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 چکیده

تران مباا   کدد و اکی از پیچیدهمی ی گذشدت،، اا  و یادده بح هاناشددن کاری اا بروز االتی، در زمفعل، از واقع  

روند  کار می دسدتوری زبان فارسدی اسدکل کل ات و افعا  در محور انتخابی، گاه در معدی ا دلی و گاه در معانی فروی خود ب،

ک، در زبان فارسی،   گر اان اسکشود؛ اان موضوع بیانیشکار می هاینو در ارتباط با محور ه دشیدی، معانی فروی و ا لی  

  معداای نام دارد؛ شدوند؛ ووود معدای وااد در نددان کل ، در بافک خا دی همتواندد توسد  کل ات مختل  بیانمعانی می

با ووود    ووادلفارسددی از نددان فعل متواوت برای بیان ام معدای وااد سددود میبدابراان شدداوران و نواسددددگان زبان  

  یدانو ریتا تعاب  دهدیماوازه  سدددگانابلک، ب، نو  زند؛یافعا  را پس ن   نااز ا  م ایچه  یلغات، زبان فارسد  رةادا  یگسدتردگ

  - ل پژوهش ااضددر با روت تحلیلدنیثار شددودر    گ افورگراند  مک  در روانی وباو   ها،  و بدابر نظراة فرمالیسددککددد  خلق

معداای برخی افعا  مووود در متن داسدتان خسدرو و شدیران نظامی را با توو، ی، هما،ناختو دیوی و اسدتواده از مدابع کتا 

  معدا ترادف تام، بین افعا  هم  دهد ک،میکددل اا دل پژوهش نشدانمینامة دهخدا، بررسدیب، معدی افعا  ثبک شدده در لغک

های  معدی زبان فارسدی در  دورت اردور در بافکشدودل بین افعا  هممیباشدد ب، ندرت دادهووود ندارد و اگر ووود داشدت،

  شدودنامة دهخدا مشدهود میدر لغک  هاینمعداای نسدبی و تقرابی ااکم اسدکل از تیبیق افعا  رکر شدده با معانی  خاص هم

 تواندد وزء معدای اان افعا  قرار گیرندلووود ندارد و اان معانی می  ک، معانی ض دی برخی از افعا  در اان فرهدگ 

 معداای، خسرو و شیرانل  زبان فارسی، فعل، همکلیدواژه:  

 مقدمه

شرح  ک، یب  6500اسک، ک، در    یگدجو  ینظامپرداز،  یمدظومة واشقان، و ارزش دد شاور مثدون،  اریداسدتان خسدرو و ش

ل شداور پس از  کددیمکارا اکا  ناریشد ،  یبا شداهدخک ارمد یو  یواشدق   یو ماورا زاخسدروپرو،  یاا  پادشداه بزر  سداسدان

شداور و    یاسدکل نظامویا کردهلدگز،  ابن ان مح د وهان پهلوانالدا، ین را ب، اتابم شد س576مدظوم، در سدا     ناات ام ا

  یاسدکل وشدداخت، شدده رانادر ا  سدراایداسدتان یشدوایاسدک ک، با ودوان پ  یدر قرن شدشدم هجر راناا یتوانا  سدرایداسدتان

مشدهور   یبزم  -یلی، ک، در سدرودن اشدعار ت ثشدودمیمحسدو   یو از اسدتادان بزر  زبان فارسد   یاز ارکان شدعر فارسد   یکا

را ب،   یلیک، توانسدت، شدعر ت ث اسدک  یشداور گان،ا  یاسدک؛ اماا ویغاز نشدده  یبا نظام  پردازیک، داسدتاننابا ووود ا  ؛اسدک

متداسد  و متدوع، موو    یبالغ  عاو اسدتواده از  ددا  سدراایدر داسدتان یو  یدروة تکامل برسداندل مهارت واال ناواالتر

او را ب، ودوان    یاریو شداوران بسد   ردیاز شداوران بعد از او قرار گ  یاریبسد  وو،مورد ت، یو  یپردازاسدک ک، هدر داسدتانشدده

خود، ماندد   وةیکامل شدد تبا ابداع و   یو لددارا بسددرا  ایهانااو داسددت  قاقرار دهدد و ب، طر  پردازیر داسددتانخود د یالگو



بدابر وادت اهل زمان  ،  یو  لاسک،افتاو خاصا خود دسک   یب، سبم شخص  یو فردوس یازو ل، سعد  یشاوران بزر  فارس

  چیب، ه  یاک ک و ورفان و ولوم وقل  یاز ا دو  و مبان  یاریوافر و بسد   یورب  باتیواژگان و ترک،  یاز یوردن ا دیالاات ول 

در اشدعار خود    م ابار  االتیخ  دنیو گدجان  نییوردن مردام  ک، در  یسدب  و با توو، ب، دقک فراوان  نیه  ابا نکرده و ب،  یرو

و    میمیبوع و قدرت او در تدظ  یمعان  رادااا  مهارت او در ا نابا ا ؛اسدکشدده  دهیچیدشدوار و پ  اریبسد   هداشدک، سدخن او گا

 (ل2  :1356) وا،    ردیقرار گ  دیمورد تقل  یزودخود باو  شد ک، یثار او ب،  یهاناها و داستمدظوم،  یترت

  دش ادر یفر  کیادر دو اوزه؛ خالق  یو  یدددگایفر نا داا  سدبم اسدک، و ا  یشداور  یک، نظام دیایمباا  برم نااز ا 

  ی مداسددب  ریخود از واژگان و تعاب  هاییدر سددرودن مثدو،  یاسددکل و  یلوظ؛ قابل بررسدد   دمانیدر ن  یمعدا و رخائر واژگان

ل خود در  خوردیمب، نشددم زیبلک، در افعا  مووود در یثار او نشددعر، امر ن، تدها در واژگان خاصا   ناک، ا  کددیماسددتواده

میل  را ب، وضدوح رکر   ناسدک ااردهکانیین را ب  یاز داسدتان بهرام گور ک، فردوسد   یدر رابی، با قسد ت  کرپیوکمدظومة ه

 کددلانیرا ب ایمیال  نو خواهدیندارد؛ بلک، م را  شدهک، قصد تکرار سخدان گوت،  کددیم

تا وصددارة   دهددیخود قرار م  ةماادسددک  را هاینو    برندیمر خود از واژگان زبان بهرهاثیدر خلق   دگانسدددانوشدداوران و 

خود ب، ارمغان یورندل هر  هایخواسدت،  یارزشد دد در راسدتا یرهن خود را در قال  کل ات ب، ور دة ظهور برسداندد و اثر

کل ات اشدداره دارد(    یکل ات )ک، ب، ودبة اسددتعار  یدیرا از محور وانشدد   یخا دد   باتیخود، ترک ژةابا مهارت و  یشدداور

بالغک و فصدااک گوتار    دهد؛ی( قرار میدینشد )هم  یریمحور زنج  یرا در کدار کل ات مداسد  بر رو  هاینو   کددیمانتخا 

نظامی از و ل، شدداورانی اسددک ک، در  دددااع بالغی داد    واژگان داردل ناا  دمانیو ن   یب، نحوة ترک  یبسددتگ  یهر شدداور

ری خود را دارد ب، ه ین دلیل در اان پژوهش اکی از یثار خ سددة وی، مورد بررسددی قرار  اسددک و معانی ابتکاسددخن داده

 اسکلگرفت،

 له و ضرورت پژوهشبیان مسئ

بدابراان، نواسدددگان با ووود او ا  اختیارات خود بااد ه واره   ؛های درونی ین باشددهر سداختاری بااد تابع قانون ددی

های تصدوری بررسدی  وارهمعداای افعا  با رواکرد شدداختی و طرحتابع قانون ددی دسدتور زبان فارسدی باشدددل در اان مقال، هم

زند و  ن افعا  را پس ن یامعداای افعا ، ادهد ک، نرا زبان فارسدی با ووود هماسدک و سدعی دارد ب، اان پرسدش پاسد شدده

 معداای نقش دارد؟و یاا شداخک انسان از وهان اطراف خود، در بروز هم  کددمیاستواده هاینه واره از  

 پیشینة پژوهش

شدداسدی، در اوزة اسدک؛ و بیشدتر مقاالت معدینام، و کتابی نوشدت، نشددهبا موضدوع وسدتار ااضدر، تاکدون مقال، و پااان

اسدک ک، در رال ب، اهما  های  دورت گرفت،معداای افعا  نیز پژوهشاسدک؛ اما در زمیدة همپددمعداای افعا  نوشدت، شدده

 پردازام:می هاین

و   یسددادة فارسدد   یهافعل  انیم  ایمعداانواع هم  یبررسدد ای با ودوان »، خانم سدددیده وبدالکرا ی مقال،1394در سددا   

معداای  اسدک و ب، هماسدک ک، در اان مقال، انواع فعل فارسدی را تعرا  کرده«، نوشدت،هاینمرک    ایِمعدا  -یمتداظر  دور

 اسکلپرداخت، هاینافعا  سادة فارسی با متداظرهای  وری مرک   



در سدی     یبافت  ایمعداهمای تحک ودوان »نام،، خانم نیکتا انتظام، با راهد اای کوروت  دووی، پااان1391در سدا   

کالم   معداای و نگونگی وااگزادی افعا  در بافکنام،، ب، تعرا  انواع همک، در اان پاااناسدک  ی« نوشدت،  زبان فارسد افعا

 اسکلشدهپرداخت،

معداای افعا  در مدظومة ای تحک ودوان »همنام،گرفت، معلوم شدد ک، تاکدون کتا ، مقال، و پااانهای  دورتبا بررسدی

 اسکلنوشت، نشدهخسرو وشیران«  

 مبانی نظری

شددددداسدددان تعدارا  گونداگونی از معدداای، بیدان ادم معددای واادد از طراق کل دات و تعبیرات گونداگون اسدددکل معدیهم

  الت ووود دارد:  معداای وبددی همدهد معیارهای متواوتی در طبق،میمعداای دارند ک، نشانهم

  معداای بافک اسددک ک، در هم کدد و بر اان باورتقسددیم می  و ضدد دی  یلیمقید، تحل  عداای را ب، انواع بافکم ددووی، هم

تحلیلی ام واژه با    معداایکار روندل در هم وااگزان اکداگر شدددوند و وای هم ب،،  توانددمقید، دو واژه در بافتی خاص می

معداای ضدد دی، دو اا  و درنهااک، در هم  یادشدد ار می معدی ب،های معداای ین واژه اسددک، هموبارتی ک، دربردارندة مؤلو،

شدود ک، در ین معدیِ  ام معدی ضد دی درنظرگرفت،  هاینک، برای کرد، در دورتیمعدی ضد دی تلقیتوان همواژه را میندد  

داند؛ اما  عداای را اکسددانی معدا میم(ل پال ر هم109  -108:  1383د ) ددووی،  باشدددضدد دی با اکداگر اشددتراش داشددت،

د  ای دقیقاً دارای ام معدی نیسدتدها ووود ندارد و هیچ دو واژهمیان واژه  معداای واقعی  بر اان باور اسدک ک، هماادروینِ

معدی واقعی کل ،    معداای ب،داند و بر اان باور اسدددک ک، همعداای را اکسدددانی معدی میم(ل لبدر، هم105:  1391پال ر،  )

معدای تام  شدددودل اگر دو وااد زبانی هم یناا دددل  گاهیچ دددورت، تقراباً ه  خواهد بود ک، در اان  معداای کامل اا تامهم

خواهدد    معدی نسبی ورت، دو واژه هماان  اوت اوی و تو دیوی اکسدان و برابر باشدد؛ درغیر،  باشددد، بااد دارای معدیِ بیانی

  معداای کدد ک، همو بر اان نکت، تأکید میداند  می  و میلق  تقرابیرا نسدبی،  داای  مع(ل الادز، انواع هم46:  2002بود )لبدر،  

ترتی   اان شدود؛ ب، یمعداای نسدبی با التوات ب، مسدةلة شد و  معداای تعرا  متقرابی را نبااد اکی پدداشدکل هم نسدبی و

ل  (36:  1391،   دووی)روند  شد ار می معداای نسدبی ب،باشددد، همک، اگر دو واژه در رابیة شد و  معداای متقارن قرار داشدت،

معدی  معدی هم  yو  x قرار گیرد،x نیز زارشدد و    y باشددد و y زارشدد و  x»اگر  واسددد: نمعداای نسددبی میدر تعرا  هم

 تعرا  های معداای  اوزه  داشدک ک، اان رابیة موهومی با التوات ب، مسدةلةبااد توو،  ،معداای تقرابیاندل« دربارة همنسدبی

های معداایشدان با هم  کم در اکی از مؤلو،گیرند، دسدکمی  دو واژه ک، در ام اوزة معداای قرار  ترتی  ک،شدود؛ ب، اانمی

ها وااگزان اکداگر  کاند، نتوان در ه ة باف معدی تقرابیمای را ک، با هم ههشددود، دو واژاند و ه ین امر سددب  میمتواوت

مقید و اا  معدی بافک  هماان نتیج، رسدددید ک، دو واژه را ک،  توان ب، میمعداای،  شدددده از هماسددداع تعارا  ارائ،  کردل بر

یورد؛ زارا هدگامی ک، در بافتی خاص  اسدددا    تقرابی ب، معدی بافکتوان همشدددوند، میمیمعدی بافک ضددد دی تلقیهم

ام    کمسددکدارای د  خاص  شدد ار یورد، ین دو اا ندد واژه در ین بافک ب،،  مقیدمعدی بافک  توان دو اا ندد واژه را هممی

ین    درام معدی ووود خواهد داشددک ک، ین دو اا ندد واژه   کماا ، دسددک  هسددتدد؛ اما دروینِ  مشددترکیمؤلوة معداای  

، بر  روندل افزون  شدد ار تقرابی ب،های  معدیهم  هاینشددود،  یمعدی با اکداگر متواوت خواهدد بود و ه ین تواوت سددب  م



ضدد دی    معداایتقرابی دانسددک؛ زارا در هم  معداایاز هم ایگون، ،توانضدد دی را نیز می  معداایمقید، هممعداای بافک  هم

رود و سداار معانی  شد ار میژه ب، شدود، تدها معدی مشدترش ین وااژه درنظر گرفت، مید وک، برای دو اا ند  ایمعدی ضد دی

اندد کد، معدیِ  معدیهم،  »ادم« تدهدا زمدانی بدا همو    »بیسدددک«  هدا بدا اکدداگر متوداوت خواهدد بودل برای ن وند،، دو واژةین واژه

و بدون    رودشدده معدی ضد دی ب، شد ار می  ااد واژةام از دو   ک، برای هر  ایباشدد؛ معدی  نظردام هاینضد دیِ »والی« برای 

،  الادز)  یاددیشد ار ن  اکداگر ب،  معدیِاان دو واژه هم،  هاینمشدترش برای   معدیِ  ودوان نظرگرفتنِ اان معدی ضد دی ب،  در

 (ل  90:  1391

 معنایی تام و یا مطلقهم

معداای  تران دلیلِ ودم مشدداهدة همهممرک  ووود ندارد؛ مه و سدداد  هایاز فعلام  هیچ    میان  تام  ااق  میلمعداای  هم

را ب، ام  سدک و هیچاداشدت،  ها را در خود نگ،ین اسدک ک، نظام زبان فارسدی ه ة اان فعل  ،های اادشددهمیلق میان فعل

 واژة ت  ارز  زبانی  د مؤاد ین اسدک ک، هرام از واادهای اان نظامخونوبة   اسدکل اان امر ب،دلیل ووود داگری بیرون نرانده

تدها  ق ن، معداای میلمهکددل  می  ااوا  زبان  نظامدر    وااد ین  ک،  اسدک  نقشدی  ه ان  زبانی  وااد هر واژة ارزت  دارندل  را خود

  نیسددک شددوند، نیز مووودمی  تلقیدی  معای ک، هموااد زبانی  دو  هیچ  میان  بلک،  ندارد؛ ووود ک مر  و  سدداده  افعا ن  میا

های ویدداً اکسدددانی ااودا کدددد و ب، بیدان داگر،  زبان، نقش  اگر قرار بود دو وااد درونِ نظدام ام (ل  10:  1394)وبددالکرا ی،  

پای هم درون نظام زبان ب، ایات    وااد هم  بود ک، هر دواقتصدادی می  باشددد، برخالف  درفةارزت ویداً اکسدانی داشدت،

پوشددانی معداای را  از هم  درواتیه و مرک   های سددادک، فعلک، مشددهود اسددک، با ووود ینبدابراان ندان  ؛دهددخود ادام،

معداای، تعلق دو فعل سداده و    پوشدانی کاملپوشدانی ب، اان روی کامل نیسدکل اکی از دالال ودم همهمهیچ  دهدد،  مینشدان

 )ه ان(ل ب، دو گونة زمانی متواوت اسکمرک   

 معنایی تقریبی هم

کم  معدی، در دسکمهای هووکهاای دانسک ک، امکان کاربرد اکی از فکاای تقرابی را نتیجة ووود بامعداگر ووود هم

هاای ووود  توان دراافک، بافک، میهاین  فارسیمرک  ه و  باشد، ینگاه با توو، ب، پیکرة افعا  سادووود نداشت،  هایناکی از 

بدابراان، بر اسداع ادواای ک، در یغازِ ه ین    ؛ووود ندارد  امکان کاربرد اکی از متداظرها  هاینکم در اکی از دارند ک، دسدک

  هاینیایِ  معداای تقرابی دانسدک؛ زارا دامدة باهممعداای مووود میان اان متداظرها را همهمتوان نوعِ  یشدد، مبخش میرح

؛ ب، اان  هایننحوی   هاییای افعا  و ه چدین واژگینشدیدی و باهمل متواوت بودن دامدة همبر اکداگر نیسدک  مدیبق  ویداً

معداای  هم  هاینیای ندارند و بین خوانی و باهمنشددیدی با کل ات داگر همها در زنجیرة همگذارد ک، گاه فعل، میامر  ددحا

 )ه ان(لهای معداای متواوتی دارند  از اان امر ااکی اسک؛ ک، افعا  واژگیتقرابی برقرار اسک؛ اان میل   

ها ب،  دورت کلی  معداایدلیل، از بررسدی داگر همشدود، ب، ه ینمیمعداای تام و تقرابی افعا  بررسدیدر اان مقال،، هم

 شودل اوتدا  می

 معنایی وارة تصوری در ایجاد همنقش طرح



های تصدوراددل دانش ما دربارة وهان اطراف ان،  وارهشدداسدی، طرحهای موهومی در رواکرد زبانسداخکتران  از و ل، مهم

بار  ای« برای نخسدتینوارهشدودل اان میل  تحک ودوان »نظراة طرحداری میهای مختل  در رهد ان نگ،وارهب، شدکل طرح

های مرتب  ب، هم اسدک؛ ک، ما درمورد شدیء  ی از مشدخصد،اواره مج وو،از سدوی بارتل،، میرح شددل ب، اوتقاد وی، هر طرح

های روزمراة خود تجربیات گوناگونی  (ل ما از طراق فعالیاک39: 2003شددوام )فیلد،  ای در وهان خارج متصددوار میاا پداده

های روزمراه،  ها و رفتارکدددل فعالیکمیها امکان درش موضدددووات انتزاوی را براا ان فراهمکدیم و ه ین تجرب،میکسددد 

شدود تا در رهن الگوهاای شدکل بگیرندل وانسدون ب، تبعیک  تعامالت اوت اوی و ارکات وسد انی، اسدی و واطوی مدجر می

هسدتدد ک، از طراق تجربیات    یانتزاوای تصدوری وارهوارة تصدوری« نامیدل او اظهار کرد ک، اان طرحرا »طرح  هایناز بارتل،، 

 (ل2-5:  1987وانسون، لش:  اند )نب، ووود یمده  هاناوس انی انس

اند و مااة خود در ااجاد واژگان نوان قرار دادهبسدیاری از شداوران و نواسدددگان، رخائر واژگانی زبان فارسدی را دسدک

ة ظهور  اسدک ب، مدصد اسدتدباط نشدده بوده  هاینای ک، تاکدون از اند با رکر معدای ضد دی بسدیاری از افعا ، معانیتوانسدت،

های  شدد، بدابر تعرا  فرمالیسدکمیبرسداندد؛ ااجاد معانی نوان در قال  افعالی ک، در گذشدت، ب، معانی داگری ب، کار گرفت،

های روسدی، در کتا  مشدهور  شدود؛ ک، شدکلوفسدکی، اکی از فرمالیسدکسدازی میروسدی، باو  ااجاد فورگرانداگ، اا بروسدت،

رهن ب، معانی و الواظ تکراری    هاینکدددل ب، اوتقاد  زداای ااد میین با ودوان یشددددداای  خود با ودوان رسدددتداخیز واژگان، از

دهد؛ بدابراان نواسدددگان برای ااجاد تغییر در شدگرد  ن یالع لی نشداناز خود هیچ وکس  هایناسدک و در قبا   وادت کرده

التذار و زاباای الزم را در رهن خواندده  هایننوشدتار    زداای کددد، ک،نوشدتار، بااد دسدک ب، ابتکار بزندد و ب، نووی یشدداای

کدد  میشددود؛ بدابر اان خواندده با دادن معانی نو، اا الواظ نوان، اندکی تأملااجاد کدد؛ با اان کار مک  در روانی ااجاد می

و معانی را در قال  واژگان  تا ابتکار نواسدددده را درش کددل نظامی در زمرة شدداورانی اسددک ک، الواظ و تعابیر نوادی دارد  

کدد، اان امر با بررسدی یشدعار او مبرهن  میدهد و از اکثر رخائر واژگانی لغات اسدتوادهوداد در اختیار خوانددگان قرار می

 شودلمی

 معنایی از هم  یی چندمعنا  صیتشخ

 ناو ا  ماریبگ را در نظر مختل   هندد واژ  دابا  ینامو در هم  ماواژه سدروکار دار  م ابا    ایعتقد اسدک در نددمعداپال ر، م

ب،   ینامو در هم  یمدخل و ندد معد  م ا  ایتا مشدخ  شدود ک، در نددمعدا  میدهمورد توو، قرار    ینگارامر را در فرهدگ 

بد،   ایمعددااز هم  ایندددمعددا   یتشدددخ  ارید بحد  در مورد مع  ناا  ،در ادامد   یل ومادار  یمددخدل واژگدان،  یمعدانتعدداد  

باشددد، با  برگرفت، شدده  یمختلو   یهاشد،امشداب، از ر  یها دورتباور اسدک ک، اگر  ناو بر ا  کددیماشداره  هاواژه  یشدداسد شد،ار

(ل م کن  119:  1391)پال ر،    میهسدت روروب،  ایباشددد با نددمعدابرگرفت، شدده  شد،ار  م ااز    اگرو   ماسدروکار دار  ینامهم

  ی شدداسد شد،را براسداع هاین  هایداده شدتریو ب ندهددارائ،  هاواژه  شدداسدیشد،ادربارة ر  یدرسدت  ممواهی  شدداسدانزباناسدک 

  مادارند، از   یخاک، با هم نسدبک تار  هاایگوک ک، اهل زبان، گاه ارتباط واژه  توانیم   اتعار نا؛ با ووود افرهدگی باشدد

سدتدد،  ین  یکسدانا  شدةار  یک، دارا  هاای داد  اسدک؛ ک، گاه واژه  زیمیل  ن  ناا بروکس  و نشدوند؛  متوو،  اندشددهگرفت،  شد،ار

معدداای و شددددداخدک راشدددة افعدا  و کل دات بداادد از  برای تشدددخی  ندددمعدداای و هم ارتبداط بدداندددل  یدارا  یاز لحداظ معدان



  شداسی یمعد ه چدان در  نامیو هم  اینددمعدا انیم زات ا  جاداباور اسک ک، ا  نابر استا ،  اکر  گرفکلشداسان ک م معدی

او  مربوط ب، مالاظات    اریل معشدددودیمدر نظر گرفت،  نامیاز هم  اینددمعدا   یتشدددخ یبرا  اریل دو معماندیم   یبالتکل

  شد، ار  م ابا هم مرتب  باشددد و برگرفت، از    یخاک، دو واژه ب، لحاظ تار  یک، در  دورت  یترتنااسدک؛ ب، ا  شدداختیشد،ار

  هایباشددد، با واژهبا هم نداشدت،  شدداختیشد،او ر  یخاارتباط تار  چیه  بود و اگرمیواژه خواه  م ا  ایباشددد، شداهد نددمعدا

ک، اگر دو واژه ب،   یترت  ناا ب، اسدک؛ واژه  دو  کمدسدک  ایارتباط معدا ،دوم مربوط ب  اریداشدکل مع مخواهی  سدروکار  نامهم

ارتبداط    چیواژه بدا ندددمعددا هسدددتددد و اگر ه  م اد بداشدددددد، پس ین دو در واقع  داشدددتد،  ایبداهم ارتبداط معددا  یزمدانلحداظ هم

 (ل111: 1383،  ی) وو  هستدد  امنباشد، پس ین دو واژه هم،دو واژه ووود نداشت  انیم  ایایمعدا

 بحث و بررسی 

 معنایی چند فعل در معنی طی کردنهم

 . بریدن در معنی طی کردن1

مدی کدواکدد   بدرج   بدرادددمگدهدی 

 

 بد، گداه کوه کدددن یهدین سدددم 

 

بد  ره  بد   ابددانیدد بدرنددده   ابددانیدد در 

 

مدی  مدالئددم  سدددتدر   درادددم گدهدی 

 (35  :1382،  )وایددسددتگردی          

دم خددیددزران  بددرادددن  دراددا   گدد، 

 ( 54)هدد ددان:                             

 بد، کوهسدددتدان ارمن شدددد شدددتدابدان

 (56)ه ان:                             

 رة یدر زنج  ایمعدا  رییتغ  چیک، ه ایگون،ب، کار برند؛ ب،  گراد ایواژه  وای ب،  را ایاهل زبددان زمددانی کدد،، بتواندد واژه

میلق   معدداایهم  یزبدان  چی(ل در ه106:  1386،  ی) دددوو  کددددیم  اداد دو واژه    «معددااینددهدد از ین بد، ودوان »همکالم رخ

ووود رابیة ش و   توانیرا م  لیدل  نیکرد: نخست،یو توو  نییین را تب توانیم  لیدل ربا نها  یووود ندارد، بدابر نظر  وو

ب،   معدیدو واژة هم  یدیاسدک ک، مانع از وانشد   یوامل  نینشد هم یدانسدکل گاه اردور واادها  معدیدو واژة هم  انیم  ایمعدا

  ی موارد توداوت در بدار وداطو یدر برخدارد،  تعلق    یمختلو   یزبدان هدایبد، گوند،  معدیهم  هدایاژهل گداه وشدددودیم  گراکددا  یودا

  معداای هم :ازاسددک؛ ک، وبارت اسددک    یانواع مختلو   یدارا  معداایل همبردیمنیمیلق را از ب  معداایمدو واژه امکان وقوع ه

 (ل  109شدند )ه ان:    اتعر ینظر  یک، در بخش مبان  دیاو بافک مق یض د،  یلیتحل

های لغک اسددکل در اان مقال، برای اافتن معدای سددرن ونی ها، رووع ب، کتا های اافتن معدای ا ددلی واژهاکی از راه

 شودلمینامة دهخدا و فرهدگ ازر  سخن از اسن انوری رووعافعا  ب، لغک

دن )دهخدا،  انگیزه شدد کردن، پی ودن، اور کردن، خسددت، و بیپارهوداکردن،    نامة دهخدا:لغک  در  «دنابر»فعل    یمعد

قیع، کردن اا وداکردن نیزی  کردن اا قیع،معدی فعل »برادن« در فرهدگ بزر  سدخن: پاره، رال فعل برادن(؛  1377

دن، دارای برادگی اا  کردن ین، مقرر کرشددن از ادامة کاری اا متوفق، مانعهاینای مثل ناقو، قیچی، اراه و ماندد  با وسدیل،

دادن نیروی بدنی اا روانی، پداد شددن االک لختگی در شدیر ب، دلیل فاسدد  شددن در اثر ت اع با نیزی تیز، از دسدکزخم



کردن، کددن )انوری،  طی  رفتن االک مسدتی اثر مصدرف مواد مخدار، مدع کردن،شددن، نابود شددن، از بینشددن ین، قیع

 (ل949  :2، ج1381

 یتکرار امور  ااسدداختارمدد تجرب،، باورها،    ةدیزمواژه تدها با ارواع ب، پس  یدرش معدی،  شددداختیمعد  ایکردهاادر رو

  ی معدان،  اگوگوک سدخنتوانیم  یباشددل تدها زمان  یدرش معد  یبرا  یموهوم  ازینشیپ ینوو  ةاسدک ک، دربردارند  راپذامکان

مورد   ةتوسد  واژ  شددهیموهوم رمزگذار  ةزانددیباشددد ک، برانگرا درش کرده  یاد،یزمپس  یهاک، قال   انددهیرا فه  یاواژه

  ان ید مووود م  یونددهدایپ  قابلکد، فق  از طر  ؛بد، هم رب  نددارندد   داًیهدا مسدددتق واژه و موهوم واژه،  یکردارو  نینظرنددل در ند

،  دزیو اتک  ل وریف )  شددوند«یمب، هم مرتب   هاقال  ناودا ددر ا  یمعان  یبروسددتگ  یهامتداو  و نشددان،  ةدیزمپس  یهاقال 

 (ل77-76:  1992

ی داگر پاره شدودل با توو، در ابیات  دی سدرن ونی خود اان معدی را دارد ک، شدیةی توسد  شدخصدی اا شدیةبرادن در مع

ود؛  شد نشدیدی فعل برادن با کل ات برج و کواک  معلوم میرکر شدده، تأمل در معدی کل ات در محور زنجیری ابیات و هم

سدازی معدی پدهان و ضد دی کل ة برادن ب، وای  و شداور با وانشدین اسدکدی سدرن ونی خود ب، کار نرفت،ک، فعل در مع

کدد؛ زارا  دهدل در نگاه نخسدک، خواندده با واژه ااسداع نایشدداای می اسدک تا میل  را بروسدت، ولوهکردن، خواسدت،طی

اسکل از توو، اسک و معانی ض دی ین را ب، کار بردهومی زبان استواده کردهموه  ای بیان میل  خود، از بعد استعارةشاور بر

  معداای تقرابی با اکداگر هستدد شود ک، دو فعل در همکردن معلوم میدر معدی ا لی اان واژه و تیبیق ین با فعل سدری

 اسکل  هاینشود ک، ین نیز اا ل استوادة استعاری از معدای  استدباط می  هاینو ب، ندرت موهوم اکسانی از 

 کردن«. ـ=»خوردن« در معنی »طی 2

 اسدکز گدج، فت  خوزسدتان ک، کرده

 

 ز و اان تا ب، ا دواهان ک، خورده اسدک 

 (22  :1382،  )وایددستگردی         

خوردن،  نوشدددیدن، سدددوء اسدددتوادة مالی، شدددکسدددکفرو بردن غذا از گلو،    نامة دهخدا:« در لغکمعدی فعل »خوردن

 : رال فعل خوردن(ل1377بودن، ساایدن، تصادف کردن، مقارن شدن )دهخدا،  مداس 

 در فرهدگ بزر  سخن:  «خوردن»فعل    یمعد

و اموا    ایکردن دارابردن و هدر دادن، ب، ناروا تصدرفنیاز بدن،  یاز راه دهان و گلو، نوشد   ایمواد غذا  دنیو بلع  دناوو

  :4، ج 1381)انوری،  کردن وللل  یکردن، سدددر،امثل گر  یکردن از بروز االتیریکردن، ولوگگاهن  یبا ولع ب، کسدد ،  یکسدد 

 (ل2879

کردن  کردن« اسددکل خوردن، شددباهک معداای بسددیار اندکی با طیدر بیک رکر شددده معدای مع و ، »خوردن و تداو 

شددداخک انسددان از وهان خود و درش    شددودلر موو  تعلیق در رهن خواندده میدارد، اسددتواده از اان فعل در معدی مذکو

شدددود و اان شدددداخک روزمره از وهان موو  معداای میان واژگان میگیری همامور رهدی با امور مل وع موو  شدددکل

تزاوی موو  وم انبخشدددل اان موهشددود؛ ک، مواهیم ضدد دی ب، واژگان میگیری مواهیم انتزاوی در رهن انسددان میشددکل

 معداای با هم قرار بگیرندلشود کل ات در هممی



 «کردن. »گذاردن« در معنی »طی 3

کددامرانی دارد  و  شدددوی   ندددارد 

 

 ش اردام ب، شادی مینوس ام 

زنددگدانی بد، شددددادی می   گدذارد 

 (49  :1382،  )وایددستگردی         

 گدذارد خوت بد، بدازی میوهدان خوت

 (50)ه ان:                             

سداختن )دهخدا،  کردن، سددردن، مدعقد کردن، برقرار گذاشدتن، نهادن، طی  نامة دهخدا:معدی فعل »گذاردن« در لغک

 (ل6086  :6، ج1381اسک )انوری،  اان فعل در فرهدگ سخن ب، معدی گذاشتن تعرا  شده: رال گذاردن(؛  1377

از ین   دامیل  خود، با  انیدر ب  سددددهادارد ک، نو  یسدداختار مخصددو دد  ایهر و ل،،  یزبان فارسدد طبق قواود دسددتور  

  ناو هر کدام از ا  شدودیمسداخت،  یمتواوت یاز اوزا نیطور ک، ماشد ه ان  ؛دهدارائ،  مددیکدد؛ تا بتواند سداختار نظامکیتبع

  ن ییتب  یمخصوص برا  یاز قواود زیکل ات زبان؛ نرود،  یب، کار م  نتقا ب، هدف نقل و ا لین  یمداس  خود برا  یاوزإ در وا

و در درودة    دهددیمدر معددا رخ  دید و تعق   یزاادا شدددوندد، هدجدارگر  شیو اگر کل دات پس و پ  وردیموهوم مورد نظر بد، کدار م

با واژگان    یدینشدد و در هم  شددوندمی وارد  مددسدداختار نظام نادر ا  یل کل ات مختلو شددودیممعدا مختلباالتر هم لوظ و هم

و    یل شددداوران، قادر هسدددتددد با ورود ب، بعدد اسدددتعدارة موهومکددددیممیرح  یابداو  هایرا در قال  یدانو  یکالم گاه معدان

 لبرهاندد  یکدواختاکل ات و افعا  نوشتة خود را از   هایاستواده از مترادف

ک، در ابیات    ات داگر در بافک و ل، مشدهود اسکنشدیدی با کلهای لغک، همبا توو، ب، معدای فعل گذاردن در فرهدگ 

کی بیشدتری  اسدک و نسدبک ب، فعل برادن و خوردن، در نزداکردن، ب، کار رفت،کردن و سددریمذکور اان فعل ب، معدی طی

طور ک، در  معداای تام هسدددتدد؛ زارا ه انگوک ک، اان افعا  در همتواناما با قیعیاک ن ی کردن اسدددک؛ب، معدی سددددری

کردن ب، خود  معدی سدددریشددود، فعل گذاردن معانی داگری نیز دارد و فق  در اان بافک خاص  میها مشدداهدهنام،لغک

موو  مختل  کالم،    هایدر بافکفعل،    ااینددمعد  رااز معداای نتیجة نددمعداای واژگان اسدک؛بدابر اان هم  اسدک؛گرفت،

 لکدددرا القاء    یوااد  یمعدهومی اکسانی قرار بگیرند و ها در بعدهای مو واژهگاه  شود ک،  می

 کردن. »خرامیدن« در معنی طی 4

وددام و  رود  بددا  یراسددددتدد،   انددد هدد ددی 

 

رسدددد د  کددان  ددددحدراخدرامددان  یکدد،   بدود 

 

مدی  مدددز   بدد،  مدددز   مدد،   خدرامددددد ندو 

 (ل53:  1382،  )وایددستگردی         

غدالمددان   دددداد ی  دیدد ،  دددد بدد  رسددددم   بدر 

 (74  )ه ان:                               

معدی »خرامیددن« در  : رادل خرامیددن(؛  1377نداز )دهخددا،    رفتن از روی  هرا  ندامدة دهخددا:معدی »خرامیددن« در لغدک

، 3راه رافتن با ناز و و قار اا ناز و ادا اا با سددرکشددی و غرور، رفتن، یمدن، ارکک کردن )انوری، ج فرهدگ بزر  سددخن:

 (ل2680:  1381



معانیشددان با اکداگر    از  اکی  در  کماگر شدد ار معانی گوناگون دو وااد زبانی را درنظر بگیرام، ین دو وااد زبانی دسددک

بددابراان، اگر دو واادد زبدانی در ادم بدافدک زبدانی    ؛رة ین دو واادد زبدانی متدداظر نیسدددکتوداوت دارندد ادا تعدداد اان معدانی دربدا

  ام تداظر  زبانی  وااد دو  ین  معانیِ  تعداد  میان  ک،  دراافک  توانمعین ب، کار روند و ین بافک از نظر معداای مبهم شدود، می

  معداای   متعدد  هایودب،  از  ودب،  ام   در  تواوت  زارا  اسدک؛ برقرار  نسدبی  معداایهم  هاینبدابراان، میان    ؛ندارد  ووود  ام  ب،

دهخدا و انوری، معدی فعل »خرامیدن« را، راه رفتن  (ل  13:  1394،  ی وبدالکرا) اسدکیورده ووود ب، را  ابهامی  ندین هاین

  کردن وداندددل نظدامی، اان فعدل را بد، معدی بدا نداز طیزدن میاز روی نداز، ن یددن، راه رفتن، شدددتدافتن، مؤقراند، قددم

دهد ک، ام فعل در معانی گوناگونی ب، کار روندل  ر واژگانی اد  فارسی اان امکان را میاسک، رخااردهکردن ب، کار بسدری

شدودل  نشدیدی با کل ات داگر و قرار گرفتن بر روی محور زنجیری یشدکار میمعدی مدانظر نواسددده از کل ات و افعا  در هم

توان اان معدی را ب، ودوان اکی از معانی  اسدک و میمذکور ااد نشددههای  نام،کردن در لغکفعل »خرامیدن« ب، معدی طی

 کردلها اضاف،نام،فعل خرامیدن در لغک

 کردن«. »راندن« در معنی »طی 5

 ب، ام  ددورا ک، بر خورشددید رانده 

 

مد  بدداد  ندون  را  کدوه   رانددد یرونددده 

 

بددازمددانددده   مدددز   هدوددک  را   فدلددم 

 (ل53:  1382)وادیددددسددددتدگدردی،  

بداد ر  مداندد یا نون کوه مبد، تدم در 

 (76  ه ان:)                             

 اسک:نامة دهخدا، »راندن« با معانی رال تعرا  شدهدر لغک

 : رال راندن(ل1377کردن، راه انداختن نهارپا، طرد کردن و تاراندن )دهخدا،  بیرون

کردن،  سدداختن، وارییکردن، دور کردن، و لب، ارکک واداشددتن، طرد    معدی فعل »راندن« در فرهدگ بزر  سددخن:

 (ل3556  :4، ج 1381کردن و للل )انوری، کردن، سدری،کردن، ب، کار انداختن، ا لدادن، اطال نوشتن، قرار

ک، از افعا  و   کددیم  جاداا  سدددددگانانو یامکان را برا ناگوناگون در کل ات ا  یمعان  انیب یبرا  یزبان فارسددد   کیظرف 

با هم ه اهدگ    معداای تام ب، اان معدی اسددک ک، کل ات از لحاظ معدا کامالًهم  لکددداسددتواده  یمختلو   یکل ات در معان

شددود ک، بین دو فعل  میکار برد؛ با اان تعارا  خواندده متوو،بدا بر شددراایی دو کل ، را بتوان ب، وای اکداگر ب،  باشدددد؛

طور ک، مشدهود اسدک معداای تقرابی ووود دارد؛ زارا دو فعل در مشدابهک معداای کامل قرار ندارند؛ ه انمکردن و راندن، هسددری

 رودلکردن ب، کار میفعل راندن در معانی داگری غیر از معدی طی

 «طی کردن»در معنی   «رفتن». 6

 دگر ره بود پیشددین رفت، شدداپور 

 

 ک شددداپور برخداسددد   تدد،م اد وز ینجدا  

 

 پیشدداهدگ ین بکران نون اورب،  

 (61  :1382،  )وایددسددتگردی        

بد  را  رفدتدن  راه   اراسددددکیدد دواسدددبدد، 

 (105:  ه ان)                            



گرفتن،  شددددن، مردن، تأثیر کردن، شددددن، انجامکردن، سددددریکردن، کوچارکک نامة دهخدا:معانی »رفتن« در لغک

معدی »رفتن« در فرهدگ  : رال رفتن(؛  1377شدددن )دهخدا،  ادهشدددن و بردادن، قیعانجاماا  شدددن،  بودن، بیشددبی،

 (ل3564: 1381،  4کردن ب، یدا  طراقک )انوری، جپی ودن مسیری، رفتار کردن، و ل بزر  سخن:

بعرددی از افعا  در  معداای تام قرار گیرند؛ فق   دهد ک، واژگان و افعا  در همن یهای زبانی، اوازهامکانات و محدوداک

معداای کل ات اا اا ددل  دهددل همیای با واژگان داگر، گاه معدای واادی را بازتا  مینشددیدی کالم، و در باهمزنجیرة هم

ب،   یمتون ادب  یزبان اسددتعار  کددلبافک و ه دشددیدی کل ات اسددک و اا اختیارات و  دددااع ادبی اان امکان را ااجاد می

در رهن خواندده   یگاهواا  اندکردهک، خلق  یخود و متد یبرا نانو ریتعاب  جاداک، با ا  دهدین مامکا  سدددگاناشداوران و نو

نو اسددک و از   نیمرددام  جاداباال، در  دددد ا  یاسددک ک، با رهن خال  و رخائر واژگان  یشدداوران ةاز زمر  یکدددل نظام  جاداا

 ببخشدل  ایباااز ز  یتا بتواند ب، اشعار ولوة بارز  کددیخود استواده م  یرواژگان ابتکا

 کردن«. »نوردیدن« در معنی »طی 7

ندوردم و  دددحدرا  بددشدددیدددم   بدرو 

 

 شدددبدانگد، سدددوی خددمدک بدازگردم  

 (ل73  :1382،  )وایددستگردی          

: رادل  1377 ودن )دهخددا،  پیچیددن، تدا کردن، پی  اسدددک:ندامدة دهخددا اان فعدل در معدانی رادل بد، کدار رفتد،در لغدک

پیچیدن )انوری،  ن، درهمکردپی ودن، پیچیدن، ب، هم مالیدن، ترش معدی »نوردادن« در فرهدگ بزر  سدخن:نوردادن(؛  

 (ل8022  :8، ج1381

معدا هسددتددل نظام معداای زبان فارسددی، موو  کردن و پی ودن با داگر افعا  رکر شددده هم»نوردادن« در معدی طی

یای با داگر کل ات در معانی ضدد دی؛ نیز ب، کار روندل بسددیاری از  بر معدی سددرن ونی، در باهم واژگان والوهشددود ک،  می

کددد و وقتی از ین بافک کالمی  می  در فحواهای خا ددی ین معانی را القامعداای تقرابی هسددتدد و  های مترادف در همواژه

ه در اان وسدتار ااوی نددان معدا هسدتدد ک، با قرار گرفتن در  شدوند، فاقد معدی انتزاوی هسدتددل افعا  رکر شددخارج

 معداای تام میان افعا  ووود نداردلظهور اابددل بدابراان هم هاینهای مختل ، م کن اسک هر کدام از  بافک

 کردن«. »نوشتن« در معنی »طی 8

 دگر شددیران ب، شددبداز وز ین سددوی

 

مدی  را  پدروادز ودهددان  بدهدر  از   ندوشددددک 

 (76  :1382،  )وایددستگردی         

: رال  1377پیچیدن )دهخدا،  تحرار کردن، درنوردادن،   اسدک:نامة دهخدا در معانی زار تعرا  شدده»نوشدتن« در لغک

کردن، برنیدن، محوکردن، الی نیزی پیچیدن، باال زدن،  طی معدی فعل »نوشددتن« در فرهدگ بزر  سددخن:نوشددتن(؛  

 (ل8031:  1381،  8برگرداندن )انوری، ج

کردن میلبی بر روی کاغذ، اسدددک؛ اماا با توو، در محور زنجیری معدی سدددرن ونی فعل »نوشدددتن«، نوشدددتن و ام 

نشیدی فعل نوشتن با وهان، ب، معدی ض دی ین؛  شودل نظامی از همنشیدی( کل ات، رهن متوو، سواة غیا  معدی می)هم

 ای تصوری داردلوارههای ین طرحکردن و مترادففعل طیکردن توو، دارد؛ ک، در رهن انسان با اعدی طی



 کردن«. »شتافتن« در معنی »طی 9

 شددتابم نو من زان ره ب، مشددر  می

 

بدیددابدم  را  روشدددن  خدورشدددیددد   مدگدر 

 (93  :1382،  )وایددستگردی         

:  1377کردن )دهخدا،  شدددن، وزا کوازمکردن، تدد رفتن،  وجل، اسددک:نام، ب، معانی زار اشدداره کردهدهخدا، در لغک

 معدی فعل »شتافتن« در فرهدگ بزر  سخن:رال شتافتن(؛  

 (ل4452 :5، ج1381دن )انوری، ریوکردن، رویبا سروک و وجل، ب، س ک واای رفتن، شتا 

با   یتا میالب  کدددیخود وارد م  یزبان  هایدر سداخک،  یمل وع و یشدکار  میروزانة خود مواه  وگوهایگوک  در  هاناانسد 

  تری یدیرا بد،  دددورت و  یانتزاو  مموداهی  هداینمدظور    نابدد  ؛مخداطبدان خود بد، ارمغدان یورندد  برای  بداالدرش    کید قدابل

ک، شتافتن در معدی    شوددانددل با توو، در بیک مذکور، معلوم میو تصورات خود از وهان را در ین دخیل می  کدددیمانیب

 معدی تقرابی اسکلاسک و با افعالی ک، در فو  رکر شدند همکردن و تدد رفتن استواده شدهطیبا وجل،  

 کردن«. »پیمودن« در معنی »طی 10

 ش اپا  راوووو شدددده در ز  نیزم

 

پ  بد، وو  را وو   شارا   ودهیفلدم 

 (42:  1382،  )وایددستگردی           

: رال پی ودن(؛  1377ن راه )دهخدا،  کردکردن، طیگرفتن، مسدددااکاندازه  نامة دهخدا:»پی ودن« در لغکمعدی فعل  

کردن مقدار نیزی  کردن ین، پشدک سدر گذاشدتن، اندازهوبور کردن از واای و طی  فرهدگ سدخن:در    « ودنیپ»فعل    یمعد

 (ل1537: 2، ج1381با وزن کردن ین، نوشیدن شرا  و ماندد ین، گوتن وللل )انوری، 

رند،  گییخاص قرار م  یدرون بافت  ی، وقتسدتددین  معدیهم  گراکدااز بافک و ب،  دورت مجزا با   رونیک، ب ایگاه دو واژه

ل  زنددین   ایلی د،  یو بد، درش معد  ردگییانجدام م  کید بدا مؤفق   یبدافت  یدینشددد ودا؛  گرابد، وبدارت د  شدددوندد؛یم  یتلقا  معدیهم

تا فرد بتواند ین    رد؛یموهوم در رهن شدکل بگ  م امربوط ب،   وارة تصدورید طرحامعتقدند ک، ابتدا با  یشدداخت  شدداسدانیمعد

بد،   توانمی  را  هداینشددددن    معدیهم  و  بدافدک  در  هداواژه  یدینشددد ودا  ی، نگونگکردارو  ناا  یموهوم را درش کدددل بر مبددا

هم    یب، وا  توانددیم  یب، راات،  برخوردار باشددد  ابهیوارة مشد ک، دو واژه از طرح  ینسدبک دادل هدگام  یتصدور  هایوارهطرح

در ابیاتی ک، مورد بررسدی قرار گرفک، مشدهود اسدک ک،    (ل7:  1390کددد )گددمکار،  ایو ه ان موه وم را بازن ا  رندیقرار گ

کردن بدشددیددد و ه ان  تواندد در بافک مخصددو ددی ب، وای فعل سدددریکردن میکردن و سدددریه ة افعا  در معدی طی

 کدددلموهوم را بازن اای

 

 

 

 معنایی فعل گفتنهم
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 دران وزوی ک، ماند از وشدقبازی 

 

 خواندد   را  خواندددهخلوت داسدددتدانبد،  

 

غدم گدر  راندم  دهادد د  هددایکدد،  تدو   بدر 

 

 سددخن راندم، نیسددک بر مرد غازی  

 (ل33  :1382،  یددسدتگردی)وا         

 سددخن راند یداسددتان با و  ناز  یبسدد 

 (54  ه ان:)                                

راندم  دهیدد کشددد   هددایسدددتدم تدو   بدر 

 (106  ه ان:)                             

شدده از خسدرو و شدیران، مبرهن    در ابیات نقلشدد؛  کردن بررسدیمعداای با فعل طیمعدی فعل »راندن« در قسد ک هم

اسدکل نظامی با اسدتواده  نامة دهخدا و فرهدگ سدخن تقرار نشددهشدده از لغکام از معانی نقلک، فعل راندن در هیچ   اسدک

بدا اان کدار، بددا بد، گوتدة    اسدددک؛گوتن بد، کدار گرفتد،معدی سدددخن  هدای تصدددوری، ین را دروارهضددد دی و طرحاز معددای  

 شودلرو میک، رهن با تعلیق روب،  دهدمیهای روسی، نووی فورگرانداگ در کالم رخفرمالیسک

 . گفتن2

 گواد هم از التهم از قبل، سدخن

 

 خوان سدددخن گواددده پیر پدارسدددی

 

 سدددخن مه دان طدااز  نانو برگودک ا

 

 ه ش کعبد، خزادد،، هم خرابدات 

 (34  :ه دان)                               

پددارسدددی ملدوش  از  گوددک   دان نددیدن 

 (78ه دان:  )                                

 بد،  دددد نداز   زانشینشدددانددندد ین کد

 (89:  ه ان)                                

ودن زدن، ب، نظم دریوردن و سددرودن، نامیدن، معتقد بکردن و ارف ددحبک  نامة دهخدا:معانی فعل »گوتن« در لغک

یوردن، نوشددتن، یشددکار  نیزی را ب، زبان معدی فعل »گوتن« در فرهدگ بزر  سددخن:: رال فعل گوتن(؛  1377)دهخدا،  

 (ل6199: 6، ج1381زدن، سرودن وللل )انوری، فنهادن، دربارة کسی ارکردن، نامکردن، گ ان

  ی هدا ل نوع درش مدا از  دددحدد،میکدیدرک دان وارد زبدان مبد،  ین را بدا توود،  م،  یدیبیرا در وهدان خدارج م  یزین  یوقت

وابسدت،    «ینخسدک ب، »درش فرد ةمسدةل،، در وهل ناو ا  مایوریاسدک ک، ب، زبان م  ینوع و الت  ةکدددنییتعرامون ان،  یپ

  ای معدا  نییو ب، تب  ماقائل شو  یب، قال  مشخص می حد، بخواه  م اما  رفاً با توو، ب، ندد ودصر مووود در   ک،نااسکل ا

  توانیم  یهزاران قال  زبان قادر وهان خارج را از طر  یال هر  ددحد،رسدددیب، نظر ن    ینددان میلو  و  ددحم،  ابدرداز

با توو، ب، فرهدگ،    یبلک، در هر زبان  ؛شددوندیمنییدرش افراد تع ةلیوسدد نخسددک ب، ةتدها در وهلک، ن،  ایهاکرد؛ قال انیب

(ل فعل »گوتن« در وهلة نخسدک  15:  1393)گددمکار،    و وز ین، امکان گسدترت و تدوع دارند  یاسد یسد ،  یووامل اوت او

یوردل با بررسدی ابیات رکر شدده از نظامی  میکدد، اان اسدک ک، شدخصدی سدخدی را ب، زبان  نیزی ک، ب، رهن متبادر می



کددد، ب، کار  میطور ک، در وهان پیرامون ان افراد از ین اسدتوادهک، فعل »گوتن« در معدی ا دلی خود ین  شدودمعلوم می

 معدی اسکلاسکل با افعا  داگری ک، رکر خواهد شد در بافتی مقید، همرفت،

 . خواندن3

کداری    نددانددد طبدااع وز کشدددش 

 

را نوت خوانددد لبش   شدددکرلوظدان 

 

 نوس بگشددداد نون بداد سدددحرگداه 

 

 کد، خوانددد ااتراقش  یوزان کرسددد 

 

بخوان را  مب  کرد کدان   د ید اشددددارت 

 

 اکی ان اان کشددش را وشددق خواندد  

 (ل34  :1382،  یددسدددتگردی)وا       

دانددددد بدداندوت  مدهدیدن   ولدیدعدهددد 

 (52  :ه ددان)                               

یفدر شدددداه  هدداناد فدروخدوانددد   درخدور 

 (94:  ه دان)                                 

ز  یدد ید بد   یسدددر  سدددداقدش  راد فدتدداده 

 (57:  ه دان)                                

قصدددادد،  ناد ز  و بخدوان  ایدر  او   دیدد بددا 

 (65:  ه ان)                               

:  1377دن )دهخدا،  داکردن، یموختن، تشدخی کردن، یواز خواندن، دووتقرائک   معانی »خواندن« در فرهدگ دهخدا:

،  1381دن، گوتن و للل )انوری، ، نامیدن، ااردار کردن، دووت کرهایننگاه کردن ب، والئم نوشدتاری و درش  رال خواندن(؛ 

 (ل2857 :4ج

،  یاو  در معد «خواندن، »یخر کیدر بک،    بردیم  ینکت، پ  ناب، ا ناریرکر شدده از خسدرو و شد   اتیخواندده با خواندن اب

 ل  اسکو انوری ین معانی را رکر کرده  اسک  «گوتن»  یدوم در معد «خواندن»و    «کردندووت»

  د ید بدافدک مق   معدیکد، دو واژه را کد، هم  دید رسددد   جد،ینت  نابد، ا  توانیم،  معدداایارائد، شدددده از هم   ابر اسددداع تعدار

ندد واژه را    اادو    توانیخاص م  یک، در بافت  یهدگام رااب، اسدددا  یورد؛ ز  یباتقر  هایمعدیهم توانیمشدددوند،  یمیتلق 

  ای مؤلودة معددا  م اد کم  دسدددک  ینددد واژه در ین بدافدک خداص دارا  ااد بد، شددد دار یورد، ین دو    گراکددا  دید بدافدک مق   معدیهم

  گراکدابا    یندد واژه در ین معد  ااووود خواهد داشدک ک، ین دو    یمعد  م ا  کمسدکاا ، دنیهسدتدد؛ اما در و  یمشدترک

از    ی دددوو   او تعر  یباتقر  معدداایاز هم  دزاال   اتعر  یبیق(ل بدا ت109-108:  1383،  یمتوداوت خواهددد بود ) دددوو

  اندارائ، کرده  معداایهم  ام نوع مختل  از  ابا تعار،  موهوم  م اک، هر دو   دهدیدسک م ج،ینت نااد،  یبافک مق   معداایهم

شدوند فاقد اان  شدوند، اگر از ین بافک خارجیممعدا محسدو هم  خصدو دیک، افعا  و کل ات در بافک ب،  دارند  دیتأک  ناا ب، و

 کدددلمیاند از اان اقیقک اکااکشدهافعالی ک، تاکدون بررسیه چدان ک،    ه اهدگی معدا هستدد؛

  . پیمودن4

 ندین گودکپی دای فرهدگی  سدددخن

 

 بد، وقدک ینکد، درهدای دری سدددودک  

 (57  :1382،  )وایددستگردی          



اسدکل انوری کردن« بررسدی شددهمعداای فعل »طیهای لغک دهخدا و سدخن، در بخش هممعدی »پی ودن« در فرهدگ 

  د ید مق   کبدافد   ایمعدداهماسدددکل  معدانی ضددد دی فعدل »پی ودن« کد، در اادجدا »گوتن« اسدددک، رادل پی ودن رکر کرده

  ای هاین واژه در بافک/بافک  یبرا تازهای  معدا  یهاخوانشین   یک، طاسک، واژه  یبرا  یشداختهوممو  یرییتغة  دهدددنشدان

)ندگیزی؛    سددازدرا مرتوع  شددوراناگو  داود  یارتباط  یازهایکدد و نداللک  یشددتریب  میمواهتا بر    داییخاص ب، ووود م

 (ل18:  1395وبدالکرا ی،  

 . پرداختن5

 نو من در گوت تو پرداختم راز

 

ندکدتدد،  ار  ندیدز  دراندددازتدو  داری   ای 

  :1382،  )وادیددددسدددتدگدردی           

68) 

کردن، رهدا  کردن و خلوتدادن، خدالیادا کردن و کدارسدددازی کردن، شدددرح  ندامدة دهخددا:معدی فعدل »پرداختن« در لغدک

معدی فعدل  : رادل پرداختن(؛  1377بودن )دهخددا،  کردن، گرفتن، رکردن، رأی زدن و مشدددورتکردن، رفعتوود،کردن،  

دادن، زنگار زدودن، یراسدتن، دادن پو  ب، کسدی ب،  دورت  ادا کردن، سداختن و ترتی  »پرداختن« در فرهدگ بزر  سدخن:

 (ل  1314 :2، ج1381یراستن، نواختن )انوری، کردن،  نقدی اا اورا  بهادار، خالی

دهخدا و فرهدگ سخن    نامةدر لغک  «پرداختن»از فعل    هاین  یو توو، در معان  ناریاز خسرو و ش  ب، ابیات فو  با توو،

  مدد نظام  یو با شدرکک در سداختار  اسدکدادن و گوتن ب، کار بردهشدرح  یفعل را در معد ناا،  یک، نظام  شدودمی  انوری یشدکار

ها رکر  نام،اان معدای ضدد دی در لغکاسددکل  کرده رئ،مدیبق اسددک ا  یزبان فارسدد   یکامل ک، با قواود دسددتور  ایو ل،

 اسک و الزم اسک ک، در ش ار معانی فعل پرداختن رکر شودل نشده

دارند ک،    یمشدترک  ایمعدا  هایلو،ؤلو،/مؤمکل ات،    ک،  گرفک  ج،ینت  توانیشدد مک، تاکدون میرح  یبا توو، ب، مبااث

در نظر   یندددمعد  یفعل  داد را بدا  یاز افعدا  مورد بررسددد   م اد هر  ن،  ابددابرا  ؛کدددیمرتب  م  گراکددا  بدا  را  هداینمتعددد    یمعدان

  ی شدداخت موهوم  یرییدهددة تغنشدان  دیبافک مق   معداایک، هماسدکل با توو، ب، ین  یمدتو   نامیگرفک و قائل شددن ب، هم

کدد،  داللک  یشدتریب  میتا بر مواه  دیایخاص بووود م  هاایواژه در بافک/ بافک  م ا  یتازه برا هایین خوانش  یاسدک، ک، ط

اسددکل   زمانیهم   ددورتدو فعل ب،   ناا  شددداختیموهوم  راتییبودن تغ  یب، مدزلة مدتو د،  یبافک مق   معداایبودن هم  یمدتو 

افعا  ه چون   نادر گذر زمان، ا راااسک؛ زشده یافعا  بررس  ایدر ادوار گذشت، مدجر ب، نددمعدا  شداختیموهوم  راتییتغ

  ه راهی و  هاینب، موهوم    ایمعدا  هایلو،ؤلو،/مؤشددن مک، مدجر ب، افزوده  اندافت،ا ایتازه  یزبان، کاربردها  هایواژه گراد

  ای لو، معداؤم  م ا  کمدسددک اما  اند؛کرده  جاداافعا  ا  نارا در موهوم ا  یراتییاسددک ک، تغشددده  ایایمعدا  هایلو،ؤملو،/ؤم

 (ل26: 1395،  ی اوبدالکر  ؛یزی)ندگ  شودیمدهامذکور د  هایموهوم فعل   یه واره در تو 

و   یدگیچیل پکدددیدر یثار خود اسدتواده م  معداایاز انواع هم  یبدون یگاه  ااب،  دورت یگاهان،    یاد  فارسد   سدددگانانو

نو در    طرای و ببرند  کار ب،  داود  هایرا در فرم  معانی هاینشدددود  یموو  م  ایسدددددهارهن هر نو  یواژگان رةادا  یفراوان

 ای اژهو  هایشده، ه ، در بافک یادوا کرد ک، افعا  بررس توانیم،  تصوری وارةرحط  ةابا توو، ب، نظر دراندازندل یور ة ادب



  یبیک، ب، معدا یسد  طوریب،  ؛اندشدده  گراکدا  نیوانشد کیانددگانة خود هسدتدد و با موفق  یمعدا از معان  ما  اامل اندک، قرار گرفت،

فعل مورد   وای در  اندتوانسدت،  یمشداب، در رهن انسدان هسدتدد ک، ب، راات  ایوارهرحط  یعا  دارافا ناه ة ا نابدابر ا  کددد؛یوارد ن 

 )گوتن( قرار بگیرندل نظر

 گیرینتیجه

کردن«، »گوتن«  معداای افعا  زبان در مدظومة خسددرو و شددیران نظامی، ک، اامل معانی »طیدر وسددتار ااضددر، هم

کدام از  دهد ک، هیچاسدک، تا نشدانمعداای تام و تقرابی بررسدی شددهشدداسدی شدداختی و همهسدتدد، با توو، ب، رواکرد معدی

یای بدا داگر  بداهمهدای خدا دددی و در  ی کد، در بدافدکمعدداای تدام بدا اکدداگر قرار نددارندد و فق  زمدانافعدا  زبدان فدارسدددی در هم

گیرندد، دارای معدداای ه سدددان بدا داگر افعدا  هسدددتددد و زمدانی کد، از بدافدک خود و ه دشدددیدی بدا کل دات  می  کل دات قرار

  زند کدام از اان معانی را پس ن یدلیل اسدک ک، زبان فارسدی هیچب، ه ین  دهدد؛میشدوند معدی قبلی خود را از دسدکخارج

وانی و  دهد ک، با اسدتواده از ام کل ،، معانی متواوتی را ااجاد کددد و موو  مک  در رو اان امکان را ب، نواسدددگان می

ک، البت، نواسدددگان بااد اان اختیارات را میابق با قوانین دسدتور زبان فارسدی در کالم او ا    فورگراندادگ در یثار شدوند

و نتیجدة ندددمعدداای افعدا  در کالم اسدددک و اان    معدداای ووود ندداردتوان اداودا کرد کد، همکدددد و از ین تخیی نکددددل می

دهد  میشدوندل پژوهش ااضدر نشدانمعدا محسدو های خاص همشدود تا افعا  در بافکنددمعداای افعا  اسدک ک، موو  می

اختی اسدک ک، درش انسدان از وهان خود  های تصدوری نظراة شددوارهمعداای افعا  طرحک، اکی از ووامل بسدیار مهم در هم

داندل مااصل پژوهش اان اسک ک، نظامی با استواده از داارة لغات مووود های زبانی و غیرزبانی میرا اساع شداخک پداده

اسدکل ووود  نشدیدی و اسدتعاری شددن کالم شددهکدد و اان امر موو  د سدعی دارد در قال  کل ات، معانی نوادی را میرح

ندامدة دهخددا و برخی در  لغدک  گیرد کد، برخی از اان معدانی در فرهددگ میشدددکدل هداینواادد در افعدا  از ندددمعدداای  معدداای  

 کردلبکرا در زمرة معانی افعا  ث  هاینتوان اند ک، میفرهدگ بزر  سخن انوری رکر نشده
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