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بخش نهم
تغییروتغیر:
درزبان عربی ،یعنی خاستگاه نخستین این دوواژه ،تغییر به معنای دگرگون کردن و به حال دیگری
برگشتاندن است  ،یعنی فعل متعدیست و تغیربایک یادگرگون شدن وازحالی به حالی برگشتن ،فعل
الزمی است .درزبان فارسی تغیر( ته َ +غی +یُر ) بروزن تفعل درنوشتار وگفتار امروزی بکارنمی
رود .مگر درگذشته ها درادبیات کاربرد داشته است  .چنان که نظامی گفته است:
آن چـــــه تَ َغیر نپذیرد تـوای
آن که نمردست ونمیرد توای
درروزگارما همان یکی را یعنی همان تغییر را هم درجای الزمی وهم درجای متعدی بکارمیبرند.
ببینیم درکارگاه زبان فارسی چقدرکارباالی تغییرشده است.
نخست « ،تغییر » با تلفظ تَه هجای اول وغیر هجای دوم با یک یا به فارسی راه یافته است ،نه چنان
که درعربی است  :تَغ  ،هجای اول وییر هجای دوم ،با دویا.
دوم  ،ازواژۀ ت َِغیر هم اسم فعلهای الزمی را ساخته اند وهم اسم فعلهای متعدی را:
۱ـ متعدی ( گذرا) :تغیردادن ،تغیرآوردن.
۲ـ الزمی (ناگذرا)  :تغیرخوردن ،تغیرکردن  ،تغیریافتن  ،تغییر پذیری وتغیر نا پذیری ،تغیر آمدن
واژة تغیر گاهی بدون فعل معاون ،به کارمی رود ،مانند:
افزایش آب وسرسبزی سبب تغیرهوا می شود .منظورازتغیرهوا  ،تغیریابی هوااست  .دراین صورت
هم این مصدربه معنای الزمی به کاررفته است .مصدرتغیر به تنهایی درزبان فارسی به معنای فعل
متعدی کاربرد ندارد.
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درپیشین زمانه ها به معنای دگرگون کردن ودگرگون شدن بگردانیدن وبگردیدن را نیز بکارمی بردند .
همان گونه واژۀ تعین نیز که درعربی با دو یا  ،بر وزن تفعیل است  ،با یک یا نوشته می شود  .و
درگفتار هم می گوییم  :ته عین  ،نه تع یین  .از تعین نیز این ریختها را داریم:
۱ـ متعدی ( گذرا)  :تعین کردن و ساختارهای ساخته شدة معاصر مانند تعینات مامورین
۲ـ الزمی ( ناگذرا) :تعین شدن .
معنای تعین  ،معین کردن  ،به کاری گماشتن و مقرر کردن و معین شدن  ،به کاری گماشته شدن و
مقرر شدن است.
هرچند زیرتاثیر زبان عربی گاهی به تفکیک این دوکلمه سخنها گفته شده اند ،مگرزبان خود مشکل
را حل کرده است و خالف آیین زبان شناسی  ،براساس منشای کلمه دربارۀ وضع کنونی آن نباید
داوری کرد.
نواقص:
واژۀ نواقص رابه معنای کاستیها به کار می برند وآن را جمع نَقص می پندارند  .هرگاه مقصود جمع
نقص یا نقیصه باشد  ،جمع آن نقائص یا نقایص می شود  ،نه نواقص  .نواقص جمع ناقص است .
ناقص صفت است و به معنای ناتمام و نابسنده می باشد و نواقص  ،ناتمامها  ،نابسنده ها معنا می
دهد  ،نه کمبود ها وکوتاهیها.
سپاس گذاری یا سپاس گزاری :
سپاسگذاری ترک کردن سپاس معنی می دهد  ،نه ادای سپاس  .اگر خواست ما بیان ادای سپاس
است  ،با حرف زی باید بنویسیم.
بیتی هست در فرق نماز گزار با زی و نماز گذار با ذال:
نماز را بگزار ونیاز را مگذار
هزار لعنت حق باد بر نماز گذار
نمازرا بگزار یعنی نماز را اداکن ،نیاز را مگذار یعنی نیاز را رها مکن .هزار لعنت حق باد بر کسی
که نماز را ترک می کند.
پس شگرگزاری  ،برگزاری محفل ،سپاس گزار ،نمازگزار،خدمت گزار ،خدمتگزاری ،کارگزار،گزارش
و گزارشگر،همه با زی نوشته می شوند  ،نه باذال.
تنقید:
تنقید را به معنای سره کردن  ،برشمردن برتریها و کمبودها وسنجش به کار می برند .
این مصدرساختۀ فارسی زبانان است .درعوض تنقید جعلی دومصدردیگرهستند که می باید به همان
معانی به کار روند.
یکی انتقاد ازباب افتعال است که به سلسلۀ مصدرسازی ازمصدرهای عربی مصدرانتقادکردن را ازآن
ساخته اند  .اسم فاعل آن منتقد است و برخورد انتقادی  ،سخنان انتقاد گونه  ،انتقادآمیز
نیزازآن کاربرد دارند .
دیگری نقد که اسم فاعل آن ناقد است  .مصدرنقدکردن نیز از نقد که خود مصدرثالثی مجرد است ،
ساخته شده.
ازباب تفعیل  ،دستة واژه های مشابه داریم  ،مانند :تشریح کردن  ،تقدیم کردن  ،تحویل کردن ،
تصویب کردن  ،تحصیل کردن  ،تعمیم کردن  ،تدویرکردن  ،تقدیرکردن  ،تحریرکردن  ،تشکیل کردن ،
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تسکین کردن ،ت بدیل کردن  ،تحریم کردن  ،تعظیم کردن  ،ترمیم کردن  ،تکثیرکردن  ،تصویرکردن ،
تشویق کردن  ،تعویض کردن و... .
واژه های یادشده بدون ذکرفعل معاون « کردن » نیز همان معنایی را که می خواهیم انتقال می دهند.
درهرحال  ،در صورتی که بتوانیم با واژة فارسی آلش کنیم سودمندتر خواهد بود.
بازهم یک رای نبایسته :
جمله یی مختلط را در نظر بگیرید  .مانند این :
کتابی را که می پالیدم  ،یافتم  .این جمله از دو فقره ساخته شده است.
کتابی را می پالیدم.
آن کتاب را یافتم.
کتابی را می پالیدم ؛ فقرۀ پیرو است  .آن کتاب را یافتم ؛ فقرۀ پایه است .
درچنین جمله کتاب درهردو فقره مفعول صریح است  ،نوشتن« را »پس از کتاب درست است .
جملۀ دیگری چنین است:
کتابی را که تو گم کرده ای نزد من است  .این نیز جملۀ مختلط است ؛ ساخته از دو فقره:
کتابی را تو گم کرده ای ؛ فقرۀ پیرو.
کتاب نزد من است ؛ فقرۀ پایه .
چون درفقرۀ پایه کتاب مفعول صریح نیست  ،بل که نهاد است  ،برآن بنا « را» ی نشانۀ مفعول
صریح  ،پس از کتاب نمی آید و برآن بنا جمله چنین می شود :
کتابی که تو گم کرده ای نزد من است.
مثالی دیگر:
مهمانی که انتظارش را داشتیم ؛ امروز آمد .
مثالی دیگر:
تابلویی که رسم کرده بود  ،برندۀ جایزه شد .
سازگاری فعل وفاعل:
درزبان دری سازگاری فعل وفاعل ازبنیادهای دستوریست  .یعنی هرگاه فاعل یکی باشد فعل مفرد می
آید وگاهی که فاعل چندتا باشد ،فعل جمع به کار می رود.
به این جمله بنگرید  « :اعراب درافغانستان  ،درسرزمین جمشید وکی  ،آن چه به نام تمدن
وافتخارات بود ازبین بردوویران کرد ،تمدن وافتخارات که رونق وشکوه بشریت درسیاره ما به شمار
می رفت( » .ازسیطرۀ  ۱۰۱۱سالۀ اعراب برافغانستان  ،ص )۱دراین جمله به جای ازبین برد
وویران کرد  ،ازبین بردند وویران کردند باید به کار می رفت ؛ زیراواژۀ اعراب جمع است .
نکتۀ نظر :
این عبارت از خطاهای کمیاب است .شکل مروج آن نقطۀ نظراست  .نقطۀ نظر ترجمۀ پاینت آف
ویوی انگلیسی است .ونکته یک موضوع برجسته  ،تمام و فشرده را گویند .هرگزاین واژه مضاف
نظرواقع شده نمی تواند.
اسم فعلهای مرکب دوزبانی:
هرچند پیش ازاین هم بحثی حاشیه گونه دراین موضوع داشتیم  ،مگر دراین جا درازدامنتربه آن می
پردازم.
زبان برای فراخترکردن ظرفیت گویایی خود ازمصدرهای عربی  ،مصدرهای تازۀ نزدیک به فارسی
ساخته است ،مانند:
تبدیل کردن  ،ترمیم کردن  ،تشهیرکردن  ،تغیرکردن و تغیردادن  ،تحویل کردن  ،تقدیرکردن ،
تصویرکردن  ،تصدیق کردن ،تقویه کردن  ،تصفیه کردن ،تعبیه کردن  ،تجربه کردن  ،اختراع کردن ،

صفحه »3 « :

اعتبارکردن  ،اشتراک کردن  ،امتحان کردن وامثال آن را مردم برای نزدیکی به ذهن خود
ومعنادارترشدن آن مصدرهای عربی ساخته اند .هرچند آن واژه ها خود مصدراند ،مگر با کردن  ،این
اسم فعل مصدرساز مصدرهای دری ساخته شده اند .هم چنان که ازخنده خنده کردن  ،ازگریه گریه
کردن ،ازنوشته نوشته کردن  ،را نیز ساخته اند ،باآن وصف که خندیدن  ،گریستن ونوشتن را داشته
اند .
کاربردخودآن مصدرها  ،بدون واژۀ کردن نیزرواج دارد ،مانند  :وجه اشتراک ساالنه  ،نه اشتراک
کردن و نظام اشتراکی  ،دستگاه تصفیة تیل  ،نه دستگاه تصفیه کردن تیل  .مریض به تقویه ضرورت
دارد  ،نه تقویه کردن .انسان ازتجربه می آموزد  ،نه تجربه کردن .
همچنا ن مجادلة مالریا یعنی مجادله با مالریا  ،مباحثة یک ساعته  ،مقابلة نیروها  ،معاینة
بیمارومعاینه خانه  .مرافعه طلب شدن  ،مسابقة فتبال و دهها مثال دیگر .ازهمان شمار اند:
امتحان ازباب افتعال که ازآن روز امتحان  ،ازامتحان ترسیدن و امتحان دادن وامتحان گرفتن و دورة
امتحانی نیزساخته شده اند.
تبدیل سنوات ( سالها) ،که تبدیل شدن سنوات سالها نیز کابرددارد.تنویرشهرو تسکین خاطر.
به جای ترویج  ،رواج دادن و رواج یافتن فارسی شده را نیز بکار می برند.
سخنی دربرابر این واژه ها نداریم .درهرحال ،اگرکاربرد واژۀ فارسی و به خصوص واژۀ سادۀ فارسی
میسرباشد ،بهتراست که ازآن کارگرفته شود.
تقویه را قوت دادن وقوت گرفتن ( فارسی عربی ) ساخته اند .دربرابرآن نیرودادن ونیروگرفتن را هم
داریم .پاالیش که به جای تصفیه رواج یافته است .وآالیش ضدآن است .
آزمایش وآزمون به جای تجربه وامتحان هردو درنوشته ها آمده است.
بنیادنهادن وپی افگندن به جای تاسیس کاربرددارد .چنان که فردوسی گفته است:
پی افگندم از نظم کاخی بلند
که از باد و باران نیابد گزند
دگرگون کردن به جای تغیردادن ودگرگون شدن به جای تغیریافتن.
انگیختن به جای تحریک می تواند به کاربرود .ازآن  ،انگیزنده  ،انگیزه ،انگیخته ،انگیزش ساخته
شده اند.
این بحث کوتاه ضمنی تنهابرای اشاره به کارکردزبان دری برمصدرهای عربی اینجا آمده است و
برای جلب توجه به این عرصۀ زبان .گره موضوع آن جاست که افزایش مصدرهای مرکب درعوض
مصدرهای سادۀ فارسی امکان واژه سازی را درزبان کاهش می دهد ،یعنی زبان را ازنگاه زایایی
ناتوان می سازد.
***
داکتر اسدهللا « حبیب »
بازگشت به صفحه اصلی
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