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مورد  یها بودن فعل یدر مورد چندمعن یريگ ميتصم یبرا یگشودن راه یا مطالعه
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 مقدمه. 1

کرده  ای بوده که همواره در زبان جلب توجه  شناختی از جمله مباحث معنی 1چندمعنایی

شناسان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. ایجاد تمایز میان  و از سوی معنی

 هشناسان دربار برانگیز بوده و معنی نیز از جمله مباحث بحث 2نامی چندمعنایی و هم

 های فعلاند. در این پژوهش  نظر کرده معیارهای ایجاد چنین تمایزی اندیشیده و اظهار

شوند. این افعال در شناختی بررسی میاز نظر معنی «بُرید/بُرـ»و « انداخت/اندازـ»

 فارسی امروز به لحاظ معنایی کاربردهای گوناگونی دارند:

 الف( کتاب رو انداخت روی میز.. 1

 گندیده داشت، به مشتری انداخت.  همیوب(  هر چه . 1

است و در « پرتاب کردن»الف( به معنی  1) هدر نمون« انداخت»های فوق در نمونه

 است.« فروختن جنس با حیله و نیرنگ»ب( به معنی 1) هنمون

 الف( دستش رو برید. . 2

 ب( شش ماه براش بریدند. . 2

تعیین »ب( به معنی  2و در )« ره شدنخراشیدن، پا»به معنی « برید»الف(  2)ه در نمون

 است. «کردن

ها  های لغت نیز، ذیل مدخل هر یک از این دو فعل، معانی متعددی برای آن در فرهنگ

شود که چه ذکر شده است. با دقت در معانی افعال مذکور، این پرسش مطرح می

با یک فعل ای میان معانی گوناگون انداختن یا بریدن وجود دارد؟ اهل زبان  رابطه

ند یا چند فعل با معانی گوناگون؟ آیا در گذر هست مواجه« برید/برـ»یا « انداخت/اندازـ»

ایجاد شده است؟ آیا در مورد  های معنایی جدیدیزمان، برای این دو فعل خوانش

قائل شد؟ با توجه  3مقیدمعنایی بافتتوان به هممعانی متعدد هر یک از این دو فعل، می

زبان است،  4نامی، مالحظات درزمانییکی از معیارهای تمایز چندمعنایی از همکه  به این

                                                             
1 polysemy 
2 homonymy 
3 context-based synonymy 
4 diachronic 
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های تاریخی زبان فارسی چه شناختی موجه، داده است، برای رسیدن به نتایج معنی

دهند؟ در ادوار پیشین زبان فارسی، هر یک از دو اطالعاتی در اختیار محققان قرار می

ها و معانی این  له، صورتای حل این مسهای معنایی داشته است؟ برافعل چه مؤلفه

شوند. برای ورود به بحث، ابتدا زبان فارسی بررسی می هافعال در ادوار گذشت

مقـید و نیز  معنایی بافـت نامی و معیارهای تشخیص این دو، هم چندمعنایی، هم

شناختی و شوند، سپس تحوالت ریشهزبان فارسی معرفی می ههای بـاستـان و میان دوره

گردد. در پایان، با در بررسی می« بُـرید/بُرـ»و « انداخت/اندازـ»معنایی هر یک از افعال 

شناختی ارائه و زبان فارسی، تحلیلی معنی هنظر گرفتن معانی این افـعال در ادوار گذشت

 نام. شود که هر یک از این افعال را باید چندمعنا دانست یا هممعلوم می

توصیفی ـ تحلیلی انجام  هها به شیو ای و تحلیل داده کتابخانه ها به روش گردآوری داده

های کهن این افعال  شده است. برای بررسی معانی افعال مذکور، نخست معانی صورت

ها نیز  باستان و میانه نقل شده و از متون این زبان ههای دورهای زباناز فرهنگ واژه

هایی از کاربرد این دهخدا، نمونه هنامهایی ذکر شده است. سپس با مراجعه به لغت پاره

فردوسی، تاریخ بیهقی، گلستان و بوستان  هافعال در متون نظم و نثر فارسی مانند شاهنام

هایی از کاربرد افعال مذکور سعدی نقل گردیده و در نهایت، از فرهنگ سخن نیز نمونه

 در فارسی امروز ذکر شده است. 
 

 پژوهش هپيشين. 2

پژوهان بسیاری قرار گرفته است. این  مبحثی است که مورد بررسی زبانچندمعنایی 

اند و هم به صورت  های زبان صورت گرفته ها هم به صورت کلی در مورد واژه بررسی

های  بررسی اند. هایی خاص از زبان را در مرکز توجه قرار داده موردی، واژه و یا واژه

توان به صفوی  ده که از آن جمله میشناسی انجام ش های معنی نامه کلی، در درس

( و 2007) و همکاران 2(، هِرفِرد2004) 1(، کروز1391) 2(، الینز1385) 1(، پالمر1383)

                                                             
1 Palmer 
2 Lyons 
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به  .های موردی بیشتر در قالب مقاله انجام گرفته است ( اشاره کرد. بررسی2012) 3سعید

(، شریفی 1387)ستان (، مرادی و کریمی دو1380صفوی )توان به  عنوان نمونه، می

( افراشی و صامت 1395(، گندمکار )1392مهند و رنجبر ضرابی ) (، راسخ1388)

( و محمودی بختیاری و 1394(، کریمی دوستان و روحی بایگی )1393جوکندان )

( 1385( و پالمر )2006) 4برخی محققان مانند کریستال ( اشاره کرد.1394حسینی ) شاه

اند که در بخش مبانی نظری درزمانی توجه داشته در مبحث چندمعنایی به مطالعات

  بدان اشاره خواهد شد.

 

 مبانی نظری پژوهش. 3

شوند و پس از آن، معیارهای نامی تعریف می در این بخش مفاهیم چندمعنایی و هم

مقید و نیز  معنایی بافت شود. در ادامه، همنامی ذکر می تشخیص چندمعنایی از هم

 گردند. زبان فارسی به اختصار معرفی می هگانهای سه دوره
 

 نامیچندمعنایی و هم .3-1

قرار  5معنایی شناسی است که در برابر اصطالح تک چندمعنایی اصطالحی در معنی

رود که معانی گوناگون داشته  ای به کار می گیرد. این اصطالح برای واحدهای زبانی می

هایی که دارای بیش از یک معنی باشند،  واژه 6شناسی واژگانی باشند. بنابراین، در معنی

چندمعنایی  هشوند. پرسش مهمی که به هنگام بحث دربار در نظر گرفته می 7چندمعنی

شود، آن است که اهل زبان با یک واژه و معانی گوناگون آن سر و در زبان مطرح می

وی تعیین شناسان را به س ها معنی ؟ این پرسش8نامهم هکار دارند یا با چند واژ

                                                                                                                                               
1 Cruse 
2 Hurford 
3 Saeed 
4 Crystal 
5 monosemy 
6 lexical semantics 
7 polysemic 
8 homonymous 
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دهند که در ذیل به بررسی  نامی سوق میمعیارهایی برای تشخیص چندمعنایی از هم

 ها خواهیم پرداخت. آن

 

 نامی معيارهای تشخيص چندمعنایی از هم .3-2

شناسی واژگانی  ترین مشکالت نظری که در ارتباط با چندمعنایی در معنی یکی از رایج

نامی و شرایط ایجاد این تمایز است.  چندمعنایی و همشود، ایجاد تمایز میان  مطرح می

شناسان را دارای مشکالت  شده از سوی معنی ( معیارهای مطرح359: 2006کریستال )

نامی همچنان  داند و بر این باور است که ایجاد تمایز میان چندمعنایی و هم تحلیلی می

نامی در  دمعنایی از همماند. دو معیار برای تشخیص چن شناسی بالتکلیف می در معنی

است؛ به این ترتیب  1شناختی شود. معیار اول مربوط به مالحظات ریشه نظر گرفته می

 2هم مرتبط باشند و برگرفته از یک ریشهباکه در صورتی که دو واژه به لحاظ تاریخی 

ارتباط تاریخی و  یک واژه خواهیم بود و اگر هیچ ندمعناییباشند، شاهد چ

کار خواهیم داشت. معیار دوم نام سرو های هم ته باشند، با واژههم نداششناختی با ریشه

به این ترتیب که اگر دو واژه به لحاظ  .کم دو واژه است مربوط به ارتباط معنایی دست

 با چندمعنا همزمانی باهم ارتباط معنایی داشته باشند، پس آن دو در واقع یک واژه

ای میان دو واژه وجود نداشته باشد، پس آن دو واژه  و اگر هیچ ارتباط معنایی هستند

کید انامی بر معیار دوم ت هم ه( نیز به هنگام بحث دربار111: 1383نامند. صفوی )هم

 کند. می

ها واژه هشناختی موثق دربار معیار نخست باید گفت اهل زبان اطالعات ریشه هدربار

است. ممکن است اهل زبان  3شناسی عامیانه ها از نوع ریشه ت آناطالعا غالباندارند و 

اند، به  های گوناگونی گرفته شده ریشه نیستند و از ریشه ای را که در واقع همدو واژه

ند و هست بدانند یا دو واژه را که به لحاظ تاریخی با هم مرتبطمرتبط هم بالحاظ معنایی 

                                                             
1 etymological 
2 root 
3 folk etymology 
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هم در نظر بگیرند، اما ارتباط با لحاظ معنایی بیبه اند،  یکسانی برگرفته شده هاز ریش

تر  دهد. برای بحث بیشها را با یکدیگر نشان می شناختی آنها ارتباط ریشهکاربرد واژه

 پردازیم. شناسان می در این باره به بررسی آرای معنی

نامی  ( معتقد است در چندمعنایی با یک واژه سروکار داریم و در هم118: 1385پالمر )

نگاری مورد توجه قرار  مختلف را در نظر بگیریم و این امر را در فرهنگ هباید چند واژ

نامی به تعداد  دهیم تا مشخص شود که در چندمعنایی یک مدخل و چند معنی، و در هم

این بحث در مورد معیار تشخیص  همعانی، مدخل واژگانی داریم. وی در ادام

کند و بر این باور است که اگر  ها اشاره می سی واژهشنا معنایی به ریشه چندمعنایی از هم

نامی سروکار داریم و  های مختلفی برگرفته شده باشند، با همهای مشابه از ریشه صورت

. (119: 1385، پالمر) رو هستیم اگر از یک ریشه برگرفته شده باشند با چندمعنایی روبه

از یک ریشه برگرفته  2نویسه ـ هم1آوا هم هاما مواردی نیز وجود دارند که دو واژ

ای در نظر گرفته شوند.  های جداگانه زمانی باید واژه های هم اند، اما به لحاظ بررسی شده

گونه اظهار نظر ممکن است از آن رو صورت گرفته باشد که  به زعم نگارندگان این

 رد.شناختی در خودآگاه اجتماعی اهل زبان قرار ندا اطالعات درزمانی و مشخصا ریشه

های نامی، بر این معیار که واژه ( در مورد هم130: 2007) 4و اسمیت 3هرفرد، هیزلی

 هکه هم کنند. آنان با اشاره به اینکید مید، تانام ارتباط معنایی با یکدیگر ندارنهم

کنند که دوری و نزدیکی معنایی گویشوران زبان دانش درزمانی ندارند، تصریح می

هرفرد و همکاران، شم زبانی گویشوارن تعیین شود. از نظر آنان ) ها باید از طریقواژه

هایی که معانی نزدیک به هم دارند.  (، چندمعنایی اصطالحی است برای واژه130: 2007

نامی، شم زبانی گویشوران مالک و معیار تشخیص  چون هم در مورد چندمعنایی نیز هم

شناختی در آرای  مانی و مشخصا ریشهگیرد. به این ترتیب، تکیه بر دانش درز قرار می

 هرفرد، هیزلی و اسمیت به هیچ روی مد نظر قرار نگرفته است.

                                                             
1 homophone 
2 homograph 
3 Heasley  
4 Smith 
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های  ( بر این باور است که در چهار حالت، احتمال وجود واژه64-63: 2012سعید )

 نام وجود دارد: هم

 .lapو  lapنویسه باشند؛ مانند  دستوری، و هم ههایی که متعلق به یک مقول واژه .1

دستوری، و برخوردار از نوشتار متفاوت باشند؛  ههایی که متعلق به یک مقول واژه. 2

 .wringو  ringمانند 

نویسه باشند؛ مانند فعل  های دستوری متفاوت، اما هم هایی که متعلق به مقوله واژه .3

keep  و اسمkeep. 

وشتار نیز متفاوت های دستوری متفاوت باشند و در ن هایی که متعلق به مقوله واژه .4

 .knotو  notباشند؛ مانند 
 

 مقيد معنایی بافت هم .3-3

شناسان، روشن است که معنایی از دیدگاه معنیبندی انواع همبا توجه به تقسیم

های مذکور عینا برهم منطبق نیست. الینز بندیمعیارهای آنان برای به دست دادن طبقه

داند که از آن میان، می 4و مطلق 3، تقریبی2نسبیمعنایی را انواع هم 1(65-60: 1995)

در مورد  معنایی تقریبی مورد توجه نگارندگان در پژوهش حاضر است. تنها هم

های حوزه هلامفهومی با التفات به مس همعنایی تقریبی باید توجه داشت که این رابط هم

معنایی قرار  های که در یک حوزشود؛ به این ترتیب، دو واژهتعریف می 5معنایی

 ند و همین امرهست شان با هم متفاوتهای معناییلفهوکم در یکی از مگیرند، دست می

ها جایگزین بافت هاند، نتوان در هممعنی تقریبیهم همای را که باشود دو واژهسبب می

توان به این نتیجه رسید که معنایی، می. بر اساس تعاریف ارائه شده از همکردیکدیگر 

های تقریبی به حساب معنیتوان همشوند، میمقید تلقی میمعنی بافتواژه را که همدو 

                                                             
 .است دهیبه چاپ رس یتوسط انتشارات علم 1391کتاب در سال  نیا هترجم 1

2 partial synonymy 
3 near synonymy 
4 absolute synonymy 
5 semantic fields 
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مقید معنی بافتتوان دو یا چند واژه را همآورد، زیرا هنگامی که در بافتی خاص می

 هلفوکم یک میکدیگر به شمار آورد، آن دو یا چند واژه در آن بافت خاص دارای دست

کم یک معنی وجود خواهد داشت که در عین حال، دست معنایی مشترکی هستند، اما

-108: 1383آن دو یا چند واژه در آن معنی با یکدیگر متفاوت خواهند بود. صفوی )

کند و بر این تقسیم می 2و ضمنی 1مقید، تحلیلیمعنایی را به انواع بافت( نیز هم109

توانند جایگزین ص میمقید، دو واژه در بافتی خامعنایی بافتباور است که در هم

از سوپر یک »یکدیگر شوند و به جای هم به کار روند؛ به عنوان مثال، در جمالت 

معنایی  هم« بخر»و « بگیر»، بین «از سوپر یک بطری آب بخر»و « بطری آب بگیر

معنایی در این پژوهش مد نظر نیست و  مقید برقرار است. بررسی دو نوع دیگر هم بافت

چه الینز به عنوان  کنیم. بنابراین، آن نظر می ها صرف آن هضیح درباربنابراین، از تو

تعریف  ،در واقع .داند مقید می معنایی بافت کند، صفوی هم معنایی تقریبی معرفی می هم

 مقید قابل مقایسه است. معنایی بافت معنایی تقریبی با تعریف صفوی از هم الینز از هم

است، که طی آن ی برای واژه شناخت هومتغییری مف هدهنـد مقید نشـان تمعنایی باف هم

آید تا بر  هایی خاص به وجود می تازه برای آن واژه در بافت/بافت های معنایی خوانش

 تری داللت کند و نیازهای ارتباطی جدید گویشوران را مرتفع سازد. مفاهیم بیش
 

  3اللغوی شناسی تاریخی ـ فقه تغيير معنی و معنی .3-4

شود،  نیز از آن یاد می 4ساختگرا شناسی پیش اللغوی که با نام معنی شناسی فقه معنیدر 

که  گرفت. با توجه به اینها در گذر زمان مد نظر قرار می تغییرات معنایی واژه همطالع

شد، اطالعاتی نیز از روابط  بندی می مند دسته نتایج این مطالعات به صورتی نظام

نبی در دسترس بود. بنابراین، باید گفت ای ج نوان نتیجهها به ع خویشاوندی زبان

                                                             
1 analytical synonymy 
2 implied synonymy 
3 historical-philological 
4 pre-structuralist  semantics 
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اللغوی صورت  فقه -شناسی تاریخی ، در دل معنی1پردازانه شناختی نظریه مطالعات ریشه

شناسی  پردازانه و معنی شناختی نظریه پذیرفته است. اما تفاوتی که میان مطالعات ریشه می

 -شناسی تاریخی است که در معنی توان در نظر گرفت، این اللغوی می فقه -تاریخی

های واژگانی مبنای  نبود و برعکس، صورت هها، دیگر مبنای مطالع اللغوی معنی واژه فقه

های گوناگون  های مورد بررسی از زبان گرفتند. افزون بر این، واژه مطالعات قرار می

 شدند و نه از یک زبان.  انتخاب می

بندی تغییرات معنایی  اللغوی، طبقه ریخی ـ فقهشناختی تا یکی از نتایج مطالعات معنی

ها در گذر زمان مورد مطالعه قرار  بوده است؛ زیرا در این مطالعات سیر تحول معنی واژه

و تغییرات  2شناختی  توان در دو گروه تغییرات مفهوم گرفت. تغییرات معنایی را می می

های تازه در  شناختی، آفرینش خوانش جای داد. در تغییرات معنایی مفهوم 3شناختی بیان

رد؛ یعـنی با گذر گی زمان، مـورد بررسی قرار میکاربردی یک واژه در گذر  همحدود

برای آن تازه  میت کند که در واقع، مفاهدالل یتر شیب میاهبر مف تواند یزمان، واژه م

هایی که  شناختی، آفرینش یا کاربرد واژه عنایی بیاندر تغییرات مروند.  واژه به شمار می

شود. به عنوان مثال، ممکن  روند، مطالعه می موجود به کار می برای بیان مفهومی ازپیش

های موجود در  هایی وام گرفته شوند و در کنار واژه است در گذر زمان، واژه یا واژه

موجود به کار روند. به همین  نظام زبان برای داللت بر مفهوم یا مفاهیمی از پیش 

های  شناختی و نوآوری های مفهوم های معنایی نیز در دو گروه نوآوری ترتیب، نوآوری

  های از پیش شناختی، واژه های معنایی مفهوم گیرند. در نوآوری شناختی قرار می بیان

«. یخچال» هشوند؛ مانند واژ موجود در نظام زبان، برای بیان مفاهیم تازه به کار برده می

هایی در کنار هم برای بیان یک مفهوم مورد  شناختی، واژه های معنایی بیان در نوآوری

گیری  که دومی طی فرایند وام« عمیق»و « گود»های  گیرند؛ مانند واژه استفاده قرار می

                                                             
1 speculative etymological studies 
2 semasiological changes 
3 onomasiological changes 
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هایی خاص و گاه متفاوت  برای بیان همان مفهوم، اما در بافت« گود»واژگانی در کنار 

 یابد. کاربرد می

 

 های ایرانیادوار زبان .3-5

شوند. این سه دوره عبارتند از های ایرانی از منظر تحول به سه دوره تقسیم میزبان

 گردد. ها معرفی مینو. در ادامه، هر یک از این دوره همیانه و دور هباستان، دور هدور

 

 باستان هدور  .3-5-1

ست. ا باستان زبانهای ایرانی هق.م. دور 331اول پیش از میالد تا سال  هاز آغاز هزار

و  1های اوستایی ها آثار مکتوب در دست است، زبان باستان که از آن ههای دور زبان

ند. اوستایی زبان نواحی شرقی فالت ایران بوده و امروزه اوستا، هست 2فارسی باستان

ت است. فارسی باستان زبان نواحی جنوب کتاب مقدس زردشتیان، به این زبان در دس

که در  3زبان سنسکریتاند. های هخامنشیان به این زبان نوشته شدهغربی بوده و کتیبه

های اوستایی و فارسی باستان،  هند رواج داشته، خواهر این دو زبان است و با زبان

همین سبب در دهد؛ به اروپایی را تشکیل می و های هندی ایرانی زبان و هندی هشاخ

این شود. های زبان سنسکریت نیز استفاده میهای ایرانی از داده بررسی ساختمان زبان

. در این سه زبان ریشه اساس ساخت واژه است و هستند 4های ادغامی سه زبان از زبان

ها ساختی  سازند. ریشه در این زبانمی 5وندها با پیوستن به ریشه، تکواژهای واژگانی

ماند. ریشه یک پیشوندها و پسوندها باقی می هت که پس از حذف همانتزاعی اس

 اند، داراست. هایی را که از آن مشتق شدههای معنایی واژهلفهوهجاست و م

                                                             
1 Avestan 
2 Old Persian 
3 Sanskrit 

 fusional languages 4یافزودن معن یبرا انوندهایپسوندها و م شوندها،یها پ که در آن یوند یها از زبان یروهگ 

 کند یم یرا کدگذار یمتعدد یتکواژ معان کیو  ستیتکواژها ن انیم یاما مرز مشخص وندند،پی یم شهیبه ر

 (. 8: 1394 ،یو بهرام ی)رضائ
5 lexical morpheme 
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 ميانه هدور .3-5-2

هجری  254میالدی )انقراض امپراتوری هخامنشی( تا  331ای است که از سال دوره

ایرانی  های زباناند: دوره به دو گروه تقسیم شدههای این  گیرد. زبانقمری را در بر می

 ههای ایرانی میان زبان، و 5و خوارزمی 4، ختنی3بلخی ،2؛ شامل سغدی1شرقی همیان

 ههای دور)پهلوی اشکانی(. زبان 8)پهلوی ساسانی( و پارتی 7شامل فارسی میانه 6غربی

های ادغامی نیستند و طرح مفهوم ریشه در این  میانه و نیز فارسی امروز در شمار زبان

باستان کاربرد  ههای دور ها موضوعیت ندارد؛ بلکه تکواژهای واژگانی که در زبانزبان

 اند. اند، با تحوالت آوایی در این دوره به کار رفتهداشته
 

 های ایرانی نو زبان. 3-5-3

های بسیاری مانند کردی،  شود و مشتمل بر زبانه.ق. آغاز می 254نو از سال  هدور

های این دوره که زبان رسمی ایرانیان مسلمان بلوچی، آسی و پشتو است. یکی از زبان

های ایرانی گردیده، فارسی دری نامیده شده است.  شده و به تدریج  جانشین سایر زبان

(. این زبان در 261: 1389اند )ابوالقاسمی، انه دانستهفارسی می هفارسی دری را بازماند

اسالمی در متون منظوم و منثور به کار رفته و با تغییراتی به امروز رسیده  هآغاز دور

های فارسی امروز از فرهنگ دهخدا و داده هنامهای فارسی دری از لغتاست. داده

 نقل شده است.« بریدن»و « انداختن»سخن، ذیل مداخل 

 

 

 

                                                             
1 Eastern Middle Iranian 
2 Sogdian 
3 Bactrian 
4 Khotanese 
5 Khwarezmian 
6 Western Middle Iranian 
7 Middle Persian 
8 Parthian 
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 ها تحليل داده .4

 ههای باستان ومیاندر دوره« برید/برـ»و « انداخت/اندازـ»در این بخش رفتار معنایی 

شود. به سبب  های ایرانی، و نیز در زبان فارسی دری و فارسی امروز بررسی می زبان

زبان فارسی  هکه زبان فارسی را دنبال نزدیکی ساختمان زبان فارسی با فارسی میانه و این

شود. هایی از زبان فارسی میانه ارائه می(، داده261: 1389اند )ابوالقاسمی، یانه دانستهم

زبان، تحلیل خواهد شد که معانی مختلف هر  هگانهای ادوار سهسپس، بر اساس داده

 معنایی بافت مقید. نامی یا همفعل باید بر اساس چندمعنایی توجیه شود یا هم

 

 ندازـ(انداختن )انداخت/ا .4-1

به معنی  -tak هباستان از ریش هرا در دور« اندازـ»و « انداخت»( 186: 1933) 1هنینگ

 ؛94: 1974، 3نایبرگ) 2باورنددانسته است و محققان دیگر نیز بر همین « حرکت کردن»

: 1393دوست، ؛ حسن193ـ192: 1384منصوری، ؛ 32ـ31: 1373ابوالقاسمی، 

4قوی هباستان، باید از درج هرا در دور« اندازـ» و« انداخت»(. بنابراین، 289ـ288
 هریش 

tak- یعنی ،tāk-،  با پیشوندham- باستان به  هو صورت آن را در دور مشتق دانسته

و « حرکت کردن»به معنی  -takدر زبان اوستایی بازسازی کرد.  -ham-tāk*صورت 

قوی  هباستان، درج ههای دوردر زبان(. 624: 1961، 5)بارتولومه است« جاری شدن»

 ه(. بنابراین، درج1387:146ساخته است )ابوالقاسمی، می 6ریشه فعل سببی/ واداری

« به حرکت درآوردن، روانه کردن»بر معنی سببی، یعنی  ،-tākقوی این ریشه، یعنی 

                                                             
1 Henning 

ساخته  زیمتما 2و  1ها را با شمارة  در نظر گرفته و آنرا  tač- (tak-) شةی(  دو ر374, 372: 2007چونگ )  2

او «. کردن افتیدر افتن،یدست  دن،یرس» یبه معن  -2tačو « شدن یحرکت کردن، جار» یبه معن  -1tačاست، 

 هشیمحققان هر دو فعل را از ر ریسا مادانسته است، ا  -2tač هشیرا از ر« پرداخت/پردازـ»و « انداخت/ اندازـ»

tak-  (. 32: 1373 ،ابوالقاسمی) اند دانسته« حرکت کردن» یبه معن 
3 Nyberg 
4 long grade 
5 Bartholomae 
6 causative 
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 ه. در متون موجود فارسی باستان، ریش(624: 1961)بارتولومه ، کرده است داللت می

tak- رفته است. در زبان سنسکریت، که خواهر زبان اوستایی و فارسی باستان به کار ن

 ریمون) کاربرد داشته است« شتاب کردن، هجوم بردن»به معنی  -tak هاست، ریش

های زبان اوستایی و فارسی باستان پیشوند نامه . در لغت(432-431: 1899، 1امزیلیو

ham-  2؛ کنت1772: 1961، بارتولومه) اندذکر کرده« با هم، همراه هم»را به معنی ،

افزوده معنایی ]همراهی[ را به فعل می هلفو. بدین ترتیب، این پیشوند م(213: 1953

معنایی  هلفوبوده که در آن زبان نیز م -samدر زبان سنسکریت،  -hamاست. معادل 

فعلی  ]همراهی[ و نیز ]ارتباط[، ]یگانگی[، ]کمال[ و ]تمامیت[ را به فعل و مشتقات

اوستایی و  در زبان -tak ه. ریش(1152-1151: 1899، امزیلیو ریمون) افزوده استمی

 ریمون؛ 626-624: 1961، بارتولومه) به کار نرفته sam/hamسنسکریت با پیشوند 

جا که در فارسی میانه و فارسی دری، معنی آن  ، اما از آن(432-431: 1899 امز،یلیو

است، به نظر « کردن، تخمین زدن، آماده کردن و داوری کردنارزیابی کردن، طراحی »

به فعل  sam/hamمعنایی همراهی، کمال و تمامیت که از طریق پیشوند  هلفورسد، ممی

)به حرکت درآوردن، روانه کردن(، از  -tākشده، همراه با مفهوم سببی ریشه افزوده می

بوده است؛ به بیانی دیگر، مفهوم همراه « ریزی و طرح و تدارک برنامه»نظر ذهنی با 

ریزی، تدارک و آمادگی  بوده و بین این دو همراهی، تمامیت و کمال مستلزم برنامه

فارسی میانه و  ها و افعال وجود داشته است. بسیاری از اسم 3استلزام همفهوم رابط

معنایی  هلفواند، دارای مساخته شده sam/hamباستان با پیشوند  هفارسی که در دور

 ]همراهی/طراحی/تخمین/ تدارک[ هستند: 

 

 

 

                                                             
1 Monier-Williams 
2 Kent 
3 entailment 
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 پيشوند ریشه فارسی ميانه فارسی

 -hambār- pār انبار کردن، گردآوردن

 پر کردن
ham- 

 -handēš- dais اندیشیدن

 نشان دادن
ham- 

 -hangēz- kaik/g انگیختن، تحریک کردن

 حرکت کردن
ham- 

 -hangār- kār انگاشتن، تصور کردن
 کردنفکر 

ham- 

 -hanjaman gam انجمن، اجتماع
 حرکت کردن

ham- 

 (.198 -194، 181: 1384؛ منصوری، 33، 32، 31: 1373)ابوالقاسمی، 

، -tāk هبا ریش -hamهمنشینی پیشوند رسد در پیِ با توجه بدآنچه گفته شد، به نظر می

ریزی و  کل معنایی شکل گرفته که تحقق آن، حرکت دادن چیزی با همراهی، برنامه

توان با  را می -tāk هو ریش -hamطرح و تدارک قبلی است. ارتباط معنایی پیشوند 

حرکت دادن چیزی /سبب »های معنایی نیز نشان داد؛ طی تحقق معنایی  التفات به نقش

 هشود، در نتیج نیز نامیده می 1رو ن مورد، کنشایپذیر که در  ، کنش«حرکت چیزی شدن

گر  رسد کنش گیرد، بدین ترتیب، به نظر می کننده قرار می حرکت در اختیار دریافت

کننده با او به لحاظ ذهنی همراه شود و برای  کند تا دریافت ای را طراحی می برنامه

ریزی  به صورت ذهنی و در پی برنامه «همراهی»رو متقاعد گردد. بنابراین،  کنش دریافت

عالوه بر ]حرکت[ و  -ham-tāk*توان گفت شود. بدین ترتیب، میگر محقق می کنش

ریزی/ طراحی[، ]تدارک[ و ]تخمین[ را نیز داشته است معنایی ]برنامه هلفو]همراهی[، م

ید ایمعنایی را در فعل ت هلفوهای زبان فارسی میانه و فارسی دری، وجود این دو مو داده

معنایی میان پیشوند  هکردن رابطوجه داشت که همیشه پیداکند. عالوه بر این، باید تمی

ای از احتمال همراه است؛ زیرا احیای تصورات ذهنی از کارکرد زبان در  و فعل با درجه

ویژه در ه ادوار تاریخی مختلف همواره به صورت مستند و با قطعیت میسر نیست؛ ب

                                                             
1 theme 
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از کارکردهای فعل در آن را باستان در دست نیست و باید  همواردی که شواهدی از دور

  های معنایی دریافت.لفهومیانه و جدید م هدور

آمده  -handāzو  handāxt / handāzīdدر فارسی میانه به صورت « اندازـ»و « انداخت»

به کار رفته « داوری کردن»و « تخمین زدن»، «در نظر داشتن»، «طرح ریختن»و به معنی 

حال، . (42: 1971، 1)مکنزیبه کار رفته است « طراح»نیز به معنی  handāxtārاست. 

گردد که عالوه بر ها معلوم میشود. از این نمونههایی از متون فارسی میانه نقل مینمونه

را نیز برای این فعل در « تدارک دیدن»و « آماده کردن»توان معنی ذکر، میالمعانی فوق

ریزی/طراحی[ برتری معنایی ]حرکت[ بر ]برنامه هلفونظر گرفت. در این کاربردها، گاه م

یابد. گاهی نیز هر دو مؤلفه ریزی[ بر ]حرکت[ غلبه میدارد و گاه ]طراحی/ برنامه

 امان در فعل وجود دارد.وت

شود و از ، فصل سوم بند شش، اردوان از فرار اردشیر آگاه می2داستان اردشیر بابکاندر 

توان او را دستگیر خواهد تا بنگرد که اردشیر کجا رفته و کی میبینان میرئیس طالع

 بینان با چنین عبارتی بیان شده است:  کرد؛ اقدام طالع
handāxt zamān axtarmārān sālār 1) 

  بین یا پیشگوپیش زمان گرفتارزیابی کرد/ اندازه 

 (.36ـ35: 1378وشی، )فرهپیشگو از طریق زمان ارزیابی کرد/ تخمین زد   

 ، فصل پنج، بند پنج: 3ارداویرافنامه
ud dāšt dast pad tarāzūg … rašn ... 2) 
  ایزد رشن ترازو به دست داشت و

handāzīd. druwandān ud  ahlawān 
 راستکاران و بدکاران کردارزیابی می

                                                             
1 MacKenzie 

2  /kârnâmeye ?ardešire bâbakân/ یکی از متون فارسی میانه که نوعی رمان تاریخی درباره به قدرت رسیدن

 (.264ـ 260: 1376اردشیر، نخستین پادشاه ساسانی است )تفضلی، 

3 /?ardâvirâfnâme/ به جهان دیگر و « ارداویراف»نامه : نام یکی از متون فارسی میانه که شرح سفر شخصی به

 (.170ـ 167: 1376توصیف حال نیکوکاران و بدکاران در آن جهان است )تفضلی، 
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کرد )ژینیو، ایزد رشن ... ترازو ...  به دست داشت و راستکاران و بدکاران را ارزیابی می

1382 :53 ،186 ،83.) 
 

، handāzمضارع  همشتق از ماد handāzišnīg، 3فصل یک، بند  1های زادسپرمدر گزیده

 است:به کار رفته « ارزیابی، تخمین»به معنی 
hamē raft tum… andar ahriman 3) 

  اهریمن در تاریکی رفتمی
āmad. abar ō ul handāzišnīg

2 

                                                             
1  /gozidehâye zâdesparam/ نام یکی از متون فارسی میانه که مطالب آن دربردارنده اعتقادات دین زردشتی

 .(149ـ145: 1376است. زادسپرم نام نویسنده کتاب است )تفضلی، 
( آن را 33: 1385دانسته است و راشد محصل )« تصادفی، اتفاقی»( این واژه را به معنی 405: 1993ژینیو )  2

ساخته شده و آن نیز از ماده مضارع  handāzišnاز اسم مصدر  handāzišnīgمعنی کرده است. « حمله»

handāz .به کار نرفته « حمله کردن»یا « به طور تصادفی/ به طور اتفاقی حادث شدن»در متون به معنی  این فعل

 است. افزون بر آن، در همان بند منقول از زادسپرم، چنین آمده است: 

hamōwōn u=š rasēd awiš kū tuxšīd 

 کوشید که بدو رسد ـش ـ و همانگونه
tārān. padiz čiyōn kāmgārīhēd andar padiš 

آفریدگان 

 اهریمنی

 به در پیروز شود که بر

: 1993، وینیژگونه که بر دیگر آفریدگان اهریمنی پیروز شد، بر او نیز پیروز شود ) کوشید که بدو رسد و همان

تر با دیگر موجودات  دهد که اهریمن پیش(. این جمالت نشان می453، 164، 33: 1385(؛ راشد محصل، 30-31

ریزی و طراحی نبرد و نیز اندیشه پیروزی به مرز روشنی کرده و بر آنان پیروز شده است و با برنامهاهریمنی نبرد 

آمده تا اوضاع را تحت نظر بگیرد و پس از بررسی و ارزیابی، به جهان روشنی حمله کند. در غالب متون فارسی 

به انجام کار، سخن رفته است )راشد  میانه، از ناآگاهی اهریمن نسبت به جهان روشنی و نیز ناآگاهی او نسبت

رسد این نکته موجب شده است که ژینیو تصور و به نظر می (34ـ33: 1380؛ بهار، 454، 163، 33: 1385محصل، 

را برای واژه « تصادفی، اتفاقی»کند کارهای اهریمن بر اساس آگاهی و فکر نیست و در نتیجه معنی 

handāzišnīg ای است و دلیلی اآگاهی و عدم تفکر اهریمن در انجام کارها، باور اسطورهبرگزیند، اما اعتقاد به ن

دهد، نشان می  -handāzشناختی و نیز معانی فعل گونه که شواهد ریشه برای انتخاب معنی واژه نیست. همان

رای ارزیابی ، یعنی ب«برای اندازه زدن»معنی ژینیو و نیز معنی راشد محصل، برای این واژه مناسب نیست. اهریمن 

تخمین زدن »به معنی « اندازه زدن»و « اندازه گرفتن»آید. امروزه نیز و رصد کردن اوضاع، به مرز جهان روشنی می
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 ارزیابی / تخمین )پیشوند فعل( به باال آمد

: 1385رفت، برای ارزیابی و تخمین به باال آمد )راشدمحصل، اهریمن در تاریکی می

33 ،163 ،454.) 

معنایی ]حرکت[ نیز  هریزی/طراحی/تخمین[، مؤلف]برنامهافزون بر  3و  2، 1های در پاره

 handāzišnīgو  tarāzūgبا  zamān ،handāzīdبا  handāxtوجود دارد. همنشینی فعل 

، zamānدهد، زیرا تر نشان می معنایی فعل را بیش هلفوهمراهی این دو م abar āmad با

tarāzūg  وabar āmad حرکت را در معنی خود دارند. هلفوهر سه، م 

 پنج، فصل چهار، بند نه: 1دینکرد
handāxtan ēwēn ud dād 4) 

  قانون و آئین کردن طراحی 
waštag. amā az čē 
 که از ما تباه شده

قانون و آئینی را که از ما تباه شده است، باید طراحی کنند/آماده کنند )آموزگار و 

 (. 43، 41: 1386تفضلی، 

 : 4، بند 27های زادسپرم، فصل گزیده

ō urwarān … yazišn=ī 5) 

  ــِـ ـ ستایش گیاهان برای

                                                                                                                                               
« ریزی، طرحاندازه، سنجش»به معنی  handāzišnاست. در دینکرد پنجم، فصل دوم، بند دهم، « و بررسی کردن

 به کار رفته است:
pad dēn ōhrmazd gōwišn=ī  hamāg [zardōšt] 

 زردشت همه ـِـ ـ گفتار اورمزد دین با
dāšt. … wištāsp ō … handāzišn 
 اندازه  به گشتاسب  داشت

: 1385ریزی ... به گشتاسب ... عرضه کرد )آموزگار، ]زردشت[ همة گفتارِ دین اورمزد را با اندازه و طرح

 (.33ـ32
1  /dinkard/ که مطالب آن دربردارندة اعتقادات دین زردشتی است. دینکرد به نام یکی از متون فارسی میانه

 (.   141ـ128: 1376و مشمتل بر نه کتاب است )تفضلی، « تألیف دینی»معنی 
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handāxtan. arzānīgān xwarišnīh=ī 
 ــِـ ـ خوراک مستحقان آماده کردن

ها[ برای خوراک مستحقان است )راشد  ستایش گیاهان ... آماده کردن/فراهم کردن ]آن

 (.498، 216، 74: 1385محصل: 

معنایی ]طراحی/تخمین[ بر ]حرکت[ غلبه دارد. در این  هلفوم 5و  4های پارهدر 

( 5 ه)در پار ēwēnو  dād( و 4 ه)در پار yazišnهای با اسم handāxtanها،  نمونه

 معنایی حرکتند.  هو فاقد مؤلف همنشین شده که هر دو مفاهیمی انتزاعی

به « پرتاب کردن»به ندرت در معنی  -handāzو  handāxt / handāzīdدر فارسی میانه، 

بند یک است.  49ای از این کاربرد، در ارداویرافنامه، فصل کار رفته است. نمونه

ارداویراف که در سفری معنوی به دنیای دیگر سفر کرده است، در دورخ مردمانی را 

خورند و دیوان بر پشت آنان سنگ کند که آلودگی و چرک و نجاست میتوصیف می

 توانند حمل کنند: دازند و آنها نمیانمی
pas az ud kand sang dēwān 6) 

  دیوان سنگ کندند و بر پس / پشت
pōšt pad kōf=ē az-i=šān tā hamē handāxt 
 اندختندمی تا ها ـ از آن کوهی بر پشت

tuwānist. nē kišīdan ud hamē kišīd 
 کشیدندمی و کشیدن نَـ توانستند

ها کوهی  ای که از آن سنگاندختند به گونهها[ می کندند و بر پشت ]آندیوان سنگ می

 (. 214، 127، 76: 1382توانستند بکِشَند  )ژینیو، کشیدند و نمیبر پشت می

ند. هست معنایی ]حرکت[  و ]طراحی/تخمین[ با یکدیگر همراه هدر این پاره، هر دو مؤلف

سازد و می معنایی حرکت را نمایان هلفوم  kandبا فعل  handāxtاز یک سو، همنشینی 

 هلفو، که قید مکان است، مقصد حرکت را روشن کرده است و مaz pasاز سوی دیگر 

 سازد.معنایی ]طراحی/ تخمین[ را برجسته می

، «برآورد کردن»، «افتادن/پرتاب کردن»در معنی « اندازـ»و « اندخت»در فارسی دری، 

آمده است. شواهد ذیل « تدارک دیدن»و « آماده کردن»، «طراحی کردن»و « تخمین زدن»
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، ]حرکت[ بر 8و  7اند. در ابیات نقل شده« انداختن»دهخدا، ذیل  هنامهمگی از لغت

هایی که ]حرکت[ را دارند، این ریزی[ غلبه دارد. همنشینی آن با واحد]طراحی/برنامه

 کند:مفهوم را تقویت می

 )فردوسی(  سرنگون انداختشبزد تیز و            گونبزیر سپر تیغ زهر آب (  7 

 )اسدی طوسی(  بينداختیبنادانی از کف           گهر داشتی ارج نشناختی( 8  

ریزی[ بر ]حرکت[ برتری دارد. در این مفهوم ]طراحی/برنامه 10و  9های در نمونه

انتزاعی داللت دارند و با واحدهایی همنشین شده است که بر مفاهیم « انداخت/اندازـ»

 کند:ها را در ذهن تداعی می طراحیِ آن

 )فردوسی(  انداختمدیگر  ه( همه شب همی کار او ساختم         یکی چار9  

 )اسکندرنامه( انداختند( پس تدبیرهای دیگر 10

ریزی[ همراه های معنایی ]حرکت[ و ]طراحی/ برنامهلفهوم 14تا  11های در نمونه

با واحدهایی همنشین شده که هر دو « انداخت/اندازـ»ها، ند. در این نمونههست یکدیگر

 معنایی را در بر دارند:  هلفوم

و مذهبی نهند باید که همه با هم  اندازند( چون به مشارکت یکدیگر کاری برکنند و چیزی 11

 باشند )کتاب النقض( 

 )سعدی، بوستان(  نينداختهنشاید بریدن     ( نباید سخن گفت ناساخته           12

 آید )سعدی( به قامتی که تو داری قصیر می       براندازممعنی که من  ه( هزار جام13

فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم  / اندازیم( بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر 14

 )حافظ(

های زیر از اند. نمونهمعانی متعدد ذکر کرده« انداخت/اندازـ»در فارسی امروز، برای 

های ]حرکت[ ذکر شده است. در تمامی این نمونه« انداختن»فرهنگ سخن، ذیل مدخل 

]حرکت[ بر  16و  15 هریزی[ وجود دارد. در نمونو ]طراحی/برنامه

ریزی[ برتری دارد، زیرا ]حرکت[ به صورت فیزیکی مورد نظر است و  ]طراحی/برنامه
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دهد که حرکت نیز مشخص است و این خود نشان میاز سوی دیگر مقصد یا جهت 

 کند:ریزی[ نیز در تحقق فعل نقش ایفا می]طراحی/برنامه

ها به گودال سنگ ( پرتاب کردن، رها کردن: لیوان دست بچه بود، انداخت. بچه15

 انداختند.  می

 خت.( چیزی را در جای خود یا در جایی قرار دادن، جا دادن: در را روی لوال اندا16

های زیر، ]طراحی/برنامه ریزی[ با ]حرکت[ همراه است، اما این حرکت در در نمونه

 ریزی[ بر آن برتری دارد:تر است و ]طراحی / برنامهمفهوم فعل، انتزاعی

 ( تهیه کردن، ساختن، درست کردن، به عمل آوردن: سرکه انداخت.17

 اند که... .( منتشر کردن، پخش کردن: چو انداخته18

 ( از دست دادن چیزی با افتادن یا ریختن آن: مار پوست انداخت. 19

( شکلی را روی سطحی پدید آوردن، نقش کردن: توی طرح فرش، گل و بته 20

 اند. انداخته

 ها نفاق و جدایی انداخت.  ( ایجاد کردن: بین آن21

اختند شب ( تعیین کردن جایی یا زمانی برای انجام کاری یا خدمتی: عروسی را اند22

 عموی عروس.  همبعث خان

خواهم پستو را بگیرم بندازم مان کوچک است، می ( ضمیمه کردن، وصل کردن: اتاق23

 سرش. 

 کاری نقشه کشیدن یا چاره کردن: انداختم تو بیراهه و فرار کردم.  ه( دربار24

را به  خود خودت( انداختن به / در حالتی/ وضعیتی/ جایی= گرفتار کردن به آن: بی25

 عذاب انداختی. 

( کسی یا چیزی را به داخل چیزی وارد کردن یا در آن شناور کردن: باد در غبغب 26

 انداخت. کشتی را به آب انداختند. 

 ( چیزی را دور چیز دیگری قرار دادن: انگشتر را به انگشت انداخت. 27

 ( مسخره کردن، به کسی متلک گفتن: دیدی چطور به ما انداخت. 28
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گندیده داشت،  ه( جنس نامرغوب را با نیرنگ به کسی فروختن یا دادن: هر چه میو29

 به مشتری انداخت. 

 ( انداختن به )در( کسی: تلقین کردن به او، گوشزد کردن به او.  30

معنایی ]حرکت[ و  هاند، هر دو مؤلفساخته شده« انداختن»در این ترکیبات فعلی که با 

 مراه یکدیگرند:ریزی[ ه]طراحی/برنامه

انداختن،  انداختن، کارانداختن، راه الف انداختن، ترشی انداختن، سرکهاخت

انداختن،  انداختن، قرعه انداختن، ولوله انداختن، وصله دسته راه

انداختن، از  ختن )کاله گذاشتن سر کسی(،  متلکانداختن، اندا فال

 انداختن، گیرانداختن.  انداختن، گرهکار
 

معنایی دارد: ]حرکت[ و  هلفودو م« انداخت/اندازـ»توان گفت که می بدین ترتیب،

 هلفومعانی این فعل وجود دارد و م هریزی[؛ ]حرکت[/ ]سیالن[ در هم]طراحی/برنامه

فعل »های ایرانی، که  باستان زبان هدر دور -tak همعنایی اصلی این فعل است؛ ریش

معنایی  هلفومعنایی ]حرکت[ را دارد. گاه این م هلفواز آن مشتق شده، م« انداخت/اندازـ

شود و گاه تحقق آن رنگی از انتزاع را به همراه دارد. به  به صورت فیزیکی محقق می

انداختم توی بیراهه و فرار »و « در را روی لوال انداخت»های  عنوان نمونه، در مثال

از عینی بودن ]حرکت[ معنایی ]حرکت[ فیزیکی است، اما این درجه  هتحقق مؤلف« کردم

وجود ندارد، هر چند که حرکت خبر و در نتیجه منتشر شدن آن « چو انداختن»را در 

 شود. تداعی می

]انجام کاری با طراحی قبلی[ یا همان « انداخت/اندازـ»معنایی دیگر فعل  هلفمو

ایجاد طرحی بر روی « گل و بته انداختن روی چیزی»ریزی[ است؛  ]طراحی/ برنامه

ای تحقیرآمیز به کسی است؛ برای بیان گفته« متلک انداختن به کسی»ح است و سط

 هلفوهر دو م« پوست انداختن»ای در کار است. در ریزی و برنامه انجام این دو کار، طرح

لفه/ ومعنایی ]حرکت[ و ]صورت گرفتن کاری با طراحی قبلی[ وجود دارد. وجود م

ارتباطی را میان « انداخت/اندازـ»گوناگون فعل های معنایی مشترک میان معانی  لفهوم
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ارتباط باهم  های معنایی مجزا و بی شود با جزیره دهد که سبب می این معانی شکل می

فعلی  هشناختی این فعل نیز نشان داد که تنها با یک ریش رو نباشیم. بررسی ریشه روبه

های  تاریخی و تعمق توان این فعل را با مستندات کار داریم و به این سبب، میسرو

 شناختی، فعلی چندمعنی به شمار آورد. معنی

 

  (-بُریدن )بُرید/بُر .4-2

( که در زبان اوستایی، 96: 1384است )منصوری،  -brāy-/brī هاز ریش« بُرید، بُرـ»فعل 

)بارتولومه، « کردن قطع»به معنی  -pairiبند دوم و چهارم با پیشوند  17 1در وندیداد

 به کار رفته است:( 972: 1961
pairi.brīnəņti varəsåsca 31) 

 ببرند

 √-brīفعل مضارع سوم شخص جمع 

  و ـ موها را

 موها را ببرند. 

مضارع( آمده و  ه)ماد -brīnو  ماضی( ه)ماد brīdدر فارسی میانه به صورت « بُرید، بُرـ»

را برای آن ذکر « قطع کردن، جدا کردن»معنی  (19: 1971) است. مکنزی -brī هاز ریش

مشخص کردن، محدود »در فارسی میانه در معنی  -brī هکرده است. مشتقات ریش

« محدود کردن»و « مشخص کردن»خود « بریدن»به کار رفته است. در واقع، « کردن

است و  -brī همعنایی ریش هلفوای خاص[ متوان گفت ]قطع تسلسل در نقطهاست. می

 لفه را دارند. وهر دو این م« مشخص کردن»و « بریدن»مشتقات آن به معنی 

مشخص کردن، »به معنی  -brī هاز ریش -brēhēnو   brēhēnīdدر فارسی میانه 

 در فارسی میانه ،-brī ه(. از ریش19: 1971مکنزی، به کار رفته است )« کردنمحدود

brīn  ( و 19: 1971، مکنزی« )بخش، برش، قسمت؛ محدود، معین»به معنیbrīnōman 

                                                             
1 /vandidād/  ،1376بخشی از کتاب اوستا که مشتمل بر مضامین فقهی دین زردشتی است )تفضلی :

 (.61ـ60

 

javascript:ci(60317,'pairi2E00br2B01n5902nti')
javascript:ci(60317,'pairi2E00br2B01n5902nti')
javascript:ci(60317,'var5902sE500sca')
javascript:ci(60317,'var5902sE500sca')
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زیر از زادسپرم، فصل  ه(. پار20: 1971مکنزی، کاربرد داشته است )« محدود»به معنی 

 است: « قطع کردن»به معنی   brīdanای از کاربرد مصدر ، نمونه13، بند 22
kārd pad brīdan sidīgar, 32) 

  سوم بریدن با کارد

 (.493، 210، 69: 1385سوم، بریدن با کارد )راشد محصل، 

مشخص و »در معنی  -brī هریشهایی از کاربرد افعال مشتق از های زیر نمونهپاره

معنایی تعلق  هنیز به همین حوز -brīd  /brīnهای مشتق از است. واژه« محدودکردن

 دارند.

 : 5، فصل 1بندهش
ud zīndagīh gaymard ān=ī zamān 33) 

  زمان ــِـ گیومرث زندگی و
brīhēnīd sāl 30 ō xwadāyīh 

 پادشاهی )حرف اضافه( سی سال تعیین شد/ مقدر شد

؛ بهار، Anklesaria, 1908: 45زمان زندگی و پادشاهی گیومرث سی سال تعیین شد )

1380 :53.) 

 :6، بند 28زادسپرم، فصل 
ud šaš-sad ud šaš-hazār hammis naskān=iz 34) 
  ها نیز ـ کتاب همه شش هزار و ششصد و

brīdag. padiš dādistān šaš ud šast 
 شصت و شش حکم برای تعیین شده

ها نیز شش هزار و ششصد و شصت و شش حکم تعیین شده است  کتاب هو برای هم

 (.501، 220، 77: 1385)راشدمحصل، 

 

 : 19، بند 2زادسپرم، فصل

                                                             
1 /bondaheš/ ه دربارة خلقت و موجودات جهان از منظر اعتقادات زردشتی )تفضلی، یکی از متون فارسی میان

 (.145ـ141: 1376
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zurwān brīngar būd=ī wizīr čē 35) 

  زیرا تقدیر که ـ بود کننده تعيين زروان
ahriman… āmadan=ī andar bun=ī pad 

 در ــِـ ـ آغاز در آمدن ـِـ ـ اهریمن

]سرنوشت[ در آغاز آمدن اهریمن ]چنین[ بود که ...  هکنند زیرا تقدیر زروان تعیین

 (.459، 171، 39: 1385)راشد محصل، 

 : 8، بند 1زادسپرم، فصل 
kardan pad tuwānīg padistād ahriman ān-iz-ī 36) 

  آنکه ـ نیز ـ  اهریمن تهدید کرد توانا به انجام دادن
kōxšišn zamānag=ī brīnōmand nē agar 
 اگر نَـ معين / مشخص ـِـ ـ زمان جنگ

اگر زمان جنگ مشخص نباشد، اهریمن بر انجام دادن آنچه تهدید کرد، تواناست )راشد 

 (.454، 164، 34: 1385محصل، 

و  37ی هامعنایی را داشته است. در نمونه هلفوهمین م« برید، بُرـ»در فارسی دری هم، 

، «کردن تعیین»به معنی  40و  39های و در نمونه« کردن قطع»برید/برـ به معنی  38

« بریدن»دهخدا، ذیل  هنامها همگی از لغتبه کار رفته است. این نمونه« مشخص کردن»

 اند:نقل شده

 )ویس و رامین(  به شمشیر زمانه برّدخوشی          جهان این کار دارد جاودانه( 37

 )فردوسی( دی رهنماید بر بَهر آنرا که بُ     دست و پا ببریدشانهاندار ( ج38

نهاد و مصادرات او ت را وی میو مرافعا بریدمیصارفات )=قراردادها( را او ( 39

 کرد )تاریخ بیهقی(. می

 در جنگ )نظامی( بریدمی( عتابش گر چه میزد شیشه بر سنگ        عقیقش نرخ 40

 رود:به هر دو معنی به کار می« برید/ برـ»در فارسی امروز 

 : دستم با چاقو برید/ دستم را با چاقو بریدم.شدن/ کردن پاره

 لباست رو بریدم، اما هنوز ندوختم. های معين: ها و شکلجدا کردن قطعاتی به اندازه
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 : حرف او را برید.کاری یا متوقف کردن آن همانع شدن از ادام

 ام. دیگر بریده یا روانی: از دست دادن نيروی بدنی

سرکه داخل شیر نریزید؛  پدید آمدن حالت لختگی در شير به دليل فاسد شدن آن:

 میبُرد.

 یک دفعه صدایش برید. قطع شدن صدا:

چقدر براش زندان بریدند؟ )چه مدت زندان تعیین کردند؟(،  مقرر کردن، تعيين کردن:

کننده  النی بُرش داره. )فالنی تعیین، فچقدر مهر بریدند؟ )چقدر مهر مشخص کردند؟(

 است(.

 زنی؟! ببری! چقدر حرف می نابود شدن:

 ای با بار آمد و دیدش را برید. تریلی مانع شدن:
 

 هلفوشود که مو مشتقات آن مشاهده می« برید/بُرـ»با نگاهی به معانی گوناگون فعل 

 های خاص[ یا ]تعیین[ و ]تحدید[، در هم معنایی ]قطع تسلسل و پیوستگی در نقطه

هایی شود. در متون مکتوب زبان اوستایی نمونه ابعاد توصیف معنایی این فعل دیده می

معنایی  هلفوخود با م« بریدن»در دست است. « کردن قطع»به معنی  هاز کاربرد ریش

های ر متون فارسی میانه و فارسی امروز بازمانده]تعیین[ و ]تحدید[ همراه است. د

ای خاص[ به کار رفته معنایی ]تعیین[ و ]تحدید[ یا ]قطع تسلسل در نقطه هلفوم هریش

معنایی گاه تحقق فیزیکی دارد؛ مانند بریدن درخت، پارچه و امثال آن  هلفواست. این م

محکومیت »یست؛ مانند معنایی این اندازه عینی و ملموس ن هلفوو گاه تحقق این م

که در معنای این فعل، قطع پیوستگی وضعیتی خاص )محکومیت( پس از طی « بریدن

شدن مدت زمانی معین یا تعیین و تحدید آن وضع، مورد نظر است. به همین ترتیب، 

تواند در پیوستگی  از مقام و موقعیتی برخوردار است که می« برش دارد»کسی که 

کننده باشد.  اع ایجادکند یا تعیینیند و خواه ناخوشایند، انقطوضعیتی خاص، خواه خوشا

ند و همگی از یک ریشه مشتق هست بنابراین، معانی گوناگون این فعل با هم مرتبط

 اند؛ در نتیجه، چندمعنایی در مورد این فعل نیز صادق است.شده
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، «اکردنجد»در فارسی امروز نیز در معانی « بریدن»کنیم که  همچنین، مالحظه می

ود، اما در ادوار گوناگون ر به کار می« کردن معین»و « محدودکردن»، «کردن مشخص»

ای مانند  با واژه« بریدن»آیی ندارد؛ به عنوان نمونه، امروزه  های ثابتی باهم با واژه الزاما

آیی ندارد؛ هرچند که با توجه به یکی از ابعاد معنایی آن، به صورت  باهم« داد قرار»

آیی داشته باشد، اما در واقع، کنار این واژه روی  تواند با این واژه نیز باهم ه میبالقو

مانند هر « برید/برـ»آیی  باهم هبینیم که دامن گیرد. بنابراین، می محور همنشینی قرار نمی

 دیگری در زبان، در گذر زمان  تغییر کرده است. هواژ

 

 گيری نتيجه .5

با « برید/برـ»و « انداخت/اندازـ»معنایی افعال   بررسیاین پژوهش کوششی بود برای 

زبان فارسی. مستندات  ها در ادوار پیشین رویکردی درزمانی و توجه به کاربرد آن

های لفهولفه/موشناختی نشان دادند که هر یک از این افعال، م مالت معنیتاریخی و تا

کند. از نظر درزمانی ر مرتبط میها را با یکدیگ معنایی مشترکی دارند که معانی متعدد آن

لفه معنایی ]حرکت[ را وباستان زبان است که م هاز دور -tāk هریش هبازماند« انداختن»

های معنایی دیگری بدان افزوده شده است. ولفهمولفه/م -hamداشته و با افزودن پیشوند 

باستان به میانـه و سپس نـو، در افعال و  همعنایی در گذر از مرحل های لفهوماین 

دیگری بدان افزوده شده و های  ولفهمهای بازمانده از آن ریشه، باقی مانده و گاه  واژه

« بریدن»ند. هست موجب شده این افعال معانی متعددی بیابند که همگی با یکدیگر مرتبط

معنایی ]قطع لفه ومکه  های ایرانی است باستان زبان هاز دور -brī هریش هنیز بازماند

را حفظ  ها لفهومهای میانه و نو نیز این تسلسل[ و ]تعیین/ تحدید[ را داشته و در دوره

کرده است. بنابراین، هر یک از افعال مورد بررسی را باید فعلی چندمعنی در نظر گرفت 

ذکرشده  هنامی منتفی است. افزون بر این، از میان معیارهای چهارگان و قائل شدن به هم

نامی دو یا چند واژه، تنها  ( برای تشخیص هم2ـ3 ←( )ر.ک. 2012) از سوی سعید

کند، زیرا هر یک  ها صدق می های مورد بررسی و معانی آن معیار نخست در مورد فعل
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اند و نویسهدستوری قرار دارند و هم هها با هم در یک مقول از این دو فعل و معانی آن

 کند. نامی چند فعل را مردود می برگرفته از مستندات تاریخی، همشناختیِ  شواهد ریشه

برایش چقدر حبس »های  جملهدر  مثال این احتمال وجود دارد که در نگاه نخست، 

مقید در نظر گرفته  های بافت معنی هم «برایش چقدر حبس تعیین کردند؟»و  «بریدند؟

که،  خاص پدید آمده است، حال آنر بافتی د« بریدن»شوند؛ زیرا به دلیل کاربرد فعل 

چندمعنایی  هزبانان با مسال ت و فارسیاس «بریدن»یکی از چند معنیِ « کردن تعیین»

تغییری  هدهند مقید نشان معنایی بافت که هم معنایی. با توجه به آن رو هستند و نه هم روبه

هایی  افتهای تازه برای یک واژه در بافت/ ب شناختی است، که طی آن خوانش مفهوم

مقید،  معنایی بافت بودن هم تری داللت کند، منتفی آید تا بر مفاهیم بیشخاص بوجود می

زمانی است.  شناختی این دو فعل به صورت هم منتفی بودن تغییرات مفهوم هبه منزل

شناختی در ادوار گذشته منجر به چندمعنایی افعال مورد بررسی شده  تغییرات مفهوم

ای  های زبان، کاربردهای تازه زمان، این افعال همچون دیگر واژهاست؛ زیرا در گذر 

ها و همراهی  های معنایی به مفهوم آن ولفهم /ولفهماند که منجر به افزوده شدن  یافته

اند،  ای شده است که تغییراتی را در مفهوم این افعال ایجاد کرده های معنایی ولفهم /ولفهم

 شود.  های مذکور دیده می معنایی همواره در توصیف مفهوم فعللفه ومکم یک  اما دست

 

 منابعفهرست 

 . تهران: ققنوس.های فارسی دری های فعلماده( 1373ابوالقاسمی، محسن )

، چاپ هفتم، تهران: دستور تاریخی زبان فارسی[( 1375] 1387ابوالقاسمی، محسن )

 سمت.

، ویرایش دوم، چاپ دهم، تهران: فارسیتاریخ زبان [( 1373]1389ابوالقاسمی، محسن )

 سمت.
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مند با رویکردی  چندمعنایی نظام( »1393افراشی، آزیتا و سجاد صامت جوکندان )

. ش پژوهی ادب«.  در زبان فارسی« شنیدن»شناختی؛ تحلیل چندمعنایی فعل حسی 

30 .29-59. 

 ، چاپ اول، تهران: سخن.فرهنگ سخن( 1381انوری، حسن و دیگران )

 ، چاپ دوم، تهران: توس.بندهش[( 1378] 1380، مهرداد )بهار

، چاپ چهارم، تهران: شناسی. کورش صفوینگاهی تازه به معنی( 1385پالمر، فرانک )

 کتاب ماد )وابسته به نشر مرکز(.

، به کوشش ژاله آموزگار، تاریخ ادبیات ایران پیش از اسالم( 1377تفضلی، احمد )

 تهران: سخن.

، جلد اول، چاپ دوم، شناختی زبان فارسیفرهنگ ریشه( 1393د )دوست، محمحسن

 تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی. 

ابعاد معنایی ( »1394دانشور کشکولی، مرجان، محمد عموزاده، حدائق رضایی )

مقاالت  جستارهای زبانی.«.  مند بر اساس مدل چندمعنایی قاعده« زیر»واژه  مکان

 آماده انتشار.

 ، تهران: دانشگاه تهران.نامهلغت( 1377اکبر )علی دهخدا،

بررسی شبکه معنایی حروف اضافه ( »1392مهند، محمد و نفیسه رنجبر ضرابی ) راسخ

 .111-95. 5. سال سوم. ش شناسی تطبیقی های زبان پژوهش««. سر»و « در»

، چاپ دوم، تهران: وزیدگیهای زادسپرم[( 1366] 1385راشدمحصل، محمدتقی )

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 

 ، تهران: دانشگاه شهید بهشتی. شناسیمبانی رده( 1394رضایی، والی و فاطمه بهرامی )

، ترجمه و تحقیق ژاله آموزگار، نامه )ارداویرازنامه(ارداویراف( 1382ژینیو، فیلیپ )

 شناسی فرانسه.  یرانچاپ دوم، تهران: انتشارات معین ـ انجمن ا

های علوم  تازه«. رویکردی شناختی به یک فعل چندمعنای فارسی( »1388شریفی، لیال )
 .11-1. 4. سال یازدهم. ش شناختی
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. نامه فرهنگستان، «نگاهی تازه به مساله چندمعنایی واژگانی( »1380صفوی، کورش )

 .67-50(. 18)پیاپی  2. ش 5دوره 

 ، تهران: سوره مهر.شناسی درآمدی بر معنی( 1383صفوی، کورش )

 شناسی، تهران: پژواک کیوان. ( آشنایی با معنی1386صفوی، کورش )

 ، تهران: علمی.شناسی(های پراکنده )دفتر اول: معنینوشته( 1391صفوی، کورش )

های ساده فارسی و معنایی میان فعلبررسی انواع هم( »1394عبدالکریمی، سپیده )

 .  279-201. 27. ش جستارهای زبانی«. هایـ معنایی مرکب آنمتناظر صور

. 1. ش.کاوی زبان«. شناسی های نظری در معنی چهارچوب( »1394عبدالکریمی، سپیده )

57-79. 

کارنامه اردشیر بابکان )با متن پهلوی، آوانویسی، ترجمه فارسی ( 1378وشی، بهرام )فره

 تهران.  ، چاپ دوم. تهران: دانشگاهنامه(و واژه

بررسی چندمعنایی فعل ( »1394دوستان، غالمحسین و زهرا روحی بایگی )کریمی

 ، مقاالت آماده انتشار.جستارهای زبانی، «از دیدگاه شناختی« زدن»سبک 

ای از عدم کارایی  ؛ نمونه«خوردن»بررسی چندمعنایی فعل ( »1395گندمکار، راحله )

 .19، شماره 8دوره . پژوهی زبان«. شناسی واژگانی رده

 ، ترجمه کورش صفوی. تهران: علمی.شناسی زباندرآمدی بر معنی( 1391الینز، جان )

شده تکواژ  های تداعی واره طرح( »1394حسینی ) محمودی بختیاری، بهروز و فائقه شاه

زبان و «. ای در صرف شناختی ای چندمعنا؛ مطالعه به عنوان مقوله« کار»

 .132-117. 21. ش 11. دوره شناسی زبان

بررسی نقش معنایی پسوند ـی ( »1387مرادی، ابراهیم و غالمحسین کریمی دوستان )

 .114-93. 24. سال نهم. ش پژوهش علوم انسانی«. در زبان فارسی

های زبان پهلوی )فارسی میانه  شناختی فعلبررسی ریشه( 1384منصوری، یداهلل )

 ی ـ نشر آثار. ، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسزردشتی
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