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  چكيده
 تغييراتـي  و تحول كنوني، دري فارسي تا باستان فارسي از تاريخي سير در زباني هايگروه    
- مـي  شمار به آن هايدگرگوني ترينمهم از يكي واجي تطورات و تغيير ميان اين در كه تهياف

ـاب  در» معنايي« و» واجي« تطور نوع كه شودمي تالش مقال اين در. رود ـاريخ  كت  بـه  بيهقـي  ت
ـاني  نزديكيِ علت به. شودداده نشان پنجم قرن در خراساني سبك نثر اُمهات از يكي عنوان  زم
ـان  آوايي خصوصيات از بسياري ،)پهلوي( ميانه فارسي به بيهقي تاريخ  خـود،  در را پهلـوي  زب
 اين وارد تغييري گونههيچ بدون... و بهر پدرود، آشكار،: مانند واژگان از بسياري و كرده حفظ
واجي در  تغييرات. است ايكتابخانهـتوصيفي شيوه به تحقيق اين در كار روش. اندشده كتاب
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  مقدمه
... و اجتمـاعي  سياسي، تاريخي، تحوالت با همواره كه است اجتماعي ايپديده زبان 

 شـوند، مـي  تغييراتـي  گرفتـار  تاريخ گذر در انساني جوامع كه گونههمان. شودمي دگرگون
 درگـذر . يابندمي تغييراتي و تحول تاريخي، سير اين در نيز زباني هايگروه يا زباني جوامع
 و واژگـان  نحـوي،  و صـرفي  ساختار ها،واج اصوات،: چون مختلفي جهات از هازبان زمان،
-بخـش  در و شده دگرگوني دچار سايرين از بيش هاواژه هاآن بين در. اندشده لمتحو معنا

 معموالً واجي يندهايفرآ. يابندمي تغيير) معنا و واژه ساختاري، آوايي،( زباني مختلف هاي
 عناصـر  تغييـر  سـبب  بـه  هسـتند؛  مـردم  فرهنگ آيينة واژگان. دهندمي روي گفتار حوزة در

-مـي  تغييـر  زباني مختلف هايبخش در نامند، هم فرهنگي عناصر با كه هاييواژه فرهنگي،

 از آنهـا  ساخت گيريقرض سبب به تنها نيستند، فرهنگي عناصر نمايندة كه واژگاني و يابند
 از اجتمـاعي،  داليـل  بـه  واژگـان  از ديگـر  برخي .اندشده افزوده زبان به بيگانه، واژه الگوي
 يـا ... و دكـان  دارافـزين، : ماننـد  متـداول  ابزارهـاي  و آالت و زنـدگي  وضع در تحول: قبيل

 شده متروك دهد،مي رخ اجتماع يك افراد ميان روابط و اجتماعي سازمان در كه تغييراتي
 بـه  تغييـرات  ايـن ). 68 :1365 خـانلري،  ناتل( انددرآمده تازه كلمات صورت به نيز برخي و

 اسـتنباط  چنـين  فارسـي  زبـان  تـاريخ  به كُلي نگرشي با. گيردمي صورت زمان طي و تدريج
 سـاختار  و آواهـا  بلكـه  نيست؛ واژگان سطح به منحصر داده، رخ زباني تغييرات كه شودمي

 بـر  حـاكم  هـاي ارزش و فرهنـگ  بـا  متناسب تاريخي، مختلف هايدوره در نيز معنا و جمله
 تـاريخ  طـي  رد» معنـا « و» ساختار« ،»آوا« سطح سه. اندشده محسوس تغييرات گرفتار جامعه
 بيشـتري  شـتاب  از ،»واژگـان « سـطح  در تغييـر  و انـد گذاشـته  سـر  پشـت  را تريآرام جريان

 مختلـف  سـطوح  فارسـي،  زبـان  تـاريخ  طـول  در كه است توجه جالب. استبوده برخوردار
 حركـت  بـه  پيوسـته  امـروز،  تـا  گذشته از تغيير فرآيند و اندنمانده باز تغيير از گاههيچ زباني
 تحـول  و تغييـر  فرآيند بررسي به عنوان دو ذيل روي، پيش نوشتار در. است داده ادامه خود
  :پردازيممي واژگان معنايي و آوايي

» هـا همخوان«واجي است كه خود به دو نوع  فرآيندهاي يا واجي تحول دستة نخست
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 و لابـدا  افزايش، تخفيف، و كاهش فرآيندهاي» هاواكه«كه در  شود تقسيم مي» هاواكه«و 
 ،)پهلـوي ( ميانـه  فارسـي  بـه  بيهقـي  تـاريخ  زمـاني  نزديكـيِ  علت به. اتفاق افتاده است ادغام

 وارد و رفتـه  كـار  به تغييري هيچ بدون ،...و بهر پدرود، اشكار،: مانند آن واژگان از بسياري
 هـايي واژه نمونـه  عنـوان  به. اندشده دگرگوني و تغيير دچار موارد بقيه در و شده كتاب اين
 نوشـته ) پ( بـا  بيهقـي  تاريخ در ،...و سفاهان سفيد،: مانند شوند،مي نوشته) ف( با امروز هك

» مفـردات  معنايي تحول«واژگان است كه خود به دو دستة  معنايي تحول دستة دوم .اندشده
 همـراه  بـه  را واژگـاني  مفـردات،  معنايي تحول در. شودتقسيم مي» هاجمله معنايي تحول«و 

 متـروك  يـا  اند؛شده روبهرو وضعيت چندين با كه ايمنموده ذكر بيهقي تاريخ از المث شاهد
 اغلب هاجمله معنايي تحول در .اندگرفته نيز جديد معناي گذشته، معناي بر عالوه يا و شده
 ايـن . هستند كنايي جمالت شامل بيشتر و اندرفته كار به خود وضعي و واقعي غير معناي در

 شـاهد  آوايـي،  هـاي دگرگـوني  بخش در و دارد نظر امروز فارسي و بيهقي ريختا به تحقيق
 ذكـر  ــ  آن از قبـل  و بعـد  چه و بيهقي تاريخ عصر هم چه ـ جديد و كهن متون از هاييمثال
  .است شده

  پژوهش پيشينة
 و كتـاب  صـورت  بـه  اخص و اعم طور به فراواني هايپژوهش بيهقي تاريخ مورد در

-درآمـده  تحريـر  رشتة به مقاله اين موضوع با ارتباط در آنچه اما ست؛ا گرفته صورت مقاله

 شناسيسبك« عنوان تحت ايمقاله همكار و زادهگُلي پروين: جمله از شمارند؛ انگشت اند،
 آن در كـه ) ادب بهـار  فصـلنامه : 4 شـماره  ،1394» (اشتقاقي تركيبات مبناي بر بيهقي تاريخ

 تحليـل  زبـاني  زدايـي آشـنايي  مبنـاي  بـر  راآن و پرداخته قيبيه سازيتركيب هنر به نويسنده
 صرفي هايويژگي شناسيسبك« عنوان با خود مقاله در اخياني جميله همچنين. است نموده
-زبـان  هـاي پـژوهش  مجلة: 6 شمارة ،1392» (معاصر فارسي با آن مقايسة و بيهقي تاريخ نثر

 بيهقـي  تـاريخ  واژگـاني  و تصـريفي  التتحو بررسي به نويسنده آن در كه)  تطبيقي شناسي
 كاسته پيشوندي و  بسيط افعال بسامد  از  بيهقي  تاريخ در كه رسيده نتيجه اين به و پرداخته
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 مقايسـه « مقالـه  در نيـز  پـور اسـماعيل  اهللاولـي . است شده آنها جايگزين مركّب افعال و شده
) ادبـي علوم فصلنامه: 5 شمارة ،1389» (روايي متن و بيهقي تاريخ هاينامه بين شناسيسبك
 نشـان  محتـوا  و واژگـان  حيـث  از روايـي  متن با بيهقي اداري هاينامه هايتفاوت آن در كه
 بـه  مقالـه  ايـن  امـا . دارند تفاوت حاضر نوشتار با مقاله سه هر موضوعات كه است شده داده

-هـيچ  تاكنون كه دپردازمي بيهقي تاريخ در واژگان معنايي تحول و واجي تطورات بررسي

  .است نگرفته صورت آن مورد در تحقيقي گونه

  پژوهش سوال
 تطـورات   در تحـولي  و تغييـر  چـه  كه است پرسش اين به پاسخ دنبال به پژوهش اين
 چگونـه  آن در مفـردات  معنايي تحول و آمده وجود به نفيس اثر اين واژگان زباني آواهاي
 كـاربرد  در تـأثيري  چـه  ميانـه،  فارسـي  بـا  بيهقي تاريخ زماني نزديكي همچنين ؟ است بوده

  است؟ داشته اثر اين واژگان

  واجي فرآيندهاي. الف
  :شودمي تقسيم دسته دو به كه است آوايي شناسي،زبان اصطالح در) phoneme(=  واج

  : هاهمخوان. 1
 مـانع  بـه ـ   گويـايي  هـاي انـدام  از گـذر  درـ   توليـد  هنگـام  كـه  اسـت  آوايي ،همخوان

 بـه  بـازدم  در كه »س: «مانند ؛شودمي افزوده آن به ايتازه آواي نتيجه در و كندمي ردبرخو
-حـق ( كنـد مي پيدا سايشي آواي بااليي، هايلثه به برخورد هنگام اما كند،مي برخورد مانع

  .)74: 1369 شناس،
 هـم  از ،گيرنـد  قـرار  يكـديگر  كنار در كالم، زنجيرة در هرگاه زبان آوايي واحدهاي

 يـا  حـذف  تغييـر،  حـد  در يعنـي  كننـد،  پيدا واجي نمود تأثيرات اين هرگاه. پذيرندمي أثيرت
 هـاي زبـان همـة   در فرآينـدها  ايـن  .شوندمي ناميده واجي فرآيندهاي باشد، ابدال و افزايش
-مـي  نشـان  مقاومـت  واجي فرآيندهاي به نسبت ،نوشتار و خط معموالً. شودمي ديده بشري
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-گسـترده  شكل به فرآيندها اين اما شناسد،نمي رسميت به را هاآن از يناش تغييرات و دهند

 يا گفتن سخن هنگام ناخواسته، يا خواسته هاآن و گذارندمي تأثير زبان هر اهل گفتار بر اي
 عمرانـي، ( شناسـند مـي  رسـميت  بـه  و برنـد مـي  كـار  به را فرآيندها اين نوشته، يك خواندن

 ،تخفيـف  يا كاهش داليل از يكي مثالً؛ دارند را خود خاص داليل كدام هر كه )23: 1386
 نيز ابدال مورد در .نشود مقصود دريافت مانع كه طوري به، است كوشيدن كم به بشر تمايل
 عضـالني  نيـروي  صـرف  مسـتلزم  ،هـا واك از برخـي  اداي زيرا ؛فرماست حكم قانون همين

 از فارسي لتحو در كه آوايي يدگرگون مهمترين. )77: 1 ج، 1365 خانلري،( است بيشتري
 باقري،( است يكديگر به هاواج تبديل ،داده رخ زبان دستگاه در بعدي هايدوره به ايدوره

 هـر  تـاريخ  طـول  در ،تمصـو  يـا  صامت از اعم زبان اصواتهمة  كهطوريبه .)118: 1378
  .اندشده تبديل ديگر صوت چندين به كدام

  : هاواكه. 2
-نمي برخورد مانعي به گويايي هاياندام از گذر در كه است واييآ مصوت، يا واكه

 .)39: 1364 ثمـره، ( گيردمي قرار واژه پايان يا وسط در كه است آوايي ديگرعبارتبه. كند
 ايـن  در اكنـون . انـد كرده پيدا تحول و تطور مختلف داليل به تاريخ، درازناي در آواها اين

 از بعـد دورة  تـا  بيهقـي  تاريخ در هاآن دگرگوني و تغيير و واجي فرآيندهاي تبيين به بخش
  .پردازيممي پهلوي فارسي زبان در آن معادل و امروز معيار زبان و آن

  آ هايدگرگوني
aa   

  خوانسالر ← خوانساالر


 raansalXalansaX        
  - : پهلوي

  .)714: 1368، بيهقي( »درآمدند...  اب خوانساالر غالمان و زدند هيزم در آتش«
  .)177: 1333 راوندي،( »كردمي تعدي پريشان رفتمي خوانسالر قبل از كه شخص اين«

                           .كاهش: فرآيند نوع
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SetadandanSeستدن ← ستاندن nat .پهلوي :setatan 

: 1368، بيهقـي ( »بيـازرد  القادرباهللا اميرالمؤمنين تا ،ستد مصريان خلعت و است قرمطي مرد«
224(.  

  .)8: 3ج، 1361 ،(ميبدي »بازگشتند عاجز و نتوانستند ،واستانند تا رفتند وي اثر بر مسلمانان«
 اتخصوصـي  از بسـياري  اسـت،  نزديك پهلوي زبان رواج دورة به چون بيهقي تاريخ

  .است كرده حفظ خود، در راآن آوايي
aI   
tIdavtadav دويت ← واتد   
 حريـرچينـيخواسـتقلم و دوات«

»دبيـــر  شـــد او پـــيش تـــا  بفرمـــود    
)1220: 1383، فردوسي(  

  .)959: 1368، بيهقي( »بود شده ضايع بيشتر كردند، گرد سلطاني خانهدويت و كاغذها«
  ابدال.: فرآيند نوع
ae   

reaksaaraksaآشكاره ← آشكارا


          پهلوي :As^kar  
 »بودنـد  اسـالم  اول در كـه  بزرگـان  آن دسـت  بـر  ،گـردد  آشـكاراتر  مسلماني كه خواست«
  .)172: همان(
  .)26: 1360سينا، ابن( »گشت آشكاره اندر عالم به سختي و دردي پي بگذشت ماه نه«

  .است شده دري فارسي وارد پهلوي از تغييري هيچ بدون و ابدال: يندفرآ نوع
Ie   

natevsponatIvsPo پشتوان ← پشتيوان


   پهلوي :pus^t/pa^tya^r 

، بيهقـي ( »شماسـت  پشـتيوان  گفـت  و فرسـتاد  او قصد به قوي لشكر فوجي با را يوسف امر«
1368 :312(.  

 منشـي، ( »بسته بوده پشتوان در دلي مردمان ميان منزلت و رفعت و دنيا حطام براي جماعتي«
1388 :48(.  
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  .كاهش: يندفرآ نوع
zekatkizaTتازك ← تازيك       پهلوي :ta^jic  

  .)7: 1368، بيهقي( »برد خويشتن با ترك و تازيك از را سپاه بزرگان همه«
 تخفيـف  هم و اول صورت هم معنا همان در بيهقي كه گرفته صورت تخفيف يندفرآ

  .است بوده شعر در وزن ه علتب اين و هنمود استفاده را آن شده
 بـزرگصدردرينتركازوتازك از كيست«

»سـيم  و زر ازتريدوست او دلاندرنهكه    
)520: همان(  

tantan نگرستن ← نگريستن negeressIneger    پهلوي :
nikiristan/nike-ristan  

  .)181: همان( »نگريست بوسهل در خشم به خواجه«
 فقـط  »نگريسـتن « كـه  طـوري  بـه  ؛است »نگريستن« تخفيف نوعي به و كاهش يندفرآ

  .بود خواهد معنايي تخصيص همان اين .شودمي افاده آن از كردننگاه معناي

rubasnerubasInنشابور ← نيشابور


    پهلوي :nis^apuhr  
 كرلشـ  و حاجـب ...  بشـنويد،  نيشـابوريان  نقره و طبل و بوق شما و شود سخت جنگ چون«

  .)727 و 652 همان:( »كنند مقام هرات به نيشابور
  .)939: همان( »آمد فرود استادم سراي اين در زوزني بوسهل و آمديم »نشابور« به سال اين«

 جـنس هـم  واكـة  يـك  و همخـوان  يـك  ميـان  كه واكه با همخواني همگوني: يندفرآ
  .استنموده استفاده را آن صورت دو هر بيهقي كه شودمي استفاده
unekukInنكـو  ← نيكو         جملـه  از آمـده  شـكل  پـنج  بـه : پهلـوي :ne-

v/ne-vak 
 و فرسـتاد  »نيكو« سخت خلعتي امير... گزاردند حق »نيكو« سخت را وي و رفت باز خانه به«
  .)941: همان( »نامه و رسول با
متينـي،  ( »برسان جاي هر به مرا شكر ،كنم نكويي تو با اگر: گفت مردي به ابوجعفر روزي«

1352 :394(.  
  .كاهش: يندفرآ نوع
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  u ايهدگرگوني
uO xaostxastu       پهلوي :-  

  -:هلويپ          استاخ ← اوستاخ
 اوسـتاخي  چنـين  يكـديگر  بـا  ايشـان  كـه  آمـد  يـاد  مـرا  زمانـه  پيشـين  مـردان  نيك از گفت«

   .)253: 1318غزالي، ( »كردندي
: 1368، بيهقـي ( »گفـت مـي  سـخن  طغـرل  بـا  و كـرد مي استاخي خواستمي كه هركس و«

552(.  
  .كاهش: يندرآف نوع

maostmastuاستام ← اوستام     پهلوي :-  
 راسـت  خـود  كه ودراعه جبه. پوشيد وخلعت داد واليت را بوزگان ساالر روز ديگر«
  .)733: همان( »زد واستام بود كرده
  .كاهش: يندفرآ نوع

xosorruXosخسر ← خسور     پهلوي :-  
  .)232: 1354 ر،منو( »بود شيخ كاسة هم سفره بر و بود شيخ خسور طرسوسي علي خواجه«
، بيهقـي ( »گردانيد باز و كرد نيكويي بسيار وي با وزير شخسر آمد وزير خانة به آنجا از و«

1368 :989(.  
  .كاهش: يندفرآ نوع

xorsandrsanduXخرسند ← خورسند  پهلوي :horsand/xvarsand 

  .)همان( »گشت خورسندتر ختيل نيز امير و بود يادت نبر روز هر به هاداشت نيكو«
: 1362 افالكـي، ( »است تنهايي در سالمتي و است خرسندي در توانگري آدمي، فرزند اي«

657(.  
  .كاهش: يندفرآ نوع

nadoknakudدكان ← دوكان     پهلوي :-  
: 1368، بيهقـي ( »آمـد  پايـان  به نيكو روزي و نشست شراب به و رفت دوكاني به باغ از مير«

497(.  
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 ،دكـان  آن برگـرد  گـرد  و سـاخته  هـا محـراب  وي بر و است بزرگ دكاني مسجد ميان در«
  .)29: 1354 قبادياني،(           »نشانده ياسمن درخت

  .كاهش: يندفرآ

S   شكهيدن   ← شكوهيدن ekuhIdan s ekohIdan
 

 پهلوي -  
  .)896: 1368، بيهقي(» است بشكوهيده افتاده نا كاري را خداوند اين«
  .)229 :1376، يسفن( »زيشان بترسيدمي و »بشكهيد«مي ازيشان مسلمانان شما«

  .كاهش: يندفرآ
komakmakuKكمك   ← كومك     پهلوي friya-t  

 كـه  است اين حال آيدمي خدمت به و سلطان »كومك« به كه گويدمي پورتكين هرچند و«
   .)800 :1368بيهقي، ». است نموده باز
  .كاهش: يندفرآ

  ف ← ب دگرگوني
xafeXabeخفه ← خبه     پهلوي xafak 

: 1368، بيهقـي ( »دهكـر  »خبـه « و بـود  افكنـده  گلو به رسن جالدش كه بوده مرده خود مرد«
234(.  

خُلقفرشتهآنخفه گشتخاكيان دست بر«
ــاتاي     ــا و كاينـ ــاي از احزنـ ــاك جفـ »خـ

)238: 1382 ي،خاقان(  
 پـذيري  ثيرتأ يا ظتلفّ عادات در تغيير جمله از متفاوتي كاركردهاي علت به هاصامت

 منجـر  ديگـر  متصـا  به تبديل و مخرج لحاظ از آنها تغيير به است ممكن ،مجاور صداي از
  .)66: 1384 الديني،مشكوه( شود
  .ابدال: يندفرآ

rfazinadnirbzadدارافزين ←داربذين   
  .)871: 1368، بيهقي( »بودند خاصگي غالمان ،هادارافزين گراد گرد«
  )66: 1384 الديني،مشكوه( »رفتيمي درخت بر يا نشستي،مي داربزين بر شب كه تاحدي«
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  .ابدال: يندفرآ
safatSabad سفط ← بدس     پهلوي :kava-tak 

، بيهقي( »داشتندمي نگاه و بودند نهاده سفط چندين در را هاملطفه آن تا بود فرموده مأمون«
1368 :29(.  

 بيهقـي  هماننـد  امـروزه  كـه  اسـت  هاييواژه از ،واژه اين گرفته صورت ابدال: يندفرآ
  .است شده متروك يا و تيره ،اماليي حاظل از آن سفط شكل و شودمي استفاده

  و ← ب دگرگوني
nadavadanaba  آوادان ← آبادان     پهلوي:a-patata-n  

 و ت پ،( واج سه لتحو ،كنون تا باستان فارسي از آوايي التتحو ترينمهم از يكي
  .)131: 1378 باقري،( است »گ« به »ك« و »د« به »ث« ،»ب« به »پ« ؛ يعنياست )ك

، بيهقـي (» آبـاداني  مايـه  اندك گشته خراب همه بودم، ديده كه بود چنان نه بار اين نشابور«
1368 :938(.  

  .)138: 1364 رواقي،( »دران شما از طلبيد »آواداني« و زمين از را شما درآورد اوي«
 از ديگـر  و شـود مـي  خوانـده  »آبـادان « معيـار  زبـان  در گرچه واژه اين ؛ابدال: يندفرآ

 ،كردنشين مناطق محليِ گويش در »آو« كه نماييم اذعان بايد اام رددگنمي استفاده »ادانآو«
 بركـار  و معمـور  و دارد آب كـه  است جايي »آوادان«رو ؛ از ايناست »آب« همان معناي به

  .شودمي استفاده آوادان از خويش گفتاري ادبيات در مناطق اين در. است
tanتاوستان ← تابستان tanTabes taves پهلوي :ta-pastan/ta-pista-n 

  .)939: 1368، بيهقي( »نشابور به افتاد مقام تابستان و آمديم باز طبرستان از سال آن«
طبســي ( »آوردي زمســتان بــه تاوســتان ميــوه و آوردي تاوســتان بــه زمســتان ميــوه تــا«

  .دارد ردكارب »تاوستان« هنوز ،كردنشين مناطق گويش در). 149: 1354نيشابوري، 
  .ابدال: يندفرآ
volakkabol     كاول ← كابل  پهلوي :ka-wul/ka-pul  

  .)1103: 1368، بيهقي( »...رسيد ما نزديك به كابل از رسول اين چون: گفت بوريحان«
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: 1362مستوفي، ( »... گذشته كاول و غزنه و سيستان و زاول و...  ري ديار بر شمالش طرف«
141(.  

  :پ هايدگرگوني
  ب ← پ

ksejbuksejPa بدرود ← پدرود


   پهلوي :pedrod  
  .)491: 1368، بيهقي( »كردند پدرود را وي و گفتند ثناها را احمد خواجه همه«
  .)431: 1376، ينسف( »رفتم و كردمت بدرود: گفت«

  .ابدال: فرايند
leubayyleuPayyبيغوله ← پيغوله   

  .)1863: 1368، بيهقي( »شد رنجه من نزديك و جست باز لتعط بيغوله درين مرا«
: 1362عثماني،( »حدقه و پيغوله داري تو كه بصري چنين نه دارد بصري او«

213(.  
  .ابدال: يندفرآ
  ف ← پ

yenaasfaryenaasparاسفراين ← اسپراين  پهلوي :-  
: 1368، بيهقـي ( »شـود  بيـرون  اسـتوا  و اسـپراين  ميـان  كـه  سمنگان راه بر ترگزيده لشگر و«

696(.  
baryaFbaryaPفارياب   ← پارياب  پهلوي :-  

: 1362 سـتوده، ( »است فرسنگ دو و جدا پارياب و جهودان ميان اندر است شهركي مزيان«
97(.  

، بيهقـي ( »زمسـتان  در يكـي  و تابسـتان  در يكي غارت و كشتن از طالقان و فارياب حديث«
1368 :759(.  
  .الابد: يندفرآ

deufaldeulaPفالوده ← پالوده  پهلوي :pa-lu-tak/pa-lu-t 
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  .)238: همان( »نكرد جزعي البته و فرستند،مي خوردن پالوده به را او گفتي چنانكه«
رواقـي،  ( »را خـود  نـام  كني محو ،را فالوده آن با كني قرين اگر...  را هريسه مكن فراموش«

1365 :138(.  
leifatteiPalفتيله ← پليته   

: 1368، بيهقي( »كشيم برتر پليته رسيد آموي به سالمت ضمان در حزّه كه برسيد نامه چون«
1109(.  

 چراغـدان  در و تركنند بدان را فتيله و بكشند را زيبق او خون به و ببرند دنبال را سوسماري«
  .)323: 1350دنيسري،( »بيفروزند سبز
  .ابدال: يندفرآ

xosroafanaxosroaPanاخسروفن ← پناخسرو    پهلوي :-  
  .)127: 1362 ستوده،( »گوناگون هايحيلت به بكشت را ايشان خسرو پناه«
  .)412: 1368، بيهقي( »نهاد مواضعتي فناخسرو و بويهآل و سامانيان ميان«

  .ابدال: يندفرآ
zeufirzeuPirفيروزه ← پيروزه  پهلوي   piro-c^ak/piro-zak 

  .)510: همان(» داد خواجه بدست آنجا بر نبشته امير نام پيروزه انگشتري يك ميرا«
  .)386: 1375 همداني،( »نكند كار او بر زهر ،بخورد و بسايد هركه پازهرست، هم فيروزه«

  .ابدال: يندفرآ
nahasefnahaSepسفاهان ← سپاهان      پهلوي :-  

  .)642: 1368، بيهقي( »بسوخت و بكند سيستان و روزنيم و خوارزم و سپاهان و كرمان«
، سيسـتان  تـاريخ ( »بگشـاد  حـرب  بـه  چه و صلح و نامه به چه كاشان و قم و سفاهان و تستر«

1318: 75(.  
 كـه  شـده  نوشـته  »پ« بـا  بيهقي تاريخ در ،شوندمي نوشته »ف« با امروزه كه هاييواژه

  .است پهلوي زبان مطابق
  .ابدال: يندفرآ
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  »ت« ايهدگرگوني
  د ← ت

sabudSabatسبد  ← سفت/ سبت   
 »داشتندمي نگاه و بودند نهاده) سفط( سفت چندين در را هاملطفه آن تا بود فرموده مأمون«
  .)29: 1368، بيهقي(
  .)315: 1362 مستوفي،( »آورد او پيش تازه انجير سبدي و برسيد راه از اعرابي ناگاه«

  .ابدال: يندفرآ

  »ج« هايدگرگوني
  ز ← ج

kituzkijatتازيك← تاجيك 


 ta-jic پهلوي 

  .)13: 1368، بيهقي( »برد خويش با ترك و تازيك از را سپاه بزرگان همه و«
  .ابدال: يندفرآ
  ي ← ج

natnatسيستان ← سجستان sisesjSa 


 sagasta-n  پهلوي    

، بيهقـي ( »كـرد  تـوان  ضـبط  لشـكر  بـدين  دبغدا در تا اهواز و كرمان كه گرم سيستان راه و«
1368 :44(.  

 سـراج، ( »شـهر  بيـرون  گوينـد،  طعـام  در را آن كـه  سجستان شهر جنوب در ديدم موضعي«
  .)197: 1ج ،1342
  .ابدال: يندفرآ

  »چ« هايدگرگوني
  ج ← چ

بسيج ← بسيچ


 jibascibas پهلوي pasij 
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، بيهقـي ( »مانـدم  جـاي  بـه  را رسـيدن  درگاهبـ  و آن چگـونگي  كردند، رفتن بسيچ ايشان و«
1368 :10(.  

 رانبـــردبســـيجوراملـــك تـــدبير«
ــر     ــزون و بهمنــي زبرت »ســكندري ازف

)382: 1371سيستاني،  رخيف(  
  .ابدال: يندفرآ
 س ← ج

nayinaseyyaninaaycصغانيان ← چغانيان 


  
 »كـرد  بايـد  آگنـده  مـردم  هبـ  خـتالن  و قباديـان  و ترمز و چغانيان و تخارستان و بلخ نواحي«
  .)76: 1368، بيهقي(
  .)480: همان( »است پيوسته صغانيان جانب به كه كرد خواهد دبوسي به جنگ و«

  .است نموده استفاده آن شكل دو هر از بيهقي: ابدال يندفرآ

  »د« هايدگرگوني
  ل ← د

ligosdigosگسيل ← گسيد پهلوي visiy 

  .)143: 1356 طبري،( »نيكو كردن گسيد را ايشان كنيد گسيد و را ايشان كنيد جامه«
: 1368، بيهقـي ( »نصـرت  و نشاط با كرد حركت سپاهان از امير رسول كردن گسيل از پس«

14(.  
  .ابدال: يندفرآ
  ي ← د

nabaxiynabaXodخيابان ← خدابان  پهلوي koy  
 داد اقرار ،بديد روز آن رهنظا كه هركس و خدابان بدشت امير كرد عرض لشكر ،عيد پس«

  .)921: همان(» ندارد ياد لشگر چنين روزگار هيچ به كه
 آببـي  را حيـوان  چشـمه  روانـش  آب و تـاب بـي  را فشـاني آتـش  چشـمه  خيابانش صفاي«

  ).250: 1354(قبادياني،  »كردي
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  .ابدال: يندفرآ

  »ش« هاي دگرگوني
  ل ← ش

angoltsangoلانگ ← انگشت 


 angus^t پهلوي 

-مـي  قرمطـي  جهـان  همـه  در و امكـرده  در انگشـت  عباسيان قدر بهر از من كه نبشت بيايد«

  .)230: 1368بيهقي، (» ...جويم
 دراز را او و اسـت  معـروف  بهمـن  بـه  و خواندنـدي  انگل دراز را او كي ،بود اردشير او نام«

  ).30: 1318تاريخ سيستان، ( »بگويند نيز دست
  آمده است. پهلوي زبان با ييرتغ بدون ادغام: يندفرآ

  »ك« هايدگرگوني
  خ ← ك

danizaxdaniakZزخيدن ← زكيدن 


  
  .)400: 1368، بيهقي(» گفتمي ترفراخ سخنان و ژكيدمي شراب در بيشتر و وقتي هر به«

  .ابدال: يندفرآ
  ق ← ك

danitaragTarakidanترقيدن ← تركيدن   
 و نداشـت  آن طاقت كوه و كند، او كوه بران خويش جزوهاي از وي جز كه گويند چنين«

  .)535: 1356، طبري( »ببود پاره شش به و بتركيد
 چـه  ايشـان  كه را عام و خاص گردد مقرر و بطرقد برمك آل هايدل و آرند پيش هديه تا«

  .)642: 1368، بيهقي(» اندكرده خيانت
  .ابدال: يندفرآ

  »ر« هايدگرگوني
  ل ← ر
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zolfinniZorfزلفين ← زرفرين   
ــر« ــرم آب بــ ــتگــ ــايمدرماندســ  پــ

  
 سـيم  چـو  پاكيزه عارض بران باد آفرين«

  

  

ــو ــزدرچــ ــر از انگشــــت در ينرفــ »هــ
)270: 1318، سيستان تاريخ(  

»جيم دو شكل بدان تو سياه زلفين دو وان
)518: 1368 بيهقي،(  

  .ادغام: يندفرآ

  »ز« هايدگرگوني
  ژ ← ز

daniakzdaniZaxژخيدن/ ژكيدن ← زخيدن


   پهلوي :-  
 بـاك  آن از و خنديـدي مـي  او و رسـانيدند مي غازي حاجب به قوم آن گفتار و ژكيدن در«

  .)189: همان( »داشتي
  .ابدال: يندفرآ

  »ش« هايدگرگوني
  چ ← ش

rabahacbaharaSچابهار ← شابهار


   پهلوي :-  
 بـر  تعبيـه  بـه  لشكر و تسشنب دكان بران و دآم شابهار دشت به و برنشست امير روز ديگر و«

  . )887: همان( »بگذشت وي
  .ابدال: يندفرآ

mesuqmesuKقومس ← كومش/ كومس     پهلوي :-  
سـتوده،  ( »هاسـت  شاخ را كوه اين ديلمان حدود و كومش و كوهستان ناحيت چنين هم و«

1362 :29(.  
 در راه آن و نبـود  مسـلوك  »قـومس « راه وقـت  آن كـه  كـرد  عبـرت  دريا سينا طبس راه از«

  .)46: 1368، بيهقي(» گردانيدند مسلوك نزديك عهدي
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  .ابدال: يندفرآ
  گ ← ك

niastgudniastkudدوستگاني ← دوستكامي   پهلوي :-  
 اضـحي  دعي آنجا و شبورقان به تا آمدمي دوستكامي سعادت به عنهاهللارضي مسعود سلطان«

   ).340: 1368بيهقي، (» كردهمي
 زانـو  بـه  او خـدمت  در دوسـتگاني  بـه  و كرد نمودگي دل بدو ،رسيد مأمون جانب به چون«

  .)130: 1345 قاني،جرفاذ( »بازخورد و بستد ،درآمد
  .ابدال: يندفرآ

  »گ« هايدگرگوني
  ج ← گ

najorjnagorgجرجان ← گرگان


     پهلوي gurga-n  
 »نهـاد  جرجـان  بـه  روي ديلـم  و عـرب  و تـرك  از سـيار ب لشـكري  با و آمد بيرون ري از او«
  .)49: 1368، بيهقي(
 نـواحي  آن و گرگـان  و رويـم  دهسـتان  سـوي  و كنـيم  پيش بند كه نمايدمي آن صواب ما«

  .)949: همان( »بگيريم
   .ابدال: يندفرآ
  غ ← گ

آغوش ← آگوش


 suyasnga پهلوي : -  
  .)466: همان( »گفت نيكويي بسيار و گرفت آگوش در و خواند خويشتن به را او امير«

  .است نموده استفاده آن شكل دو هر از بيهقي . ابدال: يندفرآ

  »ن« هايدگرگوني
  ر← ن

bardebandeبرده ← بنده  پهلوي bandak/-erma-n  
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 سـوگند  كفـارت  اسـت  ايـن  .روز سـه  دارد روزه ،ندارد كسي هر و را ايبنده كنيد آزاد يا«
  .)423: 1356، طبري( »ماش
 بيهقـي، ( »كردنـد  »برده« را ايشان فرزندان و زنان و بكشتند جنگي مردم ديگر با را برهمنان«

1368 :756(.  
  .ابدال: يندفرآ

  »نب« هايدگرگوني
  م  ← نب
domdonb                            دم  ← دنب     پهلوي :-  

: همـان (» نيابد ما دم به پادشاه حال هيچ به و ماراست سپاهان و لجبا و ري كه برويم ري به«
949(.  

  دماوند ← دنباوند
  دنباوند ← دماوند
 بـه  دنباونـد  راه بـر  سـوار  هزار بيست با را مقدمه«: است نموده استفاده شكل دو هر از بيهقي

 از اينكـه «؛ )641: همان(» پراكند در خراسان به پيشروان ديگر با لشكرها و فرستاده طبرستان
  .)1690 :همان( »نيست مشغولي دل هيچ خراسان به كه ري سوي آييممي دماوند راه بر آمل

  »و« هايدگرگوني
  )O( اُ ← و

qaotVecaq                           اتاق← وثاق    پهلوي :-  
 آن جنـگ  وزيـر  كه آمدند فرود ،بود درگاه گرد بر گرد كه وتاق به غالمان و خدم اين و«

  .)623: همان( »بود ساخته همه
  .ابدال: يندفرآ

xaostxaVestاستاخ ← وستاخ  پهلوي vista-xv  
 بـا  و كـرد مي استاخي خواستمي كه هركس و نه ترتيبي و بودند شده درهم اوباش مشتي«

  .)884: همان(              »گفتمي سخن طغرل
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  .ابدال: يندفرآ

  »هـ« هايدگرگوني
  خ ← هـ

  bahr/bahrak پهلوي                       برخ ← بهره

 آمـدبـيشتـومحنـت،هامحنت از«
 »آمــد منــديشتــو بهــر پــدر ملــكاز    

  )61: همان(
 اسـت  پاك درياي از من سخنان اين كه بردارند دلش به ،امستوده را خود كه پندارد هركه«

  .)187: 2ج ،1385 ،عطار( »نيست برخه را حلق زان

  »ي« هايدگرگوني
  و ← ي

dovomdoyomدوم ← دويم  پهلوي do- 

  .)610: 1368، بيهقي( »كردند عيد آن روز دوم و ذوالحجه نهم شنبه روز«
عنصـرالمعالي،  ( »اسـت  احمقـي  دويـم  غـافلي  كـه  غافـل  خويش صالح از كارها همه اندر«

1312 :103(.   

ايواكه لتحو  
 را هـا ناهمخـو  و گيردمي قرار واژه پايان يا وسط در كه است يآواي مصوت، يا واكه
 و تركي عربي، فارسي، كلمات در فارسي زبان تاريخ طول در هاواكه اين. كندمي متحرك
. )97: 1373 ذوالنـور، ( انديافته لتحو سكون، و كاهش افزايش، حذف، صورت به اروپايي
 تـاريخي  شـكل  فقـط  ندارنـد،  قبـول  را تحـول  و تطور روند چون اتادبي متوليان از بسياري

ـ  دانسـتن  گرچـه . داننـد مـي  درسـت  را كلمـات  ظتلفّ  كـار  در واقـع  واژگـان  تـاريخي  ظتلفّ
 از تواننمي ،امروز معيار گفتارِ و نوشتار زبان در كه شد ديده عمل در اما است، ايپسنديده

 طبعـاً  و زبان قبيله، يا جامعه نيست؛ اختياري رفتار مقولة از »تواننمي« اين. كرد پيروي هاآن
 .كندمي تحميل انسان به به اجبار را آن قواعد و ظتلفّ
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 اجتمـاعي،  عوامـل  علت به زمان طي در نيز الفاظ ملفوظ، اصوات يا هاواك بر عالوه
 ســازمان در كــه تغييراتــي يــا متــداول ابزارهــاي و آالت و زنــدگي وضــع در لتحــو شــامل

 يعنـي  الفـاظ  تبـديل .شـوند مي تبديل دهد،مي رخ اجتماع يك افراد ميان روابط و اجتماعي
 نمونـة . )95 :1، ج1365 خـانلري، ( .تـازه  كلمات پيدايش و كلمات از بعضي شدن متروك

-يافته ايواكه تحول امروزي معيار ظتلفّ به نسبت بيهقي تاريخ در كه هاييتركيب و هاواژه

  ، به قرار ذيل است:اند
 .آسمان: معيار تلفظ؛ )508: بيهقي( سمانآ: قاموسي تلفظ .1

 .معني تغيير با البته ؛آيه: معيار تلفظ؛ )600(همان:آيت : قاموسي تلفظ .2

 .اَحكام: معيار تلفظ ؛)272 همان:( احكام: قاموسي تلفظ .3

 .رساله: معيار تلفظ؛ )80: همان( رِسالَت: قاموسي تلفظ .4

 .تَرجمه: معيار تلفظ؛ )136: همان( تَرجمه: قاموسي تلفظ .5

 .تَمثال: معيار تلفظ؛ )508: همان( تمثال: قاموسي تلفظ .6

 .اَفراز: معيار تلفظ؛ )163: همان( افراز: قاموسي تلفظ .7

  .دقيقه: معيار تلفظ؛ )342: همان( دقيقَه: قاموسي تلفظ .8
  .رعايا: معيار تلفظ؛ )398: همان( رعايا: قاموسي تلفظ .9

 .جِنوب: معيار تلفظ ؛)330: همان( جنوب: قاموسي تلفظ .10

 .جوالن: معيار تلفظ؛ )331: همان( جوالَن: قاموسي تلفظ .11

 .)معني تغيير با( حجاب: معيار تلفظ؛ )142: همان( حجاب: قاموسي تلفظ .12

 .چِنانكه: معيار تلفظ؛ )429: همان( چنانكه: قاموسي تلفظ .13

  .رايِگان: معيار تلفظ؛ )435: همان( رايگان: قاموسي تلفظ .14
  .عدالت: معيار تلفظ؛ )391: همان( عدالَت: قاموسي تلفظ .15
 .دستور: معيار تلفظ؛ )49: همان( دستور: قاموسي تلفظ .16

 .دلبستگي: معيار تلفظ؛ )585: همان( دلبستگي: قاموسي تلفظ .17

 .وصلت: معيار تلفظ؛ )222: همان( وصلت: قاموسي تلفظ .18
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 .مشاعرِه: معيار تلفظ؛ )277: همان( مشاعرَه: قاموسي تلفظ .19

 .نشاط: معيار تلفظ؛ )144: همان( نَشاط: قاموسي تلفظ .20

 .ذلّه: معيار تلفظ؛ )178: همان( ذَلّت: قاموسي تلفظ .21

  معنايي ب. تحول
 مفهوم تدريج به كه است شده سبب مردم و فرهنگ انديشه در تغيير و دانش پيشرفت

 در تغييـر  و مـردم  هـاي آگاهي طحس رفتن باال با. شوند دگرگون هاپديده از برخي معناي و
 هـاي سـاخته  و ابزارها ها،اين بر عالوه. است شده متحول هاواژه معاني ها،آن ادراك و فهم

-مي متفاوتي معاني آن، اثر در هم هاواژه از برخي. كنندمي تغيير علمي تكامل با نيز جوامع

: يابند؛  و »روغنـي  چـراغ « همـان  ،خـود  گذشـته  معنـاي  در »جـارو « و »چـراغ « واژگـان  مثالً
 تغييـر  »برقـي  جـاروي « و »بـرق  چـراغ « به مردم زبان در امروزه ولي هستند، »دستي جاروي«

 و پيـدايي  است بوده مستقل واژگان معنايي ساخت فارسي، زبان تاريخ درگذر. اندداده معنا
 ايچون: محتـو  عواملي و گرفتهمي صورت خاصي شرايط تحت معموالً واژگان تازه معاني
 تـأثير  و اساسـي  نقـش  آن در فرهنگـي  و محيطـي  تغييـرات  و ارتبـاطي  هايهدف فكر، تازه

  ).58: 1393 بزرگي، ده( است داشته فراوان
 معنـايي  بـار  بيگانـه  واژة الگـوي  بنابر تغيير، فرآيند در ايواژه گاهي معنايي، سطح در

 گسـترش  در كـه  سـتن، نش محـل  معنـاي  بـه  »مجلس« واژة مانند است، گرفته خود به ايتازه
 كـه  اسـت  آن ذكـر  قابـل  نكتـه ). 83: 1369 بـاطني، ( اسـت  يافتـه  برابري »پارلمان« با معنايي
 »زمـاني  در« و »همزماني« معنايي چند نوع دو بايد به واژه، سطح در معنايي چند طرح هنگام
 در ايـ  و باشـد  داشـته  معنـي  چنـد  زماني، مقطع يك در تواندمي واژه هر. باشيم داشته توجه
 ايـن  نگارنـدگان  مجـال  و بخش اين در). 23: 1382 باقري،( بيابد متفاوتي معاني زمان طول
 معاني در و يافته دگرگون هاآن معاني اكنون كه پرداخت خواهند واژگاني انعكاس به مقاله

 معنـاي  حفـظ  واژگـان بـا   از ديگـر  برخي و شده متروك و مرده هاآن از يكي خود دوگانه
 دسـت  از را خـود  از معاني يكي كه واژگاني همچنين .اندگرفته نيز جديدي معناي گذشته،
  .شوددهند نيز، ذكر ميمي حيات ادامه خود مستعمل معناي با داده و
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  :مفردات معنايي . تحول1
 گـذر  در واژه كـه  شـيوه  ايـن  بـه  اسـت؛  »تاريخي شناسيمعني« واقع در معنايي تحول

  .پرداخت خواهيم واژگان تغييرات فرآيند تبيين به كه است يافته تغييري و تحول چه زمان
 آن ديگـر  معنـاي  و شـده  متـروك  هـا آن معناي يك كه چند معنايي واژگان . 1ـ1

  :است مستعمل
  .آشاميدني مايع آبرو،: آب

  .)174: 1368بيهقي، ) (متروك: آبرو( »شد ريخته مرد اين آبِ الحال عاجل در«
: آشـاميدني  مـايع ( »دهـد  تمـام  آب را لشـكر  كـه  اسـت  چـاه  پنج حصار در كه دادند آواز«

  .)288: همان) (مستعمل
  .كردن خواهش و تضرع جستن،: التماس

: جستن(» آريم جاي به آيد كرده التماس چنانكه است يگانگي و دوستي شرط آنچه نيز ما«
  .)221: همان) (متروك

 و تضـرّع ( »فرمـاييم  تمـام  جابـت ا كند التماس او بدانچه كند اجابت بدين را ما گردد مقرر«
  .)224: همان) (مستعمل: كردن خواهش
  .كردن پرتاب كردن، رايزني و مشورت: انداختن

  .)881: همان) (متروك: كردن رايزني( »آيند درگاه به راه كدام بر تا انداختند«
  .)177: همان) (مستعمل: كردن پرتاب(» بينداخت خشت... مسعود«
  .گراندي بدخواه ترسو،: دل بد
  .)585: همان) (متروك: ترسو( »باشند كار بسته و بددل شاگردان گفت امير«
  .)450: همان) (مستعمل: ديگران بدخواه(» باشد بدگمان و بددل چون كه«

  .زنجير ريسمان، زنداني، زندان،: بند
  .)611: 1374 بيهقي،) (متروك: زنداني(» كردند بند آنجا تا فرمود را ارسالن احمد«
  .)1/61: همان) (مستعمل: زنجير و ريسمان(» داشت بند و آمد زير به مهد از محمدامير«

  .لباس فرش، و گستردني: جامه
  .)3/883: همان) (متروك: فرش و گستردني( »ساختند منزل و افگندند جامه را خُرَمك باغ«
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  .)1/234: همان) (مستعمل: لباس( »كش بيرون جامه كه فرمودند را حسنك«
  .آجرخام كوچك، نيزه: خشت

  .)1/177: همان) (متروك: كوچك نيزه(» بينداخت خشت... مسعود«
  .)1/282: همان) (مستعمل: آجرخام( »برف خويش جاي از خشت كه دانست«

  .بدن عضو مسند،: دست
  .)1/207: همان) (متروك: مسند( »...دست برين نشسته رسم به سخت و بودند آمده دبيران«
  .)2/462: همان) (مستعمل: بدن عضو( »انداخت حمدا روي در دست چنانكه«

  .ديدن صورت، و چهره: ديدار
  .)1/244: همان) (متروك: صورت و چهره( »نيكو سخت داشت ديداري و قدي همه اين با«
  .)1/62: همان) (مستعمل: رؤيت ديدن،(» نبشت ديدار چشم در هنوز و برفت دور چون«

  .كردن بنا كردن، آماده: ساختن
  .)1/9: همان) (متروك: كردن آماده( »گرفتند ساختن و بپراگندند بجمله قوم«
  .)2/437: همان) (مستعمل: كردن بنا( »ساختند آنجا هاديوان و آوردند آنجا بجمله هابنه«

  .ربطي فعل رفت،: شد
  .)3/973: همان) (متروك: رفت( »بشد ما دست از اينجا خراسان«
  .)2/642: همان) (مستعمل: ربطي فعل(» شدند خاموش مردمان همه و يحيي«

  .بزرگي و عظمت بيم، و ترس: شكوه
: همـان ) (متـروك : ترسـيدند ( »بشـكوهيدند  نيـك  علـي  گـرفتن  فـرو  ايـن  از محمودي قوم«
1/50(.  
  .)1/32: همان) (مستعمل: بزرگ( »بشكوه سخت دادني بار داد باز«

  .عمل جنگ،: كار
) متـروك : جنگ( »كردند غمين و افگار تير و زوبين به بود كار پيش كه هاآن از را نر پيل«
  .)2/682: همان(
  .)3/926: همان) (مستعمل: عمل( »رانديمي كار شب تا باب اين در و نبشتي امير«
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  .مشهدالرضا شهادت، محل چشم، پيش: مشهد
  .)1/182: همان) (متروك: چشم پيش( »عبدالغفارم كه داد من مشهد به جواب اين«
) مسـتعمل : مشهدالرضـا ( »ملوس به بردند الرضاموسيعلي مشهد به تابوتش تا بكرد وصيت«
  .)3/870: همان(

  .نماز خواندن محل سجاده، جانماز،: مصال
) متــروك: جانمـاز (» بشسـت  دهــان و نمـاز  مصـالي  و خواســت طشـت  و آب و برخاسـت «
  .)3/991: همان(
 محـل ( »شارسـتان  رودفـ  بلـخ  مصـالي  كـران  بـر  زدن داري فرمـود  را شـهر  خليفـه  شهر در«

  .)1/233: همان) (مستعمل: نماز خواندن
  .كردن شكايت و شكوه شدن، بيمار: ناليدن

  .)1/246: همان) (متروك: بيمار( »بواسير علت به شد ناالن پس«
  .)3/973: همان) (مستعمل: شكايت و شكوه(» بناليد خراسان امير با و بترسيد«

  :اندگرفته جديد معناي و نموده حفظ را قديم معناي كه واژگاني . 2ـ1
: جديـد  بزرگ؛ معنـاي  ناي: قديم . معناي)2/680: همان( »بزدند بوق و دهل تا فرمود«: بوق

  هشدار. براي خودرو در ابزاري
معنـاي   .)1/50: همـان ( »بـوده  او پايگـاه  و انـدازه  كـه  كـرد  آن نه غايت اين تا علي«: پايگاه
  .نظامي است رمق: جديدو معناي  رتبه و مقام: قديم

 گذشـته، : قـديم . معنـاي  )1/207: همان( »نيست حجاب هيچ و است سراگشاده در«: حجاب
  .پوشش است: مانع و معناي جديد

 وسـيله : قـديم . معنـاي  )1/891: همـان (» دادن يـاري  بـه  سـپري  بـا  بود رفته نيز باتيگين«: سپر
  .خودرو است در ايوسيله: جديد اين واژهو معناي  جنگي
ديـدن و   چشـم  بـه : قديم معاينهمعناي ( .)1/204: همان(» گويم معاينه از گويم آنچه« :معاينه

   بيمار است. بدن بررسي: معناي جديد آن
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  :اند گرفته جديد معناي و داده دست از را قديم معناي كه واژگاني . 3ـ1
 معني .)1/179 همان( »آورد پيش پارسا زنان رشت دست از هاكرباس و بسيار آچار«: آچار

  ابزار است.: ترشي و معناي جديد اين واژه انواع: متروك
: قصـد و معنـاي جديـد   : متروك . معناي)1/59: همان(» كرديم قلعه آهنگ ما روز«: آهنگ

  صدا و ترانه است.
: متـروك  . معنـي )1/33: همان( »كندمي حاصل را آن ارتفاعات و بدارد آن انديشه«: ارتفاع

   بلندي.: جديدمحصول است و معناي  برداشت
 . معنـي )3/941: همـان (» كنـد  بيـرون  راه بدرقـه  ايشـان  با تا حاجب بدرِ به رفت نامه«: بدرقه

  مشايعت است. نگهبان و معناي جديد آن، ،»بدرقه«متروك واژة 
 . معنـي )2/400: همـان (» بـروي  زودي بـه  قصـدار  از تقـدير  اين بر هم كه بايد چنان«: تقدير

   كردن است. قدرداني: ن و معناي جديد آنگرفت متروك واژه، اندازه
 »جمعيـت  بـا  بود يكي دل به خويش روشن راي به او كه است آن... خردمند مرد«: جمعيت

   مردم است.  از انبوهي: دل و معني جديد فراغ و آرامش: متروك معني .)1/158: همان(
» باشـند  مـا  ضرتح كردة اختيار كنند،مي انها اخبار كه بريداني صاحب و قضات«: حضرت

 احترام براي عنواني درگاه است و امروزه در معناي متروك حضرت، . معناي)1/66: همان(
  رود.به كار مي
 . معني)1/153: همان( »گفت بايد خارجي باشند بدكردار و ستمكار كه را منغلبان«: خارجي

 بيگانه، :كند اما معناي جديد آن شورش وقت حاكم عليه كه كسي است متروك اين واژه،
   ديگر است. كشور تابع

. )3/915: همـان (» نيامدنـد  ما دنبال در و آمدند فرود جاي بر كه را ما بود دولتي اما«: دولت
  حكومت است. : اقبال و معناي جديد و بخت: متروك معني
 عقـل، كـم : متـروك  . معنـي )1/269: همـان ( »كننـد مـي  هارعنايي و آمدند شراب در«: رعنا

   زيباست.: جديداحمق و معني 
متـروك   . معنـي )1/209: همـان (» مـردم  گذشتن از بزرگ زحمتي و بود تنگ راه«: زحمت

   عذاب است. و رنج: ازدحام و معناي جديد آن اين واژه،
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آرام،  .)1/52: همـان ( »دركشيد دم و بياراميد و گشت ساكن و دل قوي... آلتونتاش«: ساكن
  جايي، معناي جديد آن. در هگرفت معناي متروك اين واژه است و مسكن

 »آمـد خواهـد  پـيش  گريـز  و شـوخ  سـخت  خصـمي  شود روز چون مردان، آزاد اي«: شوخ
-گو به كـار مـي  بذله گستاخ است و امروزه در معناي متروك شوخ، . معني)2/483: همان(

   رود. 
 هـزار  دو سـواري  با بگسست باال از سياه عالمت يك كه شد گرم غايت به جنگ«: عالمت

 علَم اسـت و معنـاي جديـد آن،    درفش و متروك اين واژه . معني)3/906: همان( »پوشزره
  نشان است. 

متـروك فرمـان    . معني)1/22: همان(» يافت فرمان محمود سلطان كه آمد خبر«: يافتن فرمان
   كاري. انجام براي يافتن دستور مردن است و معني جديد آن، يافتن،
گرانـي در   .)2/422: همـان (» كشـم  دراز را سـخن  اگر كشيد يدبامي گراني و ابرام«: گراني

رفته است كـه امـروزه متـروك شـده و در معنـاي      آزار به كار مي و مشقّت گذشته به معناي
   شود. قيمت استعمال مي بودن باال جديد
. )1/173: همان( »پيوسته بودي فرزندش امير اين با كه داشت مشرفي... اميرمحمود«: مشرف
   بلند. جاي جاسوس است و معناي جديد آن، تروك اين واژه،م معني
 .)1/9: همـان (»برگرفتنـد  حساب اميرمحمد روابت و وظايف از تا داد مثال«: وظايف/ وظيفه

   مسئوليت. و كار حقوق و مقرري است و معناي جديد آن، متروك اين واژه، معني(
 . معني)1/25: همان( »كردند هجا را او تا فرمود شعرا را و منبرها بر گفتند زشت را او«: هجا

بـدگويي و معنـاي جديـد آن، بخـش اسـت كـه در دسـتور زبـان          و هجو متروك اين واژه،
   رود.فارسي و... به كار مي

  هاجمله در معنايي . تحول2
 شـوند؛ مـي  اسـتعمال  خود وضعي و واقعي غير معناي در كه هستند هاجمله از بسياري

 در معنـايي  تحـول  و تغييـر  فرآينـد  را نـوع  ايـن  بنـابراين . هستند نوع اين از كنايي هايجمله
  .گويندمي هاجمله
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 .)190: 1368 بيهقي،) (آوردمي حرف حرف،(=  »شكافد حديث حديث، از« .1

 .)220: همان) (آوردمي حرف حرف،(=  »شكافدمي سخن سخن، از« .2

 .)961: مانه) (آيدمي پيش چه فردا ببينيم(=  »زايد چه آبستن، شب از« .3

 هميشـه  نبايـد  گـذرا  دنياي به(=  رواست نه هميشگي، نهادن دل  را مهمان سپنج سراي به .4
 .)235: همان( )بست دل

 پـدران  تربيـت  و گيـري سخت به فرزندان افتخار(=  »پسران بالشِ است، پدران مالش به« .5
 .)420: همان) (است

 كـه  انـد گفتـه مـي  كسـي  گـي دلتن رفع براي(=  »كار خُردي ز تنگدل مشو و باش بزرگ« .6
 .)422: همان) (باشد داشته لياقتش از كمتر شغلي

: همـان ) (شـود مـي  شـور  آش شـد،  تـا  دو آشـپز  وقتي(=  »كرد نتوان انبازي به پادشاهي« .7
688(. 

همان: ) (گرفتند سرسري و ساده خيلي را كار(=  »اندآمده خوردن پالوده به كه پنداشتند« .8
709(. 

: همـان ) (نيسـتند  چيزي بزرگترها، مقابل در كوچكترها(=  »برآيد كجا ذره آفتاب پيش« .9
99(. 

 .)870: همان) (گذشتن كار از كار(=  »رفتن كمان از تير« .10

 .)634: همان) (دادن انجام نتوان را كاري(=  »ماندن برنج خر چون« .11

 .)216: همان) (كردن بيهوده كار(=  »بردن بصره به را خرما« .12
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  گيرينتيجه
 در واژگـان  معنايي هايدگرگوني و آوايي يندهايفرآ تحليل و تبيين به قالهم اين در 
 نـوع  هاواكه و هاهمخوان در تغيير يندفرآ و واجي التتحو. استشده پرداخته بيهقي تاريخ
 و حـذف  يـا  و ادغـام  افزايش، ابدال، هايصورت به كه است نموده مشخص را آنها يندفرآ

 بلكـه  نيفتـاده  اتفاق ناگهاني و باره يك لتحو و تغيير اين كه استداده نشان را خود كاهش
 پـيش  روزگاران از آن آمادگي كه بوده زبان يتاريخ دورة يك در عام تمايلي نتيجهاغلب 
-يافته لتحو كه هاييتركيب و واژگان از هايينمونه به ايواكه لتحو در .است آمده فراهم

 مـتن  تناسـب  بـه  بيهقـي . اسـت  شـده  پرداخته آنها امروزي ظتلفّ و قاموسي ظتلفّ ذكر با اند،
 ،آورده شـعر  كـه  جاهـايي  در بنـابراين  ؛اسـت  بـرده  بهـره  نيـز  عربي عبارات و شعر از كتاب
-نمـوده  استفاده واژه معني همان با تخفيف صورته ب واژگان از ،شعر وزن خاطره ب معموالً

 همگـوني « يا »كاهش واجي رگونيدگ و يندفرآ« شناسيزبان مباحث در اتفاق اين كه است
 در كـه  آوايـي  هايدگرگوني از برخي در .تازك و تازيك :مانند ؛شودمي ناميده »همخوان
 از دوبـاره  مـدتي  از پـس  شـعرا  و نويسـندگان  ،اسـت  افتاده اتفاق فارسيزبان و بيهقي تاريخ
 معيـار  زبان ،ژگانيوا چنين در تغيير يندفرآ عليرغم و اندنموده استفاده آن اوليه شكل همان
 و كومك ← كمك واژگان :مانند ؛است نموده ضبط و ثبت را اوليه شكل همان نيز امروز
 و) افـزايش ( ترتيـب  بـه  ينـدهايي فرآ طـي  قـبالً  كـه  بيهقـي  تاريخ در ...و آوادان ← آبادان

 آبـادان  و كمـك  يعني آنها اوليه شكل از امروز معيار زبان در ،بودند شده دگرگون) ابدال(
 از بخشـي ) پهلـوي ( ميانـه  فارسـي زبـان  با كتاب اين زماني نزديكي علت به. شودمي ستفادها

 پهلـوي  زبـان  از تغييري گونههيچ بدون ...و تاجيك گرگان، بهر، پدرود، :مانند آن واژگان
 بـوده  ابـدال  ،واجـي  تغييـر  يندفرآ بيشترين آوايي هايدگرگوني بخش دراند. يافته راه بدان
 چيـزي . اسـت  شده بدل ديگري همخوان واج به همخوان واج يك يندفرآ ينا در كه است
 و كنندنمي تغيير يندفرآ اين انجام با واژگان معناي كه است اين است توجه و تأمل قابل كه
 در رفتـه  كـار  بـه  هـاي واژه .بـود  خواهد ندرت به ،باشد گرفته صورت معنايي تغيير هم اگر
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بـه   واژگـان  اين اكنون اما اندشده ضبط و ثبت هاقاموس در كه بوده واژگاني ،بيهقي تاريخ
 امـروزي  ايمحـاوره  حتي و علمي نوشتار و گفتار زبان در ،معنايي و آوايي دگرگونيعلت 
  . شوندنمي استفاده منوال بدان

 معنـايي  لتحو عنوان با واژگان معناي در تغيير يندفرآ به مقاله اين از ديگر بخش در  
 بـا  واژه ،مفـردات  معنـايي  لتحـو  در كـه  اسـت شـده  پرداختـه  هاجمله و اتمفرد صورته ب

 معنـاي  يك و مستعمل معناي يك كه واژگاني ابتدا. شود مي روبرو لتحو وضعيت چندين
 حفـظ  را قـديم  معناي كه واژگاني دوم. است گشته متروك آن كهنة معناي كه داشته كهنه
 معنـاي  و داده دسـت  از را قـديم  معنـي  كـه  نيواژگـا  سـوم . اندگرفته جديد معناي و نموده
 خـود  وضـعي  و غيرواقعـي  معنـاي  در هاجمله ها نيز،جمله معنايي لتحو در. اندگرفته جديد

 معنـايي  التتحـو  اغلـب  آن ادبي وجه و بيهقي تاريخ كتاب بافت به نظر. شوندمي استعمال
 بيهقـي  تـاريخ  در كهـن  هـايي واژهبا اين وجـود همچنـان    .هستند كنايي هاييجمله ها،جمله

 متـون  داراندوسـت  و خـواص  امـروز  هـاي نوشته در هاواژه اين گاهي شوند كهمشاهده مي
 بنابراين. داد آنها بودن متروك به حكم قطع بطور تواننمي ؛ از اين رواست رفته بكار كهن
 و زنـدگي  وضـع  در لتحـو : قبيـل  ازاجتماعي  داليل به واژگان برخي گرفت نتيجه توانمي

 يـك  افـراد  ميـان  روابـط  و اجتمـاعي  سـازمان  در كـه  تغييراتـي  يا متداول ابزارهاي و آالت
 هـم  هاواژه از بعضي در. متروك نسبتاً برخي و اندشده متروك يكلّه ب دهد،مي رخ اجتماع
 ؛رونـد مي بكار كهن معني همان در جديد شكل به و شده متروك آنها از كهني امالي فقط
 التتحـو  بيهقـي  تـاريخ  در. همچنين بايد بدين نكته اذعان داشـت كـه   سبد ← طسف: مانند

 و تـاريخي  اثـر  ايـن  واژگانتوان دريافت كه و با نگاهي دقيق مي دارد بيشتري نمود ،معنايي
 .اندشده... و معنايي توسيع و معنايي تخصيص مشمول ديواني
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