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  مقدمه - 1- 1

کند. نظامی پیچیده است که میان آوا و معنا رابطه ایجاد می 4یاو زا 3، مجرد2العاده پیچیدهاست فوق1زبان نظامی

پنجگانه قابل  مجرد است بدین معنا که ذهنی است و با حواس بدین معنا که قواعد پیچیده بسیاري بر آن حاکم است؛

شماري تولید کرد هاي بیتوان ساختاست بدین معنا که براساس هر یک از قواعد حاکم بر آن می احساس نیست؛ زایا

توجه است است، آنچه شایان اي گفته شدههاي مهم آن به وفور مطالب ارزندهدر رابطه با زبان و نقش). 1388(حسینی، 

هاي ي تعامالت و ارتباطات بشري است، چراکه میل به یادگیري زبان فارسی در سالجایگاه آموزش زبان فارسی در گستره

است، چنانچه مسئولین و متولیان امر را مجبور به تفکر مدبرانه در رابطه با آموزش اصولی زبان  اخیر بسیار افزون گشته

- هاي دشوار در حوزهاست. در این میان توجه به مبحث اصطالحات به عنوان یکی از بخش زبانان کردهفارسی به غیرفارسی

  باشد.زبان بسیار ضروري می ي آموزش

  بیان مسأله - 2- 1

هاي ارزشمندي از جمله کتاب ،است فارسی تحقیقات بسیاري انجام شدهي تألیف و تعیین اصطالحات زبان در زمینه

فرهنگ طیفی لغات و اصطالحات رایج زبان  ده هزار مثل فارسی تألیف ابراهیم شکورزاده،همچون امثال و حکم دهخدا، 

ها ارزشمند و عامیانه ابوالحسن نجفی و دیگر محققان که البته کار تمامی آنفارسی فارسی تألیف جمشید فراروي، فرهنگ 

ي عظیمی از لغات محققان گردآوري مجموعه، این است که هدف تمامی باشده است ولیکن آنچه کامًال بارز میدرخور توج

است. بدون شک وجود  ي تنظیم الفبایی به منظور ارائه یک فرهنگ جامع بودهو ترکیبات متداول زبان فارسی با شیوه

باشد، ولی آنچه هاي آتی ضروري میبررسی ست داشتن یک منبع جامع و مرجع برايهایی به منظور در دچنین فرهنگ

بندي و طبقهعد آموزشی، بسامد رخداد، ها به بُشود، عدم توجه این قبیل فرهنگقات بیشتر در این حوزه میمنجر به تحقی

- باشد. با یک بررسی اجمالی مشاهده میمی در گفتار هاي کاربردي این قبیل ترکیباتتخصیص انواع اصطالحات و جنبه

ي وجودي دارند و شاید بسیاري از گویشوران زبان فارسی جنبه اند که تنهاها، اصطالحاتی بیان شدهشود که در این فرهنگ

براي  یري زبان فارسی را دارند،زبانانی که قصد یادگکار نبرند چه برسد به غیرفارسی هها را در گفتار و یا نوشتار خود بآن

                                                
system 1 
complex 2 
abstract 3 
productive 4 
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رود و گر به کار نمیاشاره دارد و در زمان حال دی »ردنمُ «به معنا و موضوع  "از دست دهر جستن"اصطالح مثال، 

ي اند که البته این تحوالت زمانی در حوزهاصطالحات دیگري که با گذشت زمان و توسعه جوامع متحول و یا جایگزین شده

ها و باشد و در این پژوهش ضرورت توضیح ندارند. ساخت معنایی بیش از نیمی از جملهواژگان و ترکیبات امري بدیع می

ها آن يدهندهها و یا ساخت ظاهري اجزاي تشکیلاي است که از معناي حقیقی و لفظی واژهههاي زبان به شیوعبارت

. نمونه بارز این قبیل بومی آن زبان مشکل استها براي افراد غیربرد، لذا روند درك آنها پیتوان به پیام اصلی آننمی

ها که با شیوه بیان و ساخت معنایی این قبیل عبارتي بیان هاي مجازي هستند. در شیوهها و تعبیرها، اصطالحساخت

)، کووي، 1993( 5دویت). همچنین مک1378پور، ي خاصی از سوي گوینده نهفته است (نیلیاند، انگیزهعادي متفاوت

 باشند و شاید بتوان گفت شاخص تسلط) معتقدند که اصطالحات بخش مهمی از هر زبان می1983( 6کیگمککین و مک

هاي هزاران اصطالحی که در گفتار روزمره مردم و فرهنگ لغات معاصر در زبانواقع شوند. در آن زبان محسوب می رد درف

اند، آن هستند که این عبارات بخش مهمی از زبان را به خود اختصاص داده حاکی از خورد همگیمختلف به چشم می

- اصطالحات هستیم، اصطالحات کار تعامل اجتماعی را تسهیل میاستفاده از  بههمچنین براي بیان مفاهیم انتزاعی ناگزیر 

مهند (راسخ دي الگوهاي اساسی تفکر بشر هستندهندهتر انعکاسدهند و از همه مهمنند، انسجام درون متن را افزایش میک

یا  بردن و ارناپذیر واژگان عمومی زبان هستند و چیزي نیست که به کاصطالحات جزء جدایی ).1391الدینی، شمس و

فارسی بدون استفاده از اصطالحات خالی از دشواري  گفتار یا نوشتار زبان ،به عبارت دیگر .نبردن آن در اختیار کسی باشد

آموزان فارسی مقابل زبان برند مطلع نیستند، دراینکه اصطالحاتی را به کار می فارسی غالب اوقات از نیست. گویشوران زبان

جایی که اصطالحات، اطالعاتی را که دانند. از آنبه کارگیري اصطالحات را یکی از اهداف اصلی خود میبه عنوان زبان دوم 

لذا ابزار بسیار خوبی براي مشخص کردن زمان تغییر موضوع به  ،کننداند به لحاظ موضوعی خالصه میدر مکالمه ارائه شده

بندي موضوعی طبقه ).(همان ر مکالمه خود بپردازندشوند سخنگویان به موضوع بعدي دروند و باعث میشمار می

)، و 1390شده (دولتی، تعیینصطالح به یک یا چند موضوع از پیش اصطالحات عبارت است از نسبت دادن یک ا

 ها در متون گفتاري یا نوشتاري بیشتر از سایر اصطالحات استپربسامد اصطالحاتی هستند که رخداد آن اصطالحات

واسطه با آن از طریق آموز از محیط زبانی کشور مقصد به دور بوده و امکان آشنایی بیدر شرایطی که زبان. )1389(رجائی، 

توانند به عنوان ابزار قدرتمندي براي نیل به ي مستقیم یا ارتباط با کاربران زبان را دارا نیست، فیلم و سینما میمشاهده

شود تا آموزش ساختارهاي از منابع تصویري در آموزش زبان خارجی سبب میاین مهم مورد استفاده قرار گیرند. استفاده 

ي فرهنگ کشور مقصد همراه شود که این به افزایش کیفیت آموزش خواهد انجامید. افزون بر زبانی با اطالعاتی در زمینه
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کنند چه اصطالحاتی استفاده میهاي مختلف از یابند که گویشوران زبان در موقعیتآموزان با دیدن فیلم در میزبان ،این

و با  زبان فارسی را ندارنداصطالحات یادگیري تمام  زبان عموماً تواناییفارسیفراگیران غیر). 91 :1389عبدالهی، و  (غالمی

- تر به اهداف مورد نظر میها را سریعرا بیاموزند که آن اصطالحاتیدهند هاي گوناگون، ترجیح میتوجه به محدودیت

توانند ترین زمان ممکن میآسانی و در کوتاهبندي موضوعی منطقی و منظم، بهي طبقهآموزان فارسی در سایهزبان .رسانند

تعیین اصطالحات در متون  يدر زبان فارسی در زمینهلذا از آنجا که  به اصطالحات گوناگون و مورد نیاز خود دست یابند.

- آن بندي موضوعیبحث آموزش به بسامد رخداد اصطالحات فارسی و طبقهو در  انجام شده است گفتاري تحقیقات اندکی

در ، است توجهی نشدهترین و کاراترین ابزارهاي یادگیري زبان و استفاده آموزشی از ژانر سینما به عنوان یکی از رایجها 

اره فجر به عنوان نمونه هاي منتخب جشنواین پژوهش، محقق بر آن است تا با مشخص کردن اصطالحات پربسامد در فیلم

گیري کارامد از اصطالحات بندي موضوعی این اصطالحات، پیشنهاداتی را به منظور بهرهمعرف زبان گفتار معیار و طبقه

  زبانان ارائه دهد.ی آموزش و سهولت دسترسی غیرفارسیدهفارسی براي اولویت

  سؤاالت و فرضیات - 1-3

  هاي پژوهشسؤال 

 پاسخ دهیم:زیر  سؤال دواریم به در این پژوهش قصد د 

  هاي معینی جاي داد؟ها را در دستهبندي کرد و آنتقسیم یتوان اصطالحات فارسی را به لحاظ موضوعآیا می -1

   ؟گیرندمیي موضوعی قرار هاطبقه کدامهاي منتخب جشنواره فجر درر فیلماصطالحات پربسامد فارسی د - 2

  هاي پژوهشفرضیه

 به دارند،یکسانی  مفهومی يمحتواي معنایی مشترك و ، حوزهکه شیوه بیان واحد را اصطالحاتیتوان می ي اول.فرضیه

 .لحاظ موضوع در یک گروه یا مقوله قرار داد

بسامد بیشتري  گله یا شکایت ي ورف، خشم یا عصبانیت، ابراز شاداصطالحاتی با موضوع تشکر، تشویق، تعا ي دوم.فرضیه

  دارند.

  داف پژوهشاه - 1-4

عنوان  به اخیر يفجر در دهه يهاي منتخب جشنوارهدر فیلم فارسی هدف این پژوهش تعیین اصطالحات پربسامد

تسهیل دسترسی و  براي، به منظور ارائه پیشنهاداتی اصطالحات این بندي موضوعیو طبقه یک پیکره مهم آموزش زبان

آموزشی براي آموزش اصطالحات زبان  افزارهايرسی و طراحی نرمب، فرهنگ اصطالحات پربسامد فالیف و تدوین کتأت

   اشد.بیزبانان مفارسی به غیرفارسی
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  ژوهشپضرورت و اهمّیت  - 5- 1

  رداخت.خواهیم پها توان بررسی کرد که در ادامه به شرح آناهمیت و ضرورت این پژوهش را از چهار جنبه می

  صطالحاتاعد آموزشی اهمیت بُ  - 1-5-1

باشند و شاید اصطالحات بخش مهمی از هر زبان می) معتقدند که 1983)، کووي و همکاران (1993ت (دویمک

هزاران اصطالحی که در گفتار روزمره مردم و فرهنگ در واقع شوند. فرد در آن زبان محسوب می بتوان گفت شاخص تسلط

تند که این عبارات بخش مهمی از زبان را به آن هس حاکی از د همگینخورهاي مختلف به چشم میلغات معاصر در زبان

اند، همچنین براي بیان مفاهیم انتزاعی ناگزیر از استفاده از اصطالحات هستیم، اصطالحات کار تعامل خود اختصاص داده

فکر ي الگوهاي اساسی تتر انعکاس دهندهو از همه مهم دهندنند، انسجام درون متن را افزایش میکاجتماعی را تسهیل می

ناپذیر واژگان عمومی زبان هستند و چیزي نیست اصطالحات جزء جدایی. )1391الدینی، شمسمهند و (راسخ بشر هستند

فارسی بدون استفاده از  گفتار یا نوشتار زبان ،به عبارت دیگر .یا نبردن آن در اختیار کسی باشد بردن و که به کار

خاطر ساختار هفهم اصطالحات بمعتقدند که  )39: 1999( 7یا و فریمنهمچنین مورس اصطالحات خالی از دشواري نیست.

- شان به وضوح دشوار است، اما در عین حال یکی از جنبهبینی و کاربرد نسبتًا گستردهنسبتًا منجمد، معناي غیرقابل پیش

در فراگیري زبان  آموزانزبان اي بزرگ برايتواند سرمایهها میباشد، زیرا درك آنآموزان میهاي بسیار مفید براي زبان

  جدید محسوب شود.

  اهمیت فیلم و سینما در آموزش زبان  - 2- 5- 1

آموز از محیط زبانی کشور که زباندر شرایطی نویسند، ) می2008(  8الیور) به نقل از 1389بداالهی (غالمی و ع

یم یا ارتباط با کاربران زبان را دارا نیست، فیلم ي مستقواسطه با آن از طریق مشاهدهمقصد به دور بوده و امکان آشنایی بی

توانند به عنوان ابزار قدرتمندي براي نیل به این مهم مورد استفاده قرار گیرند. بر همین پایه استفاده از فیلم در و سینما می

غاز شد. استفاده از سازي محیط کشور مقصد آي اول قرن بیستم به عنوان عاملی در شبیههاي خارجی در نیمهآموزش زبان

ي فرهنگ کشور شود تا آموزش ساختارهاي زبانی با اطالعاتی در زمینهمنابع تصویري در آموزش زبان خارجی سبب می

یابند که آموزان با دیدن فیلم در میمقصد همراه شود که این به افزایش کیفیت آموزش خواهد انجامید. افزون بر این زبان

چگونگی تدریس و یادگیري مواد ). همانکنند (هاي مختلف از چه اصطالحاتی استفاده میتگویشوران زبان در موقعی

ه توسط یادگیرنده همواره دغدغ اصطالحات و ل رساندن استفاده نادرست از لغاتدرسی در شرایط طبیعی و به حداق

   زبان محاورهآموزش زبان، تدریس  زبانان بوده است. شکی نیست یکی از اجزاي بنیادیناساسی آموزش فارسی به غیرفارسی
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Abstract: 

The purpose of the present study is to investigate the topical classification of most 

frequently used Persian idioms in selected films at Fajr festival in recent decade. Topical 

classification is assigning an idiom to one or several predetermined categories and most 

frequently used idioms are those that occurs more in written and spoken texts than others. 

In Persian language, few researches have been done on the most frequently used idioms in 

spoken texts, and occurrence frequency of Persian idioms, topical classification and 

educational implications of the cinema genre as one of the most common and effective 

language-learning tools is not considering in teaching. So, this study, intends to answer to 

these questions: Is it possible to classify Persian idioms by topic and put them in certain 

categories? And what are the topical categories of the most frequently used Persian idioms 

in selected films at Fajr festival? To answer these questions, a corpus consisting of 86 

Persian movies was selected as samples of spoken standard language. Descriptive statistics 

showed that, 745 idioms out of 1103 total idioms were repeated at least in 4 films. 

Following Rajai (1389) research, this number was considered as most frequently used 

idioms, and then, they were studied and classified in terms of topic, based on common 

pattern in “Longman Lexicon of Contemporary English (1981)” and “Najafi’s dictionary 

on Persian slang (1378)”. The results showed that the idioms with “emotional” and 

“Ta'arof” topics 195 and 73 items respectively have the highest frequency, also the topic of 

"anger" in the emotional topical category with 51 items had the highest frequency. The 

findings of this study can be used as a resource for writing teaching books and compiling a 

topical dictionary of Persian idioms. 

 

Keywords: Fajr Festival, most frequently used idioms, Selected Films, Topical 

Classification  
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