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تعیینِ مقولة دستوریِ واژههای چندنقشی -واژههایی که در نقش

چنشدین مقولشه

دستوری ظاهر میشوند ،یکی از مشکالت فراروی فرهنش نویسشا اسشتا اامشا ِ

مقولههشای دسشتوری و هش پوششی میشا ِ هشا و اریشی فر ینشدها ماننشد شذ ،
کوتاهشدگی و تغییرمقوله از جمله عوامل مؤثر در چندنقشی شد واژهها هستندا

اریی از این عوامل ،ار مقولة دستوری واژهها تأثیری پایدار نماده و اریی دیگشر

فقط سبب تغییر نقشی میشوند که در شرایط ویژهای صورت میگیردا تمییز این
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دو از یکدیگر ارای فرهن نویسا و دستورنویسشا امشری وشروری اسشتا در

این پژوه  ،ارای دست یاای اشه معیارهشای تیکیشک هشر یشک از ایشن فر ینشدها،

 1172واژة دومقولشششهای اسش ش و صشششیت از فرهنش ش

سش ش ن (،)Anvari, 2014

گرد وری شده و اه روش تیسیری و تأویلی مورد تحلیل قرارگرفتنشدا در پایشا ،
مش ص شد ا

مممی از تغییرِ رفتارِ این واژهها ،پیامدِ نوعی سادهسازی نحوی

و نتیجة فر یندهایی مانند ذ ارجاعی و یا ناشی از ه پوششی نقش

دسشتوری

میا ِ طبقههای دستوری است که نباید در فرهن های لغت در نظر گرفته شوندا

واژه های کلیددی :فرهنش
تغییرمقوله ،ذ

 .1مقدمه
یکی از وظایف فرهن

نگشاری ،مقولشه دسشتوری ،واژههشای چندنقششی،

نویسا  ،تعیین مقوله دستوری مدیلهای فرهن

دستوری ،عالوه ار اینکه ا

هشای لغشت اسشتا مقولشه

مممی از اطالعات هر مشدیل را تششکیل مشیدهشد ،اشرای تیکیشک

معنایی واژهها نیز اهکار میرودا تعیین طبقه دستوری گاه اشه سشبب وجشود واژههشای چندنقششی یشا

چندمقولهای اه سانی امکا پذیر نیستا منظور از واژههای چندنقشی واژههایی است که در نق -
های ای

از یک مقوله دستوری ظاهر میشوندا یکی از عواملی که سبب چندنقشی ششد واژههشا

شده و تش یص طبقههای دستوری را اا مشکل مواجه میسازد ،ااما و ه پوشی این طبقهها اسشتا

کریستال ( )Crystal, 1967, p.25اشاره میکند که طبقههای دستوری میاهی انتزاعشی هسشتند کشه

میتوا

ها را ارای نمای

روااط نحوی جالبتر دستکاری نمودا او همچنین معتقد اسشت کشه

طبقههای دستوری کامالً جداگانه نبوده و این

ها روااط درونی و ه پوششی وجشود داردا وجشود

این هش پوششیهشا سشبب ششدهاسشت اریشی پژوهششگرا ( )Nida, 1957; Hockett, 1958میمشو

طبقههای دستوری چندنقشی ،1یا مرزهای مبم  2این طبقههای دستوری و همچنین وجود پیوستار یا
طیف این طبقات دستوری را مطرح سازند ()Ross, 1972ا لیکا

( )Lakoff, 1986معتقشد اسشت

نامش ص اود مرز طبقههای دستوری اه این سبب است که عضویت در هر یشک از ایشن طبقشههشا

درجهاندی شدهاستا اه ایا دیگر ،واژهها اه میزا ایشتر یا کمتر میتوانند عضو یک طبقه ااششندا
نوستاپنی ( )Neustupny, 1966نیز اه این موقعیت مبم اشاره کردهاسشت و معتقشد اسشت اعضشی از

سازهها عالوه ار ویژگیهای طبقهای که اه

تعلق دارند ،ویژگیهای طبقه دیگشر را نیشز از یشود
multifunctional
fuzzy

1
2

فصلنامة علمی  -پژوهشی زبانپژوهی دانشگاه الزهرا(س) 253 /

اروز میدهندا این سازهها در هر طبقه ،سازههای اششیهای 1هسشتند و سشبب اامشا در طبقشههایشات
دستوری میشوندا اه ااور او ،این عناصر اشیهای اه دو گروه تقسی میشوند؛ عناصر جنبی ،2کشه
هر چند اریی ویژگیهای یک مقوله دیگر را نیشز دارنشد امشا وااسشتگی

هشا اشه مقولشه دسشتوری

اصلیشا مش ص استا از سوی دیگر ،گروهی دیگشر عناصشر مشرزی 3هسشتند کشه نمشیتشوا اشه

روشنی

ها را وااسته اه این یا
4

گروه دانستا در همین زمینه ،راس ( )Ross, 1972نیشز فروشیه
5

ادغا مقولهای را ارائه کردا این فرویه کشه از سشوی اریشی پژوهششگرا فروشیه پیوسشتاری نیشز

نامیده شدهاست ،طبقههای دستوری را همانند طییی در نظر میگیرد که در یشک قطشب

اسش و

در قطب دیگر فعل قرار داردا نمونههای اعالی 6این دو مقوله در منتمیالیه این دو قطب قرار دارند

و سایر مقولههای دستوری در ا

های م تلف این پیوستار این این دو قطب قرار دارندا اه همین

سبب ،هر چه از قطب فعلی اه سوی قطب اسمی رکت کنی  ،ویژگیهای اسمی مقوالت ایششتر

یواهد اود و ارعکسا زاا های گوناگو این طیف را اه گونههای متیاوتی گروهاندی مشیکننشدا

از این رو ،مقولههای دستوری در زاا های گوناگو  ،اا توجه اه تعداد تقسی انشدیهشا یشا مقشوالت

تمییز داده ششدهانشدا همچنشین محشل قشرار گشرفتن مقولشههشا اشر روی ایشن پیوسشتار از ویژگشیهشای
گوناگونی اریوردار هستندا

هما گونه که مشاهده میشود ،فرویههایی از این گونه ،نگرش سنتی اه مقولههای دستوری اه

عنوا مقوالتی مستقل و جداگانه را زیر سوال مشیاشردا در واقش ،،مقولشههشای دسشتوری اشر اسشاس

مجموعهای از ویژگیها از یکدیگر متمایز میشوند که مجزا و منحصشراشهفشرد نبشوده و اغلشب اشا

یکدیگر ه پوشانی دارندا در این صورت ،شاید امتر است اه جشای در نظشر گشرفتن فر ینشدهشای

گوناگو ارای توجیه عملکرد چندگانه واژهها اه اصشالح نگشرش موجشود در مشورد ایشن مقشوالت
پردایتا همچنین امتر است معیارهایی ارائه نمود تا اتوا در هر طبقه اعضای اصشلی را از اعضشای
اشیهای و مرزی جدا نمود و یا تی طبقهاندی جدیدی از مقولههای دستوری ارائه نمشودا در

صورت ،عملکرد چندگانة اریی از این واژهها قاال پی اینشی اشوده و مطشرح سشایتن فر ینشدهای
گوناگو ارای توجیه رفتار

پردایتن اه این فرویه نیستا

ها غیر وشروری اسشتا اشا ایشن وجشود ،در ایشن مقالشه مجشالی اشرای

1

marginal
peripheral
3
boundary
4
category squish
5
continuum Hypothesis
6
prototype
2
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گذشته از ااماماتی که در تعریف مقوالت دستوری و تعیین مرزهشای نمشا وجشود دارد عوامشل

م تلف دیگری نیز در چندنقشی شد واژهها دییل هستند که از

جمله میتوا اه فر ینشدهایی

چو تغییرمقوله ،1چنشدمعنایی ،2شذ  3و کوتشاهششدگی 4اششاره کشردا اشا ایشن شال ،تمشامی ایشن
فر یندها اه یلق واژههای قاموسی جدید منجر نمیشوندا از

قاموسی است ،تش یص و تمییز این موارد از جمله مشکالت پی

چیره شد ار

روی فرهن

نویسشا اسشت کشه

فقط اشا معیارهشایی ششکار و روششن امکشا پشذیر اسشتا پشژوه

دستیاای اه چنین معیارهایی فرهن

ای عملی و دادهانیا عوامل و فر یندهایی که فرهن

و اررسی نما سعی نمودهاست تا اا شیوه-

نویسا را در تعیین مقولشه دسشتوری کلمشات

دچار مشکل مینماید مش ص نموده و معیارهایی ارای تمییز
این فر یندها تعریف و معیارهایی ارای تش یص
وری دادهها و روش پژوه

ارای کمک اه فرهن

اوشر ،اشرای

لغت س ن ( )Anvari, 2014را اه عنوا نمونه انت اب نموده

و اا است راج واژههای چندنقشی موجود در این فرهن

پژوه

جائیکه وا د فرهن

نویسشی واژه

ها ارائه دهدا در ایشن مقالشه ،ااتشدا

ها ارائه یواهد شد ،سپس اه چگشونگی گشرد-

اششاره مشیششود و در نمایشت تجزیشه و تحلیشل دادههشا و یافتشههشای
نویسا ارائه میگرددا

 .1 .1تغییرمقوله
تغییر مقوله ،راهی ساده اشرای یلشق واژههشای جدیشد از واژههشای موجشود در زاشا اسشتا در ایشن

فر یند ،یک مقوله دستوری ادو تغییر صوری اه مقولة دیگری تبدیل میشودا تغییر مقوله ،ممکن
است در طبقههای دستوری گوناگو روی دهشد و گونشههشای م تلیشی داردا اریشی پژوهششگرا

معتقدند که دو گونه تغییر مقوله جزئی و کامل وجود داردا در این میا  ،پژوهششگرانی نیشز وجشود
دارند که تقسی اندیهای جزئیتری انجا داده و انواع ایشتری ارای این فر یند در نظر گرفتهاندا

االتریو ( )Balterio, 2007, p.74تنما شرط فر ینشد تغییرمقولشهی واقعشی را تغییشر کامشل یشک

مقوله دستوری اه مقوله دستوری دیگر میداندا اه ایا دیگر ،معتقد است که عنصر تغییر مقولهیافته

ااید اتواند تمامی ویژگیهای دستوری عنصر دیگر را اروز دهدا اریی دیگر از پژوهشگرا چشو

کرویزینگا (،)Kruisinga, 1932, p. 96
 ،)226-229کوئرک و همکارا

دامشز ( ،)Adams, 1973, p. 16اشائر ( Bauer, 1983, p.

( )Quirk et al, 1985, p.1558-1559و والرا ( Valera, 2004, p.

 )20نوعی دیگر از تغییر مقوله در نظر گرفتهاندا در این گونه ،تغییر مقوله ،یک واژه فقط اریشی از
1

conversion
polysemy
3
ellipsis
4
shortening
2
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ویژگیهای دستوری یک مقوله دستوری دیگر را میپذیردا این نوع تغییرمقوله اغلب «تغییر مقولشه

جزئی» نامیده میشود و در ایشتر موارد تبدیل اس اه صیت و صیت اشه اسش را در زاشا انگلیسشی

شامل میشودا کوئرک و همکارا ( )Quirk et al., 1985تبدیل صیت اه قید در زاا انگلیسی را
نیز در این گروه قرار میدهندا اریی دیگر چو اائر ( )Bauer,1983, p. 203ار این ااورند که این

موارد را نمیتوا تغییرمقوله اه شمار ورد ،الکه تنما اسمی است که اه عنشوا یشک صشیت عمشل

میکندا یا اینکه ارعکس صیتی است که در نق
نحوی میدانندا

یک اس ظاهر مشیششود و

نوع دیگری از این تغییر مقوله که در اریی ثار اه

را نشوعی فر ینشد
1

اشاره میشود تغییرمقولشه یشرد اسشتا

این گونه تغییر مقوله ،مواردی را شامل میشود که ک اسامدتر اوده و کمتشر ر مشیدهنشدا مقولشه

دستوری درگیر در این گونشه ،ایششتر امشا نشه الزامشاً ،اعضشای طبقشه اسشته واژههشا هسشتندا ایشن نشوع
تغییرمقوله نیز یود میتواند کامل یا جزئی ااشدا تبدیلهایی همانند ر

اوشافه اشه اسش  ،شر

اوافه اه قید ،شبهجمله اه اس  ،صوت اه اس و غیره در این گروه قرار میگیرندا همچنشین ،اریشی

پژوهشگرا  ،گونه دیگری نیز ارای این فر یند در نظر گرفتهاندا

ها معتقدنشد تغییشر مقولشه فقشط

تغییر از یک مقوله دستوری اه مقوله دیگر نیستا «میمو تغییر مقوله را مشیتشوا گسشترش داد اشه

گونهایکه تغییر در هما طبقشه دسشتوری را نیشز ششامل ششود ()Quirk et al, 1985, p.1563ا ایشن
فرایند معموالً تغییرمقوله ثانویه 2نامیده میشودا تبدیل فعل الز اه متعدی یا ارعکس ،تبدیل اسش

ذات اه معنی یا ارعکس و صیت غیرقاال درجهاندی اه صیت قاال درجهاندی 3نمونههشایی از ایشن

نوع تغییرمقوله هستندا

پرسشی که ارای فرهن

یک فرهن

نویسا مطرح میشود این است که یا تمشامی ایشن گونشههشا اایشد در

لغت اه عنوا واژه چندمقولهای در نظر گرفته شود یشا ییشره همشا گونشه کشه در اشاال

اشاره شد ،در نظر گرفتن تمامی این موارد اه عنوا مصادیقی از تغییرِ مقوله ،اشه وسشیلة اسشیاری از
پژوهشگرا مورد تردید قرارگرفتهاستا ایشتر پژوهشگرا فقط تغییرمقوله کامشل را نمونشه واقعشی

فر یند تغییرمقوله میدانند ()Balterio, 2007, p.74ا از این رو ،منطقی اه نظر میرسد که فقط این
نوع از فر یند تغییر مقوله در فرهن

نویسی مورد توجه قرارگیرد ،چرا که گونشههشای م تلشف

میتوانند نتیجه فر یندهای دیگری ااشندا چرا که اشرو داد
نیستا در ادامه اه اررسی

هشا الزامشاً واژههشای قاموسشی جدیشد

ها یواهی پردایتا در مورد تغییرمقوله ثانویه نیز اه نظر میرسشد ،اشه
1

minor
conversion within secondary word classes
3
gradable
2
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جز اریی از موارد

گونههای م تلف
معموالً در فرهن

همانند فعل الز یا متعدی ،اس یشا اسش مصشدر و اسش یشا اصشل مصشدر،

 ،دغدغة فرهن

نویسا نیست ،زیرا جزئیات دستوری چو نوع قید یا صیت

لغتهای عمومی ورده نمیشودا

 .2 .1حذف
فر یند دیگری که میتواند اه چندنقشی شد واژهها منجر شود ،فر یند ذ

اسشتا ایشن فراینشد

ایشتر اا تغییرمقوله اشتباه گرفته میشود و در این ارتباط اسیار مناقشهارانگیز استا یانلری (
 )Khanlari, 1990نیز ذ

و گونههای م تلف

را اینگونه تعریف میکند:

در هر نوع جملهای ،ممکن است اعضی از اجزای جمله در نوشتن یا گیتن ذ

Natel

شودا ذ

هر یک از اجزا ممکن است اه قرینه لیظی یا معنوی ااشدا قرینه لیظی کلمه یا جزئی از کلمه است

که در جملههای پی
اه قسمت ذ

ذکر شده ااشدا قرینه معنوی معنی و میمو جملههای قبل است کشه از روی

شده میتوا پیاردا در واق ،در این نوع ذ

نیست که قرینه لیظی واق ،شود ()Natel Khanlari, 1990, p.132ا
از ذ

اه قرینه لیظی ،اه عنوا

ذ

کلمهای در جملههای پیششین

ارجاعی 1نیز یاد میشودا هلیدی و سشن (

Halliday

 )& Hasan, 1976ذ

را پدیدهای نحوی و وسیلهای ارای پرهیز از زیادهگویی تعریف میکنندا

ها گونههای م تلف

در

گروه اسمی ،ذ

را ار اساس نوع سشازهای کشه شذ

در گروه فعلی و ذ

هستة گروه اسمی ذ

میگیردا

در

روی مشیدهشد ،شذ

در جمله میدانندا اه ااور نا در ذ

ششده و یکشی از وااسشته هشا ،اشرای نمونشه ،صشیت ،نقش

یک واژه ممکن است اه واسطه ذ

گروه اسمی،

را اشر عمشده

ارجاعی در جایگاه واژهای دیگر ظاهر شود و نق های

طبقه دستوری دیگری را اپذیردا ای ششک ،ایشن مشوارد را نمشیتشوا اشه عنشوا واژه چندمقولشه در

فرهن

لغت ثبت نمودا شکارترین معیار ارای تش یص این نوع شذ

در یارج از اافت کارارد

استا در ذ

اررسشی واژهی مشوردنظر

اه قرینه واژگشانی همشا گونشه کشه یشانلری (

Natel

 )Khanlari, 1990اشاره میکند وا د زاانی ذ شده در جملههای پیشین مدهاسشتا همچنشین،

معنای معنای وا د زاانی ذ شده ،ار اساس اافت زاانی یا غیرِ زاانی که در
درک است و تش یص

واقش ،ششده ،قااشل

یارج از اافت امکا پذیر نیستا ارای نمونه ،در این جمله «تشوی جعبشه

چندتا ممره استا زردها را جدا کنا» واژة زرد معنای «ممره» را در یود دارد و در نق

اس ظاهر

anaphoric ellipsis
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شدهاستا هر چند واژة «زرد» یارج از این اافت ممکن است ار هر چیز زرد رن

کند و نمیتوا معنی «ممره» را از

دیگری داللشت

دریافت کردا از این رو ،نمیتشوا گیشت کشه واژة زرد یشک

واژة چندمقولهای است که اه هر دو مقولة اس و صیت داللت داردا

گاه درک معنای واژة ذ شده از طریق معنای واژه ه نشین امکا پذیر استا واژهها در اثشر

ه نشینی از یکدیگر تأثیر میپذیرندا گاه در اثر این ه نشینی ،ا شی از معنشی یشک واژه اشه واژه
ه نشین

منتقل میشودا در این ششرایط ،یشک واژه اشا کشاه

معنشایی و واژه دیگشر اشا افشزای

معنایی رواهرو یواهد شدا در صورتیکه این انتقال معنا اه صورت کامشل صشورت گیشرد ،کشاه
معنایی واژه ه نشین اه اندازهای است که ضور
سبب ذ

ار محور ه نشینی زیادهگویی اه شمار مده و

میگردد ()Safavi, 2001ا این نوع ذ

اه ویژه در گروههای اسمی و این اسش

و صیت اسیار پر ریداد استا واژههایی همانند «مجشرو ین» و «کششتهششدگا » از ایشن جملشهانشدا
تعیین مقوله این نوع از واژههشا در فرهنش

نگشاری از مبحش هشای مناقششهارانگیشز اسشتا اریشی از

پژوهشگرا این واژهها را تغییرمقوله کامل صیت اه اس میدانندا زیرا این صیات نق ها و نشانه-
را اهطور کامل میپذیرندا هر چند اریشی دیگشر

های تصرییی اس محذو

سادهشد نحوی 1میدانند که نتیجة ذ

هشا را فقشط نشوعی

یا کوتاهشدگی استا اه ااور پژوهشگرانی چو اروک

( )Brook, 1981, p. 83چه در مورد این واژهها اتیاق میافتد نوعی ت صیص معنایی 2است کشه
نتیجه ذ

اس استا

ها معتقدند اینگونه صیتها اغلب اا اسامی اه کار میروند که اه یشک

گروه معنایی ویژه داللت دارندا ارای نمونه ،صیت «روشنیکر» فقط اا موصوفی که ار انسا داللت
داشته ااشد ،اهکار میرودا از این رو ،ذ

موصشو

و انتقشال معنشای

اشه صشیت اشه سشمولت

امکا پذیر است و اامامی ایجاد ن واهد کردا اا این وجود ،مرچانشد ()Marchand, 1969, p. 361
معتقد است تی اگر این واژهها فر وردة فر یند ذ

ااشند ،ه اکنشو کشامالً از صشورت اولیشه

یود مستقل شدهاندا اهگونهای که ارای اسیاری از س نگویا تشش یص اینکشه ایشن واژههشا زمشانی
صیت اودهانشد دششوار اسشتا از ایشن رو ،مشیتشوا

فرهن

های لغت ثبت نمودا

هشا را اشه عنشوا واژههشای چندمقولشهای در

 .3 .1چندمعنایی و همنامی
چندمعنایی و ه نامی نیز فر یندهایی هستند که ممکشن اسشت تعیشین مقولشه دسشتوری واژههشا را اشا
مشکل مواجه سازندا این دو پدیده اه سبب ارتبشاطی کشه دارنشد ،گشاه اشا یشکدیگشر اششتباه گرفتشه
syntactic simplification
semantic specialization
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میشوندا اه ااور هادلستو «ه نامی اه ارتباط این دو یا چند واژه متیاوت اشاره میکند که هماننشد
ه تلیظ یا نوشته میشوند ااا ،در الیکه چندمعنایی یک واژه وا د است کشه دارای دو یشا چنشد

معنی متیاوت است» ()Huddleston, 1993, p.105ا اه ایا دیگر ،در چندمعنایی معانی متیاوت ،اه
اندازهای اه ه نزدیک هستند که میتوا

ها را یک واژه قاموسی اا چند تعبیر متیاوت اه ششمار

وردا از سوی دیگر ،در مورد واژههای ه نا  ،معانی چنا از یکدیگر دور و متیاوت هستند کشه

ایشتر واژههای قاموسی متیاوتی در نظر گرفته میشوندا

ها ار پایة مسائل تاری ی و یا اه صورت

تصادفی دارای صورت یکسا هستندا از این رو در واژگا شناسی 1و فرهن

نگاری کشه سشعی در

تعیین واژههای قاموسی یک زاا دارنشد ،داششتن معیارهشایی دقیشق و درسشت اشرای تمییشز
یکدیگر اسیار اهمیت داردا فرهن

نگارا معموالٌ ششیوههشای گونشاگونی را اشرای نمشای

دسته از واژهها در نظر میگیرندا هما گونه که یک واژه قاموسی در ای

هشا از

ایشن دو

از یک مدیل ارائه شده

ااشد ،اا واژههای ه نا سر و کار داری ا هر چند اگر در زیر یک مدیل چندین معنشا مشده ااششد

نشششا دهنششده یششک واژه چنششدمعناسششتا پرسشششی کششه در ایششن جششا مطششرح مششیشششود ایششن اسششت کششه

فرهن

نگارا و واژهشناسا یود چگونه این گونه واژهها را تش یص میدهندا یکی از معیارهایی

که اغلب پژوهشگرا در مورد

2

اتیاقنظر دارند ،هما گونه که اشاره شد ،ارتباط معنایی اسشتا

اه ااور کاتامبا ( )Katamba,1993, p.36واژههای ه نا از نظر وایی یکسا اوده ،اما معنا یا نق

دستوری متیاوتی دارندا شقاقی ( )Shaghaghi, 2010, p.29واژههای ه نا را واژههشایی تعریشف

میکند که «از نظر وایی یا نوشتاری شبیه هستند یعنی اینکه مانند ه تلیظ یا نوشته میشوند ولشی

دارای معانی کامالٌ متیاوتی هستند»ا این در الی است که واژههای چندمعنا واژههشایی هسشتند کشه

«ای

از یک معنا دارند ،اما این معناها اه گونهای مرتبطاند» ()Shaghaghi, 2010, p.30ا

هادلستو ( )Huddleston, 1993ارای تمایز واژههای چندمعنا و ه نا  ،عالوه ار معیار معنایی،

معیار ریشهشنایتی را نیز پیشنماد میدهدا اگر دو معنی از یک ریشه گرفته شده ااشند و یا یکشی از
دیگری مشتق شده ااشد میتوا گیت که

دو واژه از نظر تاری ی یا ریشهشناسی اههش مشرتبط

هستندا ارای نمونه ،واژة « »footدارای دو معنا است ( پا و پایه) که اه یشکدیگشر مشرتبط اشوده و از

نظر ریشهشنایتی نیز از یک ریشه گرفتشه ششدهانشدا اشر ایشن اسشاس ،مشیتشوا « »footرا یشک واژة

چندمعنا دانستا هر چند واژة « »batدارای دو معنی نامرتبط استا یکی اه معنی «ییاش» و دیگری
اه معنای «چوب چوگا »ا از سوی دیگر ،این دو معنا از نظر ریشهشنایتی نیز از ریشههای متیشاوتی

گرفته شدهاند :ن ست »bat« ،اه معنی «ییاش» از واژة «،»bakkeکه دارای ریشه اسکاندیناوی است
lexicology
meaning relatedness
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و از انگلیسی میانه گرفتشه ششدهاسشتا دو  »bat« ،اشه معنشای «چشوب چوگشا » از واژة « »battleدر

انگلیسی میانه گرفته شدهاست که یود از واژة « »battlکه متعلشق اشه اوایشر دوره انگلیسشی ااسشتا

است ،ریشه میگیردا انااراین ،میتوا نتیجه گرفت کشه « »batنمونشهای از واژههشای هش نشا اسشت
()Huddleston, 1993, p.105ا
در سنت فرهن

نویسی نیز ،هنگامی که تش یص این دو دسته از واژهها از یشکدیگشر مششکل

میگرددا این معیار میتواند میید واق ،شودا چنا که ارای هریک از معانی واژههای چنشدمعنشا ،در
یک دوره از تاریخ

زاا  ،صورتهای گوناگونی وجود داشته ااشدا در

ه نا در نظر گرفته میشوندا هر چند چنا که

صشورت

واژههشا

معانی م تلف از یک صورت اصلی در گذششته
لغشت در زیشر یشک مشدیل ورده

گرفتشه ششده ااششند ،چنشدمعنایی اشه ششمار ورده و در فرهنش

میشوند ( )Stefanovski, 2006, p. 91واژههای ه نا عالوه ار معانی گوناگو و نامرتبط ممکشن

است اه مقولههای دستوری متیاوتی نیز تعلق داشته ااشندا هر چند در مورد واژههای چندمعنا گیته

میشود که دارای مقشوالت دسشتوری یکسشا هسشتندا ایشن واژه هشای چنشدمعنا در صشورتیکشه اشه

مقولههای دستوری متیاوتی تعلق داشته ااشند اا پدیده دیگری ،یعنی تغییرمقوله ،رواهرو هستی ا هر

چند این مسأله در نتیجه کار تغییری ایجاد نمیکند ،این واژهها اصشل هشر یشک از ایشن فر ینشدها
(چندمعنایی یا تغییرمقوله) ااشند در هر صورت ،در سنت فرهن

زیر یک مدیل نوشته میشوندا

نویسی اریال

واژههای هش نشا

 .2شیوه گردآوری اطالعات و روش پژوهش
در این پژوه  ،از روش توصییی و تحلیل محتوا امرهگرفته شد و روش گشرد وری اطالعشات اشه
صورت کتاا انهای انجا شدا جامعه ماری این تحقیق را واژههای موجود در فرهن

) (Anvari, 2014تشکیل میدهدا این فرهن

است و اه سبب نزدیک اودن

لغت س ن

لغت مشتمل اشر واژههشا و اصشطالحهشای رایش روز

اه زاشا فارسشی معیشار امشروز ارگزیشده ششدهاسشتا از ایشن جامعشه

ماری ،واژههای چندمقولهای اه عنوا

ج نمونه مورد اررسی قرارگرفتهاندا منظشور از واژههشای

چندمقولهای ،واژههایی است که در این فرهنش

لغشت اشی

از یشک مقولشه دسشتوری اشرای

هشا

تعریف شدهاستا در این پژوه  ،تمامی این واژهها اه صورت تما نگار و ادو انجا نمونهگیری
ثبت و اررسی شدندا در این میا  ،فقط اریی از واژهها که اسشیار ت صصشی و کش کشارارد اودنشد،
ذ

شدندا ارای ثبت این واژهها ،از ارنامه اکسل 2010 1استیاده شدا تعداد واژههشای ثبشت ششده
Microsoft Excel
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 2459واژه اسششتا در ایششن میششا  ،اششزر تششرین گششروه اششه واژههششای دومقولششهای اس ش و صششیت اششا
فراوانی 1172واژه تعلق دارد که در این پژوه

مورد اررسشی قرارگرفتشهانشدا در پایشا  ،دادههشای

پژوه  ،اه صورت تیسیری و تأویلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتندا

 .3تجزیه و تحلیل دادهها
گروه اس و صیت هما گونه که انتظار میرود ،ایششترین جش داده را تششکیل مشیدهشدا از اشین

 2459واژة گرد وریشده 1172 ،واژه اه این گروه تعلق دارندا اعضای این گروه از نظر معنشایی و

سایتواژی اه میاهی گوناگونی اشاره داشتندا ار این اساس و ارای سمولت در تجزیه و تحلیل اه
زیرمجموعههایی تقسی شدند که در ادامه اه
یکی از این زیرمجموعهها ،رن

ها پردایته یواهد شدا

واژهها یا گروهی از واژهها هستند که ارای نامید رن

ها اشه

کار میروند و اا نا دو مقوله اس و صیت ثبت شدهاندا تعداد اعضشای ایشن گشروه  47واژه اسشتا

زیرمجموعه معنایی دیگر از این گروه ،واژههایی را شامل میشود که از نظر معنایی کنشگر هستندا
این واژهها یک مجموعه  220واژهای را اه وجود می ورند که  212واژه

ایا گر افرادی هستند

که انجا دهنده شغل ،رفه یا ت صصی ویشژهای هسشتندا واژههشایی چشو « رایششگر»« ،اشازیگر» و

«تاریخدا » در این گروه قرار دارندا  8واژه دیگر اه ماشین التی اشاره دارند که

عمل را انجشا

میدهند ،در واق ،کنشگر غیرجاندار هستندا واژههشایی چشو «یشدککش » و یشا «ا شارپز» در ایشن

گروه قرار دارندا واژههایی که ایا گر قومیت ،نژاد یا ملیت هسشتند ،در یشک گشروه قشرار گرفتشه و

شامل 23واژه استا از جنبة سایتواژی ایشن واژههشا اریشی اسشیط ،اریشی مششتق و اریشی دیگشر
واژههای مرکب هستندا

اعداد نیز گروه دیگری از واژهها هستند کشه در فرهنش

سش ن اشا دو مقولشة اسش و صشیت اشا

فراوانی  22واژه اه ثبت رسیده اودندا شایص معنایی دیگری که گروهی دیگر از واژهها را متمایز

میسازد« ،دشنا » استا واژههای این گروه یود ار دو گونه اند؛ گروه ن ست ،اسامی هستند که ار
نا

یوانات و یا چیزهای نایوشایند داللت دارند و اه صورت یک صیت تحقیر میشز و یشا دششنا

ارای افراد اه کار میروندا گروه دو  ،صیاتی اا اار ومنی منیی هستند که اه عنوا توهین و دشنا
افراد را مورد یطاب قرار میدهندا این گروه در مجموعه دادهها دارای فراوانی  32واژه هستندا

ا شی دیگر از واژهها ،این گروه واژههای ه نا اا فراوانی  45واژه هسشتندا در پایشا  ،یشرین

واژههای مشمول در گروه اس -صیت واژههای گوناگونی هستند که فقط ویژگی معنایی مشترک

ها این است که ارای انسا اهکشار مشیرونشدا تعشداد ایشن واژههشا 783 ،واژه اسشتا نمشودار زیشر

فراوانی این زیرمجموعهها را نمای

میدهد:
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رن

واژه
کنشگر
قو
اعداد
دشنا
انسا
ه نا
شکل :1فراوانی واژههای متعلق به گروه اسم و صفت

لغت س ن رن

ن ستین زیرمجموعه از این گروه ،در فرهن

واژهها اسشتا رنش

واژههشا در

واق ،صیت هستند زیرا در ترکیبات وصیی اا اس همراه شده و ویژگی اس را ایا میکنندا اه این

واژهها ،میتوا تکواژهای تصرییی صیت یعنی «تر» و «ترین» افزود و

هشا را اشا قیشدهای ششدتی

همانند «اسیار» و «ییلی» اه کار اردا این واژهها ،در عین ال در جملشههشایی چشو «سدززها را از

سفیدها جدا کن» و یا «سفید نشانه صلح و امنیت است» در جایگاههشای نحشوی اسش نیشز

ظاهر میشوندا همچنین تکواژهای تصرییی اس چو تکواژ جم ،را میپذیرندا پرسشی که مطرح

میشود این است که یا ااید این واژهها را چندمقولهای دانست یا ییره همشا گونشه کشه در نمونشة
اول روشن است دلیل عمدهدار شد نق
معنای

از طریق مراجعه اه اافت کارارد

اس توسط رن

واژهها در واق ،ذ

اسمی اسشت کشه

امکا پذیر استا اه ایا دیگر ،از طریشق جملشههشای

پیشین یا پسین و یا تی زما و مکا وقوع گیتگو میتوا پیارد که منظور از «سبزها یشا سشییدها»
ارای نمونه ممرههای سبز و سیید استا ایشک ،یارج از این اافت یا محیط ،درک اس محذو

امکا پذیر نیستا چنین ذفی ،هما گونه که پی تر اشاره شد ،ذ

ارجاعی استا از ایشن رو،

ثبت رن

واژهها اا مقوله اس را ایمورد میسازدا در نمونة پسین نیز میتوا ادعا کرد که فر ینشد

موصو

» است که کامالً از معنای صیت قاالِ درک اسشتا اشه

ذ

صورت گرفتهاستا البته این نوع ذ
محذو

در این نمونه واژة «رن

ایا دیگر ،چو واژة «سیید» معنای «رن
نداردا در واق ،،معنای موصو

افزای

معنایی صیت ،موصو

اا ذ

ارجاعی در نمونشة پیششین متیشاوت اسشتا

» را در یود دارد ،ورد موصو

کامالً اه صیت منتقل شده و در اثر این کاه
ذ

شدهاستا

اشرای

وشرورتی

معنایی موصشو

و
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گروه پسین ،شامل واژههایی است که از نظر معنایی کنشگر هستند و اه کسانی اشاره دارند که

دارای یک شغل ،ت صص یا رفة ویژهای هستند ،مانند «معل » و یا نا ماشین التی هستند که کار

هشای لغشت ،معیشار مشش ص و

ویژهای را انجا میدهند مانند «ار

روب»ا اهنظر میرسشد فرهنش

فارسی امروز فقط اس و در فرهن

س ن اس و صیت ثبت شدهاستا هر چنشد واژة « هنگشر» در

موو ،ثااتی درمورد این واژهها ندارندا ارای نمونه ،واژة «معل » در فرهن

فرهن

لغت های معین ،عمید و س ن ،اس و صیت ،در فرهن

های لغت عمید ،معین و

فارسی امروز اس و در لغشتنامشه

ده دا صیت اسشتا ایشن سشردرگمی و ششیتگی درمشورد نشا ماششین الت چشو «اشر روب» و

«اذرپاش» نیز مشاهده میشودا قاین ( )Haghbin, 2007کارارد نا مشاغل ،ر

و نیز اریی از

ویژگیها اه عنوا صیت را نتیجه نوعی استعاره میداند که اه مرور زما و ار اثر فراوانی وقوع جا

افتادهاندا
ا

واژههایی که در گروه قومیت و ملیت قرار دارند ،ا
اررسی میشوندا دادههای این ا

دیگشری از واژههشا هسشتندکه در ایشن

اه دو گروه قاال گشروهانشدی هسشتند؛ واژههشای اسشیط

مانند ترک ،لر ،بلوچ و کرد ،و واژههای غیراسیط که اا پسوند نسبی «ی» سایته میشوند مانند:
آلمانی ،فرانسوی ،آمریکایی و تهرانیا در فرهن

س ن هشر دو گشروه ایشن واژههشا اسش و

صیت معرفی شدهاندا این در الی است که واژههای اسیط این گروه فقط اس هسشتند و اشه یشک
قو یا نژاد و یا هر یک از افراد

اشاره دارندا در این گروه از واژهها ،ارای سایت صیت ااید اه

ها پسوند «ی» افزودا ماننشد «ترکی»« ،لری»« ،بلوچی» و «کردی» .در فرهنش

امروز نیز ارای این واژهها فقط مقوله اس

فارسشی

ورده شدهاستا

واژههای گروه دو یعنی کلمههایی همانند «آلمانی»« ،فرانسوی» و «تهرانی» نه اه نژاد و

قومیت الکه اه ملیت اشاره دارند و از نا کشور یا شمر محل زندگی این افراد گرفته شدهاستا اشه

ایا دیگر ،این واژهها ،افراد را اه یک کشور ،شمر یا منطقه منسوب میکننشدا اشه همشین سشبب ،اشا

پسوند نسبی «ی» سایته شدهاند و صیت هستندا البته این واژهها اه عنوا اسش نیشز اشرای اششاره اشه
مرد یا زاا

منطقه یا کشور اه کار میرونشدا از ایشن رو ،مشیتشوا

چندمقولهای اه شمار وردا
اعداد نیز ا

دیگری از واژه های فرهن

هشا را در زمشره واژههشای

س ن هستند که اا دو مقوله اس و صیت تعریشف

شدهاندا در کتابهای دستور زاشا فارسشی از اعشداد ایششتر اشه عنشوا صشیت شمارششی و یکشی از
وااسشتههشای پیششین اسش یشاد مشیششود (

Arzhang, 1995; Natel Khanlari, 2009; Vahidian

)Kamyar & Omrani, 2006ا در کتابهشای دسشتور زاشا انگلیسشی از اعشداد اشه عنشوا سشور یشا
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کمیتنما یاد میشودا سوا ( )Swan, 1995, p. 147سور را واژهای میداند کشه در ااتشدای گشروه

اسمی قرار میگیرد اما صیت اه شمار نمی یدا در کتابهای جدید دستور زاا فارسی همانند اثشر

ماهوتیا ( )Mahootian, 2005نیز اعداد اهعنوا سور و جدای از صیت مطرح شدهاندا عشالوه اشر
این ،تی اگر ار پایة سنت پیشین کتابهای دستورزاا  ،عدد را صیت در نظر اگیری کارارد عدد
ادو معدود نتیجه فر یند ذ

است و نمیتوا

را واژة چندمقولشهای اسش و صشیت در نظشر

گرفتا درکتاب پن استاد ( )Gharib et al., 1999, p.126از این فر یند اهعنوا
ارده شدهاستا قریب و همکارا (هما ) اشاره میکنند « ذ

ذ

معدود نا

معشدود پدیشدهای معمشول در نظش

ونثر اوده [ااا] و در چنین التی میتوا عدد را جم ،استا» اشعار زیر از این کتاب در تأییشدی اشر

این ادعا است:

هر یک موکل است اه کاری ار ( ناصریسرو)

ساالر کیست پس چو از این هیتا

شدند این دو جوینده تاج و ت ت (اسدی)

پدرشا ز گیتی چو اراست ریت

هما گونه که از این نمونهها روشن است ،در هر دو مورد ذ

معدود از نوع ذ

ارجاعی

استا سوا ( )Swan, 1995, p. 150نیز اشاره میکند که اسشامی پشس از سشورها همشا گونشه کشه
پی تر در متن معرفی شده ااشند ،قاال ذ
دارد که در

صورت اگرچه معدود ذ

هستندا الت دیگشری نیشز از شذ

میشود اما وا د شمارشی

تنمایی اهکار نمیرود مانند« :پن تا» اه جای «پن تا نا »ا

معشدود وجشود

ااقی میماند و عدد اشه

مورد دیگری نیز از کارارد عدد اشدو معشدود وجشود دارد کشه در محاسشبات و عشال ریاوشی

اهکار میرود مانند« :دو اه عالوه سه میشود پن »ا در این مشوارد نیشز اگرچشه عشدد اشهتنمشایی و در
اافت نحوی م تص اس ظاهر شدهاست ،اما چو معنای معدود کامال مشش ص و ششکار اسشت و

در یود «دو» یا «پن » نمیته است ،کارارد

شو اوده و سبب ذ

گردیدهاستا

در پایا  ،زیرمجموعهای دیگر از گروه اس -صیت گروهشی از واژههشا هسشتند کشه اشا ویژگشی

معنایی دشنا تعریف شدهاندا این گروه شامل واژههایی است که اه عنوا تحقیر و ناسزا در یطاب
اه انسا اهکار میروند و اه دو گروه دستهاندی میشوند :گروه ن ست ،از نظر مقوله دستوری اس
هستندا اسامی موجود در این گروه یا شامل نا

یوانات است ،مانند «االغ»« ،عنتر» یشا «انگشل» و یشا

اسامی را شامل میشود که ار چیزهای نایوشایند داللت دارند مانند «کثافت» یا «لجن»ا

چشه در

مورد این واژهها ر میدهد در واق ،نوعی استعاره استا در استعاره ،واژهای اه سبب ششباهت ،اشه
جای کلمه دیگر و در غیشر از معنشی

قیقشی یشود اشهکشار مشیرود ( Abdolmohammadi, 2017,

)p.17ا در این موارد ،نیز این اسامی اه سبب دارا اود یک ویژگی نایوشایند ارای مشورد یطشاب
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قرارداد افراد و اه صورت اس اهکار میروندا در مورد این واژهها ،فقط استعاره صورت میگیرد

و اه جز یک مورد (واژه یر) مقوله این واژهها تغییر نمیکندا اغلب این واژهها اا وندهای تصرییی

صیت اه کار نمیروند و نق های صیت را نمیپذیرندا ار این اساس درج دو مقوله اس و صشیت
ارای این دسته از واژهها در فرهن

لغت نااهجا مینمایشدا تمشامی ایشن واژههشا در فرهنش

امروز نیز فقط اا مقوله اس مش ص شدهاندا هر چند گروه دو از این ا

فارسشی

صیتهشایی را در اشر

میگیرند که ایا گر یک ویژگی منیی یا نایوشایند هستند مانند «میتیشور» و «کشالهاشردار»ا ایشن
واژهها صیاتی هستند که فقط ارای انسا اهکار میروندا اه سشبب ایشن محشدودیت معنشایی ورد

ها وروری نیست و گاه اه صورت اس استیاده میشوندا اما این مسأله نمونشهای

موصو

ارای

از ذ

ارجاعی اوده و اه معنای دو مقولهای اود این واژهها نیستا

در این واژههای دو مقولهای اس و صیت ،گروه دیگر اه واژههایی ایتصاص دارد که اشه نظشر

میرسد تغییرمقوله کامل در

ها صورت گرفتهاستا ویژگی مشترک ایشن گشروه از واژههشا ایشن

است که همگی اه انسا اشاره دارندا واژههایی چو «جوا » و «روشنیکر» که تمامی ویژگشیهشا و
رفتارهای دو مقوله متیاوت اس و صیت را از یود نشا میدهند ،در این گروه قرار دارندا اه نظشر

میرسد فرهن

های لغت در مورد این واژهها نیز موو ،یکسا و مش صشی ندارنشدا اشرای نمونشه،

واژة «جوا » در هردو فرهن

های لغت «فارسی امروز» و «س ن» اه عنوا واژهای اا هشر دو مقولشه

اس و صیت درج شدهاستا هر چند کلمه «روشنیکر» ،در فرهنش

«فارسشی امشروز» فقشط صشیت

استا ار این مبنا ،ااید اررسی کرد که یا این رفتار دوگانه در این واژهها نمایشانگر تغییشر دائمشی و
کامل مقوله دستوری یا رفتاری نحوی است که فقط در شرایط ویژهای مشاهده مشیششوده اشه ایشا

دیگر ،فرهن

های لغت چه مووعی میاایست در مقاال این واژهها در نظر گیرنده

نکته قاال توجه در مورد این واژهها ت صیص معنایی 1استا اه این معنا که نق

دوگانه تمامی

این واژهها در وزههای معنایی ویژه امکا پذیر استا اررسی جدول دادهها نششا مشیدهشد ایششتر

این واژهها فقط در مورد انسا میتوانند اه صورت اس و صیت هر دو اهکشار رونشدا اشرای نمونشه
واژة «جوا » تقریباً ارای تمامی جاندارا اه صورت صیت قاال استیاده است؛ «یک گر

جوا »،

«شیر جوا » اما کارارد

اه عنوا اس تنما اه انسا محشدود مشیششودا در جملشه «جوانشا مسشؤل

است ،نه مثالً شیر یا گر

جوا ا این واژه فقط در صورتی میتواند در معنی غیر از انسا اشه کشار

مایت از گروه هستندا» ایشک ،تنما مرجعی که ارای جوانا اه ذهن یطور میکند ،افراد جشوا

رود که مرج،

پی تر در متن معرفی شده ااشدا صیت «روشنیکر» اه را تی اه عنوا اس اهکار
semantic specialization

1
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میرودا زیرا دارای یک مرج ،ویژه است و فقط ارای انسا قاالِ استیاده استا این در الی اسشت
که صیت «و شی» که وزه معنایی متنوع و گستردهای را در ار میگیرد فقط در صشورت شذ
ارجاعی میتواند جایگزین اس شودا

اشالتریو ( )Balterio, 2007, p.81نیشز ت صشیص معنشایی را نتیجشه فر ینشد معنشایی شذ

و نشه

تغییرمقوله میداندا پژوهشگرا دیگری چو سودک ( )Soudek, 1968و اروک ()Brook, 1981

را نتیجه نوعی سادهسازی نحوی اه نا کوتاهشدگی میدانندا اا این وجود ،واژههای اصل

نیز

از فر یند ذ

یا کوتاهشدگی گاهی کامالً مستقل شدهاندا اه گونهای که تش یص صورت اولیه

ها مشکل است و گویندگا اه س تی مشیتواننشد ااورکننشد کشه ایشن واژههشا در ااتشدا اشه مقولشه

دستوری دیگری تعلق داشتهاندا اه همین سبب ،منطقی است که ایشن واژههشا در فرهنش

عنوا واژههای چندمقولهای ثبت شوندا

لغشت اشه

گروه دیگری از واژهها ،اا فراوانی  45واژه ،نتیجه فر یند ه نامی هستند که میتواند اا فر یند

چندمقولهای یا تغییرِ مقوله ،اشتباه گرفته شودا ارای نمونه ،واژة «اال» یک اس است اه معنشای «هشر
ادثه نارا تکننده ،زیا اار و نایوشایند» ( )Anvari, 2014, p. 173اه نظر میرسشد ایشن واژه اشه

عنوا صیت نیز در جملههایی چو «او ییلی اال و زیرک است» اه کار میرودا واقعیت این است

که واژة «اال» در این جمله ،اگرچه اه عنوا صیت اه کار رفتهاست اما دارای معنای متیاوتی استا

این واژه ،اه معنای «اازیگوش» است که اا معنی این واژه اه عنوا اسش کشامالً تیشاوت داردا چنشین

واژههایی در واق ،واژههای متیاوتی هستند که دارای صورت یکسانی هستندا این موارد ،نمونههایی

از واژههای ه نا هستند که ااید در مدیلهای جداگانه ثبت شوندا واژههای دیگری چو «ز ل»
و «استوار» از این دسته اندا

 .4نتیجهگیری
چندمقولهای شد واژهها ،میتواند نتیجه عوامل و فر یندهای گونشاگونی ااششدا اامشا مقولشههشای
دستوری و ه پوشی این
یک مقوله وا د ارای

ها از جمله عواملی است که تش یص مقوله دسشتوری واژههشا و تعیشین

ها را مشکل میسازدا عوامل نحوی و کاراردشنایتی نیز کشارارد واژههشا

در نق ها و اافتهای دستوری دیگر را ممکن میسشازدا از سشوی دیگشر ،فر ینشدهای گونشاگونی
چو

ذ  ،تغییرِ مقوله ،کوتاهشدگی و چندمعنایی نیز ممکن است اه چندمقولهای ششد واژههشا

ایانجامدا اا این وجود ،تمییز این فر یندها همواره اه سانی امکا پذیر نیسشتا یکشی از روشهشای

تدوین فرهن

ها است راج واژهها از متنها است ()Sabzalipour & Nikhohar, 2014ا واژهها گاه
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تحت تأثیر اافتی که در

قرار می گیرند ممکشن اسشت در نقش

شوند ،این امر میتواند سبب سردرگمی فرهن

نویسا در تعیین مقوله دستوری واژهها شودا عد

یک پشارچگی و ششیتگی تعیشین مقولشههشای دسشتوری در فرهنش
فرهن

مقشوالت دسشتوری دیگشر ظشاهر
سش ن اشه عنشوا نمونشه ای از

های موجود نیز اهیوای این مسئله را نشا میدهدا ایشتر کلمشاتی کشه در ایشن فرهنش

اشه

عنششوا واژة چندمقولششهای ورده شششدهانششد فقششط واژههششای یششک مقولششهای هسششتندا ایششن واژههششای

یکمقولهای در اافتی ویژه و اغلب در پی فر یند ذ

اه ویژه ذ

ارجشاعی در نقش

دستوری دیگری ظاهر شدهاند و نباید واژه چندمقولهای اه شمار یندا اعداد ،رن

ایا گر قو و نا مشاغل و ر
فرهن

از این جملهانشدا مقایسشهای کشه اشا فرهنش

فارسی امروز صورت گرفت نیز این مسئله را تأیید نمودا در این فرهن

فقط یک مقوله دستوری ورده شدهاستا
ذ

یکی از معیارهایی که اریی زاا شناسا چو

مقولشه

واژهها ،واژهها

هشای دیگشر از جملشه
ارای ایشن واژههشا

دامز ( )Adams, 1973ارای تشش یص فر ینشد

از تغییرمقوله ارائه میدهند ،معیار ت صیص معنایی استا او معتقد است در تبدیل صیت اشه

اس  ،هرگاه هسته اسمی فقط اه یک شوزه معنشایی ویشژه و محشدود داللشت داششته ااششد ،فر ینشد

کوتاهشدگی یا ذ

صورت گرفتهاست که نوعی سادهسازی نحوی است نه یشک فر ینشد واژه-

سازی ()Adams, 1973, p.19ا این در الی است که

چه در فرهن

نویسشی و ثبشت مشدیلهشا

ااید موردِ توجه قرارگیرد ،فر یندهای واژهسازی است که سبب یلشق واژههشای جدیشد مشیششوندا
ا

ازرگی از دادههای گرد وری شدة پژوه

( در دود  )%69که در نمودار اا عنشوا انسشا

مش ص شدهاند ،واژههایی هستند که فقط زمانیکه اه انسا اشاره دارنشد (اشه ایشا دیگشر در یشک

معنی ویژه و محدود) میتوانند در هر دو نق

اس و صیت اه کار رونشدا

هشا در مشوارد دیگشر،

فقط یکی از این نق ها را میپذیرندا اا این وجود ،اه نظر میرسد اریی از ایشن واژههشا در نتیجشه

کارارد گسترده از سوی گویندگا زاانی در مقوله جدید کامالً مستقل شده و مورد پذیرش قشرار-

گرفتهاندا در چنین التی طبیعی است که ارای این کلمات هر دو مقوله دسشتوری ثبشت ششودا هشر
چند ارای نشا داد این محشدودیت ،اایشد چگشونگی ارائشه مشدیل اشه گونشهای ااششد کشه مقولشه

دستوری همراه اا معنای  ،در هما ا
اه طور کلی ،فرهن

ورده شودا

نویسا ااید در تعیین مقولهدستوری اه مواردی توجه کنند؛ از جمله اینکه

فقط در صورتی میتوا ارای یک واژه مقوله دستوری جدیدی تعریف کرد که تمشامی رفتارهشا و
نق های مقوله دستوری جدید را اپذیردا همچنین ااید

واژه را در تمامی اافتهای ممکن ارای

مقوله جدید ،اشه کشار اشردا از ایشن رو ،اایشد معیارهشای گونشاگونی را در نظشر گرفشت از جملشه
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معیارهای نحوی ،سایتواژی و معناییا از نظر نحوی واژه ااید اتواند در تمامی نق ها و اافتهشای
نحوی ممکن ارای مقوله جدید ظاهر شودا از نظر سشایتواژی نیشز اایشد پشذیرای تمشامی ونشدهای

تصرییی مقوله جدید ااشدا از نظر معنایی نیز معنای واژه در مقوله جدید ااید اشا معنشای

معنای پیشین مرتبط اوده یا اراساس
اس اه کار رود معنای

واژه در

تعریف شودا ارای نمونه ،واژة «جوا » چنشا چشه اشه عنشوا

ار سب صیت اه صورت «انسا جوا » تعریف میشودا

نکته دیگری که ااید از سوی فرهن

نگارا مشورد توجشه قشرار گیشرد ،مسشئله تمشایز واژههشای

ها ااید اه روشی متیاوت در فرهن

داده شوندا معشانی گونشاگو واژههشای

چندمعنا و ه نا استا تش یص و تیکیک این واژهها از این جمت اسیار اهمیت دارد که هر یشک

از

های لغت نمای

چندمعنا در یک مدیل ورده میشودا این در شالی اسشت کشه واژههشای هش نشا در مشدیلهشای

جداگانه ثبت میشوندا ارای تیکیک این دسته از واژهها نیشز معیشار معنشایی مشیتوانشد مییشد ااششد؛
واژههای چندمعنا دارای معانی گوناگو اما مرتبط هستندا این در الی است که واژههشای هش نشا
دارای معانی گوناگو و نامرتبط هستندا هر چند اه نظر میرسد فرهن

س ن در مواجمشه اشا ایشن

دسته از واژهها نیز دستورالعمل یکسا و مش صی را دنبال نمیکندا در واق ،،ا ششی از واژههشایی
که در این فرهن

اه عنوا واژههای چندمقولهای ثبت شدهاند در واق ،واژههای ه نامی هستند که

دارای معانی نامرتبط و مقولههای دستوری متیاوت هستندا صیت «استوار» اه معنی «پایدار» اشا اسش

«استوار» اه معنای «درجهدار نظامی» در واق ،دو واژة متیاوت هستند کشه الز اسشت در دو مشدیل
جداگانه ثبت شوندا در پایشا  ،اگشر تشش یص ایشن واژههشا اشا معیشار معنشایی ممکشن نگشردد ،معیشار

ریشهشنایتی نیز میتواند میید واق ،شودا چرا که واژههای چندمعنا از یک ریشه گرفته شدهاند ،در
الیکه ارای واژههای ه نا در یک دوره از تاریخ

()Stefanovski, 2006, p. 91ا

زاا  ،صشورتهشای م تلیشی وجشود دارد
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روز س نا چ 9ا تمرا  :انتشارات س نا

قاشین ،فریشده ()1386ا «تغییرمقولشه و اششتقاقصشیر در زاشا فارسشی»ا مجموعشه مقشاالت دانششگاه عالمشه

طباطبائیا شمارة 219ا صص 243-232ا

سبزعلیپور ،جما دوست و فاطمه نیک گمشر ()1393ا «فرهنش
فرهن

نگشاری گویششی مطالعشه مشوردی :اررسشی

نگاری در گیلکی»ا زاا پژوهیا دورة 6ا شمارة 11ا صص 41-7ا

شقاقی ،ویدا ()1389ا مبانی صر ا تمرا  :سمتا
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 سمتا: ا تمرا2 فارسیا چ
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Abstract
Determination of the grammatical category is one of the problems faced by the lexicographers. Multifunctional words -words that show characteristics of more than
one word class- make this task more difficult. Multiplicity of the function may be
the result of ambiguity of lexical categories and interrelationship between them.
Lakoff (1986) believes category membership is a matter of degree and words can be
more or less member of a category. Neustupny (1966) speaks of marginal elements
in each class that belong to the given class, but realize functions proper to another.
According to Neustupny, these words are divided into two groups: peripheral elements, those which are characterized by features of another class but still belong to
the given class, and the boundary elements which is not clear whether they belong to
the given or to the opposite class (Balterio, 2007, p. 71). Some processes, such as
ellipsis, polysemy and conversion can also cause that words to perform different
functions. However, each of these processes has a different effect on the words that
distinguishing these processes is not always easy. Some such as conversion change
the lexical category of the word while the others such as ellipsis are a kind of syntactic simplification that occur only in certain circumstances. However, what should be
considered in lexicography and recording lexical entries is the process of word formation that creates new words or change the grammatical category of the alreadyexisting words. It is crucial to note that the membership of a word in another wordclass is possible only if it can accept all the functions and behaviors of that wordclass and can appear in all possible positions for that word-class. Therefore, different
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criteria, syntactic, semantic and morphologic, should be regarded. Syntactically, the
word must be able to appear in all possible positions and functions for the new category. Morphologically, it must be able to accept all inflectional affixes of the new
category. Semantically, the meaning of the word in the new category should be related to its meaning in the previous category or be defined on it. To distinguish ellipsis, Adams (1973, p. 19) suggests a semantic specification criterion. He believes
when an adjectival noun refers to a specific and limited semantic field, what happens
is the process of shortening or ellipsis that is a kind of syntactic simplification and
not a word formation process such as conversion. However, sometimes the words
derived from the processes such as ellipsis, as a result of extensive use by speakers,
are entirely independent and accepted in the new category. In such a case, recording
both lexical categories for these words is recommended. Finally, diachronic and
synchronic criteria are used in distinguishing homonymy, polysemy and conversion.
Lyons (1995, p. 58) and Huddleston (1993, p. 105) suggest the etymological and
semantical criteria for differentiating between homonymy and polysemy. Polysemous words are said to be semantically related and have the same etymology, but
homonymous pairs are said to be semantically unrelated and have different etymological sources. In addition, part of speech for the polysemous words is the same,
but for the homonymous words can be the same or different. Converted words, such
polysemous pairs have the same etymology and different but related meanings. The
difference between these two is part of speech: converted words have different parts
of speech but part of speech of the polysemous words is the same. In this research,
some problems of lexicographers in this field have been examined and attempts have
been made to find solution to overcome them. To achieve this aim, multifunctional
words from a dictionary (Sokhan) were collected and studied. Statistical society of
this research included all words listed in this dictionary, among them multifunctional
words were picked as the sample. The research method was description and content
analysis. Data in this research were indexed using Microsoft Excel 2010. Recorded
items were 2459 words divided in different groups according to the recorded grammatical categories. The group of adjective-noun that is studied in this research was
the biggest one with 1172 words. The members of this group semantically referred
to different concepts, so were divided into semantic subcategories such as color
terms, numbers terms, curses and offensive terms (which were nouns referring to the
animals or unpleasant things or adjectives with negative connotation), words referred to nationality or ethnicity, profession terms and sundry words (which referred
to various concepts that could not be included in one group). These data were analyzed in an interpretive way. Results showed numbers and colors are only adjectives
the application of which as their name is the result of the anaphoric ellipsis and cannot be considered multifunctional words. Profession terms, although defined in this
dictionary as members of adjective-noun group, do not show any adjectival behaviors. These words in another dictionary (Farsi-e-Emrouz) are only defined as noun.
Ethnic terms morphologically simple or derived both are defined as adjective-noun
in this dictionary. However, the simple ones are only noun and the derived ones are
adjectives which are made by adding suffix "-I" to the end of simple ones. These
adjectives can be used as nouns to refer to people or languages, so can be considered
multifunctional words. Besides, offensive terms defined in this dictionary as both
adjective and noun are only nouns or adjectives which are metaphorically used to
address people. Finally, members of the sundry group have undergone various processes such as ellipsis or polysemy. Functional changes of the words after ellipsis
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are not recorded in other dictionaries. As conclusion, most of the functional changes
are the result of different phenomena some of which are only a kind of syntactic
simplification and should be ignored by lexicographers.
Keywords: Lexicography, Grammatical category, Conversion, Ellipsis, Multifunctional words

