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   2، خدابخش اسدالهی  1سعید پورعلی
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 چکیده

شیوند  فع  قمییتی از لیلا اسی  کا درباره نهاد  ها و قواعد زبان فارسیی حح  عنوان دسیتور زبان فارسیی یاد میویژگی

بیا کیار  کنید  افعیاس سیییاده زبیان فیارسیییی بیا دلیی  حعیداد محیدودی کیا دارنید گیاه در معیانی مت یاوحی  می لیلیا خریی نقی 

ای و ضییینی افعاس  شییوندع عهوه بی ایب باید با ایب نهتا نیم مترکی شییدع کا شییاعیان گاه از بعد م اهیا اسییتعارهمیگیفتا

  - ی و روش حوصیی ی ااناهش حاضیی با ماالع  ثاار کتابخسیازند  پژوا از ایب طییق متب خود را بیلمیتاکنندع حمیاسیت اده

کندع پژوهش حاضیی با حولا با یمشییییب« ناامی بیرسیی چندمعنایی فع  »زدن« و »گیفتب« را در »خمییو و،  ححلیلی

   شیام،  دهد کا: افعاس »زدن« و »گیفتب«می، نشیانشیراه  خانوادگی حیلی،  نایی  مقول  شیعاعی و اسیتعاره م هومی لیها 

گویان زبان فارسیی حویور دارد و شیام  چندیب معنای فیعی و یک معنی سیینیونی و میکمی همیتندع کا در نهب سیخب

شیود کا بیخی از نام  دهخدا معلوم میگییند  از حولا در لغ های معنی اصیلی قیار مینهنی همیتند کا در زمیه خانواده

حوان حوان ثن معیانی را در داییه شییییوس معنیایی ثن فعی  وارد کید  میمی  اند وایب معیانی در زمیه معیانی افعیاس قیار نگیفتیا

شناسان و فیهنگمتان  حعداد محدود افعاس ساده زبان فارسی اس   زبان،  ادعا کید کا یهی از دالی  چندمعنایی بودن افعاس

 گویان قیار دهند شدن با مصدر لعلی( در اختیار سخبانند افعاس لدیدی )از طییق ساختاحوزبان فارسی می

 خمیو و شیییب ،  چندمعنایی افعاس،  فع ،  دستور زبان فارسی:  هاکلیدواژه

 مقدمه

،  یکا داسیتان عاشیق شیدن پادشیاه بمر  سیاسیان اسی  ییانیشیاعی بمر  ا،  ینوشیت  ناام بیییداسیتان خمییو و شی 

در قین شیشیا    یانیبمر  ا  سییایشیاعی و داسیتان  ی  ناامکندیم   یرا حها  بیییشی ،  یو شیاهماده ارمنمیتان میخمییوپیو

  د یکا بعد از او مولب حقل  ی  اای مشییهور ناامانددهکی  دیحقل  یاز و  سیییاییدر داسییتان،  یشییاعیان بعد از و  اسیی  یهجی

، بیییخمییو و شی ،  و مجنون  یلیل،  االسییارمنند از: مخاقیار گیف ع پنج گنج اوسی  کا عرارت  انسییایاز داسیتان  یاریبمی 

  ش ی امی در اشعار او و سرک شاعی  بیو ا  یاس  ثگاه با ممائ  روز و اسهم و علوم بهغ  یشاعی یو  اسهندرناما ،  هییه   پ

از پژوهشیگیان واق  و   یاریبمی    مایاو دسی   هایو ممیائ  درخور حولا در مناوما  هایدگیچیکامهً مشیهود اسی   ولود پ

 بودن ثاار او کشف شود  میرازثم   یاس  دالباعث شده

 ی ینو و دلپمیند و حصیو  بیو مویام  یخاص حازه و ابداع معان  راتیحیک  جادیدر انتخاب ال اظ و کلیات مناسیب و ا  ناامی

و اسیتعارات ماروع و   هاتیو اشیخاص و با کار بیدن حشیر  ع یطر فیو دق  در وصیف مناری و حوصی    یحخ ییویبا ن  اتیلمئ

 (  809: 1352،  )ص ا  اس افتاین  یییاس  کا بعد از خود نا  یدر شیار کمان، نو



 ی یحعاب  بیرا در قالب بهتی  یدیاسیی  حا بتواند سییخب لد  یواژگان و معان بیهیواره در صییدد انتخاب بهتی  یشییاعی هی

از   ی  ناامکندی( عدوس نییزبان فارس  هایییو حوانا  اتیخصیوصی ،  )قواعد  فارسیی زبان  دسیتور از  هاثن  انیکندع و در ب  بییحر

اکنون با  یایز  ابدعییدسی  م میمهاع ن  بیارائا دهد و با ا بینو  لبدر قا  یدیدارد سیخب لد  یاسی  کا سیع  یلیلا شیاعیان

مشیهود اسی  و هیچنان مقروس  ،  ثن بیو نو بودن مویام  یهنوز حازگ، مناوما  بیسیالا از سییودن ا  بیچند   ولود فاصیل

  اس   بیخاطی و دلنش

 پژوهشپیشینة 

اسیی ع اما  ای نوشییتا نشییدهمقالا،  در راباا با مقال  حاضییی )بیرسییی چند معنایی افعاس در خمیییو و شیییییب ناامی(

 کنیا:میها اشارهثناس  کا در نی  با ق  بیرسی شدهبا طور ممت،  چندمعنایی افعاس در زیان فارسی

فع  سیرک    چندمعنایی، »ای با عنوانمقالا،  1395در سیاس  ،  دوسیتان و زهیا روحی بایگی  ثقای غهمحمییب کیییی1

بی اسییا     در ایب اای فع  زدن با عنوان هیهید فع  میکب سییرک زدن  اند را بیرسییی کیده»زدن« از دیدگاه شییناختی«  

 اس  نایی  شناختی بیرسی شده

شیره  معنایی  »عنوان   ای بامقالا،  1394در سیاس،  دوسیتان و بابک شیییفغهمحمییب کیییی،  ثقایان محید عیوزاده  2

مند فع  گیفتب  در ثن با چندمعنایی در مقول  اصییوس اند ونوشییتا  «مندفع  گیفتب بی اسییا  انگاره چندمعنایی اصییوس

 اند پیداختا

نوشیییتا ای  ناما و مقالاپایان،  هیچ کتاب،  حاکنون،  در زمین  بیرسیییی چندمعنایی افعاس در خمییییو و شییییییب ناامی

 اس  نشده

 لهظری و بیان مسئمبانی ن

رغا حعییف سییاده و ثشییهار  باشیید  علییا قابلی  بیان چندیب معنی داشییتاکا یک کل  چندمعنایی با ایب معنی اسیی 

 باید مترکی شد کا چندمعنایی لایگاه مهیی در معناشناسی دارد و رویهیدی ساده و مریهب نیم   ،  چندمعنایی

  یدر ماالعات معن  یدیلد  هویشی   شیدعمایح  ها یل یاز سیو  باربیتنخمی  یبیا 1987کا در سیاس    شیناختییمعن  هیدیرو

و   یلمییان  اتیکمیب حجیب انیکا در لی  یندگییدر نای م  یرا با مثاب  م هوم  یمعن،  یشیناخت  شیناسیانیباب کید  معن

در   گییم هوم بار د بیا  ییگی  شییه یدگییشییه  م  مییانگوناگون در نهب ان یکاربید زبان میمختلف و متعدد و ن  یحمیی 

 قیانمیان از طی  یمقوالت نهن  بیحیح بیشیودع با ایزبان منعهس م  انگویمورد اسیت اده سیخب  هایو سیاخ   یمقوالت زبان

  یو در نها  می یما ن  یو دانش لهان  اتیممیتق  و لدا از حجیب  ی(  معن367:  1379،  ی)صی و  یندگییاو شیه  م  اتیحجیب

 ( 39: 2007،  یارحسیحجیبا استوار اس  )گ کاربید و   یبی پا  یمعن،  کابیا

کا م هوم    شیودیمدور حصیور م  یسیاختار،  یچندمعنه واژ  ک ی  یِاز معان  متشیه    مقول یبیا،  اسیا  مقول  شیعاعیبی

، از کانون  یفواصلح اوت دارند در    یم هوم کانون  بیبا ا  یلیبا دل  ک ی کا هی  یمعان ییکانون ثن قیار دارد و سا  در نیوناشیپ

   یند یقیار بگ  یامقولا  سیاختار  بیدر چن  یمعان  بیا  شیودیمولب م  ی  شیراه  خانوادگیندیگیقیار م  یهیدا بیشیعاع ا  یرو



 یحییکیانون  گیاهیاز لیا  یمعن  ک یی از    شیب  ایی   ک یی کیا در ثن    دهیدیارائیا م  ییچنیدمعنیا  یِبیرسییی   یبیا  یمیدل،  نگیش  بیا

 ( 84: 1390،  )لیها  بیخوردارند

  یمعیف   یمعن یِهایهیزنجبی   یمرتن،  اسییتوار اسیی   یسییاختار مقولا را کا بی شییراه  خانوادگ، حیلی در رویهیدی دیگی

  ی مرنیا ،  ک یی   یکیا معن،  بیاشیییدداشیییتیا  از ثن  شیبحیا    ک یی   یاز معن  یمت یاوح  یِمعیان  حوانیدیواژه م  ک یی ،  مثیاس  ی  بیاکنیدیم

  ی چهار ال  یِمعن  یِییگشیه   یسیا مرنا  یِمعنسیا و   یِمعن  یِییگشیه   یدو مرنا  یِمعن،  شیودیمدو واق   یِمعن  یِییگشیه 

  ی از اعویا  یبعوی   انیکا شیراه  م  کندیعی  م گونا  بیا،  یاسیاختار مقولا  بیدر مورد چن  یثخی  اصی  شیراه  خانوادگ

  ی اوس با معن  یاز شیراه  معن شیتییچهارم ب  یسیوم با معن  یمعن  شیراه کا    طوراسی ع هیان  شیتییب گیید  یبیخ با  مقولا

، زبانواحد    ک یاسی  کا بیاسیا  ثن    ییحازه با چندمعنا  ینگاه  مندناام  ییچندمعنا،  گ    حوانیرو مبیا از  عسیوم اسی 

،  )حیلی داد ارائا ثن یبیا  یشناختیی  هابییحر،  حوانیم  مندناام  ییچندمعنا  یمیحرط با ها دارد و بیاسا  الگو  یچندمعنا

1995 :108 ) 

 برحسب مفاهیم استعاری ، چندمعنایی زبان

استعاره فقط  اس  کا   مایح شید  نهت  اصیلی ایب ناییا ثن  بار در کتاب لیها  و لانمیونایی  اسیتعاره م هومی اولیبن

  )لیها ع  دارای ماهی  اسیتعاری اسی   و نهب اسیاسیاً  بلها خود ح هی  عسیرهی زبان و متعلق با زبان ادبی نیمی یک ویژگی  

 عبان اسیتعاری بی پای  یک ناام فهیی اسیتعاری اسیتوار اسی لیها  و لانمیون بی ایب باورند کا ز(  37: 1394،  لانمیون

های معنایی  بلها حوزه  دعکیحوان از هی حوزه معنایی اسیییت ادهمشیییتیم نیی  بیای مثاس بیای بیان رابا  عاط ی و زندگی

اما اصیلی    عگییدیاسیا  حوزه سی ی صیورت م  درم حوزه عشیق بی،  در ایب مثاس  عایب قابلی  را دارند  سی ی(  مانند)  مشیخصیی

بلها در حوزه ،  د و نا در محدوده واژگانگنجنا در محدوده دسییتور زبان می،  کندو عشییق راباا ایجاد می  کا بیب سیی ی

 ( 54-55: 1389،  مهندید )ن م  راسخگییاستعاره قیار م

  ییزنجی محور  در  هاهواژ  ینیحاصیی  هینشیی ،  ییاسیی   چندمعنا  یو کامهً اح اق   یقرل  ینبیشیبدون پ  ییبیوز چندمعنا

چندمعنا    بیثن در سیا  کهم اسی ع بنابی ا  یمت اوت و رابا  م هوم  هایکهم و مورد اسیت اده قیار گیفتب کلیا در باف 

 و نامحدود اس     ینبیشیپ  یقاب یغ،  واژه  ک یداشتب  

 اهداف پژوهش

  یازیاسی  و ن  ای مشیهودلاممی   عدارند  یمت اوح  یمعان،  مالب با نهب مترادر شیود کا افعاس بیا  دیدر نگاه نخمی  شیا

لغات    هاینکی نشیده در فیهن    یاای متولا معان  ک یافعاس در    یمعان  قیدق  یامّا با بیرسی   می عین  نایزم  بیبا پژوهش در ا

،  گونیاگون  ینکی معیان  یمحیدود بودن افعیاس بیا،  درج شیییونید  هیانیامیادر فیهنی    یمعیان  بیثن دارد ا  یکیا لیا  اشیییوییم

  یبیا   بیییانتخاب داسیتان خمییو و شی    یکنند  دل  جادیا  دیلد  یمعان یرا بیا  ینیحا افعاس نو  کندیمقیشیناسیان را حشیوزبان

 انیب یکلیات و افعاس بیا  ینلانشییی محور  از و اسیی   سییازاسییتعاره  یشییاعی  یناام  ااسیی  کایب  ،  فع   ییچندمعنا  افتبی

 کید چندمعنایی افعاس را مشاهدهحوان  ع بنابی ایب در اای ایب شاعی با وضوح میدلوییسود م،  ماالب خود

 بحث و بررسی 



 «زدن»فعل 

اسیی  عرارت اسیی  از »وارد  زبانان با عنوان معنای میکمی ایب فع   کا در نهب فارسییی  «زدن»نخمییتیب معنی فع   

نام  دهخدا در  در لغ   «زدن»(  فع   3831: 1381، کیدن ضیییبا در چیمی یا وارد کیدن نییو و فشییار با لایی« )انوری

بودن و ، نامیمانکیدن، بیابییشیدن، چییهضییب سیها،  دزدیدن،  کیدنبیدن و حیلا، یورشرسیاندنکوفتب و ثسییب  معانیع

، نواختب ثالت موسییقی با کار  کیدن، قیار دادن و نصیبکیدن و چمیراندن، الصیا دسیافتب و زدنضییبان،  نرودندرسی 

 اس  رفتا

 در معنای اصلی و سرنمونی خود )برخورد و اصابت دو شیء( «زدن». 1

در بیی  حی  ایییچیو   بیهرم  غییزنیید 

 

 رددر از میلان بیث  دیسخب گو

 حیالیک    فی: کدییگیاو گو  یبیا میاه 

  (20: 1382، )وحیددستگیدی           

 از لیان بیثرد   ییشییی  ییزنید شییییشییی

 (70:  هیان)                                

اسی ع کا در معنی اصیلی و کیدهزدن اسیت ادهزدن بی دریا و شییشییی  های حیغفع  زدن را در لیلا،  در ایب ابیات ناامی

 اس  سینیونی خود با معنی زدن و بیخور کیدن دو شیء با ها 

 در معنی نوشتن  «زدن». فعل 2

را  قییلییا  بمییییتییا  ثفییییییب   طیییاز 

 

نی تیاد او بید   بیا شییییاپور ثن رب 

 

را    زدم بی نیام شییییاهنشییییا رقا 

:  1382)وحییییددسیییتیگییدی،            

16 ) 

نییی یتییاد کییاغییر  بیی  چییا  گیی  زد،   رقیا 

 (65)هیان:                                 

شیود کا افعاس زبان فارسیی گاه در معانی مت اوحی با کار  شیاعیان و نویمیندگان معلوم میاز حولا در ادب فارسیی و ثاار  

بیای مثاس ناامی در   عسیای بمر  ایب امی با خوبی ملیو  اس شاعی مثنوی  ،عار ناامیشکا از ح حّص در اچنان  عرودمی

کا در معنای فیعی خود یعنی نوشیتب   اسی کیدهزدن اسیت ادهزدن و رقازدن را با صیورت فع  میکب قلافع   ایب ابیات

 دهد معنا می

 در معنی ادّعا داشتن «زدن». 3

 هی ثنهس کم لهیان بیا او زنید سیییی 

 

 در ثب افتاد اگی خود همیی  شییهّی  

 ( 89  هیان:)                                

،  گیید و در ایب بی  با صیورت با شیخصیی سیی زدندر معانی گوناگونی مورد اسیتعیاس نویمیندگان قیار می  «زدن»فع   

 اس  با معنی ادعا داشتب با کار رفتا

 در معنی گفتن «زدن». 4



لیهییانیگیییی  شییییاه  اییلییدگیم   احییابییک 

 

 گوش با هیگوشا دو میغک گوش بی

 کا زد بی ه ی  کشیییور چهار حهریی  

   (12:  هییان)                                

صیییه گیی   بیی  نیوش   یزده  بیی   نیوش 

 (63  هیان:)                             

اسی  کا در غیی  در معنای گ تب مورد اسیتعیاس شیاعی واق  شیده  «زدن»فع   ،  صیه زدن،  در ابیات فو  افعاس حهریی زدن

 دهد ها معنی میمعنای اصلی فع  زدن یعنی ییخورد دو شیء با 

 شدنمتوسل  در معنی  «زدن». 5

 زدیا چون دیگیان دسی  نا در شیاخی

 

 اگی عشیییق اوفتد در سیییین  سییین      

 

 ز سییگیدانی حو اسی  ایب کا پیوسی     

 

 لب و دندانش از ثن در سین  زد چن     

 

 بمی  کا بیروی لم رطب چیمی حوان 

 (30  هییان:)                                  

 بیا معشیییوقی زنید بی دیگیی چنی      

 (32:  هیییییییان)                           

 زنا دسیییی بیا هی نیااهی  و اهلی می   

 ( 50هیییییان:)                                

 کیا دارد لعی  و گوهی لیای در سییینی     

 (2)هیان:                                      

مثهً در   عشییویامیکند موالااسیی  و در ثن گاه با افعالی کا چندیب معنا را القا میزبان فارسییی با کیرود افعاس موالا

 اس  کیدن با چیمی با کار رفتااس ع بلها در معنی حوس در معنی اصلی خود با کار نیفتا  «زدن»چند بی  فو  فع   

 کردن»زدن« در معنی بر قرار کردن و نصب .6

 چو خورشییییید از حصیییار اللوردی 

 

زردی   ز  دییوار  سییییی  بیی  زد   عیلییا 

 (43  هیان:)                                   

 . »زدن« با پیشوند بر، به معنی باال آمدن7

الریز بیزد لیم خورشییییید  از   سیییی 

 

ثییب لیشییییید   حیازه کید  را   لهیان 

 (104هیان:)                                  

  ع گییدکند و معنایی غیی از معنی اصیییلی با خود میمیها معنی افعاس فی شیییدن پیشیییوند با بیخی از فع با اضیییافا

معنی فع  با صییورت باال ثمدن ،  شییدن پیشییوند »بی« با فع  »زدن«شییود یا اضییافامیچا در بی  فو  مشییاهدهچنان

 ثید درمی

 کردنمنحرف  زدن در افعال مرکب در نقش همکرد فعل در معنی . 8

راه  زده  را  انییجییا  حییقییویییا   رخییش 

 

 فشییانده دسیی  بی خورشییید و بی ماه  

 (51  هییان:)                                  

 ای افتیاد در چیاه ها ایب از چشیییییا     



راه  اوس چشیییییا زد  ثن را روز   ها 

 

 بی قصیییب راه،  زده بی میاه خنیده

 

 ( 85)هییییان:                                  

 پوشیییان چون حورپینید ثن قصیییب

 (61)هیان:                                  

  کلیا  شیودینیصی   اسی  و صیی   ایاوس اسیا     اسی   کلیشیده   یاسی  کا از دو کلیا ممیتق  حشیه  یفعل،  فع  میکب

مانند: »خیاب   شودعیماف یدر یواحد یدو کلیا معن بیو »هیهید« نام دارد  از مجیوع ا  شودیماس  کا صی   یدوم فعل

 واریاما »د  عسیییاختند یواحد  یندارد و دو واژه با ها معن  یممیییتقل  یاز لماء ثن معن  ک یهی  ،  بیدر حیک  یایسیییاختب«ع ز

، بیاسیی  کا در حیک بیهیهید ا  یژگیلداگانا ولود دارد  و  یدو واحد واژگان، در ثن  یایز  عمیی یسییاختب« فع  میکب ن

:  1395، )خانلیی  دیثیبا کار م  یحنها با عنوان لمء صیف  ای  کندیمدایپ  ایاانو  یمعن ای  دهدیمخود را از دس  یاصل  یمعن

در لایگاه هیهید فع  میکب قیار گیفتا و در معنایی لدید در اشییعار شییاعی با رهور   «زدن»(  در ابیات فو  فع   127

 اس    رسیده

 در معنی نقش کردن و سکه زدن «زدن». 9

 پیرییداگی چون موم نقشیییی می

 

 ریم کا از پوالدکاری خصییا خون     

 

گیییید   نیقیش  حییا  مییا  میهیی  زن  او   بیی 

 (55:  1382،  )وحیددستگیدی             

پییوییم      نییام  بیی  زد  سیییهّییا  را   درم 

 (78)هیان:                                

اسی  و زدن در لایگاه  را در معانی اانوی  خود با کار بیده  «زدن، »شیاعی در بی  اوس و دوم از مناوم  خمییو و شییییب

 اس    کار رفتادر واژه سها زدن و مهی زدن با معنی نقش کیدن و کشیدن با ،  هیهید فع  میکب

 «بستن»در معنی   «زدن». 10

 گون بی مییان زد پینیدی ثسیییییان

 

 سییوادی بی حب سیییییب زد از بیا   

 

 شییید انیدر ثب و ثحش در لهیان زد  

 ( 77:  هییان)                                  

 کا خوش باشیید سییواد نقش بی سیییا     

                                    

 (82)هیان:

 در معنای کنایی در نقش همکرد فعل مرکب «زدن». 11

 بمیییی از خویش بی خویشیییتب زد

 

دلگیی اسیییی چیا لیای ایب  کیا بس 

 اسیییییییییییییییی لییییییییییییییای

زد  حییب  و  را  حییغییابییب  ثن   فیییوخییورد 

 (90هییییان:)                                    

 رای اسییی کا زد رای   کا بس شیییوریده

                                    

 (105)هیییییییییییییییییییییییییییییییان:



 ردر ها شییییده چون حلقی  ز  یشیییر

 

در حییلییقیی   بییی  زد  نییقییی  نییقیییه   بییا 

 (13)هیان:                                       

سیییلی   ،  ثن  یمعنا  یعنی،  دارد  یریحیک  ییمعنا  یاسیی  کا گیوه فعل  بیو فع  میکب ا  یح اوت گیوه فعل بیحی»بمر 

  یی معنا  یثن از محتوا  یو لمء فعل  س ییواحد معنا  ک یاما فع  میکب   ع(دنید  لایسیازنده ثن اسی  )مانند ف  یالما  یمعان

کیدن:  مانند: لن    طعیبمیی   یهادر فع   دنی-کا پمییوند    داردرا   یهیان نقشیی   یلمء فعل،  یانیاسیی   با بشییده  یخود حه

 ی  اگی با لاایکناسییت اده  ینیاز ثزمون لانشیی   ایحوانیم  یبودن معنیریحیک  صیحشییخ ی  بیادنیکیدن: نالنالا،  دنیگیل

 ( 33: 1384،  ی)طراطرائ  ا«یمتیرو نابا فع  میکب روب،  بتوان قیار داد  یگیید ههی واژ  ییفعلیلمء غ

 «کردن»در معنای  «زدن». 12

 چشیییییا لوالن زد زمیانی بیا گید  

 

فی  یطیوافی ثن  بیی   گیلشییییب   یوزهییزد 

 

نید  انیدر ده  نشییییان  دییده   ی از کس 

:  1382،  )وحییییددسیییتیگییدی             

77) 

ثبی  انیییمی  روشییییب  دییید  یگیلشییییب 

                                    

 (80)هیان:

 «نواختن»در معنی   «زدن». 13

موسیییی ثه  میکیییانچییا   زدوار 

 

راه    مییمیغینّیی   زد میوسییییییقییار 

 (98  هیان:)                             

دارد و  را سیینیونا  یِمعن  یعنی،  خود  یاهمیتا  یِمعن  یاهی کلیانایی  سیینیونی لیها  بی ایب اصی  اسیتوار اسی  کاع  

 واحد  یابا کلیا  حوانیدارند و م  متقاب   ارحراطثن همییتا با ها   قیطیاز ،  دانمت اوتها  با   یاندک  کلیا بیا  یِمعانهیچند  

 بیا  در   سییازندیم  یکبم  یامقولاو   دهندیم یحشییهی  ااشییره،  کلیا  ک ی  متعدد  یمعان بیحیح  بیبد  کیداشییاره  هاثن با

 با  عدهندیم یحشیه  یشیعاع  یسیاختکا    کیدفیض حوانیمو   شیوندیم  منشیعب  یمیکم  یِمعن  ک ی  از  مختلف  یمعان،  مقولا

عام    قواعدبا   هاگونابیا(  6: 1395،  ع روحی بایگیندوسیتایییکید )نامیم  یشیعاع  مقول سیاخ  را  بیا  ها یل   یدلبییه

  ها بمیط  بیا اماع  شیوندفیاگیفتا  ک یبا   ک ی  دیباو   اندافتایبمیط  یبلها با صیورت قیارداد  عاندامدهینبا دسی  یاز انگاره میکم

  یهیا انگیارهو    یمیکمانگیاره    بیب  ارحریاطامهیانیات بمیییط و    کننیدهبییحع،  یمیکم  انگیاره   میییتنیدنی  یحصیییادف   یرو  چیه  بیا

،  د )لیها  کنیمفیاها  ییمعنااصیوس عامِ بمیط  یبا اضیاف  بیخ یانگاره میکم را  افتایبمیط  یمعان مشِیانگ   اسی افتایبمیط

1390 :91 ) 

یری از رویهید  گیفی ع بنیابیایب حیکنیادییدهبیافی  و هینشیییینی معنیایی را  نریایید حیرایی   «زدن»در ححلیی  چنیدمعنیایی فعی   

  در   چندمعنایی  پدیده از  حییحا حوصییف کام   سیازدعمیقادر  نگارنده را  شیناختی و هینشیینی معنایی  معناشیناسیی واژگانی

مشیهود اسی  کا فع   ،    در ابیاحی کا از مناوم  خمییو و شییییب نکی شیدددهدسی  با  چندمعنا  افعاس  سیایی  و  فع  ایب



دهد و معانی دیگی مینای سیینیونی و میکمی ثن را حشیهی کا بیخورد و اصیاب  دو شییء معدارد،  معانی مختل ی    «زدن»

هایی های غییمیکمی همتند کا مصدا  خاص ثن معنای سینیون نیمتندع بلها فیوع ثن بمط میکمی یا گونانیم در بمط

حی یافت  افعاس با معنای سییینیونی نمدیک بیخی از معانی ضییینی و بمییط،  ناشییناختیبا حولا با ناییا مع  از ثن همییتند 

ثن با کار    یو سیینیون  یفهی   یپا  یلم معنا  ییدر معنا  یاگی فعل  گییند های بعدی مشیابه  قیار میبیخی در الیا،  همیتند

  ی فع  اصیل  یصیورت معنا بیدر ا  شیودیم  جادیدر کهم ا  یبیلمیتگ  یدر زبان متداوس شیود نوع ییحعر  بیرود و رفتا رفتا ا

در ابیات مورد بیرسیی معنی بیخورد و اصیاب  دو شییء در حها معنای     یدگییفع  مورد نای قیار م  یفهی  یدر حها مرنا

نام  دهخدا نمدیهی معانی  سیینیونی فع  مورد اسی  کا در میکم معنی ایب فع  قیار دارد  از نای نگارنده و با حولا با لغ 

،  کیدن،  شیدن، متوسی منحی  کیدن، نواختب،  کیدن، سیهادیگی نمیر  با معنای سیینیونی با حیحیب: نصیب و بیقیار کیدن

شیود کا بیخی از ایب معانی از لیلا: مینام  دهخدا معلوم ادّعا داشیتب اسی   کا از حولا در لغ،  باال ثمدن، نوشیتب،  گ تب

اسی  و قابلی   نام  دهخدا درج نشیدهدر لغ ،  ادّعا داشیتب،  باال ثمدن،  نوشیتب،  گ تب،  کیدن،  شیدن، متوسی کیدنمنحی 

 شوند د کا در زمیه معانی فع  زدن مایحایب را دار

 «گرفتن»چندمعنایی فعل  

فعلی  «،  گیفتب»دهد فع   میشییاناسیی  کا نمعنی بیای ایب فع  حعییف شییده 84 در فیهن  سییخب سییخب انوری

،  اای کیدن،  کیدن، شیوعثوردنکیدن و با دس م  دهخدا گیفتب در معانیع دریاف نااس   در لغ پیکاربید در ادب فارسی  

، پی کیدن  با حصییّ  درثوردن و حمیخیی کیدن،  پوشیانیدن،  یدنک، فیضکیدن، انتخابکیدن و مورد عتاب قیار دادنمؤاخره

 اس  ع نوشتا شدهکیدن، پنداشتب و حلقیکیدن، سلبکیدنکیدن و الاره، کیایاگیفتبو فیا

 «آوردندستبه»  و  «دریافت کردن»و اصلی خود به معنای   «سرنمونی »در معنی   «گرفتن». 1

گی گشیییب  زو  خییدا  فییمییان   ییید بییا 

 

راسیییت کیاو  پیر  یچو هی   ید یدر دس 

 

 اسییی   ییدلپر  یشیییگ ت  یخدا گ ت 

: 1382،  )وحییییددسیییتیگییدی            

57) 

گی نیگیید،  ییلیهییان  را  او   یدییلیهییان 

                                    

 (79)هیان:

بیا کیار  ثوردن  دسییی را در معنیای سیییینیونی و اصیییلی خودع درییافی  کیدن و بیا  «گیفتب»نایامی در ایب ابییات فعی   

 اس  کیدهاست ادهاس ع امّا در ابیات نی  ایب فع  را در معنای فیعی و یا با عرارحی بهتی در معنای اانوی  خود بیده

 «اثر کردن»در معنی   «گرفتن». 2

نییییییییید  مییب  چیییام  حییا  دم   مییدم 

 

 کیا در موسیییی دم عیمیییی نگیید  

 (38  هیان:)                                

 «پذیرفتن»نقشدر معنی   «گرفتن». 3



 سین ام کا گی بیمب زنیمب ثن شییشیا   

 

ننی    و کنیتا گیید لهیان  نیام   ز 

  هیییییییان:)                                  

11)  

 «دادن»نسبتدر معنی   «گرفتن». 4

 مگی شیییاه ثن شییی یاعی  درپیریید

 

نیگیییید   وی  بیی  را  رفیتییا   گینییاه 

:  هیییییییان)                                

46) 

 «سنجیدن»در معنی  »گرفتن« . 5

گیید خویش  چشیییا  ز  انییدازه   گی 

 

گیید  بیش  ثهو  صیییید  ثهویی   بی 

  هیییییییان: )                                  

52) 

 «گرفتن»در پیشو    «آغاز کردن»در معنی   «گرفتن». 6

 میندیشباش و لم شیادیحو خوشیدس

 

پ ثن   گیفتنید   یییانیپشییی   شییییایبی 

 

 کیا مب یهیدس گیفتا کیار در پیش 

 ( 55  هییان:)                                 

انیاخوان  گیفتنید   یبی ثن صیییورت 

 (63)هیان:                                

امی با دلی   همیتیا و ایب با فارسیی با چندمعنایی واژگان موالادر زبان  ،  کا در مرانی نایی پژوهش نکی شیدهیچنان

اسی  و یا شیاعیان و نویمیندگان با دلی   بیای بیخی از معانی واژه مخصیوصیی حعییف نشیده عحعداد محدود واژگان زبان اسی 

 بیند می  نوشت  خود از ایب واژگان بهیهلرابیّ

 

 «شدن»  در معنی همکرد فعل مرکب به معنی  «گرفتن». 7

 نگییم در شییییدن ییک لحایا ثرام 

 

 میغیان پی کنا وام  ز گوران حیک، ز 

:  1382،  )وحییییددسیییتیگییدی            

14) 

 «گرفتن»وامدر معنی   «گرفتن». 8

سییینیی  اللیوردی گییفیتییا   هییای 

 

 گ  سیییخیّ وزردی هایز کمییوت 

 (56هیان:)                           

 «برداشتن»در معنی   «گرفتن». 9

 خجمییتا کاغری بگیف  در دسیی  

 

 بعینا صیورت خمییو در او بمی   

 ( 59:  هییان)                              



 چون زاغان کهمیییار  دهیپوشییی ایسییی

 

پییا در  خیود  خیون   مینیقییار   یگییفیتییا 

 (97)هیان:                                

   «کردنترک»و در جایگاه فعل پیشوندی با پیشوند بر به معنی    «کشیدن»به آغوشبه معنی   «گرفتن» .10

بیگیفتب دس  او  از  میییداد  دس   نییا 

 

دلییدادگی از  گییفیتیش   یشییییا  بیی   در 

 

 شیییایمیییتش انیدر بی گیفتبنیا می 

 (60:  هیییییییییییان)                    

گیییفییتییش  گییوهییی  در  فییی   حییا   قییدم 

                                

 (102)هیان:

 کردن«»گرفتن« در جایگاه فعل پیشوندی با پیشوند بر به »معنی . 11

 حمیییابی بیگیفی  از روی حیدبیی 

 

بیازی  ز  ثگیا  حقیدیینرود   هیای 

 (79:  هیان)                         

  شیوند یباشید  با افمودن پسیاختا شیده  شیوندیپ  ک یفع  سیاده و   ک یاسی  کا از    یفعل،  یدر زبان فارسی   یشیوندیفع  پ

گی حوان اسی  کا نشیان  ییهندواروپا  یهانازب  یهایژگیو  بیحیاز مها  یهیفع     شیروش زا  بی  اشیودیمفع  عوض  یمعنا

، re ،trans  ،de ،com/con/co/col  ،sub  یشیوندهایبا پ حوانیم  یمی ینیونا، در انگل یبیا عهاسی  اسی نازب  بیا  یباال  یندگیزا

out ،ex ،in  ،en ،up( 127-120:  1395انوری،   :م)ر   کنندیبار م  ایبا فع  پا  یدیلد  یهی کدام معنکید کا  ، و     اشاره 

 «جلوگیری و انسداد راه»در معنی   «گرفتن». 12

گییفیتیب  را  خمییییو  راه  نیتیوان   کییا 

 

گییفیتیب  را  نیو  مییا  عیقییده  در   نییا 

 (هیان)                                      

 «گرفتن»پیشی در معنی   «گرفتن». 13

را   گیییممیییپیییی  از   خیییییمی گیییفیی  

 

درمی  دیو  چشیییا  حیمی بییا  ز   شیییید 

 ( 84: 1382، )وحیددستگیدی             

 «شدن»معنی در  «گرفتن». 14

 زمیب را گی بگویید کیای زمیب خیم 

 

رییم   بیی  رییم  گییفیتییا  بییینیی   هیوا 

 (91:  هیان)                                

 «کردن»پیدادر معنی   «گرفتن». 15

 هیا کیدنید بی پیایخیییاز هی سیییو  

 

 گیفتنید از حوالی هی کمیییی لیای  

: هیییییییان)                                   
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 لهان هندوسییی ، حا رخت  نگیید 

 

 مگییش سییمیی  حا سییخت  نگیید 

 (109:  )هیان                              

 کرد فعل مرکبدر جایگاه هم «گرفتن». 17

 ید ینوشید، نا با کس لام گ  ینا م

 

 ید ینا شییب خمییرد، نا روز ثرام گ 

 (70:  هیان)                              

دارای معانی    ،اژهباور ولود دارد کا هی  م اهیا یک وایب ،  شیناختیشیناسییشیناسیی کهسییک در معنیبیخه  معنی

های لانری با و بیخی دیگی نیونا  سیی  نیون  بهتیی بیای ثن واژه باشییندو بیخی از ایب معانی میهب ا  مشییتیم نیمییتند

، معانی شیعاعی  دند کا معانی مختلف یک معنی چندمعناکیهای معنایی بیانشییار ثیند  بیوگیب و لیها  با اشیاره با مقولا

دوسیتانع روحی  اند )کییییمقول  شیعاعی با حولا با یک معنی سیینیون سیازماندهی شیدهدهند و اعویای ایب  میرا حشیهی 

بی نوشیییت  خود را دلنشییییب و شیییاعیان با اسیییت اده از صییینای  اد(   vide.geeraet, 2006:109ع با نق  از5: 1395،  بایگی

یگمینی چندیب معنا  ا  کا شاعی با لدر ایب مقالا بیشتییب صنعتی کا در اختیار شاعی اس  استعاره اس   عکنندمیبیلمتا

 اس   هاثندر یک ل ظ در صدد بیان معانی ضینی و فهیی  

شید کا اسیتعاره م هومی فقط یک ویژگی سیرهی زبان و متعلق با زبان ادبی نیمی ع بلها خود در مرانی نایی مایح

هایی  ار م هومی بی اسیا  نگاشی سیازماندهی سیاخت،  ح هی و نهب اسیاسیاً دارای ماهی  اسیتعاری اسی   طرق ایب دیدگاه

« در معانی مختل ی  گیفتب»فع   ، های م هومی اسی   با حولا در ابیات بیرسیی شیده از مناوم  خمییو شییییبمیان حوزه

شیاعیان بمر  کمیانی همیتند کا با ،  بودن دایی هواژگانی نهب ناامی حهای  دارداسی  و ایب امی از گمیتیدهبا کار رفتا

ات زبان فارسیی در صیدد ایجاد بهتییب قالب بیان مالب باشیند و ناامی یهی از شیاعیانی اسی  کا با ثشینایی کام  از لغ

های زبانی و م هومی بهتییب معانی را در  اسیی  و با ایجاد اسییتعارهبا خوبی از عهده ایب کار بیثمده نهب حنوع طلب خود

در    «گیفتب»در ابیات نکی شیده و معنای فع   ،  اشیناسیاناسی   با حولا با نایی  شیعاعی معنکیدهت بیانقالب بهتییب کلیا

گویان زبان فارسیی ولود شیود کا معنای سیینیونی و میکمی فع  گیفتب کا در نهب سیخبمینام  دهخدا مشیخصلغ 

نام  کا ماابق با لغ   اندمعنایی با خود گیفتا،  عانی دیگی در سیای  ایب معنیکیدن چیمی از کمیی اسی   م، دریاف دارد

،  سییینجییدن ،  اای کیدن،  گیفتبانید از: ثغیاز کیدن و پیشییییدهخیدا و نای نگیارنیده معیانی نمدییک بیا معنی میکمی عریارت

گیفتب، دادن، شیدن، کیدن، بیداشیتب، پیشیینمیر ،  پرییفتب، نقشکیدن، فیضللوگییی و انمیداد راه،  گیفتب، وامکیدنغارت

 کیدن اس  دن، حیمکشیپیدا کیدن، با ثغوش

 گیرینتیجه

دهد  در ادبیات فارسییی شییاعیان و نویمییندگان از  فع  از لیلا مراحث زبان فارسییی اسیی  کا از نهاد لیلا خری می

کنند  در  عانی را در قالب بهتییب شیه  بیانکنند حا بتوانند سیرک نویی ایجاد کنند و مکلیات و افعالی خاص اسیت اده می

یک فع  معانی فیاوانی دارد کا حح  عنوان چندمعنایی افعاس قاب  بیرسیی اسی   در پژوهش حاضیی ایب زبان فارسیی گاه  

خانوادگی حیلی اسیتعاره م هومی و شیعاعی لیها  و نایی  ها،  های معناشیناختیمحور از افعاس زبان فارسیی بی مرنای ناییا



کنند و استعاره فقط با میستعاری افعاس و کلیات است ادهی ااز معان،  یابی با موامیب عالیشیاعیان بیای دسی ،  بیرسیی شید

شیود بلها در بعد معناشیناسیی نیم قاب  بیرسیی اسی   ناامی در موارد بمییاری بیای بیان مراحث  ممیائ  زبانی میبوط نیی

دیگی   کند کا یک معنی در حها معنی سیینیونی و اصیلی و معانیمییک فع  در چندمعنی مختلف اسیت ادهادبی خود از  

گییند   قیار می  ه  خانوادگی با دیگی معانی همتند،در حها معانی فیعی کا در حملم  نمدیهی با معنای سینیونی و شرا

ای دارد و لدای از حجیبا و دانش لهانی ما نیمیی   چند معنی  شییناخ  ما از لهان در شییناخ  معنای افعاس نقش ویژه

 ها با محدود بودن افعاس فارسییی وم اهیا نهنی افعاس میبوط اسیی  و   ها با ابتهار نویمیینده در بیان،  بودن یک فع 

حاص   د  گویان قیار دهشناسان باید افعاس نوینی را بیای بیان معانی متنوع در اختیار سخبفیهنگمتان زبان فارسی و زبان

حوان با اسی  و میارد نشیدهنام  دهخدا ودهد کا بیخی از معانی بیرسیی شیده در افعاس مورد نای در لغ میپژوهش نشیان

 کید ها را در زمیه معانی افعاس محموبثنشناسان  نای معنا
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