص شــد. 512 مورد نخستی های معنايی بود. همچنین از فرهنگ 
النگمن واژه های پربسامد استخراج گرديد و مورد مقايسه با پیکره قرار گرفت. در نهايت با استفاده از 

نرم افزار SPSS معناداری آماری مورد بررسی قرار گرفت.
چارچوبنظریپژوهش

در ايــن بخش به چارچوب نظری پژوهش حاضر يعنی »نخســتی های معنايی« و »فرازبان معنايی 
طبیعی« خواهیم پرداخت؛ اما پیش از آن الزم است برخی مفاهیم مرتبط نیز ارائه شود.
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1.جهانیهایزبان
بحــث جهانی هــای زبان در واقع پرداختن به ويژگی هايی اســت که در همــة زبان های طبیعی 
مشــاهده می شــود. اين ويژگی ها قاعدتًا بايد از يک ضرورت زيست شــناختی ناشــی شده باشد. 
به ســخن ديگر، اگر يک ويژگی در همة زبان های بشــری مشاهده شــود می توان نتیجه گرفت که 
ويژگــی مــورد نظر بازتاب عملکرد ذهن بشــر در همــة زمان ها و در همة مکان هاســت. در واقع 
ويژگی های عملکردی مشــترک مغز انســان وجود ســاخت های جهانی را توجیه می کند. بنابراين 
دســتور جهانی مجموعه ای از ويژگی های محدوديت هايی اســت که در مرحلة آغازين زبان آموزی 
 در اختیــار همة انســان ها قــرار می گیرد و دانــش يک زبان خــاص بر مبنای آن شــکل می گیرد 

)گلفام، 1390، ص. 100(.

2.جهانیهایمعنایی65
جهانی های معنايی در اصل مقوالتی هستند شامل، واژه ها و عباراتی که در تمامی زبان های طبیعی 
وجود دارند. باوجوداين، اين مقوالت در هر زبان به شکل خاص خود تجلی می يابد )صفوی، 1381(. 
بنابراين عالوه بر اينکه تلويحاً به اين نتیجه خواهیم رســید که جهانی های معنايی همان نخســتی های 
معنايی هســتند می توانیم با توجه به تعريف صفوی در خصوص جهانی های زبان آن را با اندکی تغییر 
برای جهانی های معنايی نیز در نظر بگیريم. اگر مقوله ای را جهانی معنايی می دانیم بايد بدون استثنا در 
تمامی زبان های طبیعی وجود داشــته باشــد، ولی تظاهر آن به يک شکل واحد نخواهد بود )تجربه کار 

عربانی، 1389(.

3.زبانشناسیشناختی
دبیر مقدم )1383، ص. 65( ســه نگرش غالب در زبان شناسی امروز را نگرش های »صورت گرا66«، 
»نقش گرا67« و »شناختی68« می داند. زبان شناسی شناختی چارچوبی انعطاف پذير است، اما نظريه ای واحد 
نیست. زبان شناسی شناختی را می توان به خانواده ای تشبیه کرد که اعضای آن دارای ويژگی های مشترکی 
هستند، هر چند با يکديگر تفاوت هايی نیز دارند. زبان شناسان شناخت گرا، مانند همة زبان شناسان، زبان 
را به عنوان موضوع علم خود مطالعه می کنند و سعی در توصیف نظام و نقش زبان دارند. آن ها به بررسی 
رابطه میان زبان انســان، ذهن و تجارب اجتماعی و فیزيکی او می پردازند. يکی از داليل مهم آن ها در 
مطالعه زبان از اين فرض ناشی می شود که زبان الگوهای انديشه و ويژگی های ذهن انسان، را منعکس 

می کند )راسخ مهند، 1386، ص. 172(.
بنابراين مطالعة زبان از اين نگاه، مطالعة الگوهای »مفهوم ســازی69« است. با مطالعة زبان می توان به 
ماهیت و ســاختار افکار و آرای ذهن انسان پی برد. اين مکتب تا حدود زيادی ريشه در مباحث زبانی 
مطــرح در دهه های 1960 و 1970 دارد. در واقع اين نگرش ماحصل »نزاع های زبان شناســی70« میان 
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معنی شناسان زايشی و طرفداران چامسکی است. دو تن از اين افراد، يعنی لیکاف71 و النگاکر72، در ادامه 
به اين نتیجه رسیدند که نگرش در نظرية زبان شناسی بايد از ريشه تغییر کند. آن ها به اين نتیجه رسیدند 
که برخالف آنچه چامسکی و طرفدارانش به آن معتقدند بنیاد مطالعات زبانی بايد بر اساس معنی باشد و 
قوای شناختی انسان در اين مطالعه، مدنظر قرار گیرند. تنها با اين نگرش است که يافته های زبان شناسی 

می توانند واقعیت روان شناختی داشته باشد )ص. 173(.

4.جهانیهایشناختی
ايوانــز و گريــن73 )2006، ص. 63( ضمن بیان اينکه »زبــان« دارای ويژگی ها و خواص »از پیش 
داده74« اســت )مانند دســتور جهانی که در بردارندۀ اصول ثابت و ذاتی همة افراد بشر است( و با تأيید 
آنچه ويرزبیکا تحت عنوان نخســتی های معنايی ارائه کرده اســت، قائل به نوع شکل گیری معنايی از 
پیش داده توسط مجموعة نخستی ها هستند. آن ها همچنین ابراز می دارند که »تعهد شناختی75« و »تعهد 
تعمیم76« همراه با »نظرية شناخت تجسم يافته77« ماهیت »واقعیتی« که ما درباره شان فکر می کنیم و سخن 
می گويیم )لیکاف، 1990، به نقل از تجربه کار عربانی، 1389(، محدوديت هايی را در ســطح شــناختی 
اعمال می کنند که نشانگر ظرفیت مفهوم سازی ذهن بشر است که در زبان منعکس می شود. باوجود اين، 

محدوديت های مذکور میزان گسترده ای از تنوعات مرزگذر را مجاز می شمرد.

5.معنیشناسیشناختی
بعید است فرد معنی شناسی را بتوان يافت که مدعی شود مطالعة معنی را مستقل از شناخت انجام 
می دهد. به عبارت ســاده تر، معنی شناســی زبانی اساساً مبتنی بر شــناخت است. لیکاف نگرشی را در 
مورد معنی شناسی شناختی معرفی کرد که بسیاری از معنی شناسان را مجذوب خود ساخت. بر اساس 
معنی شناســی شناختی، دانش زبانی مستقل از انديشیدن و شناخت نیست. زبان شناسی چون چامسکی 
رفتار زبانی را بخشی از استعدادهای شناختی انسان می داند؛ استعدادهايی که برای آدمی امکان يادگیری، 
اســتدالل و تحلیل را فراهم می آورند. پس شايد بتوان مدعی شــد که هستة اصلی اعتقاد اين دسته از 
زبان شناســان در اين عبارت نهفته است که »دانش زبانی78« بخشی از شناخت عام آدمی است )صفوی، 

1382، ص. 364(.
آنچه امروزه معنی شناسی شناختی نامیده می شود، يک نظرية واحد نیست، بلکه مجموعه رويکردهای 
متفاوتی است که در اساس وجوه اشتراکی دارند و همین وجود اشتراک است که اصول بنیادين چنین 

نگرشی را تشکیل می دهد )مهران، 1388(.

6.نخستیهایمعناییویرزبيكا
شکل گیری انديشة پرداختن به نخستی های معنايی از سوی ويرزبیکا به سال 1965 بازمی گردد. وی 
تحت تأثیر آرای بوگوسالوسکی زبان شناس لهستانی و سخنرانی وی در دانشکده ورشو، درصدد برآمد 
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تا به گردآوری فهرســتی از نخستی های معنايی بپردازد )افراشی، 1385(. نظرية فرازبان معنايی طبیعی 
يا NSM از اوايل دهة 1970 میالدی تاکنون تغییرات بسیاری داشته است. در اولین آثار ويرزبیکا، تنها 
سخن از چهارده نخستی معنايی است و در اثرش در سال 1980 اين فهرست چندان فراتر از اين تعداد 
نبود، اما در خالل دهة 1980 و 1990 میالدی تعداد پیشنهادی نخستی ها تغییر چشمگیری کرد و اکنون 

تعداد آن ها به شصت وچهار رسیده است )افراشی و طاهری اردلی، 1391(
روش کشفی که منجر به ارائة فهرست نخستی های معنايی شد، »روش تجربی79« )آزمون وخطا( با 
اســتناد به تعريف مجموعة گسترده ای از واژه ها بود. همة نخستی های پیشنهادی، ويژگی نخستی بودن 
خود را به دلیل کارآمدی آن ها در شکل دهی به يک وصف معنايی، و از طرف ديگر، به دلیل مقاومت اين 
نخستی ها در برابر ارائة وصف معنايی »دورپذير80« برای آن ها به اثبات رسانده اند. هم ترين راه سنجش 
اينکه يک نخستی به راستی يک مفهوم بنیادی است، اين است که نتوان برای آن تعريفی ارائه داد )گودار، 
2003(. نکتة قابل توجه در ارتباط با مجموعة نخستی ها و جهانی های معنايی آن است که در اين واژه ها 
»جهانی بودن« در مقايســه با »توصیف ناپذيری81« يک خصیصة ثانوی است. ويرزبیکا در اين خصوص 
واژه »مادر« و »پدر« را مثال می زند و معتقد است که اين واژه ها جهانی اند، ولی به دلیل نداشتن ويژگی 

توصیف ناپذيری جزء مجموعة نخستی های معنايی قرار نمی گیرند )ويرزبیکا، 1992، ص. 19(.

جدول 1.   نخستی های معنایی ویرزبیکا و بسمرس )2010، به نقل از افراشی و طاهری اردلی، 1391(                                               

معادل واژگانی نخستی در زبان انگلیسیمقوله معنایی

I, you, someone, people, something ~ thing, bodyکنشگرها

Kind, partکنشگرهای رابطه ای

This, the same, other ~ elseتخصیص نماها

One, two, some, all, much ~ many, little ~ fewکمیت نماها

Good, badارزش نماها

Big, smallتوصیف نماها

Think, know, want, feel, see, hearگزاره های ذهنی

Say, words, trueگفتارنماها

Do, happen, move, touchکنش، رخداد، حرکت، تماس

Be )some where(, there is, have, be )some one/ something(مکان، موجودیت، مالکیت، مشخصه
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معادل واژگانی نخستی در زبان انگلیسیمقوله معنایی

Live, dieمرگ و زندگی

,When ~ time, now, before, after, a long time, a short time زمان
for some time, moment

Where ~ place, here, above, below, far, near, side, in sideمکان

Not, maybe, can, because, ifمفاهیم منطقی

Very, moreتشدیدکننده ها

Like~as~wayشباهت نماها

به طورکلی مقوله های ذکرشــده دربردارندۀ واحدهای واژگانی به صــورت »واژه82«، »عبارت83« و 
»واژه گونه84« هستند. واژه گونه وضعیتی است که در آن برای يک مفهوم واژه های متعددی وجود داشته 
باشــد؛ مانند I, me, something, thing, what(. نخستی های معنايی ممکن است به لحاظ ساخت واژه 
پیچیده باشند يا ويژگی های واژ ـ نحوی85 متفاوتی داشته باشد يعنی به طبقات واژگانی مجزايی متعلق 

باشند )ويرزبیکا، 2007؛ گودار، 2008(.

7.نظریةفرازبانمعناییطبيعی
نظرية فرازبان معنايی طبیعی رويکردی اســت تجزيه پذير86 در معنی شناســی که اولین بار توسط 
ويرزبیکا با کتاب نخســتی های معنايی )1972( معرفی شــد. اين رويکرد به معنی شناسی بینازبانی، بر 
مبنای يک برنامة تحقیقاتی منســجم و طوالنی مدت پايه گذاری شــده اســت. بر اين اساس هر زبانی 
دارای مجموعه ای از عناصر معنايی هســته ای، غیراختیاری87 و تقلیل ناپذير88 است که از آن ها به عنوان 
نخســتی های معنايی ياد می شود و بر پاية نحو مشخصی با يکديگر قابلیت ترکیب پذيری دارند. چنین 
نظامی از دســتور و معنی های نخستی را يک فرازبان معنايی طبیعی می نامند )افراشی و طاهری اردلی، 

.)1391
در چارچوب اين نظام، انتخاب نخستی های معنايی برحسب دو شرط صورت پذيرفته است: الف. 
نخســتی معنايی فی نفسه توصیف ناپذير باشد و به بیان ســاده تر، معنی آن به کمک معانی ساير الفاظ 
قابل دستیابی نباشد. ب. نخستی معنايی جهانی باشد، يعنی در تمامی زبان های طبیعی وجود داشته باشد 

)افراشی، 1385(.
با توجه به آشنايی با مفاهیم مرتبط به فرازبان معنايی طبیعی و نخستی های معنايی، در بخش بعد به 

موضوع پژوهش حاضر خواهیم پرداخت.

                                                   NSM جدول 1. )ادامه(   نخستی های معنایی ویرزبیکا و بسمرس )2010( برگرفته از وبگاه تخصصی
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روشپژوهشوتحليلدادهها
پیکرۀ پژوهش حاضر کتاب درســی زبان انگلیسی پاية هفتم دورۀ اول متوسطه با مجموع 6545 
نمونه89 از 934 نوع90 اســت. منظور از نمونه تعداد صورت های مکرر يک واژه يا نوع در متن است. 
ايــن پژوهش از نوع کاربردی اســت و روش تحقیق آن تحلیل محتواســت و پیکرۀ پژوهش کتاب 
درسی زبان انگلیســی پايه هفتم دوره اول متوسطه است. در اين راستا، ابتدا کتاب درسی به صورت 
فايل متنی text تبديل شــده است. در مرحله بعد، با اســتفاده از نرم افزار NSP فراوانی کل واژه ها و 
مؤلفه های معنايی )نخســتی های معنايی( استخراج شد و مؤلفه های معنايی بر اساس الگوی ويرزبیکا 
طبقه بندی شــدند. اين طبقات شامل کنشگرها، کنشــگرهای رابطه ای، تخصیص نماها، کمیت نماها، 
ارزش نماهــا، توصیف نماها، گزاره های ذهنی، گفتارنماهــا، کنش نماها، مکان نماها، موجوديت نماها، 
مالکیت نماها، مشــخصه نماها، نخســتی های معنايی مرگ و زندگی، زمان نماها، مکان نماها، مفاهیم 
منطقی، تشــديدکننده ها و شباهت نماها هســتند. توزيع فراوانی نخستی های معنايی به کاررفته در کل 
کتاب درسی به همراه فراوانی هر يک به صورت درصد درج شده است. با مقايسة آن ها مشخص شد، 
چقدر از نخستی های معنايی در متن کتاب درسی زبان انگلیسی پاية هفتم دورۀ اول متوسطه استفاده 
شده است. سپس، با استفاده از نرم افزار SPSS به تحلیل آماری داده های جمع آوری شده پرداختیم. بر 
اســاس آزمون کای دو، مشخص شد که تفاوت موجود میان کل واژه ها از جمله نخستی های معنايی 

تصادفی نبوده و معنادار است.
قابل ذکر اســت که در تمام مراحل پژوهش واژه های پربسامد از نخستی های معنايی متمايز است؛ 
باوجود اين نبايد اين موضوع را ناديده گرفت که نخســتی های معنايی از پربسامدترين واژه های زبان 

محسوب می شوند.
نتايــج حاصل از تجزيه وتحلیل کل مؤلفه های معنايی )نخســتی های معنايی( در جدول های زير 
درج شده اســت. در اين جدول ها توزيع فراوانی نخستی های معنايی به کاررفته در کل کتاب درسی 
به همراه فراوانی هر يک به صورت درصد گزارش شــده اســت. با توجه بــه میزان زياد نمونه ها، و 
به منظور توصیف راحت تر موارد، نخســتی ها در جدول های چندگانه ارائه شــده اســت و در کنار 
 هــم قرار گرفتن برخی نخســتی ها، تصادفی اســت. در جدول 2 درصد و فراوانی کنشــگرها آمده 

است.
جدول 2.   توزیع فراوانی کنشگرها )ضمائر(                                                                                                                                  

نخستی های معنایی )مؤلفه های معنایی(فراوانیدرصد )در کل(

1/3589I

2/031133You
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0/032Some one

0/01510People

0/064Something

0/0916Body

همان گونه که در جدول 2 مشاهده می شود در میان کنشگرها  youکاربردی به مراتب بیش از ساير 
کنشــگرها دارد. دلیل اين امر آن اســت که در متن کتاب درسی پاية هفتم دورۀ اول متوسطه بیشتر به 
مخاطب توجه شده تا ضمیر اول شخص I يا ديگر ضماير. به عالوه، متن درس بیشتر مخاطبی است. در 

جدول 3 درصد و فراوانی کنشگرهای رابطه ای، تخصیص نماها و کمیت نماها ذکرشده است.

جدول 3.   کنشگرهای رابطه ای، تخصیص نماها و کمیت نماها                                                                                                           

نخستی های معنایی )مؤلفه های معنایی(فراوانیدرصد )در کل(

کنشگرهای رابطه ای

00kind

0/011Part

تخصیص نماها

0/1611This

0/1228Other

کمیت نماها

0/3221One

0/1379Two

0/096Some

0/011All

همان طور که جدول 3 نشان می دهد kind بسامد صفر دارد. علیرغم اينکه کلمه ای مانند kind واژه 
پربسامد انگلیسی به شمار می رود، در کتاب درسی هرگز مشاهده نشده است.

در میان تخصیص نماها، تخصیص نمای this درصد و فراوانی بیشتری دارد. اين مطلب نشان می دهد 
که در متن درس بیشتر به ضمیر اشاره و ارجاع به نزديک توجه شده است. واژه های پربسامد مانند else و 

جدول 2. )ادامه(   توزیع فراوانی کنشگرها )ضمائر(                                                                                                                                  
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 one در متن کتاب آموزشی به کار برده نشده است. در میان کمیت نماها نیز مشاهده می شود که the same

فراوانی بااليی دارد. اين مطلب نشانگر آن است که در متن به ساير کمیت نماها توجه نشده است. درحالی که 
کلماتی مانند little، few و many بر اساس تحلیل های پیکره بنیاد مانند آنچه در فرهنگ النگمن91 مشاهده 
می شود، واژه های پربسامد انگلیسی92 محسوب می شوند، در کتاب درسی ارائه نشده اند. در جدول 4 درصد 

و فراوانی ارزش نماها، توصیف نماها، گزاره های ذهنی و گفتار نماها بیان شده است.

جدول 4.   ارزش نماها، توصیف نماها، گزاره های ذهنی و گفتار نماها                                                                                                    

نخستی های معنایی )مؤلفه های معنایی(فراوانیدرصد )در کل(

ارزش نماها

0/1379Good

توصیف نماها

00Big

00Small

گزاره های ذهنی

0/01510Know

0/0453Feel

گفتار نماها

0/5335Say

0/1611Word

جدول 4 نشــان می دهد که در میان ارزش نماها واژه good فراوانی بااليی دارد، زيرا در متن کتاب 
درســی به بار معنايی مثبت بیشتر توجه شده است و به ساير ارزش نماها توجه کافی نشده است. نکتة 
جالب و قابل توجه اين است که در اين کتاب درسی، توصیف نماها فراوانی صفر دارند، درحالی که اين 
کلمات بر اساس تحلیل های پیکره بنیاد جزء واژه های پربسامد انگلیسی محسوب می شوند. نمونه های 
مربوط به گزاره های ذهنی نشان می دهد که بیشتر گزاره های ذهنی مانند see، hear، want، think فراوانی 
صفر دارند و در متن کتاب درســی استفاده نشــده است و اين در حالی است که فعل های حسی جزء 
واژه های پربســامد زبان انگلیسی محسوب می شــود. جالب است که به دلیل وجود ساختارهای کنش 
گفتــاری93، در میان گفتارنماها، say از فراوانی بااليی برخوردار اســت. در جدول 5 درصد و فراوانی 

کنش نماها، مکان نماها، موجوديت نماها، مالکیت نماها و مشخصه نماها ذکرشده است.
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جدول 5.   کنش نماها، مکان نماها، موجودیت نماها، مالکیت نماها و مشخصه نماها                                                                           

نخستی های معنایی )مؤلفه های معنایی(فراوانیدرصد )در کل(

کنش نماها

0/3322Do

0/011Touch

مکان نماها، موجودیت نماها، مالکیت نماها و مشخصه نماها

0/0916Have

0/011)Be )some one

جدول 5 نشــان می دهد که در میان کنش نماها، do فراوانی به مراتب بیش از سايرين دارد. به دلیل 
اينکه در متن درس بیشتر ساختار امری استفاده شده و ساير کنش نماها در متن درس به دانش آموزان 
آموزش داده نمی شــود. همان طور که از نتايج جدول فوق مشــاهده می شود در متن کتاب آموزشی از 
مکان نماها، موجوديت نماها و مشخصه نماها استفاده نشده است. در جدول 6 درصد و فراوانی مرگ و 

زندگی، زمان نماها، مکان نماها و مفاهیم منطقی درج شده است.

جدول 6.   مرگ و زندگی، زمان نماها، مکان نماها و مفاهیم منطقی                                                                                                

نخستی های معنایی )مؤلفه های معنایی(فراوانیدرصد )در کل(

مرگ و زندگی

00die

0/0453Live

زمان نماها

0/096When

0/128Now

0/032Before

مکان نماها

0/1913Where

0/011Here
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نخستی های معنایی )مؤلفه های معنایی(فراوانیدرصد )در کل(

0/15210Below

مفاهیم منطقی

0/096Not

0/011Maybe

0/7449Can

0/2114If

جدول 6 نشان می دهد کلمه die فراوانی صفر دارد. اين بدان معناست کلمه ای مانند die که يک واژه 
پربسامد انگلیسی است، در کتاب درسی هرگز به کار برده نشده است که شايد بیشتر جنبة اجتماعی و 

سن مخاطب در نظر بوده است.
در میــان زمان نماها now فراوانی بااليی دارد و کلماتی ماننــد after، before و moment که جزء 
واژه های پربسامد زبان انگلیسی است، در کتاب درسی آورده نشده است. در اين کتاب عبارت های مانند 

a long time و for some time نیز استفاده نشده است.

همان گونه که در جدول 6 مشــاهده می شود در میان مکان نماها where/ place از فراوانی به مراتب 
بیش از ساير مکان نماها برخوردارند. اين در حالی است که همة مکان نماها جزء واژه های پربسامد زبان 
انگلیسی محسوب می شوند و قاعدتاً بايد به دانش آموزان آموزش داده شوند. نکتة قابل توجه اين است 
که در میان مفاهیم منطقی because فراوانی صفر دارد و در کتاب درســی استفاده نشده است. شواهد 
نشــان می دهد جمالت مرکب، که از جملة ساختارهای پربسامد زبان انگلیسی است، به دانش آموزان 
آموزش داده نمی شود و در نتیجه اين واژه که در جمالت مرکب کاربرد دارد و بیانگر ساختارهای علت 
و معلولی است، فراوانی صفر داشته است. در جدول 7 درصد و فراوانی تشديدکننده ها و شباهت نماها 

بیان شده است.
جدول 7.   تشدیدکننده ها و شباهت نماها                                                                                                                                   

نخستی های معنایی )مؤلفه های معنایی(فراوانیدرصد )در کل(

تشدیدکننده ها

00Very

00More

جدول 6. )ادامه(   مرگ و زندگی، زمان نماها، مکان نماها و مفاهیم منطقی                                                                                                
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شباهت نماها

00Like

00As

بررســی جدول 7 حاکی از میزان فراوانی صفر برای تشــديدکننده ها است، بر اساس تحلیل های 
پیکره بنیاد مانند آنچه در فرهنگ النگمن مشاهده می شود، واژه های پربسامد انگلیسی محسوب می شوند. 

نتايج جدول 7 نشان می دهد که شباهت نماها در کتاب درسی، فراوانی صفر دارند.

جدول 8. مقایسه کل مؤلفه های معنایی برحسب تعداد و درصد در نمونه مطالعه                                                                           

درصدفراوانینخستی های معنایی )مؤلفه معنایی(

24447,7کنشگرها )ضمایر(

10,2کنشگرهای رابطه ای

193,7تخصیص نماها

377,2کمیت نماها

91,8ارزش نماها

00توصیف نماها

132,5گزاره های ذهنی

469,0گفتارنماها

234,5کنش نماها

71,4مکان نماها، موجودیت نماها، مالکیت نماها و مشخصه نماها

30,6مرگ و زندگی

163,1زمان نماها

244,7مکان نماها

7013,7مفاهیم منطقی

00تشدیدکننده ها

جدول 7. )ادامه(   تشدیدکننده ها و شباهت نماها                                                                                                                                  
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درصدفراوانینخستی های معنایی )مؤلفه معنایی(

00شباهت نماها

512100,0کل

پس از بررسی متن کتاب درسی زبان انگلیسی پايه هفتم دوره اول متوسطه، با توجه به جدول )8( و 
نمودار )1( می توان میزان کاربرد نخستی های معنايی موجود در متن را تحلیل نمود. کل نخستی های معنايی 
استخراج شده 512 مورد است يعنی 7/8 درصد کل واژه ها به نخستی های معنايی اختصاص داده شده است.
در نمودار )1( شاهد مقايسة میزان کاربرد نخستی های معنايی در کتاب درسی هستیم. اين تفاوت در 

جدول 9 به کمک آزمون کای دو مورد بررسی معناداری آماری قرار گرفته است.
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 نمودار 1.   مقایسه نخستی های معنایی برحسب درصد                                                                                                        

بر اســاس جدول 8 و نمودار 1 و همچنین نتايج آزمون کای دو در جدول 9، مشخص می شود که 
میان انواع نخســتی های معنايی، اختالف معناداری وجود دارد. بدين معنی که از میان کل نخستی های 
معنايی، کنشگرها )ضماير( دارای بیشــترين درصد )47,7( هستند. کنش گرهای رابطه ای، مکان نماها، 
موجوديت نماها، مالکیت نماها، مشخصه نماها و نخستی های معنايی مرگ و زندگی کمترين درصد )به 

جدول 8 )ادامه(.   مقایسه کل مؤلفه های معنایی برحسب تعداد و درصد در نمونه مطالعه                                                                           
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ترتیب عبارت اند از: 0,2، 1,4، 1,4، 1,4، 1,4 و 0,6( را در متن داشته اند و درنهايت نخستی های معنايی 
توصیف نماها، تشديدکننده ها و شباهت نماها در متن کتاب درسی استفاده نشده است يعنی درصد صفر 

دارند.

 جدول 9.   نتایج آزمون کای دو مربوط مقایسه نخستی های معنائی                                                                                          

Group

Chi-Square1264,125a

Df12

P-value000

بر اساس نتايج آزمون کای دو در جدول 9 میان انواع نخستی های معنايی اختالف معناداری وجود 
دارد.

 جدول 10.   مقایسه نخستی های معنایی و کل واژه ها برحسب تعداد و درصد                                                                              

درصدفراوانیمقدار

5127,8نخستی معنایی

603592,2سایر واژه ها

6547100مجموع

بر طبق آنچه جدول 10 نشــان می دهد فراوانی نخستی های معنايی در کل پیکره 512 مورد و ساير 
واژه ها 6035 است. بعالوه 7/8 درصد متعلق به نخستی های معنايی و مابقی به ساير واژه ها اختصاص 

داده شده است. که در نمودار 2 نیز مشخص شده است.
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نمودار 2.   مقایسه نخستی های معنایی و کل واژه ها برحسب تعداد و درصد                                                                                

نگاهی به جدول 10 و نمودار 2 نشــان می دهد که از 6547 واژه به کاررفته در کل پیکره تنها 512 
نمونه يعنی 7/8 درصد نخســتی معنايی به کار رفته است. همچنین نتايج آزمون کای دو، مربوط به کل 
واژه ها اعم از نخستی های معنايی در جدول 11 آمده است. بر اساس نتايج آزمون کای دو در جدول 11 

بین انواع نخستی های معنايی اختالف معناداری وجود دارد.

جدول 11. نتایج آزمون کای دو در بررسی کل نخستی های معنایی                                                                                         

Group

Chi-Square4659,161a

Df1

P-value000
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بحثونتيجهگيری
به منظــور بررســی میزان کاربــرد نخســتی های معنايی در کتاب درســی زبان 
انگلیســی پاية هفتم دورۀ اّول متوسطه )prospect 1( پس از تحلیل آماری داده های 
جمع آوری شــده آزمون کای دو انجام شد. با مشــاهده و مقايسة مؤلفه های معنايی 
)نخستی های معنايی( و کل واژه های کتاب، بر اساس جدول های 10 و 11 و نمودار 
2 مشخص می شود که فراوانی نخســتی های معنايی در مقايسه با ساير صورت های 
واژگانی بسیارکم است. کل نخستی های معنايی استخراج شده 512 مورد است يعنی 
از کل واژه ها 7/8 درصد به نخســتی های معنايی اختصاص يافته است. اين در حالی 
اســت که بر اساس پژوهش های قبلی )مولر و همکاران( در تهیه و تدوين کتاب های 
درسی مقدماتی زبان آموزان، بايد از کل نخستی های معنايی و يا حداقل بخش زيادی 

از نخستی های معنايی استفاده شود.
از ســوی ديگر، پژوهش حاضر نشــان می دهد که کنشــگرها )ضماير( دارای 
بیشترين فراوانی و درصد هستند. کنشگرهای رابطه ای، مکان نماها، موجوديت نماها، 
مالکیت نماها، مشخصه نماها و نخســتی های معنايی مرگ و زندگی کمترين فراوانی 
و درصد را در متن داشــته اند. نخســتی های معنايی توصیف نماها، شــباهت نماها و 
تشــديدکننده ها )big، small، very، more، like و way( در نمونــة مــورد مطالعه 
دارای فراوانی صفر هســتند. بررسی ها و شواهد آماری حاکی از آن است که درصد 
فراوانی نخســتی های معنايی کتاب درسی زبان انگلیسی پاية هفتم دورۀ اّول متوسطه 
)prospect 1( بســیار کم است، و اين نشــان می دهد که متن های انتخابی در کتاب 
درســی بر اســاس الگوی آموزش واژه های پايه ارائه نشده است. واژه های پربسامد 
 small، big، more، very، as، like، bad، kind، see، hear، want، think، ماننــد
 happen، move، die، side، because، inside، above، far، near، after، moment،

be somewhere و ... در اين کتاب درسی استفاده نشده است.
به عالوه، پژوهش حاضر نشان می دهد که نخستی های معنايی که قابلیت توصیف 
به کمک واژه های ديگر ندارند و فقط بر اســاس ترجمه از زبان مبدأ به زبان مقصد 
قابل درک اند، در نخســتین کتاب درســی می تواند به درک بهتــر زبان آموزان ايرانی 
از ســاختارهای زبان انگلیسی بیانجامد. همچنین اســتفاده از واژه های پربسامد، که 
بیشتر نخستی های معنايی ازاين دست است، در نخستین کتاب درسی زبان انگلیسی، 
می توانــد به درک بهتر زبــان آموزان از مفاهیم پیچیده تــر بیانجامد؛ موضوعی که با 
يافته های مولر و همکاران )2005( که پیش تر به پژوهش آن ها اشــاره شــد، هم سو 

است.
بررســی پژوهش های صورت گرفته دربارۀ نخســتی های معنايی در ايران، نشان 
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می دهد که اين پژوهش ها غالبًا جنبة نظری داشته است، اما استفاده از اين مفاهیم در 
امر آموزش زبان، اهمیت کاربردی پژوهش حاضر را نمايان می ســازد. بديهی است 
بهره گیری از نتايج اين پژوهش می تواند به تدوينگران کتاب های درسی زبان انگلیسی 

در کشور ياری رساند.
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