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Abstract
Introduction: The semantic evolution of a word over time is inevitable, indicating a social, political, 
religious or cultural process. Nurse is one of the words that has a significant presence in Persian 
literature texts and has been used in many different meanings such as slave, servan, maid, devotee, 
obedient, patient and preserver. The purpose of this study is to show its semantic evolution by using 
the views of linguists and reviewing literary texts.
Methods: This research is a library study, which has been done by descriptive-analytical method. By 
referring to some classical texts of Persian language and by studying various articles and books and 
searching in valid databases, Like Magiran, SID, noormags, civilica, the materials were collected and 
the information obtained after analysis was presented in a regular format. Search keywords include 
nurse, Persian literature, meaning.
Results: In this study, the works of poets and writers of Persian literature from the fourth century to 
the contemporary century (more than 70 works) were examined, based on which it was determined:
Shahnameh is one of the oldest literary texts in which the word nurse can be seen with high frequency. 
The semantic range of this word expands from the fifth century onwards with the expansion of 
the field of Persian language and the greater frequency of prose and poetic works. And finds new 
meanings. It seems that the word nurse was rarely used in the modern sense until today before the 
eleventh century.
Conclusions: The results of this study indicate a semantic change in the nurse in the classical texts 
of Persian literature. This semantic change has manifested itself in periods in the form of semantic 
development and in periods in the form of semantic allocation. Also, based on the findings of this 
study, it was found that this word has changed from meaning to whole to meaning to part and from 
general to specific meaning.
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چکیده
مقدمــه:  پرســتار از واژه هایــی اســت کــه در متــون ادب فارســی در معانــی متفاوتــی بــه کار رفتــه اســت. هــدف از پژوهــش حاضــر ســیر 

تحــول معنایــی واژة پرســتار در متون کالســیک ادب فارســی اســت.                                              
روش کار: ایــن پژوهــش، یــک مطالعــة کتابخانــه ای اســت، کــه بــه روش توصیفــی- تحلیلــی انجــام شــده اســت. بــا مراجعــه بــه برخی 
ــد    ــر مانن ــی معتب ــف و جســتجو در بانک هــای اطالعات ــاب هــای مختل ــاالت و کت ــة مق ــا مطالع ــان فارســی و ب ــون کالســیک زب از مت
Magiran, SID, noormags, civilica گنجــور، ایرانــداک،  مطالــب مــورد نظــر گــردآوری و اطالعــات بدســت آمــده پــس از تجزیــه و 

تحلیــل در قالبــی منظــم ارائــه گردیــد در ایــن پژوهــش آثــار شــاعران و نویســندگان ادب فارســی از قــرن چهــارم تــا قــرن معاصــر )بیــش 
از 70 اثــر( و 10 مقالــه در بــازه زمانــی 1374 تــا 1399 مــورد بررســی قــرار گرفــت. کلیــدواژه هــای جســت و جــو شــامل پرســتار، ادبیــات 

فارســی، تحــول و معنــا بــوده اســت.
یافتــه هــا:  یافتــه هــای پژوهــش بــه صــورت ریشــه شناســی واژة پرســتار و واژة پرســتار در متــون ادبــی، دســته بنــدی شــد که بــر این 
اســاس مشــخص شــد، کلمــة پرســتار در متــون ادبــی معانــی متفاوتــی دارد از جملــه: کنیــز، خدمتــکار، مطیــع، عبــادت کننــده، بیماربــان، 
بیمــاردار. دامنــة معنایــی واژة پرســتار از قــرن پنجــم بــه بعــد گســترده تــر مــی شــود. چنیــن بــه نظــر مــی رســد کــه واژة پرســتار تــا قبــل 

از قــرن یازدهــم بنــدرت و تنهــا در یــک مــورد در معنــای امــروزی بــه کار رفتــه اســت.
نتیجــه گیــری: ایــن پژوهــش نشــان مــی دهــد تغییــر معنایــی واژة پرســتار، در دوره هایــی بــه شــکل توســعة معنایــی و در ادواری 
بــه شــکل تخصیــص معنایــی جلــوه گــر شــده و از داللــت بــر کل بــه داللــت بــر جــزء و از معنــای عــام بــه خــاص تغییــر یافتــه اســت.

کلیدواژه ها: پرستار، معنا، تحول، ادبیات فارسی.

مقدمه
زبــان ابــزاری بــرای ارتبــاط زبانــی و ادبــی بیــن مردمــان و نســل 
هــا اســت اســت. امــا دگرگونــی ویژگــی همــة زبــان هــای زتــدة 
ــال آن  ــه دنی ــع انســانی دگرگــون مــی شــوند و ب دنیاســت. جوام
تغییــر و تحــّول در زبــان نیــز امــری اجتنــاب ناپذیــر و همیشــگی 
ــر،   ــی بش ــّول در زندگ ــر و تح ــام تغیی ــن ع ــا قوانی ــه  »ب اســت ک
ــر از  ــوده و متأثّ ــی ب ــده ای اجتماع ــان پدی ــرا زب ــط اســت؛ زی مرتب
احــوال و اوضــاع عــام و مشــترک بیــن یــک ملّــت اســت کــه در 

ــا  ــد و از آن ج ــر انســان رخ می ده ــی ب ــف زندگ ــای مختل دوران ه
ــی  ــر زبان ــکان بازداشــت تغیی ــودی پویاســت، ام ــی موج ــه آدم ک
وجــود نــدارد« )1(. واژه هــا در طــول زمــان، بنــا بــه علــل مختلــف 
فرهنگــی، مذهبــی، سیاســی، اجتماعــی، ارتقــاء ســطح آگاهــی و 
پیشــرفت دانــش اهــل زبــان، متحــول می شــوند. در ایــن تحــوالت 
زبانــی گاهــی برخــی از واژه هــا چنــان تغییــر معنــا پیــدا مــی کنند 
کــه در مــواردی معنــای اولیــة آن هــا بــرای اهــل زبــان ناشــناس 
ــا                                                                                                                           ــا گاه ب ــی واژه ه ــول معنای ــود. در تح ــی ش ــل درک م و غیرقاب
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واژه هایــی مواجــه مــی شــویم کــه معنایــی مســتعمل و متــروک  
دارنــد و در زبــان امــروز اســتفاده نمی شــوند. گاه واژه هایــی 
هســتند کــه بــا حفــظ معنــای قدیــم خــود امــروز معنــای جدیــد 
ــت داده  ــود را از دس ــم خ ــای قدی ــواردی واژه معن ــد. در م یافته ان
و معنــای جدیــد یافتــه  اســت، و باالخــره واژه هایــی هســتند کــه 
دیگــر در زبــان اســتفاده نمــی شــوند. بدیــن ترتیــب بایــد گفــت 
در فراینــد تغییــر معنایــی کلمــه گاه تمــام و گاه بخشــی از معنــای 
ــه  ــا از جمل ــی واژه ه ــول معنای ــد. تح ــی ده ــت م ــود را از دس خ
موضوعاتــی اســت کــه در بررســی هــای معناشــناختی قابــل طــرح 
ــک                    ــب کم ــه مخاط ــات ب ــی کلم ــول معنای ــناخت تح ــت. ش اس
ــن  ــد و در تعیی ــتی بفهم ــی و درس ــه خوب ــون را ب ــد مت ــی کن م
مصــداق و مفهــوم آنهــا بــا مشــکل مواجــه نشــود زیــرا در تمامــی 
آثــار مکتــوب فهــم دقیــق و درســت متــن و توجــه بــه الیــة زبانی؛ 

از جملــه ســطح واژگانــی اهمیــت بســیار دارد. 
ــه واژه هــای کهــن و تاریخــی و ریشــه دار اســت  پرســتار از جمل
کــه بــه لحــاظ کارکــرد دچــار تغییــر و تحــول شــده اســت. وجــوه 
ــی  ــون ادب ــی مت ــث بدفهم ــه گاه باع ــن کلم ــی ای ــاوت معنای متف
شــده اســت. مثــال در مقالــه ای کــه در یکــی از مجــالت بــا عنوان 
»مضامیــن اخالقــی پرســتاری در شــاهنامه« )2( چاپ شــده اســت؛ 
نویســندگان بــدون آن کــه دریابنــد کلمــة پرســتار در شــاهنامه بــه 
چــه معنایــی بــکار رفتــه اســت؛ آن را بــه معنــا و مفهــوم امــروزی 
تلقــی کــرده انــد و بــه نتایــج بــی ربــط و اشــتباهی رســیده انــد!! 
ــوالت  ــری تح ــن واژه پیگی ــوم ای ــتر مفه ــناختن بیش ــرای ش ب
مفهومــی آن کــه بیــان کننــدة تغییــرات و تحــوالت کارکــردی و 
ســاختاری آنســت ضــروری بــه نظــر مــی رســد. کشــف و تبییــن 
دقیــق معنــای واژه هــا بــا توجــه بــه مباحــث زبــان شناســی و فهم 
کارکــرد واژه هــا در ســیاق کالم از گام هــای اساســی در دریافــت 
ــول  ــر و تح ــه تغیی ــن مقال ــت. در ای ــی اس ــی و تاریخ ــون ادب مت
ــن                                                                                        ــه ای ــی آن بررســی و ب ــرورت معنای ــیر و صی ــه و س ــن کلم ای
ــتار را  ــون پرس ــه: لغویی ــد ک ــد ش ــخ داده خواه ــا پاس ــش ه پرس
ــار آنهــا چــه تحــوالت  ــد و ایــن واژه در آث ــا کــرده ان ــه معن چگون
معنایــی داشــته اســت؟ ایــن واژه از چــه زمانــی وارد متــون ادبــی 
ــدة  ــان دهن ــن واژه نش ــی ای ــی مفهوم ــا بررس ــت؟ آی ــده اس ش
تحــوالت معنایــی و کارکــردی آن اســت؟  نویســندگان می کوشــند 
بــا جســتجو در منابــع ادبــی بــه ایــن پرســش هــا پاســخ دهنــد و 

ــد.                                                                                                            ــی و ســاختاری را ترســیم نماین تحــوالت معنای

روش کار
ــه  ــه ب ــت، ک ــع اس ــروری جام ــة م ــک مطالع ــش، ی ــن پژوه ای
ــه  ــه ب ــا مراجع ــت. ب ــده اس ــام ش ــی انج ــی- تحلیل روش توصیف
ــاب  ــاالت و کت ــة مق ــا مطالع ــان فارســی و ب ــون کالســیک زب مت
هــای مختلــف و جســتجو در بانک هــای اطالعاتــی معتبــر ماننــد  
ایرانــداک،  Magiran, SID, Noormags,  Civilica، گنجــور، 

مطالــب مــورد نظــر گــردآوری و اطالعــات بدســت آمــده پــس از 
تجزیــه و تحلیــل در قالبــی منظــم ارائــه گردیــد. کلیــدواژه هــای 
جســت و جــو شــامل پرســتار، ادبیــات فارســی، تحــول و معنــا بوده 
ــار شــاعران و نویســندگان  ــن پژوهــش آث ــی ای ــع اصل اســت. منب
ادب فارســی از قــرن چهــارم تــا قــرن معاصــر )بیــش از 70 اثــر( و 
10 مقالــه در بــازه زمانــی 1374 تــا 1399 اســت. ایــن آثــار بادقــت 
ــای  ــه ه ــق نمون ــة تحقی ــد. در ادام ــرداری ش ــش ب ــی و فی بررس
تکــراری و غیرمرتبــط بــا عنــوان حــذف و تنهــا بــه شــواهد مرتبــط 

اکتفــا شــد.
دلیــل آنکــه متــون ادبــی کالســیک فارســی بــرای بررســی ســیر 
تحــول معنایــی پرســتار انتخــاب شــد آن اســت کــه تنهــا از طریــق 
ــی بازتولیــد می شــوند  ــد آن معان ــان و شــیوه های متفــاوت تولی زب
و هــر صــورت بنــدی اجتماعــی ویژگــی خــاص خــود را دارد، شــعرا 
ــدی  ــورت بن ــدگان ص ــی نماین ــر دورة تاریخ ــندگان در ه و نویس
جامعــة خــود هســتند کــه هویــت و اصالــت زبــان و ادبیات فارســی 
در گــرو همــت و تــالش ایــن آنهاســت. از ســوی دیگــر آگاهــی 
ــت  ــه اهمی ــن جامع ــان در بط ــه و بالیدنش ــائل جامع ــا از مس آنه

متــون ادبــی را افــزون کــرده اســت. 
ایــن پژوهــش مــروری  بــا اســتفاده از منابــع کتابخانــه ای انجــام 
شــد، لــذا مالحظــات اخالقــی مربــوط بــه اســتفاده از اثــار و متــون 
ــت در  ــت داری و صداق ــل امان ــت اص ــامل رعای ــده ش ــر ش منتش
ــب داری در  ــز از جان ــع و پرهی ــت مناب ــون، اصال ــه مت ــتناد ب اس

ــت شــده اســت. ــا، رعای ــا تحلیل ه ــون ی ــه مت ــه ب مراجع

یافته ها
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــند م ــیزده س ــا  س ــش مجموع ــن پژوه در ای
ــه صــورت ریشــه شناســی واژة پرســتار و  ــا ب ــه ه ــت. و یافت گرف
ــر دســته بنــدی شــد. ــه شــکل زی ــی ب واژة پرســتار در متــون ادب
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عنوان سند در صورت لزومنویسنده / سال سند     شواهدابعاد فرعیابعاد اصلی

ریشه شناسی واژة 
پرستار

کنیز و خدمتکار و مطیع و منقاد و 
عبادت کننده.

بیماردار و خدمتکار
بنده، عبد، برده، چاکر، خادم، غالم، 
نوکر. کنیز، کنیزک. عابد و پرستنده، 

فرمانبردار و مطیع. 
بیماربان، بیماروان، بیماردار، مریضدار، 

تیماردار. پاسدار، 
حافظ، حارس.

نگهدارندة آتش مقدس
نگهدارنده

محمد بن خلف تبریزی / قرن 11
میرزا علی اکبرخان نفیسی/ 1394

علی اکبر دهخدا/ 1377

زرتشت

زاداسپرم / قرن 3

برهان قاطع

فرهنگ نفیسی

لغتنامه

 لوستا/ وندیداد

گزیده های زاداسپرم

واژة پرستار در متون 
ادبی

خدمتکار و غالم 
و بنده

پرستنده  در 
معنای خدمتکار 

و پرستار

پرستشگری، 
معادل پرستار در 
معنای خدمتکار

پرستار در معنای 
عبادت کننده

پرستار در معنای 
مطیع و فرمانبر

پرستار در معنای  
زن و همسر

پرستار در معنای 
دایه و محافظ 

کودک

بیماردار و 
مریض دار

به هر برزنی بر فزون از هزار
پرستار با طوق و با گوشوار

صاحب دعوت گفت: ای یار! زمانی 
توقف کن که پرستارانم کوفته بریان 

می سازند.

از پرستنده خواست جامی شیر
هردو دروی فشاند و

گفت بگیر

پیر چون دید میهمان برجست                
به پرستشگری میان دربست

که تویی خدای جبار و مادرم تو را 
پرستار.

پرستار امرش همه چیز و کس                         
بنی آدم و مرغ و مور و مگس

همان به که این نقود عالی و عقود 
لئالی را مجموعهپردازی و دیباچة آن را 
به القاب خاص پرستاران کریمة عصر 

که ذکر محمدت و مکرمت ایشان 
بیرون از حد و حصرست.

»به چشم خود دیدهایم که اطفالی که 
نگاهبان و پرستار متعدد دارند هالک 

شدهاند.

بسی مینالم و یاری ز بخت خود نمیبینم
چو بیماری که در خواب گران باشد 

پرستارش

حکیم ابوالقاسم فردوسی/ قرن 4 و 5

سعدی شیرازی/ قرن 7

نظامی گنجوی/ قرن 6

نظامی گنجوی / قرن 6

سعدالدین وراوینی/ قرن 7

سعدی شیرازی / قرن 7  

عمان سامانی/ قرن 13

مال احمد نراقی / قرن 13

کلیم کاشانی / قرن 11

شاهنامه

گلستان

هفت پیکر

هفت پیکر

مرزبان نامه

بوستان

گنجینه االسرار

معراج السعاده

دیوان شعر

 بحث
ــیار  ــم بس ــات و مفاهی ــی کلم ــة تاریخ ــی در مطالع ــه شناس ریش
ــی  ــه دارای معان ــک کلم ــه ی ــا ک ــا آنج ــت، مخصوص ــر اس موث
ــی کلمــه  متعــددی باشــد ریشــه شناســی و کشــف هســتة معنای
در دســتیابی بــه معنــای نخســت کمــک فراوانــی بــه پژوهشــگر                            
مــی کنــد. پرســتار جــزء کلمــات چندمعنــا در زبــان فارســی تلقــی 

مــی شــود. »برخــی از کلمــات وجــود دارنــد کــه بــه خــودی خــود 
ــا  ــد معن ــی چن ــن واژگان ــه چنی ــتند ک ــف هس ــی مختل دارای معان
ــی، گویشــوران  ــا چندمعنای ــاط ب ــی شــوند« )7(. در ارتب ــده م نامی
معناهــای متفاوتــی از یــک واژه در ذهنشــان نظــر دارنــد و دربافــت 

ــد.   ــا اســتفاده مــی کنن هــای مناســب از آن ه
از نظــر دســتوری پرســتار صفــت فاعلــی مرکــب از بــن مضــارع )از 
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فعــل پرســتیدن( و »ار« اســت. »پســوند ar ایرانــی میانــة غربــی، 
بــه صــورت ار به فارســی دری رســیده اســت. ایــن پســوند در موارد 

زیــر بــه کار مــی رود: 
1. بــرای ســاختن صفــت فاعلــی از مــادة ماضــی: نمــود-ار، مــرد-

ار، خواســت- ار.
2. برای ساختن اسم مصدر از مادة ماضی: رفت- ار، دید-ار.

ار در پرســتار از مــادة مضــارع صفــت فاعلــی ســاخته اســت. )8(. 
بدیــن ترتیــب در ایــن کاربــرد پســوند »ار« در معنــای فاعلیــت و 

مبالغــه و شــغل بــه کار رفتــه اســت. )9(.
کلمــة پرســتار همچنــان کــه گفنــه شــد از مصدر پرســتیدن اســت. 
پرســتیدن در متــون کهــن گاهــی در معنــای خدمــت کردن اســت. 
در ترکیباتــی نظیــر آتــش پرســت، معشــوقه پرســت، جادوپرســت، 
خسروپرســت، سپهبدپرســت، آذرپرســت، خویــش پرســت، دوســت 
ــای پرســتیدن  پرســت، مهترپرســت، مهمــان پرســت همیــن معن

مــورد نظــر اســت.
بدیــن ترتیــب پرســتار نیــز بــه کــرات در متــون ادبــی و کهــن در 
معنــای مطلــق خدمتــکار و غــالم و بنــده آمــده اســت. فردوســی 
ــت  ــرده اس ــکار ب ــز زن ب ــای کنی ــتار را در معن ــی پرس ــز گاه نی
مویــد آن ابیاتــی اســت کــه پرســتار را در کنــار غــالم آورده اســت. 
فردوســی پرســتار را در ایــن معنــا در کنــار مــزدور هــم آورده اســت.
ــا ایــن معنــا  از دیگــر معانــی پرســتیدن، عبــادت کــردن اســت. ب
پرســتار هــم گاهــی در معنــای عبــادت کننــده بــکار رفتــه اســت. 
ــری کــردن هــم آمــده و  ــای اطاعــت و فرمانب ــه معن پرســتیدن ب

ــر اســت.                                                                          ــع و فرمانب ــای مطی پرســتار در معن
ــته  ــرد داش ــم کارب ــودک ه ــظ ک ــه و محاف ــی دای ــتار در معن پرس
اســت؛ در ایــن معنــا پرســتار معــادل کلمــة دایــه اســت. پرســتنده 
در معنــای پرســتار بــا دایــه کــه در متــون تاریخــی و ادبــی کاربــرد 

فــروان داشــته متــرادف اســت.
معنایــی کــه امــروزه از واژه پرســتار مــورد نظــر اســت کســی اســت 
کــه از بیمــار مراقبــت مــی کنــد یعنــی بیمــاردار و مریــض دار. ایــن 

معنــا هــم در متــون ادبــی کاربــرد داشــته اســت. 
شــواهد مذکــور نشــان مــی دهــد شــاهنامه از جملــه قدیــم تریــن 
متــون ادبــی اســت کــه کلمــة پرســتار بــا بســامد بــاال در آن دیــده 
مــی شــود کــه در شــواهد منقــول از ایــن کتــاب بــه مفهــوم آن 
اشــاره شــد. دامنــة معنایــی ایــن کلمــه از قــرن پنجــم بــه بعــد و 
بــا گســترش حــوزة زبــان فارســی و فراوانــی بیشــتر آثــار منثــور و 
منظــوم گســترده تــر مــی شــود و معانــی جدیدی مــی یابــد. چنین 
بــه نظــر مــی رســد کــه واژة پرســتار تــا قبــل از قــرن یازدهــم بــه 
ــه  ــه کار رفت ــروزی ب ــای ام ــورد در معن ــک م ــا در ی ــدرت و تنه ن

اســت و در شــعر صائــب و شــاعران پــس از او بــه کــرات مفهــوم 
امــروزی ایــن کلمــه مــورد نظــر بــوده اســت. صائــب واژة پرســتار 
ــامد  ــروزی در بس ــای ام ــه در معن ــف و از جمل ــی مختل را در معان

باالیــی اســتفاده کــرده اســت 
ــرای واژة  ــر ب ــی زی ــوالت معنای ــد تح ــه ش ــه گفت ــاس آنچ براس

ــت:        ــت اس ــل دریاف ــتار قاب پرس
1- از داللــت بــر کل بــه داللــت بــر جــزء: بــا بررســی متــون ادبی 
روشــن شــد کــه پرســتار دارای یــک معنــای کلــی یعنــی خدمــت 
کــردن بــوده اســت کــه امــروزه ایــن معنــا تغییــر کــرده و هرنــوع 
خدمتــی را در برنمــی گیــرد بلکــه تنهــا شــامل خدمــت و مراقبــت 

از بیمــار مــی شــود.                                                                                                                         
2- از معنــای عــام بــه خــاص: بــا توجــه بــه منابــع موجــود اگــر 
پرســتار را در معنــای خدمتــکار در نظــر بگیریــم معنایــی عــام برای 
آن قائــل شــده ایــم، امــا وقتــی آن را در معنــای شــخصی کــه از 
بیمــار مراقبــت مــی کنــد بــه کار مــی بریــم معنایــی خــاص مــی 

یابــد. 
در هــر دو شــکل مذکــور؛ از داللــت بــر کل بــه داللــت بــر جــزء 
ــی  ــه نوعــی تخصیــص معنای ــه خــاص واژه ب ــای عــام ب و از معن

یافتــه اســت.                                                                                                                          
»تغییــر معنایــی گاهــی بــه دلیــل نیــاز گویشــوران بــه نامــی جدید 
بــرای مفهومــی جدیــد اســت« )10(. انتخــاب مفهــوم جدیــد بــرای 
یــک واژه براســاس مشــابهت انجــام مــی شــود؛ یعنــی از مفهــوم 
قدیمــی بــه دلیــل شــباهتش بــا مفهــوم جدیــد بهــره مــی گیرنــد 
ــد  ــه چن ــا گذشــت زمــان منجــر ب ــی کلمــه ب ــرا توســیع معنای زی

معنایــی آن مــی شــود.                                                        
ــده  ــتار ش ــی واژه پرس ــبب چندمعنای ــی س ــیع معنای ــد توس فراین
ــی  ــا واژگان ــی ی ــط مفهوم ــواع رواب ــی یکــی از ان اســت. چندمعنای
اســت کــه ممکــن اســت در ســطوح مختلفــی ماننــد تکــواژ، واژه، 
گــروه و جملــه مطــرح شــود. در ســنت مطالعــة معنــی، چندمعنایــی 
ــن  ــه همی ــز ب ــل آن نی ــت دارد و تحلی ــطح واژه اهمی ــا در س تنه
ــق  ــرایطی تحق ــی در ش ــت. چندمعنای ــده اس ــدود ش ــطح مح س
ــوردار باشــد و  ــی برخ ــی از چندمعن ــد زبان ــک واح ــه ی ــد ک می یاب
ــی  ــر معن ــد )11(. از منظ ــکان یاب ــه ام ــت چندگان ــة دالل در مقول
شناســان شــناختی معنــی اصلــی ایــن کلمــه در آغــاز بــه صــورت 
پیــش نمونــة خدمتــکار مطــرح شــده، ســپس معانــی ثانویــة دیگــر 

ــد.                                                                                                       ــه ان ــرار گرفت ــری از آن ق ــة دورت در فاصل
براســاس شــواهد ذکــر شــده معلــوم شــد کــه »پرســتار« توســیع 
ــد اکــرده اســت و در مفهــوم چاکــر و خــادم و غــالم،  ــی پی معنای
عابــد و پرســتنده، فرمانبــردار و مطیع، بیماردار، پاســدار بــه کار رفته 
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اســت. یــک صــورت زبانــی ماننــد »پرســتار« مــی توانــد در یــک 
مقطــع زمانــی از چنــد معنــی برخــوردار باشــد یــا در طــول زمــان 
ــت مفهــوم  ــر اســت دریاف ــل ذک ــد. قاب ــدا کن ــی پی ــی متفاوت معان
مــورد نظــر هنگامــی امــکان پذیــر اســت کــه واژَة پرســتار در بافت 
ــه تنهایــی و  ــه عبــارت دیگــر »ایــن واژه ب جملــه قــرار بگیــرد. ب
بیــرون از بافــت مــی توانــد دارای نوعــی معنــی باشــد کــه در واقــع 
ــر اســاس بســامد  ــی نشــانش محســوب مــی شــود و ب ــی ب معن
وقــوع بیشــتر بــه عنــوان معنــی اصلــی در نظــر گرفتــه می شــود« 
)11(. بطــور کلــی در مســئلة تحــول معنایــی واژه هــا از جملــه واژة 
پرســتار همــة معانــی بــه نوعــی بــا معنــای اصلــی مرتبــط اســت. 
یعنــی همــان لفــظ اصلــی در شــرایط متفــاوت و ســیاق مختلــف، 
معانــی مختلفــی را در برمــی گیــرد. هــم نشــینی معنایــی کلمــات 

مــی توانــد در دریافــت مفهــوم مــورد نظــر موثــر باشــد.                     
همنشــینی واژه هــای رنجــور، نالــه، همــدردی، خســته، درد، طبیب، 
ــا واژة پرســتار در  ــاری، دارشــفا ب ــار، بیم ــن، زخــم، ســل، بیم بالی

دریافــت مفهــوم مــورد نظــر شــاعر از ایــن کلمــه موثــر اســت. 
اگــر بپذیریــم کــه واژه هــای زبــان در همنشــینی بــا یکدیگر تحت 
تاثیــر قــرار مــی گیرنــد و تغییــر معنــی مــی دهنــد به لحــاظ نظری 
مــی تــوان پذیرفــت کــه چنیــن تغییــری بــه افزایــش و کاهــش 
معنایــی منجــر مــی شــود. )11( بــه عبــارت دیگــر ســاختار زبــان 
بســیار نظــام منــد اســت و اجــزای آن چونــان حلقــه هــای زنجیــر 
بــه هــم متصــل و مرتبطنــد. در زبــان خــودکار و متــداول بیشــتر 
واژه هــا در هــم نشــینی بــا واژه هــای دیگــر در معنــا دچــار تغییــر 
ــا وجــود آن کــه در بســیاری از مــوارد واژه هــای  مــی شــوند. »ب
ــا  ــل تشــخیص هســتند؛ ام ــا قاب ــا از واژه هــای تــک معن چندمعن
ــن  ــه ای ــوان ب ــا قاطعیــت نمــی ت ــواردی هــم هســت کــه ب در م

تمایــز دســت یافــت. در ایــن مــوارد برخــی بــر ایــن باورنــد کــه 
ــده در  ــن پدی ــه ای ــت؛ بلک ــود واژه نیس ــول خ ــی محص چندمعنای

بافــت هــای مختلــف در نظــر گرفتــه مــی شــود« )12(.                                                                                                                                        

 نتیجه گیری
ایــن پژوهــش کوششــی بــود بــرای بررســی تحــول معنایــی واژة 
پرســتار کــه براســاس مطالعــة متــون ادب فارســی در طــول زمــان 
بــا روش معناشناســی تاریخــی مشــخص شــد پرســتار واژه ای چند 
معناســت کــه بطــور قطــع یــک معنــای ثابــت و همیشــگی بــرای 
ــی آن از مقایســة  ــوان در نظــر گرفــت و تحــول معنای آن نمــی ت
تغییــر معنایــی از یــک مقطــع زمانــی بــه زمانــی دیگــر و از متنــی 
بــه متــن دیگــر قابــل دریافــت خواهــد بــود. ایــن کلمــه در متــون 
ــه  ــتر ب ــی، بیش ــیع معنای ــا توس ــم ب ــرن یازده ــا ق ــی ت ادب فارس
معنــی بنــده، چاکــر، خــادم، غــالم، نوکــر. کنیــز، عابــد، فرمانبــردار، 
بیمــاردار، تیمــاردار و نگهبــان بــه کار رفتــه اســت. از قــرن یازدهــم 
ــة  ــه عالق ــق مجــاز ب ــی و  از طری ــص معنای ــا تخصی ــن واژه ب ای
جــزء بــه کل بیشــتر بــه معنــای بیمــاردار و مراقبــت کننــده از بیمار 
یعنــی همــان مفهــوم امــروزی، اســتفاده شــده اســت. بدیــن ترتیب 
مشــخص شــد کــه در معنــا و مفهــوم واژة پرســتار در طــول زمــان 
تغییــر و تحوالتــی رخ داده اســت کــه از جملــة آنهــا مــی تــوان بــه 
تحــول از داللــت بــر کل بــه داللــت بــر جــزء و تحــول از معنــای 

عــام بــه خــاص یــا تخصیــص معنایــی اشــاره کــرد.
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