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 94تابستان تاریخ دریافت مقاله: 
 94تابستان تاریخ پذیرش قطعی مقاله: 

 چکیده

های دست دادن مالكهای كاربردشناسی برای تشخیص واژهاین مقاله كوششی است در به  

در كتب و  های چندمعنا و متشابه از مباحث رایجچندمعنا و متشابه. ذكر وجوه تفارق واژه

اند امّا مالكهایی كه زبانشناسان در این زمینه مطرح كرده شناسی استبرخی مقاالت معنی

ای كه این مقاله پیشنهاد وقتی محک تجربه به میان میآید، چندان راهگشا نیست. شیوه

كه با ارائة هاست. چنانگیری چندمعنایی در واژهمیکند مبتنی بر بررسی دوبارة علل شکل

ها و بافتی زبانی كه د شعری از لغتنامة دهخدا تأكید میشود، روابط همنشینی واژهشواه

هاست و از این رو، در گیری چندمعنایی در واژهواژه درون آن جای میگیرد، از علل شکل

های چندمعنا از متشابه نیز از همین مالكهای كاربردشناسی میتوان بهره بازشناختن واژه

 برد.

اند میتواند محّل ها آوردهی معانی كه مؤلفان لغتنامة دهخدا برای واژههرچند برخ     

تردید باشد، شواهد شعری این لغتنامه برای بررسی و تحلیل روابط همنشینی و روابط 

های همبافت گاه بسیار راهگشاست و ازین رو اساس قرار معنایی یک واژه با واژه

شعری از لغتنامه، ارجاعی به متون ها و شواهد اند.به سبب گزینش واژهگرفته

 است.نشدهداده

شناسی، تغییر چندمعنایی، متشابه، مؤلفة معنایی، معنای مركزی، معنیهای کلیدی: واژه

 معنایی
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 ( sarli@khu.ac.ir)  خوارزمی دانشگاه فارسی ادبیات و زبان دانشیار - 2
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 .مقدمه1

معنایی است. پدیدة ها در طول زمان، چندیکی از عوامل مهم تغییر معنایی واژه    

مرور، سبب تغییر دهد و این امر بهای رخواژه چندمعنایی میتواند در یک دورة زمانی در

معنایی در طول زمان شود؛ به عبارت دیگر میتوان چندمعنایی كلمات را از دو جهت 

ای دچار بررسید: یکی چندمعنایی همزمانی و دیگری چندمعنایی درزمانی. اگر واژه

، امکان دارد چندمعنایی همزمانی شود، در طول زمان ممکن است آن معانی را حفظ كند

تری را از نو بپذیرد. بنابراین چندمعنایی یکی برخی معانی را از دست بدهد و یا معانی تازه

ساز تغییر و تحول و یا حذف و ها و زمینهاز عواملی است كه سبب گسترش بار معنایی واژه

 شدن معانی جدید مشود.اضافه

تصوّر یک معنی برای واژه تا »ندارند و  ها معنای واحدیبسیاری بر این باورند كه واژه     

 semantic«)پذیر نیست حدّی انتزاعی است و در عالم واقع امکان

change,lichtenberk:475  هایی كه در حوزة اصطالحات علمی واژه»( و یا تنها

 (.introducing semantics,riemer:161«)معنایی هستندمیگیرند از نوع تکجای

 Essai de»در مقالة 1897در سال  1بار میشل برآلنایی را نخستیناصطالح چندمع     

semantique »میدهد كه یک واحد زبانی در شرایطی معنایی هنگامی رخكاربرد. چندبه

جا چند معنی بیابد. این واحد میتواند تکواژ، واژه، گروه یا جمله باشد اما از آنجا كه در این

هایی ، در مورد واحدهای زبانی دیگر، به آوردن مثالهاستمعنایی واژهبحث بر سر چند

 میکنیم : بسنده

دار زبان است. برخی : تکواژ كوچکترین واحد معنی . چندمعنایی در سطح تکواژ1-1     

باشند؛ به عبارت دیگر های زبان در ساختار كلمات میتوانند معانی متفاوت داشتهتکواژ

در « ه»میدهد مانند: ها خود را نشانژها در واژهچندمعنایی در تکواژ در تركیب تکوا

 كلمات: رفته، لبه. 

عنوان : این نوع چندمعنایی را از نظرگاهی دیگر به. چندمعنایی در سطح گروه1-2     

ها در یک سبب نحوة قرارگرفتن واژهابهام در گروه نیز میشناسیم. ابهام یا چندمعنایی، به

 د: دختر و پسر دانشجو. میدهد ماننگروه از كلمات رخ

                                                             
1 Breal 
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: این چندمعنایی ناشی از ابهام در ساختار جمله یا . چندمعنایی در سطح جمله1-3     

ابهام »میشود. به عبارت دیگر در روساخت جمالت است كه با نام ابهام گشتاری نیز شناخته

تار، ساخت متفاوت، پس از اعمال یک گروه گشمیشود كه دو ژرفگشتاری هنگامی مشاهده

(. این 99فارسی، معدنی:های ابهام در زبان)بررسی گونه« ندمیشوبه روساخت واحدی تبدیل

كه « او مثل ما درسخوان نیست»بودن ارجاع است مانند: نوع ابهام غالباً ناشی از نامشخّص

شناسان جا ابهام دارد.از نظر پاسداران زبان و آسیببودن در اینمحلّ ارجاع درسخوان

 میشود.زبان، برخی مصادیق این نوع چندمعنایی، كژتابی خوانده كاربرد

 . چندمعنا و متشابه2

بودن آنهاست، ها، چندمعنازبانیِ تغییر معنی واژهاگرچه یکی از عوامل مهم درون     

هاست. بندی واژههای چندمعنا از متشابه از دشواریهای تشخیص و دستهتفکیک واژه

چندمعنایی »های متشابه ارتباط دارد. برخی میدهد با همین واژهرویها ابهامی كه در واژه

 «میدانند و تفکیک این سه را دشوار 2و ایهام  1را در پیوند با دو مفهوم ابهام

(polysemy, nerlich:270) . دارد و كه غالبًا با نحو زبان سروكار در زبان فارسی ابهام

میشود، جایی اجزای جمله ناشیهمات و نیز جابهبودن مرجع برخی ضمایر یا مباز نامشخّص

میشود. اما ایهام در زبان هم خوانده« الضدّینمحتمل»و « توجیه»سبب زیبایی شمرده و 

آفرین تلقّی میگردد. هرچند در هر دو مورد، آنچه ادبی، همواره صنعتی زیبا و زیبایی

جا هم ه مرتبط است. بنابراین در اینمیتواند ابهام یا ایهام بسازد با كلمات چندمعنا و متشاب

 های چندمعنا از متشابه دارای اهمیّت است.بازشناختن واژه

اند و البته برخی، زبان شناسان، ایرانی و غیرایرانی به موضوع چندمعنایی پرداخته     

های چندمعنا و متشابه از سوی چه در تعریف واژهآناند. دالیلی را نیز برای آن برشمرده

 ,introducing semanticsدر بیشتر موارد یکسان است.  بانشناسان غربی ذكر شدهز

riemer:162) ،)) a glossary, cruse:80,133( ،)introducing English, 

kreidler:5 (، )from polysemy, vanhove:96  ؛ اگرچه برخی مفصلتر بدان)

 د.اناند و حتی علل شکگیری چندمعنایی را بررسیدهپرداخته

                                                             
1 Vagueness 
2 Ambiguity 
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ای دارای چند معنی مرتبط با یکدیگر باشد با : هرگاه واژههای چندمعنا. واژه2-1     

برخی چون ویتگنشتاین، جکندوف و لِیکاف این ارتباط »ای چندمعنا مواجهیم، البته واژه

 نظربگیرید:نمودار زیر را در ای پیچیده میدانند.معانی را از نوع شبکه

 

A              B                   C                                                                                                       
 

ارتباط A نسبت به B با C باشد، در این حالت شدهگرفته Aاز B و B از C اگر معنای      

در ارتباط است. A ز دیگرسو با و ا Cازسویی با B معنایی نزدیکتری دارد و طبیعتاً معنای 

 Aاند. حال در نظر بگیرید طور غیرمستقیم باهم در رابطهبه Cو  Aدر این حالت، معنای 

است. در این حالت، C در ارتباط با y و B در ارتباط با x است كه  yو  xدارای دو معنی 

BوC  هیچ اشتراک معنایی ندارند و تنها به خاطر منبع مشتركشان Aمربوطند به هم »

(semantic change, lichtenberk:476 .) 

گرفتن از فرهنگهاست كه های چندمعنا از متشابه، كمکهای بازشناسی واژهیکی از راه     

 های چندمعنا را ذیل یک مدخل میآورند.واژه

هایی كه در نگارش و تلفظ یکسان هستند اما معنی آنها : واژههای متشابه. واژه2-2     

 اوت است.متف

های متشابه در های دیگری نیز میتوانند مشمول این تعریف گردند، اگرچه تفکیک واژهواژه

 های چندمعنا نیز دشواریهای خاصّ خود را داراست:معنیِ مصطلح آن از واژه

هایی با نگارش متفاوت اما تلفظ یکسان: خار/ خوار )هرچند این واژه : 1های همآواواژه     

 اند(.گذشته تلفظ یکسانی نداشته ها درواژه

هایی با نگارش یکسان اما تلفظی متفاوت. در زبان فارسی واژه  :2های همنگاشتواژه     

 ها اندک است:تعداد این واژه

معروف تلفظ میشد كه امروزه « ی»مجهول و دیگری « ی»شیر/ شیر) در گذشته یکی      

 معروف تلفظ میشود(.« ی»هر دو با

 

                                                             
1 Homophony 
2 Homography 
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 آزور:

ـــورم ـــر بخ ـــود اگ ـــام خ ـــة ج  جرع

 فــــرد بــــاش ای حمیــــت قــــانع

 

 نکنـــــــد درد منـــــــتم رنجـــــــور 

ـــــت آزور ـــــور ای طبیع ـــــاک خ  خ

 انوری

                                                               

 آزوَر: 

ــــود آزور ــــردم ش ــــده م ــــو دانن  چ

 

 همــــی دانــــش او نیایــــد بــــه بــــر 

 فردوسی

 

های متشابه ها ذیل یک مدخل میآیند، واژهنامهلغت برخالف كلمات چندمعنا كه در     

 ذیل چند مدخل جداگانه با معانی متفاوت قرار میگیرند.

یکی از راههایی كه ازسوی اكثر زبانشناسان غربی برای بازشناسی كلمات متشابه از      

با  چندمعنا پیشنهاد شده، رجوع به ریشة آنهاست؛ اگر معانی مختلف به یک ریشه برگردند

 هایی متشابه.رو هستیم و اگر به چند ریشة مختلف برسند با واژهای چندمعنا روبهواژه

 . پیشینۀ مطالعات3

 برخی زبانشناسان غربی پژوهشهای مفصّلی در این زمینه دارند:     

است. از كردهبررسی« درزمانی»و « همزمانی»مسئلة چندمعنایی را از منظر  1ولمنا»     

كه در طول زمان ژه میتواند دریک دورة زمانی دارای چندمعنی باشد و یا ایننظر او، وا

دچار تغییر و تحول شود. او عواملی را برای پیدایش چندمعنایی برمیشمرد: انتقال در 

های )نوشته« كاربرد، كاربرد ویژه، هنرآفرینی، تأثیرپذیری از زبانهای بیگانه

 (116: 1پراكنده،صفوی،ج 

میدهد كه اولمن این : اتّفاقی است كه در اثر همنشینی برای واژه رخدر كاربردانتقال      

ها را از نوع صفات میداند. در زبان فارسی تغییر معنای صفت دراثر همنشینی شواهد واژه

 ای پربسامد در زبان است:بسیار دارد و پدیده

 تهی:

 : خالی*

                                                             
1 Ulmann 
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ـــی گفـــت ـــاموختی چـــه دان  چـــو نی

 

بیــــلچیــــز برنایــــد از تهــــی زن   

 ناصرخسرو

 : بی برگ و بار*

ــــازدهی ــــه ب ــــا وام جمل ــــوش ت  ك

 

 تـــا تـــو مـــانی و یـــک ســـتور تهـــی 

 نظامی

 : ارزشبی*

ــــاد او ــــک و ی ــــدیث فل ــــد ح  چن

 

 خــــاک تهــــی بــــر ســــر پربــــاد او 

 نظامی

های گوناگون معانی نوعی كاربرد موقعیتی است كه واژه در مشاغل و حرفه كاربرد ویژه:     

در « دستی»در جنگ و در بانک دو معنی متفاوت دارد. « یاتعمل»متفاوتی مییابد: 

 رانندگی معنای متفاوتی مییابد.

ها منظور كاربرد استعاره و مجاز است كه از عوامل مهم تغییر معنایی واژه هنرآفرینی:     

 میآید.حساببه

میشوند و  : گاه برخی كلمات از زبانی دیگر وارد زبانتأثیرپذیری از زبانهای بیگانه     

ای در زبان مبدأ دارند سبب گسترش معنای آن واژه سبب شباهتی كه در ظاهر با واژهبه

میشوند كه البته این پدیده در افزایش كلمات متشابه مؤثر است زیرا دو واژه هیچ ارتباط 

 معنایی و یا ریشة تاریخی یکسانی ندارند:

 افسر )پلیس(  /افسر)تاج( -باک)ترس(/ باک)جایی برای بنزین(     

 به طرح برخی مشکالت نظری پدیدة چندمعنایی پرداخته است: 1پالمر     

پذیر نیست. این موضوع كامالً در پیوند با . تعیین تعداد دقیق معانی یک واژه امکان1     

 تعیین معنی واژه در محور همنشینی زبان است.

اند، سبب استعاره در زبان شکل گرفتهای را كه به. استعاری بودن معانی: آیا معانی2     

 آورد و آن واژه را چندمعنا دانست؟عنوان یکی از معانی واژه به حسابمیتوان به

قرارداد، مثاًل بسیاری از صفات را میتوان در ارتباط با ظرف و مظروف مورداستفاده. »3     

 (.117شناسی،پالمر:ینگاهی تازه به معن«)آور باشد و هم كتابهم انسان میتواند مالل

                                                             
1 Palmer 
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ای (. این نکته118همان،«)برخی از واژگان یک معنی غیرملموس و انتزاعی دارند. »4     

هایی از این دست آورد: بو: امید تازه است كه كسی بدان نپرداخته. در فارسی میتوان مثال

 و آرزو/ رایحه، خام: نپخته/ نسنجیده، مدام: شراب/ همیشگی

های چندمعنا از متشابه را مورد نقد و بررسی اصلی برای بازشناسی واژه پالمر دو راه     

 قرارمیدهد:

های چندمعنا را كه ها واژه: در لغتنامهرجوع به ریشة كلمات به شیوة فرهنگنویسان .1     

های متشابه را كه چند ریشة متقاوت دارند، ذیل یک ریشه دارند، ذیل یک مدخل و واژه

ها آسان نیست و د اما از نظر پالمر همیشه تشخیص ریشة حقیقی واژ هچند مدخل میآورن

جا كه برخی شیوة فرهنگنویسان نمیتواند معیار دقیقی در این زمینه باشد. از آن

میآورند، گاه حسابهای متشابه بهزبانشناسان كلمات همآوا و همنوشت را نیز در زمرة واژه

كه از نظر پالمر و واژه را نیز مختلف میدانند حال آنسبب تفاوت در نوشتار، ریشة دتنها به

چه امروزه ها همواره بیانگر تفاوت منشأ نیست و در نتیجه حتی آنتفاوت نوشتاری واژه»

 «باشند شده شتقم میشوند شاید از یک صورت اولیة واحد های همآوا نامیدهواژه

 (.120)همان،

وان از میان معانی مختلف یک واژه، معنی مركزی : اگر بتدرنظرگرفتن معنی مركزی .2     

دارند و با همان داد كه دیگر معانی در همان حوزة معنایی جایآن را یافت و تشخیص

ای چندمعنا مواجهیم اما دشواری كار در یافتن معنایی دارند، با واژهمعنای مركزی ارتباط

 است.است كه واضع برای واژه درنظرگرفته

های چندمعنا از متشابه ّم زبانی را راهنمای فرهنگنویسان برای بازشناسی واژهش 1الینز     

میداند و البته در كنار آن مانند دیگر زبانشناسان، تفاوت در ریشه و داشتن ارتباط معنایی 

كننده در این بازشناسی میداند. با این حال، او نیز به نقد این دو مورد را نیز عواملی تعیین

درنمیآید زیرا گاهی ازآبهمیشه درست 2شناسیازد و معتقد است ریشهاخیر میپرد

آنکه در مطالعات سخنگویان عادی میان دو واژة مفروض هیچ ارتباط معنایی نمییابند، حال

معنی حیوان. سابقة مانند شیر در معنای ابزار و شیر به»شناسی هردو یک منشأ دارند ریشه

                                                             
1 Lyons 
2 Etymology 
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زمانی بازمیگردد كه مجسمة سر یک شیر را با دهان باز ارتباط معنایی این دو واژه به 

میساختند و آب از دهان این مجسمه بیرون میریخت. و یا برعکس اهل زبان به وجود 

كه در مطالعات علمی هیچ نوعی رابطه میان معانی و ریشة یکسان قائل میشوند درحالی

مانند:  نامندمی 1شناسی عامیانهها نیست كه آن را ریشهارتباطی میان آن

كه در فارسی این دو را با هم « فراز:واژه ای قرضی به معنی عبارت و سخن»و«فراز:باال»

های نوشته«)انداندو جمالتی از نوع: فرازی از سخنان )نکاتی واال ومهم( ساختهدرآمیخته

 (90: 1پراكنده،صفوی، ج

ها را به آن»تشابه میآورد و های ماز نکات مهم دیدگاه الینز شروطی است كه برای واژه     

 میکند:تقسیم 3و متشابه نسبی2دو دستة متشابه مطلق

 ها سه شرط زیر را دارا باشند:متشابه مطلق زمانی است كه واژه     

 .باشندبه لحاظ معنایی ارتباطی باهم نداشته .1

 .در تمامی شکلهای دستوری خود یکسانند .2

 .میگیرندبه لحاظ دستوری در یک مقوله جای .3

) درآمدی بر و متشابه نسبی، زمانی كه یک یا دو شرط از شرایط فوق حاكم باشد     

 (.84شناسی زبان،الینز:معنی

 گفتنی است شروطی كه الینز برمیشمارد بر همة زبانها ازجمله فارسی منطبق نیست.     

ط استعاری بندی به یک عامل اصلی تغییر معنا یعنی بسالینز در كنار تعریف و دسته     

 نیز اشاره میکند. 4هاواژه

میکند و چند گروه اشاره های متشابه به همآوا و همنگاشتبندی واژهدر دسته 5سعید     

 بندیها میگنجاند:ها را در این دستهاز واژه

 هایی با نگارش یکسان و تلفظ یکسان اما معنی متفاوت.واژه1»     

 لفظ یکسان . هایی با نگارش متفاوت و ت. واژه2

                                                             
1 Popular etymology 
2 Absolute homonymy 
3 Partial homonymy 
4 Metaphorical extension 
5 J. saeed 



 407/ متشابه و چندمعنا هایواژه تمایز كاربردشناسی مالكهای

 

 «هایی با نگارش یکسان و تلفظ یکسان اما از دو مقولة دستوری متفاوت.واژه3

(semantics,saeed:63,64)             
به نظر سعید چندمعنایی برحسب رابطة معنایی موجود میان معانی یک واژه      

 پذیر است.تعریف

اند؛ هرچند كردهدرخور توجّه اشارهدر این زمینه زبانشناسان ایرانی نیز به نکاتی      

 بسیاری از بحثها تازگی ندارد:

میدهد به علل پیدایش آن میپردازد. او در كنار تعریفی كه از چندمعنایی ارائه باطنی     

مهمترین علت پیدایش چندمعنایی را امکان به كاربردن واژه در مفاهیم نزدیک به یکدیگر 

از آنجا ناشی میشود كه تصویر ذهنی كه كلمه با آن در  این امکان»میداند و معتقد است 

ارتباط است یک چیز صریح و روشن با مرزهای قاطع و مشخّص نیست بلکه حوزة مبهمی 

ای از آن برجسته و نمایان میشود گوشهكاربردهاست كه هر بار كه كلمه در بافت زبان به

 (.230زبان و تفکر،باطنی:«)میشود

ها میکنیم، درمییابیم كه یک رشته معانی همة آنای را بررسیعانی واژهدرواقع وقتی م     

 میدهند.میکند و معانی مختلف آن مجموعاً یک حوزة معنایی را تشکیلرا به هم متصل

هایی از دیگر علل پیدایش چندمعنایی از نظر باطنی، استعمال تخصّصی واژه است. واژه     

در اصطالح طب، عمل جراحی « عمل»ا ترمزدستی و هدر اصطالح راننده« دستی»چون 

میدهد. به نظر در این مثالها با كاهش معنا و انتقال بار معنایی به واژة مجاور در معنی

شدن یافته مواجهیم تا با تخصّصیكم حذف واژه با بار معنایی كاهشاثرهمنشینی و كم

ای نیز به این موضوع شارهشدن استعمال كلمه اآنها.اگرچه باطنی ذیل توضیحِ تخصصی

میشوند ولی بعد به علت كثرت استعمال كاربردهاین كلمات نخست در عباراتی به»دارد: 

 (232همان:«)میشودعبارات كوتاه میشوند و معنی تمام جمله در داخل یک كلمه فشرده

به »كه  باطنی به مسئلة ارتباط چندمعنایی و تشابه نگاه متفاوتی دارد. او بر آن است     

تدریج حوزة معنایی كلمه را تا آن كاربردن كلمه در مفاهیم نزدیک به هم ممکن است به

رفته محو شود. وقتی این دهد كه ارتباط بین معانی مختلف آن ضعیف و رفتهحد گسترش

میکند و این یکی از ارتباط پیداارتباط گسیخته شود كلمه در ظاهر معانی نامتجانس و بی

 (.231همان،«)ست كه باعث پیدایش كلمات متشابه استهایی اراه
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میآورد البته مشخّص نمیشود « سر»نکتة اخیر با دقّت نظر در مثالی كه باطنی از واژة      

زیرا سر را در معانی كله، باال، اوّل، روی، خیال و دور)اطراف( میآورد اما سرانجام درنمییابیم 

 این واژه چندمعنا است یا متشابه.

بدون ارائة تعریفی مشخّص از چندمعنایی به بررسی علل پیدایش  فررخشان»     

اشتراک در قنبری (. »120: 1های پراكنده،صفوی ،ج)نوشته« استپرداختهچندمعنایی

در « توپ»مؤلفة معنایی را عامل تشخیص چندمعنایی میشمارد. به نظر وی لفظی مانند 

مة معانی این واژه مؤلفة معنایی ]+گرد[ امکان زبان فارسی واژة چندمعنا است چون در ه

مؤلفة معنایی مشتركی قابل تصوّر نیست. به « شانه»كه در معانی واژة حالیطرح مییابد، در

 (.121همان،«)ما با چندمعنا مواجه نیستیم« شانه»همین دلیل در مورد لفظ 

 . علل پدیدآمدن چندمعنایی4

ر زمینة چندمعنایی و علل شکلگیری آن براساس پژوهشها و نظریاتی كه د     

ها رسید و است میتوان به چند انگارة كلی در ترسیم پدیدآمدن چندمعنایی واژهشدهمطرح

چه را منسجمتر از از میان راهکارهای پیشنهادی برای بازشناختن چندمعنایی از تشابه، آن

 هاست برگزید.سایر دیدگاه

باشد امکانپذیر كاررفتهبدون تصوّر بافتی كه واژه در آن بهها در زبان بررسی معانی واژه     

میدهند و نیست. اجزای كالم در یک رابطة همنشینی است كه ماهیت معنایی خود را نشان

آن  ها غیرممکن است جز در موردخارج از جمله یا متن، تصوّر معنای مستقل برای واژه

ت در حوزة اصطالحات علمی معنا كه مطابق اشارتی كه رفدسته از كلمات تک

میگیرند. بنابراین مهمترین اصل در تشخیص معانی واژه، رجوع به دیگر عناصر كالم جای

 اند.است كه در همنشینی با واژه آمده

از علل اولیه در شکلگیری چندمعنایی همین همنشینی با دیگر اجزای سخن است، در      

 مثالهایی از این دست:

بخانه گرفت/ عضالت پایش گرفت/ لولة آب گرفت/ خود را برای جمع كتاب را ازكتا     

 گرفت.

بدون تصوّر همنشینی با دیگر اجزا امکانپذیر « گرفت»تردید تشخیص معنای فعل بی     

میدهد. بسامد وقوع پذیری معنا،در جمالت مختلف است كه خود را نشاننیست و انعطاف
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نشینی، در زبان فارسی بیش از سایر اجزای كالم چندمعنایی در افعال و صفات از راه هم

 است.

ؤلفة معنایی مطرح شد، به چه در بحث بازشناسی چندمعنایی از تشابه با عنوان مآن     

های نظر در مقولة افعال فارسی راهگشا نیست. معنای فعل در زبان فارسی كامالَ با واژه

ت فعل مركب با معنایی تازه میشود همبافت و همنشین ارتباط دارد كه گاه منجر به ساخ

كه البته نوشتن تمام این معانی در یک مدخل دشوار است. ازسوی دیگر، یافتن معنای 

معنی مركزی یا »اند. های چندمعنا دانستهمركزی یا اولیه را راهی برای بازشناسی واژه

له معنایی را به نشانترین معنی یک واژه است یعنی بی آنکه عناصر دیگر جممعنی اولیه، بی

 واژه القا كنند بتوان معنایی را از آن در ذهن آورد:

هوشنگ رفت/ هوشنگ دلش رفت/ هوشنگ از هوش رفت/ هوشنگ از دنیا رفت/      

 هوشنگ به خواب رفت

مواجهیم « آمد»در تقابل جهتی با « رفت»نشانترین معنی لفظ در جملة نخست با بی     

های )نوشته« پذیری از عناصر همنشین دریافت میشودواسطة تأثیرزیرا معنی، بی

 (. 132: 1پراكنده،صفوی،ج

 میکنیم:بودن ، مثالهای زیر را بررسینشانبا توجّه به تعریف معنای اولیه مبنی بر بی     

 علی او را زد/ غذا دلش را زد     

 در را بست/ خیابان را بست/ بارش را بست     

نشانترین معنی را در كوتاهترین زنجیره جمالت میتوان بی در كدام یک از این     

 دریافت؟

جا كه یافتن معنای اولیه و مؤلفة معنایی مشترک در همة افعال فارسی به ویژه از آن     

تر با مثالهای سازیهای كنایی همراه با فعل و افعال مركب نیازمند بررسیهای جزییتركیب

 ای شعری نگنجاندیم.فراوان بود، افعال را در مثاله

اما در اسمها و صفات چون مشکل ساختهای تركیبی مانند انچه در افعال مطرح شد،      

كمتر پیش میآید، تا حدودی میتوان یک معنای مركزی و یا یک مؤلفة ثابث معنایی 

ها نیز بر ها را بر پایة آن معنی ذیل یک مدخل آورد؛ هرچند معنای آنتعریف كرد و واژه

 همنشینی حاصل میشوند. پایة

 این همنشینیها چه در اسم و صفت و یا فعل، چند نتیجه در پی دارند:     
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ها نیز از این به جز تغییر معنایی افعال كه بدان اشاره شد، تغییر در معانی صفات و اسم    

راه محسوس است كه منجر به چندمعنایی تركیبی و انتخابی میشود.در چندمعنایی 

نشین خود معنی میپذیرد. ای سروكارداریم كه برحسب واحدهای همما با واژه»تركیبی 

شده در كنار بنابراین درک هریک از این معانی منوط به درک معنی واحدهای همنشین

 (.127همان: «)یکدیگر است

 غذا تند بود/ او تند میدوید/ باران تندی میبارید/ لحنش تند بود.     

 است:ن باب با تکیه بر لغتنامه دهخدا در ذیل آمدههایی در اینمونه     

 پخته:

 :  مطبوخ*

 فرمـــان تـــرا چـــرا مطیـــع اســـت

 

ـــان  ـــدو و بری ـــوری ب ـــه خ ـــا پخت  ت

 ناصرخسرو

  رسیده:*

 در بــاغ ایــادیش بــر اشــجار مــروّت

 

ــار   ــب و خ ــیده رط ــت و رس ــه اس پخت

 شکســـــــــــــــــــــــــــــــــته

 سوزنی

 :*مجرّب، آزموده

 ای پختـــه نگشـــته ز آتـــش عقـــل

 

خـــام مینمایــــد امیـــد تـــو بـــس   

 مسعودسعد

 : *تمام، كامل

 هــیچ مــردی تمــام و پختــه نگفــت

 

ـــام  ـــد خ ـــاری آی ـــیچ ك ـــه ازو ه  ك

 فرخی

                                                

 تند:

 : سریع*

 فرصت نمیدهد كه بشویم ز دیده خواب

 

ــر  ــار عم ــذرد روزگ ــد میگ ــکه تن  از بس

 صائب

  : سركش*
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 مکن جـان و دلتند جهان رام شد تند 

 

 تیز فلک نرم شـد تیـز مشـو زیـن و آن 

 مسعودسعد

 :روترش *

 ای پســر نیــز مــرا ســنگدل و تنــد مخــوان

 

 تندی و سنگدلی پیشة تست ای دل و جان 

 فرخی

 : شدید و پرقوت*

 بزد تنـد یـک دسـت بـر دسـت طـوس

 

ــان یافــت كــوس  ــی ز پیــل ژی ــو گفت  ت

 فردوسی

  غلیظ، تیره:*

 بی میـان آب آسـودهگشته سیال چو گردان

 

 چو گردان گردبادی تند گردی تیـره انـدروا 

 فرخی

  بلند و رفیع:*

ــر ایــن كوهســار تنــد  هــر روز بامــداد ب

 

ــرا  ــد م ــارت كن ــور زی ــان ط ــری بس  اب

 مسعودسعد

ذیل چندمعنایی تركیبی میتوان مجازها را نیز گنجاند؛ هرچند سازوكار برخی مجازها      

ای دیگر ای كاهش مییابدو به واژهمجازها، بار معنایی واژهكمی متفاوت است. در بیشتر 

كم یافته میگردد و كمای با بار معنایی كاهشمنتقل میشود كه این امر موجب حذف واژه

 واژة جانشین با پذیرش معانی تازه دچار چندمعنایی میشود.

 های( كالس ساكت شد)شیر( آب رو ببند/ پارچ)آب( رو سركشید/ )بچه     

با این توضیح میتوان كلماتی را یافت كه گویی سیر تحول معناییشان ازین طریق      

 است:صورت گرفته

الیه، مضاف بار معنایی آن را دادن مضافبا از دستگویی )انشای متن یا نوشته، كه انشاء 

 است(به خود پذیرفته

 : ایجاد *

 ز گوهر دان نه از هستی فزونی اندرین معنی

 

چیز را یک چیز نبود علت انشـا كه جز یک   

 ناصرخسرو

  : پردازی، تالیف عباراتسخن *
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 بر بدیهه راندم این منظوم و گسـتردم قلـم

 

 هیچ خاطر وقت انشا برنتابـد بـیش از ایـن 

 خاقانی

 : نوشتة مترسالنه و با سجع و قافیه*

 همانـــا كـــه در فـــارس انشـــای مـــن

 

 چو مشک است بـی قیمـت انـدر خـتن 

 سعدی

 بسیج:

 گردیدن باشد:شدن و آمادهساخته ساختگی كارها و*

ـــیج نبـــرد را ـــدبیر ملـــک را و بس  ت

 

ــکندری  ــزون از س ــی و ف ــر ز بهمن  برت

 فرخی

 قصد و اراده: *

 بــود بســیجم كــه دریــن یــک دو مــاه 

 

ـــازه كـــنم عهـــد زمین  ـــوس شـــاهت ب  

 نظامی

  : ساز سفر مرگ كردن*

 كــه چنــدین ز تیمــار و دردم مپــیچ

 

پـیش از تـو كـردم بسـیجكه روزی دو    

 سعدی

 ]بسیج ِ مرگ[  

   ساز راه:*

ــــافر ــــد ز ره مس ــــه بترس ــــرا ك  زی

 

ـــد  ـــفر نباش ـــیج س ـــه بس ـــه ك  هرگ

 ناصرخسرو

 : مرگ*

ــیچ ــای ه ــی میاس ــی ببخش ــو گیت  چ

 

 كــــه آمــــد تــــرا روزگــــار بســــیچ 

 فردوسی

 ]بسیج ِمرگ[   

 : جنگ*

ـــگ انـــدرین كـــار هـــیچ  نشـــاید درن

 

ــیچ  ــدر بس ــایش ان ــد آس ــام آی ــه خ  ك

ردوسیف  

 ]بسیج ِجنگ[  
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ساختن نیروی نظامی و تمام ساز و برگ سفر و جنگ. تجهیزات . )واژه های *آماده

 (]بسیجِ مردم[ فرهنگستان ایران

  خداوند:

 *صاحب: 

ــن می ــر شــاخ ، ب ــی بــر س  بریــدیک

 

 خداونـــد بســـتان نظـــر كـــرد و دیـــد 

 سعدی

  *نامی از نامهای الهی:

 تا دسـتگیر خلـق بـود خواجـه المحـال

 

ـــد دســـتگیر  ـــود خـــدا و خداون  او را ب

 منوچهری

 ]خداوندِ جهان[ 

 *مولی،مقابل بنده:

 او خداوند است و خلق عالمنـد او را رهـی 

 

 بر خداوند از رهی چون و چرا باشـد محـال 

 امیرمعزی

 ]خداوندِبرده[     

 *پادشاه: 

 دریا گر آن بـود كـه بـدو در گهـر بـود

 

ــان  ــد را ده ــدحگوی خداون  دریاســت م

 عنصری

 ]خداوندِ جهان و مردم[         

ای دیگر برحسب نوع تشابه حاصل جای واژهای بهچندمعنایی انتخابی، با انتخاب واژه»     

همانجا(. براساس چندمعنایی انتخابی با معانی استعاری مواجهیم. این دسته از «)میشود

 حوزة زبان خودكار دور میشوند.چندمعناییها گرایش به كاربرد نقش ادبی زبان مییابند و از 

 بود/ از پیچ و خم مشکالت گذشتآتش )عشق( در دلش افتاده     

 تنگنا:

 : جای تنگ*

ــرون ــه بی ــدم من ــت ق ــای قناع  ز تنگن

 

 كه مرغ در قفس ایمن بود ز چنگل بـاز 

 عمعق

 : سختی و فشار*
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 وگوی تو در تنگنـای شـوقشهری به گفت

 

حگاهشب روز میکنند و تـو در خـواب صـب   

 سعدی

 : قبر* 

 به خاک حافظ اگر یار بگذرد چـون بـاد

 

ــدرم  ــن ب ــا كف ــوق در دل آن تنگن  ز ش

 حافظ

 : دنیا* 

ــای ــن تنگن ــه دری ــان شــد ك ــد چن  عه

 

ــــی و شــــوی بازجــــای   تنگــــدل آی

 نظامی

 حشو:

 : *آنچه از قسم پنبه و پشم و جز آن در بالش و لحاف و جامه پر كنند

ــان- ــر پرنی ــت و گ ــر اس ــر حری ــا گ  قب

ـــوش ـــابی خم ـــانی نی ـــر پرنی ـــو گ  ت
 

  بناچـــار حشـــوش بـــود در میـــان 

ـــوش ـــا و حشـــوم بپ ـــار فرم  كـــرم ك

 سعدی

 *زائد: 

 میان جبة مـن حشـو نیسـت ار چـه بسـی

 

 به شعرم اندر حشو است و بر تو معلوم است 

 سوزنی

 تُرک:

 : نقیض تازیک باشد*

 ما خود ز تو این چشم نـداریم از ایـراک

 

ک و فــادارتركـی تـو و هرگــز نبـود تـر   

 سنایی

 :معشوق*
 گر چون تو به تركستان ای ترک نگـاری اسـت

 

ــه تركســتان عیــدی و بهــاری اســت   هــر روز ب

 فرخی

ها، پدیدآمدن چندمعنایی است. این كه گذشت از نتایج مهم همنشینی واژهچنان     

ه در افعال و ویژهمنشینیها نمودهای گوناگونی دارند ازجمله: تغییر معنا با توجه به بافت به

صفات، كاهش و افزایش معنا در یک محور همنشینی )بیشتر مجازها( و استعاره كه برپایة 

 تشابه انتخاب میشود و تنها در همنشینی است كه معنای استعاری فهمیده میشود.
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اگر بتوان معانی گوناگون یک واژه را با توجه به شکلهای باال بررسید و رابطة معنایی      

انی گوناگون را برپایة مجاز، استعاره، داشتن مؤلفة معنایی یکسان و دارابودن میان مع

ای چندمعنا مواجهیم و نبود این نوع روابط گفت با واژهتوانآورد، میدستمعنای مركزی به

ها دارد. البته گفتنی است كه اگر بودن واژهمعنایی میان معانی گوناگون، نشان از متشابه

بودن ریشه نیز نشانة چندمعنایی است اما لمات امکانپذیر باشد یکسانرجوع به ریشة ك

 یافتن ریشة دقیق همیشه امکانپذیر نیست.

 دهندة چند واژة متشابه است:مثالهایی كه در پی میآید، نشان     

 آهو:

  * غزال:

ـــرازد ـــردن همیف ـــرازد گ ـــو همیگ  آه

 

 گه سوی كوه تازد گه سوی راغ و صحرا 

 كسائی

 سلب و نفی به معنی نه و نا + هوک ، به معنی خوب، عیب، نقص: آ عالمت*

  
 ایا ستوده به مردی چـو پیشـبین بخـرد

 

ــاه  ــا ز گن ــو پارس ــو چ ــا زدوده ز آه  ای

 فرخی

 برج:

  كوشک:*

 بیــار آن مــاه را یــک شــب دریــن بــرج

 

 كــه پنهــان دارمــش چــون لعــل دردرج 

 نظامی

 : یکی از دوازده بخش فلک*

ـــک دواز ـــت فل ـــنی اس ـــرجحص  ده ب

 

ــــاید  ــــدایگان گش ــــال خ ــــه اقب  ك

 خاقانی

 پول:

 *از پهلوی پوهل، پُل. و به این معنی درزبانهای ایرانی بسیار كهنسال است :

 آمـــدباران غـــم پـــول ســـالمت ببـــرد

 

 بر سر یک مشت خاک تـا كـی بـاران او 

 خاقانی

  زر و سیم یا فلز دیگرمسکوک رائج:*
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ـــم از بی ـــرت میکش ـــار حس ـــیب  كس

 

نپــولیمیکــنم از بیخــاک بــر ســر    

 نزاری

 جریده:

 *تنها: 

ــــام ــــد تیزگ ــــی قاص ــــده یک  جری

 

ـــام  ـــدو پی ـــه هن ـــتاد و دادش ب  فرس

 نظامی

 *دفتر، نوشته: 

 ای است نهاده سیه سـپید جهـانجریده

 

 كه روزگار در او جز قضـای بـد ننوشـت 

 انوری

 ریش:

 : محاسن*

 میفــراز گــردن بـــه دســتار خـــویش

 

یشسـت و ریشـت حشـكه دستار پنبه   

 سعدی

 : جراحت*

ـــان ـــم ترك ـــر چش ـــتقبال تی ـــه اس  ب

 

ــه پیکــان تــازه گــردان   كهــن ریشــت ب

 نظامی

های متشابه حاصل ورود كلمات از زبانی دیگر است كه ازقضا دستة دیگری از واژه     

 ای مشابه آن در زبان مقصد نیز موجود است :واژه

 آچار:

 ل آن:ها و ترشیها در آب لیمو و سركه و امثاهپرورد*
 نمیینی كز آن آچار اگر خـاكی تهـی مانـد

 

آچـار نگْـواردترا ای خاک خور آن خاک بی   

 ناصرخسرو

كلید، دست افزار فلزین كه بدان چوب پنبة شیشه و  ( * )تركی ،از آچمق تركی: گشودن

 های آهنین را بازكنند.پیچ و مهره

 باک:

 : * ترس
 ملک و عمرت را چه باک از كید و مکر دشمنان

 
ــاب  ــرّ ذب ــایة پ ــاک از س ــه ب ــا را چ ــوه و دری  ك

 امیرمعزی



 417/ متشابه و چندمعنا هایواژه تمایز كاربردشناسی مالكهای

 

 *درد، بیماری: 

ــاک ــج و ب ــه رن  چــه بایدكشــید آن هم

 

 به چیزی كه گوهرش یک مشت خـاک 

 اسدی

 . فرانسوی ( جای بنزین، گازوئیل در وسائط موتوری خاصه اتومبیل) باک*

 دوش:

  شب گذشته:*

 دوش نآمـــد چشـــمم از فکـــرت فـــراز

 

ز مــن جــافی ز مــنتــا چــه میخواهــد    

 ناصرخسرو

  كتف:*

 خود گرفتم كافکنم سجاده چون سوسن به دوش

 

 همچو گل بر خرقـه رنـگ مـی مسـلمانی بـود 

 حافظ

  شیر حمام  فرانسوی (:) دوش*

 گیرینتیجه -5

های متشابه و چندمعنا، راههایی را كه میتوان در این مقاله كوشیدیم ضمن معرفی واژه     

ای نیز به پیشینة مطالعات در ز یکدیگر بازشناخت معرفی كنیم و اشارهاین دو دسته را ا

ها یکی از علل مهم تغییر میان زبانشناسان ایرانی و غیرایرانی داشتیم. چندمعنا بودن واژه

 ها به شمار میآید كه از دو منظر درزمانی و همزمانی قابل بررسی است.معنایی واژه

با توجه به متن و كاربرد واژه در بافت، چندمعنایی در غالب  از دید زبانشناسی كاربردی     

شمارمیآید. ای طبیعی و ناگزیر است و ازجمله راهبردهای اقتصاد زبان بهها، پدیدهواژه

ای را كه در یک دورة زمانی میتوانند چندمعنایی را سبب شوند بنابراین علل عمده

كلمات بادیگر عناصر، استعاره و مجاز است. ها روال همنشینی بررسیدیم كه از مهمترین آن

های ثابت و معنای مركزی یا اصلی از راههای بازشناسی رجوع به ریشة واژه و نیز مؤلفه

 های متشابه از چندمعناست.واژه

كه گشاست اما باز هم در بسیاری موارد با اینهرچند راههای پیشنهادی در مواردی راه     

ر این راه كمک بگیریم، علل چندمعنایی و تقدّم وتأخّر یک معنی كوشیدیم از متون ادبی د

 كرد.توان با قطعیّت بیانبردیگری را نمی
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ها با توجّه به متون ادبی، فهم و دریافت هدف ثانویه از بررسی درزمانی معانی واژه     

شاهد  لغت تنها یکمعنی برخی ابیات و عبارات نامفهوم است. گاه ذیل یک واژه در فرهنگ

میشود كه نظر به سیر تاریخی و با توجّه به دورة زمانی شاهد مورد نظر، چنان معنایی دیده

 برای آن مدخل محل تردید است. 

های چندمعنا از متشابه، میتواند هم دست دادن مالكهای دقیقتر برای بازشناسی واژهبه     

ا در بندی مدخلهدسته های خطّی و متن موردنظر و هم دردر شناسایی اصالت نسخه

 رسان باشد.فرهنگنویسی یاری
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Lexical semantic change in persian: A historical semantic 

perspective 

Naser sarli1, Nafiseh rastgoo2 

 

Abstract 
This article is an attempt to give pragmatic criteria for the 

recognition of the polysemy and homonymy. 

The difference between polysemy words and the homonymy ones, 

is one of the common issues in books and some articles of 

semantics, but the criteria that linguists have put forward in this 

regard is not unpopular when tested. 

The manner in which this paper proposes to re-examine the causes 

of polysemy in words. 

By providing examples of poetry Dehkhoda’s dictionary, we  

emphasized the conjugal relations of words and tissues of the 

language, in which the term is contained. therefore, it is possible to 

use the same criteria in the separation of the polysemy and 

homonymy. 

However, some of the meanings that the authors of the Dehkhoda’s 

dictionary  have brought can be a source of doubt, but a lot of 

evidence is useful. 

We did not refer to the texts because of the choice of the 

dictionary. 
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