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تحوالت معنایی «ور  /بر»
احسان چنگیزی
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استادیار گروۀ زبانشناسی ،دانشگاه عالمه طباطبائی

الهه حسینی ماتک
دانشجوی دکتری گروۀ زبانشناسی ،دانشگاه عالمه طباطبائی
تاریخ دریافت مقاله96 /12/12 :؛ تاریخ پذیرش مقاله97/5/6 :

چکیده
برخی از صورتهای زبانی طی تحوالت زبان ،چندمعنا میشوند و ممکن استت معنتای اولةتخ ختود را از
دست بدهند .گاهی این صورتها در ساختارهای مختلف به صورت رسوبی باقیمیمانند و معنتی اصتلی
آنها جز از طریق بررسیهای تاریخی ،قابل درک نةست .در زبان فارسی امروز« ،ور  /بر» به معنی «کنار،
سمت ،سو ،نزد ،پةش» به کار میرود .در این پژوهش با استفاده از دادههای زبان اوستایی ،فارسی مةانه
و متون ادب فارسی در دورة اسالمی ،معنی اولةخ «ور /بتر» و تحتوالت معنتایی آن مصتخی متیگتردد.
همچنةن ،روند واژگانیشدگی صورتهای زبانی ساختهشده با «ور  /بر» و فراینتد دستتوری شتدگی آن
بررسی میشود« .ور  /بر» در زبان اوستایی  varah-و در زبان فارسی مةانته  warبته معنتی «ستةنه»
بوده است .در فارسی دری (متون نظم و نثر دورة اسالمی)« ،بر» با توسةع معنایی ،معنی «آغتوش» و از
طریق مجاز و استعاره ،معنی «کنار ،سمت ،پةش ،نزد» و «مقابل ،جلو» یافته است .امروزه «ور  /بتر» در
ساختمان واژههایی همچون «بروبازو ،برورو» و نةز در عبارتهای «دربرداشتن» و «دربرگرفتن» بته کتار
میرود و اگر چه برای فارسیزبانان ،از منظر ساختواژی قابل تصخةی است ،اما از منظر معنایی تةره بته
نظر میرسد .این کلمات مرکب و ساختهای نحوی مراحل آغازین واژگانیشدگی را طی میکنند« .ور /
بر» امروزه ،به عنوان اسم در معنی «کنار ،سمت ،نزدیک» ،در ساختهای مانند «این ور» و «برِ خةابان»
رایج است .در ساخت «ورِ دل کسی نصستن»« ،ور» حرف اضافه به معنی «نزد ،پةش» است که افزون بر

معنی مکان نصانههایی از معانی اصلی خود را نةز به همراه دارد.
واژههای کلیدی :ور ،بر ،تغةةر معنایی ،دستوریشدگی ،واژگانیشدگی.
 .1رایانامخ نویسندة مسئول:

ehsan.changizi@atu.ac.ir

 /90تحوالت معنایی «ور  /بر»

1ـ مقدمه
1

در تحوالت زبان ،برخی تکواژهای واژگانی تغةةر معنایی مییابند و چند معنا میشتوند.
گاهی این تحوالت به گونهای است که معنای اولةخ این صورتها برای اهل زبتان آشتکار
نةست .ممکن است این صورتها بته تتدریج ،شتفافةت معنتایی و ستاختواژی ختود را از
دست بدهند و بهصورت رسوبی در ساختمان واژههای جدید باقی بمانند .از سوی دیگتر،
با پدید آمدن تحوالت معنایی ،برخی از این تکواژها به تدریج ،کارکرد دستتوری برعهتده
میگةرند .نام اندامهای بدن یکی از این صورتهای زبانی است .تحوالت معنتایی و پدیتد
آمدن صورتهای واژگانی جدید و نةز صورتهای دستوری از این واژههتا ،بتا استتفاده از
دادههای تاریخی زبان قابل بررسی است.
در زبان فارسی امروز« ،ور» و تکواژگونخ آن «بر» ،بهمعنتی «ستمت ،کنتار ،نزدیتک»
کاربرد دارد (( )1انوری2552 :1381 ،؛ نجفی« .)1452 :1378 ،ور /بر» هم در ساختمان
واژههایی مانند «وردست» و «دربرداشتن» و هم در عبتارتهتایی ماننتد «ورِ دل کستی
نصستن» به کار میرود (انوری315 :1/1381 ،ت .)2552 :2/1381 ،316سؤال اصلی این
پژوهش آن است که با استفاده از آثار بازمانده از زبانهای کهن ایرانی ،معنی اولةخ« 2ور/
بر» چةست و تحوالت معنایی آن چگونه است؟ این واژه در چه صورتهای زبانی به کتار
رفته و این صورتها در کدام مرحلخ واژگانیشدگی3اند؟ روند دستوریشدگی« 4ور  /بتر»
چگونه است؟
معانی و نمونههای کتاربرد «ور  /بتر» در فارستی امتروز ،از فرهنت ستخن (انتوری،
 )2/1381و فرهن فارسی عامةانه (نجفی ،)1378 ،و معنی و کتاربرد آن در متتون ادب
فارسیِ دوران اسالمی (فارسی دری) ،بر اساس شتواهد لغتتنامتخ دهختدا ( )1377ارائته
شده است .برای بررسی صورت و معنی این واژه در زبان اوستایی ( )2و فارستی مةانته ،از
فرهنت واژههتتای ایرانتتی باستتتان (بارتلمتته )1961 ،5و فرهن ت کوچتتک زبتتان پهلتتوی
(مکنزی )1971 ،6استفاده شده است.
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. polysemic
. core meaning
3
. lexicalization
4
. grammaticalization
5
. Bartholomae
6
. MacKenzie
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هاینه 1و همکاران دربارة تحوالت معنایی و فراینتد دستتوریشتدگی واژة  megbéبته
معنی «پصت» ،در زبان «اوه /ایوی» ،2از زبانهای آفریقایی رایج در غنتا و توگتو ،ستخن
گفته و تحوالت معنایی آن را بر اساس استعارههای مقولهای 3تحلةل کتردهانتد (هاینته و
همکاران161 :1991a ،ت .)164
استاجی ( )1384با استفاده از دادههای زبان فارسی مةانه ،به تحول واژههتای «روی،
پصت ،پهلو ،مةان ،بغل» و «سر» اشاره کرده و معتقد است که این واژهها پت از کستب
معنی استعاری به حروف اضافه بدل شدهاند .او به واژة «ور  /بر» اشارهای نکرده است.
نغزگویکهن و راسخمهند (123 :1391تت )129بتا رویکترد بستس استتعاری کته در
زبانشناسی شناختی مطرح است ،تحول معنایی «شانه ،سةنه ،لب ،دهن ،دهنته ،گتوش،
ناف ،پهلو ،شکم ،کمر ،قلب ،بغل ،سر ،پصت و پا» را بررستی کترده و معتقدنتد کته ایتن
واژهها از طریق بسس استعاری دستوریشدهاند .در این مقاله ،به «ور  /بر» اشتاره نصتده
است.
2ـ مبانی نظری
در این بخش ،برخی فرآیندهای تحول معنی که مبنتای تحتتلةل دادههاستتت معتترفی
میشود و سپ به فرآیند واژگانیشدگی و دستوریشدگی اشاره میشود.
2ـ1ـ توسیع معنایی

4
5

6

فرایندی است که طی آن دامنخ مصداقها یا مدلولهای واژه گستترش متییابتد و واژه
بر معانی کلیتری داللت میکند .در این فراینتد ،ویژگتیهتای معنتایی 7واحتد واژگتانی
کتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاهش
مییابد و دامنخ شمول معنی واژه گستردهتر میشود و سایر مصداقها و مدلولهتا را نةتز
در بر میگةرد .بدین ترتةب ،واژه در بافتهای بةصتری به کار میرود و شتفافةت 8معنتی
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. Heine
. Ewe
3
. categorical metaphors
4
. semantic broadening / generalization
5
. scope
6
. referent
7
. semantic features
8
. transparency
2
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آن کاسته میشود (فورتسن649 :2003 ،1؛ لوجن .)293 :2010 ،2واژة «گل» در شعر و
ادب فارسی بر «گل سرخ» داللت داشته و امروزه معنی عامتری یافته و انواع گلها را در
بر میگةرد (ناتلخانلری103 :1/1365 ،ت .)104واژة «ناب» در اصل به معنی «نةامةختته
با آب» است و به تدریج معنی عامتری یافته و مفهوم «خالی ،نةالوده» و «پتاک» یافتته
است (ناتلخانلری.)104 :1/1365 ،
2ـ2ـ مجاز

3

دیگر فرایند تحول معنایی مجاز است که طی آن واژهای بر حسب مجتاورت ،مصتداق یتا
مدلول تازهای مییابد؛ این مجاورت میتواند فةزیکی یا غةر از آن باشد (فورتسن:2003 ،
649؛ لوجن .)291 :2010 ،مجاز انواع گوناگونی دارد :کلةت و جزئةت ،ظرف و مظتروف،
سببةت ،جن (لوجن291 :2010 ،؛ صفوی230 :1390 ،ت .)241در فرایند مجاز ،انتقال
معنایی از طریق مجاورت و ارتباط دو چةز در بافت معةنی انجتام متیگةترد (تروگتات و
کنةش .)210 :1/1991 ،4تروگات و کنةش سه گونه بافت درنظر گرفتهانتد کته در آنهتا
مجاورت و رابطخ دو چةز با یکدیگر پدید میآید (تروگات و کنةش:)210 :1991 ،
 1ت مجتاورت بتر حستب تجتارب اجتمتاعی ت فةزیکتی یتا اجتمتاعی ت فرهنگتی؛ ماننتد
تغةةر معنای واژة  boorبته معنتی «کصتاورز» بته «انستان بتینزاکتت و بتیادب» .ایتن
انتقال معنتایی بتر حستب رابطتخ رفتتار بتا طبقتخ اجتمتاعی اشتخا یتا فترد معةنتی
انجتتام متتیشتتود .در زبتتان التتتةن ،واژة  tongueبتته معنتتی «زبتتان (عیتتوی از بتتدن)»
به ستبب رابطتهاش بتا عمتل گفتتار ،معنتی «زبتان ،قتوة نطتق» پةتدا کترده استت .در
زبان فارسی« ،شتمال» بته معنتی استتانهتای گتةالن و مازنتدران استت ،زیترا ایتن دو
استان در شمال کصور قرار گرفتهاند (صفوی.)240 :1390 ،
2ت باهمآیی 5و همنصةنی واحدها در کالم ،سبب میشود کته واژهای حتذف شتود و واژة
مجاور معنی آن را بپذیرد .این بافت در ادب فارسی« ،مجاز به عالقتخ میتاف و میتاف-
الةه» نام دارد (صفوی:)239 :1390 ،
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. Fortson
. Luján
3
. metonymy
4
. Traugott & Kőnig
5
. collocation
2

پژوهشهای زبانی ،سال  ،9شمارۀ  ،2پاییز و زمستان 93/1397

 )1دکمهات [دکمخ پةراهنت] کنده شده.
 )2حاجی به ره کعبه و من طالب دیدار او خانه [خانخ کعبه] همی جوید و من طالب خانه

3ت رابطخ جزء و کل 1ذکر جزئی از چةزی و ارادة کل آن یا ذکر کل چةزی و ارادة جزئتی
از آن است که در سنت مطالعات ادبی ،آن را «مجاز بته عالقتخ جتزء و کتل» یتا «کتل و
جزء» نامةدهاند (صفوی231 :1390 ،ت:)232
 )3عةنکم [شةصخ عةنکم] شکست.
 )4کتابهایت [= کتاب ،کاغذ ،قلم و  ]...را جمع کن تا اینجا را مرتب کنم.

2ـ3ـ استعاره 2و انتقال مفهومی

3

استعاره نوعی جانصةنی معنایی بر حسب تصابه است؛ یعنی لفظی به جای لفظی دیگر بر
حسب وجه مصترک آنها انتخاب شود؛ مثالً انتخاب «شةر» بته جتای «انستان شتجاع» و
«سرو» به جای «انسان قدبلند و کصةده» (صتفوی266 :1390 ،تت .)267بته کتار رفتتن
نصانهای (مبدأ) 4به جای نصانخ دیگر (مقصد) ،5تنها بر اساس تصابه نةست ،بلکه الگوهای
شناختی اهل زبان خود را بر مفاهةم زبانی تحمةل میکنند و موجب میشوند تتا حتد و
مرزی بر جانصةنی نصانهها قرار گةرد و اهل زبان از مةان انواع گزینهها ،تنها یتک نصتانه
را جانصةن نصتانخ دیگتر کننتد (صتفوی69 :1396 ،تت94؛ لتوجن289 :2010 ،تت.)290
استعاره یکی از مهمترین عوامل در پةدایش چندمعنایی و تغةةر معنایی استت (صتفوی،
268 :1390؛ هاپر و تروگات .)84 :2003 ،در این فرآیند ،صورتهای زبانی کته تجربته-
های عةنی انسان را بةان میکنند ،مبدائی برای بةان کارکردهای انتزاعی یا حوزة مقصتد
قرار میگةرند .مفاهةم حوزة مبدأ و مقصد باید مصداقهای متفاوت داشتته باشتند؛ متثالً
یکی جاندار و دیگری غةرجاندار باشد (هاینه .)142 :1997b ،این تحتول ،یعنتی انتقتال
تجارب انسان از عةنةت به سوی انتزاع یا عةنةتِ کمتر ،مبنای شناختی دارد و مبتنی بتر
الگوهای انتقال مفهومی است .هاینه و همکتاران فرآینتدهای انتقتال مفهتومی را ماهةتتاً
استعاری میدانند (هاینه و همکاران157 :1991a ،؛ هاینته .)586 :2003 ،آنتان الگتوی

1

. synecdoche / part-whole
. metaphor
3
. conceptual transfer
4
. source
5
. target
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انتقال مفهومی 1را به شکل زیر توصةف کردهاند و آن را استعارههای مقولهای نامةتدهانتد
(هاینه و همکاران157 :1991a ،ت158؛ 48 :1991bت .)50در این الگو ،مقوالت عةنی در
سمت چپ و مقوالت انتزاعی یا کمتر عةنی در سمت راست قرار گرفتهاند:
ویژگی < زمان < مکان < فعالةت  /فرآیند < شیء < شخی

هر یک از مقوالت سمت چپ مةتواند مقولخ سمت راست خود را مفهومسازی کند .وقتی
واژهای از مقولخ شیء ،2برای مفهومسازی مکان به کار میرود ،در واقع از شیء به عنتوان
ابزاری استعاری برای بةان مقولخ مکان 3استفاده میشود و این مفهتومستازی بتر مبنتای
استعارة «مکان شیء است» ،4انجام میگةرد .به همةن ترتةب ،مکان نةز میتواند ابتزاری
برای بةان زمان 5گردد .هاینه و همکاران معتقدند واژههایی که بر اندامهای بتدن داللتت
دارند ،میتوانند ابزاری استتعاری بترای بةتان مفهتوم مکتان باشتند (هاینته و همکتاران،
157 :1991aت .)158مثالً در زبان فارسی« ،سةنه» از طریتق استتعاره بترای داللتت بتر
مفهوم مکان به کار میرود« :سةنخ دیوار» (نغزگویکهن و راسخمهند .)124 :1391 ،نتام
اندامهای بدن و هر آنچه مرتبس با موجودات انسانی است ،در شمار مقولخ شخی ت شیء
محسوب میشود (هاینته و همکتاران ،183 ،163 :1999a ،یادداشتت  .)28بایتد توجته
داشت که تبدیل صورتهای عةنی به انتزاعی میتواند از طریتق مجتاز نةتز انجتام شتود
(هاینه و همکاران.)165 :1991a ،
2ـ4ـ واژگانیشدگی
فرایندی است که طی آن ساختار نحوی یا ساختمان واژه به عنتوان صتورتی معنتادار بتا
ویژگیهای صوری و معنایی خا بهکار میرود ،بهگونهای که اجتزاء تصتکةلدهنتدة آن
قابل تصخةی نةستند .واژگانیشدگی فرآیندی تدریجی است و نتةجتخ آن پدیتد آمتدن
عنصر واژگانی معنادار و در نهایت افزایش واژگان زبان است (برینتون و تروگات:2005 ،6
:)96
New English
furlong
واحد اندازهگةری طول

>

Old English
5) furh
+ lang
شةار
طوالنی
1

. conceptual transfer
. object
3
. space
4
. Space is an Object.
5
. time
6
. Brinton & Traugott
2
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واژة  run-of-the-millبه معنی «معمتولی ،پتةش پتا افتتاده» حاصتل واژگتانیشتدگی
ساختار نحوی است.اگر پةوستاری در نظر گةریم که در سمت راست واحدهای دستتوری
و در سمت چپ واحدهای واژگانی قترار گةرنتد ،متیتتوان گفتت کته عناصتر حاصتل از
واژگانیشدن به سمت واحدهای واژگانی حرکت میکنند و در این فرآیند سته مرحلته را
پصت سر میگذارند :مرحلخ نخست ( )L1صورت تثبةت شده و اصطالحی 1است که اجزاء
آن قابلتجزیهاند؛ در مرحلخ دوم ( )L2عبارت یا اصطالحِ مرحلخ پةش به کلمتخ مرکتب یتا
مصتق بدل میشود و در مرحلخ سوم ( )L3صورت مرکب یا مصتق به عنصر واژگانی ساده
بدل میگردد ،به گونهای کته تکتواژهتای ستازندة آن قابتل تجزیته و تصتخةی نةستت
(برینتون و تروگات .)96 :2005 ،در طی این مراحل ،تکواژها انگةزش معنتایی و صتوری
خود را از دست میدهند 2و ازنظر معنایی و ساختواژی تةره 3میشتوند (بالنتک:2001 ،4
 .)1600به تدریج مرز ساختواژی ازمةان میرود ،تغةةر و کاهش آوایتی پدیتد متیآیتد و
عناصر همنصةن یا اجزاء کلمخ مرکب با یکدیگر ادغام 5و به واژة بستةس بتدل متیشتوند
(بالنک1601 :2001 ،ت1602؛ برینتتون و تروگتات ،)97 :2005 ،امتا متواد آوایتی آنهتا
ممکن است به صورت رسوبی در واژة بسةس باقی بماند( 6هاپر154 :1990 ،7؛ برینتون و
تروگات:)52 :2005 ،
New English
neighbour
همسایه

Old English
>

nur
ساکن

+

ge
پةصوند

New English
barn
طویله ،کاهدان

6) neah
نزدیک

+

>

ærn
خانه

Old English
7) bere
+
جو

در زبتان فارستی ،فعتل «پنداشتت» حاصتل واژگتانیشتدنِ عبتارت  pad ēn dāštدر
فارسی مةانه ،به معنی «تلقتی کتردن ،بته شتمار آوردن» استت (مکنتزی.)25 :1971 ،8

1

. idiomatic
. demotivation
3
. opaque
4
. Blank
5
. fusion
6
. morphological residues
7
. Hopper
8
. MacKenzie
2
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تکواژهای همنصةن به تدریج انگةزش معنایی ختود را از دستت دادهانتد و طتی کتاهش
آوایی با یکدیگر ادغام شدهاند.
2ـ5ـ دستوریشدگی
تغةةری است که طی آن واحتدهای واژگانی در بافتتهتای معةنتی کتتارکرد دستتتوری
مییابند و واحدهای دستوریشده به تدریج نقتشهتای دستتوری جدیتدتری بتر عهتده
مةگةرند (هاپر و تروگات18 :2003 ،؛ برینتون و تروگات .)99 :2005 ،این فرآیند هتم از
منظر همزمانی و هم از منظر درزمانی قابل بررسی است و در هر حال ،حاصتل آن پدیتد
آمدن صورتهای نقشدار است .واحدهای زبانی که دستخوش این فرایند متیشتوند ،در
پةوستار واژگانی ت دستتوری (← 2تت ،)4از ستتمت صتتورتهتای واژگتتانی بته ستمت
صورتهای دستوری حرکت میکنند .این پةوستار را طةف( 1هاپر و تروگتات)6 :2003 ،
یا زنجةرة دستوریشدگی( 2هاینه )589 :2003 ،مینامند.
یکی از مهمترین سازوکارهای دستتوریشتدگی از دستت دادن مؤلفتههتای معنتایی
است( 3هاپر و تروگات94 :2003 ،ت95؛ برینتتون و تروگتات27 :2005 ،؛ هاینته :2003
 .)579واحدهای واژگانی در طی زمان دستخوش تغةةر معنتایی متیشتوند و بته تتدریج
برخی مؤلفههای معنایی خود را از دست میدهند .تحول صورتهای دستوری مسقةماً از
صورتهای واژگانی انجام نمیشود ،بلکته همتواره مرحلتخ مةتانی وجتود دارد کته در آن
معنی  Aو  Bهر دو زبان به کار متیرونتد (هتاپر و تروگتات49 :2003 ،؛ هاینته:2003 ،
589تتت590؛ برینتتتون و تروگتتات .)26 :2005 ،بتتدین ترتةتتب ،دستتتوریشتتدگی بتتا
چندمعنایی 4آغاز میشود (هاپر و تروگات74 :2003 ،ت76؛ لوجن:)307 :2010 ،
A > A, B > B

مثالً فعل «داشتن» در فارسی هم فعل اصلی است که بترای بةتان مالتتکةت بته کتار
میرود و هم فعل کمکی است که معنای اصلی خود را ،از دست داده است« :ما داریم بته
سةنما میرویم» (نغزگویکهن و راسخمهند.)159 :1389 :

1

. cline
. grammaticalization chain
3
. bleaching
4
. polysemy
2
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پ از آنکه صورت زبانی مؤلفههای معنایی اصتلی ختود را از دستت داد و چنتدمعنا
شد ،به تدریج در بافتهای جدیدتری به کار میرود 1و ویژگیهتای مقولتهای ختود را از
دست میدهد 2و کارکرد دستوری بر عهده میگةرد (هاینه 579 :2003 ،ت .)580ممکتن
است نصانههایی از معنی اصلی یا معانی دیگر صورت دستوریشده ،بتا آن بتاقی بمانتد و
در کارکرد دستوری ،منعک شود ،3مانند  willدر زبان انگلةسی که افتزون بتر بازنمتایی
زمان آینده ،ممکن است معنی «قصد یا تمایل به انجام کار» را در بر داشته باشد (هاپر،4
28 :1991؛ هاپر و تروگات.)96 :2003 ،
وقتی صورت زبانی دستخوش دستوریشدگی میشود ،صورت اصلی نةز میتوانتد در
کنار آن به عنوان عنصر واژگانی مستقل کاربرد داشتته باشتد( 5هتاپر24 :1991 ،تت،)25
مانند «داشتن» در زبان فارسی که هم به عنوان فعل اصلی و هم به عنوان فعتل کمکتی
به کار میرود (نغزگویکهن.)153 :1389 ،
3ـ بحث و تحلیل
در این بخش ،تحوالت معنایی «ور  /بر» با توجه به فرایندهای توستةع معنتایی ،مجتاز و
استعاره تحلةل میشود و سپ  ،فرایند واژگانیشدگی صورتهای زبانی ستاختهشتده بتا
«ور  /بر» و نةز روند دستوریشدگی آن بررسی میگردد.
3ـ1ـ «ور  /بر» در زبان اوستایی و فارسی میانه
«ور  /بر» در زبان اوستایی به صورت  varah-بهکار رفته و به معنی «سةنه» بوده استت
(بارتلمه1365 :1961 ،؛ حسندوست .)426 :1/1393 ،در زبان فارسی مةانه ( )3به صتورت
 warبه همان معنی کاربرد داشته است (مکنزی:)87 :1971 ،
8) rōy widāxtag abar war rēxt.
روی
گداخته
بر
ریخت سةنه
روی گداخته بر سةنه ریخت (ارداویرافنامه ،فصل یک ،بند 16؛ ژینةو.)178 ،71 ،43 :1382 ،

1

. extention
. decategorialization
3
. persistance
4
. Hopper
5
. divergence / split
2
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3ـ2ـ «ور  /بر» در متون فارسی دری و فارسی امروز
از اسالم یا فارسی دری war ،به صورت «بر» بهکار رفته

در متون نظم و نثر فارسی پ
و واژهای چندمعناست:
1ت «بر» در معنی اصلی خود« ،سةنه» به کار رفته است:
)9

بدان

تةز

زهرآبگون

خنجرش

همی کرد چاک آن کةانی برش
(فردوسی ،به نقل از دهخدا)4482 :1377 ،

 )10در بر گرفتهای چون خود آهنةن

وآن زلف چون زره را بر سر نهادهای
(ظهةر فاریابی ،به نقل دهخدا)4482 :1377 :

 )11رواست در بر اگر میطپد کبوتر دل

که دید در ره خود تاب و پةچ دام و نصد
(حافظ ،به نقل دهخدا)4482 :1377 :

 )12عبدالملک مردی بود سپةد روی و فراخ بر و مةانه باال (مجمل التواریخ و القصی ،به نقل از دهخدا،
.)4481 :1377

2ت «بر» از طریق مجاز جزء به کل ،به معنی «تن و بدن» بهکار رفته است:
 )13بُوَد بیگمان پاک فرزند من

ز تخم و بر و یال و پةوند من
(فردوسی ،به نقل از دهخدا)4481 :1377 ،

 )14راست گفتی مبارزان بودند

یکی

هر

جوشن

سةاه

به

بر

(فرخی ،به نقل از دهخدا)4482 :1377 ،

در ترکةبات و عبارات فعلی نةز به معنی «تن» بهکاررفته است :از بر باز کردن (از تن
درآوردن لباس و سالح) ،به بر کردن (به تن کردن لباس) ،در بر گرفتن (پوشةدن ،به تن
کردن) (دهخدا:)4482 :1377 ،
 )15از چه رهگذر است که لباس حداد در بر گرفتهاید (ترجمخ تاریخ یمةنی ،به نقل از دهخدا:1377 ،
.)4482

3ت یکی از معانی پربسامد «ور  /بر» در متون نظم و نثر فارسی« ،آغوش» است:
 )16پدر تن

بگرفت اندر برش

فراوان

ببوسةد

روی

و

سرش

 )17ببر در گرفتش زمانی دراز

(فردوسی ،به نقل از دهخدا)4481 :1377 ،
همی گفت با داور پاک راز

 )18سرش در بر گرفت از مهربانی

(فردوسی ،به نقل از دهخدا)4481 :1377 :
جهان از سر گرفتش زندگانی
(نظامی ،به نقل از دهخدا)4481 :1377 :
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آغوش فاصلخ مةانه دو دست است که سةنه را هم دربرمیگةرد (انتوری)41 :1382 ،
و به عمل حلقه کردن دو دست و چسباندن کسی یا چةزی به سةنه اطالق میشود .واژة
«آغوش» ظاهراً از زبانهای ایرانی مةانخ شرقی (ستغدی ،بلختی ،ختورازمی ،ختنتی) بته
فارسی راه یافته است (حسندوست86 :1/1393 ،ت« .)87آغتوش» در فارستی مةانته بته
صورت  āgōšبه کار رفته (مکنزی )6 :1971 ،و از ریصخ  gauzبه معنتی «پنهتان کتردن،
پوشاندن» است (حسندوست86 :1/1393 ،ت .)87این معنی را میتوان محصول توستةع
معنایی «ور  /بر» دانست .وقتی پدر فرزند را در آغوش میگةرد ،او را در فیتای ستةنه و
دو دست پنهان میکند .کاربرد «ور» در معنی آغوش ،به سبب گسترش دامنخ معنتی آن
است نه به سبب استعاره .استعاره مبتنی بر شباهت حوزة مبدأ و مقصد استت و مفتاهةم
این دو حوزه باید مصداقهای مختلفی داشته باشند (هاینه)142 :1997b ،؛ مثالً کتاربرد
«سةنه» که اندام بدن انسان است ،برای دیوار یا کوه استعاره است؛ زیرا هر یک مصتداق
متفاوتی دارند و انتقال معنی از حوزة متفاوتی از تجارب انسانی به حوزة دیگر انجام می-
گةرد (هاینه )139 :1997b ،و پدیدهای که از نظتر مفهتومی پةچةتدگی کمتتری دارد و
عةنیتر است ،برای تجسم پدیدهای انتزاعیتتر بتهکتار متیرود .تحتول معنتی «بتر» بته
«آغوش» مبتنی بر شباهت نةست و حوزههای مبدأ و مقصتد مصتداقِ متفتاوتی ندارنتد،
بلکه دامنخ معنی «بر» در بافتهایی که «گرفتن ،اندر گرفتن» و «کصةدن» بتهکاررفتته،
گستتتردهتتتر شتتده و بتته تتتدریج معنتتی «آغتتوش» یافتتته استتت ،امتتا در فارستتی امتتروز،
«دربرگرفتن» و «دربرداشتن» (انوری )315 :1382 ،از طریق استعاره ،به معنی «شتامل
شدن» و «احاطه کردن» به کار میروند .حوزة مبدأ ،یعنی در «آغوش گرفتن» ،در شمار
مفاهةم عةنی است و حوزة مقصد احاطه و شمول هر گونه پدیتدة غةرجانتدار یتا مفهتوم
انتزاعی بر سایر پدیدهها و مفتاهةم استت .بتر استاس الگتوی انتقتال مفهتومی (هاینته و
همکاران157 :1991a ،تت158؛ 48 :1991bتت« ،)50در آغتوش گترفتن» کته در مقولتخ
شخی قرار میگةرد ،برای مفهومسازی «شیء» و «فرایند /فعالةت» بهکار رفته است.
4ت «بر» در متون ادب فارسی ،به معنی «کنار ،جهت ،طرف و سوی» کاربرد داشته است
(دهخدا .)4482 :1377 ،ذوالنور این کاربرد را حرف اضافه دانسته است (ذوالنور:1365 ،
:)18
 )19کبک پوشةده به تن پةرهن خز کبود

کرده با قةر مسلسل دو برِ پةرهنا
(منوچهری ،به نقل از دهخدا)4482 :1377 ،
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 )20بجانِ او که بصکرانه جان برافصانم

اگر به سوی من آری پةامی از برِ دوست

 )21نةامد از برِ او هةچ بادی

(حافظ ،به نقل دهخدا)4482 :1377 :
نکرد از من در این یکسال یادی
(نظامی ،به نقل دهخدا)4482 :1377 :

در فارسی امروز« ،ور» به همةن معنی به کار میرود:
 )22سر قمه ،مثل چاقو توی پنةر ،از این ورِ کتف رفته از آن ورش در آمده» (به نقل از نجفی،
.)1452 :1378
[ )23در اتومبةل] زنم هرگز چنان آرام و نترس ورِ دست من ننصسته بود (به نقل از نجفی:1378 ،
.)1452

«بر» ،تکواژگونخ «ور» نةز ،به معنی «کنار ،جانب» است« :برِ خةابان ،برِ کوچه»« .بر»
به معنی «لبه» نةز به کار رفته است« :ضلع خارجی زمتةن یتا ستاختمان کته بته طترف
کوچه یا خةابان یا راه باشد» (انوری ،)315 :1382 ،مثالً« :زمةن سه بتر»« .ور  /بتر» بته
سبب مجاز در بافت فةزیکی معنی «کنار ،جانب ،سمت» مییابد .وقتی پتدر فرزنتد را در
آغوش میگةرد و به سةنه میچسباند ،این دو از نظر فةزیکی ،در «کنتار» یکتدیگر قترار
میگةرند .بدینترتةب« ،ور  /بر» که جزئی از اندام بدن انسان است ،از طریق مجاز معنی
«کنار ،جانب» یافته و حوزة مکان را مفهومسازی کرده است.
پ از آنکه «ور  /بر» معنی «کنار ،سمت» را برای داللت بر مکان ،به دست آورده،
از طریق استعاره برای داللت بر مفهوم انتزاعیتر زمان بهکاررفته است:
 )24از پایةز به این ور ،همةنجور یکریز برف میآید (به نقل از نجفی.)1452 :1378 ،

5ت در متون ادب فارسیِ دورة اسالمی« ،بر» به معنی «نزدِ ،نزدیتکِ ،پتةشِ» بتهکاررفتته
است (دهخدا .)4482 :1377 ،خطةبرهبر آن را «شبه حرف اضتافه» و متترادف «بته»
دانسته است (خطةبرهبر:)227 :1347 ،
 )25شما را بباید برِ او شدن

بخوبی

 )26چو آمد بر مةهن و مان خویش

ببردش

شهریار

نبصتن

داستانها

بسی

زدن

(فردوسی ،به نقل از دهخدا)4482 :1377 ،

به

صد

البه

مهمان

خویش

(اسدی ،به نقل دهخدا)4482 :1377 :

 )27یکی نامه فرمود پ

رستم

برِ

نامدار

(فردوسی ،به نقل از خطةبرهبر)227 :1347 ،

 )28ز جةحون گذر کرد مانند باد

وزان

آگهی

شد

بر

کةقباد

(فردوسی ،به نقل از خطةبرهبر)227 :1347 ،

بر من مگوئةد (تاریخ بةهقی ،به نقل از انوری.)315 :1382 ،
 )29سخن مستان ِ
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«ور» که در اصل معنی «سةنه» داشته ،از طریق مجاز معنی «کنار ،سمت» و ستپ
از طریق استعاره معنی «نزد ،نزدیک ،پةش» یافته است و عالوه بر حوزة تجتارب انستانی
بر مکان نةز داللت دارد .در فارستی امتروز« ،ور» در عبتارتهتایی ماننتد «ورِ دل کستی
نصستن» بةانی استعاری است برای داللت بر «نتزدِ /پتةشِ کستی نصستتن  /بتودن» یتا
«چسبةده بته کستی بتودن» (انتوری2552 :1382 ،؛ دهختدا23150 :1377 ،؛ نجفتی،
 )1452 :1378و نزدیکترین فاصله و همراهی و همنصةنی دائم را نصان میدهد:
 )30توی طةاره باید پهلوی من بنصةنیها! من زهرهام از طةاره آب میشود .اگر از ورِ دل من جم
بخوری  ...به جان خودت ،بیرودروایسی ،پةاده میشوم!» (نجفی.)1452 :1378 ،

جزء نخست واژة «وردست» به معنی «دستةار ،معاون ،شاگرد ،آنکه زیر دست استاد
کار کند» (انوری2554 :1382 ،؛ نجفی ،)1452 :1378 ،همةن معنی را دارد:
 )31کارش روی غلتک افتاد و دیگر احتةاجی به وردست نداشت (به نقل از نجفی.)1452 :1378 ،

6ت در متون ادب فارسی« ،بر» به معنی «مقابل ،جلو ،برابر» بتهکاررفتته استت و در ایتن
مفهوم نةز آن را حرف اضافه دانستهاند (دهخدا .)4482 :1377 :خطةبرهبر آن را «شبه
حرف اضافه» و کاربرد آن را «مقایسه و نسبت» دانستته استت (خطةتب ،رهبتر:1347 ،
:)227
و

 )32برِ علم او هةچ پوشةده نةست

که

پةدا

 )33برِ سخاوت او نةل را بخةل شمار

ِ
بر

شجاعت

چةزی

که

پنهان

نزدش

به

یکةست

(سعدی ،به نقل دهخدا)4482 :1377 :

او

را

پةل

ذلةل

انگار

(منطقی ،به نقل دهخدا)4482 :1377 :

)34

نصناسم

گرانبها

برِ

جود

او

نه

ارزان

است

(مسعودسعد ،به نقل از خطةبرهبر)227 :1347 ،

نام اندامهای بدن بر اساس مکان قرار گرفتن آنها ،به نصانههایی برای اشاره به مکتان یتا
جهت بدل شدهاند .در برخی زبانها مانند زبانهای بانتو 1در نةمخ جنتوبی آفریقتا ،واژه-
هایی که به معنی «سةنه» بودهاند ،برای اشاره به جهت «مقابل» و «جلو» بهکاررفتتهانتد
(هاینه و کوتوا .)62 :2004 ،2این تحول معنی محصتول مجتاز در بافتت فةزیکتی استت.
تبدیل صورتهای عةنی به انتزاعی میتواند به سبب فراینتد مجتاز نةتز باشتد (هاینته و
همکاران .)165 :1991a ،یکی از انواع مجاز «مجتاورت بتر حستب تجتارب اجتمتاعی ت

. Bantu
. Kuteva
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فةزیکی یا اجتماعی ت فرهنگی» است (تروگتات و کنتةش .)210 :1991 ،بتدینترتةتب،
تحول معنی «ور  /بر» از «سةنه» به «مقابل» و «روبرو» محصول مجاز در بافت فةزیکتی
است« .سةنه /بر» در جلوی بدن آدمی قرار دارد و از این جهت ،واژة «بر» متیتوانتد بتر
مفهوم «جلو ،مقابل» داللت کند .در فارسی امروز ،واژة «برابتر» بتر استاس ایتن مفهتومِ
«بر» ،ساخته شده و معنی اصلی آن «مقابل ،روبرو» است:
 )35که چون این دو لصکر برابر شود

سر

نةزهها

بر

دو

پةکر

شود

(فردوسی ،به نقل از دهخدا)4500 :1377 :
 )36باز آی کز صبوری و دوری بسوختةم

ای غایب از نظر که به معنی برابری
(سعدی ،به نقل از دهخدا)4500 :1377 :

 )37هامرز که مقدم لصکر پارسةان بود با یکی از عرب برابر شد (فارسنامخ ابن بلخی ،به نقل از دهخدا:
.)4500 :1377

این واژه با توسةع معنایی ،مفهوم «همسان ،مساوی» یافته است (انوری:1382 ،
316ت.)317
3ـ3ـ واژگانیشدگی صورتهای زبانیِ ساخته شده با «ور  /بر»
همانگونه که گفته شد (← 3ت« ،)2ور /بر» در تحتوالت معنتایی معنتی «انتدام و بتدن،
آغوش ،کنار و سمت» یافته است .در فارسی امتروز« ،بتر» در «بروبتازو» و «بترورو» بته
معنی «اندام ،تتن» ،و در عبتارتهتای «دربرداشتتن» و «دربرگترفتن» (انتوری:1382 ،
 ،)315به معنی «آغوش» است .این ساختهتا صتورتهتای تثبةتت شتده و اصتطالحی
هستند که اجزاء آن قابلتجزیهاند .امروزه ،برای فارسی زبانان تکتواژ «بتر» در ستاختمان
«بروبتتازو ،بتترورو ،دربرداشتتتن و دربرگترفتن» ،از نظتتر ستتاختواژی شتتفاف استتت و متترز
ساختواژی در آنها از مةان نرفته است (برینتتون و تروگتات96 :2005 ،؛ بالنتک:2001 ،
 ،)1600اما به نظر میرسد به تدریج شفافةت معنایی «بر» برای فارسیزبانان ازمةانرفته
است؛ بدینترتةب ،این ستاختهتا در مرحلتخ نخستت واژگتانیشتدگیانتد و بته ستمت
واحدهای واژگانی حرکت میکنند ،اما هنوز به واژة بسةس بدل نصدهاند« .بر» بته معنتی
«مقابل» در ساخت واژة «برابر» بهکاررفته که برای فارسیزبانان ،هم ازنظر ستاختواژی و
هم ازنظر معنایی تةره است .بنابراین ،میتوان گفت در زبان فارستی ،واژة «برابتر» بترای
فارسی زبانان بسةس بهشمار میآید و در مرحلخ پایانی این فرایند است.
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3ـ4ـ دستوریشدگی «ور  /بر»
همانگونه که در بخش مبانی نظری گفته شد ،صورتزبانی ابتدا چندمعنا متیشتود ،و بتا
کارکردی تازه به تدریج در بافتهای جدید بهکار میرود و مقولخ اصتلی ختود را ازدستت
میدهد و نقش دستوری برعهده میگةرد .در کنار صورت دستتوریشتده ،ممکتن استت
صورت واژگانی اصلی نةز در زبان رایج باشد .ممکن است نصتانههتایی از معنتی واژگتانی
اصلی در کاربرد دستوری باقی بماند و در توزیع دستوری آن منعک شتود (← 2تت.)5
در متون ادب فارسی و نةز فارسی امروز ،واژة «ور  /بر» ،به عنوان عیوی از بتدن انستان،
مؤلفههای معنایی اصلی خود را از دست داده و از طریق فرایند توسةع معنتایی ،مجتاز و
استعاره ،چندمعنا شده و معانی «آغوش»« ،سمت و کنار»« ،نزد و پةش» و «مقابل» بته
دست آورده است .پ از اینکه «ور /بتر» معنتی «کنتار ،ستمت» یافتته ،در بافتتهتای
جدیدتر ،مانند «برِ کسی رفتن» (مثال « ،)25برِ مةهن آمدن» (مثتال  )26و «ستخن بترِ
کسی گفتن» (مثال  ،)29به معنی «نزد ،پةش» بهکاررفته و بهتدریج در این ستاختهتا،
بدل به حرف اضافه شده است« .ور /بر» در فارسی امروز ،در بافتهتایی ماننتد «از اینتور
کتف» در مثال  ،22صورت واژگانی به معنی «کنار ،سمت ،جانتب» استت و در پتارة «ورِ
دل من» در مثال  ،30حرف اضافه به معنی «نزد ،پةش» استت .از ستوی دیگتر« ،ورِ دل
کسی بودن» تنها به معنی «نزدیک یا کنار کسی بودن» نةست ،بلکه به معنی «چسبةده
به کسی ،پهلو به پهلتوی کستی بتودن» استت (نجفتی .)1452 :1378 ،بنتابراین« ،ور»
معنای اصلی خود را که عیوی از بدن انسان و در شمار مفاهةم عةنی استت ،بته همتراه
دارد و در کارکرد دستوری این معنی منعک میشتود .نتام انتدامهتای بتدن در الگتوی
انتقال مفهومی (هاینته و همکتاران157 :1991a ،تت158؛ 48 :1991bتت ،)50در شتمار
مقولتتخ شتتخی ت شتتیء محستتوب متتیشتتود (هاینتته و همکتتاران،183 ،163 :1999a ،
یادداشت )28؛ از اینرو« ،ور» که در مفهوم اصلی خود مقولخ شخی ت شتیء را مفهتوم-
سازی میکند ،بدل به حرف اضافهای شده که به مقولخ مکان اشاره دارد و در عتةنحتال
در کارکرد دستوری ،خود نصانههایی از مقولخ شخی ت شیء را نةز نصان میدهد.
4ـ نتیجه
در زبان فارسی امروز« ،ور» و تکواژگونخ آن« ،بر» ،بازمانتدة  varah-در زبتان اوستتایی و
 warدر زبان فارسی مةانه ،به معنی «ستةنه» استت .در متتتون فارستی دری« ،ور /بتر»
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واژهای چندمعناست و افزون بر معنی اصلی خود ،معانی دیگتری نةتز دارد« .ور /بتر» بتا
توسةع معنایی به معنی «آغوش» بهکتار رفتته و ستپ از طریتق استتعاره بتر احاطته و
شمول هر پدیدهای بر دیگری ،داللت کرده است .این واژه از طریق مجتاز جتزء بته کتل،
معنی «تن و بدن» و از راه مجاز در بافت فةزیکی معنی «کنار ،سمت ،سو ،مقابل ،جلتو»
یافته و مقولخ مکان را مفهومسازی کرده است« .ور /بر» از طریتق استتعاره معنتی «نتزد،
پةش» یافته که افزون بر تجارب انسانی بر مفهتوم مکتان نةتز داللتت دارد .ایتن واژه در
فارسی امروز ،در مقام اسم به معنی «کنار ،سمت» ،در ساختهایی مانند «این ور»« ،بترِ
خةابان» بهکار میرود« .بر» در ساختمان واژههتای «بروبتازو ،بترورو» و نةتز در ستاخت
عبارتهای «دربرداشتن ،دربرگرفتن» برای فارسیزبانان ،تنها از منظر ساختواژی شتفاف
است و ازنظر معنایی ،به تةرگی گرایش دارد .این واژهها و عبارتها صورتی تثبةتت شتده
در زباناند و از این رو ،روند واژگانیشتدگی عبتارتهتای ستاختهشتده بتا «ور  /بتر» ،در
مرحلخ نخست است .تنها واژة «برابر» است که با جزء «بر» ساخته شده و برای فارستی-
زبانان واژهای بسةس بهشمار میآید« .ور» در ساختهایی مانند «ورِ دل کسی نصستتن»
و «ورِ دست کسی رفتن  /بودن» کارکرد حرف اضافه به معنی «نزد ،پةش» دارد؛ از آنجتا
که این ساخت عالوه بر مکان ،بر مفهوم همراهی دائمی با کستی داللتت دارد ،متیتتوان
گفت «ور» در کارکرد دستوری خود نصانههایی از معنی اولةخ خود را حفظ کرده است.
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