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Abstract 
The classification of words for organization and easy access to their various dimensions, as well 

as the aggregation of information, is one of the topics that has long been the focus of attention of 

researchers in the field of conceptoloy and terminology. This research has two objectives. First, 

to classify a selection of content words in Moein Dictionary based on the approaches of Felber 

(1984) and Langacker (2008, 2013), in order to examine the capability and efficiency of 

approaches in classifying the general words of dictionary, as well as the possibility of combining 

the approaches and achieving a more comprehensive paradigm. Second, to identify and 

categorize the underlying concepts of the entries extracted from dictionary via conceptology, and 

compare the advantages and disadvantages with the classifications of Felber and Langacker. The 

data includes 990 content words extracted from the Moein dictionary, by the random sampling 

method. The results of the study show that Felber and Langacker’s classifications and the 

combination do not possess the essential efficiency to classify all words in the dictionary. Thus, 

the solution found in the conceptology of lexical entries, as a result of which 45 concepts were 

identified and presented as a unified model. 

Keywords: conceptology, terminology, intrinsic characteristics, extrinsic characteristics, 
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 مقالة پژوهشی

 معین   لغت فرهنگمحتوایی  یاه واژهمفهومی  بندی طبقهارزیابی دیدگاه فلبر و النگاکر در 

 3اکبر خمیجانی فراهانی ، علی2مریم ایرجی ،1مریم حکیمی

شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی،  استادیار زبان -2 .جنوب، تهران، ایران شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران  دانشجوی دکتری زبان -1

 .، ایران تهرانها و ادبیات خارجی،  زبان ةدانشکدشناسی، دانشگاه تهران،  زباندانشیار  -3 .واحد تهران مرکز، تهران، ایران

 17/6/1399پذیرش:   17/5/1399 دریافت:

 چکیده

العات، از موضوعاتی است که از اطّ  همچنین تجمیع  ها وبه ابعاد مختلف آن آسان   ساماندهی و دسترسی منظور  ها به بندی واژه طبقه

هددف   دارد.دو هدف عمدده   حاضرپژوهش بوده است.   گرانپژوهش  هشناسی مورد توجّ شناسی و اصطالح هومدیرباز در حوزة مف

لغدت    فرهنگ محتوایی های واژه( منتخبی از 2013 و 2008النگاکر ) ( و 1984فلبر )  ل این است که براساس دو رویکرد مفهومی اوّ
تلفید  دو   امکدان لغت و نیز   فرهنگاین عمومی های  واژه بندی طبقه دو رویکرد درتا کارایی این  کندبندیِ معنایی  به طبقهرا  معین

های مستخرج از فرهنگ لغت  شناسیِ مدخل را بررسی کند. هدف دوم این است که با مفهوم تر جامع ای  انگاره رویکرد و دستیابی به

بنددی فلبدر و    آمده را بدا دو طبقده   دست بندیِ به ا و معایب طبقهبندی کند و مزای ها را شناسایی و دستهمفاهیم زیربنایی آن گفته،پیش

مند از فرهندگ معدین اسدتخراج     روش تصادفی نظامواژة محتوایی است که به (990 ) های پژوهش شامل النگاکر مقایسه نماید. داده

های فرهنگ لغت را  بندی همۀ واژه رای طبقهکدام کارایی الزم ب بندی فلبر و النگاکر هیچ دهد که طبقه نتایج پژوهش نشان میاند.  شده

های واژگدانی   شناسی مدخل حل را در مفهوم بنابراین، راه ؛رساند بندی جامع و کارآمدی نمی ندارند و تلفی  این دو نیز ما را به طبقه

 شد.و در قالب الگویی منسجم ارائه مفهوم شناسایی  (45)تعداد  ،یافتیم که درنتیجۀ آن

 .نگاری بیرونی، فرهنگ ویژگی درونی، ویژگیشناسی،  شناسی، اصطالح مفهوم :ها کلیدواژه
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 مهمقدّ -1

یدت ایدن   اهمّدهنددة  نشدان  ،های لغات  فرهنگفراوانی  ع ونگاری در ایران و جهان و تنوّ قدمت فرهنگ

نگاری  یکی از مسائل و موضوعاتی که با فرهنگشناسی است.  های علم زبان یکی از شاخه مثابۀ حوزه به

 از هدا  معندایی و دسدتوری واژه   بنددی  طبقه. 1هاست بندی واژه بقهبحث ط ،دارد رابطۀ مستقیم و تنگاتنگ

گدران،  میدان ایدن پدژوهش    از اسدت.  مندان به این حدوزه بدوده   هگران و عالقپژوهش هتوجّ مورد دیرباز

برای  را 3شناسی مفهوم واژة و هداشت  زیادیه توجّ موضوعاین به  ،است س شنا که اصطالح ،2 فلبر   هلموت

پیشدگامان    کده از   نیدز   4النگداکر اسدت.   هگرفتد  کدار هب  حوزه این در یخاصّ اصطالح منزلۀ هببار نخستین

 هدا  هواژ   ازمعنابنیاد ای  یبند طبقه ،خود در نظریۀ، است 5شناختی دستورگذار  و بنیان شناختی  شناسی نزبا

 .دهد می تشکیل این پژوهش را های نظری یکی از پایگاهکه   داده است  ارائه

فلبدر    ل این است که براساس دو رویکرد کند. هدف اوّ دو هدف اصلی را دنبال میوشتار پیش رو ن 

تا کند بندی  را طبقه لغت معین فرهنگ های محتوایی  ( منتخبی از واژه2013 و 2008النگاکر ) ( و 1984)

همچندین امکدان   لغدت و   های عمومی ایدن فرهندگ    بندی واژه قابلیت و کارایی این دو رویکرد در طبقه

تر را بررسی کند. هدف دوم پژوهش این است  جامع ای  و دستیابی به انگاره گفتهپیشتلفی  دو رویکرد 

بنددی   بپردازد و پس از شناسایی و دسدته  فرهنگ لغت معینهای مستخرج از  شناسیِ مدخل که به مفهوم

بنددی فلبدر و النگداکر     را بدا دو طبقده  آمدده   دست بندی به ها، مزایا و معایب طبقه مفاهیم زیربنایی مدخل

( 1ندد از  ) اشدوند کده عبدارت    پرسدش اصدلی مطدرح مدی     سده در ایدن راسدتا،    کند.مقایسه و ارزیابی 

 فرهنگ لغت معینعمومی   های قابلیت استفاده در واژهتا چه حد فلبر و النگاکر   مفهومیِ های بندی طبقه

( 3تدر دسدت یافدت؟ )    ای جدامع  را تلفی  نمود و به انگداره  بندی طبقهاین دو  توان میآیا  ( 2دارند؟ ) را

شناسدی   بنددی حاصدل از مفهدوم    طبقهبرده کارایی الزم را نداشته باشند، بندی نام درصورتی که دو طبقه

 ؟خواهد داشت واژگانی چه مزایایی نسبت به آن دوهای  مدخل

لدی بدرای مطالعده و    اسدت کده اوّ   اینحاضر دلیل استفاده از دو رویکرد فلبر و النگاکر در پژوهش 

های  بندی همۀ واژه ا دومی به طبقهامّ ؛ها( ارائه شده است نامه صی )یا اصطالحهای تخصّ نگارش فرهنگ

پردازد. هدف این است کده بدا آزمدودن کدارایی ایدن دو رویکدرد        صی میعمومی و تخصّ جملهزبان از
                                                                                                                                                              
1. lexical classification 
2. H. Felber 
3. Conceptology 
4. R. W. Langacker 
5. Cognitive Grammar 
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هدا و  های زبان فارسی، امکان تلفی  آن لغت  گترین و معتبرترین فرهن های یکی از معروف کمک واژه به

افدزون   شود؛صی، ارزیابی ها، خواه عمومی و خواه تخصّ بندی واژه ای جامع برای طبقه دستیابی به انگاره

بنددی معندایی    ای کارآمدد بدرای طبقده    گیری انگاره بر این، درصورتی که تلفی  این دو رویکرد به شکل

بندی  طبقه های فرهنگ معین، به شناختی از مدخل با انجام تحلیلی مفهومکوشیم می ها منجر نشود، مدخل

 تر و کارآمدتری دست یابیم. جامع

بنددی   ب فرهنگستان زبان و ادب فارسی را براساس طبقهواژة مصوّ (1717)( تعداد 1382پرویزی )

ها )درونی یا بیرونی( و  ویژگی بندی دوگانۀ فلبر از ه به طبقهوجّ( بررسی کرده است. وی با ت1984فلبر )

صدی بررسدی کدرده    در دو حدوزة عمدومی و تخصّ  را ب فرهنگستان های مصوّ ها، واژهآن 1های زیرطبقه

های پیشنهادی فلبر، سه ویژگدی دیگدر    بر ویژگیافزون  ها، بندی دقی  واژه منظور طبقهاست. پرویزی به

 کار برده است. حاصل را به شامل شباهت، قابلیت و نتیجه/

 چدارچوب  استرا بررسی کرده  فارسی زبان سازی واژه در شناسی مفهوم موضوع( 1387) ناعتیص

 4شدناختی  معناشناسی و 3گرا نقش دستور ،2ساختارگرا معناشناسی رویکرد سه برپایۀ ،پژوهش این نظری

با  شدهبیان هایمفهوم مراتبی سلسله بندیدسته توانمیصناعتی  پژوهش دستاوردهای ترین مهم از. است

صدناعتی مفداهیم را در    .برد نام را صیتخصّ و عمومی قلمرو دو در بمرکّ و مشت  های صفت و ها اسم

های  زیردسته ،دو مقولۀ ماهیت و کیفیتبرای  و بندی کرده یند تقسیمای ماهیت، کیفیت و فرسه دستۀ کلّ

 شناسایی کرده است. دیمتعدّ

 حمل ةحوز  دررا فارسی  فرهنگستان زبان و ادب  بمصوّ های ( معناشناختی واژه1390) باقرالهاشمی

هدای   که ویژگدی   دهد ی پژوهش نشان می. نتایج کلّ استبررسی کرده  فلبر  دیدگاه شهری از درون نقل  و

  دیگری درهای  افزودن ویژگی ،نیست و برای تکمیل آن ها  بندی تمامی واژه فلبر قادر به طبقه ةشد مطرح

 دو (،1995) 5هدوفر  وایسدن  گاندۀ  پدانزده  تقسیمات از ویژگی بنابراین، پنج الزم است؛ها  بندی واژه طبقه

های فلبر افزوده و تحلیدل   به ویژگی از خود نگارنده ویژگی سه و (1382) پرویزی بندی طبقه از ویژگی

 ها انجام داده است.ها را براساس آن داده

ه ( کده در بخدش بعددی بده آن پرداختد     1984بر دیدگاه فلبر )افزون  گران خارجی،میان پژوهش در
                                                                                                                                                              
1. subclass 

2. structuralist semantics 

3. functional grammar 

4. cognitive semantics 

5. P. Weissenhofer 



 1399، زمستان 4شمارة های غرب ایران، دورة هشتم،  ها و گویش / فصلنامۀ مطالعات زبان24

 شناسدی  زمینۀ مفهوم گرانی است که جزو پیشتازان درنیز یکی از پژوهش (1995) هوفر وایسن ،شود می

، مفهوم 1سازی واژهشناسی و  شناسی، معنی نظریۀ اصطالحدر شناسی  مفهومد. وی در کتاب آی میشمار به

هایی است که به اشدیا  یدا    صهل از مشخّداند که متشکّ تی میر یا نمود ذهنی در سطح شناخرا واحد تفکّ

جهانی هستند که مسدتقل از هدر    ، مفاهیم واحدهاییهوفر سنواینظر  شوند. از سب میتمنطبقات اشیا  

بدرای   ایگانده  بنددی پدانزده   طبقهگر، پژوهش شوند. این طور مستقل یافت می زبان و هر عبارت زبانی به

مرکب مربوط به ورزش  - ب و مشت صی مشت ، مرکّهای تخصّ ت که براساس واژهمفاهیم ارائه داده اس

 بال ارائه شده است. بیس

 نظری  مبانی -2

( 2013 و 2008دو دیدگاه است، یکی دستور شناختی النگداکر )  شاملچارچوب نظری پژوهش حاضر 

بندی معنایی  طبقهچگونگی  واه این دو دیدگ در ادامهبنابراین،  ؛(1984بندی معنایی فلبر ) و دیگری طبقه

 .شود میبررسی معرّفی ها ها در آن واژه

 النگاکر ناختیش دستور -2-1

 اساسی واحدهای 2نمادین ساختارهاین انسان دارای ماهیت نمادین بوده و زبا ،دیدگاه دستورشناختی از

 .4واجدی  ختارسدا  یدک  بدا  3معندایی  سداختار  یک شدگی جفت از عبارت است نمادین ساختار ند.ازبان

ندد از  سداختارهای   انیاز برای توصیف زبان عبدارت  است که تنها ساختارهای موردباور  النگاکر بر این

هدای   فده دیگر، وی دسدتور زبدان را شدامل م لّ    بیانبه ؛نمادینساختارهای واجی و ساختارهای معنایی، 

 داند. را نمادین می دارد و همۀ زبانه نگاهی یکپارچیت زبان داند، بلکه به کلّ نمی هم از متمایز و مستقل

های ذهندی دارد   سازی مفهوم ساختار معنایی ریشه در. (1987)النگاکر،  ان معنادار استدرنتیجه، همۀ زب

 5تنها آواها، بلکه حرکات چهره و بدن یابند. ساختار واجی نه ی میشکل معناهای زبانی بروز و تجلّ که به

. این دو ساختار معنایی و واجدی  (2008د )النگاکر، شو ( را نیز شامل می)خط 6های نوشتاری و بازنمایی

 دهند. مجموع ساختار نمادین را تشکیل میدر پیوند باهم و در

بسدیار   یمفهدوم  موجودیتکند.  می بازنماییرا  7یموجودیت دستورشناختی، هر عبارت زبانی از نظر
                                                                                                                                                              
1. Conceptology in Terminology Theory, Semantics and Word-Formation 
2. symbolic structure 
3. semantic structure 
4. phonological structure 
5. gestures 
6. orthographic representations 
7. entity 
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ها،  چیزها، رابطه داد، مثلکرد یا به آن ارجاع  که بتوان آن را درکشود میهرچیزی  شامل ی است کهکلّ

هم  چیزباشد.  2رابطهیا  1چیزتواند  ی میطور کلّ به . موجودیت...ها و ، مکانتغییراتها،  ها، کیفیت کمیت

سدایر  از مقولدۀ اسدم اسدت.     ،بیدان کندد  را  چیدز یدک  هر عبارتی که باشد و هم انتزاعی. عینی  تواند می

 هستند.  رابطه گربیان و حرف اضافه ، قیدصفتفعل، د های واژگانی مانن مقوله

ا امّد  ؛دهدد  میان دو یا چند موجودیت را نشان می 3ها در اینجاست که فعل رابطۀ فرایندیتفاوت این

ها به دو دسدتۀ   اسمدر دستورشناختی  اشاره دارند. 4یفرایند ای غیر رابطهصفت و قید و حرف اضافه به 

 8حالتی /ایستایی و 7نیز به دو دستۀ کنشی ها . فعل6ناپذیر شمارشو  5پذیر رششوند  شما می ی تقسیمکلّ

  ...مانند پختن، شکستن، دویدن و ؛شوند. فعل کنشی فعلی است که به کنش یا عمل اشاره دارد تقسیم می

ندی ب بنابراین، طبقه ؛مانند باورداشتن ؛گر حالت یا وضعیت استفعلی است که بیان حالتی /فعل ایستایی

 صورت نمودار زیر خواهد بود. واژگانی در دستورشناختی به

 
 النگاکر شناختی  واژگانی در دستور بندی طبقه. 1 شکل

 فلبر مفهومی بندی طبقه -2-2

 .است  داشته ای  ویژه هتوجّها  واژهمفهومی  بندی طبقهبه که  است شناسانی  ازجمله اصطالح فلبرت هلمو

                                                                                                                                                              
1. thing 
2. relationship 
3. processual relationship 

4. nonprocessual relationship 

5. count nouns 

6. mass nouns 

7. active 

8. stative 
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 اصدطالحی  مثابدۀ   به را شناسی  مفهوم   ةنوشت و واژ  (1984) سال در  را  1اسیشن مبانی اصطالحکتاب  وی

بنابده تعریدف فلبدر، مفداهیم     (. 1390  الهاشدمی،  )بداقر  بدرد   کدار شناسی بده اصطالح  ةحوز صی، درتخصّ

یدا   تواند تنها یک شی  را بازنمایی کند ا هستند و هر مفهوم میبازنمودهایی ذهنی از اشیا  منفرد و مجزّ

بدر  افدزون   توانندد  اندد. مفداهیم مدی    های خدا  مشدترک   ای از چند شی  که در برخی کیفیت مجموعه

هدا )کده بدا صدفت یدا اسدم بیدان         شوند(، بازنمود ذهندی کیفیدت   موجودات یا اشیا  )که با اسم بیان می

ابط )کده بدا قیدد،    ها یا رو ها، موقعیت ی مکانشوند(، و حتّ ها )که با فعل یا اسم بیان می شوند(، کنش می

تواندد از ترکیدب    بر این، هر مفهوم مدی افزون  ؛شوند( نیز باشند حرف اضافه، حرف ربط یا اسم بیان می

 مفهوم عنصری از  2 ویژگیاست که هر   معتقد(. فلبر 115  1984وجود آید )فلبر، چند مفهوم دیگر نیز به

هدا   ویژگدی خود . (117  1984)رود  کار میبه  شی  نی ازمعیّ  کیفیت تشخیص یا برای توصیفکه است 

بندی مفاهیم و تشکیل اصطالحات مدرتبط بدا    اند و برای مقایسۀ مفاهیم با یکدیگر، رده نیز از نوع مفهوم

 ند.شو مفاهیم استفاده می

 قراردادی به هر نماد 3اصطالح، وی دیدگاه از هاست. شناسی فلبر مبتنی بر مفاهیم و ویژگی اصطالح 

فلبدر   (.1  1984شدده باشدد )فلبدر،     گر مفهومی در یک حوزة موضوعیِ تعریدف شود که بیان اطالق می

 4 هدای دروندی   ویژگی کند  ی تقسیم مینظر عملی به دو دستۀ کلّها را از نقطه ویژگی( 117-118  1984)

 .5های بیرونی و ویژگی )یا ذاتی(

 ....و 9رنگ ،8)یا ماده( جنس ،7اندازه،  6کلش  به  مربوط  های ویژگی  ویژه هدرونی  ب های ویژگی -1

 .قرمز (نور)  تیز دندانه (ةارّ)   چوبی (میز)مثال  

 هدای  ویژگدی  و 10کداری    هدای  ویژگدی   شدوند   خدود بده دو دسدته تقسدیم مدی      بیرونی  های ویژگی -2

 .11خاستگاهی  

                                                                                                                                                              
1. Terminology Manual 

2. chrachteristic 

3. term 

4. intrinsic characteristics 

5. extrinsic characteristics 

6. shap 

7. size 

8. material  

9. colour 

10. characterristics of purpose 

11. characteristics of origin  
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 ؛5مجموعه  یک در  وضعیت ،4جایگاه ،3کارکرد ،2عملکرد ،1کاربردشامل   کاری   های ویژگی الف.

 .آزمایش (لولۀ)  عقب (چرخِ) ه( برای برش صاف)ارّ مثال 

 کشدور  ،10تولیدکننده، 9مخترع ،8کننده توصیف، 7کاشف، 6تولید روششامل  خاستگاهی های   ویژگیب. 

 .12کننده مینأ، ت11خاستگاهی  

 .Tمدل فورد  هندسۀ اقلیدسیمثال  

نظدر   های ساده تنها بر یک خصلت از شی  مدورد  ؛ ویژگیتوانند ساده یا پیچیده باشند ها می ویژگی 

یدا   تیدز  دندانهدیگرند، مانند   های پیچیده ترکیبی از دو یا چند ویژگی ا ویژگی؛ امّقرمزداللت دارند، مانند 

 دهد. ( نشان می1984نظر فلبر ) ها را از بندی واژه نمودار زیر طبقه .بلندقد

 
 (1984دیدگاه فلبر ) ها از بندی ویژگی طبقه. 2شکل 

 روش پژوهش -3

 فارسدی  فرهنگ ازمند  برداری تصادفی نظام روش نمونههای آن به بنیاد است و داده پیکره حاضرش پژوه
                                                                                                                                                              
1. application 
2. performance 
3. function 
4. location 
5. position in the assembly 
6. method of manufacture 
7. discoverer 
8. describer 
9. innovator 
10. producer 
11. country of origin 
12. supplier 

 ها ویژگی

 درونی بیرونی

 شکل کاری خاستگاهی

 اندازه

 جنس

 رنگ

 کاربرد

 کارکرد

 عملکرد

 جایگاه

 روش تولید

کننده توصیف  

 کاشف

 مخترع

مجموعه  یک در  وضعیت  تولیدکننده 

اهکشور خاستگ  

کننده تامین  
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جلدی فرهنگ معدین اسدتفاده    که از نسخۀ یکگفته شود است سته شای. ندا شده  استخراج (1387) معین 

میدان   از ها به ایدن ترتیدب صدورت پدذیرفت کده      استخراج دادهجلدی آن.  شنه نسخۀ ششده است و 

طدور   بده واژه  (30) تعدداد   معدین  فرهندگ   در ی فارسیالفبا  حرف  (33 )هریک از های مربوط به  مدخل

 تصادفی انتخاب شد. 

 حدرف ) 1نقشدی د و نده  باشد  محتوایی نوع از  که واژه باید معیار لحاظ شد اینها  انتخاب واژهبرای  

کده   شدد هایی وارد فهرست  واژهنهایت  درعبارت دیگر، بهربط نباشند(؛  حرف  یا  اضافه عریف، حرفت

واژه اسدتخراج شدد. پدس از     (990)ترتیب، در مجمدوع تعدداد   . بدینهستند یا مصدر قید، اسم، صفت

 پدنج هایی با  دولها در ج نخست داده انجام شد. یکیفی و کمّ ها با دو روشها، تحلیل آن گردآوری داده

 توصدیف  دوم سدتون در شدد.   را شدامل مدی   لغت فرهنگ  واژه در مدخل لاوّن ستوتنظیم شدند.  ستون

اختصدا    لغت فرهنگ  در  یمعنای توصیفبه  سوم ستون .وارد شد غتل فرهنگ درشده  ارائه دستوری

بندی آن  طبقه   مپنج ستون در فلبر و  براساس دیدگاه معنایی مدخلبندی  م طبقهچهار ستون در شد. داده 

  ارائه شده است. النگاکر اساس دستورشناختی بر

شدده براسداس دو    هدای اسدتخراج   دادهبنددی   دسدته شامل  لاوّبخش تحلیل در دو بخش انجام شد.  

هدای   شناسدی مددخل   بود. بخش دوم شدامل مفهدوم  ( 2013 و 2008)و النگاکر  (1984) بندی فلبر طبقه

ها بود که در  بندی مفاهیم زیربنایی این مدخل و شناسایی و طبقه فرهنگ معیناز  شده واژگانی استخراج

های واژگانی اسم، صفت و قیدد پیشدنهاد    مقولهبندی  ای جامع برای تحلیل و طبقه عنوان انگاره نهایت به

النگاکر آمده در پژوهش در مقایسه با رویکرد فلبر و  دست بندی به همچنین مزایا و معایب طبقه ؛دشو می

 د.ش ارزیابی

 ها داده تحلیل -4

انتخداب شدد.    فرهنگ فارسی معینز ا واژة محتوایی از مقولۀ اسم، صفت یا قید (990)درمجموع تعداد 

 ؛( تحلیدل و بررسدی شددند   2013 و 2008( و النگداکر ) 1394بندی فلبر ) ها ابتدا براساس طبقه ین واژها

بنددی مفهدومی جدامع و کارآمدد روی      و دستیابی به طبقه بندی منظور رفع نواقص این دو طبقهسپس به

شرح ایدن دو مرحلده ارائده     در ادامهشناختی انجام شد.  های مستخرج از فرهنگ لغت تحلیل مفهوم داده

 د.شو می

                                                                                                                                                              
1. Function word 
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 ها براساس رویکرد فلبر و النگاکر بندی داده طبقه -4-1

که مشداهده   اند. چنان مونه ارائه شدهبرای ن فرهنگ معینهای مستخرج از  در جدول زیر تعدادی از واژه

النگداکر  و  فلبدر    براسداس دیددگاه  ترتیدب   بده  هدا  مددخل و پنجم جدول،  چهارمهای  ستونشود، در  می

 اند. بندی شده طبقه

 النگاکر و فلبر دیدگاهبراساس  معین  فارسی  فرهنگ در  محتوایی  های واژه تحلیل .(1 ) جدول

 ردیف
ل واژه در خمد

 فرهنگ لغت

توصیف 

 دستوری
 بندی فلبر طبقه توصیف معنایی

بندی  طبقه

 النگاکر

 روغن بپزند آنچه در آب ساده و بی مر.( .)  پز آب 1
 -خاستگاهی -بیرونی

 روش تولید

 -هرابط

 زمان بی

 )امر.( یآبخور 2
ظرفی فلزی یا بلورین که با آن آب خورند؛ 

 لیوان
 کاربرد -کاری -یرونیب

 -اسم

 ش.پ

 عملکرد -کاری -بیرونی گو الف ن؛ک شوخی )اِ فا.( گوی بذله 3
 -اسم

 ش.پ

 عملکرد -کاری -یرونیب آنکه بسیار خورد )اِ فا.( پرخور 4
 -اسم

 ش.پ

 )امر.( پادرختی 5
؛ افتد خورده که پای درخت می های کرم میوه

 چین دست
 جایگاه -کاری -یرونیب

 -اسم

 ش.پ

 جوین 6
( . 

 (تنسب
 جنس -درونی منسوب به جو ، نان جوین

 -رابطه

 زمان بی

 جنس -درونی زر و طال ازاندوده  )ا.( زراندود 7
 -اسم

 ش.پ

 )امر.( زردپی 8
فیبری و محکمی که عضله را به نسج 

 دهد استخوان پیوند می
 رنگ -درونی

 -اسم

 ش.پ

 ش.ن -اسم جایگاه -کاری -بیرونی نشستن شاه و امیر در اطاق محل )اِ مر.( نشین شاه 9

 اندازه -درونی طاس کوچک -1 )امصغد..( سکطا 10
 -اسم

 ش.پ

 ش.ن -اسم عملکرد -کاری -بیرونی گزیدن لب )امص.( گزه لب 11

 اندازه -درونی نوعی گلوله -نارنج کوچک )امصغد.( نارنجک 12
 -اسم

 ش.پ

 فا( .)  سنج وات 13
اندازه  با آن شده را مصرفوات آلتی که 

 دنگیر می
 دکاربر -کاری -بیرونی

 –رابطه 

 زمان بی
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( 1984)بنددی فلبدر    کده در طبقده  شدده اسدت    نمونده آورده بدرای   هایی فقط مدخل ،در جدول باال

هدای معندایی فلبدر     براسداس ویژگدی  توان  نمیرا  ها واژهواقعیت این است که بسیاری از ا امّ ؛گنجند می

ها را پوشش دهند.  وانند همۀ واژهت های پیشنهادی فلبر نمی دهد که ویژگی بندی کرد و این نشان می طبقه

براسداس   تدوان  ها را میاز آن (%7حدود ) مورد (74)واژة مستخرج از فرهنگ لغت، تنها  (990)ن ایماز 

بندی براسداس   های قابل طبقه ی مدخلدر جدول زیر آمار کلّ کرد.بندی  های پیشنهادی فلبر دسته ویژگی

 دیدگاه فلبر ارائه شده است.

 ها براساس دیدگاه فلبر ی مدخلبندی کلّ قه. طب(2)جدول 

 تعداد زیرطبقه ها بندی واژه طبقه

 ویژگی درونی

 4 جنس

 2 شکل

 4 اندازه

 7 رنگ

 ویژگی بیرونی

 کاری

 15 جایگاه

 23 عملکرد

 12 کاربرد

 4 کارکرد

 0 وضعیت در مجموعه

 خاستگاهی

 2 روش تولید

 0 تولیدکننده

 0 نندهک توصیف

 0 کاشف

 0 مخترع

 0 کننده مینأت

 1 کشور خاستگاه

 74 مجموع

گدر  واژه بیان (17)گنجد،  بندی فلبر می ای که در طبقه واژه (74)میان  دهد که از جدول باال نشان می

ژگی کاری گر ویها بیانمورد از آن (54)که  کنند واژه ویژگی بیرونی را بیان می (57)اند و  ویژگی درونی

آن دسدته   برایتنها  فلبر، معنایی دردیدگاه بندی طبقه .ندهست  گر ویژگی خاستگاهیمورد بیان (3)و تنها 

اسدامی   باشدند؛  مرکدب  - مشت یا    بمرکّمشت ،  لحاظ ساختمان صرفی  که از است   صیتخصّ اسامی از

ها وجود  چ جایگاهی برای برخی از مقولهبندی فلبر هی در طبقه. دنندار    بندی جایگاهی این طبقه  بسیط در



 31/ معین   فرهنگ لغتهای محتوایی  واژه مفهومیبندی  ارزیابی دیدگاه فلبر و النگاکر در طبقه

ر، اسامی خا ، اجزای سازنده، اسامی صوت و نیز مفاهیمی توان به اسامی مصغّ میان میندارد که از آن

 اشاره کرد.  ...مانند جمع، نوع، شباهت، زمان و

بنددی   صی ارائه شده اسدت، طبقده  نوع تخصّ هم ازبندی فلبر که تنها برای اسامی و آن برخالف طبقه

را  ...اسم، صفت، فعل، قید، حرف اضافه، حرف ربط، مصددر و  جملهاز های واژگانی النگاکر همۀ مقوله

 ؛هاسدت  برای همۀ انواع واژه یبندی عامّ بلکه طبقه ؛صی نیستهای تخصّ گیرد و منحصر به واژه می دربر

نگداکر گنجاندد. جددول زیدر     بندی ال توان در طبقه های واژگانی فرهنگ لغت را می بنابراین، همۀ مدخل

 ، اسدم پدذیر  گاندۀ النگداکر )اسدم شدمارش     هایی را که در هریدک از طبقدات سده    تعداد و درصد مدخل

دار در  کده رابطدۀ زمدان   گفتده شدود   الزم است  دهد. گنجند ارائه می زمان( می و رابطۀ بی ناپذیر شمارش

شوند،  های فرهنگ لغت درج نمی لها در مدخ که فعل آنجا ازشود و  ها را شامل می دستورشناختی فعل

 دار غایب است. در جدول زیر رابطۀ زمان

 النگاکر شناختی  براساس دستور ها مدخل یکلّ بندی طبقه .(3) جدول

 درصد تعداد ی معناییها زیرطبقه طبقات واژگانی

 اسم
 2/35 348 پذیر شمارش

 8/9 97 ناپذیر شمارش

 55 545 زمان رابطۀ بی صفت و قید

 100 990 وعمجم

تدوان براسداس    بررسدی را مدی   واژة مدورد  (990)توان مشاهده کرد، همۀ  که در جدول باال میچنان

ا مشکل امّ ؛ها را دارد بندی النگاکر قابلیت پوشش همۀ واژه د؛ یعنی طبقهکربندی  بندی النگاکر دسته طبقه

 ایها و قیدها را در طبقه همۀ صفت طوری که ی است؛ بهبندی النگاکر این است که بسیار کلّ اصلی طبقه

شناسی  ا کمک چندانی در مفهومامّ ؛بندی گرچه معنابنیاد است دهد. این طبقه قرار می زمان رابطۀ بینام  به

 کند ها نمیبندی مفهومی آن ها و طبقه واژه

تنها دیتِ دامنۀ پوشش آن است، زیرا محدو ،بندی فلبر ص شد که ضعف اصلی طبقهخّتا به اینجا مش

، ضدعف اصدلی   سدو دیگر ازگیدرد؛   می مرکب را دربر - ب یا مشت نوع مشت ، مرکّ صی ازاسامی تخصّ

بندی دقی   بودن بسیار زیاد آن است که استفاده از آن را در طبقهبندی النگاکر درجۀ شمولیت و عام طبقه

تدوان ایدن دو    مدی  آید که آیدا  پیش میپرسش  سازد. حال این عمل ناممکن میدرها  یات مدخلئو پرجز

بندی را با یکدیگر تلفی  کرد و اگر این کار صورت پدذیرد انگدارة تلفیقدی حاصدل از آن بده چده        طبقه

 صورت خواهد بود. 
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بندی النگاکر و فلبر وجود دارد، ایدن اسدت کده     ای که برای تلفی  دو طبقه رسد تنها شیوه نظر می به

غیدر قابدل   و  مارششقابل زیرطبقۀ  دارند و به دواشاره  کر به چیزهارویکرد النگاطبقۀ اسامی را که در 

سدپس   رد؛بسدیط تقسدیم کد    لحاظ ساختمان به دو زیرطبقۀ بسدیط و غیدر   ، ازشوند قسیم میت شمارش

ا این انگارة تلفیقی دو مشکل اساسی امّ اد؛بسیط قرار د فلبر را در زیر اسامی غیر ةشد فیهای معرّ ویژگی

 کند.  رو میههای واژگانی را با چالش روب ندی مدخلب که کارآیی آن در طبقهدارد 

شدود و   بسدیط را شدامل مدی    فلبر تنها اسامی غیدر  1های مفهومی  لین مشکل این است که زیرطبقهاوّ

مانند. درنتیجه،  ی و عام باقی میواژگانی در سطح بسیار کلّ یاههاسامی بسیط، صفت، قیدها و سایر مقول

هدای موجدود در    آید. مشکل دوم این است کده همدۀ زیرطبقده    دست نمیبه بندی متوازن و جامعی طبقه

ا در یک نقطده از نمدودار   نوع مفهومی و معنابنیاد هستند )چه در دیدگاه النگاکر و چه فلبر( امّ نمودار از

هم درست در نقطۀ الحاق دیدگاه فلبر به النگداکر اسدت. در   شویم و آن میرو روبه بندی صوری با طبقه

شوند. این  بسیط تقسیم می اسامی براساس ساختمان صوری خود به دو زیرطبقۀ بسیط و غیر ،قطهاین ن

کندد و آن را درمقدام یدک     یت انگارة تلفیقی را بدا مشدکل مواجده مدی    کلّ ،ناهماهنگی و عدم یکنواختی

یقدی  اندازد. وجود این دو مشدکل کده موجدب عددم کدارایی انگدارة تلف       بندی مفهومی از اعتبار می طبقه

 .شوده میکند که در بخش بعد به آن پرداخت هدایت می یجایگزین و جامع حلّ سوی راهما را به ،شود می

 های واژگانی شناسی مدخل مفهوم -4-2

شناسدی   ارائه شد، مفهدوم تر پیش بندی مفهومی مبتنی بر رویکرد النگاکر و فلبر که منظور تکمیل طبقه به

( و 1984اسدانی مانندد فلبدر )   شن است که اصطالح ای واژهشناسی  هوم. مفالزم استهای واژگانی  مدخل

د کده  برند  کار میای به اصطالحی پوششی برای اشاره به علم یا حوزه مثابۀ به آن را (1995هوفر ) وایسن

واحدد مطالعده    ،شناسدی  بندابراین، در مفهدوم   ؛دکن میرا مطالعه و بررسی مفهوم و مباحث مربوط به آن 

بنددی مفداهیم )باقرالهاشدمی،     طبقده  مانندد ، باشدمفهوم مرتبط با و هر چیزی که  مفهوم عبارت است از

 که ایشدة واژه زدایی (، مفهوم عبارت است از معنای اصلی و بافت69  2004) 2فیلد  باور به(. 72  1390

ع بده آن  ها یا رویدادها در جهدان واقعدی اسدت و درک واژه بدا ارجدا      ای از ماهیت گیرندة مجموعهدربر

دو یکی نیسدتند؛ بدرای   ا اینامّ دارد؛گیرد. مفهوم با معنا ارتباط نزدیکی  ها یا رویدادها صورت می ماهیت

ا ممکن اسدت مفهدوم   را بداند، پس مفهوم این واژه را در ذهن دارد، امّ عمومثال، اگر فردی معنای واژة 
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 (. 674  1994، 1سیمپسون آشر وولی معنای واژه را نداند ) ؛را در ذهن داشته باشد عمو

نظر گرفت.  ها در بندی مفاهیم زیربنایی معنای واژه معنای شناسایی و طبقه توان به شناسی را می مفهوم 

بررسی و  فرهنگ لغت معینشده از  های واژگانی استخراج یکایک مدخل الزم استشناسی  مفهومبرای 

توان  ها را چگونه میگر چه مفهومی هستند و آنها بیان تا پی ببریم که هریک از این مدخل شودتحلیل 

  کرد.بندی  طبقه ،خود دارندبراساس مفهومی که درون 

فرهنگ لغدت  شده از  مدخل استخراج (990)های واژگانی مستلزم آن است که  شناسی مدخل مفهوم
سدپس  هاسدت شناسدایی و   هایی که زیربنای معدانی هریدک از آن   تا مفهوم شودبررسی  یکبهیک معین

هدا  شدده بدرای آن   راه مفهوم شناسدایی به همها را  نمونه از این مدخلبیست  بندی شود. جدول زیر طبقه

 دهد. نشان می

 های واژگانی مستخرج از فرهنگ لغت معین شناسی مدخل . مفهوم(4) جدول
 ردیف مدخل واژه توصیف دستوری توصیف معنایی مفهوم زیربنایی
 1 آب شدن )مص ل .( شدنگداختن، ذوب تغییر حالت

 2 آبشار )افا .( ) ا .( ریزد که از بلندی می بزرگ نهری؛ جوییار آب پدیدة طبیعی
 3 آباجی )امر.( همشیره، خواهر خویشاوندی

 4 ابیض )ع( ) .( سپید، سفید رنگ

 5 بساتین )ا .( جمع بستان پدیدة طبیعی - جمع

 6 پاالهنگ )امر.( بالهنگ گیاه

 7 نخواب پاشنه )امر.( آن نخوابد ۀفشی که پاشنک حالت - ابزار

 8 تاجور مر.( .)  دارای تاج؛ سلطان انسان - مالکیت
 9 تاالر ()ا. از چوب سازند ،ای باشد که بر باالی چهارستون یا بیشترخانه مکان
 10 اتثبّ ) .( ]ع[ کس که در ادارت دولتی به امر ثبت اشتغال داردآنکننده؛  ثبت گرکنش

 11 جوالن ]ع[ )مص ل.( تاختن گشتن؛ نش فیزیکیک
 12 زدوده مف.( .)  شده شده، پاکیزه پاک پذیر کنش

 13 ژکیدن )مص ل.( گفتنآهسته سخن کنش گفتاری
 14 ساروق )ا.( کشند بسترروی  چهارگوشه که بر ای غالباً پارچه ابزار - پوشش
 15 طاسک )امصغد..( طاس کوچک ظرف - اندازه
 16 طایفه ]ع[ )افا.( جماعتی از مردم انسان - جمع
 17 گون ماغ )مر. . ( رنگ ماغ؛ سیاه تیرهبه شباهت - رنگ

 18 م لم ]ع[ )افا.( دردناک –دردآورنده  سبب
 19 یواش )ق.( یواشیواش – آهسته سرعت

 20 یمانی نسبت( .]ع[ )    به یمنمنسوب به یمن؛ متعلّ مکان - نسبت

                                                                                                                                                              
1. R. E. Asher & J. M. Y. Simpson 
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ها هایی از آن و مثال شناسی تعریف و توصیف شده در مرحلۀ مفهوم اکنون هریک از مفاهیم شناسایی

فرهندگ  مددخل مسدتخرج از    (990)ن اید ماز  ،اند هایی که برای مفاهیم زیر ارائه شده مثال د.شو ارائه می
 اند. دهانتخاب ش لغت معین

مثدال   زمانی است؛  بودن به کسی، چیزی، مکانی یاا منسوبداشتن یگر ربطبیان نسبتمفهوم  :نسبت -1

 .یمانیو جوین، شتوی، ضربی، طاوسی، کاتابولیک 

است کده نقطدۀ مقابدل آن، یعندی      یا انتقال جاییهجاب گر هرگونه تغییر مکان،اناین مفهوم بی :حرکت -2

 .کاچولو مثال  حرکت، ساکن ؛ گیرد می جایی، را نیز دربرهثبات و عدم جاب

 .چُست، یواشمثال  دارد؛ اشاره جایی هه نرخ تغییر مکان و جابمفهومی است که ب سرعت: -3

انداز، تاالر، هروانه  آبدارخانه، آبمثال  ی است؛ جغرافیای و موقعیت گر جایگاهمفهوم بیاناین  مکان: -4

 .هزارخانهو 

اشاره  یا دورة تاریخی بازة زمانی نوعی به زمان، شود که به هده میهایی مشا مفهوم در واژهین ا زمان: -5

 .گاه گاهو  روز، شَتَوی، صبوح شبانهسالگرد، مثال  دارند؛ 

وضدعیت و شدرایط رواندی،     گرشود که بیان هایی مشاهده می این مفهوم در واژه :روانی حالت ذهنی/ -6

غثیان )شوریدن طروب، بال،  رشکن )حسود(، فراخبژمان )غمگین(، مثال  ؛ شداحساسی و ذهنی افراد با

 .دل( هالو )سادهو اس، زودرنج( جگر )حسّ نازکدل(، 

یکی و ظاهری یک که به وضعیت و شرایط فیز شود هایی یافت می این مفهوم در واژه حالت فیزیکی: -7

 .وارفتگیو وی، قیافه، قمصور، ناتنومند ضامر، قضَخَم، چاوله، مثال  دارند؛ اشاره چیز یا شخص 

مثدال   ؛ ددهد  گر)ان( انجام میالیتی است که کنشیا فعّگر انجام عمل بیان کنشمفهوم  :فیزیکی کنش -8

 .زدن( گالیدن )غلتو کردن(، خردکردن بَخیدن )حالجیتازش، تاسانیدن، تاخت، 

ز انجدام  و هرگونه محصولی است کده ا  گر عمل گفتار، اسامی صورتاین مفهوم بیان کنش گفتاری: -9

لحن، قیل )گفتن، گفتار(، قی  )آواز ماکیان(، مثال  پخ، چفته )دروغ(، ژکیدن، آید؛  دست میعمل گفتار به

 زدن(المثل )مثل ضربو مباحثه، واجارکردن )جارزدن(، هاداران پاداران )چرند و پرند(، هجا  

ی دارد. ایدن ندوع کدنش تجلّد    اشداره  ندهای ذهنی و انتزاعی یاو فرکارها  به این مفهوم کنش ذهنی: -10

یکی در جهان خارج نمود صورت کنش گفتاری یا فیز تواند به ا اثر آن میامّ ؛ی نداردبیرونی در جهان مادّ

 .ظنّ، یادآوردنمثال   یابد؛

جاشدو،   مثال ؛ هدد را انجام میکاری  ای اشاره دارد که به عامل انسانی و بااراده مفهوماین  گر:کنش -11
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 .زرکوبو سرا، راهنورد  خارکن، داستان گزار،چین، حسابگر، حفّار، خراج ساز، چپاننده، حروف چاره

ثیر أشدده تد   انجامکار  دارد که ازاشاره انسان(  )انسان یا غیرای  کننده مفهوم به شرکتاین  پذیر: کنش -12

داده،  زده، زدوده، زربفت، سداخته، مدال   چشم ثال مشود؛  ل مییجۀ آن دچار تغییر و تحوّپذیرد و درنت می

 .بند هاویهو واداشته 

دارد که کسی یا چیزی دارنده و صداحب چیدزی اسدت.    اشاره مفهوم به این موضوع این  مالکیت: -13

تداجور،   مثدال  ت و یکی مالدک اسدت و دیگدری مملدوک؛     دو رابطۀ مالکیت برقرار اسدرنتیجه بین آن

 .کار صاحبو دیوان  فنون، صاحبثروتمند، ذوالمنن، ذو

بدودن بدا مفهدوم    گر نوعی همانندی و شدبیه شود که بیان هایی یافت می مفهوم در واژهاین  شباهت: -14

نگ، شدکل، انددازه و   های مختلف باشد، مانند شباهت در ر تواند از جنبه دیگری هستند. این شباهت می

 سیر هاروتو پاره  گون، ماه ماغگاوگون، سان، شبگون، هب مثال ها؛  مانند این

 آمدن دارندتعداد زیاد یا گردهم، فراوانیتوان یافت که اشاره به  هایی می مفهوم را در واژهاین جمع:  -15

طدابور  حاجدات، ذخدایر، ضدربات، ضدیوف،     مثال  مفهوم گردآوری و اجتماع نیز هست؛  دربردارندةو 

 .فدرال، کارتل ، طایفه، طرغان )انبوه لشکر(،طاعاتفوج(، و )صف 

یا فقدان آن ویژگی  یاز موجودیت ایشود که به سلب ویژگی هایی یافت می در واژه مفهوماین  نفی: -16

بیدان   -ندد و  -ندا انندد  سداز م  پیشوندهای منفدی با  هعمدطور بهسازی زبان فارسی  در واژهو دارند اشاره 

 .ناتنومندو  ناپذیرفتنی، ناپز  ناامن، ناامید، نابالغ، نابگاه، ناپیوسته، مثالشود؛  می

گی زیر ایدن  خا  همهای اسم بنابراین، ؛دارداشاره ها و القاب او  این مفهوم به انسان و نام انسان: -17

دار، ضدعیفه،  پوش، سدپاه  فیروز، خیام، زرخرید، ژنرال، ژنده جالینوس، حاجیمثال  گیرند؛  مفهوم قرار می

 .فاطمهو  ضیوف، طبیب، ظئر )دایه(، غجر )کولی(

هدا و   گر همۀ انواع جانداران زمینی، هوایی و آبی است و همچندین ویژگدی  این مفهوم بیان حیوان: -18

 ، غزالده، قدوش، وارمدوک   )آهدو(  مثدال  ابابیدل، طدایر، ظبدی    شدود؛   ها را نیز شامل میآن خا ّ صفات

 .هارو  تیغی( )جوجه

هدا و سدایر    ها، دانه همچنین میوه ؛روید ز زمین میدارد که ااشاره این مفهوم به هرنوع رُستنی  گیاه: -19

بدذر، پاالهندگ، پامچدال، ثدوم، چغالده،       مانندد  شدود؛   ها را نیز شامل مدی رختان و گلد ،اجزای گیاهان

 .)نوعی خیار کوچک( چشمیزک، گاونجک

هدا  ت آندارد که انسان یا حیوانااشاره ای  این مفهوم به هرنوع غذا و خوراکی و نوشیدنی خوردنی: -20
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با خوردن و  های مرتبط هایی مانند تغذیه، غذا، خوراک و سایر واژه همچنین در واژه ؛کنند را مصرف می

و  ، جوین، ساالد)نوعی ترید( سپلُپَچربک، اخته،  زرشک، زغالابرمادران، مثال  شود؛  آشامیدن یافت می

 )نوعی خیار( گاونجک

ندوع پوشدیدنی و پوشدش    گر لباس یدا هر شود که بیان میهایی مشاهده  این مفهوم در واژه پوشش: -21

 .گاباردینو مثال  خرقه، پاپاخ، پاپیون، چارقد، دثار، ژاکت دیگری هستند؛ 

عندوان   دارد که بده اشاره هرگونه عارضه و مشکلی در بدن انسان یا حیوانات  مفهوم بهاین  بیماری: -22

اند. این مفهوم خود شخص یا حیدوان   لجه و درمانشوند و نیازمند معا نظر گرفته می مرض و بیماری در

مثدال   ؛ پوشدانی دارد هم حیوانیا  انسانبا مفهوم  ،صورتشود که در این مبتال به بیماری را نیز شامل می

 .طاعونو در، زکام، زگیل الصّ ابر ، خوره، ذات

مثال  صدهبا، طاوسدی،   ند؛ ها هست گر انواع رنگود که بیانش هایی یافت می مفهوم در واژهاین  رنگ: -23

 .)سیاه( یحمومو  گون الکی، ماغ

دار مثال  دَرَج، ژنرال، سپاهمنزلت افراد یا اشیا  اشاره دارد؛ این مفهوم به جایگاه، مقام، مرتبه و  رتبه: -24

 .شامخو 

بی نواده و بستگان نسبی یدا سدب  گر روابط و پیوندهای میان اعضای خابیان مفهوماین  خویشاوندی: -25

 .دایی(و هالو )خالو و دخت، مادرخوانده یه، شاهمثال  آباجی، داداش، ذرّاست؛ 

گر وقدوع تغییدر و دگرگدونی در حالدت     شود که بیان هایی دیده می این مفهوم در واژه تغییر حالت: -26

شددن،  بآمثدال   دهند؛  تی به حالت دیگر را نشان میها هستند. یعنی حرکت از حال اشیا ، افراد یا پدیده

 .واخوردگیو آمدن، ذوب، صباحت پخچیدن، تاشدن، ثوران، چروکیدن، حال

مثدال   ر دارد؛ است و در نقطۀ مقابل تغییر قرا ییت یا حالت ایستاگر وضعیّاین مفهوم بیان ایستایی: -27

 .یخالبودنو ، یائسگی بودن(، وثاقتواجبی )واجب مادگی، ناپختگی، ن، جاهلیت،پایست

دارد؛ اشداره  ی سوی عقیدده، اندیشده یدا چیدز خاصّد      گیری به مفهوم به تمایل و جهتاین  گرایش: -28

ثنویه، مثال  ؛ ی هم اشاره داشته باشدمذهب خاصّ تواند به پیروی از عقیده و مسلک و دین/ همچنین می

 .یکتاپرستو شافعی، صائبین، صابی، کاپیتالیسم، گرایش، مایل 

وجودآمدن  سبب انجام کار یا به ت یاعامل، علّ گری نهفته است که بیانهای این مفهوم در واژه :سبب -29

گیدر، فدایح )بدوی    آبتداب )مشعشدع(، ابوالهدول، جالدب، دردنداک، دامدن      مثدال   و تغییر حالت هستند؛ 

 .هراسناکو انگیز(، م لم )دردآور(  دهنده(، فتّان )فتنه خوش
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ربودن انسدان،  ث یدا مدذکّ  م نّ ،عبارت دیگرست؛ بهدهندة ماده یا نربودن ا مفهوم نشان این جنسیت: -30

ی نشانۀ تأنیث عربی نیز یافدت  های دارا تواند در واژه دهد. این مفهوم می حیوانات یا گیاهان را نشان می

 .(رضبعان )کفتار نو  له، داخله، ضعیفه، ظریفه، عادله، متخیّ)نرها( مثال  فحولشود؛ 

هدا یدا رویددادهای طبیعدی      موجودیتتوان یافت که به  هایی می اژهاین مفهوم را در وپدیدۀ طبیعی:  -31

آبشار، آبخیز، اپسان، اپشک، ثَلج )برف(، مثال  ها دخالتی ندارد؛ وجودآمدن آنبه دارند که انسان دراشاره 

 .غارو دار(، زمرّد، ژاله، ژیوه )جیوه(  ذرخش، ذوذنب )ستارة دنباله

عامدل   بدا وجدود   دارد که بدون وجود عامل انسانی یااشاره فاقاتی اتّوقایع و این مفهوم به  رویداد: -32

ی و عدام کده   هدای کلّد   همچندین در واژه  ؛پیوندد وقوع میها به الیتو فعّکارها  ای از طی سلسله ،انسانی

 .فاقاتّو مثال  سانحه شود؛  یافت می ،مقولۀ رویداد هستند گر بیان

 هعمدد طدور  بده دارد کده  اشداره  ی و رسدومات خاصّد   مفهومی اسدت کده بده انجدام رسدم      مراسم: -33

مفهوم  ای از رطبقهتوان زی را می مراسمهستند. مفهوم  ی  به فرهنگ یا جامعۀ خاصّوابسته و متعلّ فرهنگ

 .ضیافتو مثال  آبانگان دانست؛  رویداد

 هاسدت؛  اندواع ظدرف  دهندة نشان نینچهمو  گر گنجایش و قابلیت جادهیاین مفهوم بیان :یتظرف -34

 .گاودوشو خوری، طاس، طاسک، ظرفیت آب مثال 

یدا  شود، به هرگونه جسم یا شدی    دی یافت میهای متعدّ این مفهوم که در واژه :موجودیت فیزیکی -35

سدنگ، گدازانبر، گردانده، الپده      ، قلوهپاندول مثال باشد؛ تواند از هرجنسی  دارد که میاشاره فیزیکی مادة 

 .مانه )اثاث خانه( و)قطعۀ بریده از چوب( 

مثدال   دارندد؛  اشداره  بدن انسان یا حیوان  یشود که به اعضا هایی دیده می مفهوم در واژهاین  اندام: -36

 یافوخ )قسمتی از سر(و نی  چشم، ضرس )دندان(، ظِلف )سُم گاو و گوسفند(، کاچک )فرق سر(، نازک

موضوعاتی مانند ارزش، بها، قیمدت و ندرخ    گرهایی وجود دارد که بیان در واژه این مفهوم ارزش: -37

و مثال  تاکس )قیمت شود؛  شامل می ،روند کار میذاری بهگ هایی را که برای ارزش همچنین واژه ؛هستند

 .اوباشو قیمت(، غالیه )گران(، قیمتی و نرخ(، ثَمَن )ارزش 

چندد  شدخص یدا دو یدا    گر هرگونه پیوندد و وابسدتگی میدان دو یدا چندد      مفهوم بیاناین  ارتباط: -38

 .وابستهو وابستگی وابند، ضمیمه، مثال  موجودیت عینی یا انتزاعی است؛ 

کدار  نظدر بده   گر برای انجام کنش مدورد کنش ای دارد که یا وسیله چیزمفهوم اشاره به هراین ابزار:  -39

سدنج،   مثدال  وات ؛ تواند طبیعی یا مصنوعی باشدد  ابزار می د.شو دیگری استفاده می روشیا به هر درب می

بین،  هآویز، خاتم، ذرّ نخواب )نوعی کفش(، پاافزار، تنوره، جوشن، چشم طراز، آباژور، پاشنه شکن، آب یخ
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 .قمیز )پیاله(و زخمه، شامپو، صابون، فتراک 
وزن و فراواندی یدا   شود که بر عدد، اندازه، تعداد، مقددار،   هایی یافت می در واژه مفهوماین  کمیّت: -40

 .سابعاًو جوسنگ )مقدار یک جو(  سوم(، مثال  قلیل، تاسع، ثالثون )سی(، ثلثان )یکاره دارد؛ کمی اش
دارد که در ذهن انسدان شدکل   اشاره این مفهوم به هرنوع ماهیت و موجودیتی  موجودیت انتزاعی: -41
و ت )شدجاعت(  بسدال ابددیت،  مثال  آرمان، د و انتزاعی است؛ گر امور مجرّبیان گیرد یا وجود دارد و می
 .)قانون( یاسا
دارندد.  اشداره  توان یافت که به انواع بازی و سرگرمی  هایی می این مفهوم را در اسم ورزش: بازی/ -42

 الیتی است کهشود و ورزش فعّ ن انجام میالیتی است که با هدف سرگرمی و تفنّبازی درواقع عمل یا فعّ
ی مقاصد اقتصدادی  های بدن و حتّ رستی یا تقویت اندامتواند با هدف تند می ،ن و سرگرمیبر تفنّافزون 

 .بازی تابو مثال  بسکتبال ود؛ ر میشمار به کنشای از مفهوم  زیرطبقه ورزش بازی/انجام گیرد. مفهوم 
 هدا   یدا بنا اشدی مواد، اتوان دید که به بخش یا جزئی از  هایی می این مفهوم را در واژه جزء سازنده: -43

 مهدادرُ و  ل  اتم، ابژکتیف )عدسی دوربین(، پادیر )ستون بنا(، کاتُد، واالد )سقف خانده( مثا؛ دارنداشاره 
 .)آوندهای گیاه(

مثدال   ؛ گر هر آن چیزی است که پیامد و محصول یک عمل یا رویداد باشدد این مفهوم بیان نتیجه: -44
 .جویدهو آبکند، براده، برلیان 

های انتزاعی  ایی بین موجودیتها یا جد ی بین اشیا  و پدیدهگر مسافت مکانمفهوم بیاناین فاصله:  -45

 .واتَر )دورتر(و مثال  جدا، ناپیوسته است؛ 
مفهوم شناسایی  (45)تعداد  مدخل مستخرج از فرهنگ لغت، درمجموع (990)شناسی  پس از مفهوم

ایدن  دهندد.   یهای واژگانی مستخرج از فرهنگ معین را تشدکیل مد   شد که زیربنا و شالودة معنی مدخل
 اند. مفاهیم در جدول زیر ارائه شده

 حاضر پژوهششده در  های مفهومی شناسایی ی. ویژگ(5) جدول
 پوشش ارزش خویشاوندی مالکیت نسبت
 فاصله ارتباط تغییر حالت شباهت حرکت
 ظرفیت ابزار ایستایی جمع سرعت
 بیماری کمیِت گرایش نفی مکان
 رنگ یموجودیت انتزاع سبب انسان زمان
 رویداد ورزش بازی/ جنسیت حیوان روانی حالت ذهنی/

 موجودیت فیزیکی جز  سازنده پدیدة طبیعی گیاه حالت فیزیکی
 اندام نتیجه خوردنی کنش ذهنی کنش فیزیکی
 رتبه مراسم پذیر کنش کنشگر کنش گفتاری
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 عبدارت وم است؛ بهها مبتنی بر بیش از یک مفه معنای برخی مدخلذکر این نکته ضروری است که 

معندای طداس   )بده  طاسدک برای مثدال، واژة   ؛زمان یافتها دو یا چند مفهوم را همدر آنتوان  میدیگر، 

را. مفهوم اندازه از طری  پسوند  اندازهدارد و هم مفهوم  را دربر ظرفکوچک( در عین حال هم مفهوم 

زیرا ایدن   ؛را در خود دارد انسانو  اجتماع زمان هردو مفهومهم طایفهشود. یا واژة  افاده می ک -تصغیر 

اشاره کدرد کده هدردو مفهدوم      گون ماغتوان به واژة  همچنین می ؛دارداشاره ها  واژه به اجتماعی از انسان

 دارد.  را دربر رنگو  شباهت

 شده بندی مفاهیمِ شناسایی طبقه -4-3

و شناسایی و تعریف هریدک از   فرهنگ لغت معینهای واژگانی مستخرج از  پس از تحلیل همۀ مدخل

ن اسدت کده مفداهیمِ    آبنددی   رسد. هدف از طبقه بندی این مفاهیم می ها، نوبت طبقهمفاهیم نهفته در آن

بدرای   ایالگدو یدا انگداره    مثابدۀ  ها بهدرآیند تا بتوان از آن یشده در قالب نظام واحد و منسجم شناسایی

 های دیگر استفاده کرد.  پژوهش

گدر بدیش از یدک    ها ممکن است بیدان  شود، بعضی واژه نیز مشاهده می (4)ر جدول طور که د همان

 ،گیداه و  خدوردنی برای مثال، دو طبقۀ  ؛ها را در دو یا چند طبقه گنجاندمفهوم باشند و درنتیجه بتوان آن

هدا  هدا( و اجدزای آن   ای از گیاهان )شدامل درختدان و گدل    زیرا بخش عمده ؛اشتراک زیادی باهم دارند

 زرشکهمچون  هایی بنابراین واژه ؛کند ها برای تغذیه استفاده میو انسان یا حیوان از آن ندهست وردنیخ

پوشانی میان مفاهیم امری . وجود هم خوردنیگیرند و هم در طبقۀ  قرار می گیاههم در طبقۀ  اختهزغال و

 لحاظ عام/ عبارت دیگر، از ؛ بهمفاهیم در سطوح گوناگونی از تعمیم قرار دارندزیرا  ؛طبیعی و رایج است

 مراتبی قدرار  ها رابطۀ سلسلهو درنتیجه بین آن ندهست متفاوتبودن با یکدیگر جزئی ی/بودن یا کلّخا 

 دارد. 

بندی مفداهیم ایجداد    یک واقعیت پذیرفت و خلل و اشکالی در کار طبقه مثابۀاین موضوع را باید به

انجام کاری  ای دارد که با آن و وسیلهچیز  است که اشاره به هر یدمفهوم منفر ابزاربرای مثال،  ؛کند نمی

ای دارد که برای نگهداری اشیا  و مدواد   مفهومی است که اشاره به هر وسیله ظرف، سوشود؛ از دیگر می

ای  ها را زیرطبقده توان آن می ،که هردوی این مفاهیم ماهیت فیزیکی و مادّی دارند آنجا رود. از کار میبه

اشیا  یا ابزار هستند یا ظرف؛ اشدیا    ها این بدان معنا نیست که همامّ ؛آورد شماربه شی ترِ  یهوم کلّاز مف

 یطبقۀ مفهومی عدام  منزلۀ بنابراین، خود شی  به ؛توانند شامل عناصری غیر از ابزار و ظرف نیز باشند می

 توانند قرار گیرند. تری می های خا  وجود دارد که در زیر آن طبقه
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ی و فراگیدر  طبقۀ بسدیار کلّد   چهاروابسته به را ها توان همگی آن مندِ مفاهیم می بندی نظام رای طبقهب

شود. دوم، موجودیدت کده    یند که خود به دو دستۀ عمدة کنش و رویداد تقسیم میادانست؛ نخست، فر

. نمدودار  و چهارم، وضدعیت  خود شامل دو دستۀ عمدة موجودیت فیزیکی و انتزاعی است. سوم، رابطه

 .دهد شده را نشان می ساییمفهوم شنا (45)بندی پیشنهادی برای  زیر طبقه

 
 های واژگانی فرهنگ معین شده در مدخل بندی مفاهیم شناسایی . طبقه3شکل 

فدی  های دروندی و بیروندی معرّ   ی شامل ویژگیکلّ  ( دو دسته ویژگی1984طور که گفته شد، فلبر ) همان

 فی کرده استویژگی را معرّشانزده  شود. وی درمجموع هایی می ها شامل زیردستهیک از آنکرده که هر

ند از  شکل، جنس، انددازه، رندگ، کداربرد، کدارکرد، عملکدرد، جایگداه، وضدعیت در یدک         اکه عبارت

 کننده و کشور خاستگاه. وایسن مینکننده، تأ مجموعه، روش تولید، مخترع، کاشف، تولیدکننده، توصیف

یکسدان اسدت و    های فلبدر  ها با ویژگیفی کرده که بسیاری از آن( نیز پانزده ویژگی را معر1995ّهوفر )

پرویدزی  بنددی فلبدر تفداوت دارد.     تنها در پنج ویژگی شباهت، کمیّت، زمان، عامل و سرعت بدا طبقده  

 عمدل. در  حاصدل  از قابلیت و نتیجده/  اندعبارتکه  افزاید ( دو ویژگی جدید به این فهرست می1382)

افدزوده اسدت کده     گفتده پدیش  هدای  ( سه ویژگی دیگر به مجموعه ویژگدی 1390باقرالهاشمی )نهایت، 
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 ؛آیدد  دسدت مدی  ویژگی متمایز بده  (24) ، درمجموعاین بر اساس ؛ند از  ظرفیت، مسافت و الگوا عبارت

 ؛اند صی ارائه شدههای تخصّ برای واژهیادشده  های مفهومی که همۀ ویژگیگفته شود است شایسته  هالبتّ

از طدرف دیگدر، صدناعتی     ؛ایی ندارندد های عمدومی کدار   بندی واژه ا این بدان معنا نیست که در طبقهامّ

 مفهوم شناسایی کرده است. (73، )صی و عمومیهای تخصّ ( با بررسی واژه1387)

مفهوم را شناسایی  (45) ،فرهنگ لغت معینهای عمومی  براساس تحلیل واژهحاضر نیز پژوهش در  

هدای   آمدده از پدژوهش   دست با مفاهیم بهنوشتار پیش رو شده در  گرچه تعدادی از مفاهیم شناسایی شد؛

برای  ها درکنار یکدیگر چارچوب قوی و مناسبی راپوشانی است، مجموعۀ آندارای اشتراک و هم قبلی

فدراهم   صدی چده تخصّ  های عمدومی و  های واژگانی چه در فرهنگ بندیِ مفهومی مدخل تحلیل و دسته

نگداری   شناسدی و نیدز مطالعدات فرهندگ     شناسی و اصدطالح  های مرتبط با مفهوم آورد و در پژوهش می

 گشا باشد.تواند سودمند و راه می

اسدت کده   سو هم( 139( و باقرالهاشمی )1382های پژوهش پرویزی ) های این پژوهش با یافته یافته

کدافی  صی زبدان فارسدی   های تخصّ بندی واژه برای طبقهتنهایی  فلبر به ةشد های مطرح اند ویژگی دریافته

ای  شناسی را شدیوه  مفهوماست که سو هم( 1387صناعتی )پژوهش ها همچنین با نتایج  این یافته نیست.

دهدد کده    داندد و نشدان مدی    ها میبندی معنایی آن و طبقهها  مناسب برای شناسایی مفاهیم زیربنایی واژه

هدایی بدین    ه تفداوت البتّ کرد؛بندی  کمک طبقات مفهومی توصیف و طبقهبه توان های عمومی را می واژه

 صناعتی وجود دارد. جستار  شده در با مفاهیم یافتحاضر در پژوهش  آمدهدستبهمفاهیم 

هدای پدژوهش    به سه دلیل است؛ یکی اینکه برخی از مفداهیمی کده در داده   هعمدطور بهها  این تفاوت

هدا موجدب تفداوت در     است و همین تفاوت دادهنبوده  نوشتار پیش رو های دادهدر  ،صناعتی وجود داشته

و  کدنش هدای   بگذاری مفاهیم است؛ برای مثدال، برچسد   بها شده است. دلیل دوم تفاوت در برچس یافته

در پژوهش صناعتی است. دلیل سوم به میزان جزئی یا  خوراکیو  عملمعادل حاضر در پژوهش  خوردنی

نظدر گرفتده    در مدذهب با عنوان  ای گردد؛ برای مثال، صناعتی طبقۀ مفهومی جداگانه یم برمیبودن مفاهیکلّ

قدرار گرفتده    گدرایش تدری بداعنوان    یدرحالی که در پژوهش حاضر این مفهوم زیرشمول مفهوم کلّ ؛است

از   ندد اعبارتنیست  های پژوهش حاضر میان یافته ا درصناعتی مطرح کرده امّاست. برخی از مفاهیمی که 

افدزار،   سداختار، نقلیده، نوشدت    گانه، مذهب، رطوبت، رقابت، سطح، مرکزیدت، مسدیر، نظدام/   حواس پنج

 مرحله.و جات، وزن، بافت، زیورآالت، دستگاه، دما، سن، کاربرد، دانش، عارضه، مذهب  نوشت

 نیشناسدی واژگدا   ای جدید برای حوزة مفهوم آوردهپیش رو توان گفت که نتایج پژوهش  در کل می
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(، 1382ایراندی مانندد پرویدزی )   گدران  پدژوهش  های پیشین آید و نتایج پژوهش شمار میزبان فارسی به

هدوفر   ( و وایسدن 1984یرانی مانند فلبر )ا غیرگران پژوهش ( و1390( و باقرالهاشمی )1387صناعتی )

 . کند تکمیل میرا ( 1995)

 گیری نتیجه -5

( و 1984بندی فلبر ) براساس دو طبقه فرهنگ لغت معینخرج از واژة مست (990)تحلیل  نتایج حاصل از

بنددی   تنهایی قادر به ارائۀ طبقده  یک بهفلبر هیچ رویکرد النگاکر ونشان داد که  (2013و  2008النگاکر )

بنددی النگداکر هرچندد     طبقده های فرهنگ لغت نیستند.  کاربردی و مناسبی از مفاهیم موجود در مدخل

ا امّ کند؛بندی  ها را دسته تواند همۀ واژه هاست و درنتیجه می مبتنی بر ماهیت مفهومی واژه معنابنیاد بوده و

چدون   اامّ ،بنیاد است بندی فلبر نیز مفهوم ی ندارد. طبقهدرعمل کارایی خاصّ ،ی استکه بسیار کلّ آنجا از

 ب یا مشت  ، مرکّهای مشت و بر واژه صی ارائه شده استهای تخصّ تنها برای مجموعۀ محدودی از اسم

های موجود در فرهنگ لغدت را نددارد.    کارگیری درمورد همۀ انواع واژه ه، قابلیت باستمبتنی ب مرکّ -

بنددی جدامع و کارآمددی از     درضمن، تلفی  این دو رویکرد، یعنی رویکرد النگداکر و فلبدر، نیدز طبقده    

این بدود  شد دنبال نوشتار پیش رو ر این ی که دحلّ بنابراین، راه دهد؛دست نمیرا بههای واژگانی  مدخل

ها و قیدهای موجود  ها، صفت همۀ مفاهیم نهفته در زیربنای اسمسعی شود  شناسی مفهومل به که با توسّ

مفهوم بود که  (45)شناسایی و تحلیل  ،حاصل این کار شود.شناسایی و استخراج  فرهنگ لغت معیندر 

این کدار در مرحلدۀ دوم   دهند.  را تشکیل می فرهنگ لغت معینشده از  های استخراج پایۀ معناییِ مدخل

توان براسداس آن   دست آمد که میبه یبندی این مفاهیم، الگویی جامع سپس با طبقه ؛پژوهش انجام شد

بندی  نظر معنایی دسته های واژگانی فرهنگ لغت را از ها و قیدهای موجود در مدخل ها، صفت همۀ اسم

شدرح زیدر   های النگاکر و فلبر بده  بندی بندی نسبت به طبقه های این طبقه مزیتترین  مهم کرد.و تحلیل 

 است 

ب کداربرد دارد و بده سداختمان    مرکّد  - ب و مشت بسیط، مشت ، مرکّ جملهاز ها برای همۀ انواع واژه -

 نیست.محدود صرفی واژه 

های  مفهومی در طبقه حاظل ازهای گوناگون واژگانی را  ت دارد و مدخلمفهومی جامعیت و دقّ نظر از -

هدا را   طوری که اسدم  به ؛ی استبندی النگاکر بسیار کلّ دهد. این در حالی است که طبقه مختلف قرار می

 ، قیدها، حروف اضدافه ها کند و همۀ صفت تقسیم می غیر قابل شمارشو  ششمارقابل تنها به دو دستۀ 

 دهد. قرار می زمان بیرابطۀ ی با نام بسیار کلّ ایهربط را در طبق هایو حرف



 43/ معین   فرهنگ لغتهای محتوایی  واژه مفهومیبندی  ارزیابی دیدگاه فلبر و النگاکر در طبقه

توان چند مفهوم را در زیدر یدک    سادگی قابلیت قبض و بسط دارد؛ قابلیت قبض به این معنا که می به -

قابلیدت   دانسدت.  شدی  هایی بدرای   توان زیرمفهوم را می ظرفو  ابزارل امثبرای  ؛تر قرار داد یمفهوم کلّ

نظدر   های خُردتری در زیرمفهوم ،بندی طبقهتوان برای یک مفهوم موجود در  بسط به این صورت که می

 ها دانست. عدد، مقدار، قیمت و مانند اینهمچون  را شامل مفاهیمی کمیّتمفهوم ، گرفت؛ برای مثال

ای بدا هدر سدطح     ها نددارد و بدرای هدر واژه    بودن واژهصیعمومی یا تخصّ بارةی درمحدودیت خاصّ -

 عمومیت قابل استفاده است.

 منابع
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