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Abstract
The present study is a historic-semantic research that seeks to overview the meaning of
two verbs of ‘standing’ and ‘sitting’ in Tarikh-i Bal'ami (A book by Bal'ami about the
History of the Prophets and Kings). To achieve a comprehensive conclusion, the results
of this study were compared with various meanings of these two verbs in the texts of
middle Persian from one hand and the contemporary Persian on the other hand. The
results showed that from two main components of ‘standing’ (be upright and
immovable) that are derived from the Iranian Ancient root of this verb, the second one
(immovability) is common in most of its semantic aspect whether in concrete or abstract
forms. Also, the verb ‘standing’ in Tarikh-i Bal'ami has undergone semantic extension
compared to the middle period while this verb faced semantic reduction in
contemporary period compared to Tarikh-i Bal'ami. From semantic component
approach, the verb ‘sitting’ showed that two of its components (stay downward and
immovable) that are derived from the Iranian Ancient root of this verb can be seen in
most of its meaning whether in concrete or abstract forms. The comparison of the verb
‘sitting’ in different periods showed that this verb undergone extension in each period
than the previous ones. Due to the common semantic components that exist in various
meaning of each of these two verbs, sitting and standing can be called Polysemy.
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بررسی چندمعنایی فعلهای «ایستادن» و «نشستن» در تاریخ بلعمی
و مقایسۀ آن با شواهدی از فارسی میانه و فارسی معاصر


نرجس بانو صبوری  -زهرا حامدی شیروان  -شهال شریفی
چکیده

این تحقیق ،پژوهشی معنیشناختی ـ تاریخی است که دو فعل سادۀ «ایسـتاد » و «نشسـتن» را در تـاری بلعمـی ازنظـ
معنایی ب رسی ک ده است .ب ای دستیابی به نتیجهای جامعت و کاملت  ،نتایج این ب رسی با معانی مختلـ

ایـن دو فعـل در

متو فارسی میانه و شواهدی از فارسی معاص مقایسه شده است .نتیجۀ پژوهش نشا میدهد که از دو مؤلفـۀ اصـلی فعـل
«ایستاد » یعنی «+س پابود » و «+سکو » ـ که ب آمده از مفهوم ریشۀ ای انی باستا این فعل است ـ مؤلفـۀ «+سـکو » چـه
بهصورت عینی و فیزیکی و چه بهصورت انتزاعی و ذهنی در بیشت ابعاد معنایی این فعل مشت ک اسـت .همچنـین ب رسـی
«ایستاد » ازنظ کاهش و گست ش معنایی در یک نگاه کلی و تنها ب پایۀ تعداد معانی فعلها بیانگ این است کـه «ایسـتاد »
در تاری بلعمی نسبتبه دورۀ میانه گست ش معنایی و در دورۀ معاص نسبتبه تاری بلعمی کـاهش معنـایی داشـته اسـت.
ب رسی فعل «نشستن» از دیدگاه مؤلفههای معنایی نشا دهندۀ این است که دو مؤلفـۀ «+جهـت پـایین» و «+سـکو » ــ کـه
ب گ فته از معنای ریشۀ ای انی باستا این فعل است ـ چه بهصورت عینی و فیزیکی و چه بهصـورت انتزاعـی یـا ذهنـی در
بیشت معانی این فعل دیده میشود .همچنین مقایسۀ معنایی فعل «نشستن» در دورههای مختل

بیانگ آ است که این فعـل

در ه دوره نسبتبه دورۀ پیشین خود گست ش معنایی داشته است .درمجموع با توجه به مؤلفههای معنـایی مشـت ک میـا
معانی مختل ِ ه یک از این دو فعل ،میتوا «ایستاد » و «نشستن» را فعلهایی چندمعنا خواند.
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مقدمه
چندمعنایی ( )polysemyازجمله روابط واژگانی ( )lexical relationsاست و بهسادگی میتوا آ را شـ اییی تع یـ
ک د که یک واحد زبانی از چند معنی ب خوردار باشد (صفوی)17 :4911 ،؛ به عبارتی دیگ  ،واژه یا تکواژی را مـیتـوا
چندمعنی خواند کـه دارای چنـد معنـای مـ تبط بـا هـم باشـد (رک :الینـز .)13 :4934 ،چنـدمعنایی در پـژوهشهـای
معنیشناختی ،همواره از مباحث چالشب انگیز است که معنیشناسـا بـه آ عالقـه داشـتهانـد .در دهـههـای اخیـ نیـز
پژوهشگ ا و صاحبنظ ا به چندمعنایی در افعال توجه نشا دادهاند و چندین پژوهش در این زمینه انجام شده است.
تاکنو دربارۀ چندمعنایی افعال م بوط به حالت بد ( )posture verbsدر زبا فارسی پژوهشی انجـام نشـده اسـت.
در این نوشتار از دیدگاه معنیشناسی تاریخی به دو فعل اصلی و سادۀ بیانگ حالت بـد یعنـی «ایسـتاد » و «نشسـتن»
پ داخته میشود .هدف اصلی این پژوهش ب رسی معنایی دو فعل «ایستاد » و «نشستن» در تاری بلعمی و مقایسۀ نتـایج
بهدستآمده با معانی این دو فعل در متو فارسی میانه و نیز فارسی معاص اسـت؛ بـه بیـا دیگـ در ایـن پـژوهش بـه
ب رسی درزمانی تغیی ات معنایی دو فعل «ایستاد » و «نشستن» در سه مقیع تاری ِ زبا های ای انی ،یعنی ق
تکیه ب شواهدی از تاری بلعمی و دورۀ پیش از آ با استناد به متو فارسی میانـۀ زردشـتی و نیـز دورۀ پـ

چهـارم بـا
از آ بـا

استناد به شواهد فارسی معاص پ داخته میشود.
پ سشهای اصلی این پژوهش عبارت است از:
با توجه به ب رسی معنایی دو فعل «ایستاد » و «نشستن» ب پایۀ مؤلفههای معنـایی در دورههـای مختلـ  ،آیـا معـانی
ه یک از دو فعل با یکدیگ م تبط بوده است و چندمعناییِ ه یک از آنها را اثبات میکند؟
با توجه به معانی این دو فعل در تاری بلعمی و مقایسۀ آنها با شواهدی از متو فارسی میانـه و فارسـی معاصـ  ،در
کدام دوره در معنای این دو فعل کاهش و یا گست ش به وجود آمده است؟

تاری بلعمی از کهنت ین نمونههای ب جایماندۀ فارسی دری است .این اث ت جمۀ تاری ال سل و الملوک یـا تـاری
طب ی نوشتۀ محمد بن ج ی طب ی است .تاری بلعمی در ق

چهارم هج ی در زما منصور بن نوح سامانی و زی نظـ

ابوعلی محمد بن محمد بن عبداهلل بلعمی وزی خ دمند خ اسا  ،از ع بی به فارسی ب گ دانـده شـد .ن ـ تـاری بلعمـی
ساده و روا است و از پیچیدگیهای لفظی و معنوی کالم بهدور است .همچنین واژههای فارسـی کهـن بسـیاری در آ
یافت میشود .این اث تاری جها را از آغاز آف ینش تا دورۀ نویسنده در ب میگی د .میالب این کتـاب پـ

از سـاا

پ وردگار با «بازنمود مدت روزگار از ه قول که چندست و چند خواهد بود» آغاز و به «فصل در ذک خبـ پادشـاهی
کس ی بن مه جشن » پایا میپذی د .خلقت جهـا  ،زنـدگانی و تـاری پیـامب ا  ،تـاری اسـاطی ی ایـ ا  ،پادشـاها
تاریخی ای ا و میالب گوناگونی مشتمل ب اسیوره ،آیین ،دین و مناسبت هـای اجتمـاعی ،مباحـث ایـن اثـ سـت

را

تشکیل میدهد (رک :بلعمی.)4937 ،
دربارۀ ارزش تاری بلعمی از دیدگاه تاری نگاری میتوا گفت این اث تا ام وز جایگاه خود را در مقام نخسـتین اثـ
مدو تاری نگاری به زبا فارسی همچنا حفظ ک ده است .تاری بلعمی جزو تأثی گذارت ین آثار تاری نگـاری فارسـی
است؛ زی ا افزو ب آنکه سنگ بنا و س آغاز ج یا تاری نویسی فارسی به شمار میرود ،تـاری پژوهـا حـوزۀ اسـالم و
ای ا به مدت هزار سال به آ توجه داشتند و از آ استفاده میک دند (م شدلو.)75 :4911 ،
فارسی میانه یا پهلوی ساسانی از زبا های ای انی میانۀ جنوب غ بی است .این زبا  ،بازماندۀ گونه ای از زبا فارسـی
باستا و زبا رسمی شاهنشاهی ساسانی بوده است .آثار ب جای ماندۀ فارسی میانه را می توا به چهار دسته تقسـیم کـ د
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که عبارت است از :فارسی میانۀ کتیبه ای ،فارسی میانۀ زردشتی ،فارسی میانۀ مسیحی و فارسی میانۀ مانوی یا ت فانی .این
آثار به چهار خط نوشته شده است :خط کتیبه ای ،خط کتابی ،خـط زبـوری و خـط مـانوی (رضـایی بـا بیـدی:4911 ،
 .)497-491فارسی میانۀ زردشتی ـ در این پژوهش از متو فارسی میانـۀ زرتشـتی در جایگـاه شـواهدی بـ ای ب رسـی
چندمعنایی دو فعل «ایستاد » و «نشستن» به ه گ فته شد ـ دراصیالح به زبا بهکاررفته در آثار زردشتیا گفته می شـود.
این آثار به الفبایی است که از اصل آرامی گ فته شده و از چپ به راست نوشته میشده است (ابوالقاسمی.)491 :4913 ،
منظور از فارسی معاص در این پژوهش ،دوره ای از فارسی نو است که بناب آنچه مقبول همگا است از اواخـ قـ
دوازدهم آغاز شده و تاکنو ادامه داشته است.
پیشینۀ پژوهش
از نخستین پژوهشهای انجامشده دربارۀ چندمعناییِ فعلهای زبا فارسی ،پـژوهش شـ یفی ( )4911اسـت کـه بـه
ب رسی چندمعناییِ فعل «افتـاد » در چـارچوب اصـول زبـا شناسـی شـناختی اختصاص دارد .در این پژوهش پـ
ب رسـی معـانی مختلـ

از

فعل سادۀ «افتـاد » کـه نگارنـده  13معنـی بـ ای آ یافتـه اسـت ،نتیجه گیـ ی مـی شـود کـه

چندمعنایی در جایگاه یک ف ایند زبانی ،تصادفی نیست و ب پایۀ تجارب ما از مفاهیم مختل

صورت میگی د .همچنـین

گ ایش ها و تج به های جسمی و مادی بش ب چگونگی ساخت معنا و درک آ تـأثی مـی گـذارد .نمونـۀ نخسـتین کـه
بهت ین کارب دش در چندمعنایی است ،درواقع معنای اصلی و ثابـت یـک واژه اسـت و معـانی دیگـ ه چـه بـه نمونـۀ
نخستین نزدیکت و مشابهت باشد ،عضو بهت ی ب ای آ خواهد بود؛ بناب این روابـط معنـایی یـک واژه میلـق نیسـت و
مدرج است .البته نتیجهگی یهایِ بیا شده در این پژوهش بسیار کلی و نظ ی و بدیهی اسـت و سـخن بسـیاری دربـارۀ
چندمعناییِ فعل «افتاد » و تبیین آ ب اسا

زبا شناسی شناختی بیا نشده است.

اف اشی و صامت ( )4939در مقالۀ خود به تحلیل چندمعنایی فعـل حسـی «شـنید » در زبـا فارسـی بـا رویکـ دی
شناختی و ب اسا

الگوی آنتونانو ( )Antunanoو سوییتزر ( )Sweetserپ داختهاند .نتایج این پـژوهش نشـا مـیدهـد

الگوی تایل ( )Tylorب ای ت سیم چندمعنایی فعلهای حسی در زبا فارسی کارآیی دارد .مهمت ین شواهد این رویکـ د،
از کارب د اندام واژهها و فعلهای حسی در متو ادبی بـه دسـت مـیآیـد کـه چـهبسـا شـیوههـای کـارب د آنهـا عـاملی
سبکشناختی در آثار ادبی به شمار میرود.
گندم کار ( )4937به ب رسی چندمعنایی فعل «خورد » پ داخته است تا ناکارآیی رده شناسی واژگانی را نشا دهد .در
این پژوهش مقایسۀ داده های م بوط به ب خی زبا های آسیایی با نمونههای متعدد از زبـا فارسـی نشـا مـی دهـد کـه
«خورد » در زبا فارسی از چندمعنایی درخور تأملی نسبت به سای زبا هـا ب خـوردار اسـت و یکـی از پ کـارب دت ین
فعلهای چندمعنی در زبا فارسی به شمار میآید .همچنین این پژوهش نشا میدهد در چارچوب رویک د ردهشناسـی
واژگانی نمیتوا تبیین میلوبی از چندمعنایی فعل «خورد » در زبا فارسی به دست داد.
چنگیزی و عبدالک یمی ( )4937در پژوهش خود ،ابعاد معنایی دو فعل «انداختن» و «ب ید » را با رویک دی درزمانی
ب رسی ک ده اند .آنا کوشیدهاند تا مشخص کنند آیا معـانی متعـدد ایـن دو فعـل ،نمـودی از چنـدمعنایی ،هـمنـامی یـا
هممعنایی بافت مقید است .آنها معنای این دو فعل را در دورههای فارسی باستا و میانۀ زبـا هـای ای انـی و سـا

در

متو نظم و ن فارسی در دورۀ اسالمی و س انجام در فارسی معاصـ ب رسـی کـ ده انـد .نویسـندگا ب پایـۀ مسـتندات
تاریخی و شواهد ریشهشناختی ب آ بودهاند تا دربارۀ چندمعنیبود فعلهای ب رسیشده ،وجود همنامی یا هـممعنـایی
بافت مقید میا آنها تصمیمگی ی شود .پ

از تجزیه و تحلیـل دادههـا ،بـه ایـن نتیجـه رسـیدهانـد کـه در نظـ گـ فتن
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هم معنایی بافت مقید میا ه فعل و معانی آ نیز درست نیست و ه یک از این دو فعل را باید فعلی چندمعنی در نظـ
گ فت و تغیی ات مفهومشناختی در ادوار گذشته به چندمعنایی افعال ب رسیشده انجامیده است.
عبدالک یمی و چنگیزی ( )4935در پژوهشی دیگ با استفاده از دادههای تـاریخی زبـا فارسـی از دورا باسـتا تـا
دورا معاص به اثبات چندمعنایی فعل «گ فتن» ازنظ تحلیـل مؤلفـهای و معنـیشناسـی شـناختی پ داختـهانـد .در ایـن
پژوهش ،بازنمود انواع ط ح وارههای تصوری در سازههایی تحلیل میشود که بـا «گـ فتن» سـاخته شـده اسـت .پـ

از

ب رسی معنایی این فعل مشخص شده که «گ فتن» فعلی چندمعنی است و در ساختهای زبـانی م کـب ،بـازنمود انـواع
گوناگونی از ط ح وارههای تصوری را نشا می دهد .نوع ط ح وارههای تصوریِ شکلگ فته ،معلول مؤلفۀ معنـایی اصـلی
فعل است که این مؤلفۀ معنایی از زبا اوستایی تا فارسی نو میا معانی گوناگو «گـ فتن» مشـت ک بـاقی مانـده اسـت؛
بناب این سبب شکلگی ی ط حوارههای تصوریای میشود که بین آنها روابط معناییِ شمول و استلزام مشاهده مـیشـود.
درواقع تحلیل مؤلفهای معنی این واژه در تعامل با تحلیل شناختی معانی آ  ،چندمعنیبود «گ فتن» را ثابت میکند.
ازجمله پژوهشهای انجامشده در زبا های دیگ  ،پژوهش نیوما و رای

( )Newman & Rice: 2004است کـه بـه

ب رسی چندمعنایی در سه فعل «نشستن» و «ایستاد » و «درازکشید » در بـیش از  47پیکـ ۀ الکت ونیـک زبـا انگلیسـی
پ داختهاند .ب رسیها الگوهای کارب دی جالبی را ب ای این فعلها نشا میدهد که بیانگ چندمعنایی و دسـتوریشـدگی
( )grammaticalizationم بوط به نمونههای مشابه در زبا های دیگ است .نتایج نشا میدهد که ب خالف نمونـههـای
دیگ زبا ها ،این فعلها در زبا انگلیسی دستوری نشده است .افزو ب این ،رفتار ساختاری واقعی سه فعل «نشستن» و
«ایستاد » و «درازکشید » را در زبا انگلیسی ـ که از پیک ههای ب رسیشده جمعآوری شده است ـ میتوا ب ای تأییـد
شواهد درونی و تج بی دربارۀ معنی و عملک د آنها در زبا استفاده ک د و نشا داد که معانی این فعلها چگونه ممکـن
است در نسلهای آینده بیشت توسعه یابد.
نیوما ( )7333در پژوهشی دیگ  ،نکات کلیدی م تبط با سه فعل «حالت بد » را در زبا انگلیسی ،یعنی «ایسـتاد »
و «نشستن» و «درازکشید » ،ب رسی و تحلیل ک ده است .او در ابتدا با ارایۀ دادهها و شواهدی ثابت ک ده است کـه ایـن
سه فعل ،رایجت ین فعلهای حالت بد در انگلیسی است و بناب این یک گ وه به شمار میرود .سا
و حالتی ( )action and state usesاین فعلها را ب رسی ک ده که در انگلیسـی بسـیار ظ یـ
گست ش معنایی این فعلها و کارب د آنها با فاعلهای غی جاندار ب رسی شده است .پ

دو کـارب د عملـی

و دقیـق اسـت .همچنـین

از تجزیـه و تحلیـل دادههـا نیـز

ثابت شده است که بسیاری از معانی این فعلها انگیخته و ب پایۀ اصل بد مندی ( )embodimentاست.
از دیگ پژوهشهای م تبط ،مقالۀ اردلجیک ( )Erdeljic: 2013است که در یک پژوهش پیک ه ـ محور ،معـانی فعـل
«نشستن» را در سه زبا انگلیسی و آلمانی و ک واتی ب رسی ک ده است .ازجمله نتایج این پژوهش آ اسـت کـه معـانی
مجازی این فعل هم راستا با ف ضیههای اصلی زبا شناسی شناختی ب اسا

تج بههای بدنی و جسمانی انگیخته میشـود

و از ط حوارههای تصوی ی مانند ط حوارۀ ظ ف نشأت میگی د.
روش پژوهش

این پژوهش به صورت کتابخانه ای و با روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است .پیک ۀ ایـن پـژوهش کتـاب تـاری
بلعمی ( ،4937تصحیح محمدتقی بهار و به کوشش محمد پ وینگنابـادی) ،متـو معتبـ فارسـی میانـۀ زردشـتی و نیـز
شواهدی از فارسی معاص است .نخست با میالعـۀ کتـاب تـاری بلعمـی ،نمونـههـای دو فعـل «ایسـتاد » و «نشسـتن»
استخ اج شد .سا

با فه ستک د معانی مختل

ه فعل ،ب ای ه معنا یک نمونه آورده شد .دربـارۀ شـواهد فارسـی

ب رسی چندمعنایی فعلهای «ایستاد » و «نشستن» در تاری بلعمی

میانه نیز تالش ب این بوده است که از متو معتب ب جایمانده از این زبا  ،معانی مختل
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استخ اج و فه ست شود .شواهد م بوط به فارسی معاص از ف هنگ بزر سخن (انوری )4914 ،و نیز ف هنـگ فارسـی
عامیانه (نجفی )4921 ،ب گ فته شده است .در این پژوهش تنها گونۀ نوشتاری فارسی معاص منظور بوده اسـت .بـا ایـن
همه ب آنیم که نمی توا م ز مشخصی بین زبا نوشتار و گفتار تعیین و این دو گونه را به دقـت از یکـدیگ جـدا کـ د.
تحلیل ه بخش و مقایسۀ آنها با یکدیگ ب اسا

تعیین مؤلفههای معنایی فعلهای منظـور انجـام گ فتـه اسـت .گفتنـی

است در این پژوهش ،تنها به شکل سادۀ دو فعل «ایستاد » و «نشستن» در دوره های مختل

توجه شد و به صورت های

پیشوندی یا م کب این دو فعل پ داخته نشد.
چندمعنایی
واژهای را میتوا چندمعنی خواند که چند معنای م تبط با هم داشته باشد و یکی از آنها در بافت معنایی مناسب زبـانی بـه
کار رود .چندمعنایی از دیدگاه نظ ی ،ارتباطی واژگانی است که یک واحد زبانی مجزا معانی مختلفـی دارد کـه بـا تغییـ ات
منظم یا بسط معنایی به هم م تبط باشد (Allan, 1986: 147؛  .) Tylor, 1995: 99چندمعنایی را میتوا بازتاب هـمزمـانیِ
تغیی ات معناییِ درزمانی و نیز حالت تمایز میا مفاهیم دانست نه تعدد مصداقها (.)Geeraerts, 1997: 6
چندمعنایی یکی از انواع روابط مفهومی یا واژگانی است که ممکن است در سیوح مختلفی مانند تکواژ ،واژه ،گـ وه
و جمله می ح شود .در سنت میالعۀ معنی ،چندمعنایی تنها در سیح واژه اهمیت دارد و تحلیل آ نیز بـه همـین سـیح
محدود شده است .چندمعنایی در ش اییی تحقق مییابد که یک واحد زبانی از چنـدمعنی ب خـوردار باشـد و در مقولـۀ
داللت چندگانه امکا یابد (صفوی.)444 :4912 ،
اولما ( )Ullmannب آ است که می توا چندمعنایی را از دیدگاه هم زمانی و نیـز درزمـانی ب رسـی کـ د .بـه ایـن
مفهوم که صورتهای زبانی ممکن است در یک مقیع زمانی مشخص دارای چند معنی باشد یا در طول زمـا از معـانی
متفاوتی ب خوردار باشد (به نقل از هما .)449 :
بسامد یکی از مهمت ین عواملی است که در شکل گی ی چندمعنایی نقش دارد .بسامد باال غالبـا سـبب سـایش معنـی
واژه ها می شود و چندمعنایی را به وجود می آورد .افزو ب این ،بسامد باال باعث خلق استعاره ها و کنایههایی میشود کـه
س چشمۀ اصلی چندمعنایی به شمار میآید (فنک ـ اوزال و فنک  7343به نقل از گندمکار.)477 :4937 ،
ک وگ ( )Kroeger, 2018: 89معتقد است از دیدگاه سنتی دو نوع ابهام واژگانی وجود دارد :چندمعنایی (یک واژه با
معانی متعدد) در مقابل همنامی (( )homonymyواژههای مختل

که بهصورت اتفـاقی ،ازنظـ امالیـی و آوایـی یکسـا

است) .در ه دو مورد با یک واژۀ مبهم روبه رو هستیم .تفاوت بین این دو در این است که اطالعات چگونه در واژگـا
ذهنیِ سخن گو سازما دهی شده است .البته تعیین اینکه اطالعات چگونه در واژگا ذهنی ذخی ه می شود ،آسا نیسـت.
این مسئلهای نیست که بومیزبانا آگاهانه از آ آگاه باشند؛ بناب این اگ بهطور مستقیم از آنها پ سـیده شـود کـه آیـا دو
معنا متعلق به «یک واژه» است یا خی  ،روش درخور اعتمادی نیست .معیار اصلی ایـن تمـایز ایـن اسـت کـه در مـوارد
چندمعنایی ،احسا

می شود دو معنا به نوعی با هم م تبط است؛ درواقع نوعی ارتباط درک شدنی و روشن بین دو معنـا

وجود دارد؛ اما دربارۀ هم نامی ،دو معنا ،غی م تبط است؛ رابیۀ معنایی بین دو معنـا هماننـد رابیـۀ معنـایی بـین هـ دو
واژهای است که بهطور تصادفی انتخاب شده باشد.
کاپیوسکایا ـ تم ( )Koptjevskaja-Tamm, 2008: 11-8بین کلیت معنایی و چندمعنایی تمایز گذاشته است .او بـ ای
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نشا داد این مقوله ،از فعل های زبا انگلیسی و روسی کمـک گ فتـه اسـت .در زبـا انگلیسـی بـین سـه فعـل float

(شناورشد )( swim ،شناک د ) و ( sailقایق انی ک د ) تفاوت وجود دارد float .نشا دهندۀ ح کت منفعـل اسـت؛ امـا
 swimح کتی پویا و خودمح ک از پیک ی جاندار و  sailح کت فعال کشتی ها و اف اد را نشا می دهد .به عقیدۀ او سه
نوع معنا در اینجا وجود دارد که ه یک از آنها به منزلۀ معنای یک واژۀ خاص در انگلیسی است و یا به عبـارتی واژگـانی
شده است .در زبا روسی ب ای ح کت در آب دو فعل وجود دارد plavat,« :و  .»plytتفـاوت اصـلی ایـن دو در جهـت
ح کت آنها است plavat, .چندجهتی است؛ اما  plytتک جهتی است .پ سش اینجاسـت کـه سـه فعـل انگلیسـی  floatو
 swimو  sailدر زبا روسی واژگانی شده است یا خی  .در این باره سه احتمـال نظـ ی و روششناسـی یعنـی کلیـت
معنایی ،چندمعنایی و شک گ ایی می ح میشود؛ نخست کلیت معنایی plyt :ممکـن اسـت ازنظـ معنـایی کلـی باشـد و
تمایزی بین  floatو  swimو  sailنگذارد؛ بناب این میتوا گفت رو ها تفاوت بین سه فعل ح کت در آب انگلیسی را
واژگانی نمی کنند و یک فعل ب ای این سه فعل دارند که معنای مشابهی را میرساند .احتمال دوم چندمعنایی بود اسـت؛
به این مفهوم که فعل  plytدستکم بین سه معنای  floatو  swimو  sailزبا انگلیسی تمایز میگذارد؛ بناب این مـیتـوا
گفت ه یک از این سه معنا در زبا روسی واژگانی شده است ،نه بهمنزلۀ معنـای واژهای خـاص بلکـه بـهمنزلـۀ معنـای
واحد خاص واژگانی .یک واحد واژگانی با جفتشد یک معنی یا مفهوم واحد مشخص با صـورت واژگـانی تع یـ
می شود؛ از این رو واژۀ چندمعنا واژه ای است که شامل چند واحد واژگانی است .احتمـال سـوم کنارگذاشـتن دو بحـث
کلیت معنایی و چندمعنایی و شکک د به تحلیل درست معنایی واژه است .در این دیدگاه ،مهم این اسـت کـه رو هـا
فقط یک واژه دارند که با سه واژۀ مختل

انگلیسی میابقت دارد.

روش های مختلفی ب ای آزمایش تمایز بین کلیت معنایی و چندمعنایی وجود دارد .بـ ای م ـال ،معناهـای متمـایز در
درو یک واژه ویژگی های مختل

نحوی دارد .از دیدگاه کاپیوسکایا ـ تم (هما ) تمییز بین کلیت معنایی و چندمعنایی

درمجموع ام ی ف یبدهنده است .بهطور کلی ،تصمیمگی ی در این باره که معانی مختلـ

چگونـه بـه دسـت مـیآیـد،

مستلزم آزمو ها و تحلیلهای پیچیده است که در یک زبا بسیار دشوار خواهد بود و ب رسـی آ در چنـدین زبـا نیـز
دشوار و غی ممکن است.

فلبوم (( )Fellbaumبه نقل از منصوری )4912 ،بـا ارجـاع بـه ف

هنـگ لغـت انگلیسـی کـولینز ( Collins English

 )Dictionaryیادآور میشود که تعداد اسامی در زبا انگلیسی بیش از دو ب اب تعداد افعال اسـت .سـا

بـا طـ ح ایـن

مسئله که ه جملۀ خوشساخت انگلیسی دستکم به یک فعل نیاز دارد و بدو اسم نیز میتوا جمالت خوشساخت
بیا ک د ،این پ سش را می ح میکند که چ ا در عمل تعداد اسامی در این زبا (و اغلب زبا ها) بسیار بیشـت از افعـال
است؟ در پاس به این پ سش ،او به مسئلۀ چندمعنایی در افعال اشاره و درصد چندمعنایی در افعـال را دو ب ابـ اسـامی
مع فی میکند .به نظ میرسد وقوع بیشت چندمعنایی دربارۀ افعال ،نشا دهندۀ یکی از ویژگیهای معنـایی افعـال اسـت
که میتوا آ را در قالب امکا تغیی و گست ش معنایی بیشت مفاهیم فعلی توصی

ک د .افعال با توجه به شناسـههـای

اسمی خود ،دچار تغیی ات معنایی میشود؛ اما اسمها ازنظ معنایی چندا تحت تأثی افعالی نیست که به همـ اه آنهـا در
ساخت جمله ظاه میشود .فلبوم افزو ب تأثی شناسه های اسمی در تغیی معنایی افعال ،به مواردی اشـاره مـیکنـد کـه
معانی مختل

یک فعل ،مؤلفههای هستهای مشت ک دارد؛ بهگونهای که با تغیی و گست ش ایـن هسـتۀ معنـایی ،تنوعـات

معنایی آ حاصل میشود؛ ب ای م ال او به فعل  beatدر جایگاه یک فعل چندمعنا اشاره میکند که ه یـک از معـانی آ
در حوزۀ معنایی جداگانهای ق ار میگی د (به نقل از هما .)4912 ،
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«ایستادن» و «نشستن» در تاریخ بلعمی ،متون فارسی میانه و فارسی معاصر
پیش از ب رسی معنایی دو فعل «ایستاد » و «نشستن» در تاری بلعمی و مقایسۀ آ با شواهدی از متـو فارسـی میانـه و
فارسی معاص  ،ب ای تشخیص درست در یافتن مؤلفههای معنایی این دو فعل ،بهطور فش ده به ب رسی ریشهشناختی این
دو فعل پ داخته میشود.
از دیدگاه ریشهشناختی فعل «ایستاد » مشتق از ریشۀ ای انی باستا  *stā-اسـت و بـه معنـای «قـ ارداد  ،گذاشـتن؛
ایستاد » (هم اه با پیشوند « *abi-به ،بهسوی») کـه ب گ فتـه از ریشـۀ هنـدواروپـایی  *steh2-بـه معنـای «گـامنهـاد ؛
ق ارداد  ،گذاشتن» است ( .)Rix, 2001: 590این ریشه در فارسی باستا – stāبـه معنـی «قـ ارداد ؛ ایسـتاد » ( Kent,

 )1953: 210و در اوستایی نیز – stāبه معنی «ق ارداشتن؛ ایستاد ؛ ق ارداد » ( )Bartholomae, 1961: 1600آمده است.
فعل «نشستن» مشتق از ریشۀ ای انی باستا  *had-به معنی «نشستن» است (همـ اه بـا پیشـوند « *ni-بـه پـایین ،در
پایین») که ب گ فته از ریشۀ هندواروپایی  *sed-به معنی «نشستن» است ( .)Pokorny, 1994: 884پیشوند  *ni-در این
فعل ،جهت «پایین» را تقویت میکند .این ریشه در فارسی باستا  )Kent, 1953: 212( had-و در اوستایی نیـز  had-بـه
معنی «نشستن» به کار رفته است .کارب د این ریشه در اوستایی با پیشوند  *ni-به مفهوم «نشستن ،نشسـتن بـ ای انجـام
کاری ،ش وعک د کاری» ( )Bartholomae, 1961: 1753آمده است.

«ایستادن» در تاریخ بلعمی
 )4سرپا بودن ،قرارگرفتن بر روی پاها به حالت قائم« :ب س آ سنگ ایستاد» (بلعمی.)33 :4937 ،
 )7توقفکردن ،از حرکت بازایستادن« :آ پیل بزر

چو به حد ح م ب سید بیستاد» (هما .)23 :

 )9پافشاریکردن ،اصرارداشتن« :این است رسم داد و عدل  ...و من ب این همه ایستادهام ( »...هما .)717 :
 )1پایداریکردن« :و این زو بایستاد و آبادانی ک د» (هما .)957 :
 )7قرارگرفتن ،جایگرفتن« :و نام یون

ب س آب بایستاد» (هما .)737 :

 )5منتظرماندن ،صبرکردن« :پ

ب بام صومعه شد و بایستاد تا سااه ف از رسیدند» (هما .)279 :

 )2ماندن در جایی« :و به موق

بیستاد و حج تمام ک د» (هما .)51 :

 )1شدن« :و کار جها راست بایستاد» (هما .)559 :
 )3مشغولشدن ،پرداختن« :پاپک هم به کار پدر بایستاد» (هما .)544 :
 )43انباشتهشدن« :و بارا ببارید و ب زمین بیستاد ب مقدار خانه» (هما .)452 :
 )44عملکردن« :آنا که خویشتن به خدای ساارند و به رضای او بایستند ورنه بایستند چه کنند» (هما .)715 :
چنانکه از نمونههای باال ب میآید ،فعل «ایستاد » در یازده معنای مختل

در تاری بلعمی به کار رفته است .ب رسـی

این فعل ازنظ مؤلفه های معنایی نشا می دهد که در معنای  ،4دو مؤلفۀ معنایی «+س پابود » و «+سکو » یا بـه عبـارتی
«+ق ارگ فتن ،ق ارداشتن» دخیل است .این ه دو مؤلفه ب گ فته از مفهوم ریشۀ ای انی باستا ایـن فعـل اسـت .چنانکـه
گفته شد ریشۀ ای انی باستا  *stā-دارای دو معنای «ق ارداد  ،گذاشتن» و نیز «ایستاد » بـوده اسـت؛ بنـاب این در خـودِ
معنای «ایستاد » نیز معنای دیگ ریشه یعنی «ق ارداد  ،گذاشتن» را با تغیی مفهوم از ناگـذرایی بـه گـذرایی بـهصـورت
«ق ارگ فتن ،ق ارداشتن» میتوا یافت .در معانی  7و  ،7مؤلفۀ «+سکو » به صورت عینی و فیزیکـی مشـاهده مـی شـود.
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معانی  9و  1افزو ب مؤلفۀ «+سکو » به صورت انتزاعی و ذهنی ،مؤلفۀ «+اص ار و پافشاری» را به اشت اک دارند؛ ضـمن
اینکه مؤلفۀ «+اص ار و پافشاری» ب مؤلفۀ «+سکو » ب ت ی دارد .در معانی  5و  2و  ،1مؤلفۀ «+سکو » به همـ اه مؤلفـۀ
«+مداومت» دیده می شود؛ در معانی  5و +« 1سکو » رنگی از انتزاع دارد و در معنـای  2بیشـت جنبـۀ عینـی آ منظـور
است .در معنای  ،43دو مؤلفۀ «+سکو » به صـورت فیزیکـی و «+روی هـم گ دآمـد » و در معـانی  3و  ،44دو مؤلفـۀ
«+انجام داد کاری» یا «+مشغول شد به کاری» و نیز «+مداومت» دیده میشود.
«ایستادن» در متون فارسی میانه
 )1سرپابودن ،قرارگرفتن بر روی پاها به حالت قائم

ud andar hanjaman ī māzdēsnān pēš šud hēnd bē ēstād hēnd.

به سوی انجمن مزدیسنا پیش رفتند و بایستادند (ارداوی افنامه.)15 :4927 ،
 )2قرارداشتن ،جایداشتن

ēwēnag ī gāwānud gōspandān pad māh-pāyag ēstēd.

آیینۀ (شکل نخستین) گاوا و گوساندا به ماهپایه ایستد (ق ار دارد) ( بندهش.)53 :4953 ،
 )3مشغولشدن ،پرداختن

awēšān stārān abāg pad kōxšišn ēstād hēnd tā frazām.

آ ستارگا با (اباخت ا ) به نب د ایستادند (مشغول شدند) تا ف جام (هما .)52 :
 )4دستکشیدن ،متوقفکردن کاری
sē šab ud rōz pad sagrīh ēstēnd pas az ān az gōšt-xwarišnīh beēstēnd.

سه شبانه روز به سی ی ایستند (در حالت سی ی ق ار گی ند) ،پ

از آ از گوشـت خـورد ایسـتند (دسـت کشـند)

(هما .)417 :
 )5مداومتکردن

dānišn hammōxt-uš pad-iš ēstād.

دانش آموخت و بدا ایستاد (مداومت ک د) (وزیدگیهای زادسا م.)433 :4917 ،
 )6پرکردن ،انباشتن

az ēn čahār zāhagān bē hambūst hēnd ud ušnūg bālāy gēhān xrafstar bē ēstād.

از این چهار عنص پدید آمدند و زانو باال (به اندازۀ باالت از زانو) جهـا را خ فسـت بایسـتاد (پـ کـ د) (بنـدهش،
.)32 :4953
 )7ماندن در جایی

tā tān ī pasēn pad ēn hamēstagān ēstēnd.

تا تن پسین (روز قیامت) به این همیستگا (ب زخ) ایستند (بمانند) (ارداوی افنامه.)71 :4927 ،
 )8عملکردن

… pad framān ī ōhrmazd ān ēstād bawēd kē

آ کسی که به ف ما اورمزد ایستاده باشد (عمل ک ده باشد)( ...ب رسی دینک د ششم.)715 :4937 ،
ب رسی فعل «ایستاد » ازنظ مؤلفههای معنایی در جملـههـای بـاال نشـا مـیدهـد کـه معنـی  ،4دو مؤلفـۀ معنـایی
«+س پابود » و «+سکو » را به اشت اک دارد .در معنای  7و  ،1مؤلفۀ «+سکو » به صورت عینی و فیزیکی ،در معنای  9و
 ،1دو مؤلفۀ «+انجام داد کاری» و «+مـداومت» ،در معنـای  ،7مؤلفـۀ «+مـداومت» ،در معنـای  ،5دو مؤلفـۀ «+سـکو »
بهصورت فیزیکی و «+روی هم گ دآمد » و در معنای  ،2مؤلفۀ «+سکو » بهصورت عینی هم اه بـا مؤلفـۀ «+مـداومت»
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دیده میشود.
«ایستادن» در فارسی معاصر

معانی و نمونه هایی که در این بخش آورده شده است ،ب گ فته از ف هنگ بـزر

سـخن (انـوری و دیگـ ا ،4914 ،

ج  )511-519 :4و ف هنگ فارسی عامیانه (نجفی )434 :4921 ،است.
 )1سرپابودن :من  ...در عقب او ایستاده بودم.
کنار یک رستورا ایستاد؛ قلبش ایستاد و م د.

 )2توقفکردن در جایی ،از حرکت و کار بازماندن :اتوبو
 )9مقاومتکردن :م دم با تمام قدرت مقابل دشمن ایستادند.
 )1منتظرماندن :ه چه ایستادم از آمد دوستم خب ی نشد.

 )7اصرار و پافشاری کردن بر چیزی :من هنوز روی قولم ایستادهام.
از معانی مختل

«ایستاد » در نمونههای باال چنین ب میآید که در معنی  ،4دو مؤلفۀ معنایی «+س پابود » و «+سـکو »،

در معنی  ،7مؤلفۀ «+سکو » بهصورت عینی و فیزیکی ،در معانی  9و  ،7دو مؤلفۀ «+سکو » بهصـورت انتزاعـی و ذهنـی و
«+اص ار و پافشاری» و در معنای  ،1دو مؤلفۀ «+سکو » بهصورت انتزاعی و «+مداومت» دیده میشود.
مقایسه معانی «ایستادن» در تاریخ بلعمی با فارسی میانه و فارسی معاصر
در این بخش ،ب پایۀ آنچه تاکنو گفته شد ،به مقایسۀ معانی مختل

فعل سادۀ «ایستاد » در تاری بلعمـی بـا معـانی

این فعل در متو فارسی میانه و نیز فارسی معاص پ داخته میشود.
جدول 4ـ مقایسۀ معانی فعل «ایستاد » در تاری بلعمی با فارسی میانه و فارسی معاص
معانی «ایستادن» در تاریخ بلعمی

معانی «ایستادن» در فارسی میانه

معانی «ایستادن» در فارسی معاصر

س پابود

*

*

توق ک د  ،از ح کت باز ایستاد
پافشاریک د  ،اص ارداشتن

*
-

پایدارایک د

-

ق ارگ فتن ،جایگ فتن

*

*
*
مقاومتک د
-

ق ارداشتن ،جایداشتن
منتظ ماند

-

*

ماند در جایی

*

-

شد
مشغولشد  ،پ داختن

*

-

انباشتهشد

*

-

پ ک د  ،انباشتن
عملک د

*

-

-

مداومتک د

-

-

دستکشید  ،متوق ک د کاری

-
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چنانکه مشاهده می شود از یازده معنایی که ب ای «ایستاد » در تاری بلعمی به کار رفته ،شش مورد با معنای این فعل
در متو فارسی میانه و پنج مورد نیز با فارسی معاص مشت ک است .همچنین در فارسی میانه دو معنای «مداومتکـ د »
و «دستکشید  ،متوق ک د کاری» آمده که در تاری بلعمی به کار ب ده نشده است.
گفتنی است در فارسی میانه ،فعل ( ēstādanایستاد ) با پیشوندهای مختل

به کار رفته و معانی متعددی یافته است؛

نگاهی به صورتهای پیشوندی این فعل در فارسی میانه روشن میکند که ایـن فعـل همـ اه بـا پیشـوند ،تعـدد معنـایی
بسیاری داشته است:
 :abar ēstādanب ایستاد ؛ اص ارک د ؛ ایستادگیک د ؛ درگی بود ؛ مشغولبود ؛ تأییدک د ؛ بود
 :abāz ēstādanبازایستاد ؛ بازگشتن؛ باقیماند
 :andar ēstādanاندرایستاد  ،داخل ق ارداشتن؛ اص ارورزید ؛ بود
 :ul ēstādanب خاستن؛ محکم و استوار ایستاد
بناب این چنین می نماید که نقش معنایی پیشوندهای مختلفی که در دورۀ میانه با این فعل کـارب د داشـته  ،در دورۀ نـو
کاهش یافته است و بسیاری از معانی این فعل که در دورۀ فارسی نو از صورت سادۀ فعـل بـه دسـت مـی آیـد ،در دورۀ
میانه هم اه با فعل پیشوندی بیا میشده است.

«نشستن» در تاریخ بلعمی
 )4قرارگرفتن بر روی سرین« :قومش ب س راه بنشستندی» (بلعمی.)797 :4937 ،
 )7ساکن شدن ،ساکن بودن« :و به نج

آمد و آنجا بنشست» (هما )522 :؛ «ابلی

بدا خانه آمد که ف زندا ایوب

نشسته بودند» (هما .)771 :
 )9از میان رفتن؛ فروکشکردن« :و فتنه بنشست» (هما .)974 :
 )1خاموششدن« :و چهل روز ف و آ آتش ننشست» (هما .)497 :
 )7جلوسکردن به مقامی یا برای رسیدگی به امور« :شه بگ فت و به امی ی نشست» (هما .)33 :
 )5صبرکردن ،منتظرماندن« :و ه و را گفت بنشین تا این مهما نا بخورد» (هما .)727 :
 )2قرارگرفتن« :ه دو لشک ب اب هم بنشستند» (هما .)221 :
 )1معاشرتکردن« :و خواستی گاه به خلوت با او نشستی» (هما .)431 :
 )3سوارشدن« :و ب اسب نشست» (هما .)241 :
 )43مشغول کاری شدن« :خوا بنهادندی و او به نا نشستی» (هما .)959 :
 )44ماندن« :ه آنجا که هستی بنشین» (هما .)173 :
 )47آرامگرفتن« :تا همه تورا وی ا نکنم ننشینم» (هما .)174 :
 )49همراهشدن« :شعیب را دل با موسی بنشست» (هما .)754 :
 )41فرورفتن« :و خو یحیی آنجا که ریخته بود بجوشید و ننشست» (هما .)774 :
فعل «نشستن» در چهارده معنای مختل

در تاری بلعمی به کار رفته است .از ب رسی جملههای باال ازنظ مؤلفههای

معنایی چنین ب میآید که در معنای  ،4دو مؤلفۀ معنایی «+جهت پایین» و «+سکو » یا «+ق ارگ فتن» دخیـل اسـت .ایـن
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ه دو مؤلفه در مفهوم ریشۀ ای انی باستا این واژه یعنی در ریشۀ *had-به معنی «نشستن» درخور مشاهده است؛ افزو
ب این ،پیشوند  *ni-به معنای «پایین» که به این ریشه افزوده شده است ،مفهوم «جهت پایین» را در این فعـل تقویـت و
تأکید میکند .در معانی  47 ،3 ،2 ،1 ،9و  41نیز همین دو مؤلفه را میتوا یافـت؛ ه چنـد در معـانی  1 ،9و  41مؤلفـۀ
«+جهت پایین» ب مؤلفۀ «+سکو » ب ت ی دارد؛ در معانی  1 ،9و  47مؤلفۀ «+جهت پایین» رنگی از انتزاع بـه خـود دارد.
معانی  7و  ،44مؤلفۀ «+سکو » را بهصورت عینی و فیزیکی به هم اه مؤلفۀ «+مداومت» ،معانی  7و  ،43مؤلفـۀ «+انجـام
داد کاری» یا «+مشغولشد به کاری» را هم اه با تصور ذهنی فعل «نشستن» ،معنی  ،5مؤلفۀ «+سـکو » را بـه صـورت
انتزاعی هم اه با مؤلفۀ «+مداومت» و معانی  1و  ،49مؤلفۀ معنایی «+هم اهی» را به اشت اک دارد.
«نشستن» در متون فارسی میانه
 )1روی سرین قرارگرفتن
šud pēš ī zarduxšt benišast.

رفت پیش زردشت بنشست (وزیدگیهای زادسا م.)73 :4917 ،
 )2ساکنشدن ،سکونتکردن
mard- kāmagīh ō man dah kū-š pad sālārīh andar mān bē nišīnēm.

م دکامگی به من ده تا به ساالری او در خانه بنشینم (ساکن شوم) (بندهش.)77 :4953 ،
 )3سوارشدن
ud hērbēd pad stōr nišīnēd.

و هی بد ب ستور نشیند (سوار میشود) (ب رسی دینک د ششم.)799 :4937 ،
 )4جلوسکردن به مقامی
sošāns pad xwanirah nišīnēd pad zōtān gāh.

سوشیان

در خونی ه به مقام زوتی نشیند (جلو

کند) (وزیدگیهای زادسا م.)437 :4917 ،

 )5قرارداشتن ،جایداشتن
kē-š pad bār nišīnēd ādūr ī gušnasp ī pērōzgar.

که در ساحلش آذرگشنسب پی وز نشیند (ق ار دارد) (هما )11 :
 )6از میان رفتن ،فروکشکردن
mardōm hēd dēw yazēd tā-tān arēšk bē nišīnēd.

م دم هستید ،دیو را پ ستید تا رشک بنشیند (از میا ب ود) (بندهش.)17 :4953 ،
 )7معاشرتکردن
u-šān nišast ud rawišn ud rāmišn abāg yazdān ud amahraspandān ud ahlawān t hamē ud hamērawišnīh.

و نشست و ح کت و دیدار و شادمانیشا با ایزدا و امشاساندا و مؤمنا است تا ابد (مینوی خ د)93 :
ب رسی فعل سادۀ «نشستن» در جملههای باال نشا می دهد که در معانی  ،5 ،7 ،9 ،4دو مؤلفۀ معنایی «+جهت پایین»
و «+سکو » یا «+ق ارگ فتن» مشت ک است و در معنای  ،5مؤلفۀ «+جهت پایین» انتزاعی اسـت و قـوی تـ از «+سـکو »
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عمل میکند .در معنای  ،7دو مؤلفۀ «+سکو » بهصورت عینی و فیزیکی و «+مداومت» دیده مـیشـود .معنـای  ،1مؤلفـۀ
«+انجامداد کاری» یا «+مشغولشد به کاری» و معنای  ،2مؤلفۀ «+هم اهی» را در خود دارد.
«نشستن» در فارسی معاصر

نمونه ها و م ال های این بخش ،ب گ فته از ف هنـگ بـزر

سـخن (انـوری و دیگـ ا  ،4914 ،ج  )2199 -2197 :1و

ف هنگ فارسی عامیانه (نجفی )4141-4149 :4921 ،است.
 )1قرارگرفتن انسان یا حیوان بر روی سرین خود در جایی :پی م د را دیدم که قوز ک ده و زی یک درخـت سـ و
نشسته بود.
 )2سکونت داشتن ،ساکن بودن :عباسعلی خا هما نزدیکیها مینشست.
 )3فرونشستن؛ از میان رفتن؛ فروکشکردن :آفتاب پشت کوه ف ومیرفت و گ می هوا مینشست.
 )4جلوسکردن برای رسیدگی به امور :مادام که قاضیا ما در عدلیه نشستهانـد ،نمـیتـوانی مـ ا از خانـه و ملکـم
مح وم کنی.
 )5معاشرتکردن ،نشست و برخاست کردن :ث وتمند بود و با بزرگا مینشست.
 )6جا گرفتن ،نقشبستن :خندۀ تلخی روی لبهای ف هاد نشست.
 )7صبرکردن :اندکی بنشین که بارا بگذرد.
 )8سوارشدن :خوشبختی این بود که پول خ د داشت و میتوانست در توپخانه اتوبو

بنشیند.

 )9قرارگرفتن :تی در دست هما جا خم داشت و روی زمین نمینشست.
 )11فرورفتن ،نشستکردن :کشتی به گل نشست .اتوبو

خ اب می شود و توی تاۀ شن مینشیند.

 )11کمشدن؛ تخفیفیافتن :آفتاب پشت کوه ف ومیرفت و گ می هوا مینشست.
 )12مشغول کاری شدن :نشستیم به سیگارکشید تا نوبتما ب سد.
 )13جلوسکردن در مسند و مقامی :در سی سالگی به وزارت نشست.
 )14مبتالشدن؛ گرفتارشدن :با م

پس جوا همۀ فامیل به عزا نشستند.

 )15نفوذکردن؛ رسوخکردن :ز را به امام رضا (ع) قسم داد که محبت بچه در دلش نشسته روزی یکـیدو بـار وی
را ب ای دید او بیاورد.
 )16سطحی را پوشاندن :مدام مشغول میالعه بود ،مخصوصا زمستا ها که ب ف سنگینی مینشیند و آدم کاری ندارد.
ب رسی معنایی فعل «نشستن» در جملههای باال نشا مـیدهـد کـه در معـانی  43،44 ،3 ،1 ،5 ،9 ،4و  ،47دو مؤلفـۀ
معنایی «+جهت پایین» و «+سکو » دخیل است .در معنای  ،7دو مؤلفۀ «+سکو » بهصـورت عینـی و فیزیکـی و مؤلفـۀ
«+مداومت» ،در معنای  ،7مؤلفۀ معنایی «+هم اهی» و در معانی  49 ،47 ،1و  ،41مؤلفۀ «+انجامداد کاری» یا «+مشـغول
شد به کاری» دیده میشود .در معنای  ،45دو مؤلفۀ «+سکو » و «+روی هم گ دآمد » آمده است.
مقایسۀ معانی «نشستن» در تاریخ بلعمی با فارسی میانه و فارسی معاصر
در این بخش به مقایسۀ معانی فعل «نشستن» در تاری بلعمی با معانی این فعل در متو فارسی میانـه و نیـز شـواهد
بهدستآمده از فارسی معاص پ داخته میشود.
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جدول 7ـ مقایسۀ معانی فعل «نشستن» در تاری بلعمی با فارسی میانه و فارسی معاص
معانی «نشستن» در تاریخ بلعمی

معانی «نشستن» در فارسی

معانی «نشستن» در فارسی

میانه

معاصر

ق ارگ فتن ب روی س ین

*

*

ساکنشد  ،ساکنبود

*

*

از میا رفتن؛ ف وکشک د

*

*

خاموششد

ـ

ـ

جلو ک د به مقامی یا ب ای رسیدگی به امور

*

*

صب ک د  ،منتظ ماند

ـ

*

ق ارگ فتن

*

*

ق ارداشتن
معاش تک د

*

*

سوارشد

*

*

مشغول کاری شد

ـ

*

ماند

ـ

ـ

آرامگ فتن

ـ

ـ

هم اهشد

ـ

ـ

ف ورفتن

ـ

*

ـ

ـ

جاگ فتن ،نقشبستن

ـ

ـ

کمشد  ،تخفی یافتن

ـ

ـ

مبتالشد ؛ گ فتارشد

ـ

ـ

نفوذک د ؛ رسوخک د

ـ

ـ

سیحی را پوشاند

هما گونه که در جدول باال مشاهده می شود از  14معنای «نشستن» در تاری بلعمـی ،هفـت معنـا بـا فارسـی میانـه
مشت ک است؛ بناب این همۀ معانی بهکاررفته در فارسی میانه در تاری بلعمی کـارب د داشـته اسـت .همچنـین  44معنـای
تاری بلعمی همچنا در فارسی معاص استفاده می شود؛ ضمن اینکه پنج معنای جدید «جاگ فتن ،نقشبستن»« ،کمشـد ،
تخفی یافتن»« ،مبتالشد ؛ گ فتارشد »« ،نفوذک د ؛ رسوخ ک د » و «سیحی را پوشاند » نیز به معانی فعل «نشستن» در
فارسی معاص اضافه شده است که در تاری بلعمی وجود ندارد .با این همه چنین می نماید که دو معنی شـمارۀ  9یعنـی
«ف ونشستن؛ از میا رفتن؛ ف وکشک د » و شمارۀ  44یعنی «کمشد ؛ تخفی یافتن»؛ نیـز معـانی شـمارۀ « 5جـاگ فتن،

نقشبستن» و شمارۀ « 3ق ارگ فتن» که در ف هنگ بزر
شد در دو ردی

سخن فه ست شده است ،یک معنی دارد و نیازی بـه فه سـت

مجزا نیست.

نتیجهگیری

این نوشتار ،پژوهشی معناشناختی ـ تاریخی است .در این مقاله ،معانی دو فعل «ایستاد » و «نشسـتن» در تـاری بلعمـی
ب رسی و سا

با معانی این دو فعل در متو فارسی میانه و فارسـی معاصـ مقایسـه شـد .درواقـع هـدف اصـلی ایـن
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پژوهش ،ب رسی تغیی ات معنایی دو فعل «ایستاد » و «نشستن» ب پایۀ مؤلفههای معنایی در طی چندین ق
پ

از ب رسی و تحلیل دادههای پژوهش ،تالش شد ب اسا

بـوده اسـت.

دادههای تاریخی و تحلیل معنایی به ب رسی چنـدمعنایی و

همچنین گست ش یا کاهش معنایی این دو فعل پ داخته شود.
ب رسی فعل «ایستاد » ازنظ معنیشناختی و مؤلفههای معنایی نشا دهندۀ این است که از دو مؤلفۀ اصـلی ایـن فعـل
یعنی «+س پابود » و «+سکو » یا به عبارتی «+ق ارگ فتن ،ق ارداشتن» که ب آمده از مفهوم ریشۀ ای انی باستا ایـن فعـل
است ،مؤلفۀ «+سکو » یا «+ق ارگ فتن ،ق ارداشتن» چه به صورت عینی و فیزیکی و چه به صـورت انتزاعـی و ذهنـی در
بیشت ابعاد معنایی این فعل وجود دارد .پ

از آ می توا به مؤلفه های «+اص ار و پافشاری» و نیز «+مداومت» و مؤلفـۀ

«+انجامداد کاری» یا «+مشغولشد به کاری» اشاره ک د که در میا ب خی از معانی این فعل مشـت ک اسـت .آنچـه در
این تحلیل مهم مینماید این است که در تخصیص مؤلفههای معنایی این فعل ،مقولۀ گست ش اسـتعاری را نمـیتـوا از
نظ دور داشت؛ اینگونه به نظ میرسد که در طی گست ش استعاری که س انجام به تغیی معنایی مـیانجامـد ،دو مؤلفـۀ
اصلی این فعل یعنی «+س پابود » و «+سکو » یا «+ق ارگ فتن ،ق ارداشتن» گست ش یافته و به ایـن ت تیـب مؤلفـههـای
معنایی دیگ ی مانند «+اص ار و پافشاری» و «+مداومت» و «+انجامداد کاری» به مؤلفههای این فعل افزوده شده اسـت؛
بناب این با توجه به مؤلفههای معنایی مشت ک ،میتوا فعل «ایستاد » را فعلی چندمعنا دانست.
اگ بهطور کلی و از جنبۀ کمیت به مقایسۀ فعل «ایستاد » در تاری بلعمی و دورۀ میانه و فارسی نـو پ داختـه شـود،
در یک نگاه کلی و تنها ب پایۀ تعداد معانی فعلها میتوا گفت «ایستاد » در تاری بلعمـی نسـبتبـه دورۀ میانـه دچـار
گست ش معنایی و در دورۀ معاص نسبتبه تاری بلعمی دچار کاهش معنایی شده است.

البته مقایسۀ جزیی و یکبهیک فعلها جزییات دیگ ی را نشا میدهد .از مقایسۀ معنایی فعـل «ایسـتاد » در تـاری
بلعمی و متو فارسی میانه چنین ب میآید که از یازده معنای م بوط به فعل «ایستاد » در تـاری بلعمـی ،شـش معنـا در
متو فارسی میانه نیز به کار میرفته و یا به عبارتی مشت ک بوده است .از دیگ سو دو معنای «مـداومتکـ د » و «دسـت
کشید  ،متوق ک د کاری» در متو فارسی میانه کارب د داشته است که در تاری بلعمی وجود نـدارد .از ایـن رو فعـل
«ایستاد » ازنظ این دو معنی در تاری بلعمی نسبتبه دورۀ پیشین خود یعنی دورۀ میانه دچار کاهش معنایی شده است.

نیز معانی «توق ک د  ،از ح کت بازایستاد »« ،پافشاریک د  ،اص ارداشتن»« ،پایداریک د » و «منتظ مانـد » در تـاری
بلعمی بوده که در متو میانه کارب د نداشته است .بناب این میتوا گفت این فعل درباب این چهار معنی در تاری بلعمی
نسبتبه دورۀ پیشین دچار گست ش معنایی شده است.
دربارۀ مقایسۀ فعل «ایستاد » در تاری بلعمی با شواهد فارسی معاص  ،نتیجۀ این پژوهش نشا می دهد کـه از یـازده
معنای بهکاررفته در تاری بلعمـی ،پـنج معنـا همچنـا در فارسـی معاصـ کـارب د دارد .نیـز پـنج معنـای «ق ارگـ فتن،
جایگ فتن»« ،شد »« ،مشغولشد  ،پ داختن»« ،انباشتهشد » و «عملک د » در تاری بلعمی کارب د داشته و در گذار بـه
فارسی معاص از رواج بازمانده است .بناب این میتوا گفت فعل «ایستاد » دربـاب ایـن پـنج معنـی در فارسـی معاصـ
نسبتبه تاری بلعمی دچار کاهش معنایی شده است.
ب رسی فعل «نشستن» از دیدگاه مؤلفههای معنایی نشا دهندۀ این است که دو مؤلفۀ «+جهت پایین» و «+سـکو » یـا
«+ق ارگ فتن» که ب گ فته از معنای ریشۀ ای انی باستا این فعل است ،چه بهصورت عینی و فیزیکـی و چـه بـهصـورت
انتزاعی یا ذهنی در بیشت معانی این فعل مشت ک است .همچنین مؤلفههای «+مداومت»+« ،هم اهی» و نیـز «+انجـامداد
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این فعل دیده میشود .چنانکه دربارۀ فعل «ایستاد » گفتـه شـد،

در اینجا نیز گست ش استعاری معنای فعل ،نقش بسزایی در شکلگی ی مؤلفههای معنایی داشـته اسـت؛ بـه ایـن ت تیـب
مؤلفه های معنایی «+جهت پایین» و «+سکو » در طی ف ایند گست ش استعاری به مؤلفه های «+مداومت»+« ،هم اهـی» و
نیز «+انجامداد کاری» یا «+مشغولشد به کاری» انجامیده است .بناب این با توجه به مؤلفههای معنـایی مشـت ک کـه در
معانی مختل

این فعل دیده میشود ،میتوا «نشستن» را فعلی چندمعنا ب شم د.

همچنین مقایسۀ معنایی فعل «نشستن» در تاری بلعمی و متو فارسی میانه نشـا از آ دارد کـه از چهـارده معنـای

بهکاررفته در تاری بلعمی ،هفت معنا در فارسی میانه استفاده میشده است؛ بناب این میتوا گفـت ایـن فعـل در تـاری
بلعمی نسبتبه دورۀ پیشین خود دچار گست ش معنایی شده است.
مقایسۀ فعل «نشستن» در تاری بلعمی با فارسی معاص نیز نشا میدهد که از چهارده معنایی که ب ای ایـن فعـل در
تاری بلعمی به کار میرفته است ،ده معنا همچنا در فارسی معاص کارب د دارد و تنها چهار معنا از رواج افتـاده اسـت.
ازسوی دیگ  ،پنج معنای جدید «جاگ فتن ،نقشبستن»« ،کمشد  ،تخفی یافتن»« ،مبتالشد ؛ گ فتارشـد »« ،نفـوذک د ؛
رسوخک د » و «سیحی را پوشاند » به معانی این فعل در فارسی معاص افزوده شده که در تاری بلعمی کارب د نداشـته
است؛ بناب این میتوا گفت معنای «نشستن» در فارسی معاص نسبتبه معنای این فعل در تاری بلعمی دچـار گسـت ش
معنایی شده است .درمجموع نیز اینگونه ب میآید که فعل «نشستن» در ه دوره نسـبتبـه دورۀ پیشـین خـود از ف اینـد
گست ش معنایی به ه ب ده است.
منابع
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 -3چنگیزی ،احسا ؛ عبدالک یمی ،سایده (« .)4937ابعاد معنایی «انداختن» و «ب ید » با رویک دی درزمانی :چندمعنایی،
همنامی یا هممعنایی بافت مقید؟» ،دوفصلنامه زبا شناسی گویشهای ای انی ،سال اول ،شمارۀ اول.447-15 ،
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