
  

  

  

  

  

  هاي مركب و در غناي گنجينة لغات فارسي  نقش بن مضارع در ساخت واژه
 

 تهمينه رستم اواپروفسور 

  دانشگاه دولتي باكو

  
  

  جستن زمن و هدايت از تو      اي عقل مرا كفايت از تو
 لغات فارسي است و آنهم به حساب امكانات ةچون موضوع بحث ما يكي از طرق غناي گنجين

طور مختصر چند  ه، بايد قبل از همه چيز دربارة ترقي و انحطاط زبان باستبان داخلي خود اين ز
  .كلمه بگوييم

شناسي معلوم است، زبان زادة ذهن آدمي است و خارج از  كه از علم تاريخ زبان و زبان چنان  
جور سختي و سستي، پستي و بلندي زندگاني  بنابراين هر. چ زباني وجود نداردجمعيت هي
م ئگونه كه زندگي جمعيت دا  يعني همان؛ترقي و انحطاط زبان يكسره تأثيري داردجمعيت در 

هنگ و اهميا اي است كه   آيينهكند زبان نيز همچون حركت و پيشرفت ميتبديل و تغيير و 
را در خويش منعكس  رات آنيتر از آن تمامي تحوالت و تغي زمان با جمعيت و يا كمي لنگ هم
، ها هاي جديد، تركيب  واژه،ن نيز دايم بسته به ترقي و پيشرفت جمعيت يعني در زبا؛نمايد مي

ها و  آيد و در برابر آن قسمتي از واژه اي پديد مي  و حتي قاعدة دستوري تازهها اصطالح
روند و در رديف  يي كه زندگي حاضر نياز به كاربرد آنها ندارد از بين ميها اصطالحات و تركيب

ظه نمود كه وقتي اسلحة توان مالح عنوان شاهد مي به. گيرند جاي ميهاي متروك و مرده  واژه
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ها و  زمان نام  ي نبرد خارج شد و همها  ديگر اسلحة سرد از ميدان، اختراع شد و اتميآتشين
توان به  اصطالحات مربوط به اسلحة سرد نيز از كاربرد در زبان افتاد و فقط در متون تاريخي مي

 ،يدنور نهاي علوم فني و كيها  همچنين با اختراعات و اكتشافات در رشته.ها برخورد كرد آن نام
پيما،  ، موشك قاره)فضايي(نورد، سفينة كيهاني  نهاي جديد مانند فضانورد، كيها ها و تركيب واژه

 و تركيب جديد وابسته به ترقي و  وتر، اينترنت، ديسكت، فاكس و صدها واژهيپامانداز، ك موشك
  .اند  و حق كاربرد كسب كردهوارد به زبان ،اختراعات علوم

ي مضارع و ماضي ها خصوص بن ه ب،طور كلي نقش افعال هسازي زبان فارسي ب در روند واژه  
ترين شركت خود در روند  جانبه  ترين و همه افعال با فعال. آنها را بايد به دقت و نظر رساند

 ،ت اين زبان در مقايسه با اجزاي كالم ديگر و بدين طريق در فرايند غناي گنجينة لغا،سازي واژه
  .كنند اي كسب مي جايگاه ويژه

عبارت ديگر مصادر تام و مرخّم ساده و مشتق   بهو گفتني است كه از يك طرف خود افعال   
گذشتن و گذاشت، گذشت : مثالً ؛گيرند  در گنجينة لغات جاي معيني مي به خودو مركب خود

ي ماضي آنها با شركت در ها ي مضارع و از طرف سوم بنها ر بناز طرف ديگ.  درگذشتن وكردن
هاي جديد مشتق و مركب متعددي، در غناي مجموعة لغات اين زبان  فرايند ساختن واژه

توان اشتقاقات فعل سادة گذشتن را كه  عنوان نمونه مي به. كنند ي اجرا ميا سزا و ويژه هي بها نقش
، سرگذشت، گذر، گذراندن، گذرا، گذران، گذرنده، ، گذشتني گذشت، گذشته: عبارتند از
توان  ميهمچنين از افعال ديگر .  گذرگاه نشان داد وگذرگاه، گذرنامه، رهگذر، زودگذرگذراننده، 

واژه مشتق و مركب ) سي (٣٠ از ان داد كه از هر يك از آنها بيشرا نش» دانستن« و »ساختن«فعل 
ن در گنجينه لغات فارسي جاي گرفته و در زبا  هر يكشود كه داراي معناهاي مستقل ساخته مي

  .استزندة امروزة فارسي متداول 
معناي ) ٢معناي واژگاني، ) ١ :استطور كلي داراي دو معني  هبن مضارع افعال فارسي ب  

 ولي گروهي از آنها به موازات داشتن ،هاي تمامي افعال فارسي معناي دستوري دارند بن. دستوري
، سوز، شمار، درو، دو، گذر،  توان، سزاهاي  واژهمثالً.  واژگاني نيز دارندي معنا،معناي دستوري

  :مثالً. روند كار مي توان نشان داد كه هر يكي از آنها در معناي مستقل به  شكاف را مي وشكيب
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  )حافظ (بينم همه از نظــر لطــف شما مي اين   دل، اشك روان، آه سحر، نالة شـبسوز
  )فخرالدين اسعد(كزو كي سود باشد كي زياني    آسمــــانيشمــــارد از يــــبپــــرس
 افزايش و كاهش توانراحتي   همالت بازار و در دست داشتن پول كالن بادولت با ورود مع  

  .)جم روزنامة جام(نرخ دالر را دارد 
 كاربرد الذكر افزون بر داشتن معناي واژگاني مستقل و ي مضارع افعال فوقها يك از بنهر  

كار   معناي دستوري نيز دارند كه در ساختن زمان حال و مضارع التزامي و وجوه افعال به،جداگانه
  .بگيريم از اين حادثه نتيجه توانيم مي. سوزد ميدلم به حال آنها : مثالً. روند مي

عبارت   به. ي مضارع آنها فقط معناي دستوري دارندها هستند كه بنهم گروهي از افعال   
بين، نويس، آي، : مثالً. يگر، آنها معناي واژگاني ندارند و مانند كلمة مستقل قابل كاربرد نيستندد

كه يا با هنگامي سازي  ي مضارع در روند واژهها اين قبيل بن.  خوان ونشين، كن، زن، پرس، شنو
معناي شند ساز معيني قبول كرده با هاي ديگر تركيب شده باشند و يا پيشوند و پسوند واژه واژه

  ونشين، واكنش، زنند زن، نابينا، هم نويس، خشت دوربين، خوش: مانندكنند،  جديدي پيدا مي
  .هاي مشتق و مركب صدها شاهد آورد توان از اين قبيل واژه  مي.آينده
 تمامي آنها در نه،هاي مضارع افعال داراي معناي واژگاني هستند يا  نظر از اينكه بن صرف  

چون دربارة كلمات مشتقي ( كنند طور فعاالنه شركت مي ههاي مشتق و مركب ب اژهفرايند ساختن و
 اينجا ، اين سطور بحث شده استةشوند در مقالة ديگر نويسند  بن مضارع افعال ساخته مياكه ب

  ).شود  بحث ميشوند ساخته ميبن مضارع افعال با هاي مركبي كه بالواسطه  فقط دربارة واژه
كار  ندرت مانند جزو اول به  هعال در تركيب غالباً مانند جزو دوم و بي مضارع افها بن  
گيرند مطابق معيار و مالك  هاي مركبي كه بالواسطه با شركت بن مضارع شكل مي واژه. روند مي

: مانند ؛شوند جاي كلمه تلفظ ميههم باالي آخرين   يك تكيه آن، باهاي مركب گيري واژه شكل
  .انداز  خاك وبين ، نيكوردوهنك ،گرد، جهانپرست ميهن
هاي مركب نقش  گيري واژه ي مضارع افعال نه تنها در شكلها بايد خاطرنشان ساخت كه بن  

 .اي دارد زمان در كسب معنا و مفهوم جديد آن واژه نيز جايگاه ويژه ه هملككنند، ب مهمي بازي مي
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 ساخته روش، بر اساس دو گيرند هاي مركبي كه با بن مضارع فعل شكل مي واژهطور كلي  به
  :شوند مي
و ( پيوند دستوري اعبارت ديگر در بين اجزاي تركيبي آنه شوند، به طريق مجانب تركيب مي به. ١

  وافروز، دورانديش بين، خيرخواه، دلنشين، جهان پيكرساز، نيك:  مانند؛رود كار نمي به) يا ميانوند
  .باالتر

 شواهد مربوط به .رود كار مي به) و يا ميانوندها(ي دستوري در ميان اجزاي تركيبي آنها پيوندها. ٢
  :اند هاي مركب كه به طريق مجانب ساخته شده واژه
  وگيرگير، خيزخيز، بندبند: ، مثالًهاي مركب ساخته شده از تكرار بن مضارع يك فعل واژه) الف

  .داردار
  )المعي (گيرگير از نهيب  وداردارآب او گردد چو سنگ و سنگ او گردد چو آب      از نهيب 

  )مولوي (خيــزخيـــزمن كه خصــــم هم منـــم انــــدر گـــــريز       تا ابد كار من آمد 
وجود  هاي مركب به  واژه، تحت يك تكيه،ي مضارع افعال مختلف نيز پهلوي هم آمدهها بن) ب
  .ربا  آرام وفرسا، بندگشا سوزآور، توان: ثالًم. آورند مي

  )مولوي (بندگشابندة خود را بنما      لطف تو كو؟ اي همه خوبيگويم كان
 است، تبديل به يكي از امثال و حكم سينما شده فرسا توانشدت  ه فيلم كُمدي، باينكه ساخِت

  .)جم جام... (است 
» توانستن«از فعل فرسا  و توان» بستن« از فعل بندگشاگفتني است كه در شواهد مزبور چون   

كار  به سخن ديگر، چون آنها مانند اسم هم به (اند جاي اسم آمده ستقل دارند و بهمعني واژگاني م
آنها  كاربرد گرنهاند و كار رفته جاي جزء اول به الذكر به هاي مركب فوق  در ساختن واژه)روند مي

  .بود پذير نمي هاي مركب امكان در تركيب اين قبيل واژه
آيد  وجود مي  يكسره از بن مضارع افعال به،يدكأبايد خاطرنشان ساخت كه وجه امري ت) ج
هاي مركب شركت  روند و آنها نيز در ساخت واژه شمار مي اي به زمان جمله امري يك كلمه هم
به دوم شخص مفرد يك ) اي امري و يا جملة يك كلمه(كه از تكرار وجه امري   چنان؛كنند مي
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وم شخص مفرد افعال مختلف نيز فعل، همچنين به طريق پهلوي هم آمدن وجوه امري به د
  :مثالً. شود هاي مركب ساخته مي واژه
بدو بدو، :  به دوم شخص مفرد،هاي مركب ساخته شده از تكرار جملة امري يك فعل واژه) الف
   ....بخور و  بچاپ، بخور بزن، بگير بگير، بچاپ  بزن 
در  مهم يها  و مالكهار اشاره شد كه يكي از معياآغازي مقاله به اين نكتههاي  در صفحه  
 بنابراين است،همانا تلفظ آنها تحت يك تكيه در باالي آخرين هجا هاي مركب  گيري واژه شكل
صورت هر يك   اين شوند واال در غير تلفظ ميتكيه هاي مذكور مثل يك كلمه تحت يك  واژه

  . شوند اي به دوم شخص مفرد نمي اجزاي آنها جز به جملة امري يك كلمه
 هاي هدر اين جمله هر يك از واژ. »احمد، بدو، بدو كه تا حركت قطار برسي«: سه كنيممقاي  

 اما در .اي است  جملة امري يك كلمهكدامجداگانه تكيه در روي هجاي اول دارند و هر » بدو«
  :جملة زير

، »شتاب با« معناي ،در اين جمله» بدو بدو«واژة . » رفت كه تا حركت قطار برسدبدو بدواحمد «
  .دارد و يك واژة مركب است» عجله با«

  : شواهد ديگر
  )نجفي(» ... آمدند در اتاق شاباجي بزرگه بدو بدو ها قراول«
  )نجفي. (» استبزن  بزني ها واهللا، بهتر از اين فيلم... فيلم عشقي «

 نيز )از افعال مختلف( امر دوم شخص مفرد كار رفتن فعل با بههاي مركب  اين قبيل واژه) ب
   ....ببند و  بپاش، بگير بيا، بريز بخند، برو برگرد، بگو بكوب، برو بزن: مثالً. آيد وجود مي هب
 »...شد  نشين هم مي شد و مجلس  وكيل هم مي،بيا بروگفتند دموكرات شده و بدون  مي... «
  ).زاده جمال(
  )المثل ضرب( .»خانة داماد خبري نيست) بكوب است (بكوبه بزنخانة عروس «
: مثالً. آيند نيز مي) نهي(هاي مركب در شكل انكار  قبيل واژهاين  دوم ءد يادآور شد كه جزباي

: مثالً. روند كار مي به» به«و گاهي هم اينها بدون سرافزودة ...  ، بخورنمير)بگونگو(بگومگو 
  ...مكن و  ، كن)خواه نخواه( ناخواه خواه
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ــي   )اميرخسرو(ركت نغز بود، ني سخن ني ح  كـــن مكـــنان را به گـــه ــادب  ـب
 »... رهبر اين مسلك خواهد شد ناخواه خواهدانست كه خود او به گروه جوانمردان بپيوندد،  مي«
  )»شناخت ايران«مجلة (

كه در وجود دارد هاي مركبي  هاي باال، در زبان فارسي تعداد زيادي واژه افزون بر گفته  
دهند كه اجزاي  اي را تشكيل مي ويژهگروه همانا و رند گنجينة لغات اين زبان جايگاه ويژه دا

  .از بن مضارع فعل و يكي از اجزاي كالم مختلفاست تركيبي آنها عبارت 
با كمك  كه فقط به اين نكته اشاره كردتوان   مي،عنوان نمونه و شاهد با استفاده از فرصت، به  

گير،  د جهانگير، عالمگير، دستمانن( جديد  ةبيش از شصت واژ) گير(بن مضارع فعل گرفتن 
 لغات فارسي جاي ةدر گنجين)  گيره وگير، گيرنده گير، غافلگير، خون يگير، دامنگير، ناخنگير، پ آب

اند   بن ماضي و مصادر تام و مرخم همين فعل ساخته شدها كمكهايي كه ب اگر واژه. اند پيدا كرده
هاي ساخته  پس، اگر واژه. شود  مي شاملرارا به آن بيفزاييم بدون شك حدود صد واژة جديد 

هاي جديدي كه  صورت تعداد واژه  در اين،رسد به صد مي) گرفتن(شده در زمينة فقط يك فعل 
در اين زبان . رسد بدون ترديد به هزاران ميساخته شده است  افعال ديگر فارسي تركيب بادر 

 يك در تركيب بان مضارع افعال كه ب سازي هم وجود دارد چنان فرايند برعكس اين روش واژه
افروز،  دلربا، دلبر، دلبند، دل: هاي در تركيب» دل«:  مانند.سازد اسم بيشتر از پنجاه واژة تازه مي

  .انگيز  دل وآرا، دالرام، دلكش، دلخراش، دلجو آور، دلگشا، دلگير، دلفريب، دلخور، دلنواز، دل دل
آور،  با، دلدلبر، دلر: هاي مركب مانند ژه واست بگوييم كه گروهي از اينجا به: حاشيه  
  . روند كار مي آرا به جاي اسامي خاص نيز به  دل و دلكش،افروز دل

مانند )  فعلجز به(كالم  اجزاي مختلف بهي مضارع افعال ها سازي فارسي بن در روند واژه  
  .رندآو وجود مي هاي مركب به  ضمير و قيد پيوسته تعداد زيادي واژه، عدد،اسم، صفت

تواند به معناهاي مختلف  شود مي ساخته مي» مضارع   بن+اسم «از تركيب كه  مركبيهاي واژه. ١
  .رود كار   به)از آن جمله اسم فاعل و اسم ابزار(
شكن، پيكرتراش،  آهنگساز، جهانگير، هيزم: مثالً). كنندة كار(معناي اسم فاعل   به-١ -١

  . دادرس ونورد، جهانگرد شناس، كوه زبان
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  .»گردند رهسپار مي) اصفهان( زيادي به سوي آن جهانگردان«
  )جام جم( .»...روز خوبي نداشت ... شان   خارجيبازيكنآن روز «
انداز، گرماسنج، بادسنج،  كش، گردگير، خاك پاشنه: مثالً. روند كار مي معناي اسم ابزار به به -١ -٢

  .ران  كشتي وقندشكن، باربر
  )حافظ (انداز خاكپيشتر ز آنكه شود كاسة سر   طربنـــاك اندازخيز در كاســـة سر آب 

  .»كش پاشنهبفرماييد، آقا، اين همان كفشي است كه فرموديد، اين هم «
 معناي دقيق خود را وابسته به محل كاربرد و ، فرمول مزبوراهاي ساخته شده ب گاهي واژه  

 گردگير هم معناي اسم  وچين بذرافشان، پنبه: كنند مثالً ها در داخل جمله كسب مي احاطة واژه
كنند و هم   بيان مي)»گيرد آنكه گرد مي«، »آنكه پنبه چيند«، »افشاند آنكه بذر مي«يعني (فاعل را 

وسيلة آن پنبه  كه به  چيزي«، »افشانند وسيلة آن بذر مي آنچه به «مانند(رسانند  معناي اسم ابزار را مي
  .)»گيرند ن گرد ميآوسيلة  چيزي كه به«و » چينند مي

: مثالً. كنند الذكر معناي صفت را بيان مي اساس فرمول فوق هاي ساخته شده بر برخي از واژه  
  .آزار  مردم وفرسا افروز، جگرسوز، طاقت ين، شبدلنش

  )سعدي (رآزا به از آدميان مردم    ـردارباربـ رانــو خـگـــاوان 
معناي اسم فاعل  توانند هم به ها وابسته به محل كاربردشان مي گاهي بعضي از اين قبيل واژه -١ -٣

  .رو  پياده و)رهرو(رو  ، راه)گذر ره(راهگذر : كار بروند مثالً به) آلت(معناي اسم ابزار  و هم به
  :علمعناي اسم فا به) الف

  )پروين(ات از سينه برآيد شرري  كه به هر ناله  ريـم باخبــ از حال دلرهگذرگويي اي 
  )الهوتي (» آزادراهروراه شد باز و «

   :مثالً. روند كار مي  جايگاه هم به ومعناي مكان  راهرو به وهستي رهگذر( ي فوقها واژه) ب
  )پروين(ي هيچ بدنـام مكــن خود را برا  ي دارمـ چون منـــگـــذرـرهمنــه در 

  )سخن (»رفتيم مي...  درازي راهروزنان از  با هم قدم«
معناي دهليز را » راهرو«گذرم و در مثال دوم  يعني جايي كه من از آنجا مي» راهگذار«در مثال اول 

  .كند بيان مي
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تر اين قبيل كلمات  دادن معناي دقيق توان گفت كه تشخيص و تميز طور خالصه مي هپس، ب  
تر خودشان را فقط وابسته به  ها معناي دقيق پذير نيست زيرا اين واژه در خارج از جمله امكان

  .كنند محل كاربرد و در داخل متن كسب و بيان مي
: مثالً. آيند ي مي كه بن مضارع فعل قبل از اسامكنيم هايي برخورد مي گاهي هم به واژه  

  . گريزجاي وخيزآب، گريزپا
  تاب است م پرــكه دلي بر كف من نه ــم

  )سيدحسن غزنوي( چون سيماب است گريزپايوين عمر         
  ريزجايــگد از ـــدي چو باز سفيــباز آم
  )سيدحسن غزنوي(دي چو شير سيه در شكارگاه ـــباز آم        

كند صفت است و در بيت  بيان ميرا چون معناي چگونگي و عالمت » گريزپا«در مثال اول واژة 
  .كند اسم مكان را بيان مي» گريزجاي«دوم 
نويس،  نويس، پاك خوش:  مثالً.» بن مضارع+صفت «از تركيبهاي مركب ساخته شده  واژه -٢

  . بدخواه ورو بين، سختگير، كج  بدگو، باريكخواه، نيك
  .»... و هنرمند بين باريكبيهقي در بيان وقايع مانند نويسندة «
  )روزنامة ايران(. » بودندخوشبين منطقه كارشناسان نسبت به نتيجة عمليات در اين«

  )فردوسي (ر تيبدخواهتوان بر دل و جان     ز هر بــد تو باشــي مرا دستــگير
  : مثالً. كار روند توانند مانند اسم فاعل هم به هاي مركب مي گفتني است كه اين قبيل واژه

  كه نرنجـــد ز حرف راست  كو در زمـــانه آن
  )پروين( سخن از راستي چه سود؟ كجروانپروين، به         

ريز،  يك: مثالً. آيند وجود مي به»  بن مضارع+عدد« قالب اساسهاي مركبي كه بر  واژه -٣
  .خواه  زياده وخور ياب، بسياردان، كم انداز، كم يكتاپرست، شش

  )ابوالحسن نجفي (»زد  حرف مييكريزجنبيد و  لبش متصل مي«
  )نسيمي(، همچو ما يكي كميابندعاشق روي تو   ـا يكيـان گرچه بسيارند ما از آنهـعاشق

  .گيرند طور كلي در رديف صفات مركب و گاهي هم قيد مركب جاي مي هاين قبيل كلمات ب
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سازي  گونه واژه اجزاي كالم در اينديگر  را هم يادآور شد كه عدد در مقايسه با نكتهبايد اين 
  .كند نسبتاً كمتر شركت مي

نيز كمابيش » بن مضارع+ ضمير«اساس قالب  هاي مركب ساخته شده بر واژهدر اين زبان به  -٤
سازي نه همة انواع ضمير بلكه فقط ضمير تعيني از آن جمله  گونه واژه در اين. شود برخورد مي

نما،  تنخودپسند، خودخواه، خودنما، خويش: مثالً. كند  خويشتن شركت مي وخود، خويش
  .دشكن خو ونما پرست، خويشتن خويشتن
   را خويش نيامد مدح خويش از ديگرانخودشكن

  )كليم( از ابلهي خود كند تحسين خويش خودپسند          
  )مولوي(مادر گرگ شيـــر نــر زايــــد   دــا گنجـــ كجبين ويشــخق در ــعش

  )نظامي (سوز خويشتنگر من خود چراغم   ش بـــرميــفروزـبه حشــوي چنــد آت
نيز در زبان فارسي به اندازة كافي وجود » بن مضارع +قيد« فرمول اساسبركلمات، ساخته شده . ٥

بين، باالنشين،  بين، دوربين، زودگذر، تيزپز، تيزرو، تندرو، پيش نزديك: مثالً. دارد و متداول است
  . زودرس وديرگداز
ـدباالنشيـــندر ازل     بوديـــم گـــويي تا اـب
  )اهللا ولي نعمت(كشد  ميرسد ما را به باال  جذبة او مي          

   ...تيــزتـــازدو اســـب گرانمــايه و     دگر موبدي گفت كاي سرافراز
  )فردوسي(همي رفت با او بسي رزمساز     تندتــازنشســت از بر بـــارة 

هاي دوم و سوم تيزتاز و تندتاز صفت فعلي مرخم  در بيت اول باالنشين اسم فاعل است، در بيت
  .هستند
هاي  است كه فرايند غناي گنجينة لغات هر يك از زباناثبات رسيده شناسي به  اندر علم زب  
  :گيرد طور كلي در زمينة دو مسير صورت مي هزنده ب

  . امكانات خارجياز راه -٢ امكانات داخلي خود زبان؛ از طريق -١
ساس  برا)هاي مشتق و خواه مركب باشد خواه واژه(سازي  امكانات داخلي زبان يعني واژه  
گذشت، (» گذشتن«از فعل فارسي : مثالً. گيرد ها و وندهاي منسوب به خود زبان صورت مي واژه
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گذشته، گذشتگان، گذرگاه، : مانند(هاي مشتق  براساس قواعد دستوري اين زبان واژه )گذر
  .شود  ساخته مي)...مانند گذرنامه، راهگذر، زودگذر و (هاي مركب   و واژه)گذرنده، گذران، گذرا

نشين، ثابت  گذار، حاشيه هاي مشتق مانند ثروتمند، خطرناك، خطاكار، خراج و اما، واژه  
گو،  بين، حقيقت گزار، حقيقت شناس، حق آفرين، خطابخش، حق كردن، به ثبوت رساندن، مشكل

هاي مشتق و مركب در مجموعة لغات  از اين قبيل واژهديگر  موردفرما، حكمران و صدها  حكم
اساس قواعد دستوري زبان فارسي  نظر از اينكه اين قبيل كلمات بر صرف.  هستندموجودفارسي 

 زيرا، اگر از تركيب ؛دهد خوذ از عربي تشكيل ميأهاي م  مغز و ماية آنها را واژه،اند ساخته شده
  .رود كلي از بين مي ه عربي آنها را جدا كنيم، معماي مورد نظر بءهاي مركب مزبور جز واژه

 در تركيب با ههاي مأخوذ از زبان عربي خواه جداگانه و خوا واژه د بگوييم كه وامپس جا دار  
توانند مانند  اند كه مي  لغات اين زبان چنان جاي محكمي كسب كردهةهاي فارسي در گنجين واژه
... ي مضارع افعال اين زبان و ها الذكر هم با وندهاي منسوب به فارسي و هم با بن هاي فوق نمونه
  :شواهد. اي بسازند ب شده كلمات تازهتركي

  )حافـظ(اند    كسي حســن و مالحــت به يار ما نرســد   به جلوه آمدهفروشان حسناگر چه 
ـش داد مرد    )امير خسرو(ام در حكمت خويش      كزين سان خواندهانـديــش حكمــتجواـب

قلب پزشكان و بيماران  باالي جراحي ةشورهاي ديگر از جمله امريكا هزينو در برخي ك«
  )جم جام. (» استآفرين مشكل

ـد بخشنـــدة دستـــگيرخـ   )سعدي(پذير   پوزشخطابخشكريم     ــداوـن
تواند عالمت  مي» بن مضارع+ واژه عربي «از طريقهاي ساخته شده  بايد يادآور شد كه واژه  
ناشناس،  ناپذير، حق امكان: كار روند، مثالً  منفي بهمعناي بهرا قبول كرده  )نا، نه( فارسي نهي
  . حكم ناپسند وناپذير نشنو، جبران ناشنو، حرف ناپذير، حرف لخل
 ناپذيري جبرانعام تيمور در امان نماند و ضررهاي  از گزند حمالت مغوالن و قتل... اصفهان نيز «

  )نقشه راهنماي شهر اصفهان. (»به آن وارد آمد
  )حافظ( گوي چوگان شما ناشناسان حقكاي سر ـگو         ، با ساكنان شهر يزد از ما بـاي صبــا
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به استثناي » بن مضارع فعل+ اجزاي كالم «از طريقهاي مركب ساخته شده  به تمامي واژه  
اي ي -ساز توان پسوند واژه مي» بن مضارع فعل+ هاي مأخوذ از عربي واژه وام«اسامي ابزار، و 

آزاري،   دلنشيني، جگرسوزي، مردم: مثالً؛اختافزود و از آنها اسامي معنا س) ي(مصدري 
پرستي،  خواهي، خودنمايي، خويشتن گيري، كميابي، پرگويي، زياده بيني، سخت خواهي، باريك نيك
  .ي حكمران وپسندي شناسي، تحقيرآميزي، مشكل قبكوبي، ح بزن

  )حافــظ (به هـواي سر كوي تو برفــت از يادم حور و لب حوض         دلجوييساية طوبي و 
  )نظامــــي(سخنـــهاي باريــــك يـــافتـــي         چـــو بشنـــاختــــيبينــي باريــكبه 

  )حافظ(آزاري است  كه رستـگاري جاويد در كم         دلش به نــاله ميازار و ختــم كن حــافظ
  )حافظ(رويم   ميدهنـــد كه پرورشـــم مي چنان       خــودروييمكن در اين چمنم سرزنش به 
  )نظامي(كه امـــروزي در اين منظـــر نشينــي       بينـــي پيـشصـــواب آن شــــد ز روي 

  )حافظ(دست زدم به خون دل بهر خدا نگار كو         گلم نيسـت تحمل اي صبافروشي حســن
 بن +ماس(دلجو : هاي مركب كه عبارتند از شود واژه  شواهد مزبور ديده ميدركه  چنان  
 بن +ضمير(، خودرو ) بن مضارع+دقي(آزار  ، كم) مضارع  بن+صفت(بين  ، باريك)مضارع
پسوند ، ) بن مضارع+واژه عربي وام(فروشي  و همچنين حسن)  بن مضارع+قيد(بين  ، پيش)مضارع
  .اند قبول كرده به اسم معنا تبديل گشته) ياي مصدري(» ي«ساز  واژه

همي را مسازي زبان فارسي چنان نقش  ت كه فعل در فرايند واژهتوان گف  نتيجه ميعنوان به  
 زيرا كه هم بن مضارع، هم ؛اجزاي كالم قابل مقايسه نيستديگر كدام از  كند كه با هيچ بازي مي

بن ماضي، هم مصادر تام و مرخم افعال با شركت خود در روند ساخت صدها، شايد هم هزاران 
  . كند آنها را ايفا مي» زمغ« نقش ، مشتق و مركب جديدةواژ

» درخت بزرگ و شاخسار«از » شاخة كوچكي«در اين مقاله موضوع بحث ما فقط پيرامون   
زبان فارسي فقط دربارة در يعني از قواعد متعدد و رنگارنگ موجود در روند ساخت واژه آن 

ا بن كالم بمختلف اجزاي ) بدون شركت پيوند دستوري(بندي مجانب  ساخت به طريق تركيب
  .اند وجود آمده فرمول مختلف به) ١٣(مضارع افعال بود كه در زمينة سيزده 

  ... .، نشين گذار، گوشه آويز، بنيان رهگذر، دلسوز، دست= » مضارع  بن+اسم« -١
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   . ...،ايپگريزپا، خيزآب، گريز= »  اسم+بن مضارع« -٢
   ... .،بين نويس، نيك بلندپر، بلندگو، پاك= »  بن مضارع+صفت« -٣
   . ...،انداز، بسياردان يكريز، كمياب، شش= »  مضارع  بن+دقي« -٤
   . ...،پرست، خودنما خودخواه، خويشتن= »  بن مضارع+ضمير« -٥
  =»  بن مضارع+فعل« -
   . ...، داردار، گيرگير، خيزخيز:تكرار بن مضارع يك فعل -٦
   . ...،ير، بندگشافرسا، بندگ توان: ي مضارع افعال مختلفها  هم آمدن بنبا -٧
   . ...،بچاپ بزن، بچاپ بدوبدو، بزن: تكرار وجه امري دوم شخص مفرد -٨
   . ...،برگرد بروبيا، بريزبپاش، برو:  هم آمدن وجه امري افعال مختلفبا -٩
   . ...،مكش مكن، كش بگومگو، بكن: امر و نهي دوم شخص مفرد يك فعل -١٠
   . ...،يرنمبخور : تلفامر و نهي دوم شخص مفرد افعال مخ -١١
   . ...،بين، زودگذر، تيزرو، پيشرو  نزديك:» بن مضارع+قيد« -١٢
خوذ از عربي نيز أهاي م واژه  وامهتوانند ب ي مضارع ميها الذكر بن ي فوقها افزون بر فرمول -١٣

  : هاي مركب بسازند  واژه،پيوسته
   . ...،پذير شناس، امكان گشا، حق مشكل) ١
   . ...،ناپذير پذير، جبران ناشناس، امكان حق: آيند اي مركب در انكار هم ميه اين واژه) ٢
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  .۱۹۷۱، مونيخ، ۲۵ شمارة كاوه، مجلة »فعل«، شفائي -
  .۱۳۷۴، تهران، ۳ -۴ ة فارسي و آيين نگارش، دستور زبان فارسي، شمار-
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  . ۱۳۷۴، تهران، ۵ فارسي و آيين نگارش، دستور زبان فارسي، شمارة -
 ،)پژوهشگاه( مطالعات و تحقيقات فرهنگي ة مؤسس، تهران، امروزتقاقي واژه در فارسيشساخت اايران،  كلباسي، -

۱۳۷۱.  
  .۱۳۴۶ ،، تهراندستورنامه در صرف و نحو زبان فارسي  محمدجواد، مشكور،-
 ة مؤسس،، تهران در زبان اوستا و فارسي باستان و فارسي كنونييي ايرانها راهنماي ريشة فعل  محمد، مقدم،-

  . ۱۳۴۲ مطبوعاتي علمي،
  .۱۳۵۴ جلد دوم، چاپ سوم، تهران، تاريخ زبان فارسي،  پرويز،ري،ناتل خانل -
   .۱۳۴۸، تهران، »روش نو«، دستور زبان فارسيپرويز، ناتل خانلري،  -
  .۱۳۵۴ جلد دوم، تهران، شناسي و زبان فارسي، زبان ،پرويز ناتل خانلري، -
  . ۱۳۷۳  مركز نشر دانشگاهي،،ان تهر،هاي زبان فارسي ريشوا فرهنگ د:غلط ننويسيمابوالحسن،  نجفي، -
، الدين همايون فرخ د، به كوشش ركن، هفت جلد در يك مجلدستور جامع زبان فارسيعبدالرحيم، همايون فرخ،  -

  .۱۳۳۷ علمي، ،تهران


