
 محمد رضا باطنیدکتر 

 دانشواژه ها در ساخت عقیم شده زبانی فارسی

درباره ی زیبایی، شیرینی، گنجینه ی ادبی و دیگر محاسن زبان فارسی سخن بسیار شنیده ایم. اکنون شاید وقت  نن  
رسیده باشد که با واقع بینی به مطالعه ی توانایی های زبان فارسی بپردازیم و ببینیم نیا این زبان می تواند جوابگتوی  

تی هایی یاف  می شود و اگر یاف  می شود چه گونه می توان نن هتا  نیازهای امروز جامعه ی ما باشد؟ نیا در نن کاس
 را برطرف ساخ ؟ 

یکی از ویژگی های زبان، زایایی یا خالقی  نن اس . خالقی  زبان را از جنبه های گوناگون می توان بررسی کرد ) از 
خالقی  یا زایایی در واژگان زبان  جنبه ی ادبی، نحوی، واژگانی و شاید هم از جنبه های دیگر(. بحث ما دراین جا به

محدود می شود. زایایی واژگانی به اهل زبان این امکان را می دهد تا همراه با تغییراتی که در جامعه رخ می دهد، واژه 
 های تازه بسازند و کارایی زبان خود را با نیازمندی های خود هماهنگ کنند. 

اشتقاق یا واژه سازی مربوط می شود ) ما ازاین پس بته جتای زایتایی     از نظر زبان شناختی، زایایی واژگانی به مبحث
به کار می بریم (. اشتقاق یعنی این که ما بتوانیم از اسم یا صف  فعل بسازیم. از فعل اسم یا صف   "زایایی "واژگانی،

ه مقولته ی دیگتر.   بسازیم و مانند نن. با اندکی تسامح می توان گف  اشتقاق یعنی گذر از یک مقولته ی دستتوری بت   
بنابراین، اگر بخواهیم به میزان زایایی یک زبان پی ببریم و احتمالن نن را با زایایی زبان های دیگر مقایسه کنیم، باید 
ببینیم در نن زبان با چه درجه از سهول  می توان از یک مقوله ی دستوری به مقوله ی دیگر رف . از میتان تغییترا    

از همه مهم تر اس  گذر از مقوله ی اسم یا صف  به مقوله ی فعل اس ، یا به بیتان ستاده   اشتقاقی گوناگون، نن که 
تر، ساختن فعل از اسم و صف  اس . دلیل این امر نن اس  که فعل خود از زایایی زیادی برخوردار اس  و می توان از 

می اس  از اصطالحا  فیزیک و که اس "یون " ionنن مشتق های دیگری به دس  نورد. مثلن در زبان انگلیسی از 
 شتتیمی، فعتتل متتی ستتازند و ستتپس از نن مشتتتق هتتای دیگتتر بتته ترتیتتد زیتتر بتته دستت  متتی نورنتتد             

ion , ionize, ionizable, ionizability, ionized, ionization, ionizing, ionizer  

 و ستتتپس از راه ترکیتتتد ایتتتن مشتتتتق هتتتا بتتتا واژه هتتتای دیگتتتر اصتتتطالحا  جدیتتتدی متتتی ستتتازند       

ionization chamber, ionization energy, ionization potential, ionization 
track, ionizing radiation, ionized gas 

به فعل تبدیل شد، می تواند منشاء هف  مشتق  izeبا استفاده از پساوند  ionبه طوری که می بینیم، پس از این که 
 ۳۱ه های دیگر نیز ترکید شوند و شش اصطالح جدید بسازند که جمعا یا واژه ی جدید باشد که خود می توانند با واژ

 نیستتتت . ionizeواژه و ترکیتتتتد متتتتی شتتتتود، و ایتتتتن بتتتته هتتتتی  وجتتتته پایتتتتان   زایتتتتایی فعتتتتل    
 اما ببینیم در زبان فارسی وضع چه گونه اس   

 مشتق به دس  نورد.در فارسی فقط فعل های ساده یا بسیط هستند که زایایی دارند، یعنی می توان از نن ها  -۳

 در فارسی امروز دیگر فعل ساده ساخته نمی شود، یعنی نمی توان به طور عادی از اسم یا صف  فعل ساخ . -۲



 شمار فعل های ساده ای که زایایی دارند و از گذشته به ما رسیده اند بسیار اندک اس . -۱

شدن هستند و جای خود را به فعل های مرکد متی  از این شمار اندک نیز بسیاری در حال از بین رفتن و متروک  -۴
 دهند. ولی فعل های مرکد عقیم هستند و نمی توان از ننها مشتق به دس  نورد. 

فارسی، چه نن ها که از اسم های فارسی ساخته شده اند و چه نن ها که از واژه های عربی  "مصدرهای جعلی"از  -۵
 بیان دیگر، مصدرهای جعلی زایایی ندارند. ساخته شده اند، مشتقی به دس  نمی نید. به 

  زبان فارسی، در وضع فعلی برای برنوردن نیازهای روزمره ی مردم با مشکلی مواجه نیس ، ولی برای واژه نتیجه -۶
سازی علمی )ساخ  دانشواژه ها( از زایایی الزم برخوردار نیس  و نمی تواند یک زبان علمی باشد، مگر این که بترای  

 ای نن چاره ای اندیشیده شود. کاستی ه

ما در دنباله ی این مقاله می کوشیم نکاتی را که فهرس  وار در باال برشمردیم با شواهد کافی همراه کنیم و در پایان 
 نیز توصیه هایی را که سودمند به نظر می رسند، ارایه دهیم  

ی می توان از نن ها مشتق به دس  نورد. اثبتا   گفتیم در فارسی فقط فعل های ساده هستند که زایایی دارند، یعن -۳
را در نظر بگیرید. ما از این فعل مشتق های زیادی به دس   "نمودن  "این امر بسیار ساده اس . به عنوان مثال فعل 

می نوریم  نمود، نمودار، نموده، نمونه، نما، نمایان، نمایش، نماینتده ) و مشتتق هتای دیگتری نظیتر  نمتاد، نمتادین،        
ادگری، نمایه، که به تازگی ساخته و رایج شده اند و نیز مشتق های درجه دومی نظیر  نمایندگی، نمایشگاه، نمایش نم

به معنایی  "نمودن  "نامه، نمایشی، که با افزودن پسوندی به مشتق های درجه ی اول ساخته شده اند. ( با این همه 
 که سعدی در این شعر به کار برده اس   

 مایی و پرهیز می کنی / بازار خویش و نتش ما تیز می کنیدیدار می ن

در گفتار و نوشتار امروزه بسیار کم به کار می رود تا جایی که می توان گف  این فعل از بین رفته یا در شترف از بتین   
به  "جانشین معنی متعدی نن شده و فعل های مرکد  "نشان دادن  "رفتن اس . در زبان فارسی متداول فعل مرکد 

نیز جانشین معنی الزم نن شده اند. ولی این فعل های مرکد عقیم هستند و هتی    "به نظر رسیدن  "و  "نظر نمدن 
را از اول نداشتیم و از همتان ناتاز ایتن     "نمودن"مشتقی از ننها به دس  نمی نید. به بیان دیگر، اگر ما فعل ساده ی 

روزه هی  یک از مشتق هایی که در باال برشمردیم در فارسی وجتود  فعل های مرکد به جای نن به کار رفته بودند، ام
  .نداش 

که مصدری ستاده یتا بستیط     "فریفتن"را مقایسه کرد. از  "فرید دادن"و  "فریفتن"به عنوان مثال دیگر، می توان 
فریتد  "گی. ولی از اس  می توان مشتق هایی به دس  نورد  فریفته، فریفتگی، فرید، فریبا، فریبایی، فریینده، فریبند

در گذشته به صور  الزم و متعدی هر دو به کار  "فریفتن"که مصدری مرکد اس  مشتقی به دس  نمی نید.  "دادن
می رفته اس . ولی امروزه معنی الزم خود را به کلی از دس  داده اس  و در معنی متعدی نیز کتاربرد زیتادی نتدارد.    

بسیار بیش تر اس  و اگر روند تبدیل فعل های ساده به مرکتد   "فریفتن "از  "فرید دادن "بسامد یا فراوانی کاربرد 
 خواهد شد.  "فریفتن  "همچنان ادامه یابد، در نینده جانشین بالمنازع 



در فارسی امروز دیگر فعل ساده ساخته نمی شود، یعنی به طور عادی نمی توان از اسم یا صف  فعل ساخ . زبان  -۲
ای مرکد گرایش دارد و برای مفاهیم تازه نیز از همین الگو استفاده می کند. ذکر چند مثتال  فارسی به ساختن فعل ه

را  televiserو در فرانسته فعتل    televiseفعتل   televisionموضوع را روشن خواهد ساخ . در انگلیسی از 
از تلویزیون پختش   "می گوییم  ساخته اند. درعربی هم از نن فعل می سازند و می گویند تلفز، یتلفز. اما ما در فارسی

را بته صتور  فعتل هتم بته کتار متی برنتد. در فرانسته نیتز از نن فعتل             telephone. در انگلیسی واژه ی "کرد

telephoner    را ساخته اند. در عربی هم از نن فعل می سازند و می گویند تلفن، یتلفن. اما ما در فارستی از فعتل

 Philosophizeفعل  "فلسفه " philosophyاستفاده می کنیم. در انگلیسی از واژه ی  "تلفن کردن  "مرکد 

فلسفه فعل می ستازند و متی    را ساخته اند. در عربی هم از philosopherفعل  philosophieو در فرانسه از 
بته فلستفه   "یتا   "فلستفه پترداختن   "گویند تفلسف، یتفلسف. اما ما در فارسی اگر مورد قبول واقع شود، متی گتوییم   

 . "پرداختن

را ساخ  و در نوشته های فلسفی خود به کتار بترد، متورد پستند قترار       "فلسفیدن "وقتی دکتر محمود هومن مصدر 

و در فرانسته از صتف     polarizeفعل  polarدانستند. در انگلیسی از صف   "ذوق سلیمدور از  "نگرف  و نن را 

polaire  فعلPolarizer  را ساخته اند. در عربی نیز از قطد فعل می سازند و می گویند استقطد، یستقطد. ولی
متی دانتیم. در    "ا جعلی"را جعلی و مشتقا  نن را  "قطبیدن "و مصدر  "قطبی کردن "ما ترجیح می دهیم بگوییم 

را ساخته اند. در عربی نیز از نن فعتل   ioderفعل  iodeو در فرانسه از  iodizeفعل  "ید" iodineانگلیسی از 
 . "ید زدن به"یا  "با ید معالجه کردن"می سازند و می گویند یود، ییود. ولی ما در فارسی ترجیح می دهیم بگوییم 

زبان فارسی به ساختن فعل های مرکد گرایش دارد و فعل بسیط جدید نمی  مثال های باال کافی اس  که نشان دهد
ونمونه های نن ها در باال ذکر شدند، به راحتی  سازد. از فعل هایی که در انگلیسی و فرانسه و عربی ساخته می شوند، 

شتاهده کتردیم.   در باال م ionizeمی توان مشتق های جدیدی به دس  نورد، همان گونه که درباره ی مشتق های 
خود مشتق های جدید بسازیم ) به طوری که از مثتال   "عبار  های فعلی"ولی ما در فارسی به راحتی نمی توانیم از 

 ها نیز فهمیده می شود. در این جا منظور ما از فعل مرکد، فعل های پیشوند دار نیس (. 

ده اند بسیار اندک است . نقتای دکتتر ختانلری در     شمار فعل های ساده ای که زایایی دارند و از گذشته به ما رسی -۱
اعم از نن چه در متن ها مکرر نمده اس  و نن چه در زبان محاوره "فهرس  افعال ساده را  "تاریخ زبان فارسی"کتاب

 ( ۲به دس  داده اس . ) "ی امروز به کار می رود 

اد شده نشان می دهد که شمار زیادی از فعل فعل وجود دارد. اما یک نگاه گذرا به فهرس  ی ۲۲۲در این فهرس  فقط 
های درج شده نه در گفتار امروز به کار می روند و نه در نوشتار. فعل هایی از این قبیل  اارتیدن، نهیختتن، اوباشتتن،   
بسودن، چمیدن، خستن، خلیدن، سپوختن، زاریدن، سگالیدن، شکفتن، گساردن، کفیدن، طوفیدن، مولیتدن، گرازیتدن،   

 خوفیدن و بسیاری دیگر. موییدن، 

بستیار   ۲۲۲در واقع تعداد فعل های ساده ی فارسی که فعال هستند، یعنی در گفتار و نوشتار به کار می روند، از رقتم  
در دوره ی تحصیل شان در گروه زبان ( ۱کم تر اس . در سه بررسی جداگانه که سه دانشجوی رشته ی زبان شناسی )

شناسی دانشگاه تهران انجام داده اند و فعل های ساده را از متن گفتار و نوشتار روزمره استخراج کترده انتد، بتاالترین    



بوده اس . با افزودن فعل هایی که بسامد نن ها کم تر اس ، ولی هنوز در نوشتار به کار می روند ایتن رقتم    ۳۳۵رقم 
فعل ساده ی فعال وجود دارد که از نن ها می توان  ۲۱۱قرار می گیرد. یعنی در زبان فارسی حد اکثر  ۲۱۱ و ۳۵۱بین 

همتان   ۲۵۲مشتق به دس  نورد! دکتر خانلری پس از ذکر شمار اندک فعل های ساده ی فارسی، در پانوش  صتفحه  
 « تخمین شده اس . ۴۳۶۱ه مقایسه شود با شماره ی فعل ها در زبان فرانسوی که ب»اثر می نویسد  

تعتداد فعتل هتای      در زبان انگلیسی که گذر از مقوله ی اسم به فعل بسیار نسان اس  و بسیار فراوان نیز رخ می دهد،

توانستم در بین واژه هایی  Random Houseساده و زایا بسیار بیش تر اس . من با مراجعه به فرهنگ انگلیسی 

فعتل   ۳۶صفحه ی این فرهنگ را تشکیل می دهند،  ۲۲۳۴صفحه از  ۵/۳ند و فقط ساخته شده ا teleکه با پیشوند 
در  باشتد،   "مشتی نمونه ی ختروار "ساده پیدا کنم که همه دارای مشتقا  ویژه ی خود هستند. اگر این نمونه برداری 

 (.۴فعل ساده وجود دارد ) ۲۱۱۱۱این صور  می توان گف  در فرهنگ گفته شده در حدود 

فعل های ساده در فارسی کم اند و به تدریج جای خود را به فعل های مرکد می دهند توجته دیگتران را نیتز    این که 
 ۳۱۶۲در شتماره ی بهتار و تابستتان     "فعل در زبان فارسی"جلد کرده اس . محمد رضا عادل در مقاله ای با عنوان 

افعال ساده روز به روز رو به کاهش دارد و  همان گونه که گفته شد،»مجله ی نموزش ادب فارسی، چنین می نویسند  
استعمال افعال مرکد فزونی می یابد. این امر تا بدان پایه اس  که گاه در چند جمله ی متوالی نشتانی از فعتل ستاده    

 و نمونه هایی نیز در تایید گفته ی خود ارایه می کنند. « نیس ...

یک پژوهش   نمونه برداری از فعل های مرکد، فراوانی کاربرد نن ها را در زبان فارسی نشان می دهتد و در طتی نن   
ساخته شتده انتد ماننتد      "کردن  "فعل نن با  ۳۱۵۶تقریبن سه هزار فعل مرکد به دس  نمده اس  که از این تعداد، 

  (۵نزمایش کردن، گود کردن، نامزد کردن و ایره. )

این شمار اندک فعل های فارسی که به ما رسیده اند نیز بسیاری در حال از بین رفتن هستند و جای خود را بته   از -۴
قتبلن  (. ۶فعل های مرکد می دهند. ولی فعل های مرکد عقیم هستند و نمی توان از ننهتا مشتتق بته دست  نورد )    

 "و  "به نظر نمدن  "و در حال  الزم به  "نشان دادن  "در حال  متعدی جای خود را به  "نمودن  "گفتیم که فعل 
 "فتریفتن   "داده اس ، که همه فعل های مرکد عقیم هستند. نیز گفتیم که در برابر فعل ستاده ی   "به نظر رسیدن 

اس  و احتمتال   "فریفتن  "که کاربرد نن ها بسیار بیش تر از قرار دارند  "گول زدن  "و  "فرید دادن  "فعل مرکد
دارد در نینده این فعل ساده را به کلی از میدان به در کنند و جانشین نن گردند. در این جا به چند نمونه ی دیگر اشاره 

 می کنیم  

 "، "شایستته   "مشتق هتای  داده اس .  "شایسته بودن"امروز به کلی از بین رفته و جای خود را به  "شایستن"فعل 
به کلی از بین رفته و  "بایستن  "بازمانده ی روزگار زایایی این فعل هستند. فعل  "شاید "و  "شایان  "، "شایستگی 

) و صتور  هتای    "بایتد   "و نظایر نن داده است .   "واجد بودن  "، "الزم بودن "جای خود را به فعل های مرکد 
 "و متعدی نن  "خشکیدن  "تنها بازماندگان این فعل هستند. فعل  "بایسته  "یره ( و و ا "بایستی  "دیگر نن مانند 

خشتک   "و  "خشتک شتدن    "بسیار کم و در برخی از لهجه ها به کار می روند، و فعتل هتای مرکتد     "خشکاندن 
ایتن فعتل    مشتق های بازمانده ی "خشکی  "و  "خشکه  "،  "خشک  "جانشین نن ها شده اند. واژه های  " کردن

داده اس ، و صور  متعدی نن  "گریه کردن  "بسیار کم به کار می رود و جای خود را به  "گریستن  "هستند. فعل 



تنهتا مشتتق    "گریته   "و  "گریان  "واگذار کرده اس . واژه های  "به گریه انداختن "نیز جایش را به  "گریاندن  "
تقریبا از استعمال افتاده اس . معنی الزم نن بته کلتی از بتین     "ختن نمی "هستند.  "گریستن  "های بازمانده از فعل 

و  "نمیتزش   "داده اس . واژه های  "قاتی کردن  "یا  "مخلوط کردن  "رفته و در معنی متعدی هم جای خود را به 
ده و جای ختود را  از استعمال افتا "نگریستن  "تنها مشتق هایی هستند که از این فعل باقی مانده اند. فعل  "نمیزه  "
مشتقا  رایتج   "نگرش  "و  "نگرانی  "، "نگران  "داده اس . صور  های  "مشاهده کردن  "و  "نگاه کردن  "به 

شتتاب   "، "عجلته کتردن   "دیگر به کار نمی رود و جای خود را بته   "شتافتن  "این فعل هستند که باقی مانده اند. 
مشتق های بازمانده ی نن هستند. البته در  "شتابان  "و  "شتاب"و  اس  و مانند نن داده  "با شتاب رفتن  "، "کردن

بته  "، "به یاد نوردن"به معنی  "ایاد کردن"، "نیگاه کردن"زبان پهلوی نیز فعل های مرکد وجود داشته اس ، مانند 
  (.۲ولی تعداد این فعل های مرکد بسیار کم و ناچیز بوده اس  ) "خاطر نوردن

ترکیبی نخس  در فارسی کهن رایج شده و با گذش  زمان شتاب بیش تری گرفته اس . نقای دکتر کاربرد فعل های 
به نظر می رسد که زبان » و نیز « این گرایش در دوره های بعد بسیار زیادتر شده... »علی اشرف صادقی می نویسند  

را با قاعده شمرد، چه  "ییدن  "مختوم به فارسی هنوز در مسیر این تحول پیش می رود. شاید امروز دیگر نتوان افعال 
و جز نن  "زدن"، "کردن "دیگر هی  فعل جدیدی به این صور  ساخته نمی شود. برعکس، ساختن افعال گروهی با 

نقای دکتر خانلری در اثر یاد  (.۲« )بسیار شایع اس   تلفن کردن ) زدن (، تلگراف کردن ) زدن (، پس  کردن و ایره. 
از قرن هفتم به بعد پیشاوندهای فعل به تدریج از رواج افتاده و فعل مرکد جای نن »می نویسند   ۱۱۳شده در صفحه 
فعل مرکد در فارسی امروز جای بسیاری از فعل های ساده و پیشتوندی را  »  ۱۱۲و نیز در صفحه « ها را گرفته اس 

به کلی متروک اس  و به جای نن ها فعتل  شماره ی بسیاری از فعل های ساده در فارسی جاری امروز «. گرفته اس 
فعل ساده ی نشنا را که به کلی متروک شده اند به دست    ۵۲دکتر خانلری سپس فهرس  «. مرکد به کار می رود... 

 می دهد. 

گرایش به ساختن فعل های مرکد نن قدر زیاد اس  که در برابر مصدرهایی که از اسم یا صف  ساخته شده اند و بته  
خم "، "جنگیدن "در برابر  "جنگ کردن  "می گویند نیز االد، فعل مرکبی وجود دارد مانند  "در جعلیمص "نن ها 
و ایره. امروز صور  مرکد این فعتل   "ترشیدن"در برابر  "ترش شدن "، "خمیدن"در برابر  "خم شدن"یا  "کردن

گفت  صتور  بستیط نن هتا تقریبتا از      ها کاربردی بسیار بیش تر از صور  بسیط نن ها دارد، به طوری که می توان 
 استعمال افتاده اس . 

درباره ی عل  این گرایش یعنی ساختن فعل مرکد، با قطعی  نمی توان چیزی گف . ولتی احتمتال متی رود کته از     
لحاظ تاریخی ساختن فعل از واژه های قرضی عربی، مانند رحم کردن، بیان کردن و ایره، اگر نه تنها عل ، دس  کم 

علل عمده ی نن بوده باشد. ظاهرن ساختن فعل مرکد از واژه های دخیل عربی، به تدریج گسترش یافته و به  یکی از
  (۹واژه های فارسی نیز سرای  کرده تا جایی که تنها الگوی ساختن فعل در فارسی شده اس . )

عل معمول نیست ، یعنتی نمتی    چنان که قبلن گفته شد، در زبان فارسی امروز گذر از مقوله ی اسم و صف  به ف - ۵
توان از اسم و صف  فعل بسیط ساخ . با وجود نن که برخی از فعل هایی که از این راه ساخته شده اند قترن هاست    

، با این همه "طلبیدن  "، "دزدیدن  "در فارسی رایج هستند و بزرگان ادب فارسی نیز نن ها را به کار برده اند، مانند 
می نامند ، که خود نشانه ی اکراه و ناخشنودی نن ها از این  "مصدر جعلی  "ر نویسان نن ها را بسیاری از ادبا و دستو



متی نتامیم و    "فعتل تبتدیلی    "نوع افعال اس  ) ما برای پرهیز از کاربرد این اصطالح، فعل هتایی از ایتن دست  را    
 منظورمان این اس  که اسم یا صفتی به فعل تبدیل شده اس (. 

و نیز می تواند از اصل عربتی   "لنگیدن"و  "بوسیدن "تبدیلی می تواند اسم یا صف  فارسی باشد، مانند ماده ی فعل 
. ساختن فعل های تبدیلی در گذشته بیش تر معمول بوده و با ذوق فارسی زبانان سازگاری "بلعیدن "هم باشد، مانند 

ر قدما می بینیم که اکنون از استتعمال افتتاده انتد.    بیش تری داشته اس ، به طوری که شمار زیادی از نن ها را در نثا
 و بسیاری دیگر  ( ۳۱) "خروشیدن  "، "تندیدن "مثلن 

  بوستان سعدیبتندید با من که عقل  کجاس  / چو دانی و پرسی سوال  خطاس  

  بلبل نامه ی عطارز مراان چون سلیمان قصه بشنید / بتندید و بجوشید و بکالید 

  فردوسیخروشید گرسیوز ننگه به درد / که ای خویش نشناس و ناپاک مرد 

 حافظ ارانون ساز فلک رهزن اهل هنر اس  / چون از این اصه ننالیم و چرا نخروشیم 

ولی نباید تصور کرد که فارسی زبانان امروز اصلن فعل تبدیلی نمی سازند. چیزی که هس  اکثر این فعل هتا عامیانته   
تر به گفتار رسمی و از نن کم تر به نوشتار راه می یابند. این ها نمونه ای از نن فعل ها هستند  سلفیدن، هستند و کم 

توپیدن، تیغیدن، پلکیدن، پکیدن، شوتیدن، ماسیدن، چاییدن، تمرگیدن، شتلیدن، کپیتدن، ستکیدن ) بته معنتی نگتاه       
 ن، قاپیدن، السیدن و بسیاری دیگر. کردن(، چپیدن، چپاندن، لنباندن، لمیدن، لولیدن، سریدن، چالند

نن چه برای گفتار ما مهم اس  این اس  که از فعل های تبدیلی، چه نن ها که از واژه های فارسی ساخته شده انتد و  
چه نن ها که از اصل عربی هستند، مشتق به دس  نمی نید. این فعل ها، با نن که ساده هستند، زایایی ندارنتد و جتز   

ساخته شده اس  ) مانند  چرخش، ارش، رنجش ( بقیه مشتقی  "اسم مصدر    شینی"ا که به صور  معدودی از نن ه
 ندارند یا به ندر  مشتقی از نن ها رایج شده اس .

 به بیان دیگر، فعل های تبدیلی نیز مانند فعل های مرکد عقیم هستند. 

نین اس   در زبان فارسی فقط فعل های ساده یا نتیجه  تصویری که از زبان فارسی اکنون می توان به دس  داد چ -۶
بسیط هستند که می توانند زایایی داشته باشند، یعنی می توان از نن ها مشتق به دس  نورد؛ تعداد ایتن فعتل هتا در    
زبان فارسی به طور شگف  نوری کم اس ؛ از این شمار اندک نیز عده ای در حال از بین رفتن و متروک شدن هستند؛ 

فارسی، دیگر به طور عادی فعل ساده ی جدید ساخته نمی شود، بلکه گرایش به ساختن فعتل هتای مرکتد     در زبان
اس ؛ فعل های مرکد و نیز فعل های تبدیلی هی  کدام زایایی ندارند، یعنی نمی توان از نن ها مشتقا  فعل ساده را 

روزمره ی مردم با مشکلی مواجته نیست ، ولتی     به دس  نورد. زبان فارسی در وضع فعلی البته برای برنوردن نیازهای
این زبان برای واژه سازی علمی زایایی الزم را ندارد و نمی تواند یک زبان علمی باشد، مگر این که برای رفع کاستی 

 های نن چاره ای اندیشیده شود. 



که ما به پای نن زده ایم باز با این همه زبان فارسی می تواند یک زبان علمی باشد، به شرط این که قل و زنجیری را 
پیش از نن کته در    کنیم. زبان فارسی زایایی الزم را بالقوه دارد. منتها ما این توانایی را از قوه به فعل نمی نوریم. ولی

 این بحث وارد شویم، باید به چند نکته توجه داشته باشیم. 

ته نمی شوند، بلکه برای گروهی کارشناس و اهل فن واژه های علمی )دانشواژه ها( برای مردم کوچه و بازار ساخ الف
و دانش جویانی که در رشته ی خاصی تحصیل می کنند، ساخته می شوند. بنابراین اگر انتظار داشتته باشتیم کته واژه    

و  ionizeجایی اس . شما یقین داشته باشید معنتی   های تازه را همه بفهمند و احتماال خوششان هم بیاید، انتظار بی
ر مشتقا  نن را که در نااز این مقاله برشمردیم جز گروهی اهل فن، حتا انگلیسی زبان های معمتولی هتم نمتی    دیگ

 دانند و شاید هم هی  گاه نشنیده باشند. 

( از کارهایی اس  که بسیاری از کشورها به نن دس  می زنند.  language planningبرنامه ریزی زبانی )  ب
در برنامه ریزی زبانی نگاهانه در مسیر زبان دخال  می کنند؛ برخی روندها را تند و برخی دیگر را کنتد متی کننتد تتا     

هتا از نن گونته    برنیند نن متناسد با نیاز جامعه باشد. برای این که سوء تفاهمی پیش نیاید باید افزود که این دخالت  
و مانند نن، بلکه مسایلی درحیطه  "به حمام رفتن"بلکه باید بگویند  "حمام گرفتن"نیس  که مثلن مردم نباید بگویند 

ی برنامه ریزی زبانی قرار می گیرند که به خط مشی کلی زبان مربوط شوند  مثلن دادن پاسخ به این سوال که نیا در 
اصر زنده ی زبان استفاده کرد یا می توان ریشه ها و پیشاوندها و پساوندهای مرده را واژه سازی علمی باید فقط از عن

نیز احیا کرد و به کار گرق ؟ یا این که نیا می تتوان از واژه هتای وام گرفتته شتده نیتز فعتل ستاخ  و متثال گفت           
 ؟ و مانند نن.  "تلویزیده"؟ و  "تلویزیدن"

ژه های علمی را باید یکجا و به طور خانواده ای حل کرد. مثلن اگر قرار نکته ی مهم دیگر این اس  که مشکل وا پ

ساخته شده اند برابرهایی ساخته  ionاصطالحی که در نااز این مقاله برشمردیم و در انگلیسی همه از  ۳۱باشد برای 
نن ها افزوده شتد نیتز    اصطالح باشد، بلکه اگر به شمار ۳۱شوند باید شیوه ای به کار گرف  که نه تنها جوابگوی نن 

 همچنان کارساز باشد. 

علمی مفید به نظر می رسند به بحتث   ما با توجه به نکاتی که در باال گفته شد، اکنون راه هایی را که برای واژه سازی
خواهم بگویم حرف تازه ای نیس  و دیگران قبلن نن ها را گفتته و حتتا عمتل     می گذاریم. در واقع نن چه که من می

اند. منظور من در حقیق  توجیه درستی راهی اس  که ننان رفته و بر طرف کردن سوء تفاهماتی اس  که از این کرده 
 رهگذر در ذهن برخی از افراد به وجود نمده اس . 

 "مصتدر جعلتی  "مهم ترین راه و بارورترین روش برای ساختن دانشواژه ها، ساختن مصدر تبدیلی یا به اصتطالح   -۳
رسی نیز مانند انگلیسی، فرانسه، عربی و بسیاری از زبان های دیگر باید از اسم یا صف  فعل بسازیم تتا  اس . ما در فا

بتوانیم مشتقا  الزم را از نن به دس  بیاوریم و گره کار خود را بگشاییم. تنها با ساختن فعل اس  که می توان مشکل 
ستاخته  "یونیتدن "فعتل   "یتدن   "با پسوند فعل ساز  "نیو"واژه های علمی را به طور گروهی حل کرد. مثلن اگر از 

اصطالحی که در نااز این مقاله برشمردم به دس  نورد  یونیدن، یونیده،  ۳۱شود، می توان تمام برابرهای الزم را برای 
یده، یوننده، یونش، یونیدگی، یونش پذیر، یونش پذیری، اتاقک یونش، انرژی یونش، پتانسیل یونش، ردِ یونش، گاز یون

 تابش یوننده، و نیز بسیاری دیگر که ممکن اس  بعدن مورد نیاز باشند. 



همتین  ( ۳۳چنان که پیش تر گفته شد، این حرف تازه ای نیس   نقای دکتر محمد مقدم در نینتده ی زبتان فارستی )   
ر به دکتر محمود هومن پیشنهاد را می کنند، منتها ایشان معتقدند که ماده ی فعل نیز باید از اصل فارسی باشد. پیش ت

و گرایش او به ساختن فعل های تبدیلی نیز اشاره کردیم. ولی نخستین کسی که به این فکر جامه ی عمتل پوشتانید   
، "برقیتدن "، "اکسیدن"، "قطبیدن  "فعل هایی مانند  "دایرة المعارف فارسی"دکتر االمحسین مصاحد بود که در 

کار درستی دس  زد. امروز نیز گروه های واژه سازی در مرکز نشر دانشگاهی از را به کار برد و الحق که به  "یونیدن"
 همین خط مشی پیروی می کنند. در این جا برای رفع سوء تفاهم بد نیس  چند نکته را توضیح بدهیم. 

ی می دانم. که در نن هی  واژه ی عربی یا فرنگی نباشد، معتقد نیستم زیرا نن را ایر عمل "فارسی سره"من به  -الف 
و  "یتونیزه   "و  "یونیزاسیون"کاری اس  عبث. ولی معتقد نیستم که  "یون"تالش برای یافتن برابری فارسی برای 

دیگر مشتقا  نن باید در فارسی به کار روند. زیرا زبان فارسی خود توانایی ساختن این مشتقا  را دارد. از سوی دیگر، 
ی در زبان فارسی نیز نیستم. برخی از این واژه ها سده هاس  که در فارسی به من معتقد به طرد واژه های متداول عرب

کار رفته اند و امروز جزو واژگان زبان فارسی هستند، همان طور که شمار بسیاری از واژه های فارسی به صور  معرب 
ساخ  و گستره ی زبتان   ماهی ،"در عربی به کار می روند و امروز جزء الینفک زبان عربی هستند. احمد احمدی در 

در مورد تاثیر زبان فارسی بر عربی از خود قرنن سخن نااز می کنیم. می بینیم کلمتا  فارستی   »می نویسد   "فارسی
فراوانی در این کتاب نمده و باز می بینیم که برخالف خوی ملی گرایی و تعصد عرب ها یا ایرانیان یا هرنژاد دیگری 

استتفاده   واژه های بیگانه پیراسته کرد، این کتاب از کلما  ایر عربی و از جملته فارستی    که می گویند باید زبان را از
بنابراین وقتی صحب  از واژه سازی می شود نباید این توهم به وجود نید که منظتور عربتی زدایتی    (. ۳۲« )کرده اس 

 اس .

 "قطبش "به کار رفته ( و یا  polarizeابر را ) که در بر "قطبیدن"برخی از ادیبان ما وقتی رواج واژه هایی نظیر ب 
این جعلیا  زبان شیرین فارسی را خراب می کنند، به گنجینه ی »و نظایر نن را می بینند دچار تشویش می شوند که 

پر ارزش ادب فارسی لطمه می زنند، رابطه ی ما را با بزرگان ادب فارسی چون حافظ و سعدی قطع می کنند، در نثتار  
 های دیگری از این دس .   و نگرانی« مده اس ؟ قدما کی چنین چیزهایی ن

ندارد که عنصری  "طلبیدن "از نظر ساخ  هی  فرقی با  "قطبیدن "در پاسخ این بزرگواران باید گف   نخس  نن که 
و ناصرخسرو و خیام و سعدی و مولوی و حافظ و دیگر بزرگان ادب فارسی نن را به کار برده اند ) نگاه کنید به مدخل 

و مانند نن هتا نیتز در    polarize  ،iodize  ،ionizeدر لغ  نامه ی دهخدا(. دوم، واژه هایی مانند  "یدنطلب"
نثار بزرگان ادب انگلیسی مانند شکسپیر و میلتون و بایرون و جز نن دیده نمی شوند. ولی ساخته شدن این مصدرها در 

ی  زیانی به گنجینه ی ادب زبان انگلیستی وارد نکترده   زبان انگلیسی و ده ها مشتقی که از نن ها به دس  می نید ه
اس . امروز شور و شوق برای خواندن نثار شکسپیر شاید بیش از روزگاری باشد که این واژه ها ساخته نشده بودند. در 

ه شد، واقع این دو قضیه هی  ارتباطی با هم ندارند و سوم، چنان که پیش تر گفته شد و شواهدی نیز در تایید نن نورد
زبان عربی که در نظر بسیاری از مردم زبان متحجری اس ، اصطالحا  علمی را به باب های مناسد می برد و برای 

 خود مشتق های الزم را از نن ها به دس  می نورد. 

اگر چنین اس ، پس چرا ما از توان زبان فارسی استفاده نکنیم، فعل های تبدیلی نستازیم و مشتتق هتای الزم را بته     

 ionدس  نیاوریم؟ در این میان کار واژه سازی زبان انگلیسی از همه جالد تر و نموزنده تر اس . زبان انگلیسی واژهً 



ی گیرد و در معنای علمی کاملن جدیدی بته کتار متی بترد. ستپس      اس  ( از یونانی عاریه م "رفتن"را ) که به معنی 

را متی ستازد. در    ionizeرا که از طریق التین و از یونانی به دس  نورده اس  بر نن می افزاید و فعل  izeپساوند 

 ionizableرا که از طریق فرانسه از التین به ارث برده به نن اضافه می کند و صف   ableمرحله ی بعد، پسوند 
مصدر جعلی اس ، و  "طلبیدن"را می سازد، و هی  کس هم ایرادی نمی گیرد. ولی ما بعد از قرن ها هنوز می گوییم 

اجازه نمی دهیم در زبان فارسی فعل جدیدی ساخته شود، نن هم با پساوند فعل سازی که متعلق به خود زبان فارسی 
 اس ! 

زی اس ، ولی ریشه در واقعی  ندارد. شاید وق  نن رسیده باشتد کته   باری، نگرانی های ادیبان ما گرچه از روی دلسو
از روی واژه های تازه پاک شود. اگر جز این کنیم، فارسی از لحاظ واژگان علمی زبانی  "جعلیا "و  "جعلی"برچسد 

 عقیم باقی خواهد ماند. 

گیرد، بهره گرفتن از مشتقا  فعل هتایی  یکی دیگر از راه هایی که باید برای واژه سازی علمی مورد استفاده قرار  -۲
اس  که هم اکنون در فارسی به کار می روند، یعنی ساختن مشتق از راه قیاس، اعم از این که نن مشتق ها در گذشته 

و  "مالته "به قیاس  "رسانه"یا  "گفتار"به قیاس  "نوشتار "به کار نرفته باشند یا اکنون متداول نباشند  مثلن ساختن 
 . مانند نن

جدولی از ده فعل فارسی به دس  می دهد که از هر کدام می توان بالقوه  "نینده ی زبان فارسی"دکتر محمد مقدم در 
از هفتاد صورتی که در این جدول داریتم  »هف  مشتق به دس  نورد که جمعن هفتاد صور  می شود. او می نویسد  

لی که به همه ی نن ها نیازمندیم. اکنتون بته نن بیافزاییتد    می بینیم که چهل و پنج صور  را به کار نمی بریم در حا
صدها واژه ی همکرد ) مرکد ( را که با نن ها نساخته ایم و هزارها واژه ی دیگر را که می توانیم تنهتا از ایتن چنتد    

راد کرد ) سوم از زمانی که دکتر مقدم این سخن رانی را ای«. ریشه با گذاشتن پیشاوند و پساوند های گوناگون... بسازیم
و سپس به صور  دفتری چاپ شد، تاکنون سه صور  از نن هایی که به کار نمی رفته اس  به کتار  (  ۳۱۴۳دی ماه 

 افتاده اند  نوشتار، ساختار و سازه ) مهندسی سازه (. 

یا، شنوا، روا، توانا و ساخته شده اس  مانند  گو "کُن + ن  "را به کار نمی بریم، در حالی که از  "کُنا  "ما امروزه صف  
( . ۳۱) "اگر اندر ذا  وی بود، وی پذیرا بودی نه کنا  "جز نن. از این گذشته این صف  در گذشته به کار رفته اس   

 "و مانند نن ساخته شده اس ، و در گذشته نیز به معنی  "گویایی  "، "توانایی "که به قیاس  "کنایی"همچنین اس  
حال بتا  (. ۳۴در گذشته به صور  متعدی سببی به کار رفته اس  ) "کنانیدن  "س . نیز فعل به کار رفته ا "کنندگی 

 استفاده از این امکانا  زبان فارسی ما متی تتوانیم مشتکل یتک گتروه از اصتطالحا  شتیمی را چنتین حتل کنتیم           

 activeکنا  activatingکناننده 

 activityکنایی  activatorکناننده 

 activateکنانیدن  activationکنانش 

  activatedکنانیده  activation energyانرژی کنانشی 



منظور از این مثال این نیس  که بگوییم اصطالحاتی که شیمیدان ها در فارسی به کار می برند الط اس  و بایتد نن  
نتا  ناشتناخته ی زبتان    ها را دور بریزند و به جایش این مجموعه را به کار برند؛ بلکه منظتور از نن نشتان دادن امکا  

کنانیتدن   "و  "کنایی  "، "کنا  "فارسی و به ویژه نشان دادن اهمی  قیاس در واژه سازی علمی اس . در مثال باال، 
همه قبلن در فارسی به کار رفته بودند. ولی فرض می کنیم که هی  کدام از نن ها به کار نرفته بودند. در نن صور   "

مجموعه را یا نظایر نن را از روی قیاس بسازیم و به کار ببریم. حتا اگتر ناچتار بتودیم متی     نیز ما می توانستیم همین 
توانستیم این مجموعه را با واژه ای از اصل عربی بسازیم  فعال، فعاالیی ) یا فعالی  (، فعاالنیدن، فعاالننده، فعاالنش، 

 فعاالنشی، و اشتقاق های الزم دیگر. 

را با نیازهای واژه سازی علمی بیش تر نشنا کنیم و بایتد ایتن حترف را فرامتوش کنتیم کته       کوتاه نن که ما باید خود 
و  "سماعی"جایز نیس . باید از این فرض نادرس  دس  برداریم که کاربرد واژه امری اس   "مصدر جعلی  "ساختن 

ده اس . ما می توانیم و باید اندوخته نه قیاسی. زبانی که قدما به کار برده اند، جوابگوی نیازهای نن روز جامعه ی ما بو
ای را که نن ها برای ما گذارده اند دس  مایه قرار دهیم، ولی نمی توانیم تنها به نن بسنده کنیم. باید قل و زنجیری را 
که ندانسته به پای زبان فارسی زده ایم باز کنیم و بگذاریم زبان همگام با نیازها و تحوال  شتگرف جامعته ی امتروز    

کاملن احساس می شود، فرهنگستانی کته بتا    "فرهنگستان علوم"دانه پیش برود. این جاس  که نیاز به وجود یک نزا
 چشم باز به جهان واقعیا  نگاه کند و بتواند سنجیده و خردمندانه گام بردارد. 

 پی نوش  ها 

ده اس ، همان گونه که امروز را انجام دادن، عمل کردن و کردن ضبط کر "نمودن"فرهنگ معین یکی از معانی  - ۳
. دکتر معین یادنور می شود که برخی از محققان ایتن  "تسلیم کردن"به جای  "تسلیم نمودن"به کار می رود. مثلن  

 باید دانس  که بزرگان نن را استعمال کرده اند   "کاربرد را درس  نمی دانند، ولی اضافه می کند  

  مثنویل نمد، سفر خواهد نمود پس سلیمان نن زمان دانس  زود / که اج

 .۳۱۵۲بنیاد فرهنگ ایران . ۳ناتل خانلری، پرویز، تاریخ زبان فارسی، جلد دوم، پیوس  شماره ی  - ۲

 خانم پریوش افوری، خانم اکرم شیرزاده فرشچی و نقای دکتر عنای  اهلل صدیقی ارفعی. - ۱

۴ - Random House Dictionary of the English Language ۳۹۲۶  

 .۳۱۵۹ژاله رستم پور، پژوهشی درباره افعال مرکد، پایان نامه ی فوق لیسانس زبان شناسی  - ۵

 ولی تعداد نن ها بسیار اندک اس . از برخی از فعل های مرکد گاه مشتقی رایج شده اس ،  - ۶

ن پهلوی مربوط متی شتد   از نقای دکتر رحم  حقدان سپاس گزارم که مرا در گردنوری اطالعا  الزم که به زبا - ۲
 یاری کردند.



، مجله ی دانشتکده ی ادبیتا  و علتوم انستانی     "تحول افعال بی قاعده ی زبان فارسی  "صادقی، علی اشرف،  - ۲
  .۳۱۴۹مشهد، شماره ی زمستان 

 از گف  و گو با نقای دکتر احمد تفضلی در این زمینه بهره مند شده ام. از ایشان سپاس گزارم. - ۹

 این شاهدها از لغ  نامه ی دهخدا گرفته شده اند.  اکثر -۳۱

 .۳۱۴۳مقدم، محمد، نینده ی زبان فارسی، انتشارا  باشگاه مهرگان، دیماه  -۳۳

 .۳۱۶۵، زبان فارسی، زبان علم، مرکز نشر دانشگاهی، "ماهی ، ساخ  و گستره ی زبان فارسی  "احمدی، احمد  -۳۲

 نگاه کنید به مدخل های مربوط در فرهنگ معین.  -۳۱

 لغ  نامه ی دهخدا -۳۴

 


