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 مرکب هایفعل تحلیل و نقدمروری بر 

 صدیقه باوندپوری

، دانشگاه کارشناس ارشد ادبیات فارسی

  ارومیه،ایران

nmehdiabady@yahoo.com 

 

 

 

 

 چکیده

 و نقد مورد بسیار و... شعر زبان فارسی، مباحثی که در یکی از

های فعل مرکب دارای ویژگی مقوله فعل مرکب است. گیردمی بررسی قرار

 را نوشتار و گفتار شودباعث می هااین ویژگی و باشدمی خاص خود

مرحله اول تعاریفی  این مقاله کوشیدیم که در جلوه دهد. در شیواتر

 همچنین در داشته باشیم و آن را متغیرهای مرتبط با از فعل مرکب و

بررسی  مورد های آن رادیدگاه عل مرکب وهای شناخت فمراحل بعدی راه

 را شعر بالغت در های مرکب بارابطه فعل پایان نیز در قرار دادیم و

مرکب نقش های فعل که،دادیم. نتایج نشان داد  بازبینی قرار مورد

های مرکب فعل که اگر و... دارد نثر اشعار، شیوایی بیان اساسی در

باعث سردرگرمی  نشوند، رعایتگفتار  و نوشتار به نحوه درستی در

برخوردار نبودن اشعار از  شود.غیرقابل فهم بودن آن می خواننده و

شود که خواننده به راحتی خسته شود و دیگر تمایلی فعل مرکب باعث می

برای ادامه خواندن این اشعار نداشته باشد. اشعاری موفق هستند که 

 های مرکب مناسب باشند.دارای فعل

 

 پذیریفعل مرکب، همکرد، فعلیار، گسترش ها:یدواژهکل
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 مقدمه -1

فعل مرکب  های دستوری جای بحث دارد؛مقوله سایر مبحثی که بیش از

کتاب زبان فارسی طرح گردیده است  باید گفت معیارهایی که در .است

 االطراف وجامع به عبارت دیگر، .قانع کننده نیست به هیچ روی،

 (.34:1382 پور،)خیام نیست االغیارمانع

 دستورنویسان و توجه بسیاری از افعال مرکب زبان فارسی مورد

 زمینهدر این  ارزنده و متعددی گرفته است و آثار شناسان قرارزبان

 ؛1372صادقی، ؛1356 ر،کامیاوحیدیان؛ 1366 )خانلری، وجود دارد

های بندیتقسیم متنوع ودرباره فعل مرکب نظریات  (.1374 دبیرمقدم،

 چون خانلری  دستورنویسان برخی از متفاوتی ارائه گردیده است.

 زبان فارسی بسیار های ساده درفعل که تعداد معتقدند (33:1366)

 طبق نظر زبان به گسترش دامنه افعال مرکب تمایل دارد. اندک است و

های قرضی مبنای صورت ای که برافعال ساده تعداد (24:1372) صادقی

 است درحالی که تعداد محدود بسیار اندفارسی ساخته شده عربی در

های عربی اسامی یا صفت متشکل از فارسی، در افعال مرکب زیادی از

همچنین  «.اجتناب کردن استغفارکردن، رحم کردن،» مانند قرضی هستند،

ی هاهای قرضی از زبانصورت زبان فارسی از افعال مرکب در تعدادی از

 «. تلفن کردن فکس کردن، تایپ کردن،»مانند  اند،غربی ساخته شده

عمدتًا  قالب فعل بیان کند در زبان فارسی برای اینکه مفهومی را

 خوردن،: فعل بسیط )مثل استفاده از دارد: اختیار امکان در دو

 رنج بردن، تماشاکردن، )مانند فعل مرکب استفاده از و رفتن( دیدن،

که دستوردانان دربارۀ آن است مفاهیمی  فعل مرکب از خوردن(.افسون 

 است محل بحث فراوان بوده های اخیردهه در و نظر ندارنداتفاق

های تحلیل فعل و این مقاله به بررسی نقد (.در8:1376 )دبیرمقدم،

  پردازیم.مرکب می

 فعل ساده -2

توجه  با باشد.خود جزء غیرفعل نداشته  فعل ساده فعلی است که با

گوییم فعل ساده فعلی است که یک جزء داشته نمی به تعریف فعل ساده،

همة اجزای آن  چراکه گاه ممکن است چند جزء داشته باشد اما باشد؛

 )وحیدیان کامیار، جزء غیرفعل شمرد را توان آنهانمی و بن دارند

53:1386.) 

 جزء غیرفعل -3

 مثالً  که بن نداشته باشد؛ شودغیرفعل به آن جزئی گفته می جزء

یک جزء غیرفعل  بنابراین، ای ساخته نشده است.ازهیچ بن فعلی «درخت»
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 بن ماضی آن و چون بن دارد آنکه صفت مفعولی است، با «رفته» است اما

 بنابراین یک جزء فعلی است. است، «رو» و بن مضارع آن «رفت»

دیده شده »گفتتوان می فعل ساده گفته شد، مورد آنچه در بنابر

اند؛ چون جزء غیرفعل همراه هایی سادهفعل «روددارد می» ،«بودم

 )همان(. بن دارند همة اجزای آنها و ندارند

 

 

 

 فعل پیشوندی -4

 .افزوده شده است «وند»فعل پیشوندی فعلی است که به ابتدای آن

 پیشوندی راها قابلیت تبدیل شدن به فعل روشن است که همة فعل

توان بنابراین نمی گیرند.پیشوند نمی هافعل برخی از یعنی، ندارند؛

جمله پیشوندهایی که  از داد. های پیشوندی قرارردیف فعل ها را درآن

 ،«باز» توانکنند میبه پیشوندی تبدیل می های ساده رافعل

)گیوی  های پیشوندی همانندفعل برشمرد. را «در»،«فرو»،«بر»

 (42:1370وانوری،

 + بن فعل )رفت(فرورفت= پیشوند )فرو(

 بن فعل )گشت(بازگشت= پیشوند )باز(+

  = پیشوند )باز( + بن فعل )آمد(بازآمد

 فعل مرکب -5

که همة  اندای معرفی کردهبه گونه دستورنویسان سنتی فعل مرکب را

مواردی دایرة شمول آن  شود بلکه درشامل نمی نمودهای فعل مرکب را

 معتقد است که فعل مرکب، پورخیام که باید باشد.میزانی است  بیش از

یک  یا به همراه یک پیشوند )ساده( یک فعل بسیط فعلی است متشکل از

تعریف داده شده  در معنای واحدی هستند. فعل که دارایاسم به همراه 

 پورشود که خیاممتوجه این نکته می از فعل مرکب، ذهن بیش از هرچیز

 جزء افعال مرکب به شمارآورده که این از نیز اپیشوندی رهای فعل

مرکب باهم تفاوت  افعال پیشوندی و رأی صائبی نیست و اهل دستور نظر

یک کاسه  ها راتوان آنکه نمی هم هستند مقولة جدا از دو دارند و

 (.31:1382)خیام پور، کرد

 شناخت فعل مرکب -6

انواع دیگر فعل،مالکبرای شناخت فعل مرکب وتشخیص آن از 

 توان فعل مرکب راهامیآن بردن ازهاومعیارهایي وجود دارد که بابهره

 کار متنوع و پرهای اینشیوه انواع فعل جدا کرد. بین دیگر از

ترین شیوهعین حال ساده ترین و درمهم تنها اینجا در تعدادند و ما

پژوهشگران دستور بیان هایی که شیوه برخی از کنیم.بیان می ها را

برای آنکه کار را بیش از آنچه  الفاظ است؛ بیشتر بازی با اند،کرده

راحتی هحال آنکه تنها باکمی دقت ب دشوار و دیریاب نشان دهند. هست،
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توان های زیر میفعل مرکب را به شیوه توان فعل مرکب را شناخت.می

 تشخیص داد:

سازة  بهره بردن از فعل مرکب، های تشخیصترین راهساده . یکی از1

توان به جمله می ساختار استفاده از با به زبان دیگر، نحوی است.

فعل  «همراه»که این نیز ذکر شد پیش از چگونگی ساخت فعل پی برد.

فعلی جدید می «همکرد»همراهی با تنها و پذیردمرکب در جمله نقش نمی

حال برای  گیرد.می از معنای اصلی خود سازد و همکرد معنایی غیر

 فعل مرکب حذف کنیم، از را همان جزء غیرفعل یا «همراه»تشخیص اگر

 نخواهد ای خاصی را که در فعل مرکب داشت،معن ماندآنچه باقی می

ساخت  آن خواهد بود. حال آنکه در معنی ازداشت و صورتی بی

 ه یک جملة عادیجمل گروه اسمی حذف شود، اگر ،«+ فعلگروه اسمی»نحوی

 ف شده است.روشن است که گروه اسمی به قرینه حذ و معمولی است اما

جم را از ها دل جامسال» جملة ها توجه کنید؛ درحال به این مثال

 بینیم که فعل جمله مرکب است.حال همراه فعل مرکب،می «کردطلب می ما

جم دل جام هاسال»شود:گونه میجمله این کنیم؛را حذف می ،«طلب»یعنی

 پس از» جملة یا روشن است که جمله غیرعادی است، .«کردرا از ما می

اگر همراه فعل  «دست نداد دشمن نفس برای او غلبه بر ها ریاضت،سال

پس »شود:معنی میجمله غیرعادی و بی حذف کنیم، را «دست» مرکب یعنی

در » جملة اما در .«دشمن نفس برای او نداد ها ریاضت غلبه برسال از

یک  نیز ماندآنچه باقی می حذف کنیم، را «درخت»اگر «باغچه درخت کاشت

باغچه  در»مستقل باشد: ممکن است غیر هرچند جملة عادی و صحیح است؛

جمله  حذف کردیم و فعل را  جزء همراه . خالصة مطلب اینکه اگر«کاشت

 طورکلی معنای جمله فاسد شد،فعل ساده است واگر به معنی داشت، هنوز

 جمله مرکب است.

شناخت فعل مرکب  اند درتومی معنا نیز عنصر گیری از. بهره2

 توانیم نوع آن را ازمی نظرمعنای فعل مورد دقت در با کارساز باشد.

معنای  در فعل موردنظر به این صورت که اگر جهت ساختمان مشخص کنیم؛

نای مع در اگر آن فعل ساده است و رفته باشد، به کار ظاهری خود

 معنای آن بر چه ازآنمعنایی غیر از و ظاهری خود به کار نرفته باشد

کیارش به دوستش نزدیک » مثالً  آن فعل مرکب است. آید داشته باشد،می

 .داد به دست او که به معنای دستش را «دست داد شد و به او

 در به کاررفته و فعل ساده است اما معنای خود در« دست»بنابراین،

دست »یعنی فعل جمله، «دست داد دشمن برای مبارزان بر غلبه»جملة

 معنای در بنابراین، .است «شدن ممکن»و «میسر شدن»به معنای ،«داد

زمین  کیارش» جملة: در یا فعل مرکب است، شده و ظاهر غیرواقعی خود

به معنای خوردن  «زمین خورد» روشن است که فعل جمله یعنی «خورد

غیر معنای اصلی خود به کاررفته و مرکب  در زمین نیست؛ بنابراین،

یعنی  معنای اصلی خود، فعل در «خورد کیارش غذا» جملة در اما است.

 ساده است. بنابراین، رفته و به کار خوردن،

ویژگی جانشینی  بردن ازهای شناخت فعل مرکب بهرهدیگر روش . از3

کلمة دیگری ء همراه فعل بتوانیم به جای جز اگر یعنی، زبان است؛

اگر  فعل ساده است اما باشد،حالی که جمله معنا داشته  در بیاوریم،

رضا پس از رسیدن به »جملة در مثالً  فعل مرکب است؛ معنا باشد،جمله بی

فعل  «کردفراموش» بینیم کهمی .«فراموش کرد را دوستان خود مقام،

که  «فراموش»توان به جاینمی زیرا ساختمان مرکب است؛ نظر جمله و از

 جمله معنای خود بگذاریم، اگر همراِه همکرد است واژة دیگری گذاشت و

 یک فعل مرکب است، «کرد فراموش»بنابراین، فعل دهد.از دست می را

 ،«پیش»توان به جایمی «آب دریا به طرف ساحل پیش آمد» جملة در اما
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... و  «جلو» ،«باال»کلمات دیگری مانندعنوان جزء همراه فعل،به

بنابراین فعل جمله  دارد،درحالی که جمله همچنان معنا  بیاوریم؛

 ساده است.

 «همراه»پذیریهای تشخیص فعل مرکب گسترش. یکی دیگر از راه4

وندهایی  فعل، «همراه»یعنی فعل، بتوانیم به جزء غیر است؛یعنی اگر

 آن جزء همراه فعل یب یک ترکیب عادی و معمولی باشد،ترک بیفزاییم و

پذیری ممکن مرکب نیست و فعل جمله ساده است اما اگر این گسترش

جزء همراه فعل  معنی باشد،عادی و بیترکیب ساخته شده غیر نباشد و

سعادت به »جملة  در «دست داد»اگر به فعل مثالً  فعل مرکب است. است و

گونه جمالتی این اضافه کنیم، «صفت بیانی»یا «ها»،«ی»،«دست داد او

ها دست سعادت به او»،«سعادتی به او دستی داد»شود:یساخته م

 «.داد دست زیاد سعادت به او»،«داد

 معمول و درست نیستند؛ جمالت ساخته شده، کدام ازروشن است که هیچ

رش برای رسیدن به کیا» جملة فعل مرکب است اما اگر در بنابراین،

 کوشش زیاد»یعنی بگوییم:  گسترش دهیم، فعل جمله را «هدفش کوشش کرد

 و درست هستند معمولي و هاجمله ،«کوششی کرد»،«ها کردکوشش»،«کرد

 کنیم.را بررسی می اینجا چندفعل دیگر در بنابراین فعل مرکب نیست.

 پس مرکب است.پذیر نیست؛گسترش  کندحفظ می

 پس مرکب است.پذیر نیست؛گسترش آورندپایین می

 پس مرکب است.پذیر نیست؛گسترش  کندبیان می

 پس فعل مرکب نیست و ساده است.پذیر است؛گسترش عقل دارد

 پس فعل مركب نیست و ساده است. پذیر است؛گسترش گیردنقش مي

 پس فعل مرکب نیست و ساده است. پذیر است؛گسترش  سوگند خورد

عدم  های سادة تشخیص فعل مرکب حضور یایکی از روش پذیری:. مفعول5

فعل  جمله حاضر باشد و ل درمفعو اگر جمله است. حضور مفعول در

ها توجه حال به مثال یقینًا فعل مرکب است. داشته باشد، «همراه»جزء

این جمله  در .«ایران بنا کرد مدارس زیادی در امیرکبیر» کنیم:می

 (یعنی جمله هم دارای مفعول است )مدارس زیادی هردو شرط وجود دارد؛

یا در  فعل مرکب است، بنابراین، (.فعل جزء همراه دارد )بناهم  و

چون  فعل مرکب است؛ ،«علی جشن تولد خوبی ترتیب داده بود»جملة

همچنین فعل جزء همراه  و است )جشن تولد( جمله حاضر مفعول در

 )ترتیب(.دارد

 معیار معنایی است؛ معیارهای تشخیص فعل مرکب، از . یکی دیگر6

را  «همکرد» و «همراه»معنای فعل مرکب معنایی مرکب ازی اینکه یعن

مجموع معنای اجزای سازنده مبّین معنای فعل  به بیان دیگر، .دارد

سازندة هرکدام معنای  دو جزء «خرج کرد»عبارت در مثالً  .مرکب است

 جزء فعلی از دهند،هنگامی که تشکیل یک فعل مرکب می و واحدی دارند

به  کشد.می« همراه»جزء  بار معنای فعل را بیشتر و شودمعنا تهی می

بیان دیگر، نقش جزء فعلی از نظر معنایی در فعل مرکب همان نقشی 

 «یدن»مانند کنند؛های ساده بازی میاست که پسوندها در فعل

 هاآن هایی که معنای جزء فعل دراما عبارت ،«جنگیدن»یا « نالیدن»در
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 شود،شامل می معنای غالب را و دمعنای جزء غیر فعل برتری دار بر

حال  .(28:1384،)طباطبایی فعلی هستند  بلکه عبارت فعل مرکب نیستند

اداره »،«سرازیرکردن»،«طلب کردن»در کنیم.مثال توجه میبه چند

است « همراه»نای غالب با جزءمع «نجات دادن»،«انتقام گرفتن» ،«کردن

 «دهمکر» همان است که در این افعال جزء فعل یا روشن؟«همکرد»یا

معنای جزء  معنای غالب، شخصیت فعلی بخشیده است و به عبارت، تنها

حال  فعل مرکب است. چنین شرایطی، در است. )یعنی جزء اول( «همراه»

دقت  «کتاب خرید»،«عقل دارد»،«غذا خورد»هایی مانندبه عبارت اگر

کتاب »در است. بخش دیگر از ترقویبینم که معنای فعل می کنیم،

جه  و «خورد غذا»در ی است که معنای غالب خریدن است وبدیه ،«خرید

 توجه تفاوت معنایی افعال مرکب بام به این ترتیب، غالب خوردن است.

 شویم.دیگر انواع فعل می

 پژوهشگران ذکر توسط دستورنویسان و های دیگری نیزشیوه و معیارها

 کنیم؛به همین اندازه بسنده می ها خودداری وآن ذکر شده است که از

اندازه  آموزش آن است که در همین چه هدف تشخیص فعل مرکب و کمک در

 تشخیص فعل مرکب، مورد در اما ایم،رسد به هدف خود رسیدهمی به نظر

باید توجه داشت که هیچ اند،که برخی دستورنویسان تذکر دادهطورهمان

 مرکب بودن فعل نباید ساده یا مورد ساختار جمله در گاه بیرون از

های متفاوت شرایط مختلفی جمله فعل ممکن است در زیرا هر داوری کرد؛

ای ساده و جمله یک فعل درممکن است  تر،داشته باشد. به زبان ساده

مورد فعل  باید در جمله در بنابراین، جملة دیگری مرکب باشد. در

نکتة قابل توجه  تعیین نمود. رکب بودن آن رام داوری کرد و ساده یا

ل بارها به این نکته اشاره اینکه در معیارهای تشخیص ساخت فع دیگر

 «عادی باشد ری وجمله دستو» یا «فعلی معنی داشته باشد اگر»شد که

میان  آن در نادرستی یک جمله کاربرد تشخیص درستی یا و...معیار

صرف اینکه  واقع؛ در های علمی است؛کتاب در کرده و نیز تحصیل افراد

شرایط خاص استفاده کرده معنا و  یک فعل در جایی از در شخصی یک بار

 درست، آن فعل نیست بلکه کاربرد مورد مالکی برای قضاوت در است،

علمی به صورت  هایکتاب نثر دستوری زمانی است که یک جمله در عادی و

 معمولی از به صورت عادی و کردهطبقة تحصیل یا معمول استفاده شود

 .(59: 1386 )وحیدیان کامیار، آن استفاده کنند

 بررسی فعل مرکب از سه دیدگاه -7

تقسیم  مورد 23 براساس همکردهای مختلف به افعال مرکب را خانلری

 نکته از ذیل هرکدام چند به ترتیب حروف الفبا آورده است و کرده و

 (.168:1366 )خانلری، های آن اشاره کرده استویژگی

 کنیم،مطرح می سه دیدگاه را برای بررسی افعال مرکب، اینجا در ما

برخی از  دیدگاه به انواعی تقسیم کرده، هر از سپس افعال مرکب را

 بیان خواهیم کرد. معنایی هریک را های صرفی وژگیوی
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 فعلیار نظر بررسی فعل مرکب از 7-1

 های مرکب رافعل و شوندصفت ترکیب می اسم و های سادۀ فارسی بافعل

 سازند.یم

 سایر یا و اسم مصدر فعلیار ممکن است، موارد برخی از در .1

کوشش »مانند: گاه کلمات فارسی هستند، اسم مصدرها اقسام اسم باشد.

 حکم اسم مصدرند( صرف فارسی در )که در گاه مصدرهای عربی و «کرد

 «. ارائه کرد»مانند

گاه  هاصفت صفت باشد، فعلیار ممکن است، نیز موارد برخی از .در2

 ،کلمات عربی باشد از یا های فارسی وواژه از ممکن است،

اسم  )اسم فاعل و های عربیصفت ،«مخفی کرد و کرد پیدا»مانند:

مکردهای هم معنایش تمایل ه وکرد معمواًل به ترکیب باهمکرد  مفعول(

منکوب کرد،  ممنوع ساخت، کرد،منتفی  حاضرکرد،»نظیر دهندنشان می

 «.ساقط نمود و... مغلوب کرد،

 نظر همکرد فعل مرکب از بررسی 7-2

 نقش معنایی همکرد  7-2-1

 در معنای جدید ایجاد تاثیری که در نظر از همکردهای فارسی را

 نوع تقسیم کرد: دو توان برمی فعل مرکب دارند،

 تاثیردرمعنای فعل مرکبهمکردهای بی الف(

 «گردانید ساخت، نمود،»های هم معنای آن نطیر:فعل و «کرد» فعل

 سازند.فعل مرکب می و شونداسم مصدر ترکیب می اسم و باصفت،
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معنای  همکرد باشد، «اسم مصدر»ها هرگاه فعلیارگونه فعلاین در

 کند،تامین می تنها جنبۀ صرفی فعل را و افزایدخاصی به ترکیب نمی

 ناله کرد. سرزنش کرد، استراحت کرد، ،ازدواج کرد مانند:

جایی  تا است، دوش فعلیار به اصلی معنا هایی بارچنین ترکیب در

 حذف نمود را توان همکرداز این افعال می که برای دریافت معنی مصدر

 مانند: آن دریافت کرد. فعلیار از معنای مصدری را و

 است.فایده بی سرزنش او  فایده استبی سرزش کردن او

 شرط دوستی است. اعتماد  اعتمادکردن شرط دوستی است

شباهت  معنای فعل، بودن در تاثیرجهت بی از هااین فعل همکرد

 های اسمی نیزجمله که در بدین معنا بسیاری به افعال ربطی دارد،

 فعل ربطی فقط جنبۀ صرفی و است و «مسند»دوشبه اصلی معنا بار

 برخی از نویسندگان، برخالف نظر اما کند،تامین می ارتباطی جمله را

 نهاد های اسمی،جمله در زیرا یکسان نیست، یکدیگر ااین دوفقره ب

 افعال مرکِب یاد هایی باجمله در اما انجام دهندۀ عمل فعل نیست،

 .(20: 1378انجام دهندۀ عمل فعل است )وحیدیان کامیار،  نهاد شده،

انواع اسم ترکیب  سایر یا معناهایش باصفت و هرگاه همکرد کرد

 مانند شود.جزء مرکب تقسیم می میان دو یی فعل،معنا بار شوند،

 باقی ماندن کرد در و...(، آشناکرد یادکرد، دیرکرد، )آگاه کرد،

 در را «کرد»معنایی تاثیر« دیرکرد» و «کردیاد» هایی چونساخت

 دهد.های فعلی نشان میاینگونه ترکیب

 موثردرمعنای فعل مرکبهمکردهای  ب(

 افعال مرکب، سایر در شد، قسمت اول ذکر 1-1شماره آنچه در جز

یعنی  شود،تقسیم می همکرد( جزء فعل)فعلیار و و معنای فعل میان دو

اجزای تک معنای تک شود که بامی معنای سومی متولد از ترکیب این دو،

 طالق داد و... فعل متفاوت است مانند: فریادکشد، قسم خورد، آتش زد،

 رود،نمی کاربه معنای مصطلح خود در هایی همکردچنین فعل در

 در« دادن» و« زدن» ،«خوردن»، «کشیدن» های باالنمونه که درچنان

که یک فعل  ممکن است گفته شود اند.نرفته به کار معنای سادۀ خود

 عالوه بر «خوردن» مثالً  معانی مختلفی داشته باشد. تواندساده می

)این دگمه به لباس « مناسب بودن درآمدن و جور»به معنی «اکل»معنی

آمده  نیز خورد( )سرش به دیوار «کردناصابت»به معنی خورد(یامی تو

 ،گرچه ممکن است که یک فعل ساده معانی گوناگونی داشته باشد است.

 «همکرد» فعل مرکب این است که در شود،مربوط می آنچه به بحث ما اما

 در «خوردن» مثالً  رود.نمی به کار رایج خود مصطلح و معنی در

 نرفته است. به کار «اکل»یعنی معنای رایج خود در «قسم خوردن»ترکیب

مفهوم کلی فعل  «قسم»این فعل بدون کلمۀ  بعالوه بایدگفت که در

جزء آن تقسیم شده  معنای فعل میان دو به عبارت دیگر شود،القاء نمی

یک فعل  پذیری جزء نخست آن،گسترش وجود با ردلذا فعل قسم خو است.

 مرکب است.

 های صرفی همکردجنبه 7-2-2
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که  توان فهمیدافعال مرکب می های صرفی همکرد دربررسی جنبه از -

 کمتری از تعداد و متعدی هستند به مفعول با گذرا اغلب همکردها

 الزمند. یا ناگذر آنها

مانند:  های مرکب الزم است.فعل همکردهای الزم، نتیجه ترکیب با -

)پس افتادن(  افتادن )گم شدن(، رفتن )سررفتن( آمدن )سرآمدن(، شدن،

 و...

گاه الزم  همکردهای متعدی گاه افعال متعدی و نتیجه ترکیب با -

تاثیری  رسد که متعدی بودن همکرد،می به نظر گونه موارداین در است،

تعیین  این نظر از فعل مرکب راآنچه ماهیت  نتیجۀ ترکیب ندارد، در

 با واحد «همکرد»یک دیگر است به عبارت کند، معنای فعلیارمی

به  های متفاوت الزم یا متعدی بسازد.گونه تواندفعلیارهای مختلف می

 نگاه کنید: های زیرنمونه

 )متعدی( )الزم(           اخراج کرد کرد اعتماد

 )متعدی( آتش زد   زنگ زد )الزم(       )آهن(

اغلب افعال  اما که خودمتعدی هستند،آن همکردها با برخی از -

طول  فریادکشید، های:در فعل« کشیدن»نند:ما سازند،مرکب الزم می

 ناسه کشید، خر خجالت کشید، دادکشید، نفس کشید، درازکشید، کشید،

 دست کشید و...

حاصل  ت باشد،صف هرگاه فعلیار« کرد»همکرد های مرکب بافعل در -

 خالی کرد و.... کرد، آزاد ترکیب یک فعل متعدی است مانند:

 جانشینی همکردها 7-2-3

فعل  «صفت» ترکیب با در «کرد» همکرد شد، گفته نیز پیشترکه چنان

رای تبدیل صورت ب گونه موارداین سازد. درمی با مفعول( )گذرا متعدی

 گذاشت مانند: «شد»همکرد «کرد»توان جایمتعدی به الزم می

 شد/ آباد کرد آباد شد/ باز بازکرد شد/ مغلوب کرد مغلوب

 شد حاضر کرد حاضر / آزادشد  کرد آزاد

 ساقط شد.ساقط کرد تهی شد/ تهی کرد آگاه شد/آگاه کرد

ساخت مجهوِل  توانداینکه می ها عالوه براین فعل صورت ناگذر

 مسند تواند به عنوان یک فعل ربطی همراه بامی های معلوم باشد،صورت

 شد. باز درکرد را باز مانند: علی در رود، به شمار

شباهت کاملی به  اما صورت مجهول جملۀ نخست است، جمله دوم گرچه،

 یکدیگر فقره از طوری که تشخیص این دوبه های اسنادی دارد.جمله

 نماید.غیرممکن می

 باشد، اسم مصدر هرگاه فعلیار «کرد»همکرد با افعال مرکب در -

الزم  متعدی یا آنچه در الزم باشد. متعدی یا تواندحاصل ترکیب می

 مثاًل در است. مفهوم فعلیار است، گونه افعال موثربودن این

 مفهوم الزم بودن با «گریه کرد»و «ورزش کرد»،«ازدواج کرد»هایفعل

استنباط »،«اعالم کرد»هایعلف در همراه است و )فعلیار( جزء اول فعل

برای  همراه دارد. خود با فعلیار معنی متعدی را «اعطاکرد»و «کرد
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 «کرد»جایگزین را «شد»توانها میگونه فعلاین ساخت صورت مجهول از

 نمود.

 ماحصل ترکیب نظر بررسی فعل مرکب از 7-3

بررسی  حیث اجزای سازندۀ آن مورد ب فعل مرکب از قسمت الف و در

 گیرد.می بررسی قرار مجموع ترکیب مورد این قسمت، در گرفت. قرار

یعنی دارای  به متمم هستند، های مرکب همواره گذرافعل برخی از -

 نظیر: متمم اجباریند.

اختالط  اشاره کردن به/ چشم زدن به/ / چیزی( )کسی یا سرکردن با

 دست کشیدن از. داشتن به/ اعتقاد کردن با/

یعنی هم  کنند،شکل عمل می زبان به دو های مرکب درفعل بعضی از -

توانند به هم به جای مفعول می و به مفعول باشند گذرا توانندمی

 مانند: کنند، متمم گذر

 چیزی استفاده کردن از استفاده کردن چیزی را 

 نگاه کردن به چیزی چیزی را  نگاه کردن کسی یا

 نظایر چشم زدن از زدن، سر دادن، پند وعده دادن، دست زدن،

 شوند.محسوب می هاگونه فعلاین

های مرکب ساختمان رایج فعل های مرکب بافعل برخی از ساختار -

یک حرف  ساختمان آنها بدین معناکه در اندکی متفاوت است. دیگر

 مانند: شرکت دارد. اضافه نیز

 داشت، پا بر گذشت، سر از برد، به سر افتاد، پا از به سررسید،

 کتب دستور این نوع فعل را به کاربرد و... برخی از دست رفت، از

های نمونه (که گاه مانند26:1375 )انوری، اندخوانده «عبارت فعلی»

به اجزای آن چهارجزئی  افزایش یک پیشوند گاه با باال سه جزئی است و

 درآمدن و... پا از رفتن، کوه در از مانند: شود.می

 کثرت استعمال در اثر ها گاه درگونه فعلجزئی اینهای سه صورت -

 و ابقای معنای فهحرف اضا حذف تکواژ با شود ومشمول تخفیف می زبان،

 پاشدن مانند: آورد.می به وجود تری راهای کوتاهصورت فعل، آن در

 زمین خوردن)به زمین خوردن(، )به سرآمدن(، سرآمدن )برپاشدن(،

 یادآوردن(و...)به  یادآوردن

های مختلف اسمی مشمول ساخت های غیرفعلی نظیرساخت در برخی نیز

 سرگذشت و...را هایی چون سررسید،کاربرد،صورت تخفیف گشته و

به طریق  گونه افعال واین ترهای مفصلترتیب صورت به هر سازند.می

است جزو افعال مرکب به  بهتر را های تخفیف یافتۀ آنهااولی صورت

 ساب آوریم.ح

 ارتباط فعل مركب با بالغت -8

قدر گران گونه آثاراین پودي است كه در و دستوري كالم تار ساختار

طرح  دست هنرمندان خوش ذوق و با سلیقه قرارگرفته و با ادبي در

این هنرمندان از  هم تنیده شده است و ماهرانه در اي ابتكاري ونقشه
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 «زجان بافته و زدل تنیدهاي حّله» مصیب خود فكر كارگاه طبع سلیم و

 .اندداده بیرون است كالم بالغت  همان كه را

بالغت نه  و این ارتباط تنگاتنگ بین دستور بدیهي است كه غفلت از

كالم عاجز  در مقاصد منظور عمیق معاني و درك وسیع و از شخص را تنها

 مسائل دستور در بروز اختالفات بیشتر گمي وبلكه باعث سردر كند،مي

به  فعل سخن گفتن ناچار گفت که از بنابراین باید شود.زباني مي

 انجامد.بالغت مي

 است. رفته كار هاي حافظ فعل مركب به اشكال گوناگون بهغزل در

زماني بافاصله  اند،گاهي اجزاي آن بدون فاصله ایجاد ظرافت نموده

جایي جابه با زگاهي نی انداختن میان آنها زیبایي آفرین شده و

 اند.تجّلي بالغت شده بدون فاصله و یا با فاصله، اجزا،

فعل  براي نشان دادن این ارتباط تنگاتنگ میان كاربرد جااین در

هاي شعري وي نمونه هاي حافظ به بررسي برخي ازغزل مركب و بالغت در

 پردازیم:مي

 :در بیت

 گذري كنمي میكده در بر          صف رندان نظري بهتر از این  فكن برمي

 این از بهتر

نظیر این بیت و ظرافت بي العادهشما عامل زیبایي فوق به نظر

 چه باعث این عظّمت گردیده،آیا آن مدیون كدام قسمت آن است؟

گونه شك اینبي استحكام ایستگاه كالم یعني فعل نیست؟ توانمندي و

باتوّجه  ي تخّیل ودادن قّوه وازپر با تمام و حافظ با هوشمندي است.

 ساحل بر چنان را كالم لنگرپذیري اجزاي فعل مركب، به قابلّیت تفكیك

 به ظرافت و استحكام و عظّمت این نخست نظر در يحت كه رسانیده مراد

 .است مشاهده قابل وضوح

تقدیم  الوه بري خویش عاندیشه كه حافظ جهت تاكیداین دیگر، مورد

 عالوه رهگذر این از تا نموده همراه «مي» كواژ پیش با را آن همكرد،

 شعر عظّمت و هنري زیبایي بر پیش از بیش مضاعف، تاكیدي بار برداشتن

 با حافظ تخّیل و اندیشه چگونه كه بینیممي بنابراین .بیفزاید خویش

 .رسدمي زیبایي اعالي حدّ  به و شودميمند وي همراه قدرت و ارس بیان

 «این از بهتر» ردیف نقش البّته «بالغت و دستور دادن پیوند»یعني این

 .گرفت دیدهنا نباید زیبایي این ایجاد در را

 هاي زیر:در نمونه

 كردجم از ما ميها دل طلب جامسال_ 

 مستوري كرد_ دوستان دختر رز توبه ز

 توبه كه كردم بشكست _ چون پیاله دلم از

 خرقه كنید _ خداي را به میم شست و شوي

 عالي اندیشه بلكه نیست؛ زیباآفرین عالي، اياندیشه داشتن صرف 

 خویش كمال اوج به تا دارد متعاّلي و ظریف و سامانبه قالبي به نیاز

ز هزاران كاندر عبارت ا است حرفي که فوق هايمثال در حافظ .برسد
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اصلي و  فكر خود نظیرخالقّیت بي شاعري بادهد كه چگونه نشان مي ،آمد

 حفظ نقش موسیقایي آن بر با و نشاندجایگاه ردیف مي در محوري را

 .ورزدمي بیشتري تاكید كرده،اندیشیده و احساس ميچه ميآن

و ذوق هنري و زیبایي آفرین  ي نیروي تخّیلالعادهآري قدرت خارق

موجب این  اثناي سخن، ل درجاي فع چینش درست و به است كه با شاعر

 صاحت شده است.بالغت و ف

 :است هنجارگریزي در زیبایي و هنر گاهي 

 نه به خود بردم راهمن به سرمنزل عنقا -

 كند تنها دعاي خواجه توران شاهنه حافظ مي -

خدمت  به طرق گوناگون در هاي فعل مركب راي ظرفّیتفظ همهحا

ی نهنمو دو در مثالً  است. خویش گرفتهظرافت و شیوایي كالم  استحكام،

به چه شكل  را )دعا كردن( و )راه بردن( بینیم كه افعال مركبفوق مي

 ثانیاً  كالم تاكید براي مقّدم نموده را «همكرد» اوالً  كاربرده است.به

 همكرد به را «ن» واژكپیش بایستمي و است منفي فعل كهاین به توّجه با

 وي سخن خدادادي لطف و شاعر بلند و سركش روح كه انگار اما كند وصل

 «گزینيبه»حافظ شگرد كه جاآن از و است سرایي بدیهي از باالتر بسي

 با و داشته، بااِ  گیرد كار به را نفي فعل متعارف شكل اینكه از است

نه ... » و «نه ... بردم راه»به صورت را آن كالم هنجار از گریز

 تاكیداین رهگذر هم به كالم خویش  بیان نموده تا از« .دعاكند...مي

خویش را به  زیبایي و بالغت شعر هم اوج ظرافت و و بیشتري ببخشد

 ي ظهور برساند.منّصه

 هاي زیر:در مثال

مرا تا عشق تعلیم سخن      ع این مرحله با مرغ سلیمان كردم قط

 كرد

عل مركب نیست بلكه صرف ف اهگستر این مثالهنر عامل ظرافت بخش و

این »توانست بگوید: افظ به راحتي ميح ها است.آن چگونگي كاربرد

را بدون « كردتعلیم »یا  و« با مرغ سلیمان قطع كردم مرحله را

مصراع حافظ  این دو در بود. نثر نبود، دیگر شعر فاصله ذكر كند اّما

 «قطعتعلیم و »بي هاي عرمورد از مصدر تركیب دو كه ازاین عالوه بر

 در آوردن مفعول، بینیم كه بامي فعل مركب ساخته، «كرد»همكرد با

 لباس را كالمش زیبایيبار، فاصله انداخته و این میان این اجزا،

 .است آراسته عجیبي طرز به و پوشانده نودیگري

كارگیري زبان ادبي یعني به گفت كه حافظ در باید دیگر سوي از 

موسیقایي  روابط متعدد ایجاد ي كامل از بدیع و بیان واستفاده

زیر به  در همگان ربوده است. از ایي بین كلمات،گوي سبقت رامعن

هاي ادبي مربوط به فعل مركب كه باعث عنوان نمونه به بخشي از آرایه

 شود.پرداخته مي هاي حافظ شده است،ایي مضاعف غزلزیب

 ایهام

 ي اشعار حافظ است:ویژگي برجسته وي اصلي ایهام شاخّصه

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

13 
 

 مي و حدیث این گفتممي         گرفتمي ساقي به صوت این غزلم كاسه

 زدممي ناب

 ایهام تناسب

 آمدره برون چون اّول كز            عّیاري آئین این آموخت دلش آهن كدام

 زد داران زنده شب

 «دارشب زنده»نینهم چو بین آنها تناسب و «ره زدن»و« عّیار»بین 

 ایهام تناسب است.

 ایهام تضاد

 كه دارش نگه خداوندا       ناگه دل مسكین  شد وسواري پخت خیال شه

 زد سواران قلب بر

معناي ایهامي توقف  در اّما به معناي حفظ كردن است، «نگه داشتن»

 دارد. ایهام تضاد «رفتن»به معناي «شدن» با

 استخدام 

 مستان به شدم اكنون و         مستت چشم چو بودم گیريگوشه عین در

 مایل تو ابروي چون

 است، «چنبرین خمیده و»به معناي ابرو، با پیوند در «مایل شدن»

 .باشدمي «دوستار»معناي حافظ در پیوند با در

 كنایه

 پیمایش باده چشم كه     رنگ صالح آن دم به خون دل بشستم دست من از

 زد هوشیاران بر صال

 .باال بیت در مرکب فعل اول جزء «صال»و «صالح» بین جناس مّذیل:

 

  اشتّقاق

 همایون طالعم كند طلوع اگر           آفتاب طلعت تو  مشرق سر كو، ز

 است

 .جزء اول فعل مركب« طلوع» با« طالع» و «طلعت»بین 

 نتیجه گیری -9

در  های مرکب پرداختیم.تحلیل فعل و این مقاله به بررسی نقد در

زبان  که فعل مرکب در وجوهای به عمل آمده به این نتیجه رسیدیمجست

ت جمال های مرکب برفعل بالغت و... نقش اساسی دارد. نثر، شعر، فارسی،

 جهت بهتر در دهد و خواننده راوناگون زیبایی خاصی میو شعرهای گ

 باشد:می نتایج این مقاله به شرح زیر کند.متوجه شدن آن یاری می

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

14 
 

ان یک واقعیت برای تشخصیص فعل مرکب به عنو تعیین هرگونه معیار

های دقیق دربارۀ ساخت فعل مرکب بررسی به گسترش نیازمند زبانی رو

« ماحصل»و« همیار»،«همکرد» سه دیدگاه همچنین فعل مرکب از است و

بالغت  حافظ دیدیم فعل مرکب در اشعار همچنان که در قابل بررسی است.

نداشته  طوری اگر فعل وجودبه کندنقش مفیدی ایفا می فصاحت شعر و

 باشد.نامفهوم می شعر معنی آن جمله یا باشد،

چنین تاخیر اجزاي فعل مركب و هم جا كه قابلّیت تقدیم وآن از

 یكي از ویژگي شاخص افعال مركب است، فاصله انداختن بین آن اجزا،

 شمار حافظ به شعر ویژه درزبان فارسي به آمدترین افعال دربس پر

جایي اجزاي كالم است و به جابه وزن ناچاربه مقتضاي  رود؛ شاعرمي

دست شاعر را در بیان  توّجه به قابلّیت فوق، با افعال مركب نیز

آگاهي  افعال مركب با حافظ از این ویژگي گذارد.هایش باز مياندیشه

هاي فعل ي ظرفّیتاستفاده از همه حّد كمال بهره برده و با در كامل،

 بالغت توانسته شعر خود را به اوج فصاحت ومركب و پیوند زدن آن با 

 شیوایي برساند.

توان نتیجه گرفت که در اشعار، نثر، بالغت و... اگر در کل می

هایی مرکب استفاده شود، دید خواننده بهتر و جذب کنندگی آن فعل

ها با اشعار زیبایی خاصی را داده و شود. چون این فعلراحتر می

ان تنوع و زیبایی فعل در اشعار بهرۀ تواند به عنوخواننده می

های مرکب کمتری استفاده شده بیشتری از آن ببرد. اشعاری که از فعل

است، خواننده را خسته کرده و رغبتی برای ادامه مطالعه این اشعار 

 را ندارد.
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