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 چكيده:
هاي ترين نمونهكهن ازكه  تاريخ بلعميدر » رفتن«درزماني معاني فعل  اين پژوهش به بررسي

صاص ر اخت، در مقايسه با فارسي ميانه و فارسي معاصاستبرجاي مانده از متون فارسي دري 
 ايي فعلهاي معنآيا بر اساس مولفهشود: در اين پژوهش به دو پرسش پاسخ داده ميدارد. 

 يكديگر عل باه در فارسي ميانه و  معاصر، معاني مختلف اين فچه در تاريخ بلعمي و چ» رفتن«
يخ تاردر  رفته كاررسد؟ و ديگر اين كه آيا معاني بهمرتبط بوده و چندمعنايي آن به اثبات مي

ژوهش پر؟ اند يا خي، در فارسي ميانة زردشتي و نيز فارسي معاصر نيز كاربرد داشتهبلعمي
ررسي، اين ب بر اساس ا روش توصيفي ـ تحليلي انجام شده است.اي و بصورت كتابخانهبهحاضر، 

-ه بهچصورت عيني و فيزيكي و است كه چه به ]+حركت[، »رفتن«مولفة معنايي اصلي فعل 
ين اايي توان چندمعنصورت انتزاعي در همة معاني اين فعل وجود دارد و بر همين اساس مي

 رچهار معني د ،تاريخ بلعميدر » رفتن«گانة فعل فعل را به اثبات رساند. همچنين از معاني ده
رو ند. از ايانهكار نرفتمتون فارسي ميانة زردشتي كاربرد داشته و ديگر معاني در اين متون به

ست. انسبت به دورة پيش از خود دچار گسترش معنايي شده  تاريخ بلعميدر » رفتن«فعل 
عل فمعناي  فارسي معاصر نشان داد كه از دهبا  تاريخ بلعميكار رفته در مقايسة معاني به

روند يكار مكاربرد داشته، هفت معني در فارسي معاصر همچنان به تاريخ بلعميكه در » رفتن«
ين سه ادر » نرفت«توان گفت كه فعل و سه معني در فارسي معاصر كاربرد ندارند. بنابراين مي

 .ر دچار كاهش معنايي شده استبه فارسي معاص تاريخ بلعميمورد در گذار از دورة 
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 مقدمه:
 تاريخ بلعميبرجاي مانده از متون فارسي دري، كتاب ارزشمند هاي ترين نمونهكهن از

كه  است تاريخ طبرييا  تاريخ الرسل و الملوكاز كتاب اي ترجمهاين متن كهن  .است
در قرن چهارم  تاريخ بلعميآن را به رشتة تحرير در آورده است.  جرير طبري بن محمد

نوح ساماني و زير نظر ابوعلي محمد بن محمد بن عبداهللا هجري در زمان منصور بن 
ارسي برگردانده شد. اين كتاب داراي نثري بلعمي وزير خردمند خراسان، از عربي به ف

-هاي لفظي و معنوي كالم به دور است. همچنين واژهساده و روان بوده و از پيچيدگي
توان در آن يافت. در اين اثر گرانقدر تاريخ جهان از آغاز وفور مي هاي فارسي كهن را به

وني همچون خلقت آفرينش تا دورة نويسنده روايت شده است. مطالب متنوع و گوناگ
جهان، زندگاني و تاريخ پيامبران، تاريخ اساطيري ايران، پادشاهان تاريخي ايران، و 
مطالب گوناگوني مشتمل بر اسطوره، آيين، دين و مناسبات اجتماعي در اين متن آورده 

 ).1392است (نك: بلعمي،  شده
جه د توهمواره مورچندمعنايي از جمله روابط مفهومي است كه در سنت  مطالعة معني 

يش از برتي قرار گرفته است. در چندمعنايي واحدي زباني داراي چند معني و يا به عبا
: 1379وي،تواند تكواژ، واژه، يا جمله  باشد (صفيك معني است. اين واحد زباني مي

اي هاي داراي چندين معني مختلف ولي مربوط به هم باشد، واژ). وقتي واژه111
ره كرد اشا» وپت«توان به واژة آيد. براي نمونه در زبان فارسي ميار ميچندمعنا به شم

براي » وپت«براي جنگ، و » توپ«براي بازي، » توپ«كه از سه معني بر خوردار است : 
رد گها كه در درك معانيشان اهميت دارد، »توپ«پارچه. ويژگي مشترك تمام اين 

به  در طرح چندمعنايي واژگاني، شناسان). معني166: 1391بودنشان است (صفوي،
زبان  احدهاينشيني وطور مستقل از يكديگر و بيرون از روابط جانشيني و همها بهواژه

و  ك معنيها تنها ياند كه برخي واژهاند و در چنين شرايطي احساس كردهتوجه كرده
تداول من بابرخي ديگر چند معني دارند و اين در حالي است كه در زبان خودكار يعني ز

ش ار معنيهاي ديگر دنشيني با واژهشود كه در هماي يافت ميو روزمره، كمتر واژه
 ).58تغييري صورت نپذيرد (همان، 

از ميان انواع روابط مفهومي، چندمعنايي جايگاه مهم و متمايزي  در حوزة معنا دارد، 
كرد چندمعنايي تحقق توجهي در نتيجة عملزيرا زايايي معني و بسط مفاهيم تا حد قابل

ها از اي جهاني است و در همة زبانيابد. چندمعنايي واحدهاي واژگاني، پديدهمي
 2008هاي تاريخي اتفاق مي افتد (ونهوف، هاي زباني متفاوت، و در تمام دورهخانواده

گيري چندمعنايي نقش دارد؛ بدين ). بسامد يكي از عوامل مهمي است كه در شكل3:
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انجامد. شود و به چندمعنايي ميها ميسامد باال غالبا سبب سايش معني واژهترتيب كه ب
توان آنها را منشا آورد كه ميهايي را به وجود ميها و كنايههمچنين بسامد باال استعاره

: 1395كار، به نقل از گندم 2010اوزالن و فنك  –اصلي چندمعنايي برشمرد (فنك
152 .( 

 يي فعلهاي معناآيا بر اساس مولفهشود: سش پاسخ داده ميدر اين پژوهش به دو پر
ايي ندمعنبا يكديگر مرتبط بوده و چ تاريخ بلعمي، معاني مختلف اين فعل در »رفتن«

ارسي ف، در يتاريخ بلعمكاررفته در رسد؟ و ديگر اين كه آيا معاني بهآن به اثبات مي
  اند يا خير؟هميانة زردشتي و نيز فارسي معاصر نيز كاربرد داشت

رة پيك ست.ااي و با روش توصيفي ـ تحليلي انجام شده صورت كتابخانهبهپژوهش حاضر، 
 محمد به كوشش محمدتقي بهار و، تصحيح 1392( تاريخ بلعميپژوهش حاضر كتاب 

ه تا ع شد) است. همچنين به متون معتبر فارسي ميانة زردشتي نيز رجوپروين گنابادي
ارسي آورده شده، در متون ف تاريخ بلعميكه در » رفتن«فعل مشخص شود كه معاني 
يخ تاردر  رفته كاراند يا خير.  افزون بر اين، معاني مختلف بهميانه نيز كاربرد داشته

ين معاني ا) نيز بررسي شده تا معلوم شود كه 1381( فرهنگ سخن، با استناد به بلعمي
 ست. افعل دچار كاهش معنايي شده همچنان در فارسي معاصر كاربرد دارند يا اين 

 يانه ودر متون فارسي م» رفتن«گفتني است در اين پژوهش، بررسي تمام معاني فعل 
ر دين فعل ني ابا معا تاريخ بلعميفارسي معاصر مدنظر نبوده، بلكه تنها معاني موجود در 

، بلعمي تاريخكار رفته در اند تا مشخص شود كه معاني بهاين دو دوره مقايسه شده
ن، مچنينسبت به دورة زباني پيش و نيز پس از خود دچار تغيير شده است يا خير. ه

ة گون آنچه از فارسي معاصر در اين پژوهش مدنظر بوده است، گونة نوشتاري است و
 اي مدنظر نبوده است.محاوره

 پيشينة تحقيق:
هاي ايي فعلچندمعن«توان به مقالة در خصوص چندمعنايي فعل در تاريخ بلعمي مي

نوشتة صبوري، حامدي شيروان و شريفي » ايستادن و نشستن در تاريخ بلعمي«
دهندة اين است كه از دو مولفة اصلي فعل نتيجة پژوهش نشان) اشاره كرد. 1398(
كه برآمده از مفهوم ريشة ايراني باستان ] +سكون[و  ]+سر پا بودن[ يعني» ايستادن«

صورت عيني و فيزيكي، و يا انتزاعي و ذهني در چه به] +سكون[اين فعل هستند، مولفة 
از نظر كاهش و » ايستادن«بيشتر ابعاد معنايي اين فعل مشترك است. همچنين بررسي 

دهندة اين است ها نشانگسترش معنايي در يك نگاه كلي و تنها برپاية تعداد معاني فعل
ر گسترش معنايي، و اين فعل نسبت به دورة ميانه دچا تاريخ بلعميدر » ايستادن«كه 
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دچار كاهش معنايي شده است. بررسي فعل  تاريخ بلعميدر دورة معاصر نسبت به 
+جهت [دهندة اين است كه دو مولفة هاي معنايي نشاناز ديدگاه مولفه» نشستن«

-كه برگرفته از معناي ريشة ايراني باستان اين فعل است، چه به ] +سكون[و  ]پايين
صورت انتزاعي يا ذهني در بيشتر معاني اين فعل ديده فيزيكي و چه بهصورت عيني و 

نشان از آن دارد  هاي مختلفدر دوره» نشستن«شود. همچنين مقايسة معنايي فعل مي
 كه اين فعل در هر دوره نسبت به دورة پيشين خود دچار گسترش معنايي شده است.

ل در چـارچوب اصـو» تـادناف« ) به بررسي چندمعنايي فعل1388پژوهش شريفي (
 ختلـفمشناسـي شـناختي اختصاص دارد. در اين پژوهش پس از بررسـي معـاني زبـان

-گيري ميهمعنـي بـراي آن يافتـه اسـت، نتيج 80 كـه نگارنـده» افتـادن«فعل سادة 
از  ب ماشود كه چندمعنايي كه يك فرايند زباني است، تصادفي نبوده و برپاية تجار

ر گيرد. همچنين گرايشات و تجارب جسمي و مادي بشر بمختلف صورت مي مفاهيم
 گذارد. چگونگي ساخت معنا و درك آن تأثير مي

رآيي پرداخته است تا عدم كا» خوردن«) به بررسي چندمعنايي فعل1395كار (گندم
 برخي هاي مربوط بهشناسي واژگاني را نشان دهد. در اين پژوهش مقايسة دادهرده
بان زدر » دنخور«دهد كه هاي متعدد از زبان فارسي نشان ميهاي آسيايي با نمونهزبان

ز او يكي  ها برخوردار استاي نسبت به ساير زبانمالحظهفارسي از چندمعنايي قابل
 آيد. هاي چندمعني در زبان فارسي به حساب ميپركاربردترين فعل

 علبررسي ابعاد معنايي دو ف ) در پژوهش خود، به1395چنگيزي و عبدالكريمي (
 يا معانياند تا مشخص شود كه آبا رويكردي درزماني پرداخته »بريدن« و »انداختن«

نها آاست.  معنايي بافت مقيدنامي يا هممتعدد اين دو فعل نمودي از چندمعنايي، هم
در  س،و سپ هاي ايرانيهاي فارسي باستان و ميانة زبانمعناي اين دو فعل را در دوره

ر ند تا داردهمتون نظم و نثر فارسي دوره اسالمي و در نهايت، در فارسي معاصر بررسي ك
د مقيت معنايي بافنامي، يا همهاي مورد بررسي، وجود همخصوص چندمعني بودن فعل

پس از  .گيري شودشناختي تصميمميان آنها بر اساس مستندات تاريخي و شواهد ريشه
 مقيدت يي بافمعنااند كه قائل شدن به هما، به اين نتيجه رسيدههتجزيه و تحليل داده

علي فميان هر فعل و معاني آن نيز درست نيست و هر يك از اين دو فعل را بايد 
ايي ندمعنشناختي در ادوار گذشته منجر به چچندمعني در نظر گرفت و تغييرات مفهوم

 افعال مورد بررسي شده است.
» گرفتن«) در پژوهشي ديگر به اثبات چندمعنايي فعل 1396(و چنگيزي  عبدالكريمي

از منظر هاي تاريخي زبان فارسي از دوران باستان تا دوران معاصر با استفاده از داده
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اند. در اين پژوهش، بازنمود انواع شناسي شناختي پرداختهاي و معنيتحليل مؤلفه
اند، تحليل شده است. شده اختهس» گرفتن«هايي كه با هاي تصوري در سازهوارهطرح

فعلي چندمعني است و در » گرفتن«پس از بررسي معنايي اين فعل، مشخص شده كه 
 دهد. هاي تصوري را نشان ميوارههاي زباني مركب بازنمود انواع گوناگوني از طرحساخت
 »:رفتن«شناسي فعل ريشه
كه » ت كردنرفتن، حرك« *rab/f-مشتق است از ريشة ايراني باستان » رفتن«فعل 

س، (ريك» حركت كردن، حركت دادن« *hreb-برگرفته است از ريشة هندو اروپايي 
 -rab*) خاستگاه هندو اروپايي ريشة 184: 2007). به عقيدة چئونگ (496: 2001

 -ar*)و  -ap*ويژه هاي حركتي (بهاي از ريشهمورد ترديد است. وي اين ريشه را آميزه
انه در فارسي مي دانسته است كه اصالت هندو اروپايي ندارد. اين ريشه -ram*همانند  

: 1379، (مكنزي» كردنرفتن، حركت رفتن، پيش « -raftan  ،rawزردشتي در مصدر
 -(دوركين» كردنرفتن، حركت رفتن، پيش « -raw)، در فارسي ميانه ترفاني در 128

امريك، » (كردن، لرزيدنت حرك« -ārūh)، در ختني  296: 2004مايسترارنست، 
 آمده است. » -رفتن، رو«) و در فارسي 11: 1968

 در تاريخ بلعمي:» رفتن«معاني مختلف فعل 
 فعل در آيد كه اينچنين بر مي تاريخ بلعميدر » رفتن«از بررسي معنايي فعل سادة 

ني با ن معاكار رفته است. در اين بخش به بررسي اياين متن كهن در معاني متعددي به
 پردازيم.هاي معنايي موجود در هر يك ميدر نظر گرفتن مولفه

ور د«عناي ، كاربرد اين فعل در متاريخ بلعميدر » رفتن«يكي از معاني پربسامد فعل 
اريخ تدر » رفتن«اي كه در بسياري از موارد، فعل است به گونه »شدن، ترك كردن

 كار رفته است: در اين معنا به بلعمي
: 1392(تاريخ بلعمي،  متي پيامبر بر ايشان خشم گرفت و برفت. يونس بن .1

595( 
آيد، بر مي» دور شدن، ترك كردن«در جملة باال يعني » رفتن«كه از معناي فعل چنان

+دور [صورت عيني و فيزيكي و نيز مولفة معنايي به ]+حركت[در اين معنا مولفة معنايي 
برگرفته از مفهوم  ]+حركت[د. مولفة معنايي اندر تعيين معناي فعل دخيل بوده ]شدن

هندو اروپايي ريشة اين فعل است كه در اين معني ظهور يافته است. ديگر مولفة معنايي 
برشمرد.  ]+حركت[توان گسترش معنايي مولفة را مي ]+دور شدن[اين فعل يعني 
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كار رفته به گفتني است مولفة دوم تا حد زيادي بستگي به مفهوم بافتي دارد كه در آن
 است.

دهندة اين در متون بازمانده از فارسي ميانة زردشتي نشان  raftanبررسي معنايي فعل
در  در اين متون نيز كاربرد داشته است و» دور شدن، ترك كردن«است كه معناي 

 كار رفته است:در همين معنا به» رفتن« raftanبسياري موارد، فعل 
ardaxšēr huram be būd ud az anōh pad awištāb be raft. 2. 

 )14 /3(كارنامة اردشير بابكان،  اردشير خرم شد و از آنجا به شتاب رفت.
متن  در اين كه آن نيز داراي بسامد زيادي تاريخ بلعميدر » رفتن«از ديگر معاني فعل 

 است:  »حركت كردن و رسيدن به نزد كسي يا جايي«است، معناي 
 )400: 1392(تاريخ بلعمي،  بوستان بلقيس برفت.چون به شهر سبا رسيد به  .3

معنايي  صورت عيني و فيزيكي و نيز مولفةبه] +حركت[در معناي فوق، مولفة معنايي 
ده دخيل است. مولفة دوم در نتيجة گسترش معنايي مولفة اول حاصل ش ]+رسيدن[

ت افاين مولفه نيز به ب» دور شدن، ترك كردن«است. همچون معناي پيشين يعني 
ردن و كحركت «كار رفته در آن وابسته است. با مقايسة اين معنا يعني معنايي به

نين چ، »دور شدن، ترك كردن«با معناي پيشين يعني » جايي رسيدن به نزد كسي يا
با متضاد داراي دو گسترش معنايي تقري» رفتن«در فعل  ]+حركت[آيد كه مولفة بر مي

م ه مفهوبو در معناي ديگر » دور شدن، ترك كردن« بوده است و در يك معنا به مفهوم
 انجاميده است. » رسيدن«

در متون فارسي ميانة » حركت كردن و رسيدن«در معناي  raftanكاربرد فعل 
 شود:زردشتي نيز ديده مي

ahreman andar tom tārīgīh frōd kustān hamē raft. 4. 
 )33 هاي زادسپرم،(گزيده رفت.ها همياهريمن در تيرگي (و) تاريكي به فروسوي

ر دتوان از معاني ديگري است كه مي »راه رفتن، در مسيري حركت كردن«معناي  
ياري برد بسيافت. اين معنا نيز در اين متن داراي كار» رفتن«براي فعل  تاريخ بلعمي

 است:
ت و و گروهي گفتند كه گوشت و استخوان گشت همچون گوساله و بر زمين برف .5

 )301: 1392(تاريخ بلعمي،  يار كرد.بانگ بس
 ]+حركت[داراي دو مولفة معنايي است؛ يكي مولفة معنايي » رفتن«در اين معنا فعل 

 . ]+مداومت و پيوستگي[صورت عيني و فيزيكي و ديگري مولفة معنايي به
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راه « به معناي raftanبررسي متون فارسي ميانه زردشتي نشان از آن دارد كه فعل 
 در اين متون نيز كاربرد داشته است:» مسيري حركت كردن رفتن، در

ud dawistan ōwōn dardōmand sahist čiyōn kē andar rōy ī garm 
rawēd. 6. 

نامه، راف(ارداوي و دويدن او چنان دردمند به نظر رسد همچون كه بروي روي گرم رود.
82( 

اري روان شدن، ج«اي داراست، معن تاريخ بلعميدر » رفتن«معناي ديگري كه فعل 
 است: »شدن
 )898: 1392(تاريخ بلعمي،  به هر شهري جوي خون برفت. .7

همراه هبصورت عيني و فيزيكي به ]+حركت[آيد كه مولفة از معناي فوق چنين بر مي
 دخيل است. » رفتن«در فعل   ]+مداومت، پيوستگي[مولفة معنايي 

 وان يافت:ترسي ميانة زردشتي نيز ميدر اين معنا را در متون فا raftanكاربرد فعل 
ud azēr ī pāy rōy ī garm ī widāxtag hamē raft. 8. 

 )82نامه، (ارداويراف و به زير پاي او روي گرم گداخته روان بود.
 فعل به ، كاربرد اينتاريخ بلعميدر متن » رفتن«همچنين از ديگر معاني فعل سادة 

 ت:اس »فرو رفتن، داخل چيزي شدن«معناي 
: 1392ي، (تاريخ بلعم و ابليس از آن روز باز در شكم بتي بنرفت و نيز بنرود. .9

609( 
نايي دهندة اين است كه مولفة معدر اين نمونه نشان» رفتن«بررسي معنايي فعل 

ن فعل در معناي اي ]+ورود به حجم[صورت عيني و فيزيكي و نيز مولفة به ]+حركت[
 دخيل هستند.  

عاني ممشخص كرد كه يكي از  تاريخ بلعميدر متن » رفتن«سادة  بررسي معنايي فعل
 باشد:  »اتفاق افتادن، روي دادن«تواند اين فعل در اين متن مي

 )796(همان:  اين قضا بود و برفت. .10
يي فة معناآيد كه در اين معني، مولدر نمونة فوق چنين بر مي» رفتن«از معناي فعل 

ه ته و بوده و سپس اين مفهوم گسترش استعاري يافصورت انتزاعي دخيل ببه ]+حركت[
ود نوعي خ» اتفاق افتادن«انجاميده است. گفتني است » روي دادن، پيش آمدن«معناي 

» رفتن«توان اين مفهوم را از دل آيد و بدين طريق ميحركت در زمان به شمار مي
 بيرون كشيد.
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 »دنشگرويدن، متمايل « توان بهمي تاريخ بلعميدر » رفتن«از ديگر معاني فعل 
 شود:ها اين معني اراده مياشاره كرد كه در برخي جمله

 )651(همان:  كه ما ملك فرزند او را ندهيم كه هم به مذهب او رود. .11
ة ز مولفدر نمونة فوق نشان از آن دارد كه در اينجا ني» رفتن«بررسي معنايي فعل 

از  ه برگرفتهست. اين مولفة معنايي كصورت انتزاعي كاربرد داشته ابه ]+حركت[معنايي 
شده  ختم» گرويدن«مفهوم ريشة اين فعل است، گسترش استعاري يافته و به معناي 

 ست.ابه سوي يك مقصد انتزاعي مدنظر بوده » حركت«است. در واقع در اين معنا، 
ن، دنابود ش«، معني تاريخ بلعميدر » رفتن«كار رفته براي فعل سادة از ديگر معاني به

 است: »از بين رفتن
 )806(همان،  مملكت عجم بر دست وي برود. .12

و گسترش  صورت انتزاعيبه ]+حركت[توان دريافت كه مولفة با توجه به معناي فوق مي
عناي ميت به در اين معنا دخيل بوده است و در نها» از بين رفتن«معنايي آن به مفهوم 

فهوم مفعل،  آيد كه در اينين به نظر ميانجاميده است. چن» نابود شدن، از بين رفتن«
 نهفته است. » حركت به سوي عدم و نيستي«

راي ب تاريخ بلعميشده در متن از ديگر معاني يافت »صادر شدن، سر زدن«معناي 
 است:» رفتن«فعل 

 )515(همان:  و كم كس بود كه او را به جواني خطايي نرفته بود. .13
ايي دهندة اين است كه مولفة معنوق نشاندر جملة ف» رفتن«بررسي معنايي فعل 

ترش صورت انتزاعي در اين معني دخيل بوده است، سپس طي فرآيند گسبه ]+حركت[
 تغيير معني داده است.» صادر شدن، سر زدن«استعاري، مفهوم فعل به 

 يافت» تنرف«براي فعل سادة  تاريخ بلعميكه در » رفتن«همچنين از ديگر معاني فعل 
 است: »گفته شدن«د اين فعل در معني شد، كاربر

 )256(همان:  ها بسيار رفتي.ها و حكمتو بر زبان او علم .14
ر اين معنا دصورت انتزاعي به ]+حركت[آيد كه مولفة معنايي از جملة فوق چنين بر مي

ل نشيني معناييِ فعدخيل بوده است. همچنين گسترش استعاري كه در نتيجة هم
ه گفت«اين جمله حاصل شده است، سبب گرديده كه مفهوم در » زبان«با » رفتن«

 دست آيد.به» رفتن«از فعل » شدن
با كاربرد اين معاني در فارسي  تاريخ بلعميدر » رفتن«گانة فعل مقايسة كاربرد ده

كار دهندة آن است كه بجز سه مورد، ديگر معاني در فارسي امروز نيز بهمعاصر نشان
، در گذار به دورة فارسي نو تاريخ بلعميني مختلف اين فعل در عبارتي معاروند؛ بهمي
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اند. اين تنها در سه مورد دچار كاهش معنايي شده و هفت معني به فارسي امروز رسيده
) 3648-3647: 4، ج 1381( فرهنگ سخناي براي هر يك، از معاني را همراه با نمونه

 كنيم:نقل مي
ه همراهش از مدرس: رك كردن كسي يا جاييدور شدن از نزد كسي يا از جايي؛ ت

 .اشرفتم تا خانهمي
و  شداز آنجا بلند مي: حركت كرن و نزديك شدن يا رسيدن به نزد كسي يا جايي

 .رفتدري ميبه اتاق پنج
م كارها و رهگذران.....هفت قدهمة كاسب: در مسيري حركت كردن، راه پيمودن

 .رفتنددنبال تابوت مي
 .رفتچه خوني از سرش مي: روان شدنروان بودن يا 

 .خاري توي چشمش رفته: فرو رفتن، داخل شدن
-حسرت و دريغ به آنچه رفت، قناعت مي با: پيش آمدن، روي دادن، حادث شدن

 .كنيم
 .ها رفت، بيچاره شدمخانه رفت، پول: از بين رفتن، نابود شدن

فته گذكر شدن، «عناي ، م»رفتن«) يكي از معاني فعل 3648(همان:  فرهنگ سخندر 
 رفتيمياد تو است، اما شاهدي كه براي اين معني آورده شده، از سعدي است: » شدن

ربرد اصر كاتوان گفت كه اين معنا در فارسي معبنابر اين نميو ما عاشق بيدل بديم. 
 دارد.

سه  ،»رفتن«كار رفته در تاريخ بلعمي براي فعل سادة چنان كه گفتيم از ده معني به
ارسي فدر » گفته شدن«و نيز » صادر شدن، سر زدن«، »گرويدن، متمايل شدن«معناي 

 .روندمي كارامروز كاربرد ندارند ولي ديگر معاني اين فعل همچنان در فارسي معاصر به
 نتيجه
دهندة اين است كه مولفة هاي معنايي نشانبر اساس مولفه» رفتن«فعل  معنايي بررسي

صورت صورت عيني و فيزيكي و چه بهچه به ]+حركت[  يعني معنايي اصلي اين فعل
انتزاعي كه برگرفته از مفهوم هندو اروپايي ريشة اين فعل است در همة معاني اين فعل 

توان چندمعنايي اين فعل را به اثبات رساند. افزون بر وجود دارد و بر همين اساس مي
اساس گسترش استعاري، بسط معنايي اين، در بسياري موارد نيز اين مولفة معنايي بر 

يافته و معاني ديگري نيز بدان افزوده شده است و در نهايت شاهد هستيم كه فعل 
در معاني ديگري به غير از معناي اصلي خود كاربرد داشته است. همچنين از » رفتن«
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، »دور شدن، ترك كردن«، چهار معناي تاريخ بلعميشده در گانة بررسيمعاني ده
» راه رفتن، در مسيري حركت كردن«، »كردن و رسيدن به نزد كسي يا جايي حركت«

در متون فارسي ميانة زردشتي كاربرد داشته است و » روان شدن، جاري شدن«و نيز 
» رفتن«توان چنين گفت كه فعل رو مياند. از اينكار نرفتهديگر معاني در دورة ميانه به

خود دچار گسترش معنايي شده است. همچنين  نسبت به دورة پيشين تاريخ بلعميدر 
و مقايسة آن با فارسي معاصر نشان داد كه از  تاريخ بلعميكار رفته در بررسي معاني به
كه در تاريخ بلعمي كاربرد داشته، هفت معنا در فارسي معاصر » رفتن«ده معناي فعل 

و نيز » ن، سرزدنصادر شد«، »گرويدن، متمايل شدن«روند و سه معناي كار مينيز به
» رفتن«توان گفت كه فعل در فارسي معاصر كاربرد ندارند. بنابر اين مي» گفته شدن«

به فارسي معاصر دچار كاهش معنايي  تاريخ بلعميدر اين سه مورد در گذار از دورة 
 شده و در ديگر موارد، معاني خود را همچنان حفظ كرده است.
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 منابع
ار، تهران: جمه فيليپ ژينيو، ترجمه به فارسي ژاله آموزگ). تر1372( نامهارداويراف

 نجمن ايرانشناسي فرانسه.ا -انتشارات معين
 جلد، تهران: نشر سخن. 8، فرهنگ بزرگ سخن). 1381انوري، حسن و ديگران (

ين ه تصحيح محمدتقي بهار و محمد پروب، تاريخ بلعمي). 1392بلعمي، ابوعلي (
 .گنابادي

با  »بريدن« و »انداختن« ابعاد معنايي). «1395پيده عبدالكريمي (چنگيزي، احسان و س
-باننامه زدوفصل ،»معنايي بافت مقيد؟نامي يا همرويكردي درزماني: چندمعنايي، هم

 . 115ـ  86. سال اول،شماره اول، صص.هاي ايرانيشناسي گويش
اي هازهت ،»رويكردي شناختي به يك فعل چندمعناي فارسي). «1388شريفي، ليال (
 .11ـ  1صص.   4، شمارة11، سالعلوم شناختي

-فعل چندمعنايي«). 1398صبوري، نرجس بانو؛ حامدي شيروان، زهرا؛ شريفي، شهال (
و  يانههاي ايستادن و نشستن در تاريخ بلعمي و مقايسة آن با شواهدي از فارسي م

 .72-57، صص. 41، بهار، شماره شناسي ادب فارسيمتن، »فارسي معاصر
 .، تهران: فرهنگ معاصرشناسيفرهنگ توصيفي معني). 1379صفوي، كورش (

 ، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنردرآمدي بر معناشناسي). 1391صفوي، كورش (
 اسالمي.

ي بررسي درزماني ابعاد معناي« ).1396عبدالكريمي، سپيده و احسان چنگيزي (
ق ز طريشناختي: اثبات چندمعنايي ا شناسياي و معنياز منظر تحليل مؤلفه» گرفتن«

ص. ص، 17، شماره هاي خراسانشناسي و گويشزبان، »هاي تصوريوارهبازنمود طرح
21- 47 . 

 انشگاه تهران.دوشي، تهران: انتشارات ). ترجمة بهرام فره1378( كارنامة اردشير بابكان
كارايي  اي از عدم؛ نمونه»خوردن«بررسي چندمعنايي فعل). «1395كار، راحله (گندم
 .167ـ  149. صص. 19؛ سال هشتم، شماره پژوهشيزبان، »شناسي واژگانيرده

،ترجمه مهشيد فرهنگ كوچك زبان پهلوي ).1379( مكنزي، ديويدنيل
 .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: ميرفخرايي،تهران

اه ران: پژوهشگ). پژوهشي از محمدتقي راشدمحصل، ته1385هاي زادسپرم (وزيدگي
 علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
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