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چکیده

چندمعنایی پدیدهای زبانی است که نهتنها در سنت مطالعة معنةی واةواره

مطرح بوده بلکه در پژووشوای ردهشناختی واژگانی نیز مورد توجه قرار
گرفته است .بررسی چندمعنایی فعة «خةورد » در ردهشناسةی واژگةانی،

که زیرشاخ ردهشناسی معنایی به حساب میآید ،در زبةا وةای متعةددی
صةةورگ گرفتةةه اسةةت .در نوشةةت حا،ةةر، ،ةةای معرفةةی پةةژووشوةةای

انجامشده در برخی از زبا وای آسیایی ،بةه بررسةی ایةی پدیةده در مةورد

فع «خورد » در زبا فارسی میپردازیم .مقایس دادهوای ایی زبةا وةا بةا
ناونهوای متعدد از زبا فارسی نشا میدود که «خورد » در زبا فارسی

از چندمعنایی قاب مالحظهای نسبت به سایر زبا وا برخوردار است و یکی
از پرکةةاربردتریی افعةةاد چنةةدمعنی در زبةةا فارسةةی بةةه حسةةاب مةةیآیةةد.
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پةةژووش حا،ةةر نشةةا مةةیدوةةد کةةه در چ ةارچوب رویکةةرد ردهشناسةةی
واژگانی نایتةوا تبیةیی مطلةوبی از چنةدمعنایی فعة «خةورد » در زبةا

فارسی به دست داد ،آ وم به ایی دلیة کةه تبیةیی دقیةم معنةیدار بةود

واژهوا ویچگاه در قالب واژهوای منفرد و بیرو از بافت امکا پذیر نیست.

با توجه به اییکه تاام واژهوا از چنةدمعنایی نامتنةاوی برخوردارنةد و ایةی
بافت وقوع واژه است که در یک زبا و از زبةانی بةه زبةا دیتةر تفةاوگ

دارد و سةةبب بةةروز چنةةدمعنایی مةةیشةةود ،ردهشناسةةی واژگةةانی در تبیةةیی
چندمعنایی ناکارامد مینااید.

واژههااای کلیاادی :چنةةدمعنةةایی ،ردهشناسةةی معنةةایی ،ردهشناسةةی
واژگانی ،چندمعنایی نامتناوی

 .1مقدمه

«چندمعنایی» 1یکی از مهمتریی مفاویم مطرح در حوزة معنیشناسی و ردهشناسةی واژگةانی
به حساب میآید و تا به امروز مطالعاگ متعددی در باب ایی پدیةده در زبةا وةای متتلة

جها صورگ گرفته است؛ مطالعاتی که ور یةک بةهنةوعی نشةا دونةدة جهةانی بةود ایةی
پدیدهاند .در مقال حا،ر برآنیم تا ،ای معرفی کام ایی پدیده بةه طةرح آرای متتلة

و

متعدد زبا شناسا دربارة چندمعنایی از منظةر ردهشناسةی معنةایی 2و ردهشناسةی واژگةانی

3

بپردازیم .در گام بعد ،چندمعنایی فعة «خةورد » را در سةه زبةا اردو ،مرآتةی ،4و فارسةی
بررسی و مقایسه میکنیم و از ایی روتذر تصةویری از ایةی پدیةده را در حةوزة ردهشناسةی
واژگانی به دست میدویم .در نهایت ،میکوشیم نشا دوةیم کةه بحة

دربةارة معنةی واژه

خارج از بافت و بدو در نظر گرفتی واژهوای ومنشیی بةهطةور کامة و دقیةم امکةا پةذیر
ناینااید.
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 .2چندمعنایی

1

مطالع «چندمعنایی» یا «چندگانتی معانی» کلااگ از دیرباز در فلسف زبا  ،زبا شناسةی ،و

روا شناسی مطرح بوده است .نتستیی بار رواقیا بودند که به روابط پیچیةده میةا معةانی و
کلااگ توجه نشا دادند .آنا دریافتند که گاه مفهومی واحةد مةیتوانةد از طریةم کلاةاگ

متعدد بیا شود که در ایی صورگ شاود «وممعنایی» 2خواویم بود و گاه عکة

ایةی اتفةا

رخ میدود ،یعنی یک کلاه میتواند معانی متعددی داشته باشد و «چندمعنایی» مطرح شود

(راویی 3و لیکوک .)1 :2000 ،4چندمعنایی از جاله روابط مفهةومیای اسةت کةه در سةنت
مطالع معنی واواره مورد توجه قرار گرفته است .در چندمعنایی ،واحدی زبانی دارای چنةد
معنی است .ایی واحد زبانی میتواند تکواژ ،واژه ،یا جالةه باشةد امةا بةا توجةه بةه مطالعةاگ
انجامشده میتوا مالحظه کرد که تحلی ایی پدیده تنها در سطح واژه اوایةت یافتةه اسةت
(صفوی .)111 :1379 ،بنابرایی وقتی واژهای دارای چندیی معنی متتل

ولی مربوط به وةم

باشد ،واژهای چندمعنی به حساب میآیةد .بةرای ناونةه ،در زبةا فارسةی مةیتةوا بةه واژة
«توپ» اشاره کرد که از سه معنی برخوردار است« :توپ» برای بازی«،توپ» برای جنة ،،و
«توپ» برای پارچه .ویژگی مشترک تاامی ایةی «تةوپ»وةا کةه در درک معانیشةا اوایةت
دارد ،گرد بودنشا است (صفوی.)266 :1391 ،
بح

در باب «چنةدمعنایی» و «وةمنةامی» در واژهشناسةی 5از اوایةت زیةادی برخةوردار

است .ایی دو مفهوم و رابط بیی آنها برای واژهشناسا مهم است زیةرا آنهةا بةه دنبةاد یةافتی
معیاروای دقیم و مطائنةی وسةتند تةا بةه کاةک ایةی معیاروةا نشةا دونةد وقتةی واژهای در
بافتوای متتلفی ظاور میشود ،معانی متفاوتی دارد یا نه و اگر ایی طور اسةت ،ایةی معةانی

چه تفاوگوایی با وم دارند (وانک  .)87-88 :2004 ،6ونتام بحة

در بةاب چنةدمعنایی،

تشابه و تاایز آ با «ومنامی» ة «ومآوا ة ومنویسی» ة نیز مطرح میشود .در وةمنةامی ،مةا بةا
چند واژة متفاوگ سروکار داریم که بدو ویچ ارتبةاطی میةا معانیشةا  ،بةهشةک یکسةانی
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نوشته میشةوند ،بةهگونةهای کةه گویةا یةک واژه از چنةد معنةی متتلة
(صفوی .)111 :1379،الینز ( )1995در تعری

برخةوردار اسةت

وةمنةامی بةه ایةی نکتةه اشةاره مةیکنةد کةه

معاوالً برای ور یک از واژهوای ومنام یک معنی اصلیتةر یةا بةهلحةا بافةت ،یةک معنةی
برجستهتر در نظر گرفته میشود .دو راوکاری که در تشتیص ومنامی از چندمعنایی به کار
میرود ،ریشهشناسی و تشتیص منشأ تاریتی واژهوا و ارتبةاط میةا معةانی صةورگ زبةانی
مورد نظر است ،ور چند که بر اساس ریشهشناسی ،بهطور مطلم نایتةوا وایشةه تشةتیص
درستی به دست داد .در ومنامی مطلم یا نسبی ،ما با رابط دو یا چند واژة متتل

سر و کار

داریم ،در حالی که چندمعنایی فقط به یک واژه مربوط میشود که از چند معنی برخةوردار
است .البته ایی تاایزی است که بر حسب سنت بیی ایی دو پدیةدة زبةانی قا ة شةدهانةد ،در

صورتی که مرز مشتص و قطعی بیی وةمنةامی و چنةدمعنایی وجةود نةدارد (الینةز:1995 ،1
 .)27-55بهعنوا ناونهای از وةمنةامی در زبةا فارسةی مةیتةوا «دوش» [کتة « ،،دوش»
[دیشب ،،و «دوش» [وسیل حاام ،را مطرح کرد .ور چند ایةی دو پدیةده لالبةاً بةه وةم ربةط

دارند اما چندمعنایی بیشتر از ومنامی در زبا وةا دیةده مةیشةود و از اوایةت بیشةتری نیةز
برخوردار است .نکت دیتر ایی کةه واژهوةای وةمنةام را در فرونة،وةای لتةت بةهصةورگ
مدخ وای جداگانه میآورند تا معلوم شود که واژهوای متفةاوتی وسةتند (صةفوی:1379 ،

 .)111یکی از مهمتریی عواملی که در شک گیةری چنةدمعنایی نقةش دارد ،بسةامد 2اسةت.
بسامد باال لالباً سبب سایش معنی3واژهوا میشود و چندمعنایی را به وجود مةیآورد .افةزو

بر ایی ،بسامد باال باع

خلم استعارهوا و کنایهوایی میشود که منشةأ اصةلی چنةدمعنایی بةه

حساب میآیند (فنک 4ة اوزال  5و فنک.)103 :2010 ،

به اعتقاد اولاةا  ،چنةدمعنایی را مةیتةوا در قالةب دو حةوزة چنةدمعنایی وةمزمةانی و
چندمعنایی درزمانی مورد بررسی قرار داد .بر ایی اساس ،صورگوةای زبةانی مةیتواننةد در
یک مقطع زمةانی مشةتص دارای چنةد معنةی باشةند یةا در طةود زمةا از معةانی متفةاوتی
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برخوردار باشند (اولاا .)159 :1962 ،1ناونهای که برای چنةدمعنایی درزمةانی مةیتةوا از
زبا فارسی مطرح کرد ،واژة «خسته» است که در گذشته به معنی «زخاةی» بةوده و امةروزه
وم به معنی «کمتوا » است و وم در گفتار روزمرة جوانا فارسیزبا به معنةی «چیةزی کةه
جذابیتی ندارد» در جالهای مانند «چه لباس خستهای پوشیده!» بةه کةار مةیرود .چنةدمعنایی
ومزمانی واا نوعی است که به بح

نوشت حا،ةر مربةوط مةیشةود .چنةدمعنایی حاصة

زایایی استعاری 2است و زبا وا برای ایی که بتوانند بهمثاب نظاموای نشانهای قابة انعطةا

و

کارامد عا کنند ،به ایی پدیده نیاز دارند (الینز.)567 :1977 ،
 .3ردهشناسی معنایی و ردهشناسی واژگانی

منظور از ردهشناسی ،مطالع التووای زبانی موجود در زبا وای دنیاست ،بهویةژه التووةایی

که از طریم مقایس زبا وا قاب شناسایی وستند (کرافت .)1 :2003 ،3تا مدگوا ،ردهشناسةا
تردید داشتند که آیا میتوانند به مطالع بییزبانی واژگا  4بپردازند یا نه ،آ وم به ایی دلی

که مباح

و پدیدهوای مربوط به واژگا تا حد زیادی زبا ویژه به نظر میرسیدند و دست

یافتی به راه حلی متقاعدکننده برای مشتص و محدود کرد حوزة ایی پژووش امکا پةذیر
نایناود اما در دوةهوةای اخیةر ،مطالعةاگ بةییزبةانی متعةددی در بةاب واژگةا بةر مبنةای
رویکردوای متتل

و در چارچوب نظریهوای گوناگو انجةام شةده اسةت (کاپیوسةکایا ة

تم 5و دیترا  .)3 :2007 ،در نوشت حا،ر برآنیم تا بر مبنای تعریة

کرافةت از ردهشناسةی

به بررسی چندمعنایی بپردازیم چةرا کةه چنةدمعنایی ناونةهای از پةژووشوةای ردهشةناختی
محسوب میشود و التوی ایی پدیدة زبانی را میتوا از طریم مقایس زبا وای متعةدد دنیةا
به دست داد .وقتی بتوانیم در قالب پژووشوای ردهشناختی متعدد به روابط معنةایی واژهوةا
در زبا وا و مناطم جترافیایی متتل

پی ببریم ،آ گاه میتوانیم وجود جهانیوةای معنةایی

را محتا بدانیم (کاپیوسکایا ة تم.)4 :2008 ،
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به اعتقاد ایوانز (بةهنقة ازکاپیوسةکایا ة تةم ،)5 :2008 ،ردهشناسةی معنةایی را مةیتةوا

مطالع بییزبانی 1نظاممندی دانست که بهدنباد کش

ایی مسئله است که زبا وةا چتونةه از

طریم نشانهوا معانی را بیا میکنند .ردهشناسی واژگانی نیةز بةه روشوةای خاصةی مربةوط

میشود که بر اساس آنها زبا وا مفاد معنایی 2را در قالب واژهوا میگنجانند .به ایی ترتیةب،

ردهشناسی واژگانی را که با واژگا سروکار دارد ،میتوا زیرشاخ ردهشناسی معنةایی بةه
حساب آورد .در ردهشناسی واژگانی به مسا متعددی پرداخته میشةود ،از جالةه بررسةی
واژهوای ماکی یا لیرماکی زبا وا ،معیاروای متتل

تشتیص واژهوا و تعام میةا آنهةا،

و محدودیتوای جهانی و زبا ویژه در شک گیری واژهوای ماکی یةا لیةرماکی زبةا وةا.
افزو بر ایی ،ایی که کدام معانی را میتوا از طریم یک واژه در زبةا وةای متتلة

بیةا

کرد و کدام معانی را نایتوا صرفاً از طریم یک واژه بیا ناود نیز از جاله مسا مطةرح
در ردهشناسی واژگانی است .بهعنوا ناونةهوةای دیتةری از مسةا مطةرح در ایةی حةوزه
میتوا به مباح

مربوط به واژگانیشةدگی و مقولةهبنةدی سةاختار حةوزهوةای معنةایی و

بسیاری موارد دیتر اشاره کرد (واا  .)5-6 :واژگا زبا  ،ساخت پیچیدة پویایی است کةه
دا ااً در حةاد تتییةر اسةت؛ واةواره واژهوةای جدیةد ابةداع مةیشةوند و واژهوةای قةدیای
کاربردشا را از دست میدوند یا کاربرد متفاوتی مییابنةد .بةه واةیی دلیة  ،پةژووشوةای
ردهشناسی واژگانی وم از جنب ومزمانی برخوردارند و وم درزمةانی .ردهشناسةی واژگةانی

تةةاریخمحةةور 3بةةه مطالعة تتییةةر معنةةایی ،دسةةتوریشةةدگی ،و فراینةةدوای واژگةةانیشةةدگی
میپردازد (واا .)6 :در تأکید بةر اوایةت ردهشناسةی واژگةانی مةیتةوا گفةت کةه وقتةی
طبقهای واژگانی بر اساس رفتار دستوری خاصی مشتص میشود ،ایی شرایط تا حد زیادی
تعیییکنندة ساخت دستوری زبا است .ایی نکته بةه معنةی آ اسةت کةه سةاخت واژگةانی
نقةةش مهاةةی در ردهشناسةةی زبةةانی ایفةةا مةةیکنةةد (لاةةا  .)181 :1990 ،حةةاد بةةا آگةةاوی از
ردهشناسی واژگانی و حوزة عالکرد آ  ،به بررسی چندمعنایی فع «خورد » میپردازیم.
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 .4چندمعنایی فعل «خوردن» در رویکرد ردهشناسی واژگانی

چندمعنایی واحدوای واژگانی پدیدهای جهانی است و با نتاوی بةه نتةایم مطالعةاگ متعةدد

ردهشناختی میتوا ایی حقیقت را تأیید کرد .در نوشت حا،ةر بةهطةور خالصةه بةه بررسةی
ردهشناختی چندمعنایی واژة «خورد » در برخی از زبا وای آسیایی و مقایس آنها با شةرایط
ایی واژه در زبا فارسی میپردازیم.
مفهوم «خورد » را در وول اود به ایی دلیة مةیتةوا مفهةومی جهةانی دانسةت کةه بةه
تجربهای مشترک میا تاام انسا وا مربوط میشود؛ یعنی نةوعی فعالیةت فیزیولةوژیکی کةه
در زندگی روزمرة وا انسا وای دنیا دیده میشود .ایی واقعیةت مةیتوانةد احتاةاد وجةود
عبارگوای زبةانی جهةانی را تأییةد کنةد کةه برگرفتةه از ایةی مفهومنةد .بةه عبةارگ دیتةر،
«خورد » نهتنها نشا دونةدة فعةالیتی فیزیولةوژیکی اسةت بلکةه بةرای اشةاره بةه تجربةهوةای
دیتری به کار میرود که در نتاه نتست ویچ ربطی بةه ایةی فعالیةت ندارنةد .واةیی مسةئله
سبب میشود به دنباد مشتصهوا و ویژگیوایی باشیم تا ایی تجربهوای ظةاوراً لیرمةرتبط را
به «خورد » بهمثاب فعالیتی مشتص ارتباط دوند (بونوینی.)267-268 :2008 ،1

در نوشت حا،ر ،چندمعنایی واژة «خورد » در دو زبا ونةدوایرانی« 2ونةدی ة اردو» 3و

«مرآتی» که زبا وای آسیایی وستند بهطور خالصه مورد بررسی قرار مةیگیةرد .زبةا وةای

وندوایرانی که گاوی با عنوا زبا وای وندی 4نیز نامیده میشةوند ،یکةی از زیرشةاخهوةای
اصلی زبا وةای ونةدواروپایی بةه حسةاب مةیآینةد و در ونةد ،پاکسةتا  ،بةنتالدش ،نپةاد،
سریالنکا ،بوتا  ،و مالدیو مورد استفاده قرار مةیگیرنةد .بةیش از دو سةوم جاعیةت آسةیای
جنوبی به ایی زبا وا صحبت میکنند .از جاله مهمتریی زبا وای وندوایرانی بهلحا تعداد
ستنتو و پیشین تاریتی میتوا به وندی ،اردو ،بنتالی ،پنجابی ،گجراتی ،و مرآتی اشةاره
کرد .در ایی میا  ،زبا سنسکریت بهدلی اوایت تاریتی و نقش مؤثر آ در شةک گیةری

1
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و رشد زبا وای وندوایرانی جدید با وجود ستنتویا اندک از جایتاه ویژهای در خانوادة

زبا وای وندوایرانی برخوردار است (مونشی.)523 522-:2009 ،1

در باب معانی متعدد فع «خورد » در زبا وای آسیایی مورد نظرما باید بةه ایةی نکتةه

اشاره کرد که بیشتر معانی و نقشوای ایی فع در اثر روابط فرونتی و سیاسی با ایةرا  2و
ایرانیا  3طی وزار ساد گذشته به وند راه یافته است .در واقع ،نفةو معةانی متعةدد ایةی فعة

احتااالً از آسیای مرکزی و به ویژه آسیای لربةی آلةاز شةده و بةه آسةیای جنةوبی راه یافتةه
است .ایی واقعیت را میتةوا بةا توجةه بةه مقایسة دادهوةایی از زبةا ونةدی ة اردو و زبةا

فارسی تأیید کرد .فع «خورد » در قالب نقشوای متتلفی مانند کنشپذیر 4و تجربهگةر5و
جز آ در زبا وای اردو و مرآتی به کار میرود .ناون  1از زبةا اردو و  2از زبةا مرآتةی
است (ووک 6و پردشی.)153-154 :2009 ،7

در ور دو ناون مطرح شده ،فع  =[ khaaخورد  ،در معنی لیرمستقیم ایی فع به کةار
رفتهاند .بسیاری از کاربردوای متفاوگ فعة «خةورد » از زبةا فارسةی بةهصةورگ ترجاة
قر،ی وارد زبا اردو و وندی شدهاند که از آ میا میتةوا بةه ناونةهوةای  3تةا  5اشةاره
کرد (واا :)155 :
1
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ایی واقعیت را که ایی اصطالحاگ از زبا فارسی بهصورگ قر،ی بةه ایةی زبةا وةا راه
یافتهاند ،میتوا با استناد به وجود دو ریش «خةور» و «خةوری» در کلاةاگ  namak-xorدر
معنی «بنده و وابسته به کسی» ،ğam-xor ،و  cuğal-xoriiو جز آ مورد تأیید قةرار داد .در

زبا فارسی بیش از  200ناونه از کاربردوای فع «خورد » در قالب فع سةبک 1گةزارش
شده است که از ایی تعداد ،حةدود  160ناونةه در زبةا ونةدی ة اردو و  70ناونةه در زبةا
مرآتی به چشم میخورد .با توجه به نتایم بهدستآمده از بررسی دادهوای زبةا وةای مةورد
نظر ،ویچ ناونهای از اصطالحاگ یا عبارگوای دربردارندة فع «خةورد » در ایةی دو زبةا

وندوایرانی نیست که در زبا فارسی معادلی نداشته باشد .ایی در حالی اسةت کةه برخةی از
ناونهوای فع سبک «خورد » در فارسی ،ویچ معادلی در زبا وای ونةدی ة اردو و مرآتةی
ندارند (واا  .)156 :ناونهای از چندمعنایی فع «خورد » را میتوا در جال  5دید:

بهطور کلةی مةیتةوا گفةت شةک گیةری و سةاخت عبةارگوةا و اصةطالحاگ متعةدد
دربردارندة فع «خورد » در زبا وای وندوایرانی نظاممند است ،آ وم بةه ایةی شةک کةه
دستکم میتوا سه معنی اصلی برای ایی عبارگوا در نظر گرفت :نتستیی معنی کةه البتةه
عینیتریی معنی ایی فع وم به حساب مةیآیةد ،واةا عاة «خةورد » یةا مصةر

کةرد

light verb

1
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است ،معنی دوم و سوم را بهترتیب میتوا در قالةب مفةاویم «دسةتتوش چیةزی شةد » 1و

«ارا ه داد » 2معرفی کرد که در واقةع دو منبةع اصةلی سةاخت عبةارگوةای جدیةد بةا فعة

«خورد » نیز وستند (واا  .)165 :ور چند دو ناون  6و  7با عنوا چندمعنایی «خةورد » در
وندی ة اردو و مرآتی ارا ه شدهاند اما بهاعتقاد نتارنده ،ایی موارد را ناةیتةوا چنةدمعنایی
در نظر گرفت زیرا در مورد جال  6ما با فعة «گرمةا خةورد » در معنةی تحةتاللفظةی آ
یعنی «تحتتأثیر حرارگ بةاال قةرار گةرفتی» و در مةورد جالة  7بةا معنةی اسةتعاری «گرمةا
خورد » بهصورگ یک اصطالح سروکار داریم نه با چندمعنایی خودِ فع «خورد ».

با توجه به کاربرد چندحوزهای 3فع «خورد » ،مدلود 4ایی فع در زبةا وةای متتلة

متفاوگ است و متراد وای متعددی را میتوا برای آ در نظر گرفت که واتی بهنةوعی
نشا دوندة عا فیزیولوژیکی مشابهی وستند .در ایی مورد میتةوا بةه واژهوةای انتلیسةی
=[ biteگاز زد =[ chew ،،جوید =[ crunch ،،با سروصدا خةورد =[ swallow ،،قةورگ
داد  ،،و =[ drinkنوشید  ،اشاره کرد (بونوینی .)270 :2008 ،در زبا فارسی وةم بةهجةای
ور یک از ایی مفاویم میتوا «خورد » را جایتزیی کرد و جاالتی نظیر  6تا  8را به دست داد:
 .8آدام

میخوری؟ [= جوید ،

 .9قرصت رو خوردی؟ [= قورگ داد ،
 .10پیش از صبحانه یک لیوا آب بتور =[ .نوشید ،
به ایی ترتیب میتوا مالحظه کرد که فع «خورد » با مفهوم اصةلی «جویةد و سةپ
فةةرو بةةرد مةةواد لةةذایی از راه گلةةو و بلعیةةد آ » (انةةوری )957 :1382 ،بةةهمثاب ة فعةةالیتی
فیزیولوژیکی از چندیی معنی برخوردار میشود که دستکم در مةورد ایةی چنةد ناونةه بةه
مفهوم اولی ایی فع ربط دارد.
«خورد » در قالب فع سبک در مطالعاگ متعددی بهویژه از منظر زبا شناسةی شةناختی
مورد بررسی قرار گرفته است .در ایی رویکرد صورگوةایی نظیةر «زخةم خةورد »« ،لطاةه
خورد »« ،تا خورد »« ،گره خورد »« ،فر خورد »« ،دست خورد »« ،سوز خةورد »« ،پةا
1
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خورد »« ،سةیلی خةورد »« ،لتةد خةورد »« ،مشةت خةورد »« ،چةاقو خةورد »« ،شاشةیر
خةةورد »« ،تیةةر خةةورد »« ،چکةةش خةةورد »« ،گةةود خةةورد »« ،لصةةه خةةورد »« ،نةةزود
خورد »« ،رشوه خةورد »« ،گةیم خةورد »« ،گرسةنتی خةورد »« ،سةرما خةورد »« ،پةود
خورد »« ،پیچ خورد »« ،تکا خورد »« ،وود خورد »« ،تلوتلو خورد » ،و جز آ بهمثابة
ترکیبوایی در نظر گرفته میشوندکه میتوا آنها را در قالب ناوداری فضةایی نشةا داد.
بر ایةی اسةاس ،فعة «خةورد » در مرکةز شةبکهای فضةایی قةرار مةیگیةرد و چهةار مقولة

«تحتتأثیر قةرار گةرفتی»« ،1آسةیب دیةد »« ،2حرکةت» ،3و «تصةاحب کةرد » 4در فضةای

معنةایی 5و حةةود محةةور اصةةلی واقةةع مةةیشةةوند .البتةه وةةر یةةک از ایةةی چهةةار مقولةةه نیةةز از

زیرمقولهوای دیتری برخوردارند که با توجه به نوع بار معنةایی خاصشةا  ،افعةاد متعةدد و

متتص به خود را دربرمیگیرند .برای ناونةه ،مقولة «حرکةت» دو زیرمقولة «چةرخش» 6و

«کلی» 7را شام میشود که افعاد «پیچ خورد » و «للت خورد » در زیرمقول «چةرخش» و
سةةه فع ة «تکةةا خةةورد »« ،وود خةةورد » ،و «سةةکندری خةةورد » در زیرمقول ة «کلةةی»

طبقةةهبنةةدی مةةیشةةوند یةةا مقول ة «آسةةیب دیةةد » از دو زیرمقول ة «شةةرایط» 8و «عواط ة »

9

برخوردار است .فع وای «گیم خورد » ،و «سرما خةورد » در زیرمقولة «شةرایط» و افعةاد
«عذاب خورد » و «لصه خورد » در زیرمقول «عواطة » قةرار مةیگیرنةد .بةه ایةی ترتیةب
میتوا مجاوع وسیعی از افعالی را طبقهبندی کرد کةه فعة سةبک «خةورد » در سةاخت

آنها شرکت دارد (فةامیلی .)150-158 :2008 ،10بةا در نظةر گةرفتی چنةیی رویکةردی ،وةر
ساختی در قالب یک مدخ واژگانی در متز ما خیره مةیشةود امةا وجةود واةیی مةدخ ،
امکا ساخت افعاد جدید را برایاةا فةراوم مةیکنةد .صةورتی کةه بةه ایةی شةک سةاخته

1

affected
suffering
3
motion
4
usurping
5
semantic space
6
rotation
7
general
8
condition
9
emotion
10
Family
2

 / 160بررسی چندمعنایی فعل «خوردن»؛ نمونهای از عدم کارایی ردهشناسی واژگانی

میشود ،از ترکیبپذیری نسبی 1برخوردار است ،به ایی معنی که معنةی کة سةاخت مةورد
نظرما بهگونهای برگرفته از ترکیب معانی اجزای سازندهاش است اما پیچیدهتر از آ است
که بتوا آ را صرفاً ترکیب معانی عناصر سازندة ساخت مورد نظر دانسةت .در مةورد فعة

«خورد » ،ور یک از مقولهوا که بهمثاب یک جزیره 2در نظر گرفته میشوند ،تنهةا برخةی از

خصوصیاگ کلی «خورد » را دربردارند (واا .)159 :
به اعتقاد بونوینی ،نباید چندمعنایی فع «خورد » را پدیدة زبانی جهانی به حساب آورد

(بونوینی )287 :2008 ،؛ ایی در حالی است که بر مبنای نترش چندمعنایی نامتناوی 3کةه از

سةةوی واینةةرایش ،)1966( 4الینةةز ( ،)1977کةةووی ،)1985( 5دیویدسةةی )1986( 6و پیةةروا

نظری مناسبت 7مورد تأیید قرار گرفتةه اسةت ،بةهدرسةتی مةیتةوا چنةدمعنایی ایةی واژه را

پدیدهای جهانی در نظر گرفت .بح

در باب چندمعنایی نامتناوی به معنی واژگانی 8مربوط

میشود ،به ایی معنةی کةه ایةی پدیةده معنةی واژهوةا و گةروهوةای تشةکی دونةدة جالةه را
دربرمیگیرد و معنی ک جاله را شام نایشود .در واقع ،بح

بر سةر ایةی اسةت کةه وةر

واژهای ،حتی ،ایر ،میتواند بةا توجةه بةه موقعیةتوةای متتلة

در جالةهوةای متفةاوگ،

بینهایت معنی واژگانی متتل

داشته باشد .به عبارگ دیتر ،ور واژه با توجه به بافت جاله

میتواند ور معنیای داشته باشد .اما نکته اینجاست که ور شةنوندهای ،بةدو وةیچ مشةکلی،
ایی معانی متعدد و متفاوگ را درک میکند .واقعیةت ایةی اسةت کةه درو بافةت ،وةر واژه

معنی تازهای پیدا میکند و ایی کار از طریم سازوکاری بهنام قیاس 9صورگ میگیةرد .بایةد

توجه کرد که تاةام معةانی یةک واژة چنةدمعنی بةهگونةهای نظةامیافتةه بةه وةم ربةط دارنةد
(الیکا .)187-188 :2008 ،10
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 .5ناکاراماادی رویکاارد ردهشناساای واژگااانی در ن یاایع چناادمعنایی فعاال

«خوردن»

به اعتقاد نتارندة ایی سطور ،آنچه در قالةب چنةدمعنایی فعة «خةورد » در اکثةر مطالعةاگ

مطرح شده است ،نظیر ناونهوایی که تا ایی بتش از مقاله معرفی شد ،چندمعنایی به حساب
نایآید زیرا قرار است دستکم در ایی مقاله فقط یک واژه و در اینجةا «خةورد » از چنةد
معنی متفاوگ ،ولی مرتبط به وم برخوردار باشد ،نةه ترکیةب ایةی واژه بةا واژهای دیتةر .بةه
عبارگ دیتةر ،آنچةه در نوشةت حا،ةر بةهمثابة چنةدمعنایی فعة «خةورد » در نظةر گرفتةه
میشود ،ویچیک از صورگوایی نیست که میتوا در قالب فع سبک طبقهبندی کرد .در
مکالااگ روزمةرة فارسةیزبانةا ناونةهوةای متعةددی از کةاربرد فعة «خةورد » بةه چشةم
میخورد که ور یک معنی متفاوتی را به دست میدوند .به عبارگ دیتر ،در ایةی کاربردوةا
فع «خورد » بهتنهایی نقش فع جاله را ایفا میکند نه در ترکیب با اسم یةا عناصةر دیتةر
جاله .فع «خورد » با تاام معانی متعددش در یک مدخ فرون ،لتت درج شده اسةت و
ایی مسئله نشا میدود که واژة «خورد » را بایةد چنةد معنةی در نظةر گرفةت .مةواردی از
کاربردوای متعدد ایی فع در زبا فارسی را میتوا در ناونهوای  11تةا  41مشةاوده کةرد
که ویچیک در معنی اصلی ایی فع بهمثاب عا «جوید و سپ

فرو برد مواد لةذایی از

راه دوا و گلو و بلعید آ » به کار نرفتهاند .منظور از معنی اصلی ،بینشةا تةریی معنةیای
است که بهدلی کاربرد بسیار زیاد در میا ستنتویا زبا  ،پیش از سایر معانی واژه به متةز
انسا متبادر میشود و بسامد باالیی دارد.
 .11علی آب خورد( .آشامید )

 .12ک حقوقت رو بیتودی خوردی ،رفت؟ (ودر داد )
 .13حقم رو خورد( .بهناروا امواد و دارایی کسی را تصر

کرد )

 .14به نظرگ او کلید به ایی قف میخوره؟ (جفت شد و جای گرفتی)

 .15باالخره او چکاهوا به پاگ خورد یا نخورد؟ (مناسب و اندازه بود )
 .16الستیکوای ماشینم خورده شدند( .سایید )

 .17آدم رو با چشااش میخوره( .با ووس و لذگ به کسی نتاه کرد )
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 .18تا منو دید ،حرفش رو خورد( .فروخورد )

 .19لباسوا رو پهی کی بیرو  ،آفتاب بخورند( .در معرض چیزی قرار گرفتی)

 .20ایی شاد گرد پشایه پوست گردنم رو خورد( .بر اثر سایش چیزی زبر مانند مو
یا پشم ،موجب ناراحتی پوست شد )

 .21پشت لباسم دکاه میخوره( .داشتی چیزی بهعنوا جزء وابسته و به کار رفتی بةا
آ )

 .22ما که تو ایی معامله حسابی خوردیم( .سود کرد )

 .23رن ،روسریاگ به لباست نمیخوره( .وااون ،و سازگار)

 .24ایی کوچه به خیابو اصلی میخوره( .راه داشتی و منتهی شد به جایی)
 .25تو دعوای دیروز حسابی ازش خوردم( .متلوب کسی شد در دعوا)

 .26ور چی داشتیم ،فروختیم خوردیم( .خرج کرد )

 .27تا وقتی داریم میخوریم ،بعدش خدا کریاه! (امرار معاش کرد )
 .28آقا ،آدرس ما به مسیرگ میخوره؟ (ومسو بود مقصدوا)
 .29تا میخورد ،زدمش( .قابلیت و تحا کتک را داشتی)
 .30از دستم حسابی خورد وا! (کتک خورد )

 .31دستم خورد بهش ،چرتش پرید( .تااس پیدا کرد )
 .32عجب بویی به دمالم خورد! (ح

کرد )

 .33تو اتوبا دو تا ماشیی خوردند به وم ،له شدند! (تصاد

کرد )

 .34چند دفعه بهت گفتم ایی کاروا رو نکی ،حاال خوردی؟ (نتیجةه و عاقبةت عاة
بدی را دید )

 .35ما امروز واهاش خوردیم به چراغ قرمز! (مواجه شد )

 .36وا تعطیلیوای امساد خورده به جاعه ،چه بدشانسیای! (ومزما شد )

 .37بسه دیته! متم رو خوردی! (ناراحت کرد )

 .38وای چه بچ نازی! میخوام بتورمش! (ابراز عشم و دوست داشتی)
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 .39تو راوروی دانشتاه خوردیم به وم( .رو در رو شد )

 .40پایهوای ایی میز حسابی خورده شده( .فرسوده و پوسیده شد )

 .41دیشب پشهوا گوشت تنم رو خوردند( .نیش زد )

با نتاوی دقیم به ایی ناونهوا میتوا دریافت که فع «خورد » با کای تفةاوگ معنةایی
در بافتوای متتل

به کار رفتةه اسةت و بةه بیةا راس« ،)33 :1981( 1درک معةانی  ...بةر

حسب مناسبت واژهوای تشکی دوندة جاله صورگ میگیرد» .به ایی ترتیب ،آنچه در زبةا
فارسی در باب چندمعنایی ایی فع دیده میشود ،میتواند تأییدی بر ایی ادعا باشد که وةیچ
واژهای در ویچ زبانی نایتواند از چندمعنایی برخوردار نباشد ،و در واقع ایةی وةمنشةینی بةا
سایر واژهوای جاله است که معانی متعددی از واژة مورد نظرما را به دست میدوند و آ

را معنیدار 2میکنند .در بح

ردهشناختی نیز باید وقوع واژه در بافتوای متعدد را مةالک

شک گیری چندمعنایی دانست .اییکه درک معانی متتلة

و متفةاوگ فعة «خةورد » در

جالهوای گوناگو برای شنوندگا فارسیزبا ِ طبیعی بةدو مشةک صةورگ مةیگیةرد را
میتوا با در نظر گرفتی ناونهوایی از جاالگ  11تا  41مشاوده کرد .ویچ فارسیزبةانی بةا
شنید جال «تو راوروی دانشتاه خوردیم به وةم» دچةار مشةک درک معنةی ناةیشةود و
بهراحتی میتواند بیی ایی «خورد » و «خورد » در جال «وا تعطیلیوای امساد خورده بةه
جاعه» تاایز معنایی قا شود .با توجه به تحلی فع «خورد » و امکا تعاةیم آ بةه سةایر
واژهوای زبا وای طبیعی میتوا بهخوبی دریافت که بح

دربةارة معنةی در سةطح واژه بةا

تاامی ظاور موجهاش ویچگاه در قالب واژهوای منفرد و خارج از بافت امکا طرح دقیم و
بررسی قطعی ناییابد .ایی نکتهای است که باروا در آرای متتصصا مطرح شةده اسةت و
بهویژه الینز ( )104-105 :1995بهونتام بح
دارد .در اینجا بح

دربةارة معنةیشناسةی واژگةانی بةه آ اشةاره

بر سر ایی است که چتونه میتوا بدو دخالت واژهوای ومنشةیی در

سطح یک جاله ،مفهوم ور واژه را تعییی کةرد و ایةی مفهةوم را در قالةب اصةطالحی نظیةر

«مفهوم اصلی» یةا «معنةی پایةه» 3معرفةی کةرد .آنچةه در مقالة حا،ةر در قالةب ردهشناسةی

1

Ross
meaningful
3
basic meaning
2
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واژگانی مطرح شد ،مشتص میسازد که ردهشناسی واژگانی زمانی معتبر میناایةد کةه مةا
به وویت صوری و معنایی ور واژه مستق از واژهوای وةمنشةیی بةاور داشةته باشةیم .ایةی در
حالی است که ویچ واژهای از چنیی وویتی ،حتی در سطح مطالعاگ صرفی یةا نحةوی زبةا
نیز برخوردار نیست .برای ناونه ،به مثادوای  42تا  44توجه کنید:
 .42خوبان واه جاعند.

 .43عجب ماشیی خوبی خریده!

 .44برادرم خوب میدود.

با توجه به ناونهوای  42تا  44میتوا بهدرستی دریافةت کةه مةا حتةی مقولة دسةتوری
بسیاری از واژهوای زبا را بدو واحدوای ومنشیی نایتةوانیم معلةوم کنةیم و مةثالً مةدعی
شویم که «خوب» پیش از حضور در یةک جالةه از مقولة دسةتوری خاصةی ،ماننةد صةفت
برخوردار است .مشک عاده زمانی مطرح میشود که ما به سطح مطالع معنی برویم و قرار
باشد «معنی اصلی» یک واژه را معلوم کنیم .با توجةه بةه ناونةهوةای  11تةا  41درک معةانی
متتل

«خورد » تنها زمانی ماکی است که ایی درک از طریم درک واژهوای ومنشیی بةا

ایی واژه صورگ گیرد.
بنابرایی از مقال حا،ر چنیی برمیآید که مجاوع وسیعی از دادهوای مةورد بررسةی در
ردهشناسی واژگانی نیز واواره با ایی مشک مواجهاند زیرا واژهوا مستق از یکةدیتر مةورد
بررسی قرار میگیرند و ایی در شرایطی است که حتی در مورد تکواژوای «دستوری» نیز بةا

معنی چندگانه 1مواجهایم .ناونهوای  45تا  49را در نظر بتیرید .حوزة معنایی مربوط به «بةا»
در مقاب جاله درو پرانتز کر شده است:

 .45می با دقت به حر اش گوش دادم( .بهدقت)
 .46او با پدرش به شیراز رفت( .بهواراه)

 .47او با اتوبوس به شیراز رفت( .بهوسیل )

 .48با احتساب نارة امتحا قبلیاش ،باالخره قبود شد( .در نظر گرفتی)
 .49با صورگ به زمیی خورد.

multiple meaning

1
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با توجه به ناونهوای باال ،اگر ما حر

ا،اف «با» را مستق از واحدوای ومنشیی در نظر

بتیریم ،ظاوراً معنی اصلی آ را باید واا معنیای به حساب آوریم که در ناون  47آمةده
است .ایی در حالی است که به نظر میرسد معنی اصلی «با» معنیای است کةه در جالة 49
به کار رفته است زیرا ویچ واحد جایتزینی برای ایی کاربرد «با» نایتةوا در زبةا فارسةی
یافت .به ایی ترتیب ،چنیی مینااید که واژهوا مستق از بافت معنةی دارنةد امةا معنةیدار بةه
حساب نایآیند؛ و اگر چنیی فر،ی درست باشد ،باید مدعی شویم بةدو حضةور «بافةت»
بررسی وویت معنایی واژهوا مستق از یکدیتر امکا پذیر نتواود بود.

گوکر ) 2003( 1دقیق ًا به وایی نکتةه اشةاره دارد و بةر ایةی بةاور اسةت کةه وةیچ واژهای

نایتواند معنی داشته باشد .مسلااً گوکر نتستیی کسی نیست که به ایی نکته اشاره میکنةد.

سابق ایی نوع نترش به معنی واژه دستکم به آرای کوایی 2بازمیگردد که حتةی جالةه را
فاقد معنی میدانست و معتقد بود وةر جالةهای بةر حسةب بافةت واةا معنةایی را دارد کةه
گوینده میخواود داشته باشد (سورو.)2006 ،3

 .6نتیجهگیری

مقایس چندمعنایی فع «خورد » در دو زبا آسیایی با زبا فارسی بهروشنی نشا مةیدوةد

که فع مورد نظر در زبا فارسی از چندمعنایی قاب مالحظةهای برخةوردار اسةت .بةدو در
نظر گرفتی تعداد افعالی که بهصورگ ترکیبی از ایی فع سةاخته مةیشةوند و «خةورد » در
آنها نقش فع سبک را ایفا میکند ،تعداد معانیای که از ایةی فعة در بافةتوةای متتلة
حاص میشود بسیار قاب توجه مینااید .چنیی به نظر میرسد که «خورد » در زبا فارسةی
یکی از پرکاربردتریی افعاد چندمعنی است .با توجه به کاربرد ایی فع در زبةا وةای مةورد
بررسی در نوشت حا،ر ،میتوا گفت که میزا گستردگی چنةدمعنایی از زبةانی بةه زبةا
دیتر متفاوگ است و گستردگی آ در زبا فارسی ،دستکم در مةورد فعة «خةورد » از
سایر زبا وای بررسیشده در ایی مقالةه چشةاتیرتر اسةت .بةر مبنةای رویکةرد مةورد تأییةد

1

Gauker
Quine
3
Severo
2
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چندمعنایی نامتناوی ،چندمعنایی را باید پدیدة زبانی جهانی دانست و البته فع «خورد » نیةز
از ایی قاعده مستثنی نیست .بر ایی اساس ،وةر واژهای مةیتوانةد بةا توجةه بةه موقعیةتوةای
در انواع جاالگ ،از بینهایت معنی واژگانی متتل

متتل

برخوردار باشد؛ به ایةی معنةی

که ور واژه با توجه به بافت جاله میتواند ور معنیای داشته باشد اما ایی مسةئله مشةکلی در
درک ایی معانی متعدد از سوی شنونده ایجاد نایکند .مقال حا،ر نشةا مةیدوةد کةه وةر
چند بح

در باب معنی در سطح واژه بهظاور موجه مینااید اما تبییی دقیم معنةیدار بةود

واژهوا ویچگاه در قالب واژهوای منفرد و بیرو از بافت امکا پذیر ناینااید .بدو در نظر
گرفتی واژهوای ومنشیی در سطح جاله ،نایتوا مفهوم ور واژه را تعییی کةرد یةا «مفهةوم
اصلی» آ را به دست داد.
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Abstract

Polysemy is a linguistic phenomenon which is studied in semantics
and lexical typology. Linguists have studied polysemy of verb
“eating” in many different languages in lexical typology which is a
sub-branch of semantic typology. This article tries to trace different
studies in polysemy of the verb “eating” in some Asian languages
and prove that in frame of lexical typology we cannot have an
explicit explanation of polysemy of the verb “xordan” in Persian
because the exact explanation of meaningfulness of words out of
context is impossible. The central idea of the article is that words
occurring in different contexts cause polysemy and since all words
have infinite polysemy and because contexts of a word are different
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and differ from one language to another, lexical typology which
studies words out of context is inefficient in explaining polysemy
. Keywords: polysemy, semantic typology, lexical typology,
infinite polysemy.

