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  چکیده

 در واژه ها یی معناراتییتغ. شود ی مراتیی دستخوش تغي متمادانیزبان در طول سال
 به سه یی معناراتیی مطالعات انجام شده درباره تغدر.  استراتیی تغنی انِیتر جیاز را

 یی معناراتیی تغلی دال،یی معناراتییانواع تغ:  اشاره شده استمیدسته مختلف از مفاه
 حرف یی معناراتیی از انواع تغیوقت. یی معناراتیی تغي ساز و کارهاایم زیو مکان

 ریی مثال تغي برارند؛ به همراه داراتیی تغنی است که ایجیمقصودمان نتا میزن یم
 راتیی انجام تغي را برایی هازمیشناسان مکان زبان.  حذف آن از زبانایمدلول واژه 

به طور مشخص،  . هستندی اصلزمی کرده اند؛ مجاز و استعاره دو مکانینی بشی پییمعنا
 را که از متون نثر یهقی بخیواژه از کتاب تار چند یی معناراتیی نوشته تغنیما در ا

 است نی رو اشیپرسش پ. میکن ی می است، بررسي قمري از قرن پنجم هجرماندهیباق
 داد و حی کلمات را توضنی ایی معناراتییتوان تغ ی شده می معرفي هازمی با مکانایکه آ

 مطالعه نشان نی اجهینت. ری خای مدعا وجود دارد نی ادیی تأي برایخی تاري شواهدایآ
شوند  ی منیی مجاز تبندی شده با فرای بررسي هااژه غالب ویی معناراتییدهد که تغ یم

  . ادعا سود بردنی انیی تبي برازی نیخی از شواهد تارتوان یو م
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  مقدمه- 1

شناسی تاکید بسیاري بر نگاه  هاي زبان مطالعات جدید در معناشناسی مانند بسیاري از شاخه
اطالعات موجود از . شود ها جلب می هواژشناسان به تغییرات درزمانی دارد و طبیعتا توجه زبان

 در طول هواژشناسان را نسبت به معناهاي سیال یک  هاي هند و اروپایی، زبان تاریخچه زبان
  ).372-373: 2010، 1ریمر(است   ن حساس کردهزما

:  مختلف از مفاهیم اشاره شده استدر مطالعات انجام شده درباره تغییرات معنایی به سه دسته
  . هاي تغییرات معناییکارودالیل تغییرات معنایی و مکانیزم یا سازانواع تغییرات معنایی، 

صودمان نتایجی است که این تغییرات به همراه زنیم مقیرات معنایی حرف میاع تغیوقتی از انو
  .  یا حذف آن از زبانهواژدارند؛ براي مثال تغییر مدلول 

بیش از هر تغییر دیگري نسبت مستقیمی با فرهنگ  و تغییرات معنایی دالیل متفاوتی دارند
ما به هر  زبانی رها هستند ادالیلکند که این تغییرات از قید  آرالتو بیان می. یک جامعه دارد

  ).189: 1384، 2آرالتو(نیاز نیستند  حال از توجیهات زبانی بی

. اند نام بردهاستعاره و مجازاز) 27: 2001 (4 و دشر3تروگاتهاي تغییر معنایی ورد مکانیزمدر م
: 2010(ریمر براي مثال . هایی دارندپوشانیها همبنديطور که خواهیم گفت این دستههمان
- ها، تمایز سه از این اختالفما، مستقل. مجاز را جزء انواع تغییرات آورده استاستعاره و ) 375
 مورد بررسی هاي تغییرات معنایی واژگان را در زبان فارسیپذیریم و مکانیزم باال را میگانه

  .دهیمقرار می

  که از را از کتاب تاریخ بیهقیهژوادر این نوشته تغییرات معنایی چند به طور مشخص، ما 
پرسش پیش رو این . کنیمبررسی میمانده از قرن پنجم هجري قمري است، متون نثر باقی

 معنایی این کلمات را توضیح داد و توان تغییراتمیهاي معرفی شده است که آیا با مکانیزم
  .آیا شواهدي تاریخی براي تأیید این مدعا وجود دارد یا خیر
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  بحث نظري-2

  انواع تغییرات معنایی-2- 1

اولی توسعه معنایی .  جاي داد2 و تخصیص1 توان تغییرات را در دو دسته تعمیم  میر گام اولد
رسیدن « تنها براي arriveواژهدر انگلیسی . اي وسیع از چیزهاست اي محدود به طبقه از طبقه

تخصیص در . کاربرد دارد» رسیدن«است، اما امروز در معناي عام  شده استفاده می» به ساحل
داشته است و امروز به » شخص جوان« معناي  girlواژه. دهد  گستره معنا را کاهش میمقابل،

تر از  جالب است که تخصیص در تغییرات معنایی رایج. شود اطالق می» شخص جوان مونث«
دو نوع دیگر از تغییرات معنایی که نسبت به تعمیم و تخصیص با بسامد کمتري . تعمیم است

ترفیع نوعی ارتقاي معنایی  .شوند  معنایی نامیده می4 و تنزل3 ترفیعافتند در زبان اتفاق می
است اما امروزه به معنی خانمی است که در  داشته» خانم« تنها معنی  queenواژه. است

تنزل معنایی فرآیندي عکس . باالترین مرتبه سیاسی در یک نوع نظام خاص حکومتی قرار دارد
رفته است،  ها به کار می عناوینی که براي اشاره به خانمبراي مثال در انگلیسی . ترفیع است
 این چهار دسته به ). 42-44: 2003، 5ترسک(روند   به عنوان دژواژه به کار میامروز اکثرا

ها کافی  خودي خود براي توضیح پیچیدگی و گوناگونی انواع تغییرات معنایی در تاریخ زبان
هاي خانواده  معناي بهار به تابستان، در بسیاري از زبان در التین از verواژهبراي مثال . نیستند

) 376-373: 2010(ریمر توان توضیح داد؟  این تغییر را چگونه می. است رومیایی، تغییر کرده
 در نظر 6 به عنوان دو گونه از تغییر مجازي راصیبراي حل این مشکل دو فرآیند تعمیم و تخص

. کند می  تغییر 7 به معنایی نزدیکواژهن معناي مجاز فرآیندي است که در آ. گرفته است
شود دو معنا به هم  تواند به طرق مختلف تعبیر شود اما در این مورد گفته می نزدیک بودن می

اند اگر مصادیق آنها چه از نظر زمانی و چه مکانی به هم نزدیک باشند و یا معناهاي آنها  نزدیک
 بهار و تابستان دو فصل مجاور هستند که چه از verدر مثال . نزدیکی مفهومی داشته باشند
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بعضی از مصادیق تنزل و ترفیع معنایی هم . اند نظر زمانی و چه مفهومی به هم نزدیک
مجاز ابزار قدرتمندي است که بسیاري از تغییراتی را که با . توانند در قالب مجاز تعبیر شوند می

 1 علم بدیعشناسان از این ابزار را زبان. ندک بندي سنتی قابل توضیح نبودند، تببین می دسته
شناسی کاربرد   دارد اما در زبانعلم بدیعاستعاره ابزار دیگري است که ریشه در . اند گرفته

 مثال )43: 2003(ترسک . ها بر شباهت یا قیاس استوارند استعاره. است وسیعی پیدا کرده
عنوان سري که روي بدن قرار دارد  در ابتدا تنها به head .روشنگري براي استعاره دارد

است اما امروزه به وسیله استعاره براي هر چیزي که در باالترین نقطه نسبت  شده استفاده می
 معناي مدیر یک مجموعه یا سر بطري را headتوانیم از  به بقیه قرار دارد کاربرد دارد و ما می

  .خوانش کنیم

   تغییرات معناییدالیل-2-2

توان مشاهده کرد که این   تا به اینجا درباره انواع تغییرات معنایی گفته شد، میبا توجه به آنچه
 معنایی اتفاق ها مبهم هستند و هیچ توضیحی در مورد اینکه چرا تغییرات بندي تقسیم

تالش براي یافتن علت تغییرات و فراتر رفتن از توصیف صرف به قرن . دهند افتند نمی می
  ).377: 2010، ریمر(گردد  می بیستم باز

باشند متأثر از البته پیش از این گفتیم که تغییرات معنایی بیش از آنکه منشا زبانی داشته
هاي ذاتی ذهن   تغییر زبانی را نتیجه ویژگی2در همین رابطه بلنک. زبانی هستندعوامل برون
راري ارتباط از منظر کاربردشناسی گویشوران  قصد برق. داندهاي اجتماعی می کنش بشر و برهم

موفق دارند و هر زمانی که احساس کنند استفاده از راهبرد جدید، درصد موفقیت آنها را باالتر 
نیز ) 1984(3بارش). 64- 63: 1999بلنک، (زنند  برد، دست به نوآوري در زبان می می

 زبان هنجارهاي ویژه. داندپذیربودن تغییر معنایی را به دلیل ماهیت هنجارهاي زبانی می امکان
اند، هنجارهایی فرضی هستند که زیرشمول هنجارهاي باالدستی که شامل هنجارهاي معنایی

  ).25: 2001به نقل از تروگات، ( گیرند  ارتباطات قرار می

                                                             
1rhetoric 
2Blank 
3Bartsch 
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آنچه در مورد تقدم و اهمیت دالیل غیر زبانی بر دالیل زبانی گفته شد درست به نظر می رسد 
شناسان خود را از بیان دالیل ربوطه نشان می دهد زبانهاي ماما با این وجود بررسی نوشته

  .نیاز نمی دانندزبانی بی

در کتابش در انتهاي بخشی که به تغییرات معنایی پرداخته است، ) 47-45: 2003(ترسک 
 1926، در مقاله 1شناس فرانسوي، میه زبان. کندچنین نقل مینظرات میه و تروگات را این

او این قوانین . قوانین کلی حاکم بر تغییرات معنایی را شناسایی کنداست که  خود تالش کرده
  :است بندي کرده در قالب سه اصل صورت

 تغییر در جهان - 1
 تغییر در بافت زبانی - 2
 گیري تغییر ناشی از قرض - 3

غییرات او سه گرایش در ت.  تروگاتاست1989 و 1982هاي  کار جالب دیگر در این زمینه نوشته
  :دهد  میمعنایی را پیشنهاد

. شوند توصیفات خارجی از حقیقت تبدیل به توصیفات داخلی از درك و ارزیابی می - 1
است،  داشته) توصیف خارجی(» لمس کردن« که تنها معنی  feel واژهبراي مثال 

شود و البته دسته بزرگی از احساسات را نیز  امروزه به ادراك ناشی از لمس اطالق می
 .گیرد در برمی

شوند، یعنی آنها معنایی را   و داخلی تبدیل به معناي بافتی میتوصیفات خارجی - 2
خارج از «معناي  but. بخشند کنند که ساختار آشکاري به گفتمان می کسب می

است و امروز نقش گفتمانی را  را کسب کرده» به جز«داشته و سپس معناي » چیزي
 .کند در ایجاد تقابل بازي می

 زمانی  probably. شود ت و باورهاي گوینده بنا میمعنا با شیب صعودي بر پایه ذهنی - 3
داد، در حالی که امروز ارزیابی گوینده از واقعه را نیز نشان  می» احتماال«فقط معناي 

 .دهد می

                                                             
1Meillet 
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اشتراك هر سه گرایش در حرکتی است که از سمت خارج و عینیت به سمت داخل و ذهنیت 
ست که این حرکت در تغییرات معنایی مشاهدات تروگات حاکی از این ا. قابل ردیابی است

  نیرویی فراگیر است 

شناسان شناختی مجاز و استعاره از منظر شناختی، واقعی و در عین حال به قدر  براي زبان
اي  آنها استعاره و مجاز را عملگرهاي شناختی پایه. کننده تغییرات معنایی هستند کافی توصیف

فهمد، تقابل میان  که زبان را در قالب این دو ابزار میبراي کسی . دانند در ساز و کار زبان می
ها این  به هر حال غیرشناختی. دار نیست بندي انواع آن چندان معنی علت تغییر معنایی و طبقه

بیشتر کارهاي نویی که درباره تغییر معنایی انجام . دانند کننده نمی دلیل را چندان قانع
طبق . به عنوان منشا تغییرات معنایی تاکید دارند 1کردن تضمن است بر نقش قراردادي شده

اي نظیر استعاره و  این ایده، براي فهمیدن چرایی تغییرات معنایی نباید به عملگرهاي شناختی
 در بافت تبدیل به واژهمجاز متوسل شد، بلکه باید بررسی کرد که چگونه خوانش ما از معناي 

آورد  کردن تضمن این امکان را فراهم می راردادينظریه ق. شود جزئی از معناي واژگانی آن می
هاي پیشین خود در باب نقش چندمعنایی در فرآیند تغییر معنایی  تا یک مرحله به تعمیم

اضافه کنیم و از طرفی مالحظات کاربردشناسی را نیز در فهم تغییر معنایی دخیل بدانیم 
  ).379-378: 2010ریمر، (

 ی تغییرات معنایهايمکانیزم- 3-2

هایی که در دو بخش قبل در مورد انواع تغییرات معناي و دالیل آنها انجام شد، عالوه بر بحث
روگات  نظر تاز: هاي تغییرات معنایی وجود داردبندي سومی نیز در مورد مکانیزمتقسیم

همانطور که در بخش اول گفته . هاي تغییر معنا هستند مکانیزماستعاره و مجاز) 27: 2001(
اند اما از آنجایی بندي کردهاي استعاره و مجاز را در قالب انواع تغییرات معنایی طبقههشد عد

ها کنیم توجه ما معطوف به نتیجه است و مکانیزمکه وقتی در مورد انواع تغییرات صحبت می
 سومی روگات را بپذیریم و دستهبه روند تغییرات معنایی نظر دارند، بهتر است همین رویکرد ت

  .هایمان اضافه کنیمبنديهم به دستهرا 

                                                             
1conventionalization of implicature 
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: ر معنایی سه چیز وجود داردتوان گفت در هر تغیی هاي قبل، می بخش به توضیحات با توجه
کند و زمانی تشریح می تغییر زبان، مکانیزمی که فرایند تغییرات معنایی را در روندي درنتیجه

به عبارت دیگر نتیجه تغییرات زبانی با . کنندیین میدلیل یا دالیلی که این اتفاق زبانی را تب
با دالیلی عمدتاً توان  را مییند درون زبانی تبیین می شود و این فرآیند درون زبانیبیان یک فرآ

هاي معنایی روي محور هم مانند افزایش و کاهش واحد (بیرون زبانی و گاهی درون زبانی
  .تبیین کرد) نشینی

ها در زمان نگارش  و معناي آن را انتخاب کردهاریخ بیهقیکلماتی از کتاب تما در این نوشته 
 دخیل در این کنیم مکانیزم سپس سعی می فارسی امروز با هم مقایسه کرده وکتاب و

  .  از متون بین این دو دوره بیازماییمهتغییرات را حدس بزنیم و صحت آن را با استفاد

علت اصلی چنین انتخابی در دسترس بودن . اندمتون مورد استفاده در این نوشته متون منظوم
جو در وامکان جست.  است1خطاي غنی از آثار منظوم ادبیات فارسی به صورت برمجموعه

کردن مشکالت ناشی از چنین محدودیتی سعی براي کم. اي براي ما فراهم بودچنین مجموعه
ها آن)  صنایع ادبییعنی بدون عناصر خیال و(شعري  غیرکه جنبهشد ابیاتی انتخاب شود 

  .برجسته باشد و کلمات مورد نظر ما در آن ابیات معناي ملفوظ و واقعی داشته باشند

 ها بررسی نمونه-3

. ترین متون نثر زبان فارسی است که در قرن پنجم نگاشته شده استتاریخ بیهقی از قدیمی
ان فرمانروایی او تا گر چگونگی به قدرت رسیدن مسعود غزنوي و حوادث دوراین کتاب روایت

هاي زیبا و توصیف هاي این کتاب استفاده از واژگان و ترکیباز ویژگی.  استشقبل از مرگ
ها در تاریخ بیهقی به طرق  واژه.)34 :1394،حاج بابایی (ها استدقیق احواالت فردي و مکان

- ده قرار نمیبعضی از آنها به کلی متروك شده و دیگر مورد استفا. اند متحول شدهمختلفی 
دسته . اندهایی هستند که با حفظ معناي قدیم معناي جدید گرفتهروهی دیگر واژهگ. گیرند

عناي اند و با طی کردن روندي خاص از مهایی هستند که دچار تغییر معنایی شدهسوم واژه
 تههاي مورد نظر ما جزء دسواژه.)1392: نژادصحرایی و محمدي(قدیم به جدید منتقل شده اند

                                                             
1online 
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عربی (اگر هم فارسی نیستند هایی را انتخاب کنیم که  تالش کردیم واژهما. سوم هستند
زیرا . تحوالت معنایی آنها به دلیل تحول معنایی اتفاق افتاده در زبان عربی نباشد) هستند
زبانان قرار گرفته باشد  فارسیمورد استفاده معنایی اي عربی در قرن پنجم در است واژهممکن
چنین تغییرات .  ما واژه از نو وارد زبان شده باشد معنا متروك شده و دوباره در دورهو آن

  . توان تبیین کرداي را با پیگیري سیر آنها در زبان فارسی نمیمعنایی

 اقبال)1(

او به «: به کار رفته است» توجه و عنایت«اند به معناي اقبال در تاریخ بیهقی آنگونه که گفته
کاران به  خدمت و آن خلوت برفت، همه کرد سخت بزرگاقبالیامیر بر وي  دامغان رسید،

تا قرن هفت و  . )22: 1368بیهقی،  (»چشمی دیگر بدو نگریستند که او را بزرگ دیده بودند
  :هشت اقبال به همین معنی به کار رفته است

   و شوکت خار آخر شدي باد دخوتن/  که به اقبال کله گوشه گلزدیشکر ا
  )166، غزلیات، غزل ظحاف(

  :دهددر همین قرون هم خود را نشان می) بخت و شانس(اما معناي جدید از اقبال 

  نی شمس الدداری از بخت و اقبال چنان بمگر/  ندارد رويداریست که ب که بخت من چنان خفته
  )1860مولوي، دیوان شمس، غزلیات، غزل (

معنایی شده و سپس قدیم ابتدا دچار چند حاضر معناي یعنی در میانه عصر بیهقی تا دوره
از  اقبال و بخت در بیت باال و بسیاري همنشینی واژه. معناي اولیه به تدریج متروك شده است

 میان معناي  موجود نشینی و مجاورتهمبر اثر رسدنظر می به در واقع. وجود داردابیات دیگر 
، اقبال هم معنی بخت شده و معناي  معناي جدید آناقبال و] یا حتی منسوخ[کمتر مصطلح 

  . این روند از مصادیق مجاز است. قدیم خود را از دست داده است
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اش بر اي است که وقتی سایهاي هما پرندههاي اسطورهطبق باورشاید جالب باشد که بدانیم 
در این باور ) میدفرهنگ فارسی ع. (سر کسی بیفتد به سعادت و کامرانی خواهد رسید

  . نزدیک بین توجه پرنده و بخت خوش آدمی آشکار استاي رابطهاسطوره

  آهنگ)2(

بیهقی،  (»قلعه کردیم آهنگ روز ما«: به کار برده است آهنگ را به معناي قصد واژهبیهقی 
- صحرایی و محمدي(دهدحمله هم می قصد البته ادعا شده است که آهنگ معناي.)59: 1368

بیهقی مؤید این ادعا رجوع به متون نزدیک به عصر . راه نیست این گفته پر بی.)1392: نژاد
  :نامه فردوسی آمده استدر شاه. است

 دار یک امروز با خویشتن هوش/ دار بدو گفت زال اي پسر گوش
 در آهنگ و در کینه ابر بالست/ که آن ترك در جنگ نر اژدهاست

  عد ز آهن کالهز آهنش سا/ درفشش سیاهست و خفتان سیاه
 )2فردوسی، شاهنامه، کیقباد، بخش (

. کندو به چیزي در رابطه با جنگ اشاره میدر ابیات باال آهنگ صرفاً معناي قصد کردن ندارد 
 و کار نظامیجنگ . توان با مجاز تبیین کردرا می» موسیقی«به » قصد حمله«گذر از عبارت 

گذر از موزون . آهنگ و موزون شوندظامی باید همهاي نکند؛ نیرورا تداعی مینظم و همراهی 
  .هاي نظامی به موسیقی، نوا و صداي موزون هم کار سختی نیستبودن نیرو

   ترانه و موسیقی و صدا←کار نظامی و موزون بودن←قصد حملهقصد و 

 به دالیل هادر شروع جنگ. شده همراه استتبیین زبانی باال با یک واقعیت تاریخی و شناخته
همنشینیِ قصد حمله و موسیقی در جهان . شده استمختلف از نواهاي حماسی استفاده می

و » سنج«، » کوس«هایی مثل  واژه در ابیات پایین.ع مؤیدي بر توصیف زبانی باال استواق
  .همنشینی دارند یکار جنگبا توصیف ساز و» شیپور«

 انی چون بود ساز جنگ کچنان / انیرانی ادندیرده برکش
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  دی و صف برکشنیی کوس روبزد / دی آن سپه را بدابی افراسوچ
  )5، پادشاهی نوذر، بخش همان (

  
 ي دراي و هندپوری سنج و شهمان/ ي نادندیبفرمود تا برکش

  ي نامداران پرخاشجوابا/ ي بنهاد رواووشی سي سوبه
  )11، داستان سیاوش، بخش همان(

  :ارتباطی وجود داردظ تاریخی ه لحا عالوه بر آن بین قصد سفر و نواي موسیقی هم ب

  کاروان استي که درامیگو/ دیای میور بانگ مؤذن
   همان استی که دوستيبازآ/ ي  که کردی آن همه دشمنبا

  )79 غزلیات، غزل ،سعدي(

در   هماز آنجایی که.  آهنگ ظن به استعاره نیز بردواژهالبته شاید بتوان در مورد تغییر معنایی 
توان این را به  آواي موسیقی، نوعی از نظم و هماهنگی وجود دارد، میقصد جنگ و هم در

  .عنوان وجه شباهتشان در نظر گرفت

  جاندار)3(

 درآمد و بر  گفتنديجاندارغالمی که او را قماش گفتندي و شمشیردار بود و در دیوان او را «
  ودارسالح«بیهقیاین واژه در تاریخ  معنی .)177: 1368بیهقی،  (»شیر زخمی استوار کرد

  . است » نگهبان جان پادشاه

، خواجوي )7قرن (، موالنا )6قرن (دهد در آثار نظامی، سنایی و خاقانی ها نشان میبررسی
قرن (عطار نیشابوري .  شده است استفاده همین معنیدار درجان) 8قرن (کرمانی و حافظ 

ت اما بیتی از او وجود دارد که با هر دو هم جاندار را در معناي نگهبان به کار برده اس) هفتم
 .توان آن را خواندو قدیم می) زنده، جانورموجود (معناي جدید 

  ساختخواهم ی مزی سوخت و نخواهمیم /  تاختخواهم ی گردِ تو مجاندارمتا 
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   خواهم باختی من باشم با تو همتا /  که نرد عشقت شب و روزي شاد بزتو
 )39، شماره 29 باب نامه،عطار، مختار(

که حرکت هر جانداري از «: چنین گفته است» ناظر و منظور«در قرن یازدهم وحشی بافقی در 
و هاتف ) قرن یازدهم(در اشعار بیدل » قدرت او است و کثرت تغییر عالم شاهد بر وحدت او

زدهم رسد از قرن یابه نظر می. معناي جدید جاندار به کار رفته است) قرن دوازدهم(اصفهانی 
توان از انواع مجاز این تغییر را می. تر از آن فرایند تغییر معنایی روي داده استیا کمی قبل

 جان نزدیک است و از سوي دیگر محافظ از نظر مکانی به شخص دارندهدانست زیرا شخص 
  .شخص محافظ خود داراي جان است

  جان دارنده← جان کنندهمحافظت

به بیان عامیانه شاعر با .  معنایی در کار شاعران سخت نیست از تغییرپیدا کردن این گونه
این خلق جدید گاهی از سوي گویشواران .  خلق کندمعانی جدیديکند تا کلمات بازي می

در مورد واژه ) در باال(شعر عطار . شودگیرد و موجب تغییر معنا میزبان مورد استقبال قرار می
 .به نوعی ایهام دارد» جاندار«

  انیگر)4(

 در متن بیهقی .)422: 1368بیهقی،  (»باید کشید اگر سخن را دراز کشمی مگرانیابرام و «
گرانی به معناي مشقت، آزار و سختی به کار رفته است و در معناي جدید به هر چیز باارزش و 

-  مشقت و سختی.و جدید نوعی قرابت مفهومی دارندقدیم هر دو معناي . شودپر بها اطالق می
در واقع چیز . کندند میم ارزش راه براي به دست آوردن چیزي متحمل می شویم آن چیزاي ک
زیر تواند به صورت ند تغییر معنایی میروپیشنهادي براي . آیدند آسان به دست نمیمارزش
  :باشد

  ارزشمندي←زیادي←سنگینی←مشقت
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برد رکااي  در دوره نا گران به هر چهار معدهد که بیهقی نشان میرجوع به آثار بعد از دوره
  .داشته است

  :در قرن پنجم» سنگینی«معناي 
   رخش زعفرانیشد آن ارغوان / شکم گشت فربه و تن شد گران

  )25فردوسی، شاهنامه، منوچهر، بخش (
  

  :در قرن پنجم» زیادي«معناي 
   و با او سراناووشی سسپهبد /  گرانی سپاهرانیکه آمد ز ا

  )5همان، داستان سیاوش، بخش (
  

  :در قرن ششم» زیادي«معناي 
 یکوش ی اگر در طلبش ميمعذور / ی پوشای ي که خورای ز دنهیآن ما

  ی عمر گرانبها بدان نفروشتا /  هشداررزدی نگانی همه رایباق
 )157، رباعیات، رباعی خیام(

  
  :در قرن هفتم» ارزشمندي و مشقت « معناي 

  یگران ی بین گرایابی کم که / ی از مستان کرانی ساقي اریمگ
  )2702مولوي، دیوان شمس، غزلیات،  غزل (

  
   گرانان جهان رطل گران ما را بساز /  دورم بادای اهل ریصحبت من و هم

 ) 268، غزلیات، غزل حافظ(
 بزرگ است در تناسب با گران مصراع اول هم رطل گران که به معناي پیمانهدر بیت اخیر 

ن بابت که نوشیدن شراب زحمتی در پی دارد می توان تواند معنی سنگینی بدهد و هم از آمی
 . کردانشاز آن معناي استعاري مشقت خو
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 گران را نشان معناي واژهتوان گفت نموداري که سیر حدسی ما از دگرگونی به طور کلی می
ر درست به نظر ؛ هر چند که به جهت مفهومی این سیداد به جهت تاریخی درست نیست،می
هاي تاریخی سه معنی اول گران وجود  دورهدهد در همه شواهد نشان میدر واقع. رسدمی

 در ها هم به شکلی که و ترتیب از آنها رواج بیشتري داشته استاي یکیداشته اما هر دوره
زبانی ما کفایت الزم براي نشان بنابراین در این واژه شواهد درون. نمودار باال  آمده است نیست

  . معنایی را ندارنددادن سیر فرضی تغییر

 گران در معناي امروزي بر اثر کاهش واژهرسد این است که  میترظر محتملناما آنچه به
 .بها است مرکب گرانواژه گران در معنایش به و انتقال  بها بر روي محور همنشینیواژه معنایی

  .این فرآیند از نوع مجاز است

 یکوش یگر در طلبش م ايمعذور / ی پوشای ي که خورای ز دنهیآن ما
  ی عمر گرانبها بدان نفروشتا /  هشداررزدی نگانی همه رایباق

  )157خیام، رباعیات، رباعی (

 شوخ)5(

دل  و لشکري یک و گربز پیش خواهد آمدشوخ چون روز شود خصمی سخت  اي آزادمردان،«
پروا دارد  بی شوخ معناي گستاخ و در اینجا.)483 :1368بیهقی،  (»ا بخواهد زددارد، جان ر

 و نه بیشتر رئالمحتواي آن که (  فردوسی در شاهنامه). 1392: نژادصحرایی و محمدي(
  : داردشوخ معنایی منفی) انگیز استخیال

  اووندیبگشت از ره داد و پ / چنان بدگهر شوخ فرزند او
   داستاننی من ادمی دانا شنز /  خون پدر گشت همداستانبه

  )2شید، بخش فردوسی، شاهنامه، جم(
  

  شسته شدهاهدی دل و دیشوخه ب / گر از تو دل مردمان خسته شد
   شاه جهان بر جهان پادشاستکه /  بدان کت هواستی کامرانکنون
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  ) سال بود43همان، پادشاهی قباد (

معشوق :  شوخ به ادبیات غنایی شاهد وجهی دوگانه از آن هستیمواژهدر قرون بعد و با ورود 
  . اردلرباي ناسازگ

   آموختي و ناز و عتاب و ستمگرجفا /  آموختي و دلبریمعلمت همه شوخ
  )32، غزلیات، غزل سعدي(

   کمانکش بر عزم غارت آمدي جادوکان /  خود نگه دارمانی دل اياز چشم شوخش ا
  )171، غزلیات، غزل حافظ(

   راای احی ثانست یاتی غمزه تو حکه /  او بنگري به غمزه شوخت به سوایو 
  )212، دیوان شمس، غزلیات، غزل ولويم(

.  واژه به شعر عاشقانه چنین معناي مثبتی از آن مراد شده است اینعجیب نیست که با ورود
یکی از عوامل تغییر معنایی کلمات در زبان این هایی دارند و شعرا معموالً چنین استعمال

همنشین » شوخ «ها واژهد که در آندر این میان ابیات بسیاري هم وجود دار. استفارسی 
  . شده است» شنگ«

  ی مهشی شکی و ی و فراغتیکنج/ یشاهد شوخ شنگ و با بربط و ن
  )39، رباعیات، رباعی حافظ(

   گور تنگنی ترا زردیگ ی نمدم /  شوخ و شنگيزاد ا  و زندهيا زنده
  )89، بخش دفتر دوم معنوي، مثنويمولوي، (

رفتار، شادمان و شنگول، حرکات، شیرین خوش:شنگ در فرهنگ معین چنین معنایی دارد
توان گفت این همنشینی موجب تغییر می. گرظریف، خوشگل، عیار، دزد، شنگول، حیله

مثل ( شوخ که در متون اولیه واژهدر واقع .  نوعی از مجاز است کهمعنایی شوخ شده است
به ادبیات غنایی معنایی با ورود ) معناي منفی(پروا دارد معناي گستاخ و بی) تاریخ بیهقی

 که یکی از - شنگیابد و سپس با همنشینی با واژهمی)  معشوق خواستنیِپرواییِبی(دوگانه 
  : آن نزدیک شده است به معناي امروزي-ي و شنگولی استرفتارمعانی آن شیرین
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  ی چو نمک شور جهان،ینی نمک،یشوخ / ی چو شکر در دل خلق،ینی شکر،یشنگ
  )63غزل ، سعدي، غزلیات(

  ي طرفه جگرخوارنی ز،ی شوخی خوش نمکنیز / ي نادره دلدارنی زی شنگاي بچه
  )779، غزل عطار، غزلیات(

پروایی و  بیدر واقع میان واژه.  عجیب نیست شوخ، به شکلی که در باال گفتیم،تحول معناي
  حدودطبعی و طنازي از حد وگر شوخا. گستاخی با طنازي نوعی قرابت معنایی وجود دارد

  .طبیعی استگستاخی حالت افراطی شوخ. شودخود خارج شود به گستاخی تعبیر می

   طنازي←گویی بداهه←پرواییگستاخی و بی

 بدرقه)6(

 »حد رساند و بکرد و ایشان را به سر راه بیرون کندهبدرقنامه رفت به بدرِ حاجب تا با ایشان «
 به کار »راهنما و نگهبان قافله«به معناي   معناي بدرقه در این جمله.)941: 1368بیهقی، (

بدرقه در تاریخ بیهقی اسم حرفه بوده و در حال حاضر یک مفهوم شده است که . رفته است
عالوه بر آن معناي راهنمایی و محافظت در . معنایش مشایعت و همراهی مهمان یا مسافر است

  .کاهش پیدا کرده استبه همراهی  کاربرد قدیمی

همراهی ←)3( همراهی به قصد محافظت ←)2 (نگهبان همراه←)1( همراه هبانِراهنما و نگ
  )4) (کنندگیو مشایعت(

به کار برده شاعر قرن هشت در غزلیات خود بدرقه را صرفاً به معناي محافظت اي اوحدي مراغه
  :ش قائل نشده استو نقش راهنما را برای

  دهی دست غلط از ديریو برگ که تيروز / هم بدرقه او گردد، هم راهبر او باشد

  )243اوحدي، غزلیات، غزل (



80 بررسی تغییرات معنایی چند واژه از تاریخ بیهقی   رخسار زبان          1397، تابستان 5شماره  /

  :، در قصاید خود چنین بیتی دارد13قاآنی شیرازي،شاعر قرن 

  به عذر آنکه نکردیمش از چه استقبال/ بایدخورد باده روزه کنون به بدرقه
  )الدوله گویه  در ستایش امیراالمرا العظام حسین خان نظامقاآنی، قصاید،(

 

  .کردن دارد ه دیگر معناي همراهیدر اینجا بدرق
  
  گیري نتیجه-4

میان معناي جدید اي که در بخش قبل بررسی کردیم توانستیم نوعی از ارتباط را  واژه6در هر 
یرات هاي اصلی تغی که استعاره و مجاز مکانیزماشاره کردیمپیش از این . و قدیم برقرار کنیم

 واژه بر حسب مجاز 6این  تغییر معنا در دعا است وها مؤید این اتایج بررسین. معنایی هستند
هاي استعاري را نیز تشخیص داد و کارتوان سازومی» آهنگ«واژه  البته در مورد .تبیین شد

  . هاي بیشتر استتر از میان این دو نیاز به بررسی دادهگیري با اطمینان باالبراي تصمیم

. بق باشند با واقعیت مطاتوانند  میها حدسواردالب مگیري سیر تغییرات نشان داد که در غپی
    تر حوش عصر بیهقی معناي قدیم پرکاربرد است و هر چه به زمان حاضر نزدیکودر حول

ها معموالً هر دو معنا را  واژههاي میانهدر دوره. یابدمتري میمی شویم معناي قدیم کاربرد ک
شاید بررسی . یابی نبوددر متون منظوم قابل ردروند حدسی ما » گرانی «رد واژهدر مو. دارند

  . باشدگر ین مورد یاريمتون نثر بتواند در ا

حال باید . گیري از متون منظوم اشاره کردیم بهرهها و دلیلدوم به محدویتدر پایان بخش 
در واقع سؤال . راهه برده باشدبپرسیم استفاده از متن منظوم تا چه حد ممکن است ما را به بی

 شاید .  عصر خود باشددهنده زبان روزمرهتواند بازتاب چقدر میاست که متن منظوماصلی این 
اول آنکه در زبان فارسی متون . ها لطمه نزنداده از متون نظم به سیر بررسیبه دو دلیل استف

عر  شناصر خیال و دیگر ارکان سازندهاً شعر نیستند؛ یعنی لزوماً تمامی ابیات منظوم عنظم لزوم
براي . گرددهاي عصر ما و زبان روزمره ما بازمیدلیل دوم به نزدیکی میان سروده. را ندارند
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مراجعه به متون نثر و ردیابی تغییر : تر کردن آن دو پیشنهاد وجود داردگسترش کار و دقیق
  . معانی در فرهنگ عامه

حرف ) زبانیبانی و برونزدالیل درون(این نوشته قرار نداشت در مورد دالیل تغییر معنایی 
تواند از دالیل با این وجود مناسب است به این سؤال بپردازیم که آیا خود شعر می. بزند

هاي زبانی از آنجا که بازي. تغییرات معنایی و به ویژه چند معنایی واژه در روند تحولی آن باشد
 است شاید پاسخ مثبت توان گفت یکی از عناصر کلیدي آنشود و میدر شعر فراوان دیده می

  .ین سؤال چندان دور از ذهن نباشدبه ا
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