تغییر نقش دستوری واژﮤ تازه در زبان فارسی
مهرداد نغزگویکهن (عضو هیئتعلمی گروه زبانشناسی دانشگاه بوعلی سینا)
چکیده :در این مقاله ضمن مقایسۀ دستوریشدگی و کاربردیشدگی ،بهر اهمیهت تمهایز
ً
این دو و مخصوصا نقش کاربردیشدگی در تکهوین گفتماننماهها تأکیهد خهواهیم کهرد.
چنین بحثی بستر مناسب را برای رسیدن به هد اصلی این مقالهه ،یعنهی بررسهی شهیوﮤ
تکوین گفتماننمای تقابلی تازه فهراهم میسهازد .دادهههای عینهی از کاربردههای تاازه در
بافتهای مختلف نشاندهندﮤ گذر کلمۀ تازه از سه مرحله برای تبدیل به یهک گفتماننمها
است .یکی از رایجترین و پربسامدترین نقشهای تازه ،کاربرد این جهزء در مقهام صهفت
است .این مرحلۀ آغازین ناظر بهر معنهای اولیهه یها منبهع بهرای معنهای ههد یها نههایی
گفتماننمای تقابلی تازه است .صفت تاازه در مرحلهۀ بعهدی از رهگهذر دستوریشهدگی
تبدیل به قید میشود و بهصورت جامد و تصهریفناپهذیر درمیآیهد .تبهدیل تاازه بهه قیهد
موجب آزادی تهوزیعی و حرکهت آن بهه آغهاز کهالم میشهود .همهین امهر زمینهه را بهرای
کاربردیشدگی و تبدیل این جزء به گفتماننمای تقابلی فراهم میسهازد .در ایهن مرحلهه،
ذهنیشدگی ،یعنی داللت جزء مورد نظر بر نگرش گوینده بارز اسهت .بنهابرایهن ،مسهیر
تحوی تازه را میتوان با نمودار مرحلهای «صفت > قید > گفتماننما» نشان داد.
کلیدواژهها :گفتماننما ،دستوریشدگی ،کاربردیشدگی ،ذهنیشدگی ،فارسی.
۱ا مقدمه

گفتماننماها اجزائی زبانی هستند که بر محتوای گزارهای گفتهها تأثیر نمیگذارند .این اجهزا
ً
معموال دارای نقشهای چندگانه هستند ۱و «در حوزههای شناختی ،بیانی ،اجتماعی و متنهی
 .1البته داشتن نقشهای چندگانه تنها مختم گفتماننماهها نیسهت (بهرای توضهیحات بیشهتر ،ر .
. 1212

Heine 2013:
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عمل میکننهد» ( . Schiffrin 2011: 54بعضهی از محققهان «بیهان عقایهد و احساسهات» را از
جمله نقشهای مهم گفتماننماها میدانند ( ،Bazzanella 2006: 449نیز ر Degand, Cornillie :
 . and Pietrandrea 2013: 3-6براساپ بعضی از تعریفها ،گفتماننماها نشهانگر تهوالی میهان
گفتۀ حاضر و گفتمان قبلی و یا رابطهای در فرای گفته (و نه داخل آن هسهتند ( Fraser 1990:
 . Hopper and Traugott 2003: 129 ،Traugott and Dasher 2002: 154-155 ،383البتهه ایهن نقهش
ربطههی در همههۀ مههوارد صههدق نمیکنههد ( . Heine 2013: 1213تههاکنون گفتمههاننماههها در
چهارچوبهای مختلف و با روشها و اهدا متفاوت بررسهی شهدهانهد .بهه همهین دلیهل،
اختال نظرهای زیادی درمورد طبقهبندی و نقش گفتمهاننماهها در رویکردههای مختلهف
وجود دارد (برای توضیح بیشتر درمورد دالیل مشکل بودن تعریف گفتماننمها ،ر  . Heine 2013 .ایهن
ً
اختال نظرها حتی در نام این اجزا نیز منعکس شدهاست .مثال بعضی از محققهان نامههای
دیگری چون عامل گفتمانی ،۲عنصر گفتمانی ۳و جز آن برای ایهن مفههوم برگزیدهانهد .بهرای
حل این اختال نظرها و نیز برای تمهایز گفتماننماهها از سهایر مقهوالت زبهانی ،بعضهی از
زبانشناسان سعی کردهاند مشخصههای گفتماننماها را فهرست کنند .در این راه عهدهای از
محققان شرایط سرنمونی گفتماننماها را در نظر داشتهاند (مثل  Heine 2013و عهدهای دیگهر
نیز سخن از شرایط الزم و کافی آنها گفتهاند ( . Schourup 1999البته همپوشانیههای زیهادی
بین تعریف مشخصات گفتماننماها در دو دیدگاه دیده میشود.
در این مقاله دادههای فارسی براساپ دیدگاه هاینه ( Heine 2013بررسی شدهاست ،زیهرا
این دیدگاه در راستای شیوﮤ تکوین گفتماننماها از رهگذر کاربردیشدگی اسهت .در اینجها
کاربردیشدگی و دستوریشدگی را دو پدیدﮤ متمایز در نظر گرفتهایم .شهواهد ایهن مقالهه از
فرهنگ فارسی عامیانه (ابوالحسن نجفی  ،لغتنامۀ دهخدا و نیز جستوجوی کلمۀ تازه در
موتور جستوجوی گوگل استخراب شدهاست .شواهدی که محهل ارجهاع آنهها ذکهر نشهده
مربوو به منبع اخیر است.
در بخش دوم این مقاله ،مشخصهههای سهرنمونی گفتمهاننماهها را براسهاپ آراء هاینهه
بررسی میکنیم و در هر مورد بهتفکیک نشان میدهیم که کلمۀ تازه در مقام گفتماننما دارای
چنین مشخصههایی است .بخش سوم این مقاله به شیوﮤ تکهو ین گفتمهاننماهها اختصهاص
دارد .در این راستا دو دیدگاه دستوریشدگی و کهاربردیشهدگی بها ههم مقایسهه شدهاسهت.
2. discourse operator
3. discourse particle
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بخش چهارم این مقاله به چگونگی تکوین گفتمهاننمهای تهازه اختصهاص دارد .در قسهمت
پایانی یا همان نتیجهگیری ،براساپ مباحث مطرحشده مسیر تحوی و تکهوین گفتماننمهای
تازه را بهصورت نموداری سهمرحلهای به نمایش میگذاریم.
۲ا مشخصههای سرنمونی گفتماننماها

تاکنون تالشهای زیادی برای شناسایی مشخصههای کلی گفتماننماها صورت گرفتهاسهت

ً
(مهثال ر

Schiffrin 1987 .؛ Maschler 1994؛ Fraser 1988, 1990 and 1996, 1999؛ 1998

Lenk؛

Brinton 1996؛ Bazzanella 2006؛  . Watts 1989همانطور که گفتیم اکثر محققان یا بر شهرایط
الزم و کافی این اجزا تأکید گذاشتهاند (مانند  Schourup 1999و یا مانند هاینه ( ۲۰۱۳تنها در
پی مشخصههای سرنمونی گفتماننماها بودهاند .براساپ رویکرد اخیر ،پنج مشخصه بهرای
شناسایی گفتماننماها حائز اهمیت است:
 .۱گفتماننماها به لحاظ نحوی مستقل از محیط خهود هسهتند ( Brinton 2008و ارتبهاو
آنها با ساختار نحوی گفته سست است و یا در خارب از ساختار نحوی بهکار میروند ( Gohl
 . and Günthner 1999: 59-63به عبارت دیگر ،برخال عناصر بنهد (مثهل فاعهل ،مفعهوی یها
متمم  ،ربط ضهعیفی بها بنهد دارنهد (Schourup 1999؛ Brinton 1996: 34؛ قهسHansen 1997: :
 . 156بعضههی از محققههان مثههل فورکههو ( ، Furkó 2005: 20ایههن مشخصههه را از مهمتههرین
مشخصههای گفتماننماها میدانند .در جملۀ زیر کلمۀ تازه در نقش گفتماننما رابطۀ سستی
با محیط نحوی خود دارد:
( ۱به یک ّ
صرافی رسیدم که بیستوسه نوع اسکناپ به تختۀ بساطش پونز کهرده بهود و
تازه از اسکناپ ما خبری نبود (شسی در میقات ،۱۶۲ :به نقل از نجفی . ۲۳۳ :۱۳۷۶
تازه را میتوان از جملۀ باال حذ کرد ،بدون اینکه خدشهای به خوشسهاختی دسهتوری
آن وارد شود:
ّ
( ۲به یک صرافی رسیدم که بیستوسه نوع اسکناپ به تختۀ بساطش پونز کهرده بهود و
از اسکناپ ما خبری نبود.
امکان تغییر در جایگهاه تاازه در گفتهار ،شهاهد دیگهری بهر ارتبهاو سسهت نحهوی ایهن
گفتماننما است:
ّ
( ۳به یک صرافی رسیدم که بیستوسه نوع اسکناپ به تختۀ بساطش پونز کهرده بهود و
از اسکناپ ما تازه خبری نبود.
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 .۲گفتماننماهای سرنمونی (و نه همۀ گفتماننماها به لحاظ نهوایی از بقیهۀ گفتهه جهدا
میشوند .اگر به سه جملۀ زیر دقت کنیم ،متوجه میشویم که کلمۀ تازه در سه نقش صهفت،
قید و گفتماننما بهکار رفتهاست:
( ۴دلم برای هوای تازه تنگ شده (تازه در مقام صفت .
( ۶کار را تازه شروع کردم (تازه در مقام قید .
ً
( ۶اصال هم پیر نیست .تازه اگرم پیر باشهه ،بهه صهد تها جهوان مهیارزه (تاازه در مقهام
گفتماننما .
نمایش الگوی زیروبمی این کلمه با استفاده از نهرمافهزار پهرات مهیتوانهد شهباهتهها و
تفاوتهای این سه نوع کاربرد را بازنماید .۴در نمودارهای زیر محدودﮤ کلمه تازه با نقطهچین
عمودی مشخم شدهاست:.

نمودار ( 1دلم برای هوای تازه تنگ شده)

 .4در اینجا از سرکار خانم ساره صادقی ،دانشجوی دکتری زبانشناسی دانشگاه بوعلی سینا ،که سه نمودار ارائهشده را
تهیه کردند تشکر مینمایم .عالوهبراین ،بحث درمورد تکیه و خصوصیات نوایی گفتماننماها نیز حاصل گفتوگهوی
نگارنده با سروران عزیز ،دکتر امید طبیب زاده و دکتر محرم اسالمی ،بودهاست .بهدیهی اسهت کهه مسهئولیت نههایی
تحلیل با نگارنده است.
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نمودار ( 2کار را تازه شروع کردم)

ً
نمودار ( 3اصال هم پیر نیست .تازه اگرم پیر باشه ،به صد تا جوان میارزه)

ً
تکیه معموال در دو سطح بررسی میشهود .تکیهۀ واژگهانی و تکیهۀ گهروه .جایگهاه تکیهۀ
واژگانی در هر سه مورد کاربرد تازه برروی هجای پایانی است و تفاوتی از این لحاظ بین آنها
دیده نمیشود .اسالمی ( ۱۳۷۳و  ۶۳ :۱۳۶۴بر آن است که به لحاظ نحوی ،در زبان فارسهی
جایگاه تکیۀ گروه براساپ وابستهپذیری هسته تعیین میگردد .به این ترتیب کهه تکیهۀ گهروه
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برروی دورتهرین وابسهتۀ هسهته قهرار مهیگیهرد .ایهن امهر را اسهالمی اصهل هسهتهگریهزی
نامیدهاست .طب این نظر تازه در مقام صفت وابستۀ هستۀ اسمی است و تکیۀ گروه را کسب
میکند .در مقام قید ،تازه بهتنهایی گروه تککلمهای است و بنابراین ،باز تکیهۀ گهروه بهرروی
هجای آخر آن است .تازه در مقام گفتماننما وابستهای ندارد و مانند گروه قیدی تککلمههای
که وابسته ندارد عمل میکند و تکیۀ آن برروی هجای آخر قهرار مهیگیهرد .بها توجهه بهه سهه
نمودار فوق ،تنها تفاوتی که گفتماننمای تازه را از کاربرد صفتی و قیهدی متمهایز مهیسهازد،
وجود یک نواخت اضافه است که در وابشناسی آهنگ آن را نواشت گروه ( H-مهینامنهد.
نواخت گروه بعد از تکیه میآیهد و سهطح زیروبمهی را بهاال نگهاه مهیدارد .نشهانۀ اخیهر بهه
مخاطهب مهیفهمانههد کهه گفتهه ادامههه دارد و کهالم منعقهد نشدهاسههت .از ایهن روش بهرای
نوبتگیری ۶در گفتار نیز استفاده میشود .با توجهه بهه ایهن مالحظهات ،تکیهۀ زیروبمهی در
صفت و قید تازه بهصورت توالی دونواختی با الگوی * L+Hاست ،درحالیکه تکیۀ زیروبمی
گفتماننمای تازه دارای توالی دونواختی به همراه نواخت گروهی با الگوی  L+H* H-اسهت.
در این الگوها * Hناظر بر قلۀ زیروبمی هجای تکیهبر و  Lنشانۀ افت زیروبمی است .وجهود
نواخت اضافۀ گروهی  H-باعث جدایی نوایی گفتماننمای تازه از بقیۀ گفته میشود.
 .۳گفتماننماها معنای غیرتحدیدی ۷دارند .مفهوم این جملهه ایهن اسهت کهه معنایشهان
جزئی از معنای گزارهای بند نیست و یا اینکه این معنا ناظر بهر موضهع فرامتنهی و خطابههای
گوینده نسهبت بهه انسهجام گفتمهان اسهت .بسهیاری از محققهان ایهن مشخصهه را یکهی از
معیارهای مهم ممیز گفتماننماها میداننهد ( . Traugott and Dasher 2002: 155نقهش اصهلی
گفتماننماها ربط دادن گفته به موقعیت گفتمان ،بهخصوص تعامل گوینده هه شنونده ،عقاید
گوینده و یا سازمان متون است .به جملۀ زیر توجه نمایید:
( ۷تازه ساعت هشت است (شبگرد ،۱۶ :به نقل از نجفی . ۲۳۳ :۱۳۷۶
تازه در جملۀ فوق ربطی به شرایط صدق 8گزاره ندارد و به محتوای گزاره چیهزی را اضهافه
نمیکند .در اینجا گوینده با استفاده از کلمۀ تاازه تنهها شهنونده را بهه سهمت تعبیهر خاصهی
هدایت میکند .براساپ این تعبیر گوینده انتظار داشتهاست که وقت زیادتری گذشته باشد و

۵

5. head avoidance principle
6. turn-taking
7. Non-restrictive
8. non-truth-conditionality
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یا گذشتن بیشتر وقت برای او مطلوبتر بودهاست .توقع یا عالقۀ گوینده بهه گذشهتن وقهت،
اصل ماجرا را که «ساعت هشت است» تغییر نمیدهد.
 .۴معنای آنها روالی ۹است و نه مفهومی ه گهزارهای .۱۰منظهور از روالهی ایهن اسهت کهه
اطالعاتی به محتوای گزارهای اضافه نمیکننهد .بهه عبهارت دیگهر ،گفتماننماهها یها معنهای
مفهومی ندارند و یا اینکه معنایشان کاهش یافتهاست .زبانشناسهان بهرای ایهن نهوع کهاربرد
اصطالحات فراارتباطی ،۱۱فرامتنی ۱۲یا فراکاربردی ۱۳را بهکار بردهاند (برای توضیح بیشهتر تمهایز
ً
معنای روالی و معنای مفهومی ه گهزارهای ،ر  ، Blakemore 1987: 144, 2007 .مهثال کلمهات  ohو
 wellدر انگلیسی در گفتمان از معنا تهی هسهتند و تنهها نقهش روالهی دارنهد .تاازه در زبهان
فارسی نیز میتواند از معنای مفهومی اصلی صفتی یا قیدی تهی شده و معنای روالی داشهته
باشد:
( ۶پنجاه تومان بیخود و بیجهت جریمهام کردند .تازه یک هم بایهد [دکهان را] ببنهدم
(بادها شبر از تغییر فصل میدهند ،۶۴ :به نقل از نجفی . ۲۳۳ :۱۳۷۶
در جملۀ فوق تازه با کاهش معنایی نه معنای صفتی دارد و نه معنای قیدی و تنها ناظر بهر
وقوع امری برخال نظر گوینده است که فرای متن و گزارﮤ مورد نظر است.
 .۶گفتماننماها غیرترکیبی۱۴و کوتاه هستند و بسیاری از آنها تکهجاییانهد( ،مثهل  ohو
 wellدر انگلیسی .البته بعضی نیز گروهی هستند و از چندین کلمه درست شهدهاند .گهروه
اخیر را گفتماننماههای سهطح دوم ۱۵مینامنهد (Siepmann 2005: 52؛ بهرای توصهیف انهواعی از
گفتماننماهای سطح دوم در زبان فارسی ،ر  .داوری و همکاران  . ۱۳۳۶نکتۀ مشتر گفتمهاننماهها
این است که شکلشان جامد یا غیر قابل تغییر اسهت و یهک کهل را تشهکیل میدهنهد .تاازه
دوهجایی است و در نقش گفتماننما پسوندهای تصریفی ا تار و اا تاری نمهیتواننهد بهه آن
متصل شوند:
ً
( ۳اصال پیر نیست و تازه [* /تازهتر] اگر هم پیر باشد ،به صهد تها جهوان مهیارزد (شن
عروسی بابام ،۱۱۱ :به نقل از نجفی  ۲۳۲ :۱۳۷۶و . ۲۳۳
9. procedural
10 .conceptual-propositional
11. metacommunicative
12. metatextual
13. metapragmatic
14. non-compositional
15. second level discourse markers
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۳ا شیوﮤ تکوی گفتماننماها

ً
در دهههای گذشته شیوﮤ تکوین گفتماننماها اکثرا بر پایۀ دستوریشدگی مطالعه شدهاسهت
(برای فهرست ّ
مفصلی از این تحقیقات ،ر  . Heine 2013: 1217 .تحلیل شیوﮤ تکوین گفتماننماها
از رهگذر دستوریشدگی خالی از اشهکای نیسهت ،زیهرا در ایهن تغییهر بعضهی از اصهوی و
سازوکارهای دستوریشدگی تخطی میگردد (برای توضیح اصهوی و سهازوکارهای دستوریشهدگی،
ر  Hopper 1991 .و نیز نغزگهویکههن  . ۱۳۶۳بها توجهه بهه دادهههای موجهود و بهرای غلبهه بهر
مشکالت چارچوب دستوریشدگی در این حوزه از تغییرات زبانی ،بعضهی از زبانشناسهان
فرایند دیگری را مطرح کردند که کاربردیشدگی ۱۶نام گرفتهاست .محققانی که قائل به تمایز
میههان دستوریشههدگی و کاربردشههدگی هسههتند (مثههل ،Frank-Job 2006 ،Norde 2009: 21-23
 ،Beijering 2012: 56-59 ،Ocampo 2006 ،Arroyo 2011نیز ر  ، Heine 2013: 1217بهرآنانهد کهه
دستوریشدگی ناظر بر ظهور و تکوین نشانههای دستوری درونجملهای است ،درحالیکهه
کاربردیشدگی شکلگیری گفتماننماها را توضیح میدههد کهه از امکانهات ساختارسهازی
متن هستند .در فرایند کاربردیشدگی یک عبارت نحوی یا کلمهه در بافهت خاصهی معنهای
گزارهای خود را از دست میدهد و معنهای فراارتبهاطی و روالهی پیهدا میکنهد و بههصهورت
گفتماننما درمیآید (ر  .بخش  ۲همین مقاله  .بهطور کلی ،کاربردشهدگی حرکهت بهه سهمت
گفتمان است ،درحالیکه دستوریشدگی حرکت به سمت دسهتور اسهت (. Norde 2009: 23
براساپ منابع موجود ،هاینهه ( Heine 2013: 1218-1219فهرسهتی از مشخصههها را بهدسهت
دادهاست که که کاربردیشدگی را از دستوریشدگی متمایز میسازد:
ً
 .۱انزوای نحوی :۱۷برخال دستوریشدگی ،که در آن معمهوال ادغهام نحهوی صهورت
میگیرد ،در کاربردیشدگی اجزای زبانی که به لحاظ نحوی وابسته هسهتند بههصهورت آزاد
ً
درمیآیند ،مثال پیشوند تصریفی میا در آغاز بهصورت کلمۀ آزاد همی با معنای «همیشهه»
بوده و در مقام قید کاربرد داشتهاست .این جزء با دستوریشدگی رابطۀ نزدیکتهری بها فعهل
پیدا کردهاست و با از دست دادن هجای آغازین خود در فعل ادغام شدهاسهت (بهرای توضهیح
بیشههتر درمههورد سههیر تحههوی ایههن جههزء ،ر  .نغزگههویکهههن ۳۳ :۱۳۳۶ه ه . ۳۱در کههاربردیشههدگی
گفتماننمای تازه ،این کلمهه بهرخال کهاربرد صهفتی و قیهدی خهود دچهار انهزوای نحهوی
ً
شدهاست و کامال متفاوت با نقش صفتی و قیدی اولیۀ خهود عمهل مهیکنهد .تهازه در نقهش
16. pragmaticalization
17. syntactic isolation
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صفت رابطۀ نحوی با هستۀ اسمی خود برقرار میکند و وابستۀ آن بهحساب میآید .این کلمه
در مقام قید نیز هستۀ قیدی است که با فعل میتواند رابطۀ نحوی داشته باشهد .تاازه در مقهام
گفتماننما رابطۀ نحوی با بند بعدی خود ندارد.
 .۲عدم تلفی  :۱8براساپ این مشخصه که به مشخصۀ  ۱ربهط دارد ،اجزایهی کهه تحهت
تأثیر کاربردیشدگی قرار میگیرند با سایر سازهها تلفی نمیشوند .همهانطهور کهه درمهورد
دستوریشدگی همی دیدیم ،این جزء هم با فعل تلفی گردیده و رابطۀ آن با فعل مستحکمتر
شدهاست .هنگام کاربردیشدگی تازه و تغییر آن به گفتماننمها تلفیقهی بها جهزء دیگهر قابهل
مشاهده نیست.
 .۳اف هزایش حههوزﮤ معنههایی ه کاربردشناسههی :بهههجای کههاهش حههوزه ،کههه مشخص هۀ
دستوریشدگی است ،در کاربردیشهدگی افهزایش حهوزه صهورت میگیهرد .البتهه جایگهاه
گفتماننما هم در افزایش یا کاهش حوزه تأثیرگذار است :در تغییر تازه به گفتمهاننمها حهوزﮤ
معنایی ه کاربردی این جزء نه گروه اسمی است (مانند کاربرد صهفتی آن و نهه گهروه فعلهی
(در کاربرد آن در مقام قید ه فعل  ،بلکه با بیان نظر گوینده میتواند رابطۀ دو بند را با هم بهاز
نماید.
 .۴اختیاری بودن :محتوای گفته بها حهذ گفتماننمها ،کهه از رهگهذر کاربردیشهدگی
بهوجود آمدهاست ،تغییر نمیکند .امکانات دستوری ،مثل کلمهات نقشهی ،واژه بسهتهها و
وندهای تصریفی را که از رهگذر دستوریشدگی بهوجود آمدهاند ،بهراحتی نمیتوان حهذ
ً
کرد و معموال حذ آنها موجب بدساختی بند و از بین رفتن اطالعات اساسی آن مهیشهود.
این امر درمورد گفتماننماها صدق نمیکند .همهانطهور کهه در بهاال دیهدیم ،تاازه در مقهام
ً
گفتماننما را میتوان کال حذ کرد ،بدون اینکه خدشۀ معنایی و دستوری به گفته وارد شود
(ر  .جملۀ  ۲همین مقاله .
 .۶ربط نداشتن به شرایط صدق :گفتماننماها تأثیری بر شرایط صهدق گهزارهههای یهک
گفته ندارنهد و بهه محتهوای گهزارهای آن چیهزی را اضهافه نمیکننهد (Blakemore 1988: 183؛
Hansen 1977: 161؛  . De Fina 1997: 340تازه در مقام گفتماننما ربطی به شرایط صدق گهزاره
ندارد (ر  .به مشخصۀ  ۳گفتماننماها در بخش  ۲همین مقاله .
 .۶موقعیت دستوری ویژه :ایهن مشخصهه در مقایسهه بها مقولهههای دسهتوری متعهار
غیرعادی است .گفتماننماها به مقوالتی که بهطور سنتی «دستوری» تلقهی میشهوند تعله
18. fusion
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ندارد .تازه در کاربردیشدگی و کسب نقش جدیدش جهزو مقهوالت سهنتی صهفت یها قیهد
بهحساب نمیآید و با توجه به رفتارهایش مجبور هستیم برای اشاره به آن از مقولۀ جدیدی به
نام «گفتماننما» استفاده کنیم.
علیرغم تفاوتهای فوق ،کاربردیشدگی شهباهتههایی نیهز بها دستوریشهدگی دارد.
ً
شباهتهای زیر است که احتماال موجب خلط کاربردیشدگی و دستوریشدگی شدهاست:
 .۱بسامد وقوع :بسامد کاربرد جزء دستوریشده یها کاربردیشهده باالسهت ( Frank-Job
. 2006: 400
۱۹
 .۲واگرایی  :هم در دستوریشدگی و همکاربردیشدگی ،دو صورت یکسهان بها نقهش
متفاوت میتوانند در یک جمله یا گفته همزمان بهکهار رونهد (Frank-Job 2006: 400؛ Hopper
: and Traugott 2003: 118-122
( ۱۰دارم به این فکر میکنم که چی دارم.
در جملۀ باال کلمۀ دارم دو بهار تکهرار شدهاسهت .در کهاربرد اوی ایهن جهزء یهک کلمهۀ
دستوری است و فعل معین به حساب میآید که از دستوریشدگی فعل قاموسهی داشات بهه
معنای «مالک بودن» ساخته شدهاست .کاربرد دوم فعل داشات در همهین جملهه نهاظر بهر
معنای اولیۀ قاموسی است (برای توضیح مفصل درمهورد چگهونگی تکهوین دسهتوری ایهن فعهل ،ر .
داوری و نغزگهوی  . ۲۰۱۷کاربرد قاموسی فعل داشت را در همان جمله ،در مورد دوم میتوانیم
مشاهده کنیم .همین واگرایی در کاربردیشدگی نیز قابل مشاهده است:
( ۱۱با این قر که باال اورده ،تازه ،ماشین تازه هم خریده.
در جملۀ فوق تازه در کاربرد اوی خود یک گفتماننما است ،درحالیکهه تاازه در عبهارت
«ماشین تازه» صفت است .همانطور که دیدیم ،تازه در مقام «قید» نیز کاربرد دارد.
 .۳ثبات :۲۰هم در دستوریشدگی و هم کاربردیشدگی ،رگههایی از معناههای قاموسهی
اولیه یا نشانهههایی از محهدودیتههای دسهتوری اولیهه در معنهای جهزء تغییریافتهه برجهای
میماند .این معناها منعکسکنندﮤ کاربردهای اولیۀ جزء مورد نظهر در مقهام واحهد واژگهانی
ً
تمام عیار است ،مثال با دستوریشدگی «همی» و تبدیل آن به پیشوند تصریفی میا رگههایی
از معنای اولیه «همیشه» در آن دیده میشود .معنای «همیشه» ناظر بر امتهداد عمهل اسهت،
پیشوند میا نیز میتواند ناظر بر امتداد عمل باشد (او درپ میخواند  .گفتماننمای تازه نیز
19. divergence
20. Persistence

نامۀ فرهنگستان۳/۱۷ ،
مقاله
تغییر نقش دستوری واژﮤ تازه در زبان فارسی

52

خبر از گزارهای تازه میدهد که برخال انتظار گوینهده اسهت .بهه عبهارت دیگهر ،رگههههای
معنای اولیۀ تازه در کاربرد جدید گفتمانی آن قابل ردیابی است.
 .۴مقولهزدایی :۲۱این مفهوم ناظر بر تبدیل مقولههای اصلی (اسهم و فعهل یها بینهابینی
(صفت و قید به مقولههای فرعی (حرو اضافه ،حهرو ربهط ،ضهمایر ،افعهای کمکهی و
اشاریها است (: Traugott and Hopper 2003: 107
مقولۀ اصلی > صفت  /قید > مقولۀ فرعی
این مشخصه هم در دستوریشدگی و هم کاربردیشدگی قابل مشاهده است .داشات و
تازه در کاربردهای جدید خود ،بهعنوان فعل معین و گفتماننما ،مقولۀ اولیۀ خود را از دسهت
دادهاند و دیگر (بهترتیب فعل و صفت  /قید نیستند.
 .۶معنازدایی :۲۲هم در دستوریشدگی و هم کاربردیشدگی معنای قاموسی اولیه کمکم
محو میشود .علیرغم وجود رگههایی از معنای اولیۀ جزء تازه ،این کلمه در مقام گفتماننما
معنا  /نقش جدیدی کسب کردهاست.
 .۶تدریجی بودن تغییر :تغییراتی که منجر به دستوریشدگی یا کاربردیشدگی یک جزء
زبانی میشود ،ناگهانی نیست و بهصورت تدریجی و با گذر از مراحلی به وقوع میپیوندد.
 .۷نقش بافت :بافت زبانی در بروز دستوریشدگی و کاربردیشدگی مهم است .ههم در
دستوریشدگی و هم در کاربردیشدگی بافت گذار ۲۳در تغییر معنایی اهمیهت زیهادی دارد.
این اصهطالح معهادی اصهطالح بافهت حسهاپ ۲۴بهه تعبیهر دیوالهد ( Diewald 1999اسهت.
بافتهای گذار قابل مقایسه با مواردی هسهتند کهه از زمهان گهرایس ( Grice 1967برحسهب
استنتاب ،۲۵پیام نهفته ۲۶یا القا ۲۷توصیف میشدهاند .بافتهای گذار دارای مشخصههای زیر
هستند (: ۲8Heine 2002: 84-85

21. decategorialization
22. desemanticization
 bridging context .23علت انتخاب معادی «گذار» معنای قدیمی همین کلمه است که ناظر بر محل گهذر از آب
است که شکل دیگر آن به صورت «گدار» در اصطالح «بی گدار به آب زدن» برجای ماندهاست.
24. critical context
25. inference
26. implicature
27. suggestion
 .28البته هاینه ( Heine 2002تنها بافت گذار را در رابطه با دستوریشدگی مطرح میکند .به دلیل شهباهت بهافتی،
ما این تعریف و مشخصهها را برای کاربردیشدگی نیز بهکار بردهایم.
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 .۱موجب استنتاب معنای دیگری (معنای هد  ، ۲۹بهجای معنای اولیه (معنای منبع
میشوند.
 .۲علیرغم اینکه معنای هد محتملترین تعبیهری اسهت کهه از ایهن بافهت مهیتهوان
استنتاب کرد ،بااینحای ،میتوان این تعبیر را لغو کرد ،ولی رد ،نادیهده گهرفتن یها لغهو کهردن
معنای منبع امکان پذیر نیست.
 .۳یک صورت زبانی ّ
معین میتواند در تعدادی از بافهتههای گهذار  /انتقهالی مختلهف
بهکار رود.
 .۴بافتهای گذار  /انتقالی میتواننهد موجهب جها افتهادن یها متعهار شهدن معناههای
دستوری شوند (البته الزامی درمورد این امر وجود ندارد .
در بخش ۴ه۲ه همین مقاله «بافت گهذار» کلمهۀ تاازه را در مسهیر کهاربردیشهدگیاش
توضیح دادهایم.
با توجه به مالحظات فوق و به پیروی از نهورده ( ، Norde 2009: 21در اینجها نیهز تکهوین
گفتماننماها را تنها از رهگذر کاربردیشدگی میدانیم.
۳۰

۴ا چگونگی تکوی گفتمان نمای تازه

کلمۀ تازه چه در فارسی امروز و چه در فارسینو متقدم هم در مقام صفت و هم در مقام قیهد
بهکار میرفتهاست .در کاربرد قیدی است که کمکم این جزء معنای تقهابلی پیهدا کهرده و از
رهگذر کاربردیشدگی در مقام گفتماننما بهکار رفتهاسهت .در زیهر بههتفکیهک بهه بررسهی
کاربردهای صفتی ،قیدی و گفتمانی این جزء میپردازیم.۳۱
۴ا۱ا تازه در مقام صفت

کاربرد صفتی تازه را میتوان معنای اولیه این جزء یا همان منبع برای تغییرات بعهدی در نظهر
گرفت .در این کاربرد تازه در مقام وابسته هستۀ اسمی را توصیف میکند .بسامد وقوع تازه در
این کاربرد هم در متون متقدم فارسینو و فارسی معاصر باال است:
( ۱۲دلم برای هوای تازه تنگ شده.
 target .29معنای جدید دستوری  /کاربردی بعد از دستوریشدگی یا کاربردیشدگی است.
 source .30معنای اولیهای جزء زبانی مورد نظر است که قبل از آغاز فرایند تغییر وجود داشتهاست.
 .31تازه بهصورت جمع ،یعنی تازهها ،در معنای «مطالب تازه» نیز کاربرد دارد ،مانند :تازهها و دانستنیها ،تازههنا از
همه چی ،گلچینی از تازهها .کاربرد اسمی بیشتر در عنوان مطالب یا متهون کهاربرد دارد .ایهن کهاربرد ربهط کمهی بهه
مباحث ما دارد و بنابراین از پرداختن به آن خودداری کردهایم.
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( ۱۳فیلم تازﮤ کیارستمی را دیدی؟
( ۱۴سبزی تازه خریدم.
( ۱۶و این نواخت تازه که ارزانی داشت (تناری بیهقنی ،چ ادیهب ،۱۶۱ :بهه نقهل از لغتنامنۀ
دهخدا ،ذیل تازه .
( ۱۶هرگههاه کههه خداونههد مالیخولیهها خنههدانروی و تااازه و شههادکام باشههد ( ...ذشیننرﮤ
شوارزمشاهی ،به نقل از لغتنامۀ دهخدا ،ذیل تازه .
( ۱۷چون بیشتر شدیم ،جوانی را دیدیم بهغایت صهورت نیکهو و تاازه (قصنصاالنبینا ،چ
شهشهانی ،۱۷۱ :به نقل از لغتنامۀ دهخدا ،ذیل تازه .
َ
( ۱۶آنگه وی را [ جو را ] بفای داشتی که او را دیدی سبز و تازه (نوروزنامه منسوب به خیهام.
به نقل از لغتنامۀ دهخدا ،ذیل تازه .
( ۱۳گهی تازه است و گاه پژمرده ،سهرو را ههیچ ثمهره نیسهت و همههوقهت تاازه اسهت.
(گلستان ،به نقل از لغتنامۀ دهخدا ،ذیل تازه .
همانطور که از مثایهای فوق پیداست ،جایگاه متعار صفت تازه بعد از اسم است .به
لحاظ صرفی نیز تنها در کاربرد صفتی است که اتر و اتری میتواند بهه ایهن کلمهه متصهل
شود:
( ۲۰الف .داعش نسخۀ تازهتر از طالبان و القاعده است.
ب .کنگرﮤ تازهتری دستاوردهای پژوهش در دانش پزشکی برگزار شد.
۴ا۲ا تازه در مقام قید
کاربرد تازه در مقام قید (یعنی توصیفکنندﮤ فعل یا بند نیز قدیم است و چه در فارسینو

متقدم و چه در فارسی معاصر قابل مشاهده است:
( ۲۱تازه چه خبر؟
( ۲۲کار را تازه شروع کردهام (نون والقل  ،۷۰ :به نقل از نجفی . ۲۳۲ :۱۳۷۶
( ۲۳سالح آتشی در ممالک فرنگستان تازه باب شده بود (نون والقل  ،۷۰ :به نقل از نجفهی
. ۲۳۲ :۱۳۷۶
( ۲۴و عصارﮤ سرگین خر که تازه افکنده باشد (ذشینرﮤ شوارزمشناهی ،بهه نقهل از لغنتنامنۀ
دهخدا ،ذیل تازه .
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( ۲۶نقل است که احمد گفت به بادیه فروشدم به تنها راه گم کردم .اعرابهی را دیهدم بهه
گوشهای نشسته تازه ،گفتم بروم و از وی راه پرسم (ت کرةاالولیای عطار ،به نقل از لغتنامۀ دهخدا،
ذیل تازه .
علیرغم کاربرد متقدم تازه در مقام قید ،این کاربرد را میتوان متأخرتر از کهاربرد صهفتی
دانست ،زیرا در کهاربرد قیهدی ایهن کلمهه بههصهورت جامهد در آمدهاسهت و نمیتوانهد بها
پسوندهای تصریفی اتر و ااتری بههکار رود .مشهاهدات هاینهه و کوتهوا (Kuteva 2007: 83
درمورد دستوریشدگی صفتها نیز این موضوع را تأیید میکند .از نظر آنها ،یکهی از منهابع
اولیۀ تکوین قیدها در زبانهای مختلف صفت است .به عبارت دیگر ،بعضهی از صهفتهها
میتوانند تبدیل به قید شوند .با وقوع چنین تغییری صفتهها دچهار مقولههزدایی میشهوند و
دیگر نمیتوانند تصریف شوند و بهصورت کلمهای جامهد بها صهورت ثهابتی درمیآینهد .در
کاربرد جدید ،جزء تغییریافته در مقام توصیفکنندﮤ فعل یا بند (و نه اسم نقش ایفا میکند.
حتی در فارسی امروز نیز بافتهایی را میتوان یافهت کهه حهداقل در نوشهتار شهرایط الزم را
برای تغییر صفت به قید فراهم میکنند .به عبارت فنیتر ،در فارسهی امهروز ،هنهوز میتهوان
«بافتهای گذار» را مشاهده کرد:
( ۲۶شش تا صندلی لهستانی و یک عسلی ،تازه خریده بهود (ننون والقلن  ،۷۰ :بهه نقهل از
نجفی . ۲۳۲ :۱۳۷۶
با توجه به ویرگهوی جملهۀ اخیهر ،نجفهی ( ۱۳۷۶تاازه را قیهدی دانستهاسهت کهه فعهل را
توصیف میکند و وابستۀ گروه فعلی است ،ولی اگر ویرگولی وجود نداشته باشد ،این جملهه
حداقل در نوشتار دارای ابهام میشود و معنهای صهفتی نیهز از تاازه اراده میشهود ،زیهرا تاازه
میتواند موصو کلمۀ عسلی ،یعنی وابستۀ گروه اسمی باشد .شهاید یکهی از دالیهل انتقهای
قید تازه به آغاز بند ،جلوگیری از چنین ابهامی بوده باشد:
( ۲۷تازه کار را شروع کردهام (= کار را تازه شروع کردهام .
( ۲۶تازه سالح آتشی در ممالک فرنگستان باب شدهاست (= سالح آتشهی در ممالهک
فرنگستان تازه باب شدهاست .
۴ا۳ا تازه در مقام «گفتماننما»

همانطور که در بخش قبل گفتیم ،تازه در مقام قید میتواند به آغهاز بنهد منتقهل شهود .نکتهه
اینجاست که در تمامی بافتهایی که قید تازه در آغاز بهکار رفته ،این کلمهه در بافهت جدیهد
ً
ً
دو خوانش پیدا کردهاست :یک خوانش اولیۀ که اکثرا به معنای «اخیرا» است و خهوانش دوم

نامۀ فرهنگستان۳/۱۷ ،
مقاله
تغییر نقش دستوری واژﮤ تازه در زبان فارسی

55

که تقابلی است و نشاندهندﮤ امری است که برخال انتظار گوینده میتواند باشد .خهوانش
اخیر در مواردی رخ دادهاست که جملۀ دوم به لحهاظ معنهایی در تقابهل بها جملهۀ اوی قهرار
داشتهاست .درواقع ،با انتقهای تاازه بهه جایگهاه آغهازین ،شهروع کهاربرد ایهن جهزء در مقهام
گفتماننمههای تقههابلی شههروع شدهاسههت (بهرای مقایسههۀ ایههن کههاربرد و کلمههات ربههط تقههابلی ،ر .
نغزگویکهن  . ۱۳۳۱این حرکت و نیز ذهنیشدگی( ۳۲یعنهی بیهان عقایهد گوینهده راه را بهرای
تغییر و تبدیل تازه به یک گفتماننمای تقابلی باز میکند .به عبارت دیگر ،ایهن گفتماننمهای
تقابلی با ذهنیشدگی عقیدﮤ گوینده را نسبت به «خبر تهازه  /جدیهد» نشهان میدههد و بیهان
ً
میدارد که این خبر در تضاد با آن تصوری است که شنونده یها گوینهده معمهوال انتظهار آن را
دارد (برای تعریف ذهنیشدگی رابطۀ آن با دستوریشدگی و نیز گفتماننماهها ،ر Degand and Simon- .
 . Traugott 2010 ،Vandenbergen 2011با توجه به این مالحظات و با پیهروی از هاینهه (:۲۰۰۲
 ، ۶۴بافت قیدی یک بافت گذار برای ورود به معنای روالی و تبدیل تازه بهه یهک گفتماننمها
است .در موارد زیر کاربرد تازه را در مقام گفتماننمای تقابلی مشاهده میکنیم:
( ۲۳داماد ارفاقالدوله که خودش الستیکفروش نبوده ،باباش [السهتیکفروش] بهوده.
تازه الستیکفروشی عیبش چیست؟ (به صیغۀ اول ،۴۶ :به نقل از نجفی . ۲۳۳ :۱۳۷۶
( ۳۰باید هرچه درآوردهای دودستی تقدیمشان کنی تا ولت کنند .تازه پرونده هم برایهت
درست میکنند و دفعۀ دیگر اگر گیهر بیفتهی ،بایهد بیشهتر اخ کنهی (بادهنا شبنر از تغیینر فصنل
میدهند ،۲۶۴ :به نقل از نجفی . ۲۳۳ :۱۳۷۶
( ۳۱تازه ما [= من] بعد سی سای زدوخورد ،هنوز انگلیسها را نمیشناسهیم؟ (داییجنان
ناولئون ،۳۴۱ :به نقل از نجفی . ۲۳۳ :۱۳۷۶
۵ا نتیجهگیری

با توجه به شواهد موجود ،جزء تاازه در مسیر تحوی خود به گفتماننما سه مرحله را پشت سر
گذاشتهاست .در مرحلۀ اوی ،تازه در مقام صهفت عمهل مهیکنهد و خصوصهیات تهوزیعی و
صرفیاش مانند سایر صفتها است ،یعنی بعد از اسم (موصو میآید و به لحاظ صهرفی
نیز مانند صفتهای دیگر پسوندهای تصریفی اتر و اتری میگیرد .در مرحلۀ دوم ،صورت
ً
تازه از رهگذر دستوریشدگی بهصورت قید زمان با معنای «اخیرا» درمیآید .بها ایهن تغییهر
معنایی ،تازه از جایگاه ثابت خود میتواند جدا شود و بهه جایگهاه آغهازین منتقهل گهردد .در
32. subjectification

56

نامۀ فرهنگستان۳/۱۷ ،
تغییر نقش دستوری واژﮤ تازه در زبان فارسی

مقاله

مرحلۀ سوم ،تازه با کسب نقش جدید تقابلی ،معنهای گهزارهای خهود را از دسهت مهیدههد،
گرچه رگههایی از معنای اولیه را میتوان در آن دیهد .ایهن سهه مرحلهه از تغییهر را بها نمهودار
مرحلهای زیر میتوان بازنمود:
صفت > قید > گفتماننما(ی تقابلی
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