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چکيده

امروزه ،اصطالح «داغدیدن» بهمعنی مصيبتدیدن و دربارۀ مرگ عزیزان،
بهویژه فرزند بهکار میرود .با توجه به شواهدي از متون ادبی و تاریخی
مانند تاریخ بيهقی (قرن پنجم) و تاریخالوزراي ابوالرجاي قمی (قرن ششم)،
بهنظر میرسد این ترکيب در گذشته ،بهمعنی دیدنِ داغ بوده است؛ به
عبارت دقيقتر ،در گذشته« ،داغدیدن» فعل ساده بوده و «داغ» ،مفعول فعل
«دیدن» بهشمار میرفته است .از قرن یازدهم هجري بهبعد« ،داغدیدن»
بهمعنی مصيبتدیدن و مرگ عزیزان ،در شعر شاعرانی مانند صائب و
دیگران ،زیاد بهکار رفته است.
واژههاي کليدي :داغ ،داغدیدن ،تاریخ بيهقی ،تاریخالوزرا.

 .2استادیار گروه تاریخ دانشگاه یاسوج arezaeiyan@mail.yu.ac.ir
 .1استادیار گروه زبان و ادبيات فارسی دانشگاه یاسوج gsalari2000@yahoo.com
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 .مقدمه
دگرگونیهاي ساختاري و معنایی واژگان و ترکيبات زبانی ،درعرصۀ پژوهشهاي تاریخ زبان،
اهميت بسيار دارد .برخی واژهها و ترکيبات زبان فارسی ،درطول تاریخ کهن این زبان،
دگرگونیهاي ساختاري و معناییاي خاص داشتهاند و ترکيب «داغدیدن» یکی از این موارد است.
بهنظر نگارندگان ،این ترکيب ،درطول زمان ،کمکم معناي اصلی خود را ازدست داده و بهمعناي
مجازي بهکار رفته است .در این پژوهش کوشيدهایم تا سير تحول این ترکيب را از فعل ساده به
فعل مرکب بررسی کنيم.
آنگونه که در حاشيۀ برهان قاطع آمدۀ است ،کلمۀ «داغ» در اوستایی ،بهصورت «،»Dagha
در پهلوي بهشکل « »Dāghو در هندي باستان بهصورت « »)Dahaبهمعنی حریق آمده است .در
فرهنگ کوچک زبان پهلوي ،برابر «داغ» ،کلمههاي گرم ( )Garmو دروش ( ،)Drōšو ترکيبات

داغکردن ( )Dazīdanو داغزدن ( )Drōšīdanنوشته شده است .در واژهنامۀ شایست نشایست
(طاووسی »Daxšag« )133 :2931 ،پهلوي (در اوستایی )Daxšta :بهمعنی نشانه و عالمت آمده
است .در زبان فارسی ،ترکيبات ساختهشده با این کلمه ،در دو دستۀ کلی جاي میگيرد:
الف) ترکيبات فعلی :از اینگونه ترکيبات ،موارد ذیل درخور ذکر است :داغگذاشتن؛
داغزدن؛ داغکشيدن؛ داغدیدن؛ داغشدن؛ داغ بر یخ یزدن؛ داغکردن؛ داغفرمودن؛ داغگردیدن؛
داغبرچيدن؛ داغافتادن؛ داغبرکشيدن؛ داغ بر دست سوختن؛ داغچيدن؛ داغگرفتن؛ داغماندن؛
داغنشستن؛ داغخوردن؛ داغداشتن؛ داغسوختن؛ داغدوختن؛ داغبستن؛داغرفتن و. ...
ب) ترکيبات اسمی و وصفی :از اینگونه ترکيبات ،موارد ذیل درخور ذکر است :داغدار؛
داغدیده؛ داغنِه؛ داغکرده؛ داغدل؛ داغخورده؛ داغساز؛ داغسر؛ داغگر؛ داغمه؛ داغ و دود؛ داغ و
درد؛ داغگه؛ داغينه؛ داغجاي؛ داغآب؛ الف داغ؛ آهن داغ؛ آتش داغ؛ نمک داغ؛ نيل داغ؛
نعناداغ؛ نقرهداغ؛ داغ حبش؛ داغان؛ داغ بلندان؛ داغ درفش؛ داغ قصار؛ داغ گازر؛ داغ پنجه؛ داغ
نخود؛ داغ باطله و. ...
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واژۀ «داغ» بهمعناي نشانۀ روي بدن حيوانات بهکار رفته و از آنجا که این نشانهگذاري ،با
سوزاندان بخشی از بدن حيوان ایجاد میشده ،در کلمۀ «داغ» ،دو مفهوم نشانه و سوزاندن مستتر
شده است.
لغتشناسان و فرهنگنویسان نيز هردو معناي یادشده را براي «داغ» نوشتهاند؛ ولی بين ایشان،
دربارۀ تشخيص معناي اصلی و مجازي این کلمه ،اختالفنظر وجود دارد :گروهی مانند مؤلف
انجمنآرا معتقدند در کلمۀ «داغ» ،معناي نشانه ،اصلی و معناي سوختن و سوزاندن ،مجازي است
(دهخدا« ،داغ»)؛ برخی دیگر نيز گفتهاند شاید سوختن ،معناي اصلی و نشانه ،معناي مجازي واژه
باشد ( آنندراج« ،داغ»).
همان گونه که واژۀ «داغ» داراي دو مفهوم متمایز ،یعنی نشانه و سوختن است ،در ترکيبات
ساختهشده با این کلمه نيز گاه معناي سوختن ،گاه معناي نشانه و گاه ترکيبی از هردو معنا دیده
میشود:
الف) در برخی ترکيبات ،تنها معناي نشانه مدّنظر است؛ مثل «داغ گازران» ( داغ قصّار ) یعنی
نشانی که بر کنار پارچه میگذاشتند تا هنگام شستن عوض نشود (برهان قاطع.)821 ،
بر دل من نشان غم ماند چو داغ گازران

تا تو ز نيل رنگرز ،بر گلِ تر نشانگري
(خاقانی)312:2939 ،

ترکيب «داغ آب» بهمعنی نشان آب است؛ چنانکه در حوض یا آبانبار گویند داغ آب تا
فالن حد پيداست (دهخدا« ،داغ»).
ترکيب «داغ بلندان» نيز بهمعنی نشانی است که بهسبب سجدهکردن بسيار ،بر پيشانی ایجاد می-
شود (برهان قاطع.)828 ،
ب) گاه «داغ» بهمعنی سوختن و سوزاندن (هرچند بهمعناي مجازي) بهکار رفته است و نمونۀ
اینگونه کاربرد ،در متون ادب فارسی ،کم نيست:
داغ فراق تا به کیام بر جگر نهی؟

یک روز مرهمی به دل ریش من رسان!
(خواجوي کرمانی)338 :2933 ،
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ج) گاه نيز در کاربرد این واژه ،ترکيبی از هردو معنا دیده میشود و تأکيد بر نشانهاي است که
دراثر سوزاندن ایـجاد میشده و قابل دیدن بوده است:
ز هيبت او شيران همی گــــذر نکنند
وگر کنند گذر ،چون به داغ او نگرند

به مرغزاري کاسبان او کـــــــــــــنند چَرا
ز چشم ،چشمه کنند و ز موي جســـم ،گياه
(معزّي نيشابوري)33 :2911 ،

 .بحث و بررسي
یکی از مواردي که در این مقاله ،بدان استناد کردهایم ،بيتی منقول در تاریخ بيهقی است که در
آن ،کنایۀ «داغ بازآوردن» بهکار رفته است .پيشاز بررسی این اصطالح ،ذکر این توضيح ،الزم
است که تاریخ بيهقی نوشتۀ ابوالفضل بيهقی (متوفی 338ه.ق ).و از مهمترین منابع تاریخی ،ادبی و
زبانی در زبان و ادبيات فارسی است .دانشمندان بسياري دربارۀ علتهاي اهميت این اثر ،سخن
گفته و مطلب نوشتهاند؛ البته در اینجا ،مجال پرداختن به این پژوهشها نيست و خوانندگان
عالقهمند را به مجموعهمقاالت یادنامۀ ابوالفضل بيهقی (یاحقی )2981 ،ارجاع می دهيم .این
کتاب ،پر است از کنایهها و اصطالحات زبان فارسی که بيهقی با مهارت بسيار ،از آنها براي انتقال
معنا بهره برده است و بدین صورت ،کتابش را به یکی از منابع مهم ادبی -تاریخی زبان فارسی
تبدیل کرده است .بهجرأت می توان گفت که هيچ صفحه و شاید سطري از این کتاب ،خالی از
کنایه اي نيست .و کنایه
برعکس استعاره و تشبيه که خاستگاهشان را باید در ادب جستجو کرد ،زادگاهش در زبان
است ...اگرچه شاعران هم کنایات زیبایی میسازند؛ اما کنایه ساختاري دارد که به زبان مردم
نزدیک میشود .بين زبان و ادب ،هميشه دادوستد وجود دارد؛ یکی از این دادوستدها کنایه
است .کنایه هم ارزش زیباشناختی دارد وهم ارزش زبانی ...کنایه هنجارهاي جامعه را
بهگونهاي بازمینماید و همچنين گوشهاي از رفتار جامعه را با زبان ،بهگونهاي روشن میکند

(جهاندیده 31 :2938 ،و.)32
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جهاندیده در کتاب متن درغياب استعاره ،به زیباییشناسی نثر بيهقی پرداخته و کنایههاي این اثر
را به دو گروه کلی ادبی و زبانی تقسيم کرده است .وي معتقد است:
در آنجا که یک طرف زبان بيهقی ،درميان زبان مردم است و جهت دیگر درميان ادب،
کنایات بيهقی را میتوان به دو دستۀ بزرگ تقسيم کرد :یا این کنایات ،از نيروي فوقالعادۀ
ادبی برخوردارند که در ساختمانشان ،یا تشبيه یا غلو یا ایجاز یا بهگونهاي ابهام شاعرانه بهکار
رفته است ...ویا اینکه کنایات تاریخ بيهقی ،از حادثۀ زبانی چندانی برخوردار نيستند که این
کنایات را بيهقی از بطن جامعۀ خود بيرون آورده است.و به همين دليل میتوان گفت که زبان
بيهقی ،برعکس زبان نثرپردازان مصنوع ،ریشههاي بسيار زیادي درميان مردم دارد

(جهاندیده 31 :2938 ،و.)39
دیگر منبع استناد ما در این پژوهش ،تاریخالوزراي ابوالرجاي قمی است .این اثر ،ذیلی بر
نفثهالمصدور شرفالدین انوشروان بن خالد ،وزیر محمود بن محمد بن ملکشاه و المسرشد عباسی
است و در سالهاي  823و 811ه.ق .بهقلم نجمالدین ابوالرجا قمی به سال  883ه.ق .پرداخته شده
است .بعداز آن ،این اثر ،مقبول طبع بزرگان حوزۀ نثر فارسی قرار گرفت؛ به طوري که سعدالدین
وراوینی در مقدمۀ مرزباننامه ،با تعریف و تمجيد از آن یاد کرده و نوشته است:
 ...و آن را خود چه توان گفت که شرح خصایص آن ذیل را اگر مذیّل کنم ،به امتداد زمان
پيوسته گردد؛ ذیلی به یواقيت نُکت و دُرر امثال ماالمال؛ ذیلی که اطراف آن ،به آب عذب

عبارت شسته و غبار تکلف و تعسف [بر بيراهه رفتن] پيرامنش ننشسته( ...وراوینی.)8 :2913 ،
این تاریخ ،از دوران وزارت قوامالدین ابوالقاسم درگزینی در سال 818ه.ق .آغاز و تا وزارت
صاحب عزیزالدین کاشی در سال 883ه.ق .ادامه یافته است .نخستين مسئلهاي که توجه خوانندۀ
این تاریخ را به خود جلب میکند ،جنبۀ ادبی و زبانی آن است .این کتاب همچون تاریخ بيهقی،
سرشار است از کنایهها و امثال فارسی که مؤلف بهمناسبت بيان روایت ها و گزارش رويدادها از
آنها بهره برده است؛ تا آنجا که در یکی از فهرستهاي ضميمۀ کتاب ،حدود دوهزار کنایه و
اصطالح بهکاررفته در آن آمده است که اهميت زبانی این اثر را نشان میدهد .بهگفتۀ یکی از
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محققان ،برخی از این ترکيبها وکنایهها ازدید مؤلفان فرهنگهاي فارسی ،دور مانده است
(قمري.)238 :2981 ،
موضوع بحث ما در این مقاله ،ترکيب «داغدیدن» است .همان گونه که گفتيم ،این ترکيب در
فرهنگهاي فارسی ،بهعنوان مصدر مرکب و بهمعناي مصيبتدیدن و مردن کسان و خویشان،
بهویژه فرزند آمده است .صفت مفعولی مرکب از این ترکيب ،یعنی «داغدیده» بهمعناي چيزي
است که به آن ،داغ ،تباهی و زیان رسيده باشد؛ همچنين بهمعناي لکهدار و نيز مصيبتدیده ثبت
شده است.
معموالً تصور میشود «داغدیدن» ،فعل مرکب و بهمعناي سوختن از مرگ عزیزي است؛ اما
نگارندگان این مقاله معتقدند «داغدیدن» ،سرگذشتی همچون سوگندخوردن داشته است .همان
طور که میدانيم ،در محکمههاي قضایی ایران باستان ،براي آزمایش صداقت متهم ،به او محلول
گوگرد (سوگند) مینوشاندند؛ بنابراین ،سوگندخوردن ،فعل ساده بوده است؛ اما امروزه ،هرچند
دیگر خوردن محلول گوگرد (سوگند) ،متروک شده است ،فعل «سوگندخوردن» بهصورت فعل
مرکب و درمعناي مجازي «قسمیادکردن» همچنان بهکار میرود .بهنظر نگارندگان« ،داغدیدن» هم
در آغاز ،فعل ساده و دقيقاً بهمعناي دیدن نشانه (داغ) بوده است؛ سپس بهتدریج ،این فعل ،معناي
مجازي یافته و به مصدر مرکب بهمعنی مصيبتدیدن تبدیل شده است.
حال ،این پرسش مطرح میشود که ميان مرگ عزیزان (مصيبتدیدن) با دیدن داغ (نشانه)،
چه ارتباطی وجود دارد.
بيهقی ( 988تا 338ه.ق ).در تاریخ حویش ،ذیل حوادث سال 318ه.ق .ابياتی را از بوالمظفر
جمحی ،صاحببرید نيشابور ،خطاب به مسعود آورده و در آنها ،آشکارا از عملکرد سوري،
حاکم خراسان انتقاد کرده است:
اميرا بهسوي خراســـــــــــــــــــان نگر
اگر دست شومش بمـــــــــــــــــاند دراز،
هر آن کـار (گله) کان را به سوري دهــــــی،

که ســـــــــوري همی بند و ساز آورد
به پيش تو کـــــــــــــاري دراز آورد
چو چوپان بـــــــــــد ،داغ بازآورد
(بيهقی 131 :2939 ،و)132
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همچنين ذیل حوادث سال 313ه.ق .نامهاي از همين بوالمظفر آمده که در آن ،عامل اصلی
بيرونرفتن خراسان ازدست غزنویان و فتح آن ازسوي سلجوقيان ،عملکرد بد سوري ،حاکم این
والیت دانسته شده است ...« :خراسان بهحقيقت ،بهسر سوري شد» (بيهقی)883 :2931 ،؛ به عبارت
دیگر ،خراسان به سوري داده شده است تا راعی آن باشد؛ اما او در این مقام نتوانسته است آنچه را
بدو سپردهاند ،بهخوبی نگاه دارد .وي عالوهبر آنکه نتوانسته است والیت سپردهشده را سالم و
درست بهدست والی بعدي سپارد ،موجب تباهی و بيرونرفتن آن ازدست غزنویان نيز شده است.
این معنی با توجه به بيت آخر از ابيات یادشده حاصل میشود و بيانگر رسمی است که براساس
آن ،وقتی گوسفندان گلهاي به هر دليلی تلف میشدند ،چوپان براي اثبات تلفشدن گوسفند و
متهمنشدن به فروش یا دزدیدن آن ،داغ (نشانهاي) را که معموالً پشت گوش یا ناحيهاي مناسب از
بدن گوسفند ،با آهن تافته ایجاد میکردند ،براي صاحب آن میآورده است .درپی آوردن داغ،
صاحب گوسفند بهجاي دیدن گوسفند ،داغ آن را که نشانۀ ازبينرفتنش بوده ،میدیده است؛ بر
این اساس ،سوري متهم شده است که مانند چوپانی بد که قادر به نگاهداري گلۀ خویش نيست،
موجت تباهی ایالت تحت حاکميت خود شده است.
در تاریخالوزراي قمی نيز دربارۀ یکی از دولتمردان سلجوقی آمده است« :اميرحسن جاندار را
نفاقی بیاندازه بود؛ دوستی او استسقا بود که از آن ،کم کسی جان برد؛ با هر کسی که دوستی کردي ،داغ

او بازسپردي» (قمی .)231 :2919 ،این عبارت ،ناظر بر آن است که اميرحسن جاندار اگر با کسی
دوست میشد ،بهجاي آنکه خود شخص را بازگرداند ،داغ (نشانه)اي از او را بازمیگرداند که

دليلی گویا بر تباهشدن و ازدسترفتن آن شخص بود .در همين کتاب ،بيت مورداستشهاد در تاریخ
بيهقی ،با اندکی اختالف در مصراع اول آمده است:
مر آن مملکت کان بشوري (به سوري) سپاري،

چو چــــــوپان بـــــد داغ بازآورد
(قمی)91 :2919 ،

شواهد نقلشده نشان میدهد که در این دوره ،اصطالحی بهصورت «داغبازگرداندن» یا
«داغبازسپردن» ،بهمعناي برگرداندن نشانه یا داغ چيزي بهجاي اصل آن بهکار میرفته و دریافت
این معنی براي خوانندگان و مخاطبان تاریخ بيهقی و تاریخالوزرا ،چنان عادي بوده است که نيازي
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به توضيح و تفسير اصطالح «داغبازگرداندن» یا «داغبازسپردن» احساس نمیشده است؛ بنابراین
میتوان گفت اصطالح «داغدیدن» نيز در ارتباط با «داغبازگرداندن» و «داغبازسپردن» ،معنا مییافته
است .در هردو مثال ،آوردن داغ ،بيانگر آن است که حشم یا انسان سالم بهدست کسی سپرده شده
یا همراه کسی بوده است؛ اما تنها نشانهاي از وي بازگردانده شده که دليل بر مرگش بوده است.
در حال حاضر نيز این مفهوم داغ ،یعنی بازمانده و نشان معيوب از چيزي سالم ،در اصطالح
«داغی» وجود دارد« .داغی» یعنی قطعه یا ابزار ازکارافتادۀ موتور اتوموبيل که باید عوض شود
(نجفی)111 :2938 ،؛ قطعۀ خراب یا فرسوده که براي تعویض یا تعمير نگه میدارند و گاه براي
گرفتن قطعۀ نو باید آن را تحویل دهند (انوري« ،داغی»).
در آنندراج هم «داغی» بهمعنی معيوب آمده و «داغیشدن» کنایه از معيوبشدن ذکر شده و
مثالی از صائب ذکر شده است که در آن« ،داغدارکردن» بهمعناي معيوبکردن است:
ز شوخی عرق شرم ،سخت میترسم

که داغدار کند سيب آن زنخدان را
(آنندراج)2381 ،

با توجه به آنچه گفتيم ،داغ و داغی بهترتيب ،در متون ذکرشده و در زبان برخی اصناف
امروزي ،بهمعناي نشانۀ بازمانده از چيزي آمده است که ازبين رفته ویا بیاستفاده شده است .بهنظر
میرسد اصطالح «داغدیدن» بهمعنی دیدن داغ (نشانۀ بازمانده از) گوسفند که برابر با تلفشدن آن
بوده ،بهتدریج ،به انسان نيز تسري یافته است؛ بنابراین میتوان گفت جملۀ دعایی «الهی داغ نبينی!»
هم در همين مفهوم ریشه دارد؛ زیرا دیدن داغ چيزي ،برابربا ازبينرفتن و تباهشدن آن است.
با توجه به مباحث یادشده ،میتوان ریشۀ برخی دیگر از واژههاي سادۀ فارسی ساختهشده با
«داغ» را نيز تعيين کرد؛ مانند «داغينه» بهمعنی کهنه و مستعمل (برهان قاطع821 ،؛ آنندراج)2381 ،؛
«داغشده» که در برهان قاطع ،بهمعنی بغایت آزردهشدن و عيبدارشدن و کهنه و مستعملبودن
(برهان قاطع )821 ،ثبت شده است؛ «داغان» که ازهمپاشيده ،پریشان و واریخته معنا شده (نجفی،
 )118و در همين واژۀ «داغ» بهمعنی نشانۀ باقیمانده و اثر چيزي که ازبينرفته ،ریشه دارد.
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نمیتوان دقيقاً مشخص کرد که این اصطالح از چه زمانی به انسان و مرگ عزیزان تسرّي یافته
است؛ اما وجود دو معنا براي کلمۀ «داغ» و استفادۀ شاعران از هردو معنا بهصورت همزمان ،در
برخی آثار ادبيات کالسيک فارسی دیده میشود .مثال:
داغ گورش مــــبين به اول بار

گور داغــش نگر به آخر کار
(نظامی گنجوي)231 :2939 ،

در این بيت« ،گور» در دو معناي متفاوت بهکار رفته و داراي آرایۀ جناس تام است .کلمۀ «داغ»
نيز در دو مصراع ،بهترتيب ،بهمعناي نشانه ،حرارت و سوختن است .مخاطب این بيت در آن عصر،
به هردو معنا واقف بوده است.
در اصطالحاتی همچون «داغدیدن» و «داغدار» ،مفهوم نشانهاي «داغ» مدّنظر بوده است؛ اما در
حال حاضر ،این اصطالحات ،مفهوم سوختن (مجازي یا حقيقی) را بيان میکنند .گرچه نمیتوان
باقاطعيت ،علتهاي تحول معنایی کلمهها و اصطالحات را درطول قرنها مشخص کرد ،شاید در
این مورد خاص بتوان تغيير در سبک زندگی اجتماعی ،گسترش زندگی شهري و کمرنگشدن
مفهوم «داغ» بهمعنی نشانه را عامل این تغيير دانست؛ بدین معنا که انسان هزار سال قبل ،کامالً با
مفهوم «داغ» بهمعناي نشانه آشنا بود و هرگاه با «داغ» ویا اصطالحات ساختهشده با آن ،روبرو
میشد ،هردو مفهوم نشانه و سوختن را استنباط میکرد؛ اما بهتدریج ،با گسترش شهرنشينی« ،داغ»
بهمعناي نشانه ،مفهوم خود را درميان بيشتر مردم ازدست داد و تنها مفهوم سوختن و حرارت ،در
آن باقی ماند .همين موضوع باعث شد که در اصطالحات ساختهشده با «داغ» نيز تحول معنایی
روي دهد؛ تا آنجا که امروزه ،تقریباً هيچ اصطالح رایج ساختهشده با «داغ» وجود ندارد که در
آن ،مفهومی از نشانه ،ازسوي مردم استنباط شود؛ مثالً کلمۀ «داغدار» تا قرنهاي پنجم و ششم،
بهمعناي نشانهدار بهکار میرفته است:
داغ تو داریم و سگ داغدار

مینپذیرند شهان در شکار

نام خود داغ کـــــرده بر رانش

داد ســــــرهنگی بيابانش

(نظامی گنجوي)91 :2939 ،
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زنده بگرفــتی از هزار یکی

هرکــــه زان گور داغدار یکی

(نظامی گنجوي)21 :2988 ،
کجا ملک است تا ملک است در توران و در ایران
بهنام خویش تا محشر ،بدین داغ و رقم داري
(معزّي نيشابوري)192 :2911 ،
اکنون ،واژۀ «داغدار» تنها بهمعنی مصيبتدیده و دلسوخته بهکار میرود و در آن ،مفهوم
سوختن بر معناي نشانه غلبه کرده و براي مخاطبان امروزي ،در این ترکيب ،دیگر هيچ اثري از
مفهوم نشانه باقی نمانده است.
با توجه به قراینی میتوان احتمال داد که دستکم تا عصر صفویه ،در متون ادبی ،اصطالح
«داغدیدن» بهمعناي مرگ عزیزان و نزدیکان بهکار نرفته است .بهنظر می رسد در متون قبلاز عصر
صفوي -گرچه «داغ» ،دیدنی بود -دیدن داغ بهمفهوم مرگ کسی استفاده نمیشد .شواهد زیر از
متون قبلاز قرن دهم ،این مسئله را تأیيد میکنند:
در هفتپيکر نظامی ،درتوصيف شگارگاه بهرام گور آمده است:
نام خود داغ کـــــرده بر رانش

داد ســــــرهنگی بيابانش

هرکــــه زان گور داغدار یکی

زنده بگرفــتی از هزار یکی،

چونکه داغ ملک بر او دیدي،

گــــــــرد آزار او نگردیدي
(نظامی گنجوي)91 :2939 ،

در دیوان اميرمعزّي آمده است:
کـــــــــــجا داغ ستوران تو بيند

پلنگ و شير در کوه و بيابان،

شوند از حشمت تو سستچنگال

شوند ار هيبت تو کنددندان
(معزّي نيشابوري)33 :2911 ،

در شاهنامه میخوانيم:
گله هرچه بودش به زابلستان

بياورد لـــختی به کابلستان

همه پيش رستم همیراندند

بر او داغ شاهان همیخواندند
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(فردوسی)998 :2981 ،
در بيت نقلشده از شاهنامه ،داغ را میبينند و میخوانند.
در شعر سعدي و حافظ نيز داغدیدن بهمعناي مصيبتدیدن نيست؛ بلکه بهمعنی سوختن و
نشانهدیدن است:
داغ پنهانم نمیبينند و مِهر سربهمُهر

آنچه بر اجزاي ظاهر دیدهاند ،آن گفتهاند
(سعدي شيرازي)331 :2931 ،

چون الله مِی مبين و قدح درميان کار

این داغ بين که بر دل خونين نهــادهایم!
(حافظ شيرازي)131 :2933 ،

بهنظر میرسد از حدود قرن یازدهم هجري قمري و در شعر کسانی همچون صائب ،اصطالح
«داغدیدن» بهصورت گسترده ،بهمفهوم مرگ عزیزان و مصيبتدیدن آمده است:
کو سينهاي که داغ عزیزان ندیده است؟

اینک هزار الله در این بوستان بهجاست
(صائب تبریزي)189 :2989-2938 ،

یکی از آشکارترین منابعی که در آن« ،داغدیدن» بهمعنی مصيبتدیدن آمده ،شعر زیر از قاآنی
است:
چون داغدیدگان به مالمت چنگ

در حلقههاي زلف معنبر زد
(قاآنی شيرازي)211 :2919 ،

 .3نتيجهگيري
کلمۀ «داغ» را در بسياري از ترکيبات فعلی و اسمی میتوان دید .این کلمه بهمعنی نشانه ،سوزاندن
و سوختن ،در فرهنگها ثبت شده و درميان فرهنگنویسان ،برسر معناي اصلی این کلمه (نشانه یا
سوزاندن و سوختن) اختالفنظر وجود دارد .این اختالف معنایی ،به ترکيبات ساختهشده با این
کلمه نيز راه یافته است؛ بدین صورت که در برخی از آنها ،تنها معناي نشانه مدّنظر بوده و در
برخی ،سوختن و سوزاندن؛ گاه نيز ترکيبی از هردو معنی موردنظر است .یکی از این ترکيبات
فعلی« ،داغدیدن» است .براساس شواهدي در متون تاریخی و ادبی زبان فارسی« ،داغدیدن» در
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آغاز ،فعلی ساده بوده و بهتدریج ،به فعل مرکب تغيير معنا داده است .در تاریخ بيهقی (قرن پنجم)
و تاریخالوزراي ابوالرجاي قمی (قرن ششم) ،دو مورد از این شواهد آمده است« .داغدیدن» بهمعنی
مصيبتدیدن و مرگ فرزند دیدن ،از قرن دهم هجري قمري بهبعد و بهویژه در شعر صائب تبریزي
دیده میشود و بعداز او ،این ترکيب بهمعناي مصيبتدیدن ،کاربرد بسيار یافته است.
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