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چکیده
زبان مجموعه ای نظام مند و به هم پیوسته است که در عین یکپارچگی 
و تشکل، پیوسته در حال تکامل و دگرگونی و پویایی است. این تکامل 
و دگرگون��ی و پویایی و تحول در واژگان هر زبان نیز جاری اس��ت. به 
همین سبب است که در مطالعة تاریخی هر زبان در کنار واژه هایی که از 
قدیم االیام تاکنون معنای خود را حفظ کرده اند، به واژه هایی برمی خوریم 
که در گذشته در معنایی به کار رفته اند و امروز به معنای دیگری به کار 
می روند یا واژه هایی که اصوالً وجود نداشته و در دوره های اخیر ساخته 
شده اند. همچنین برخی واژه ها در متون کهن مشاهده می شوند که در 

نوشته های امروزی اثری از آن ها نیست و متروک شده اند. 
نگارندة این مقاله درصدد است تا تحول معنایی واژه های زبان فارسی را 
با تکیه بر تاریخ بیهقی که یکی از کهن ترین متون نثر فارسی در قرن 
پنجم هجری است، بررسی کند. در این تحقیق واژه های این اثر مکتوب 
فارس��ی به تفکیک از نظر حفظ معنای گذش��تة واژه در زبان امروز یا 
تحول آن در گرفتن معنای جدید به همراه معنای گذشته یا نداشتن 
کاربرد واژه در معنای گذشته و پذیرفتن معنای جدید یا متروک شدن 
کلی آن ها در زبان فارس��ی امروز و نظایر آن ها بررس��ی می ش��ود. این 
پژوهش مبین میزان و چگونگی تحول و تکامل در واژه های زبان فارسی 

و ابعاد و گونه های آن در یک مطالعة تاریخی است.
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مقدمه
با نگاهی به فرهنگ های لغت زبان فارسی به فهرستی گاه طوالنی 
از معانی واژه ها برمی خوریم. این معانی متعدد، همه به یک باره 
از زمان پیدایش آن واژه ها در زبان فارسی فهمیده نمی شده اند. 
به بیان دیگر، ممکن اس��ت واژه ای برای بیان یک معنی خاص 
در زبان فارسی ساخته شده باشد؛ پس از آن به دالیلی همچون 
خاصیت پویایی زبان یا برخ��ی عوامل بیرونی، معانی جدیدی 
برای همان واژه شکل گرفته باشد و این گونه است که مثاًل برای 
هر ک��دام از واژه هایی همچون: »پیش«، »بار«، »پیچیدن« در 
لغت نامة دهخدا و فرهنگ لغت معین بیش از ده معنی ذکر شده 
است و البته امکان افزوده شدن معانی جدید به آن ها هم به مرور 

زمان وجود دارد. به هر حال با بررسی متون موجود در دوره های 
تاریخی، به این نتیجه می رسیم که زبان فارسی از نظرگاه های 
متع��ددی همچون تلفظ، صرف و نحو و واژگان و معانی واژگان 

تغییر یافته است )ابوالقاسمی، 1379: 14(. 
تغیی��ر و تحوالت زبان،  گاه��ی درونی اس��ت و گاهی بیرونی. 
تحوالت درونی زبان، در درون آن و بدون دخالت عوامل خارجی 
انجام می پذیرد. همچنان ک��ه کاربردهای مجازی و اصل »کم 
 کوش��ی« معانی جدیدی را برای برخی واژه ه��ا پدید می آورد. 
تحوالت بیرونی زبان، تحوالتی است که بر اثر عوامل خارجی از 

جمله زبان های بیگانه انجام می گیرد )همان: 15 و 35- 34(. 
تحوالت معنایی در واژگان زبان فارسی به صورت های گوناگونی 
همچون تخصیص معنایی، توسیع معنایی و تغییر معنایی رخ داده 
است )صفوی: 1383: 196 – 195(. مثالً در تاریخ بیهقی »جامه« هم 
به معنی فرش و گستردنی و هم به معنی لباس به کار رفته است. 
اما این واژه براساس اصل تخصیص معنایی امروز فقط با معنی دوم 
آن یعنی لباس به کار می رود ولی واژة »کوش��ش« که در تاریخ 
بیهقی در معنی جنگ به کار رفته اس��ت، دچار توسیع معنایی 
شده و امروز در معنی هرگونه تالش و کار به کار می رود. از سوی 
دیگ��ر، واژة »مهمات« که در تاریخ بیهقی به معنی کارهای مهم 
به کار رفته است، امروز بیشتر در معنی تجهیزات جنگی به کار 
می رود. نکتة قابل ذکر آن اس��ت که هنگام طرح چندمعنایی در 
سطح واژه، باید به دو نوع چند معنایی همزمانی و در زمانی توجه 
داش��ته باشیم. هر واژه می تواند در یک مقطع زمانی چند معنی 

داشته باشد یا در طول زمان معانی متفاوتی بیابد )همان: 113(. 
با این حال در این مقاله ذیل چهار عنوان به بررسی گونه هایی از 
تغییر و تحول در معانی واژه های تاریخ بیهقی می پردازم. نخست 
واژه هایی که از چند معنی آن ها یک معنی متروک شده است و 
امروزه در آن معنی کاربرد ندارد و واژه به یک یا چند معنی دیگر 
استعمال می شود. البته در اینجا قصدم احصای همة معانی واژه ها 
نیست. بلکه فقط به یک معنی متروک و یک معنی متداوِل آن 
نظر داشته ام. پس از آن از واژه هایی سخن گفته ام که معنی قدیم 
خود را حفظ کرده اند و به دالیلی امروزه معانی جدید هم یافته اند. 
دستة دیگر، واژه هایی هس��تند که دچار تحول و تغییر معنایی 
شده اند و معنی کهن آن ها استعمال ندارد )حق شناس، 1385: 102(. 
به بیان دیگر، معنی قدیم این واژه ها متروک ش��ده اس��ت و در 
زبان امروز فارسی به معنی جدیدی غیر از آنچه در تاریخ بیهقی 
استعمال شده اند، به  کار می روند. البته این تحقیق فقط به تاریخ 
بیهقی و فارس��ی امروز نظر دارد وگرنه با بررسی متون دوره های 
پس از عصر بیهقی می توان به زمان متروک ش��دن معانی کهن 
این گون��ه واژه ها و نیز پیدایش معنایی جدید برای آن ها پی برد. 
در پایان هم از واژه هایی سخن گفته ام که در تاریخ بیهقی کاربرد 

داشته اند اما امروزه کاربردی ندارند و متروک شده اند. 
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