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دکتر عباسعلي وفايي
استاد دانشگاه عالمه طباطبايي

چکيده
این مقاله با بهکار داشت تعریفهاای پایاهای و بازنماایی و نماود و نقاد آرای دستورنویساان و
دستور دانان به طرح اندیشهای نو و تازه در این زمیناة سااختمان فعال مایپاردازد و آن را باا
نگاهی جدید توصیف و مطالعه ،و با این روش آموزش ساختمان فعل زبان فارسی را نیز آسان
میکند.
کليدواژهها :دستور زبان ،فعل مرکب ،فعل ساده ،ساخت فعل فارسی
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تاریخ دریافت مقاله 9310/90/4

تاریخ پذیرش مقاله9312/4/92 :

مقدمه
فعل یكی از مقوله های دستوری زبان فارسی است .مباحث فراوانی درزمینة فعل مطارح
میشود .تقریباً موضوعات مربوط به فعل از دیگر مقولههای دستوری بیشتر اسات و باه
همین مقدارم ابهامهای فراوانی نیز هنوز دربارة فعل وجود دارد که نیازمند بررسی علمی
و دقیق است .بحث در زمینه های وجاه فعال ،گاذر فعال ،همكارد فعال ،نقاص فعال،
ساختمان فعل و غیره هنوز نیازمند پژوهشهای دقیق و علمی است تاا پاساخ روشانتری
نسبت به دادههای موجود ارائه کند .از آن میان موضوع ساختمان فعل از مساائلی اسات
که اختالف نظر زبان پژوهان و دستورنویسان درایان بااره زیااد اسات؛ ایان تفاوتهاا و
چندگانهنگریها پراکندگی در آموزش و توصیف فعل را در میان یاددهندگان و یاادگیران
موجب شده است .در این پژوهش ضمن نقاد آرا و اندیشاههاا در ایان زمیناه بناسات
روشی نو در این مورد ارائه ،و با استدالل علمی از آن دفاع شود؛ اما پیش از پرداخت به
موضوع اصلی به اختصار به برخی مسائل مقدماتی اشاره میشود.
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الف( زبان فارسي ،زباني ترکيبي است
بررسی مقوله های زبان فارسی نشان مایدهاد کاه باه اساتثنای واژههاایی کاه در دورة
نخستین یا تكوین زبان فارسی ایجاد شده ،واژههای ساده رشدی در ایان زباان نداشاته
است.از این واژگان به عنوان پایهواژه در ساخت واژههاای فاراوان زباان اساتفاده شاده
است؛ به عبارتی دیگر مقدار واژههای ساده زبان فارسی در تمام مقولههای زبانی در حد
نازل و شمار ناچیزی است .فعل زبان فارسای نیاز در سایر تااریخی خاود از سااده باه
ساخت مرکب گسترش یافته و ساختهای نخستین و ساادة آن در مقایساه باا سااختهای
مرکب در حد محدودی است تا جایی که میتوان آنها را شمار کرد در حالی کاه شامار
واژههای مرکب به دلیل ماهیات گساترش پاذیری و زایاایی آن نااممكن و غیار علمای
مینماید؛ به این دلیل سهم ساختمان ساده افعال فارسی در مقایسه باا سااختمان مرکاب
افعال فارسی بسیار کم است.
ب( ترکيب يا مرکب
در کتابهای دستور ،میان ترکیب و مرکب تفاوت چندانی لحاظ نشده است درحاالی کاه
این دو اصطالح ،کاربرد خاص دستوری خود را دارد .تبیین ایان دو اصاطالح در ورود

ساختمان فعل در زبان فارسي

روشهاي ساختواژه  /دستگاه واژهسازي زبان فارسي
دستگاه واژه سازی زبان فارسای باه نسابت برخای زبانهاا باویژه زباان عربای قاویتر و
گسترده تر است و این قوّت و گستردگی شیوه واژهسازی یكی از عوامل گسترش کمای
و کیفی واژهسازی در زبان فارسی است و این جمله تاکنون زبان فارسای را در سااخت
مقوله های دستوری زبان فارسی قوّت بخشایده و در برابار واژگاان بیگاناه نیاز قاوی و
نیرومند ظاهر ساخته است .این دستگاه به زباان فارسای ایان امكاان را داده اسات کاه
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به بحث ساختمان واژه ضروری است .با نگااه باه دساتورهای زباان فارسای مایتاوان
دریافت که واژه ترکیب تنها در دو مقوله اسم و صفت باهکاار مایرود و از آن اراده باه
مرکب نمی شود و آن زمانی است که دو واژه از مقوله اسم و یا صفت در کنار یكادیگر
قرار می گیرد و از دو واژة در کنار هم نهادة اسم  +اسم باه عناوان ترکیاب اضاافی یااد
می شود؛ مانند کتاب علی ،باغ انگور امّا از دو واژة اسم  +صفت به عنوان ترکیب وصفی
یاد می شود؛ مانند باغ سبز و ماشین آبی و در دیگار مباحاث هرگاز از ترکیاب اساتفاده
نشده است بلكه از واژة مرکب بهره گرفته اند؛ مثالً در واژة کتابخانه یا گالب از ترکیاب
استفاده نمیشود بلكه از آن به عنوان مرکب یاد میکنند .این بدان دلیل است کاه ناوعی
خودآگاهی زبانی بین مرکب و ترکیب تفاوت ایجاد میکند؛ زیرا واژه مرکب در واژگاان
زیر وحدت دارد:
د .معنایی
ج .نحوی
ب .صرفی
الف .وحدت آوایی
مثالً در واژه «دنده سنگین» هر چهار ویژگی را میتوان مشخص کارد .باین دو واژه
هیچ واجی وجود ندارد و بدون درنگ ادا میشود و از حیث صرفی یك واژه باه شامار
است و در جمله نیز یك نقش مییابد و از حیث معنایی نیاز بار یاك مفهاوم و معناا و
شین داللت دارد .در حالی که در ترکیب این ویژگیها وجود ندارد ماثالً در بااغ حساین
بین دو واژه درنگ و فاصل واجی وجود دارد که مشخص میکند .که دو واژه است ناه
یك واژه و از حیث نقش نیز واژة دوم مضافالیه و نقش وابستگی دارد از حیث معنایی
نیز به دو مفهوم و معنا داللت میکند.
با این توضیحات باید بین مرکب و ترکیب در اصطالح دستوری تفاوت قائل شاد و
از بكارگیری آن دو به جای همدیگر پرهیز کرد؛ گرچه از حیث اشتقاق ریشاه واحادی
دارند.

بیهیچ وقفه و ناکارامدیای سیر تكاملی خود را ادامه دهد .مَجال ساخن در ایان زمیناه
در این نوشتار تنگ است و خود نگارشی ویژه میطلبد .روشهای ساخت واژه در زباان
فارسی عبارت است از:
 .9ساده
 .0مرکب
 .3مشتق
 .2مشتق ومرکب
 .1ساخت ساده
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به دورة تكوین زبان فارسی بر میگردد و واژههایی که امروز با سااخت سااده در میاان
واژه های فارسی قرار گیرند ،وجود ندارد .این روش امروز ایساتا و ناکاراماد اسات .در
مقوله های زبان فارسی امروز هیچ حرف ساده جدید نوظهور دیاده نمایشاود یاا هایچ
ضمیر سادهای که پیشتر نبوده ،و در روزگار ما ساخته شده باشد ،وجود ندارد؛ همچنین
است صفت و قید و اسم .البته به دلیل تقلیدی بودن نام آواها ممكن اسات تعادادی باه
صورت ساده در زبان فارسی راه یابد.
 .2مرکب سازي

نیرومندترین روش در ساخت واژههای زبان فارسی ،مرکبسازی است .بیشتر واژههاای
زبان فارسی در این بخش ساخته شده است ،این روش تمام مقولههای زبان فارسی اعم
از اسم ،صفت ،قید ،ضمیر یا حرف و فعل را در برمیگیرد و هر یك از مقولهها در ایان
روش زایایی و پویایی خاصای دارد .ایان روش نسابت باه روشاهای دیگار جاامعتر و
فراگیرتر است و به این دلیل زبان فارسی به عنوان زبان ترکیبی خوانده میشود که تماام
مقولهها در این روش گسترشپذیر و زایا است.
 .9اشتقاق

روش اشتقاق نسبت به روش مرکبسازی در درجة دوم اعتبار در ساخت واژه در زباان
فارسی است؛ زیرا تمام مقولههای زباان فارسای را شاامل نمایشاود؛ تنهاا مقولاههاای
دستوری هم سنخ (اسم ،صفت ،قید) میتواند از این روش در سااخت واژه بهاره یاباد.
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چنانچه مقوله های دستوری را شش مقولاه بادانیم از آن میاان فعال و ضامیر و حارف
نمی تواند از این روش زایایی داشته باشد در حالی که تمام مقولههاای زباان فارسای از
روش مرکب سازی در زایایی و گسترش پذیری واژگانی بهاره دارد؛ باه عباارت دیگار
هیچ فعل و حرف و ضمیری با افزوده شدن وندهای اشتقاقی در همان مقوله واژهسازی
ندارند؛ اما ممكن است با افزوده شدن وندهای اشتقاقی به فعل یا حرف یا ضمیر مقولاة
زبانی دیگر به نام اسم یا غیر آن ساخته شود؛ مانند
خود (ضمیر)  +ی (وند اشتقاقی) = خودی ← اسم
من (ضمیر)  +ی (وند اشتقاقی) = منی ← اسم
را (حرف)  +ی (وند اشتقاقی) = رایی ← صفت
با (حرف)  +ی (وند اشتقاقی) = بایی ← صفت
رو (فعل)  +ش (وند اشتقاقی) = روش ← اسم
توان (فعل)  +ا (وند اشتقاقی) = توانا ← صفت
امّا نمی توان با افزوده شدن وند اشتقاقی به فعل ،فعل مشتق ساخت؛ همچنین اسات
ضمیر و حرف .نتیجه اینكه روش اشتقاق تنها شامل اسم و صفت و قید مایشاود و در
دیگر مقولههای دستوری در این روش واژهای ساخته نمیشود.
این روش نیز از روشهای تلفیقی و فعال در واژهسازی زبان فارسای اسات .شااید ایان
روش را بتوان بعد از روش مرکبسازی و اشتقاق در درجه سوم اعتبار قرارداد .در ایان
روش نیز همة مقولههای دستوری زبان فارسی امكان زایایی نماییاباد و همانناد روش
اشتقاق تنها به اسم و صفت و قید امكان واژهساازی مایدهاد .مقولاه فعال و ضامیر و
حرف در این روش زایا و گسترشپذیر نیست.
در برخی از کتابها (صرف فارسی تالیف ویدا شقاقی) روشاهای دیگار چاون روش
پیوندی ،تكرار و سرواژهسازی در ساخت واژههای فارسی نام بردهاند .باا تأمال در ایان
روشااها دریافاات ماایشااود کااه روش پیوناادی و تكاارار و ساارواژهسااازی در روش
مرکبسازی یا مرکب -مشتق قرار میگیرد؛ زیرا از ترکیب و تلفیق واژهها است که واژة
پیوندی یا مكرر یا سرواژهسازی ساخته میشود؛ مانند
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 .4مشتق  -مرکب
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گفتگو دید و بازدید
سراسر
کمکم
نزاجا
نهاجا

رفت و آمد
نرم نرمك
سمت

نتیجه اینكه سه روش فعال در واژهسازی زبان فارسی امروز وجود دارد:
.3مرکب سازی و اشتقاق
 .0اشتقاق
.9مرکب سازی
هیچ واژه ای در زبان فارسی خارج از این روشها ساخته نمیشود؛ به عبارت دیگر با
لحاظ ساخت ساده ،تمام مقوله های دستوری فارسی و یا واژگان در یكای از سااختهای
زیر قرار میگیرد و هیچ ساخت دیگری برای ساختمان واژههاای فارسای نمایتاوان در
نظر گرفت:
 .9ساده ← شامل تمام مقولههای دستوری
 .0مرکب ← شامل تمام مقولههای دستوری
 .3مشتق ← شامل مقولههای اسم ،صفت و قید

 .2مشتق -مرکب ← شامل مقولههای اسم ،صفت و قید
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با این مقدمه باید جستجو کرد که آیادستور نویسان از این روشها درتباین سااختمان
فعل بهره یافتهاند یا خیره به همین منظور کتابهای دستوری معتبر فارسی در ایان زمیناه
بررسی میشود:
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ساختمان فعل در دستورهای زبان فارسی به شكلها و گونههاای مختلاف اسات و ایان
نشانگر این است که مبنای علمی در این نوع تقسیمبندی مورد توجه نبوده است .ظااهراً
در ساختمان فعل همانند دیگار مباحاث دساتوری اغلاب دساتورها روش تقلیاد را بار
تحقیق ترجیح میدهند به اختصار به نظر دستور نویسان در این باره اشاره میشود.
دستور پنج استاد
خيامپور

به دو نوع ساختمان فعل معتقد است .9 :ساده  .0مرکب که جزن دوم خود به پیشاوندی
و اسمی تقسیم شده است (ص.)44
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دستور خانلري

خانلری در دستور زبان فارسی ،ساختمان فعل را باه سااده ،پیشاوندی ،مرکاب تقسایم
میکند (ص  .)934وی در تاریخ زبان فارسای سااختمان فعال را متفااوتتار از دساتور
تقسیم ،و آن را به ساده ،پیشوندی ،مرکب ،پیشوندی مرکب ،عبارت فعلی تقسیم میکند
(ج 0ص.)993

دستور امروز

ارژنگ در دستور امروز ساختمان فعل را چهار نوع میداند که عباارت اسات از :سااده،
پیشوندی ،مرکب ،گروهی (ص .)953
دستور مفصل

فرشیدورد ساختمان فعل را به بسیط و غیربسیط و فعل غیر بسیط را نیز به پیشاوندی و
مرکب تقسیم میکند .در تقسیم بندی فرشایدورد نیاز باا بسایط (سااده) و پیشاوندی و
مرکب روبهرو هستیم (ص .)293
دستور انوري و گيوي

دستور ظرفيت فعل

طبیبزاده در کتاب «ظرفیت فعل» ،ساختمان فعل فارسی را به پیاروی از خاانلری پانج
نوع میداند .9 :افعال بسیط یا ساده  .0افعال پیشوندی  .3افغال مرکب  .2افعال پیبستی
(ناگذر)  .5عبارتهای فعلی (ص.)933
دستور زبان فارسي بر پايه گشتاري
مشكوة الدینی به صورت مستقل به ساختمان فعل اشاره نكرده است؛ اما از مباحث وی
در این اثر دریافت میشود که او نیز چون دیگران به سه نوع ساختمان فعل توجاه دارد:
 .9ساده (ص  .0 )903پیشوندی (ص .3 )993مرکب (ص.)933
دستور زبان فارسي حقشناس و همکاران
حقشناس و همكاران وی در دستور زبان فارسی خود ساختمان فعل فارسی را به چهار
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انوری و گیاوی سااختمان فعال فارسای را باه شاش ناوع تقسایم مایکنناد .9 :سااده
 .0پیشوندی  .3مرکب  .2پیشوندی مرکب  .5عبارتهاای فعلای  .4فعلهاای ناگاذر یاك
شخصه (ص .)05

191


نوع تقسیم کردهاند که عبارت است از .9 :بسیط  .0پیشوندی  .3مرکب  .2گروهای (ص
.)34

از این مطالب دریافت می شود دستورنویسان دربارة ساختمان فعل اتفاق نظر ندارناد
و این ناشی از دو مسأله است:
الف .توجه نكردن به دستگاه واژهسازی زبان فارسی
ب .توجه نكردن به تعریف علمی واژة مرکب
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توجه نکردن به دستگاه واژهسازي زبان فارسي
در دستورهای مورد مطالعه و نیز دیگر دستورهای زبان فارسای باه ظرفیات واژهساازی
زبان فارسی و همچنین انواع روشهای واژهسازی هیچ اشارهای نشده اسات .ایان نشاان
می دهد که این موضوع چندان مورد توجه آنها نبوده اسات .نمایتاوان از صارف زباان
سخن گفت اما به این موضوع توجه نكارد .چنانكاه پیشاتر مشاخص نشاد در دساتگاه
واژهسازی زبان فارسی ،روشهایی به نام پیشوندی و یا گروهی و یا الزم یك شخصاه و
یا عبارتی وجود ندارد و بیان شد که افعال فارسی تنها از دو ظرفیات برخاور دارناد ناه
بیشتر .هرگونه تقسیمبندی ساختمانی برای تماام مقولاههاای زباان فارسای چنانچاه باا
روشهای واژهسازی انطباق نداشته باشد غیر علمی است.
توجه نکردن به تعريف علمي واژه مرکب
اگرچه در کتابهای دستور چندان به واژة مرکب اشاره نشاده و ویژگیهاای آن برشامرده
نشده است ،چنین استنباط میشود که در نگاه آنان واژة مرکب به واژهای گفته مایشاود
که از چند کلمه ساخته شده( ،خیاامپور ،ص  )34و یا از چناد بخاش سااخته شاده باشاد
(انوری و گیوی ،ص )922یا واژهای است که از ترکیب دو واژه یا بیشتر ساخته میشود کاه
هر یك معنای مستقلی دارد (ارژنگ ،ص .)051
در تعریف علمی ،واژه مرکب به واژهای گفته میشود که بیش از یك واژه مستقل و
آزاد داشته باشد.
از اين تعريف دو دريافت ميشود:

 .9فعل گروهی و عبارتی مرکب است؛ زیارا بایش از یاك (دو یاا ساه یاا چهاار) واژه
مستقل دارد.

ساختمان فعل در زبان فارسي

 .0حرف نیز به عنوان تكواژ آزاد دستوری واژة مستقل اسات .چنانچاه هار کلماهای باا
حرف ترکیب یابد ،مرکب خواهد بود.
تعريف تازهاي از مرکب

پيشوند چيست؟
یكی از مشكالت تقسیم ساختمان فعل به انواع از جمله پیشوندی ،که در تمام دستورها
از آن یاد شده است ،بدین دلیل که گویا دستوری در آغاز این تقسیم را بهکار برده است
و دیگران نیز به تقلید ،همین تقسیمبندی را تاا باه اماروز باهکاار گرفتاه اناد .بناابراین
مشخص میشود که در این تقسیم بندی به مفهوم و کارکرد درست پیشوند توجه نشاده
و به اشتباه مقوله حرف جزن پیشوندها لحاظ شده است .در تبیین این موضاوع تعریاف
پیشوند در آثار دستوری جستجو میشود:
سميعي و همکاران
تكواژهایی که در ساخت واژه از آنها استفاده میشود ،وندها است .وندها را که تكواژهایی
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هر مقولة دستوری با مقوله دستوری ترکیب شود و معنی اتفاقی و اتحادی و نیز کااربرد
نحوی مستقلی داشته شد ،مرکب است و این ممكن است:
حرف  +فعل
اسم  +اسم
حرف  +حرف
صفت  +اسم
ضمیر  +اسم
حرف  +اسم
قید  +اسم
ویا دیگر انواع باشد
نتیجة تعریف این میشود :آنگونه که مقولة حرف با حرف ترکیب ،و حرف مرکب
ساخته میشود؛ مانند «از برای» یا حرف با اسم ترکیب ،وحرف مرکب درست میشاود؛
مانند به نزد ،همچون.
از ترکیب حرف با فعل نیز فعل مرکب ساخته ،و آنچاه سااخت پیشاوندی نامیاده
میشود به دلیل برخوردار نبودن از قاعدة علمی نامعتبر ،و این بادان اسات کاه براساتی
مفهوم پیشوند برای دستورنویسان مغفول ماندهاست .با تعریف پیشاوند روشان خواهاد
شد که هیچگاه حرف ،پیشوند نمیشود و این تعبیر نادرست و غیرعلمی است.

مقید است ،میتوان در دو گروه مهم جای داد .9 :وندهای اشتقاقی  .0وندهای تصاریفی
(ص .)35

مؤلفان در ادامه ،نمونههایی از وندهای اشتقاقی و تصریفی را ذکر مایکنناد.در هایچ
یك از این انواع حروف قرار نمیگیرد .البته خواننادگان محتارم مایدانناد کاه حاروف
وندهای مقید نیست و به همین دلیل نیز هست که در نمونههای ارائاه شاده آن کتااب،
جایی برای حروف وجود ندارد.
غالمعليزاده

غالمعلیزاده در جای مشخصی از دستور به تعریف وند نپرداختاه اسات .وی در فصال
تكواژشناسی به تكواژهای اشاتقاقی و صارفی و دساتوری و قاموسای مایپاردازد و در
تعریف تكواژ میگوید:
کوچكترین سازة معنادار واژه است که این کوچكترین سازة معنادار ممكن اسات باا
خود واژه منطبق باشد؛ یعنی خود واژه یك تكواژ باشد به گوناهای کاه نتاوان آن را باه
تكواژهای دیگر تجزیه کرد؛ مثالً واژههاای «در ،درخات ،روح ،سابز ،زیباا ،موزائیاك،
ساانگ ،کتاااب و دفتاار» و بساایاری دیگاار (ص  .)054وی در صاافحه  051در بحثاای از
تكواژهای قاموسی و دستوری حروف را جزن تكواژهای دستوری و نهایتاً واژه میداناد
(ص .)051
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از این تعریف هویداست که «در» واژه است نه وند و وند نمیتواند باه عناوان واژه
تلقی شود .تنها مقولههای دستوری میتواند واژه باشد.
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وندها پارهای از کلمهها است که از به هم پیوستن یك جزن معنیدار مستقل (که تكاواژ
نامیده میشود) و جزن معنیدار دیگری که هرگز به تنهایی باه کاار نمایرود (و تكاواژ
وابسته نام دارد) ساخته شده است ( :فروتن ،بازارچه)در این اثر تك واژه وابساته «وناد»
نامیده شده است (ص .)053در هیچ یك از دساتورهای جدیاد مقولاه حارف باه عناوان
تكواژ وابسته به شمار نمیآید .به این دلیل ایان تعریاف شاامل حاروف زباان فارسای
نمی شود و از جهتی حرف در زبانشناسی خود گروه به شمار میآید کاه در ایان گاروه
حرف اضافهدار به عنوان هسته ،وابسته مایگیارد .پرواضاح اسات کاه ایان تعریاف را
نمیتواند شامل شود.

ساختمان فعل در زبان فارسي

مشکوة الديني

به تكواژهایی که به صورت واژه به کار میرود ولی در همان حال فهرسات بساتهای را
تشكیل می دهد یعنی تعداد آنها محدود و مشخص است؛ به عالوه معنی نقش یاا رابطاه
دستوری خاص را نشان می دهد ،واژة دستوری یا نقشی گفته میشوند .حرف اضافه (از
به ،با ،تا ،بی ،جز) حروف رابط (و ،ولی ،که .)... ،مشكوة الدینی در تعریف تكواژهاای
اشتقاقی بر آن است که تنها به عنوان پیشوند یا پسوند به همراه پایاة واژگاانی فعال یاا
غیرفعل بهکار میرود و از این راه واژه پدید میآورند ،تكاواژ اشاتقاقی گفتاه مایشاود
(ص.)01
از این تعریف دریافت میشود که حروف در زبان فارسی به عنوان مقوله زبانی واژه
است و خود تكواژ آزاد به شمار میرود .و متفاوت از تكواژهای اشاتقاقی اسات کاه از
آنها به عنوان وند نام برده میشود به عبارت دیگر حروف واژه است ناه وناد .در اداماة
گزارش از تعریف پیشوند در کتابهای دستور باه دو تعریاف دستورنویساان سانتی نیاز
پرداخته میشود:
خانلري
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اجزایی را که خود دارای معنی مستقل نیستند و جداگانه باه کاار نمایروناد اماا کلماه
تازهای از کلمة دیگر میسازند ،جزن پیوند میخوانیم .جزن پیوند اگر پیش از کلمه دیگر
واقع شود ،پیشوند خوانده میشود و اگر پس از کلمه قرار گیرد ،پسوند است (ص .)943
دربارة فعل پیشوندی می گوید :بعضی فعلها از یك ماده اصلی با یك جازن پیونادی
ساخته شده است که همیشه پیش از فعل میآید و معنی آن از فعل ،که تنها شاامل ماادة
اصلی است یعنی ساده است ،جداست؛ مثالً برآمدن ،بازآمادن ،فارو آمادن ،فرودآمادن،
فراز آمدن . ...این گونه فعلها را پیشوندی میخوانیم (ص.)933
از این تعریف دریافت میشود که خانلری میان واژه و وند تفاوتی قائال نمایشاود.
مثالها نیز گویای این است .فرو ،فرود و فاراز حتای حارف نیاز نیسات؛ اسام اسات و
نمونه های کاربردی آنها در مقوله اسم کمتر نیسات کاه اغلاب در نقاش قیادی باهکاار
میرود؛ مانند :به فراز کوه رفتم .کلمه فرودگاه از واژههای جدید است که از اسم  +وند
اشتقاقی ساخته شاده اسات .دیگار اینكاه فارو و فارود پیوناد نیسات و ایان تعریاف
ناکارامداست .اگر پیوند را به مفهوم مطلق بگیریم ،هار کلماة مرکبای نیاز از پیونادهای
اسمی ،صفتی و قیدی ساخته میشود .پیوند در دستور مفهوم خاصای دارد یاا حرفهاای
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ربط است یا آن چیزی است که در پی فعل می آید و زبانشناسان آن را وندهای تصریفی
میخوانند؛ مانند ( )5در خورده و گفته .به وضوح پیداست که تعریاف پیشاوند در ایان
داده ابتر و غیرعلمی است.
دکتر انوري و گيوي
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وندها یعنی پیشوندها و میانوندها و پسوندها تكواژهایی معنی ساز هساتند کاه معنای و
کاربرد مستقلی ندارند و به ترتیب در اول یا وسط یا آخار تكواژهاا مایآیناد و مفهاوم
جدیدی به آنها می بخشند و در برخی موارد طبقة دستوری آنها را عوض مایکنناد (ص
 .)032همچنین در ذیل فعلهای پیشوندی میگویند؛ فعلهاییاند که از یك پیشوند و یاك
فعل ساده ساخته شده اند .مهمترین پیشوندهایی که فعل و مصدر پیشاوندی مایساازند
عبارتند از :بر ،در ،نرو ،فرا ،باز ،وا ،ور (ص .)04
از تعریف پیداست که نویسندگان به اقسام تكواژ توجه ندارناد و تكواژهاایی ماورد
توجه آنان نبوده که خود واژه و یا مقوله دستوری است و تعریف ،بیش از اینكه ساختی
باشد معنایی است و ابهام نیز دارد معلوم نكرده است که مراد از وندی که به آخر تكواژ
میپیوندد ،تكواژ قاموسی است یا تكواژهای دیگر.
پرسش اساسي

آیا تكواژهایی چون« :ه ،ا ،ی ،گر» با تكواژهایی چون« :هم ،در ،از ،به ،با» یكی است؟
پاسخ این است که آن دو گروه یكسان نیست؛ زیرا گاروه نخسات مقولاه دساتوری
نیست؛ بلكه وندهای اشتقاقی است .لیكن گروه دوم مقوله دستوری به نام حارف اسات
و خود از نوع تكواژ آزاد دستوری است و به این دلیل نباید اینها را پیشوند تلقای کارد.
چنانكه بیان شد هر مقوله دستوری یا تكواژ آزاد باا مقولاة دیگاری ترکیاب شاود واژة
مرکب ساخته میشود .آنچه دستورنویسان از ساختمان فعل به عنوان فعل پیشوندی یااد
کردهاند ،بنیادی غیر علمی دارد و فعل مرکب است نه پیشوندی .با این مباحاث و ارائاه
ویژگی ظرفیت یا دستگاه واژهسازی زبان فارسی و تعریف علمی از پیشاوند ،سااختمان
جدید و متفاوتی از افعال فارسی ارائه میشود.
ساختمان فعل فارسي
ساختمان فعل در زبان فارسی دو نوع است:
 .9ساده

ساختمان فعل در زبان فارسي

 .0مرکب
ساده ساختمان فعلی است که در عنصر اصلی آن تنها یك تكاواژ آزاد باهکاار رفتاه
باشد؛ مانند گفت ،دیده باشد ،آمده است ،میروم ،شنیده بوده است.
در این فعلها یك تكواژآزاد در عنصر اصلی باهکاار رفتاه و آنهاا عباارت اسات از:
«گفت ،دید ،آمد ،رو ،شنید» .قابل ذکر است که هار عنصار اصالی فعال ممكان اسات
عناصر شخصی ،نمود ،وجه ،پی بند مفعولی ،سببی،و کمكی داشته باشد .آنها عنصارهای
غیر اصلی فعل است و تكواژ آزاد به شمار نمیآید.
مرکب ساختمان فعلی است که در عنصر اصلی آن بیش از یاك تكاواژ آزاد باهکاار
رفته باشد .در این صورت فعل مرکب دو جزن خواهد داشت :جزن نخست کاه یاك یاا
چند مقوله دستوری است همراه خوانده میشود و به جزن دوم آن ،که عنصراصلی فعال
است ،همكرد گفته میشود .از ترکیب همراه و همكرد فعال مرکاب سااخته مایشاود.
همراههای فعل هیچ نقش نحوی ندارد و با تلفیق همكرد فعل وبا داشاتن معناای واحاد
فعل مرکب بهشمار میرود.

فعل مرکب حرفي

هرگاه همراه فعل مرکب حرف باشد ،آن را فعل مرکب حرفای مایخاوانیم .ایان فعال
مرکب به دورههای نخستین زبان فارسی مربوط است و اماروزه زایاایی نادارد و دایارة
بستهای دارد .همراههای حرفی در زبان فارسی نیز شمار محدودی دارد که مهمترین آنها
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اقسام فعل مرکب
فعل مرکب به این دلیل که همراه آن چه مقولة دستوری باشد به اقسام زیر تقسیم میشود:
 .9فعل مرکب حرفی
 .0فعل مرکب اسمی
 .3فعل مرکب صفتی
 .2فعل مرکب قیدی
 .5فعل مرکب ضمیری یا ضمیردار
 .4فعل مرکب صوتی
 .3فعل مرکب ستاکی
 .3فعل مرکب آمیخته
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عبارت است از« :در ،بر ،با ،ور ،وا» .نكتة قابل ذکر اینكه برخی «فرا و فرو و باز» را نیاز
همانند «در ،بر» و همانندهای آن قرار دادهاند ولی این درسات نیسات؛ زیارا ایان ساه،
حرف به شمار نمیآید بلكه اسم و قید است.
نمونههایی از فعل مرکب حرفی :ور رفت ،در رفت  ،درگذشت ،ورشكست.
فعل مرکب اسمي

هرگاه همراه فعل مرکبی اسم باشد ،آن را فعل مرکب اسامی مایخاوانیم .فعال مرکاب
اسمی پربسامدترین فعل مرکب در زبان فارسی است و واژههای قرضی عربی کاه درآن
زبان مصدر و در فارسی اسم به شمار می آید در ساخت این فعل سهم بسزایی دارد .باه
عبارت دیگر این ترکیب فعلی در دایرة باز زبانی قرار میگیارد و زایاایی فراوانای دارد؛
مانند صحبت کرد ،آتش زد ،جوش داد ،عشق ورزید ،معامله کرد.
فعل مرکب صفتي
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چنانچه همراه فعل مرکبی از مقوله صافت باشاد ،ایان سااخت را فعال مرکاب صافتی
می خوانیم .این ترکیب در زبان فارسی در دایرة نیمه باز قرار میگیرد وگساتردگی فعال
مرکب حرفی را ندارد؛ مانند عریان کرد ،پراکنده کرد ،سست کارد ،آواره کارد ،مغلاوب
کرد ،خوار کرد ،کوچك کرد ،پاک کرد ،بلند شد.
فعل مرکب قيدي

هرگاه همراه فعل مرکبی قید باشد ،این ساخت را فعل مرکب قیدی مایخاوانیم .شامار
این نوع ساخت نیز در زبان فارسی زیاد نیست و زایایی چنادانی نادارد؛ مانناد بااالبرد
(عزیز و گرامی کرد) بیرون کرد (راندن و اخراج کردن) عقب راناد ،پایش رفات ،پاس
رفت  ،پس گرفت ،کم شد ،بیرون آورد و غیره
فعل مرکب ضميري يا ضميردار

گاه همراه فعل مرکب ضمیر است این ساخت ،فعل مرکب ضامیری خواناده مایشاود.
ضمیرهای زبان فارسی در دایرة بسته قرار میگیرد به همین جهت شمار فعلهای مرکاب
ضمیردار در زبان فارسی بسیار محدود و قابل شمارشاند .و این مقدار نیز به دورة اخیر
مربوط است .مانند :کسی شد ، ،هیچ شد
فعل مرکب صوتي

فعل مرکبی که همراه آن صوت باشد ،آن را فعل مرکب صوتی میخوانیم .این مقوله

ساختمان فعل در زبان فارسي

می تواند در مرکب اسمی قرار گیرد .به این دلیل که صوت را در بسیاری از دستورها از
مقولة دستوری بر شمردهاند ،ما آن را ویژه نهادیم .واژههای صوتی در زبان چنادان زایاا
نیست و به همین دلیل شمار این ساخت فعل نیز در زبان فارسی کم است .این سااخت
امروزه بیشتر از گذشته بهکار میرود؛ مانند :هن کردن ،هیس کردن ،اَه کاردن ،آه کاردن،
شرشر کردن ،جیز کردن ،پچ پچ کردن و ....
فعل مرکب ستاکي

هرگاه همراه فعل مرکبی ،ساتاک ماضای یاا مضاارع باشاد ،آن را فعال مرکاب ساتاکی
می خوانیم .فعل مرکب ستاکی در زبان فارسی در دایرة نیمه باز قرار دارد؛ زیارا ساتاکها
در جایگاه اسمی بهکار میرود و ساخت فعل مرکب اسامی نیاز در زباان فارسای زیااد
است؛ مانند جَست زد ،شكست داد ،گذشت کرد ،دید زد ،کشت کرد ،تااب داد ،رقاص
کرد ،جنگ کرد.
فعل مرکب آميخته

نتيجه
روشهای واژهسازی در زبان فارسی عبارت است از :الف .ساده ب .مرکب ج .مشاتق د.
مشتق مرکب .ساخت تمام مقولههای زبان فارسی باید با این چهار روش انطباق یاباد و
افزون از این روشها ،روش دیگری را نمیتوان برشمرد .ظرفیت سااده باه دورة تكاوین
زبان فارسی مربوطاست و مرکب و مشتق و مشتق -مرکب همة دورهها را شامل اسات
و هر روز فراگیرتر از گذشته ظاهر میشود .فعل از مقولههای دستوری است که تنها در
دستگاه واژه سازی زبان فارسی در دستگاه ساده و مرکب قرار میگیرد و ساختمان فعال
با این انطباق نمیتواند بیش از سااده و مرکاب باشاد .سااختمان پیشاوندی تعریاف و
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هرگاه همراه فعل مرکبی از چند مقوله دساتوری تشاكیل شاده باشاد ،ایان سااخت باا
همكرد فعل ،فعلی میسازد که آن را فعل مرکب آمیختاه مایخاوانیم .در زباان فارسای
امروز این ساخت زیاد است و این ترکیبها مفهوم کنایی دارد .ساختمان عبارتهای فعلای
و فعلگروهی ،که در دستورها بدون انطباق با دستگاه واژهسازی زبان فارسی یااد شاده
است در این ساخت قرار میگیرد؛ مانند در میان نهادن ،به نظر رسیدن ،از سرباز کاردن،
از پا افتادن ،به خود آمدن ،هوای کسی را داشتن ،به باد فنا دادن ،چشم کسای دوردیادن
و غیره

تقسیم نادرست از ساختمان فعل فارسی است .آنچه پیشوند خواناده شاده ،مقولاه آزاد
دستوری به نام حرف اسات و باه ایان دلیال کاه از تكاواژ آزاد دساتوری فارسای باه
شماراست به عنوان همراه با همكردهای فعل ،مرکب مایساازد .فعال مرکاب در زباان
فارسی به تعداد مقولههای دستوری انواع و اقسام پیدا میکند و هرگااه ترکیبای از چناد
مقوله زبانی باشد از آن به عنوان فعل مرکب آمیخته نام میبریم؛ خالصه اینكه ساختمان
فعل در زبان فارسی یا ساده است و یا مرکب و مرکب نیز خود به هشات قسام تقسایم
میشود .تقسیمبندیهایی که در دستور زبانها انجام شده است با ظرفیت واژه سازی زباان
فارسی منطبق نیست.
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