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  مقدمه -1-1

المصدور است. زیدري نسوي در قرن هشتم هدف ما در این پژوهش، تحلیل معانی افعال در کتاب نفثه

قمري، در اوضاع و احوال نا به سامان کشور و حملۀ مغول به ایران و با وجود ترس و وحشتی که همه جا هجري 

ها و قتل و غارت و نا امیدي در جاي جايِ را فرا گرفته بود شروع به نوشتن کتاب خود کرد که این سرگردانی

ها (به خصوص فعل در رسیدیم که فعل المصدور به این نتیجهکتاب مشهود است. ما با بررسی افعال کتاب نفثه

و زیدري به صورت نامحسوس و با زیرکی این افعال را به کار اند متون و کتب قدیم) در معانی متفاوتی به کار رفته

هاي زبانی موجود در برده که خواننده با یک نگاه گذري متوجه آن نخواهد شد. براي بررسی افعال باید به صورت

گیرد که فعل را از معناي صریح ها معانی گوناگونی به خود مینشینی واژهرد یعنی فعل با همبافت جمله توجه ک

ها و آن نامه دهخدا و مقایسه افعال در معانی دیگر، معانی مشابه فعلکند. در نهایت با مراجعه به لغتخارج می

  مودار نمایش داده شده است.ایم و به صورت ننامۀ دهخدا ذکر نشده، آوردهدسته از معانی که در لغت

  بیان مسئله - 1-2

نظران، موتور محرّکۀ تغییر و تحول در زبان و ادبیات، تغییرات اجتماعی، سیاسی، اداري، طبق نظر صاحب

: 1390(شمیسا، شود هاي زبان و ادبیات حاصل میگفته، تغییرات و دگرگونینظامی و ... است و با تحوالت پیش

هاي پنجم و ششم گفتند، در قرون بعدي مثالً قرننوشتند و یا شعر میقرن چهارم به آن می). زبانی که در 115

هاي شود. فعلها، ترکیبات و تعبیرات از معانی اصلی و حقیقیِ خود دور میگیري دارد و واژهتغییر و تحول چشم

ث معنی و هم از جهت ساخت براي هاي مختلف به مرور زمان، هم از حیها و ابیات در قرنبه کار رفته در جمله

ارادة معانی جدید و مورد نیاز زمان، تفاوت دارند که با هنرمندي و مهارت نویسندگان و شاعران رنگ و بوي 

پژوهان گیرند و از این نظر قابل تحقیق و بررسی هستند تا منظور اصلی مؤلفان براي خوانندگان و دانشخاصی می

هاي ها زمانی در بافت جملهتوان گفت، فعلیم انتقال معنایی را تعریف کنیم، میروشن و آشنا گردد. اگر بخواه

ند. نکمعناي جدیدي پیدا میهاي به کار رفته در جمله) (واژهنشین گیرند، بسته به الفاظ همخود قرار می

نی مجازي مختلفی پیدا معا ،هاویژه فعلها و بهزمانی که متن شاعرانه باشد، در این صورت است که واژهمخصوصاً 

در این  هاي شعري است.المصدور که بسیار تصنعی و داراي ویژگیهایی نظیر نفثهخصوص کتابد. به نکنمی

-در نفثه» آمدن، آوردن، بردن، خواندن، دادن، زدن، گرداندن، گرفتن، کشیدن، ماندن و نهادن«نامه، افعال پایان

هاي گوناگون استعمال شده، به ترتیب حروف لف و به ساخت و صورتالمصدور که مطابق با رنگ و بوي زمان مؤ

  الفبا انتخاب شده است.    
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  هاي پژوهشسؤال -1-3

 اند؟المصدور، افعال عالوه بر معانی نخستین، به کدام معانی مجازيِ دیگري به کار رفتهدر نفثه -1

  المصدور را شناخت؟نفثه بینی مؤلفتوان از طریق بررسی معانی افعال جهانچگونه می -2

هاي مختلف، در معانی مختلف و آیا واژه، بدونِ جمله، به تنهایی داراي معنی مستقلی هستند، یا در بافت -3

  روند؟متعددي به کار می

 هاي پژوهشفرضیه -1-4

در کنار هاي مختلف و المصدور برخی از افعالِ فعال، عالوه بر معانی نخستین، در بافت جملهدر نفثه -1

  روند.ي محمد نسوي به کار میواژگان متناسب، به معانی متعدد و متنوع دیگر مطابق با افکار و اندیشه

هاي ها و دغدغهي اندیشهالمصدور، واژگان از جمله افعال را براي ارائهبا توجه به اینکه صاحب نفثه -2

ي نویسنده اند، تمرکز فکري و اندیشهددي به کار رفتهبرد، برخی از افعالی که در معنی متعاساسی خود به کار می

  دهند.صورت معناداري نشان میرا به

-کنند و یا داراي داللتهاي مرکب نقش فعل سبک را ایفا میبا توجه به اینکه برخی از افعال، در ساخت  -3

هاي همنشین ؛ بلکه به نوع واژهتنهایی کافی نیستها به). درك و مفهوم آن286: 1391اند (صفوي، هاي چندگانه

  اند. وابسته

  اهداف پژوهش -1-5

  شناسی شناختی؛ مندان با معنیآشنا کردن دانشجویان و سایر عالقه -1

  بررسی و تعیین معانی متعدد افعال مورد تحقیق؛ -2

  فعال.المصدور از راه بررسی معانی متعدد اي نفثهبینی نویسندهرسیدن به اندیشه و جهان -3

  ضرورت و اهمیت پژوهش -1-6

شناسی شناختی دارد. ما براي ویژه معنی شناختی و بهي زبانبررسی معانی افعال جمالت نیاز به مطالعه

مطالعه معنی نیاز به سه سطح زبان داریم. سطح اول، پاره گفتار سطح دوم، جمله و سطح سوم گزاره نام دارد. 

شناسی زبانی همانا جمله است؛ قرار می گیرد. بررسی معنی در محدودة معنی بررسی ما در سطح دوم یعنی جمله

دهند، شناسان، معنی پاره گفتار را مورد مطالعه قرار نمیشود و اجتماعی است. معنیزیرا به درون زبان محدود می

دون در نظر گرفتن توان نتیجه گرفت که ما ببلکه تنها به مطالعه و شناخت معنی جمله توجه دارند؛ ضمناً می

  شناسی نخواهیم بود.هاي ساخت زبان، قادر به مطالعه معنیدستور زبان و بسیاري از دیگر جنبه

 ي پژوهشپیشینه -1-7

بررسی ( هاي معتبر و مجالت صورت گرفته، در مورد موضوع مذکوربا توجه به جستجویی که در سایت

چون حافظ و وجود ندارد. ولی در آثار شاعران دیگر هم ) هیچ اثر مستقلیالمصدورانتقال معنایی در نفثه



٤  

نامه و مقاله المصدور و زبان آن چند پایانو در خصوص سبک نثر نفثههایی دیده شده است فردوسی چنین کار

  شود:ها اشاره مینوشته شده است که به برخی از آن

ط منصور رستگار فسائی، توس» تحلیل معنایی واژة گفتن در شاهنامۀ فردوسی و دیوان حافظ«

نویسنده ابتدا شرایط حاکم در زمان شاعران (حافظ و فردوسی) و تاثیر آن بر اشعارشان و ادبیات آن دوران بیان 

و مشتقّات آن براساس متن شاهنامه » گفتن«هاي شعري شاعران، معانی مختلف واژة کرده، سپس با آوردن نمونه

نامۀ دهخدا مورد تحلیل قرار داده است (رستگار فسائی، تطبیق آن بالغت و دیوان حافظ از دیدگاه تأویل متن و

1383 :171.(  

توسط آزیتا افراشی، در این مقاله کوشش نویسنده بر آن است تا به » نگاهی به مسئلۀ انتقال معنایی«

هایی بعضی و در بخشاي خارج از بافت پرداخته شود اي موجود در بافت زبانی به واژهمسئلۀ انتقال معنی از واژه

شود تا در نهایت به طریق سلبی اثبات گردد که پدیدة از مفاهیمی که با انتقال معنایی شباهت دارد، توصیف می

گردد و انتقال معنی از دیگر روابط مفهومی متمایز است. سرانجام در بخش پایانی، پدیدة انتقال معنی توصیف می

  ).107: 1377گیرد (افراشی، چگونگی وقوع آن مورد بررسی قرار می

توسط منیره محرابی کالی، در این مقاله سعی بر » شناختی فعل رفتن در غزلیات حافظبررسی معنی«

هاي حافظ در مورد مفاهیم انتزاعی مطرح به شناخت بهتري از اندیشه» رفتن«آن است تا طرحوارة حرکتی فعل 

در غزلیات حافظ براي بیان » رفتن«طرحوارة حرکتی  - 1 چنین نویسنده به این دو پرسش پاسخ دهد.شود. هم

کاربرد طرحوارة حرکتی رفتن دیدگاه حافظ را نسبت به مفاهیم  -2کدام مقوالت معنایی به کار رفته است؟ 

  ).106: 1393کند؟ (محرابی کالی، انتزاعی مطرح شده چگونه تبیین می

حسینی نوشته شده به کوشش الهه شاه» حافظ بررسی معانی افعال در دیوان«نامۀ تحت عنوان پایان

شناسی شناختی و دستور زبان فارسی ذکر هایی از مطالب مربوط به معنیاست که در بخش مبانی نظري، پاره

بندي کرده است. در بخش اول به معانی شده است. در بخش بحث و بررسی، مطالب را به سه قسمت تقسیم

دهد و فظ پرداخته و در بخش دوم معانی مختلف و متنوع افعال را به دست میهاي دیوان حافیزیکی و اولیۀ فعل

بینی حافظ با استفاده از افعال و ابیات مورد تحلیل قرار گرفته است ها و جهاندر بخش پایانی نیز اندیشه

  ).97: 1395حسینی، (شاه

  بخش.ی اسماعیل تاج، به راهنمایالمصدورهاي سبکی نفثهبررسی ویژگی). 1388خیري، ملیحه (

پردازد المصدور میي فوق، پژوهشگر عالوه بر سطح ادبی و محتوایی، به بررسی سطح زبانی نفثهنامهدر پایان

  و در این قسمت تنها به بررسی افعال از حیث ساخت اکتفا کرده است.

ي بهار ادب، شماره ،»المصدورهاي زبانی و بالغی نفثهنگاهی تازه به ویژگی). «1390مهربان، صدیقه (

  .153 - 143، صص 4
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نامه و تاریخ جهانگشا و هایی از مرزبانالمصدور همراه با ذکر نمونهي فوق، صنایع ادبی کتاب نفثهدر مقاله

  همچنین شگرد تکرار نویسنده بررسی شده است.

دري المصدور زیهاي معنایی در نفثهآرایی و ظرافتدرآمدي بر سخن). «1388فاضل، احمد ( 

  .126 - 111، صص 3ي ادبیات تعلیمی، شماره ، مجله»نسوي

- هاي ادبی و تناسبهاي شاعرانه، آرایههاي کتاب، به پردازشسازيدر این مقاله، پژوهشگر عالوه بر مضمون

  هاي زیبایی لفظی و معنوي توجه داشته است.

- ، مجله»المصدورتکیه بر نفثهتحلیل ساختاري زبان غنایی با ). «1393ذاکري کیش، امید و همکاران (

  .138 - 111، صص 18ي ي جستارهاي زبانی، شماره

داند که المصدور، اوج زبان غنایی را زمانی میي نفثهذاکري در این مقاله، ضمن اشاره به زبان غنایی نویسنده

چنین کند. هماده میهاي گوناگون استفدهد و از توازنزمان به متن نثر، کارکرد شعري و عاطفی مینویسنده هم

کند، نثر کتاب وي معتقد است که وقتی نویسنده غلیان احساسات خود را در متنی شاعرانه و آهنگین بیان می

  بسیار ساده و روان است.

  روش پژوهش -1-8

المصدور است. پس از تعریف ي آماري آن کتاب نفثهاي اسنادي بوده و جامعهاین پژوهش به صورت کتابخانه

آوري ایم. پس از جمعبرداري از مطالب الزم پرداختهو بیان حدود تحقیق، به شناسایی منابع مربوط و فیش مسئله

نظران مطرح شده است. پس از این مرحله رسیدن به دیدگاه کلی در موضوع ها دیدگاه صاحبمطالب و تحلیل آن

  مورد بحث از طریق مستندات مورد نظر، هدف این پژوهش است.
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  فصل دوم:

  مبانی نظري پژوهش
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  شناسیزبان -2-1

ها را در شمار پیشگامان توان آنخوریم که میمیشناسانی بردر فاصلۀ قرن شانزدهم تا هیجدهم به زبان

توان نام برد. این دانشمند، را می ١الیبنیتس ها گوتفرید ویلهم فنانقالب قرن نوزدهم به حساب آورد. از جملۀ آن

هاي موجود در هاي مختلف انجام داد، براي اولین بار اعالم کرد که کلیۀ زبانبراساس تحقیقاتی که بر روي زبان

در قرن نوزدهم بوده، او  ٢دیگر از محققان، سر ویلیام جونزاند. یکیاروپا و آسیا از یک زبان واحد مشتق شده

ندگی خود را به مطالعۀ زبان سانسکریت پرداخت. او در هاي آخر زکرد و سالها در هند و کلکته زندگی میمدت

هاي دیگر مانند بار مدعی شد که زبان سانسکریت با برخی از زبانبراي اولین 1786اي در تاریخ دوم فوریۀ خطابه

شناسان به وجود آمد، هایی که در ذهن زبانگوتی، کلتی و فارسی باستان خویشاوند است، پس با این جرقه

هاي توان با مطالعه و شناخت زبانماند و میدند که زبان دائم در حال تغییر و تحول است و ثابت نمیمتوجه ش

  ها پی برد.هاي مختلف را کشف کرد و به منشأ آنگذشته، خویشاوندي زبان

هاي کنیم که شیوة جدیدي را در ارائۀ فرهنگشناسان جوانی برخورد میبه زبان 1880تا 1870هايبین سال

 ٦و برتولد دلبروك ٥و کارل بروگمان ٤، کارل ورنر٣لسکینها آگوست اند. از جملۀ آنشناسی تدوین کردهریشه

حاکم بر تغییرات تدریجی زبان، معتقد بودند و با شناخت این » قوانینِ آوایی«این محققان، به یک رشته  است.

شناسان که به حل شد. این زبان» هاة خانوادة زبانشجر«قوانین آوایی بود که مسائل باقی مانده در مسیر ارائۀ 

کردند که به هاي بازسازي شده به همان دیدي نگاه میهاي مرده و زبانمشهور شدند به زبان ٧نودستوریان

پدرِ  ٨شد. ولی در نهایت، فردینان دوسوسورها نگریسته میهاي سخنگویان آنهاي زنده و به گفتهزبان

ایی دست یافت. هاي شالیشر را گرفت که به نتایج ارزندهشد. وي ادامۀ تحقیقات و بررسیشناسی جدید زبان

اي ند که منظور از مطالعۀ علمی زبان، بررسی آن براساسِ نظریهاشناسی را مطالعۀ علمی زبان تعریف کردهزبان

ه این علم به بررسی زبان همگانی است به طوري که بتوان درستی پژوهش را از طریق تجربی آزمایش کرد. البت

هدف اختصاصی ). «275 -276: 1369پردازد اما نخست به زبان در مفهوم عام دقت دارند (ساغروانیان، مادري می

آمده از توانش زبانی، نظام دستوري هر زبان را مشخص  دست شناسی این است که براساس همان اطالعات بهزبان
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در اواخر ). 276(همان، » ی از مسائل دستوري یا کنش زبانی آن فراهم آیدو مدون سازد، تا بتوان توجیه درست

ادبیات، در کنار علوم دیگر، تاریخ ١٠مطرح شده است. دنیس ٩شناسیزبانقرن هجدهم میالدي اصطالح 

 شناسی را به عنوان بخشی ازسخنوري، فن شعر[بوطیقا]، اصطالح زبانشناسی، نقد ادبی، فنشناسی، باستانکتاب

شناسی شناسی، دستور، معنیپژوهی، خطهاي زبانشناسی شامل زیر شاخهبندي کرده است. زبانفیلولوژي طبقه

). 97: 1389شناسی بوده و این اصطالح به سرعت میان دانشمندان و محققان متداول شد (بورشه، و واژه

کند تا از این طریق دانشی را معرفی را پیشنهاد می ١١»زبانی«شناسی، اصطالح شالیشر در برابر اصطالح زبان«

اي نه شاخه«را نیز به مثابۀ  Sprachwissenschaftیابد. وي اصطالح کند که صرفاً به مطالعۀ زبان اختصاص می

موضوعش زندگی معنوي ملل یا تاریخ نیست، بلکه صرفاً به «در نظر گرفت که » طبیعی - تاریخی، بلکه تاریخی

  ).98(همان، » شود. در این رشته، زبان موضوع مطالعۀ خود استمطالعۀ زبان محدود می

  شناسیهاي زبانشاخه -1- 2-1

شناسیِ همزمانی و درزمانی. شود: زبانشناختی از نظر زمانی به دو شاخه اصلی تقسیم میمطالعات زبان

و نحوة کار آن را در زمانی  زمانی زبان را به عنوان یک دستگاه مورد مطالعه قرار دهد و ساختمانشناسی همزبان«

شناسی توصیفی نیز شناسی را زبانمعین، بدون توجه به منشأ و تحول تاریخی آن توصیف کند. این شاخۀ زبان

شناسی کوشد تحول زبان را در طولِ زمان مورد بررسی قرار دهد زبانشناسی که میگویند و آن شاخه از زبانمی

شناسی به دو قسمت داخل و خارج ). محدودة علم زبان277(همان، » ام داردشناسی تاریخی ندر زمانی یا زبان

بندي عوامل مادي آن مانند: آواشناسی، ساخت واژه، ساخت جمله و مطالعه در نظم در این تقسیم .شودتقسیم می

چنین  فلسفه و این شناسی با منطق وشناسی و ارتباط زبانشناسی و رابطۀ ادبیات با زبانها در درون علم زبانواژه

 ).277گویند (همان، می ١٢مطالبی را در خارج از آن مطالعۀ معنی

  شناسی نوینزبان -2 -1 -2

شناسی نوین از مسائل علمی جدیدي است که در این اواخر با سرعت بسیاري رشد کرده. در عملکرد زبان

تفاهمات زیادي شد. این خود باعث سوءاین جهش سریع، مردم عوام فرصت آشنایی با این علم را نداشتند و 

اي را طی کردند و هایی است که هر یک مسیر جداگانهها تقسیم شدن این علم به شاخهبرداشت نتیجۀ این سوء

: 1373شود (باطنی، شناسی یاد میشناسی از علوم زباناز هم فاصله گرفتند، به طوري که گاهی به جاي علم زبان

شناسی علمی است که بیان توان گفت،  زبانشناسان بررسی کنیم میزبان را از نظر زبان ). حال اگر بخواهیم10

ها به وسیلۀ زبان دستگاهی است نظام یافته از عالئم آوایی که ارزش آن«کند. کند که زبان چگونه کار میمی

دادي این عالئم استفاده اراجتماع تعیین شده است و گوینده و شنونده براي ایجاد ارتباط بین خود از ارزش قر

کند و از آن هاي معینی تنظیم مینمایند. زبان، امواج انرژي صوتی را که متعلق به جهان خارج است در قالبمی
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هاي شناسی با شیوهکند. زبانبراي گزارش دادن راجع به اشیاء، وقایع و تجارب انسان از جهان خارج استفاده می

شناسی، زبان را به عنوان کند. زباندستگاه چگونه نظام یافته است و چگونه کار میکند که این علمی توجیه می

اند: زبان دستگاهی شناسان زبان را چنین تعریف کردهدهد. بعضی از زباناي مستقل مورد مطالعه قرار میپدیده

افراد یک اجتماع به کار برده اي و توالی این صداها که براي ایجاد ارتباط بین است نظام یافته از صداهاي حنجره

دهد. اگر ما این تعریف را براي شود و از اشیاء، وقایع و انواع تجارب تقریبا فهرست کاملی به دست میمی

-15شناسی توصیف ساختمان و نحوه کار این دستگاه است (همان، شناسی بپذیریم، در این صورت کار زبانزبان

14.(  

اي متفاوت شناسی نوین بر پایهزبان و مسائل مربوط به آن عالقمند بوده ولی زبان ایام به مطالعۀ بشر از قدیم

  کنیم.قرار دارد که فقط دو اختالف مهم آن را بیان می

کند. زبانی که براي هاي تجربی علوم استفاده میدهد از روشهایی که انجام میشناسی نوین در پژوهشزبان

شناس مورد اي است که زبانشود، همان مواد اولیهمختلف جامعه به کار برده میایجاد ارتباط با اقشار و افراد 

شود ولی بیشتر شناسی نوین براساس مشاهدات عینی زبان حاصل میدهد. احکام زبانبررسی قرار می

ي هاهاي قدیمی زبان، فاقد یک بنیان علمی بوده و اکثرا بر تصورات فردي تکیه دارد. یکی از تفاوتپژوهش

  شناسی نوین با مطالعات قدیم زبان در این مورد است که اشاره شد.زبان

شناسی، زبان را به عنوان یک پدیدة مستقل مورد بررسی قرار ها در این است که زباندومین تفاوت آن

ثال دهد در حالی که در قدیم زبان وقتی روشن کنندة مطالبِ دیگري مانند فلسفه، منطق، دین و ادبیات و اممی

گذار است و گرفت. زبان در زندگی فردي و اجتماعی افراد تا این اندازه تاثیرها بود، مورد بررسی قرار میاین

هاي علمی تازه به وجود شناسی نوین با شیوهاهمیت دارد که موضوع یک علم مستقل باشد و از این جهت زبان

  ).15آمد و به سرعت هم رشد کرد (همان، 

  شناسیمعنی - 1-3 -2

اي در معانی منعکسه: نکته«اي به عنوان در مقاله 1894اولین بار در سال  ١٣شناسیاصطالح معنی

شناسی: تحت عنوانِ معنی ١٤کتاب برآل 1900شناسان آمریکا ارائه شد. در سال به انجمن زبان» شناسیمعنی

شناسی وجود هایی که در زمینۀ معنیکتاب شناسی انتشار یافت و یکی از مشهورترینمطالعات پیرامون علم معنی

منتشر شد. با وجود این، مدت  1923اثر آگدن و ریچاردز است که نخستین بار در سال » معانی معنی«دارد، 

اي از آن شاخه» شناسیمعنی«شناسی رسمیت بیابد. به طور کلی زمان زیادي طول کشید تا اصطالح معنی

شناسی این است که پردازد و نقش اساسی علم معنیهاي زبانی میعناي الگوشناسی است که به مطالعۀ مزبان

دیگر جدا سازد و حتی سعی کند صورِ مختلف انتقال و تغییر و تحول معانی را بررسی کند و معانی عادي را از هم

ا در گفتمان است. شناسی به دنبال بررسی شرایط تولید و دریافت معنبراي هر مورد معین، نامی خاص آورد. معنی
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گردد شناسی براي اولین بار به تحول معنی و تکامل آن در طول زمان اطالق میطور اساسی اصطالح معنیبه

اندیش القاهر گرگانی را از پیشروان ژرفتوان عبد). از میان دانشمندان ایرانی می424- 425: 1377(ساغروانیان، 

  دربارة رابطۀ لفظ و معنا دانست.

گیرد، همان ترتیب معانی است. چه مقصود قرار مید است که ترتیب لفظ، مقصود گوینده نیست. آناو معتق«

القرآن با روش مباحثه و مجادله در اعجاز فی گرگانی که ذهن سیال و پویایی داشته است، در کتاب خود دالئل

که در بخشی از آن ده است؛ چنانبرابر منتقد و پرسشگر فرضی به درك بسیاري از اصول فصاحت و بالغت نایل ش

کتاب می گوید: البته فصاحت اختصاص به لفظ دارد و از صفات لفظ است. از آن حیث که در فصاحت لفظ بگوییم 

لفظ آن صفتی را داشته باشد که داللت بر مزّیت مورد نظر ما کند، وقتی به جهت آن شد که لفظ دالّ است، دیگر 

گویید: گوید: یک وقت شما میشود به این که دالّ است و در جایی دیگر میمی بیهوده است بگوییم معنی توصیف

گویید معنیِ معنی. مقصود از معنی کالم که همان معنی لفظ ظاهر است و همان است معنی کالم و یک وقت می

نی، معناي که یک معدهد. اینفهمیم و سپس، آن معنی ما را به معنی دیگري سوق میکه از لفظ معنایی را می

» تداعی معنی«شناسی نامیده است؛ در اصطالح زبان» معنیِ معنی«کند و گرگانی آن را دیگري را تداعی می

چه آن). «66-67: 1385(فضیلت، » شود، تداعی معانی ممکن است از کلمه یا جمله ظاهر شودخوانده می

  ).71(همان، » در گفتمان استمعناشناسی به دنبال آن است، بررسی شرایط تولید و دریافت معنا 

  شناسیشناسی و زبانمعنی -1-4 -2

شناسی یکی از توان گفت که معنیشناسی بررسی کنیم، میشناسی را در چهارچوب زباناگر بخواهیم معنی

اند که در یک سر شناسان به این باور رسیدهشناسی، چون آواشناسی و دستور است و تمامی زبانهاي زبانسطح

شود. در واقع، ها واقع میشناسی و در سر دیگر آن، آواشناسی قرار دارد و دستور حد فاصل آنشناسی، معنیزبان

سازد. فردینان کند، مرتبط میچه ایجاد میتوان نوعی نظام ارتباطی دانست که موضوع ارتباط را با آنزبان را می

شناسی مطالعۀ ر که پیش از این اشاره شده است، زبانطونامد. هماندوسوسور، صورت را دال و معنی را مدلول می

شناسی را جزئی از شناسی است، با این اوصاف اگر معنیعلمی زبان است و وجه اساسی آن تجربی بودن زبان

شناسی وارسی معانی شناسی باشد. در معنیشناسی بدانیم، پس میزان علمی بودن آن هم نباید کمتر از زبانزبان

شناسی باشد، مطالعۀ چگونگی و علت انحراف معانی فردي از اند قسمتی از مطالعۀ جامع معنیتوفردي نمی

هاي متداول از اهمیت بسیاري برخوردار است. الزام این کار در بررسی و مطالعۀ ادبیات به وضوح دیده الگو

نماید. درك است، متفاوت می شود، زیرا معانی مد نظر شاعر یا نویسنده با چیزي که براي بقیه افراد قابلمی

توانند از قوة بیان خود مانند سایرین استفاده پزشکی در مورد کسانی که نمیاهمیت این مطلب در مطالعات روان

، »به هنجار«هاي کنند، به صراحت قابل مشاهده است ولی این مسئلۀ اصلی را باید توجه کرد که بدون الگو

  ). 20 - 24: 1391مکن نخواهد بود (پالمر، بررسی ادبی یا روانی زبان فرد، م
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  شناختیشناختی و غیر زبانشناسی زبانمعنی -5 -1 -2

است و دومین » زبانی«گردد و معادلش شناسی در زبان انگلیسی دو معنی دارد. اولی به زبان برمیصفت زبان

شناسی توان دانست. اصطالح معنیمی» شناختیزبان«است که آن را برابر » شناسیزبان«معنی هم، صفتی براي 

شود این شناسی را مطالعۀ معنی در نظر گرفتیم، میهم دو معنی دارد. با توجه به این که معنی ١٥شناختیزبان

شناسی اصطالح را در ارتباط با زبان قرار داد و آن را مطالعۀ معنی زبان مورد توجه قرار داد، یا آن را مرتبط با زبان

که همین معنی مهم است. پس  شناسی تلقی کردن اصطالحی را مطالعۀ معنی در زبانتبیین کرد و چنی

شناسی را دانش مطالعۀ زبان جا که زبانشود. از آنشناسی محسوب میشناختی، بخشی از زبانشناسی زبانمعنی

ناختی مطرح شده، ششناسی زبانتوان تصور کرد که آن چیزي که دربارة دو معنی متفاوت معنیاند، میدانسته

شناسی به مطالعۀ هر چیزي که در دامنۀ زبان گونه نیست. قرار نیست زبانفرق زیادي با یکدیگر ندارند ولی این

شناسی این حق را دارد بر حسب شناسی چهارچوب نظري خود را دارد. زبانشود، بپردازد. رشتۀ زبانواقع می

اي معرفی کند که با تعریف فنی و غیر فنیِ همین اصطالح در گونهرا به » زبان«اهداف خاص خود، کلماتی مانند 

 شناسی تفاوت کند. خارج از حوزة زبان

شناسی بیش از بقیه به این مهم توجه دارد. زبان» معنی«ها و علوم درگیر با مطالعۀ از میان تمامی رشته

شناسان این نکته را گیرند. زباندر نظر می داري را کالً یکی از مختصات تعریف زبانبرخورداري از معنی یا معنی

اند؛ مشخص است که اگر چنین هدفی هاي طبیعی در ذات خود، ابزاري براي ایجاد ارتباطداند که زبانبدیهی می

گیرد ها جز اوصافی پر رمز و راز و مبهم در برابرمان قرار نمیرا براي کاربرد زبان در نظر نگیریم، چیزي از زبان

   ).18 - 20: 1391 (الینز،

  علل تغییر معنی -6 -1 -2

ها عبارتند اند، که این امر علل مختلفی دارد. از جملۀ این علتکلمات و واژگان براي معانی خاص وضع شده

هاي مختلف زندگی مردم)، علل از: علل روانی (سبک و شیوة انتخاب لغات توسط شخص)، علل اجتماعی (شیوه

دهند)، علل زبانی (از جهت ترکیب و پیش هم ر و مادر زبان را تحویل فرزندان خود میتاریخی (عامل زمان که پد

هاي آید) و عامل ادب و نزاکت (احتیاط آمدن لغات بر اثر وجود قرائن که بعضاً حذف یک جزء کالم پدید می

آید غات تغییر پدید میمختلف در به کار بردن لغات). بر اثر این خصوصیات و عوامل است که به تدریج در معنی ل

رود، بدین جهت وسائل و که یک واژه براي چندین تصور ذهنی به کار می). با توجه به این175: 1348(اختیار، 

اسبابی براي کمک به انتقال معنی مانند: آهنگ یا هیئت، استعاره یا کنایه، تشبیه، مجاز و ... پدید آمده است. 

ن حواس مختلف یا میان الفاظ صورت گیرد. در هر دو صورت، دو عامل تشابه و ، بیهاالبته ممکن است این تداعی

  ).184مجاورت موثر و دخیل است (همان، 
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 مفهوم و مصداق -1-7 -2

هاي غیر زبانی جهان خارج مصداق به رابطۀ بین عناصر زبانی، مانند کلمات، جمله و ... از یک جهت و تجربه

فهوم به نظام پیچیدة روابطی که میان عنصرهاي زبانی وجود دارد و در کند. مرا از جهت دیگر بررسی می

هاي شناسی فقط به اسلوبی که زبان، خود را با تجربهشود. معنیبرگیرندة روابط درونی زبان است، مرتبط می

 تشکیل» مصداق«شناسی را کند. بنابراین عنصر اصلی مطالعات معنیسازیم، توجه میجهان خارج مربوط می

ها هم، روابط مفهومی را با دهد ولی روابط مفهومی نیز در مطالعۀ زبان از اهمیت به سزایی دارد. فرهنگ لغتمی

ها چنین روابطی را به صورت غیر منسجم سازد؛ البته اکثر آنهاي دیگر مطرح میاي به واژهمرتبط ساختن واژه

ه هدف نهایی فرهنگ لغت ارائۀ معانی مرجعی به خوانندگان گونه استدالل کرد کتوان ایندهند. البته میانجام می

ها از قبل روشن شده و هایی که مصادیق آناي که معنی آن واضح نیست به واژهاست که از طریق ربط دادن واژه

  پذیرد.آشنا است، انجام می

که به ساخت  اینشناسی را به دو گونه تقسیم کرد. اول، توان معنیبا در نظر گرفتن مطالب فوق، می 

پردازد و دومین مورد آن است که، معنی را بر حسب تجربیات غیر زبانی جهان خارج مورد تحلیل قرار معنایی می

  ).60-62: 1391(پالمر، دهد می

ج. ج. «شناسی را به روابط مفهومی محدود کنند. مقالۀ شناسان تالششان بر آن بود که معنیبعضی از زبان

نوشته شده است که در آن مقاله، نویسندگان به » ساخت یک نظریۀ معنایی«، تحت عنوان »ودورج. ا. ف«و » کتز

» نظریۀ معنایی«ها، ها نیز براساس معنی واژه قرار دارد. به عقیدة آناند ولی دیدگاه آنتوجه کرده» جمله«مسئلۀ 

هاي ها در تشخیص برداشتیح کنش آنتوصیف کنندة توانایی تعبیر و تفسیر اهل زبان است و این کار را با توض

هاي معنایی و روابط تفسیري جمالت و نیز با تشخیص سایر روابط یا گوناگون از یک جمله؛ با تعیین ناهنجاري

). و این سوال که آیا جمله واحد 63دهد (همان، کنند، انجام میخواص معنایی که نقشی در این توانایی ایفا می

  دهیم.بخش بعدي مورد تحلیل قرار میمعنایی است یا واژه در 

  روابط مفهومی در سطح جمله یا واژه -8 -1 -2

طور که در در بخش قبلی، مفهوم و مصداق در سطح زبان مورد بررسی قرار گرفت و در این بخش همان

واقع، شناسی جمله است یا واژه؟ در پردازیم که واحد بنیانی معنیبحث فوق ذکر شده، به جواب این سوال می

ها مطرح اي از روابط مفهومی که در سطح واژهمجموعه«تواند مفهومی را به خواننده برساند. واژه به تنهایی نمی

مورد بحث قرار گیرند، به نوعی رابطۀ مفهومی در سطح جمله مبدل خواهند » جمله«شوند، اگر در گسترة می

تواند مورد مورد مطالعه در صورت مجرد نمی). باید دانست که معنی واژه به 271: 1391(صفوي، » شد

گیرد ها و حتّی با تمامی جمله مد نظر قرار میشناسی باشد، بلکه معنی و مفهوم آن در ارتباط با سایر واژهمعنی

    ). 73: 1391(پالمر، 
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  انواع روابط مفهومی در سطح واژه -1 -8 -1 -2

ح جمله مورد تحلیل قرار دادیم و به روابطی توجه انداز روابط مفهومی در سطمسئلۀ معنی را از چشم

  شوند. ها محسوب میترین آنمعنایی و تقابل معنایی مهممعنایی، چند خواهیم کرد که شاملِ شمول معنایی، هم

  شمول معنایی   - 2 -8 -1 -2

ایطی رابطۀ این امکان وجود دارد که مفهومی بتواند یک یا چند مفهوم دیگر را شامل شود. در چنین شر«

: 1392(صفوي، » هاي تحت شمول آن استشمول معنایی مطرح خواهد بود که رابطۀ میان یک مفهوم و مفهوم

شناسی ساختارگرا مطرح شده است به عقیدة اي است که در معنیمعنایی یکی از مباحث پیچیده). شمول 99

سازد. معانیِ چند واژه را شامل شود، مشخص می تواندتري برخوردار است و میاي را که از معنی عامالینز واژه

ها تحت شمول معنایی واژه فراگیرنده قرار دارد. مانند: (قوچ، میش و بره) واژگانی که معنی هر یک از آن

را » میخک«، »الله«، »نرگس«، »نسترن«هاي و هر یک از واژه» گل«شمول یکدیگرند. رابطۀ میان مفهوم واژة هم

نسترن «امکان پذیر است. مثال » نوع«دانیم زیرا که تشخیص این رابطۀ مفهومی، از طریق یم» شمول معنایی«

شود. اي دیگر را شامل شود، واژة شامل نامیده میاش، مفاهیم یک یا چند واژهاي که مفهومواژه». نوعی گل است

» گل«زیر شمول مفهوم » نرگس«نامیم. بنابراین، مثالً مفهوم هریک از انواع واژة شامل را یک زیر شمول می

  ).261: 1391شمول هستند (صفوي، هاي همهاي زیر شمول نسبت به هم واژهچنین واژهشود و هممحسوب می

  معناییهم  -3 -8 -1 -2

ترین روابط مفهومی است که از دیرباز مورد بحث دستوریان ادوار ترادف، یکی از شناخته یا ١٦معناییهم«

هاي نویسان نیز معموال سعی بر این دارند تا براي نشان دادن معنی یک واژه، واژهاست. فرهنگمختلف قرار گرفته 

جز » . برنا»/ «جوان«یا » دنیا»/ «جهان»/ «گیتی«نمایند. براي نمونه معنی میدیگري را ذکر کنند که به نظر هم

به جاي یکدیگر به کار روند،  معنی ژة همشود که اگر دو وامعنایی چنین گفته میآن. معموال به هنگام تعریف هم

معنایی مطلق وجود آید. ولی باید توجه داشت که در هیچ زبانی همدر معنی زنجیرة گفتار تغییري حاصل نمی

توان یافت که در تمامی جمالت زبان بتوانند به جاي یکدیگر به کار روند و اي را نمیندارد؛ یعنی هیچ دو واژه

). در واقع الفاظی که یک معنی داشته باشند 106: 1392(صفوي، » زنجیره پدید نیاورد تغییري در معنی آن

معنایی صرفاً شوند. در این مورد دو نکته قابل ذکر است، نخست این که بحث دربارة هممعنی محسوب میهم

ه شباهت معنایی. بیان معنایی، یکسانی معنی است و نمکه معیار هشوند. دوم اینها و کلمات نمیمحدود به واژه

نویسان آن شود و فرهنگدیده می هاي لغتچه در فرهنگشود تعریف ما از هم معنایی، با آننکتۀ اخیر سبب می

ها وجود دارد که به دهند، تفاوتی بارز داشته باشد. اکثر الفاظی که در فرهنگ لغترا مالك کار خود قرار می

شان هستند، یعنی الفاظی که معنی» هاي تقریبیمعنیهم«شوند، همان ت میهاي مترداف یا متضاد ثبعنوان واژه

معنایی اند و نه این که معانی یکسانی داشته باشند. باید این مسئله را مد نظر داشت که این همتقریباً به هم شبیه
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مربوط است، ولی به معنایی نسبی به حوزة یکسانی معنی هاي نسبی اشتباه نگیریم. هممعنیتقریبی را با هم

معنایی معنایی مطلق بیان شود. نمونۀ از همدالیل مختلف، از شرایطی برخوردار نیست که بشود در قالب هم

 ).  91 -92: 1394تقریبی مانند: شیرجه و پرش مشاهده کرد (صفوي، 

  چندمعنایی -4 -8 -1 -2

از جمله  ١٧چند معنایی«ی هستند. هاي برخورد کنیم که دارايِ چند معنممکن است در زبان به واژه

کنند که اند وآن را شرایطی معرفی میاي است که در سنت مطالعۀ معنی به آن پرداختهآشناترین روابط مفهومی

توان در سطوح مختلفی چون تکواژ، واژه، گروه در یک واحد زبانی از چند معنی برخوردار شود. چند معنایی را می

اد؛ هرچند در سنت، چند معنایی تنها در سطح واژه اهمیت یافته و تحلیل آن نیز به و جمله مورد بررسی قرار د

را مد نظر بگیریم. در » خوردن«). براي مثال، اگر بخواهیم فعل 111(همان، » همین سطح محدود گشته است

شده است. نوشته » پوسیدن«و » مصرف کردن«و معانی اشتقاقی » بلعیدن«ها به معنی تحت اللفظی فرهنگ لغت

، »قدرت پرواز«در انگلیسی را به معانی  Flightبنابراین این واژه داراي سه معنی متفاوت است. یا نمونه دیگر، واژة 

در نظر » یک رشته پلکان«، »مسافرت هوایی«، »واحد نیروي هوایی«، »گذر از طریق هوا«، »انحراف«، »شلیک«

  ).115، 1391گیرند (پالمر، می

  تقابل معنایی  -5 -8 -1 -2

شود که شود. اغلب تصور مینامیده می» متضاد«گیرند هایی که در تقابل معنایی با یکدیگر قرار میواژه«

است. اما هر یک از این دو مقوله از پیکرة کامال متفاوتی برخوردار هستند. » معناییهم«تضاد معنایی نقطۀ مقابل 

مند و بسیار هاي نظامنیستند، ولی تضاد معنایی یکی از ویژگی» معنیهم«هاي ها الزاما محتاج واژهزیرا زبان

  ).414: 1369(ساغروانیان، » طبیعی زبان است

  18انتقال معنایی - 8-6 - 2-1

روند، بلکه ممکن است در اثر ، همیشه در معناي اصلی و صریح خود به کار نمیهاها از جمله فعلواژه

  شود. هاي زبانی، معناي ضمنی داشته باشند که خواننده با دقت و ریزبینی متوجه آن مینشینی با صورتهم

افت، هاي موجود در بهاي معنایی واژهدر توصیف انتقال معنایی شاید بتوان گفت، امتزاج شدید مؤلفه«

شان در ذهن معنی جدیدي از طریق تداعی به وجود گردد که تجمعاي میهاي معناییموجب پیدایش مؤلفه

توانسته وجود داشته باشد، چه از آن در بافت میآورد. صورت زبانی به وجود آمده حتی به شکل نسبی با آنمی

  هاي زیر بهره گرفت:ن، از مثالتوا). براي درك این مبحث می115: 1377(افراشی، » هم معنی نیست

  اجازه به وسایلم دست زد.او بی -1

  خودش را به دیوانگی زد. -2

                                                
17. holysemy 
18. Semantic shifting 



١٥  

  حاکم، محکوم را شالق زد. -3

در هر مثال با توجه به بافت جمله متفاوت » زدن«مبرهن است، معنايِ فعل  2و1هاي طور که در نمونههمان

نشین مستلزم درك مفهوم واحدهاي هم داردکه این مطلب »زدن«است و هر فعل، معنایی غیر از معنی حقیقی 

به کار رفته است. بنابراین هیچ واحدي در زبان » شالق زد« 3خواهد بود. معنی اصلی صورت زدن، تنها در جملۀ 

، بخشی »انتقال معنایی«یابد. با توجه به عملکرد فرایند امکان درك نمی» جمله«تر از خودکار، در سطحی کوچک

  ).281: 1391صفوي، یابد (هاي آن جمله انتقال میهوم هر واحد تشکیل دهندة جمله، به دیگر واحداز مف

  معناي ضمنی و صریح -7 -8 - 2-1

هاي هاي گفتمان علمی و فنّی داراي تداعیهاي زبان روزمره در مقایسه با واژهالینز معتقد است که واژه«

ها ). بسیاري از واژه110: 1377و تعقلی محضشان هستند (افراشی، عاطفی یا معنی ضمنی فراتر از معنی اولیه 

و غیره را دارد. یا » کباب برگ«، »برگ کاغذ«، »برگ درخت«فارسی معناي در زبان» برگ«چند معنا دارند؛ واژه 

ط دارند. دارد. این سه معنی با یکدیگر ارتبا» وسط«و » کمربند«، »کمر«فارسی به معناي که در زبان» میان«واژة 

ها، شود. این ویژگیحاصل می» هاي معناییویژگی«یا » هاي معنایینشانگر«تشخیص معناي یک کلمه به وسیله 

کنند. اغلب معناي هر واژه با توجه به سازد و آن را از سایر معانی ممکن جدا میمعناي کلمه را مشخص می

گردد. شاید ود و گاه به وسیلۀ لحن بیانِ آن مشخص میشرود، تعیین میموقعیت یا بافتی که در آن به کار می

واژه، دامنۀ وسیعی از معانی وجود دارد که به » صریح«و » ارجاعی«ترین نکته این باشد که عالوه بر معناي مهم

ها چندین معناي ضمنی گوید برخی از واژهشناسان به نام دیز میاند. یکی از زبانشناخته شده ١٩نام معانی ضمنی

ها، عناصر و کلماتی وجود دارند که بر مبناي موقعیت مشخصی که در آن خوانیانگیزد. در میان این هما برمیر

کنند. بنابراین، کلمۀ باغ ممکن است به طور شود و براساس تجربۀ قبلی و غیره؛ معناي مشابهی پیدا میظاهر می

خواند. بدین طریق هر واژه را به ذهن فرا » مالقاتقرار «و » نیمکت«، »گل«، »درخت«غیر ارادي کلماتی مانند 

آیند. واژة داللت را براي هایی که با شنیدن آن مربوط هستند، درمیبه صورت مرکزي در میان زنجیرة تداعی

را براي نمایاندن  ٢٠بریم و اصطالح معناي صریحآورند؛ به کار میگویان بر زبان مینمایاندن سخنی که سخن

دهند. هر پدیده یا چیزي که سخن بر آن داللت کند، معلول ها انجام میها یا گروهبریم که واژهمیعلمی به کار 

کند معناي صریح آن واژه شود و پدیده یا چیزي که از نظر معناشناختی واژه یا گروهی بر آن داللت مینامیده می

  ). 36_34: 1385(فضیلت، » یا گروه نام دارد

  مطالعۀ معنیواحد  -8 -8 -1 -2

توان به معنی است ولی با دانستن ترکیب معنی کلمات ترکیب شده نمی» تکواژ«دار ترین واحد معنیکوچک

چند تن از «را واحد مطالعۀ معنی به حساب آورد. » جمله«جمله دست یافت. در چنین مواقعی است که باید 

                                                
19. connotation  
20. denotation  
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ترین واحد زبان، کلمۀ تنها واحد گفتار و شاید بنیادي ترینآورند که بنیاديشناسان دالیلی میشناسان و زبانروان

، »میز«ترین شکل خود همان جمله است، وقتی کلمۀ مستقلی مانند نیست، بلکه کالمی کامل است که در ساده

، »خوابیدن«، »دویدن«کند؛ با کلمات دیگري مانند را که بر یک شی یا حالت داللت می» رنج«، »زغال«، »سگ«

ها را وارد نظامی از کنیم، آنکند ترکیب میکه به یک عمل یا کیفیت داللت می» تلخ«، »سبز«، »مزقر«، »رفتن«

تواند بر حکم یا اندیشۀ کاملی داللت کند. وقتی شخصی کلماتی مانند: ایم. کلمه به تنهایی نمیروابط ساخته

سازد و بعد ین است که شی را مطرح میکند اآورد، تنها کاري که میرا بر زبان می» عینک«، »خورشید«، »میز«

مند کرده اي را روشتوان گفت که این فرد اندیشهکند، هنوز نمیآن را وارد نظامی از روابط معنایی معینی می

تأمل کاري سودمندي «و یا » کندسگ پارس می«، »سوزدخانه می«هاي ساده مانند است. از سوي دیگر جمله

کنند و یا از رویدادي روند و یک صورت ذهنی را بیان میکنند بلکه فراتر میمیفقط به یک شی داللت ن» است

پژوهان مانند هومبولت سوسور و شناسان و زباناي از رواندهند. دقیقا با توجه به این امر است که عدهخبر می

تقدم کالم یا جمله،  اند که واحد بنیادي گفتار جاري، کلمه نیست بلکه جمله است. ادعايچامسکی دلیل آورده

شود. زبان در ایم؛ به وسیلۀ تاریخ خود زبان و یا به عبارت بهتر تاریخ اولیه تأیید میکه پیش از این نیز گفتهچنان

کردند، تشکیل نخستین مرحلۀ بدوي، خود از آواها و یا کلماتی که تنها در زمینۀ عمل یا موقعیتی معنا پیدا می

شد، این کلمه ابتدا اي بر شی اطالق میت وابستگی به عمل برخوردار بودند. اگر کلمهشد؛ آن کلمات از خصلمی

انجامید. این ویژگی در اي کاملی میگیري جملۀ یک کلمهپارچه بود و در نهایت به شکلاي یکگر انگارهبیان

: 1385(فضیلت، » یافت هاي معنایی گسترشهاي جمله و شاخصههاي بعد تکامل یافت و از نظر کمیت واژهدوره

50-49.(  

  نشینی و جانشینیمحور هم -8-9 - 2-1

نشینی مناسبات نشینی را در زبان، فردینان دوسوسور کشف کرد. در محور هموجود دو محور جانشینی و هم

یابد، نشینی با واژه دیگر میشود، یعنی نقش به سزایی که هر واژه در همواژگان در ارتباط با یکدیگر سنجیده می

چنین پیش ارز دیگر است. پس با  تا پیام را به گیرنده برساند. اما محور جانشینی، رابطۀ پنهان هر واژه با واژه هم

شمار دیگر به دست آورد. یاکوبسن جایگاه مجاز را بر محور افقی و جایگاه استعاره را بر توان جملۀ بیفرضی، می

  داند.محور عمودي می

است. محور  ٢و جانشینی ١نشینیی کالم، حاصل ارتباط میان اجزاي کالم در دو محور همتناسب یا هارمون«

نشینی نشین شده، رابطۀ همنشینی همان محور افقی کالم است که اجزاي کالم در آن با یکدیگر هممحور هم

بط جانشینی کنند. محور جانشینی، محور عمودي کالم است که در آن اجزاء جانشین یکدیگر شده، روابرقرار می

شناسی توسط فردینان دوسوسور مطرح شد. کنند. این دو نوع رابطه براي نخستین بار در علم زبانبا هم برقرار می

گیرند و واحدي را از سطح باالتر نشینی رابطۀ میان واحدهایی است که در ترکیب با یکدیگر قرار میرابطۀ هم

                                                
1. Syntagmatic axis 
2. paradigmatic axis  
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شوند هایی است که به جاي هم انتخاب میي کالم، میان واحددهند و رابطۀ جانشینی در محور عمودتشکیل می

آورند. هر دو محور همانند تار و پود کالم هستند که براي بافت آن تري را به وجود میو در همان سطح واحد تازه

اجزا قابل  نشینی با دیگرباید در هماهنگی کامل با یکدیگر به کار گرفته شوند. هر انتخابی باید بتواند در محور هم

توان گفت بافت کالم و معناي مورد نظر از آن، از فرایند انتخاب و ترکیب با هم ترکیب باشد؛ به طوري که می

  ). 100: 1389(وفایی. نوري، » شوداست که حاصل می

  شناسی و نحورابطۀ معنی -8-10 -1 -2

به صورت یک سازمان مستقل  شناسی رابسیاري از فالسفه و دانشمندان شناخت و بررسی دستگاه معنی

شناسی دچار تردید هستند. ممکن داند ولی عدة دیگر در شناخت دستگاه و سازمان مستقل براي معنیالزم می

شود، بدین جهت معنی به گونه بیاندیشند، که اثر معنی در اوضاع و احوال مختلف مشخص میها ایناست آن

هایی نظیر ها در تغییر معنی به نمونهاي صوري است. آنخود تجزیه »نحو«عنوان کاربرد یک زبان به موازات علم 

نمایند. باید سنجید که آیا از این روش معنی کند برخورد و اشاره میکه معنی افعال را عوض می» حروف اضافه«

» نارسکی«گردد. کاربرد این روش براي بررسی و تحلیل نظریۀ اعتباري به وسیلۀ به نتایج علمی سودمند منجر می

شناسی نه تنها به منطق آورد که معنیاز سازمان صوري این انتظار را تا حدودي بر می» قیاس منطقی«و تشکیل 

 شناسی در مورد بررسیسازد. عالوه بر آن معنیدهد بلکه موقعیتی نیز براي پیشرفت آن فراهم میساده یاري می

معرفی کرد، » نارسکی«اهمیت زیادي قائل است. روشی که شناسی، ریاضیات و علوم تجربی علومی مانند: سبک

شناسی و نحو و عوامل مشابه نظیر: اعتبار منطقی و اعتبار اولین کوششی بود که در آن موارد تقابل بین: معنی

توان چنین گفت واقعی را آشکار ساخت که در این رابطه باید به عامل نمادسازي منطقی توجه مخصوص کرد. می

  شود:ها و زبان به سه بخش تقسیم مینشانه که نظریه

  شود.هاي مختلف و تعبیري که از آن در احوال گوناگون پدیدار میعلمی: با تأثیر کالم در محیط - الف

معنایی: با درك مفاهیم و معانی کلمات در ارتباط با محیط و در اوضاع و احوالی که در آن کلمات ظاهر  - ب

  گردند.می

توان ب و تنظیم خاص واژگان در جمله مطابق با قواعد خاص هر زبان که در این زمینه میترکیبی: ترکی - ج

  بندي کرد:شناسی را به دو قسمت اصلی تقسیمدانش معنی

  شناسی توصیفیمعنی -1

  شوند.شناسی عادي: که با توجه به این تقسیمات علم نحو خود به دو بخش تقسیم میمعنی -2

  نحو توصیفی -1

  سادهنحو  -2

گیرد و دیگر توجهی به ارتباط در نحو ساده ارتباط بین اجزاي دستوري به طور مستقل مورد تحلیل قرار می

ها را مورد نحو ساده و رابطۀ بین آن» کرنپ«و » نارسکی«ها با علم خارج در میان نیست، از میان دانشمندان آن



١٨  

زبان هدف و زبان توصیف کننده.  -1ه است: زبان را به دو قسمت، بخش کرد» کرنپ«دهند. بحث قرار می

و زبانی که به اعتبار با زبان اول مورد » هدف«زبانی که از آن در متون بحث شود زبان » کرنپ«براساس تعریف 

  ).200 - 202: 1348است (اختیار، » توصیف کننده«بررسی قرار گیرد زبان 

  مباحث دستوري -2-2

شود و داراي تعریف متعددي است؛ زیرا هر فرقه آن را سی محسوب میشناهاي زباندستور زبان یکی از جزء

فنّ درست گفتن و «هاي کهن آن را کند. براي مثال، نویسندگان دستورمطابق میل خود تعریف و توصیف می

هاي توصیف زبان بالقوه در تولید و فهم جمله«شناسان آن را دانند و زبانمی» درست نوشتن و تعلیم زبان

شناسی است که دربارة دستور بخشی از زبان«کند: دانند ولی فرشیدورد دستور را چنین تعریف میمی» شماربی

توان در فرا گرفتن زبان شناسی میکند. از دستور و زبانساخت آوایی و صرفی و نحوي و معنایی زبان بحث می

  ).30: 1382نحو (فرشیدورد،  - 3ف، صر - 2آواشناسی،  - 1نیز بهره گرفت. دستور شامل سه بخش عمده است: 

  تعریف فعل -1 -2-2

هاي دستور است. فعل یکی از واحدهاي صرفی و نحوي زبان ترین بخششناخت و تحلیل فعل، یکی از مهم

است از اسم، صفت، ضمیر، فعل، قید، حرف،  گانۀ کلمه است. که عبارتاست. در صرف، فعل یکی از اقسام هفت

دیدگاه نحوي، فعل یکی از ارکان جمله و رکن اصلی جمله است؛ زیرا با توجه به آن، ما  صوت یا شبه جمله. از

ترین نشینی، عمدهکنیم. در واقع، فعل شناسنامۀ جمله است و در محور همگذاري میها را تعیین و نامانواع جمله

 - 1هایی است. فعل داراي ویژگیکنیم. هر ها را تعیین مینقش را دارد و بر اساس آن اجزاي جمله و رابطۀ آن

). فعل در جمله 128 -129: 1388وجه فعل (مهرآوران،  - 5معلوم و مجهول  - 4گذر  - 3شخص و شمار  - 2زمان 

اي است که به تنهایی یا به یاري فعل کلمه«کند. جایگاه اسناد را دارد و بر انجام شدن کاري داللت می

کند و امري است که به امر دیگر اسناد ه بر واقع شدن امري داللت میگانهاي سههایی در یکی از زمانوابسته

به یاريِ » است«و » فریدون«به » رفت«، که »هوشنگ زیرك است«و » فریدون رفت«شود؛ مانند داده می

  ).376: 1382که مکمل آن است به هوشنگ اسناد داده  شده است (فرشیدورد، » زیرك«

  ساختمان فعل -2-2-2

ها در فعل، تقسیم بندي بر پایۀ ظاهر ساختمان یا اجزاء تشکیل دهندة فعل بنديترین تقسیممهمیکی از 

است. بر این اساس، تقسیمات متعددي انجام گرفته است. دستورنویسان فعل را به دو بخش ساده و مرکّب تقسیم 

بیشترین اختالف نظر  اند.گرفته اند. البته، برخی به سه نوع و برخی، اقسام بیشتري هم براي آن در نظرکرده

). خانلري در کتاب تاریخ زبان فارسی، فعل 129: 1388دربارة فعل، در بحث ساخت ظاهري آن است (مهرآوران، 

هاي فعلی، هاي مرکّب، عبارتهاي پیشوندي، فعلهاي ساده، فعلداند: فعلرا در از نظر ساختمان پنج نوع می

ها اند یعنی داراي اجزایی نیستند که بتوان آن: افعالی که از یک ماده تشکیل شدهساده فعل -1«هاي ناگذر. فعل

هاي فعل - 2گوییم. نظیر: آمدن، آموختن، آوردن. را جدا کرد و در ترکیب با جزئی دیگر به کار برد، فعل ساده می
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هایی که فعل و مصدر پیشوند تریناند. مهماند که از یک پیشوند و یک فعل ساده ساخته شدههاییپیشوندي: فعل

هاي مرکّب: فعل فعل - 3). 115 - 121: 1374سازند عبارتند از: بر، در، فرو، فرا، باز، وا، ور (خانلري، پیشوندي می

مرکّب از مفاهیمی است که دستوریان دربارة آن اتحاد نظر ندارند. برخی معتقد هستند که فعل مرکّب مسقتل و 

دانند. حال اگر بخواهیم تعریفی از هاي فعلی میاي دیگر آن را جزو عبارتی است و عدههاي فعلمتمایز از عبارت

اند، واژة اول شود که از دو واژة مستقل ترکیب یافتهفعل مرکب به افعالی اطالق می«توان گفت آن ارائه دهیم، می

نامیم و رفتن. جزء اول را همراه میاسم یا صفت یا قید و واژة دوم فعل است، مانند اجرا کردن، حدس زدن، پس گ

شان دهند یا معنیهاي همکرد این است که معنی اصلی خود را از دست میجزء دوم را همکرد. وجه مشخص فعل

روند (طباطبائی، بخشد، به کار میچون عنصري صرفی که به ترکیب هویت فعلی میشود و عمدتاً همرنگ میکم

1384 :27- 26.(  

سازي زبان فارسی است. در این شیوه حداقل دو تکواژ آزاد با هم هاي فعال در واژهشیوه ترکیب نیز از«

» هاي دستوري زبان فارسی این شیوه کاراست.دهند. در تمام مقولهاي جدید به دست میشوند و واژهترکیب می

ها معنی د که از مجموع آنشواي از کلمات اطالق میعبارت فعلی: به دسته - 5). 89: 1391علی وفایی، (عباس

هاي فعلی: عبارت - 6شود و غالبا معادل با مفهوم یک فعل ساده یا یک فعل مرکّب است. میواحدي حاصل 

رساند. به شود و معنی واحد یک فعل را میعبارت فعلی، فعلی است که از چند جزء جداي از هم تشکیل می«

اي فعل است و چون از چند جزء تشکیل ا با خود دارد و گونهعبارت دیگر، عبارتی است که معنی و کار فعل ر

اند. عبارت فعلی دست کم سه جزء دارد و اغلب از یک حرف اضافه، یک اسم و یک شده، آن را عبارت فعلی نامیده

» از، در، به«فعل درست شده است؛ مثالً از پاي افتادن، در میان گذاشتن، به فراموشی سپردن. در این عبارات 

رف اضافه، کلمۀ بعد اسم و در آخر یک فعل است. گاهی عبارت فعلی، بیش از سه جزء دارد، مانند: دست به ح

هاي ناگذر: مراد فعل - 7).  133 - 134: 1388(مهرآوران، » کاري زدن، دست از جان شستن، از سر خود وا کردن

روند و به خت سوم شخص مفرد به کار میهایی است که به صورت ناگذر (الزم) و فقط با سااز این اصطالح، فعل

دهد. مانند: خوشم آمد. نوع دیگري از جاي شناسه، ضمیر پیوستۀ مفعولی و اضافی، شخص فعل را نشان می

ها اجزاي تشکیل دهندة عبارت، معنی حقیقی خود را از هاي کنایی هستند که در آنهاي مرکّب، عبارتفعل

رسانند. چون: محمود از ادعایش چشم یک مفهوم فعلی واحدي را می دهند و تمامی اجزا روي همدست می

هاي پیشوندي مرکّب جزئی از ساختمان فعل ). از دیدگاه مرحوم خانلري، فعل32: 1390پوشید (انوري، گیوي، 

ي از گونه افعال برخورد خواهیم کرد، پس تعریف مختصرنامه، ما به ایننیستند ولی از آن جایی که در این پایان

کنند. شوند و معنی واحدي را بیان میهاي پیشوندي مرکب گاهی با کلمۀ ترکیب میفعل«دهم؛ آن را ارائه می

هاي سازنده غالباً مجازي است. مانند: دم درکشید (= خاموش شد)، سر معنی مزبور نسبت به معنی لغوي کلمه

  ). 27(همان، » درآورد (= فهمید) 
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  اقصهاي تام و نفعل -2-2-3

که معنی آن به وسیلۀ صفت اسنادي یا کلمۀ که جانشین آن است تمام  ندگویفعل ناقص به افعالی می 

شود، الزم و پنداشتم. فعل ناقص به دو بخش تقسیم میبشود؛ نظیر: ابن سینا دانشمند بود، فریدون را خردمند می

ته باشد؛ مانند: نامه را نوشتم، به خانه رفتم. فعل متعدي. فعل تام، افعالی هستند که به مسند یا مکمل نیازي نداش

ناقص الزم، ممکن است با مکمل خود مجموعاً یک فعل متعدي تشکیل دهد؛ نظیر: من همان نتیجه را خواهانم، 

، هر یک از یک مکمل و یک فعل »خریدارم«و » خواهانم«طور که مشخص است من آن کتاب را خریدارم. همان

 ). 444 - 445: 1382همه داراي مفعول رائیند (فرشیدورد،  اند کهتشکیل شده

  تعریف مصدر -2-2-4

هاي زمان و که مفهومقرار بگیرد، مفهوم اصلی فعل را بدون آن» ـَ ن«زمانی که بن ماضی فعلی با پسوند 

ن وجود ندارد و مفهوم زما» دیدن«ـَ ن = دیدن، در » + دید«رساند. مانند: شخص و شمار را در برداشته باشد، می

  ).25: 1390نامند (انوري، گیوي، ها را مصدر مینه شخص دارد نه مفرد و نه جمع است، این گونه فعل

  صفت و اقسام آن -5 -2-2

رساند و اسمی که صفت دربارة آن هاي اسم را میصفت، حالت مقدار و شماره یا یکی دیگر از چگونگی

شود: یک بار به عنوان یکی از دستور زبان از دو دیدگاه بررسی می دهد، موصوف نام دارد. صفت درتوضیح می

ها از جهات مختلفی دارايِ رود. همۀ صفتگانۀ کلمه و بار دیگر به عنوان یکی از اجزاي جمله به کار میانواع هفت

ند و چگونگی آیوجوه مشترکی هستند، مانند: هیچ کدام استقالل ندارند، وابستۀ اسم هستند، به همراهی اسم می

توانند به اقسام هاي گوناگونی دارند که میکنند؛ اما از منظرهاي گوناگون ناهمسانیو خصوصیات آن را بیان می

طور که از حیث مفهوم به صفت بیانی، اشاره، شمارشی، پرسشی، تعجبی و مبهم و از مختلفی تقسیم شوند، همان

و از نظر ساختمان به ساده و مرکّب و گروه وصفی تقسیم حیث تقدم و تأخّر به صفت پیشین و صفت پسین 

  ). 144شوند (همان ، می

 صفت فاعلی مرکّب مرخم - 2-2-6

ها را صفت فاعلی مرکّب هاي مرکّب متعددي وجود دارد که دستور نویسان سنّتی آندر زبان فارسی، واژه

ب، صفتی است که از ترکیب دست کم دو واژه پرست، خداشناس. صفت مرکّاند. نظیرِ خودبین، میهنمرخّم نامیده

شوند: ها وجود دارد، به سه گروه تقسیم میاي که میان اجزاي آنهاي مرکّب از نظر رابطهساخته شوند. صفت

هاي فاعلی مرکّب مرخّم، رابطۀ هسته و وابسته برقرار است هسته، متوازن. میان عناصر سازندة صفتدار، بیهسته

  ). 62- 66: 1382(طباطبایی، 
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  صفت مفعولی مرکّب مرخم -2-2-7

صفتی است «تر دهد. به بیان دقیقصفت مفعولی، صفتی است که مفهوم وقوع فعلی را به موصوف نسبت می

ه) ( گیرند، بدین ترتیب که به آخر آنکه براي مفعول فعل وضع شده باشد و آن را از فعل ماضی مطلق می

ه، بریده، کشیده. صفت مفعولی در حال ترکیب گاهی مانند صفت تخفیف یابد، بدین مختفی بیفزایند، مانند: نوشت

شکل که جزء دوم آن به صورت فعل امر درآید، مانند: ناشناس (ناشناخته) و گاهی مختفی از آخر صیغه مفعولی 

  ). 49: 1344پور، (خیام» بیفتد، مانند: شرم زد (شرم زده)، ناشناخت (ناشناخته)

  ه فعلشب -8 -2-2

ها اي است که بر وقوع یا الوقوع امري در زمان نامشخص، مانند مصدر و وجه وصفی و غیر آنفعل کلمهشبه 

کنند، داللت دارد ولی به زمان خاص و معینی داللت ندارد. نظیر: برنگشتن بهرام از مدرسه که مانند فعل عمل می

  ). 62خاطر مرا مشوش ساخت (همان، 

  المصدورنفثهمعرفی  -2-3

هاي آن عصر نوشته شد، وگریزهاي بدیع قرن هشتم هجري که در روزگار هجوم تاتار و جنگ یکی از شاهکار

الدین محمد خرندزي زیدري نسوي است. وي بعد از قتل المصدور است که مؤلّف این اثر، شهابکتاب نفثه

اي صغیر و آذربایجان به شهر میافارقین نزدیک هاي آسیالدین و پس از مدتی آوارگی در سرزمینجاللسلطان

هاي درونی پرداخته، لطامات و رود و در کتاب خود، به واگوییالدین غازي، از سالطین کرد ایوبی میمسعود شهاب

هاي خود را در هایی را که در غربت از دست کسان بسیاري چشیده و همچنین رنج و سرگردانیها و زجرآسیب

به معناي خلطی است که » المصدورنفثه«طور که از نام کتاب مشخص است، نویسد. هماندور میالمصکتاب نفثه

شود که از اندوه و شکایت و ناله و تأمالت افکند و مجازاً به سخنی اطالق میمبتال به درد سینه، از سینه بیرون می

). نویسنده نثر کتاب را به شعر نزدیک 567: 1389یابد (زیدري، خیزد و گوینده با بیان آن آسایش میدرونی برمی

  نویسد: دکتر یزدگردي در مقدمۀ خود میهاي شاعرانه همراه است. کرده و آن با خالقیت

جا که نگارندة تتبع کرده است، بیش از همه به ترجمۀ تاریخ المصدور در میان کتب فارسی تا آنمؤلّف نفثه«

با تصرّفی کم و بیش در کتاب خود بیاورده است. و نیز در مورد  یمنی نظر داشته و عبارات و جمل آن را

شود، به نثر آن مبادرت بندي کتاب توضیحاتی دارند که چون در همۀ کتب نثر فنی کم و بیش دیده میجمله

بندي کتاب، پس از مراعات بدایع لفظی و معنوي که گویی وجهۀ همت مؤلّف بدان مقصور بوده کنیم: در جملهمی

هاي معترضۀ بسیار است که گاه کالم را ناهموار و متکلّف و گیر است، وجود جملهچه بیشتر جالب نظر و چشمنآ

سازد که وي را براي نماید و فهم عبارت را بر خوانندة ناآشنا به شیوة نویسنده چنان دشوار میاحیانا معقّد فرا می

باره از سر گیرد و ذهن خویش را با تأنّی و دوباره و سهکند تا مطالعۀ جمله را دریافت معنی مراد مجبور می

احتیاط از این جمل معترضه که هر یک را سدي براي درك معنی تلقّی توان کرد، عبور دهد. در سبب انشا و ایراد 

 توان شمرد، یکی ولع نویسنده در تزیین و تلمیح کالم به آوردن آیات وگونه جمل دو عامل مهم را معتبر میاین
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ها، به صورت رکن فرعی جمله و حشو و دیگر اصرار وي احادیث و امثال و اشعار عربی و فارسی و استشهاد بدان

هاي دوم سجع فاقد ارزش معنوي آید تا قرینهسازي که این خود موجب میدر مراعات سجع و موازنه و قرینه

  ).176: 1390، (شمیسا» گردد و کالم به اطناب گراید

  المصدور نثر نفثه سبک - 1 -2-3

شناسی ابتدا فرق نثر و نظم را در اصل طبیعت آن دانسته، سپس از هر کدام تعریفی ارائه بهار در کتاب سبک

نثر عبارتی است که گوینده را در آن مقصد و مرادي به جز بیانی ساده و اداي قصدي خالی از «دهد. می

العمل بزرگان به زیردستان و قصه نوشتن ین کشوري و دستوراحساسات و هیجانات درونی نبوده باشد، مانند قوان

اي یا پیغامی که کسی به کسی شرح دهد یا گزارش حادثه و شغلی یا سرگذشت و دستان و ماجراي واقعهفرو

). ولی ادبیات و متون 229: 1370(بهار، » ها از سادگی بیرون نباشدها یا نوشتهحسب حالی که مجموع این گفته

در ادوار مختلف با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی آن عصر، متفاوت است؛ یعنی نثر، همیشه مرسل یا  کهن ما،

هاي نثر پارسی، نثر موزون یا مسجع است که دو جلوه دارد: یکی نثر موزون مرسل که ساده نیست. یکی از شیوه

طور که ). همان73: 1390است (شمیسا، شود و دیگري نثر مسجع فنّی در آثار خواجه عبداهللا انصاري دیده می

ترین شود. نویسنده در نثر فنّی براي بیان مقاصد خود، کوتاهالمصدور جزو نثر فنّی محسوب میمبرهن است نفثه

برد تا در طی این مسیر، فرصت آن را کند بلکه خواننده را همراه خود از راهی طویل پیش میراه را انتخاب نمی

را با مناظر گوناگون و زیبایی آشنا سازد. این تمثیلی است که ابن اثیر، در توضیح نثر فنّی داشته باشد که وي 

آورده است. بر این منوال در نثر فنّی، روش کالم اطناب است؛ یعنی به کار بردن الفاظ و لغات و ترکیبات و 

فنی به لفظ و مناسبات آن و به  تعبیرات بسیار براي بیان مفاهیم و معانی اندك. البته شکی نیست که توجه نثر

گاه محسنات لفظی، از رابطۀ معنوي کالم عبارت دیگر آرایش ظاهر کالم بیشتر است؛ به همین دلیل هیچ

  ).   58: 1375کاهد (خطیبی، نمی

ها اشاره عوامل مهمی، در تاریخ ادبیات وجود دارد، که در تغییر سبک (از مرسل به فنّی) موثر است که به آن

ه.ق ري را فتح کرد که این امر باعث اختالط مردم خراسان و عراق  420اهیم کرد. سلطان محمود در سال خو

توانست زمینۀ تغییر سبک را فراهم سازد. مردم خراسان از مرکز حکومت اسالمی (بغداد) فاصله شده بود و می

تند که عالوه بر آن زبان مادري مردم داشتند ولی مردم عراق بیشتر با معارف اسالمی و زبان عربی آشنایی داش

ه.ق درگذشت که  421عراق فارسی دري رایج در خراسان نبود. به هر حال بعد از گذشت مدتی محمود در سال 

این امر باعث اختالف بر سر پادشاهی بین مسعود و محمد شد. سرانجام مسعود در دندانقان مرو از سلجوقیان 

جوقیان از خراسان به عراق عجم رسیدند و اصفهان را به عنوان پایتخت خود شکست خورد و به هند گریخت. سل

انتخاب کردند و زمینۀ تغییر سبک از هر جهت حاصل شد. توجه آنان به صوفیان و حکومت بغداد و ترویج زبان 

شمیسا، ها در تغییر سبک موثر و دخیل هستند (عربی و توجه به معارف اسالمی و تأسیس مدارس علمی و خانقاه

). مدت زمان طوالنی از حملۀ عرب به ایران گذشت و رابطۀ ادبی ایرانیان با گذشتۀ خود به طور 91: 1390
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تدریجی قطع شد، نفوذ و قوت روز افزون دیانت اسالم و علوم متعلّق به آن، نظیر علمِ قرائت و تفسیر و حدیث و 

و ادبیات عرب بود. ساخت مدارس متعدد علوم دینی در  فقه و کالم که این علوم یکی دیگر از عوامل رواج زبان

ایران، کثرت مولّفات بدیع در ادب و بالغت عرب، رغبت فراوان نویسندگان و منشیان در آموختن فنّ انشا و ترسل 

نویسی و رسیدن آن بپیمودن نثر فارسی مراحل ابتدایی خود را در شیوة ساده«: یک). 1389به این آثار (زیدري، 

زبان بر متوقّف نماندنِ این سیر تکاملی و ذروة کمالِ خود، در این طریق و میل و توجه خاص نویسندگان فارسیب

تحقق بخشیدن بدان، به وسیلۀ سرمشق قرار دادنِ آثارِ مصنوع و متکلّف ادبِ عرب و به وجود آوردنِ آثاري شبیه 

  (همان، دو).» بدان در نثر فارسی

  نثر فنّی -2-3-2

پیدایش نثر فنّی قرن ششم است و آغازگر این سبک نصراهللا منشی است که در نیمۀ اول قرن ششم دورة 

زیست و دبیر دیوان غزنویان دوم بود و مدتی نیز منصب وزارت را بر عهده داشت. نثر فنّی کالمی است که می

و هم از نظر مختصات ادبی دیگر خواهد تشبه به شعر کند و به همین دلیل هم از نظر زبان و هم از نظر فکر می

توان آن را کامالً نثر دانست که هدف آن تفهیم و تفاهم و انتقال پیام به صورت مستقیم است، بلکه نثر است نمی

شعروار که مخیل است و زبان تصویري دارد و از صنایع ادبی سرشار است. در واقع نثر فنّی یک قدم بیشتر با شعر 

هاي مکرر و در نثر قرن ششم مانند شعر، به استعمال صنایع و تکلّفات صوري و سجع). «92فاصله ندارد (همان، 

اللفظ متوسل گردید و در همان حال براي اظهار فضل و اثبات هاي مترادف المعنی و مختلفآوردن جمله

سیار گردید و تلمیحات شمار به کار برده شد و شواهد شعریه از تازي و پارسی بدانی، الفاظ و کلمات تازي بیعربی

و استدالالت از قرآن کریم و در همۀ آثار این قرن پدیدار آمد و حتی بعضی فالسفه براي احتراز از سوءظن عوام و 

  ).248: 1370(بهار، » خواص کتب خود را با آیات و احادیث آراستند

جا در میان کتب پارسی تا آننویسد: زیدري نسوي المصدور چنین مییزدگردي در مقدمۀ خود در مورد نفثه

که تفحص کرده است، بیش از همه به ترجمۀ تاریخ یمینی توجه داشته و عبارات و جمل آن را با کم و بیش 

چه بندي کتاب، پس از مراعات بدایع لفظی و معنوي، آنچنین در جملهتصرّفی در کتاب خود آورده است. هم

ضۀ بسیار است که گاهی کالم را ناهموار و متکلّف و احیاناً معقّد هاي معتربیشتر مورد توجه است، وجود جمله

شود تا مطالعۀ جمله را چند باره از سر گیرد و ذهن خویش را با تأنّی و سازد که وي براي فهم معنی مجبور میمی

یسنده در احتیاط از این جمل معترضه که هر کدام را سدي براي درك معنی تلقّی توان کرد، عبور دهد. ولع نو

ها، به صورت ها به آوردن آیات و احادیث و اشعار عربی و فارسی و استشهاد به آنتزیین و تلمیح کالم و جمله

شود تا سازي، که این خود موجب میرکن فرعی جمله و حشو و اصرار او در مراعات سجع و موازنه و قرینه

اب گراید. عوامل مهمی هستند که در کتاب وي به هاي دوم سجع فاقد ارزش معنوي گردد و کالم به اطنقرینه

 ).176: 1390خورد (شمیسا، چشم می
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Abstract: 

The subject of this research is the semantic analysis of the verbs "Come, bring, bring, 

close, read, give, come, strike, break, pull, move, grab, chase, stay, put" in the book 

"Naftah al-Mudsour". These verbs in prophethood represent numerous implicit meanings 

that are characteristic of technical prose (avoiding the repetition of meaning and the 

presentation of a new meaning). In this study, due to the high use of these verbs in virtual 

meanings for the purpose of co-mingling with various forms of linguistic language that aim 

to enrich the meaning and the likeness of poetry, only the implicit meanings of those verbs 

are addressed. Because many of the verbs of the Book of Native God, as some of the terms 

of this book, have not been used in the explicit sense; that is, the current words that have 

lost their original meaning, the meaning They associate themselves in linguistic form to 

find new meaning in the new context. In this research, which has been done through a 

library and descriptive-analytical method, the virtual meanings of the verbs under 

investigation in the Prophet's son-in-law, after comparing them with the meanings in 

Dehkhoda's Dictionary and the Great Culture of Speech and Comprehensive Culture 

Persian language "shows how many of these meanings, common to these cultures, and 

some of these meanings, are the particular book of" nobody's love ". In this thesis, it can be 

seen that the related terms of verbs in the Prophet-al-Mussudur, as well as the various 

constructs related to verbs in the same work, contribute to the presentation of new 

meanings. It can be said that the author of technical and artistic language serves his own 

purposes (poetic prose) and induces his intentions and emotions to the audience at a high 

level. 
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