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 ۱۲/۰۹/۲۰۲۲                                                                                                        ایاحمد آر

 

 »پیش جانۀ من پنبه و پندانه یکیست« 

تحت عنوان باالیی به اقتراح گذاشته اند که اینک نکاتی از آن مقال  دوست فرزانه، قیس کبیر مطلبی را از دوکتور ... 

سال قبل نیز به نشر رسیده بود و اکنون یکبار دیگر با اختصار دوباره به نشر می رسد بر  ۱۹را که به گفته ای 

 گزیده و بر آنها نوشته ام.

 ایشان در جایی گفته اند: 

در فارسی فقط فعل های ساده هستند که زایایی دارند، یعنی می توان گفتیم    -۱»

از آنها مشتق به دست آورد. اثبات این امر بسیار ساده است. به عنوان مثال فعل  

" نمودن " را در نظر بگیرید. ما از این فعل مشتق های زیادی به دست می آوریم:  

، نماینده ) و مشتق های دیگری نمود، نمودار، نموده، نمونه، نما، نمایان، نمایش

نظیر: نماد، نمادین، نمادگری، نمایه، که به تازگی ساخته و رایج شده اند و نیز  

با   که  نمایشی،  نمایشنامه،  نمایشگاه،  نمایندگی،  نظیر:  دومی  درجه  های  مشتق 

افزودن پسوندی به مشتق های درجهً اول ساخته شده اند. ( با این همه " نمودن "  

 ی که سعدی در این شعر به کار برده است: به معنای

 دیدار می نمایی و پرهیز می کنی

 بازار خویش و آتش ما تیز می کنی 

در گفتار و نوشتار امروزه بسیار کم به کار می رود تاجایی که می توان گفت این  

فارسی متداول فعل  از بین رفتن است. در زبان  یا در شرف  از بین رفته  فعل 

ن " )نشان، نشانی،   نشانه( جانشین معنی متعدی آن شده و فعل  مرکب " نشان داد

های مرکب " به نظر آمدن " و " به نظر رسیدن " نیز جانشین معنی الزم آن شده 

ولی این فعل های مرکب عقیم هستند و هیچ مشتقی از آنها به دست نمی آید.  اند   

تیم و از همان آغاز این  به بیان دیگر، اگر ما فعل سادهً "نمودن" را از اول نداش
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فعل های مرکب به جای آن به کار رفته بودند، امروزه هیچ یک از مشتق هایی  

 (.  ۱که در باال برشمردیم در فارسی وجود نداشت ) 

از   کرد.  مقایسه  را  دادن"  "فریب  و  "فریفتن"  توان  می  دیگر  مثال  عنوان  به 

توان مشتق   است می  بسیط  یا  آورد:  "فریفتن" که مصدری ساده  به دست  هایی 

  فریفته، فریفتگی، فریب، فریبا، فریبایی، فریینده، فریبندگی. ولی از "فریب دادن" 

 که مصدری مرکب است مشتقی به دست نمی آید.

"فریفتن" در گذشته به صورت الزم و متعدی هر دو به کار می رفته است. ولی  

نی متعدی نیز کاربرد امروزه معنی الزم خود را بکلی از دست داده است و در مع

زیادی ندارد. بسامد یا فراوانی کاربرد " فریب دادن" از " فریفتن" بسیار بیشتر  

است، و اگر روند تبدیل فعل های ساده به مرکب همچنان ادامه یابد در آینده جانشین  

 بالمنازع " فریفتن " خواهد شد«.  

 

کنیم، ایجاد  ای  است که بخواهیم معضله  بدان معنا  آن  س این  به حل  استدالل  با  انداختن یک بحث،  براه  نیت  به  پس 

 بپردازیم.  

به عنوان مثال فعل " نمودن " را در نظر بگیرید. ما از این فعل مشتق های   »

زیادی به دست می آوریم... در زبان فارسی متداول فعل مرکب " نشان دادن "  

های مرکب " به نظر   )نشان، نشانی،   نشانه( جانشین معنی متعدی آن شده و فعل

در حالی که برای     آمدن " و " به نظر رسیدن " نیز جانشین معنی الزم آن شده اند

 فعل »نشان« نیز مشتق هایی چون نشان ، نشانی، نشانه...«.  

 

نخست باید گفت عالوه بر اینکه »نظر« خود واژه ایست عربی، به معنی نگاه کردن، نگریستن و همچنین به معنی دید  

و بینایی است، نه »به نظر آمدن و به نظر رسیدن«. این واژه برخی اوقات در شرح چگونگی فکر و اندیشه نیز بکار  

 ود ما بود کامال به دور است.  می رود که در این صورت از فعل »نمودن« که در اول مقص

و چرا باید »فریب دادن« را که فعل مرکب است و بنا بر استدالل فوقانی، »عقیم هستند) است( و هیچ مشتقی از آنها 

فریبا،   فریفتگی، فریب،  فریفته،  فریفتن که مصدری است حقیقی و مشتقاتی چون:  با مصدر  آید«،  )آن( بدست نمی 

بدست می آید عوض کرد؟ افزون بر اینها مشتقاتی چون: فریفتار )فریبنده، حیله گر(، فریفتگار فریبایی، فریینده از آن  

 )فریبندگی، حیله گری( تذکری نرفته است.   
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باید به روند تبدیل فعل های ساده به مرکب دوام بدهیم، در حالی که این عیب بستگی به انتخاب نویسنده از واژه  چرا  

ها دارد؟  مگراز واژه »فریفتن« نمیتوان فریبنده، فریبا، فریبکار، فریبش و فریفته ساخت؟ حال باید دید در جمله ای  

هتر است گفته شود: او به قصد »فریفتن« مردم دروغ میگفت. او  که مقصود  ازفریفتن )فریب دادن( است، کدام یک ب 

 به قصد »فریب دادن« مردم دروغ  میگفت؟ 

 نخست باید دید فعل الزم و متعدی کدام ها اند؟ 

فعلی است که بدون مفعول جمله را تکمیل کند، یا به  مفعول نیاز نداشته باشد: به طور مثال:سیب از درخت فعل الزم: 

 افتاد. 

فعلی است که بدون مفعول جمله را تمام نمی کند، یا به مفعول نیاز دارد: فرید کتاب را آورد، که در   متعّدی:فعل 

 جواب سوال: فرید چه چیز را آورد؟ گفته میشود.

برخی فعل ها دو وجهه دارند، و به عنوان فعل های دو وجهی یاد می شودند، یعنی این  فعل ها هم بصورت »الزم«  

متعّدی بکار میروند: باران باید ببارد )الزم(، کودک از دیده اشک بارید )متعّدی(، آب ریخت )الزم(،   و هم بصورت

 او آب را به زمین ریخت )متعّدی(. 

فریفتن«  دانست. زیرا فعل  »بنابر این به مشکل میتوان شناخت نویسنده را از فعل الزم و متعدی در رابطه با واژه  

ال نیز گفته شده به مفعول نیاز ندارد.  بنابر این ممکن است در حالت الزمی واژه فریفتن را الزم همان طوری که در با

چنین مورد استفاده قرار دهیم: فریفتن مردم. اما در حالت متعدی میتوانیم گفت: به قصد فریفتن آن را انجام داد. که در  

 و کامل تر است.هر دو صورت استفاده از واژه فریفتن بجای »فریب دادن« درست تر 

 

در فارسی امروز دیگر فعل ساده ساخته نمی شود، یعنی به طور عادی نمی   -۲»

توان از اسم یا صفت فعل ساخت. زبان فارسی به ساختن فعل های مرکب گرایش  

ارد و برای مفاهیم تازه نیز از همین الگو استفاده می کند. ذکر چند مثال موضوع  د

و در فرانسه    televiseفعل    televisionیسی از  را روشن خواهد ساخت. در انگل

 را ساخته اند.  televiserفعل

درعربی هم از آن فعل می سازند و می گویند تلفز، یتلفز. اما ما در فارسی می  

را به صورت    telephoneگوییم " از تلویزیون پخش کرد". در انگلیسی واژهً  

را ساخته اند.    telephoner  فعل هم به کار می برند. در فرانسه نیز از آن فعل 

در عربی هم از آن فعل می سازند و می گویند تلفن، یتلفن. اما ما در فارسی از  

  philosophyفعل مرکب " تلفن کردن " استفاده می کنیم. در انگلیسی از واژهً  
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فعل   فلسفه"   "Philosophize    از فرانسه  در    philosophieو 

 را ساخته اند«.  philosopherفعل

 

با صرف نظر از اینکه »تلفز« و »یتلفز« هردو میتوانند ترکیباتی از اسم انگلیسی »تلویژن« باشند )الفبای عرب به  

است( که با افزون پیشوندهای »یت« و »ت« و حذف  دلیل نداشتن حرف »ژ« از ادای درست این واژه ناتوان 

»ژن« در ادامه آنها معرب شده اند، اما هنوزهم نمیتوان حکم صریحی مبنی بر اینکه»در فارسی ...به طور عادی  

  televisedنمیتوان از اسم یا صفت فعل ساخت« در مورد زبان »دری« صادر کرد و آن را ناتوان دانست. اگر 

زیونی« ترجمه کنیم، آیا اشتباهی را مرتکب شده ایم. آیا واژه »تلویزیونی«  بهتر از تلفر و یتلفز  انگلیسی را »تلوی

 عربی نیست؟

 

»در عربی هم از فلسفه فعل می سازند و می گویند تفلسف، یتفلسف. اما ما در  

فلسفه   "به  یا  پرداختن"  فلسفه   " گوییم  می  شود،  واقع  قبول  مورد  اگر  فارسی 

 پرداختن«. 

 

ب ها هر طوری که خواسته باشند،میتوانند از فلسفه فعل بسازند، اما  هردو »تفلسف، یتفلسف« عربی در زبان  عر

است که در زبان دری آنرا فسلسفیدن یا فلسفی کردن می گویند. بنا بر این هیچ اشکالی   philosophized   انگلیسی

دریدن،    -خوابیدن، درید  -تبدیل می کند، مثال، خواب   ندارد هرگاه در زبان دری فلسفیدن گفت. »یدن« اسم را به فعل

 بریدن.  -برید

»وقتی دکتر محمود هومن مصدر " فلسفیدن" را ساخت و در نوشته های فلسفی 

خود به کار برد، مورد پسند قرار نگرفت و آن را " دور از ذوق سلیم" دانستند. 

  polaireفت  و در فرانسه از ص  polarizeفعل    polarدر انگلیسی از صفت  

را ساخته اند. در عربی نیز از قطب فعل می سازند و می گویند    Polarizerفعل  

" قطبی کردن" و مصدر "  استقطب، یستقطب. ولی ما ترجیح می دهیم بگوییم 

  iodineقطبیدن" را جعلی و مشتقات آن را "جعلیات" می دانیم. در انگلیسی از  

را ساخته اند. در عربی نیز    ioderعل  ف  iodeو در فرانسه از    iodize"ید" فعل  

از آن فعل می سازند و می گویند یود، ییود. ولی ما در فارسی ترجیح می دهیم 

 بگوییم "با ید معالجه کردن" یا "ید زدن به«. 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 6تر 5 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 

عرب ها از آن تفلسف یا یتفلسف ساخته اند، بیگمان  همان اگر فراموش نکنیم »فیالسفی« واژه التین است، اینکه   

روشی را بکار برده اند که در مورد پخش یا تماشای برنامه های تلویزیونی بکار برده اند. در هر حال این »واژه  

وامی«  است و از دید ادبی ارزش  ندارد.  حتی در زبان انگلیسی برای تفلسف یا یتفلسف عربی واژه ای  خاصی  

 « می گویند که معنی عربی آن »التفلسف« میباشد.Philosophizingجود ندارد. طوری که »فلسفه پردازی« را »و

را که در آن باال است به سادگی »قطبی شدن« بخوانیم، ترجمه عربی آن »    )  polarizationهرگاه واژه قطبیدن )

 شده است.  االستقطاب« است که به احتمال استقطب و یستقطب نیز از آن جاری 

را که در عربی     iodize، یود است، در دری هم به آیودین »ید« می گویند و عملیه   iodineهمچنین ترجمه عربی

»معالج بالیود« می گویند، در زبان دری به سادگی میتوان »ید زدن« گفت. معالج بالیود را چون فعل مرکب قید حافظه 

ریم؟ ا در هر حال آیودین  و آیودایز هردو واژه های التین بوده، عربی نمی کنیم، چرا باید به ید زدن دری خرده بگی

 نیستند.  

 

»مثال های فوق کافی است که نشان دهد زبان فارسی به ساختن فعل های مرکب 

گرایش دارد و فعل بسیط جدید نمی سازد. از فعل هایی که در انگلیسی و فرانسه  

در باال ذکر شدند، به راحتی می توان  ونمونه های آنها و عربی ساخته می شوند،  

در    ionizeمشتق های جدیدی به دست آورد، همان گونه که دربارهً مشتق های  

باال مشاهده کردیم. ولی ما در فارسی به راحتی نمی توانیم از "عبارت های فعلی" 

خود مشتق های جدید بسازیم ) به طوری که از مثال ها نیز فهمیده می شود، در 

 نظور ما از فعل مرکب، فعل های پیشوند دار نیست(«.اینجا م

اند بسیار   -۳ شمار فعل های ساده ای که زایایی دارند واز گذشته به ما رسیده 

اندک است. آقای دکتر خانلری در کتاب تاریخ زبان فارسی فهرست افعال ساده را  

ز به کار  "اعم از آنچه در متن ها مکرر آمده است و آنچه در زبان محاورهً امرو

 به دست داده«. (  ۲می رود " )

فعل وجود دارد. اما یک نگاه گذرا به فهرست مزبور   ۲۷۷در این فهرست فقط  

کار می نشان می دهد که تعداد زیادی از افعال درج شده نه در گفتار امروز به  

روند و نه در نوشتار. فعل هایی از این قبیل: غارتیدن، آهیختن، اوباشتن، بسودن، 

کفیدن،  گساردن،  شکفتن،  سگالیدن،  زاریدن،  سپوختن،  خلیدن،  خستن،  چمیدن، 

 طوفیدن، مولیدن، گرازیدن، موییدن، خوفیدن، و تعداد کثیری دیگر«.
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 6تر 6 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 

در زبان نیست. این واژه ها میتوانند هر زمانی که خواسته باشید بجای واژه    عدم استفاده از افعال باالیی دلیل فقدان آنها

های عربی همسان،  دوباره در زبان دری استفاده شوند. این نقص زبان نیست، نقصان در سهل انگاری از استفاده واژه 

 ها است.

 

 تبصره: 

ایرانی   -»تن« در آن است که از اصل هندوباید به خاطر داشت که یکی از نمود های مصدر در زبان اوستایی پسوند  

 »تنا« آمده و معادل مادهٔ »تن« دری است.  

 پس شیوه ساخت مصدر در زبان دری چنین است: 

 بن واژه + تن= مصدر  

 مثال : کش + تن = کشتن  

نیز از اسم یا صفت مصدر می سازند که آنرا مصدر  ارپایی، در زبان دری    -مانند برخی از زبان های  با شاخته هندو

 جعلی می گویند و طرز ساخت آن اینگونه است:

اسمی را در حالت مضارع در نظر بگیرید، مثال »غلت«، این اسم بر اساس قانون ساختن مصدر، با اضافت »ید« بر 

بدست آید )غلتیدن(.  این قانون عام است  آن باید به بن ماضی تبدیل شود )غلتید( و مصدر آن با اضافه کردن »ن« باید 

 و از آن میتوان  برای مصدر ساختن )جعلی( از هر اسم و صفت در زبان دری استفاده کرد.  

 

 پایان 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

