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 های پیشوندی مرکب بررسی تحلیلی فعل

 خاله محرم رضایتی کیشه

 دانشگاه گیالن دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی

 دوست شیدا امام 

 گیالن دانشگاه زبان و ادبیات فارسی شجوی کارشناسی ارشددان

 چکیده

های فارسی را به سه گروهِ  بندی، فعل در مشهورترین تقسیم. بحث از ساختمان فعل یکی از موضوعات برجسته در زبان فارسی است

بینابین دو گونۀ پیشوندی و مرکب  ها هستند که حالتی کنند؛ با وجود این گروهی دیگر از فعل ساده، پیشوندی و مرکب تقسیم می

با این حال دستورنویسان کمتر به . است رفته نام دارد، از دیرباز در زبان فارسی به کار می «فعل پیشوندی مرکب»این نوع فعل که . دارند

های  ت دستوری فعلدر مقالۀ حاضر با بررسی ساختار، کارکرد و خصوصیا. دانند اند و آن را نوعی مستقل از فعل نمی آن پرداخته

. ایم ها پرداخته تاریخی آن _به مطالعۀ توصیفی( تا قرن هفتم)پیشوندی مرکب در زبان فارسی امروز، و همچنین متون ادب فارسی 

ی ها ها را جزو فعل زبان فارسی هستند یا باید آن  ای مستقل از افعال گونه  ها هدف این تحقیق، پاسخ به این پرسش است که آیا این فعل

اساس معیارهای مختلفِ آوایی، صرفی، نحوی و  های پیشوندی مرکب بر بررسی و مطالعۀ واژگانی فعل. مرکب عام یا پیشوندی برشمرد

 . رود قاموسی بیانگر آن است که ترکیب موجود، یك واحد مستقل واژگانی در زبان فارسی به شمار می

 . پیشوندی مرکب دستور، زبان فارسی، ساختمان فعل، فعل :هاکلیدواژه

 مقدمه _4

. پـردازد  مـی  زبـان  نحوی صرفی و مسائل تحلیل و است که مشخصاً به توصیف زبان بر حاکم قواعد و ها واقعیت دستور زبان علم شناخت

ـ  تـرین  مهـم  از آنجا که فعـل یکـی از  . و نحو شناخت روابط این واحدها در ساختارهای زبانی است ،عناصر زبانی شناسی صرف سازه واع ان

 . گیرد در هر دو بخش صرف و نحو دستور زبان مورد بررسی قرار می ،آید و هم مؤثرترین عنصر نحوی کالم به شمار می ،واژگان

 براسـاس  و دارد را نقـش  تـرین  نشینی عمده هم محور در که است جمله اصلی رکن نحوی نظر و از ،کلمه اقسام از، از نظر مقوله فعل    

 . گردد می تعیین ها آن رابطۀ و جمله نقش اجزای ،آن

دهنـدة   تشـکیل  اجـزاء  و سـاختمان  پایـۀ  بر بندی تقسیم فعل، باب در ها بندی تقسیم ترین مهم و ترین اساسی از در بخش صرف، یکی    

 . است گرفته صورت متعددی تقسیمات مبنا، این بر. فعل است

بنـدی قصـد دارد    هرچنـد ایـن تقسـیم   . اند نوعِ ساده و مرکب تقسیم کرده بر دو کم های فارسی را دست ساختار فعل ،در کتب دستور    

هـای فارسـی    فعل. گیرد خود انواع متنوعی را دربرمی ،قسم دوم ،تقابل ساختار بسیط و غیربسیط افعال فارسی را نشان دهد، با این وجود

این واقعیـت سـبب   . دو یا چند تکواژ آزاد یا وابسته است اند، بلکه حاصل ترکیب در بسیاری از موارد تنها از یك جزء بسیط تشکیل نشده

بندی دوگانۀ پیشین شود؛ بنـابراین دستورنویسـان    وجهی جایگزین دسته بندی سه های فارسی یك تقسیم شد تا در توصیف ساختار فعل

تـوان   یکـرد جدیـد را اگرچـه مـی    ایـن رو . انـد  های فارسی در یکی از سه حالتِ ساده، پیشوندی و مرکب پرداخته به توصیف ساختار فعل

گانـه نیـز آنچنـان کـه بایـد در       مشهورترین قول درخصوص ساختار فعل فارسی قلمداد کرد اما حقیقت آن است که این تقسـیمات سـه  

پوشـی کنـیم، بسـیاری از     است؛ تا آنجا که حتی اگر از ساختارهای نوبنیاد امـروزی چشـم   توصیف نظام فعلی در زبان فارسی موفق نبوده

های فعل فارسی کـه کمتـر بـه     یکی از بارزترین نمونه. گنجند گانه نمی های پیشین نیز در این ساختار سه های موجود در متون دوره فعل

 . شوند نامیده می .«فعل پیشوندی مرکب»های پیشوندی و مرکب دارند و  هایی هستند که حالتی بینابینِ فعل اند، فعل آن اشاره کرده

 پیشینة بحث _1

 . های متفاوتی وجود دارد گذاری هر نوع، دیدگاه درخصوص ساختمان فعل، انواع و نام ،ر آثار دستوری مختلفد

فعـل مرکـب فعلـی اسـت     »: اسـت  آمده چنین مرکب فعل مبحث در بندی، تقسیم نوع به اشاره دستور زبان فارسی خیامپور بدون در    

 دارای لفـظ  اسـت متشـکل از دو   فعلـی  دیگر، عبارت به و ،پساوند حکم در فعلی با سما یك از یا ،پیشاوند یك با بسیط، فعلی از متشکل

 . داند آید که خیامپور فعل را بر دو نوع ساده و مرکب می از این مطلب برمی (63: 4999خیامپور، ) .«مفهوم یك
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 مرکـب  فعـل  و پیشـوندی  نـوعِ سـاده،   سه هب ساختمان نظر از را فعل، زبان فارسی دستور کتاب در کلمه ساختمان بحث در خانلری    

وی در تاریخ زبان فارسی تحوالت تاریخی ساختمان فعل را در پنج بخـشِ فعـل    ،با این حال (416: 4911خانلری، . نك)کند  می تقسیم

را نـوعی از  های مرکـب پیشـوندی    و فعل( 443: 4963خانلری، . نك)کند  ساده، پیشوندی، مرکب، فعل ناگذر و عبارت فعلی بررسی می

  (461: همان)داند  فعل مرکب می

فعل سـاده تنهـا از یـك پایـۀ     »: کند الدینی در توضیح عناصر سازندة فعل، آن را به سه دستۀ ساده، پیشونددار و مرکب تقسیم می مشکوه    

فعـل مرکـب از دو عنصـر نحـوی      گـردد و  صورت یك پیشوند غیرفعلی و یك پایۀ فعلی ظاهر می شود، فعل پیشونددار به واژگانی تشکیل می

  (492: 4966الدینی،  مشکوه) .«پایه و عنصر فعلی: شود تشکیل می

پذیرد و بـر   پیشوندی و مرکب نمی ساده، بندی را درخصوص ساختمان فعل در سه قسمِ این تقسیم امروز مفصل دستورفرشیدورد در     

فعل بسیط آن است که از یك جزء تشکیل شده باشـد  . و غیربسیط( ادهس)بسیط : فعل از لحاظ ساختمان بر دو قسم است»آن است که 

 .«وارفـتن و فریـب دادن  : فعـل غیربسـیط آن اسـت کـه از دو یـا چنـد جـزء بـه وجـود آمـده باشـد ماننـد            . . . . رفـتن، آمـدن و  : مانند

 مرکـب  فعـل  جدا از فعل، بلکه نـوعی از  ای نهعنوان گو به نه اما آن را ،البته وی فعل پیشوندی را نیز قبول دارد (149: 4922فرشیدورد،)

های مرکـب ضـمیری را از اقسـام     همچنین فعل (همان)کند  بندی می داند و فعل غیربسیط را در دو بخشِ پیشوندی و مرکب تقسیم می

  (212: 4913فرشیدورد،)داند  فعل مرکب می

 دهنـده  تشـکیل  اجزاء نظر از فعل»: گوید ساختمان چنین می اساسبر فعل بندی تقسیم دربارة فارسی زبان دستورکامیار در  وحیدیان    

 هـای  فعـل  آن، دهندة تشکیل عناصر و مرکب فعل شرح در سپس (36 :4913کامیار،  وحیدیان) .«مرکب پیشوندی، ساده، :است نوع سه

تـوان   کـه مـی   ،افتادن اعتبار از آمدن، حرف به :شمارد مانند می فعلی های یا عبارت مرده کنایی های عبارت را ها آن که آورد می را مرکبی

  (33_61 همان،)آن را معادل عبارت فعلی دانست 

است، فعل را بر دو نوعِ ساده و مرکب، و فعل مرکب را به سـه   پرداخته شناختی به بررسی مباحث دستوری  ماهوتیان که با رویکرد رده    

کـه برابـر بـا فعـل     )؛ ترکیـب فعـل بـا حـرف اضـافه      (که معادل فعل مرکب اسـت )ترکیب فعل با اسم، صفت یا قید : کند نوع تقسیم می

 حـرف  بـا  فعل ترکیب از»: گوید و در جای دیگر می (که همان عبارت فعلی است)ای  اضافه ؛ و ترکیب فعل با گروه حرف(پیشوندی است

 کـه  چـرا  نامیـد  مرکـب  فعل اصطالحاً را آن وانت نمی اما ،آید می دست به یافته ترکیب مرکب فعلی ساخت اگرچه اضافی گروه و اضافه

: 4921ماهوتیـان،  ) .«شـوند  مـی  بنـدی  هدسـت  فعلـی  عبـارات  و مرکـب  پیشـوندی  ،پیشـوندی  فعـل  دیگـر  اقسام در هایی ساخت چنین

261_264)  

 تـر  دقیـق  نگـاهی  بـا  رواقع،د دهند و تری از ساختمان فعل ارائه می مفصل بندی تقسیم خود فارسی زبان دستورگیوی در  احمدی انوری و    

 سـاده،  هـای  فعـل : کرد تقسیم توان گروه می شش به ساختمان جهت از فارسی زبان در را فعل»: اند گرفته نظر در را فعل سازندة اجزای همۀ

 وی،گیـ  انـوری، احمـدی  ) .«شخصـه  یـك  ناگذر های فعل فعلی، های عبارت مرکب، پیشوندی های فعل مرکب، های فعل پیشوندی، های فعل

4923 :29)  

 مرکـب و فعـل   سـاده، پیشـوندی،   :اسـت  کـرده  تقسـیم  گـروه  چهـار  بـه  ساختمان نظر از را فعل امروز فارسی زبان دستورارژنگ در     

  (412 :4921ارژنگ، )24گروهی

ده، پیشـوندی، مرکـب،   زاده با تکیه بر نظر خانلری به ساختمان فعـل پرداختـه و آن را بـر پـنج نـوعِ سـا       شناسان، طبیب از میان زبان    

هـای پیشـوندی    و مانند بسیاری از دستوریان بـرای فعـل  ( 34: 4931زاده، طبیب. نك)است  و عبارت فعلی تقسیم کرده( ناگذر)بستی  پی

 . مرکب هویتی مستقل قائل نیست

 فعل پیشوندی مرکب _9

شـود کـه معـادل     ای حاصل مـی  فعل پیشوندی ساختار ویژهبا یك ( معموالً اسم)های فعلی، گاه از ترکیب یك جزء غیرفعلی  در میان ساخت

هـا و   کنـد و ماننـد هـر فعـل دیگـری قابلیـت صـرف در زمـان         این ترکیب فعلی که معنایی واحد را بیان مـی . یك فعل ساده یا مرکب است

 :شود می  نامیده .«فعل پیشوندی مرکب»های مختلف را دارد،  حالت

                                                           
 . . استعبارت فعلی  همانفعل گروهی  مراد ایشان از  _4
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 . . . . تابند و دهیم، سر باز زدید، روی برمی آورد، تن درمیآورم، دست بردار، فریاد بر سر درمی

است، اما بسیاری از همین تعـداد معـدود    های پیشوندی مرکب، نسبت به سایر انواع فعل در زبان فارسی، همواره اندک بوده   شمار فعل    

هـا از   گیرند؛ با این وجـود، تعـدادی از ایـن فعـل     قرار نمی تدریج کاربرد خود را از دست دادند و در زبان فارسی امروز مورد استفاده نیز به

ایـن نـوع   . شـوند  های جدیدی در قالب فعل پیشوندی مرکب ساخته مـی  ندرت فعل گذشته تا امروز در زبان فارسی باقی مانده و حتی به

و حتـی هنجارشـکنی نحـوی     22کنند یدر گذشته تنوع ساختاری بیشتری داشته، اما امروزه تنها از یك الگوی ساختاری پیروی م ها فعل

  (4429: 4963خانلری، )شود  نیز باعث جابجایی ارکان آن نمی

هـای پیشـوندی    رو هویت این گونۀ فعلی به فعـل  ای داشته و از همین های پیشوندی مرکب نقش برجسته وجود پیشوند فعلی در فعل    

شناسی و دستور تنها دکتر خانلری، ماهوتیان، انوری و گیوی به بررسی  زبانبا این وجود، از میان پژوهشگران حوزة . تمایل بیشتری دارد

است؛ هرچنـد ایـن نـوع فعـل خصوصـیات       ای از فعل مرکب برشمرده اند که دکتر خانلری نیز این نوع فعل را گونه این نوع فعل پرداخته

ارد، با این حال، اگر فعل مرکب را به معنای عـام آن در  بندی در یك طبقۀ مستقل را د دستوری و تاریخی معین و تمایز الزم برای دسته

فعـل پیشـوندی   »توان  در آن صورت می 29،(اند نامیده «گروه فعلی»یا  «فعل گروهی»، «فعل ترکیبی»که برخی آن را  چنان)نظر بگیریم 

اع فعـل فارسـی در برخـی از    را نیـز در زیرمجموعـۀ آن قـرار داد؛ چـرا کـه ایـن انـو        «عبارت فعلـی »و  «فعل مرکب ضمیری»، «مرکب

ها، که از امکانات مرسوم زبـان   مشابه فعل مرکب هستند و حذف برخی از عناصر آن. . . ای، آوایی و خصوصیات از جمله خصوصیات سازه

 :کند ها را به فعل مرکب بدل می آید، آن فارسی به شمار می

 روی گرداندن: روی برگرداندن

 (123: 4933فرخی، ) من گردانی بیهوده چرا روی ز /یهمی نتوان دید مرا ای دوست      

 یاد آمد :یادش آمد

  (611: 4913فردوسی، ) نیامد کسی بر دل شاه یاد/ ز چندین بزرگان خسرو نژاد          

 یاد آمد :یادم آمد

 (4296: 4913فردوسی، ) از گفته باستان یاد آیدکه  /کردار خوابیست این داستان

 ستنکار ب :به کار بستن

 (421: 4923سعدی، ) پند من کار بند و صبر آموز /ای که مشتاق منزلی مشتاب              

 های پیشوندی مرکب   بررسی واژگانی فعل _1

دانسـته  ( یك واحـد زبـانی  )اگر فعل پیشوندی مرکب یك واژه . های فارسی است دار زبان، و فعل یکی از اقسام واژه واژه اولین واحد معنی

شناسی درمورد این ترکیب صدق نکنـد بـه آن    های مربوط به واژه توان آن را نوعی مستقل از فعل فارسی برشمرد اما اگر مالک شود، می

گیرنـد و از   شناسان در مرزبندی واژگانی چهار معیار را در نظـر مـی   زبان. هایی از این قبیل، یك گروه فعلست نه فعل معناست که ترکیب

 :ی فعلی در این چهار محور مورد بررسی قرار بگیرد های پیشوندی مرکب، این گونه تعیین هویت واژگانی فعلرو، الزم است برای  این

فاصلۀ شنیداری بـالقوه   «مکث». گیرد انجام می «تکیه»و  «مکث»از نظر آوایی تعیین محدودة واژه براساس دو مالک : معیار آوایی _الف

هـای   در فعـل . یابـد  های یك کلمه میسـر نیسـت و در خـط از طریـق فاصـله نمـود مـی        شمیان دو کلمه است که ادای آن در میان بخ

 :دهد مکث روی نمی( جزء اسمی، پیشوند و جزء فعلی)دهندة فعل  پیشوندی مرکب در بین اجزای تشکیل

  (221: 4913فردوسی، )بانژاد  سربرزندیکی شاه / دتور وز کیقبا ۀکه از تخم

  (212: 4936بیهقی، )درداد  تنبوسهل بترسید و . ه نباید که چیزى رود که همگان غمناک شویمو برو ک درده تن لجاج مکن و

 (412: 4922خاقانی، )نعرة شیردالن از صف هیجا شنوند / به میدانگه از آنك برآرند نعرهعابدان 

                                                           
 . است آمده می پس از فعل که در گذشته گاه درحالی ،گیرد قرار می فعل پیشوندی در فارسی امروز جزء اسمی همیشه قبل از _4
( باشـد  که حداقل ترکیب مادة فعلی و شناسه مـی )های آن  رکیب فعل و وابستهدیان کامیار و صادقی از گروه فعلی، تیبرخی از دستورنویسان مانند فرشیدورد، باطنی، وح . 23

یـك از   اینجا مـراد مـا هـیچ    اما در ،برای آن قائل است( . . . متمم و، های نحوی آن از قبیل مفعول مجموعۀ فعل و وابسته)الدینی نیز مفهومی نحوی  اند و مشکوه را اراده کرده

 . ایم ی را مرادف فعل ترکیبی در نظر گرفتهاین دو مفهوم نیست و گروه فعل
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گذاری کلمات مرکب، بررسی مکـث در نوشـتار    های درخصوص فاصل مند و یکپارچه با این حال در زبان فارسی به دلیل فقدان قوانین نظام    

هـای   رسد برای سنجش محدودة واژگانی فعل فارسی مقدور نیست و هم به جهت نوسان آوایی، که از خصوصیات بارز گفتار است، به نظر می

 . توانیم به این مالک اتکا نماییم پیشوندی مرکب نمی

شناسـان   شود که در زبان فارسی هر واژه تنها یك تکیه دارد، اما برخـی زبـان   گفته می. تاس «تکیه»دومین معیار آوایی در مرزبندی واژه     

هـای غیربسـیط فعـل نیـز      رسـد در گونـه   به نظـر مـی  . های مشتق و مرکب معتقدند در واژه 21(تکیۀ نخستین)به وجود تکیۀ ضعیف و قوی 

تـر اسـت، ولـی وجـود      هـا از بقیـه قـوی    حالت اگرچه یکی از این تکیـه  کنند؛ در این های قبلی خود را حفظ می های سازندة فعل، تکیه تکواژ

 : خورد های غیربسیط فارسی به چشم می این قاعده در فعل. کند های دیگر را نفی نمی تکیه

  (213: 4912عنصری، )گاه بر ارغوان زند چوگان  /کشد لشکرگاه بر پرنیان 

laška'r_ke'š_ad . 

  (223: 4923سعدی، ) خوردمشعبد  فریبکه دانا  /نه آیین عقل است و رای و خرد

fari'b_žo'r_ad . 

  (343: 4914بلعمی، ) برد به سرحزقیل با ایشان 

be_sa'r_ba'r_ad . 

های فعلی دارای پیشوند، تکیـۀ قـوی روی پیشـوند     اما در ترکیب 23گیرد، در کلمات فارسی عموماً تکیه بر آخرین هجای واژه قرار می    

 :چنین است های پیشوندی مرکب نیز این در فعل (992: 4921ماهوتیان، )قرار دارد 

 (32: 4919رودکی، )بنالد از دل سوزان  جوش برآرد /باز چو آید به هوش و حال ببیند

ju'š_ba'r_ār_ad . 

 (433: 4913فردوسی، ) دم برزدندببودند یك بار و / ز ره سوی ایوان رستم شدند

da'm_ba'r_zad_and . 

  (332: 4936طبری، ) دست بازداشتندملك از آمد و  وورزشان خوش وورز کردند و کشت ها بپراگندند و کشت اندر آن دهایشان 

da'st_bā'z_dāšt_and . 

های پیشوندی مرکب، تکیۀ جزء اسمی تکیۀ ضعیف، و تکیۀ جزء فعلی تکیۀ قوی است و بر روی پیشـوند فعلـی قـرار     بنابراین در فعل    

 . گیرد می

هـای سـاده بررسـی     بـا فعـل   های پیشوندی مرکب در مقایسـه  در این سطح از سنجش واژگانی، فعل(: محور جانشینی)معیار صرفی  _ب

به عبارت دیگر، هر فعل پیشوندی مرکب باید معادل یك واحد زبانی باشد و بتوان فعلی ساده را در زنجیرة کـالم بـه جـای آن    . شوند می

 :قرار داد

  (233: 4913فردوسی، )به ایران کشیدند و بربست رخت  /تاج و ز تخت ز گنج و سلیح و ز

 . کوچیدن، رفتن، سفر کردن: بربستن رخت

  (211: 4922خاقانی، ) کز سالمت نه رنگ ماند نه بوی/ با بالها بساز و تن درده

 . پذیرفتن، قبول کردن، راضی شدن: دردادن تن
  (429: 4923سعدی، ) درکشید ش قلمچو خسرو به رسم /درکشید شنیدم که شاپور دم

 . مردن: درکشیدن دم

                                                           
1. primary stress 

همچنین در صورت وجود پیشوند نفی، استمرار یـا التزامـی در ابتـدای     . آخرین هجای قبل از شناسه قرار داردبر ها تکیه  در فعل ،گیرد از آنجا که شناسه تکیه نمی _4
 ( 911_916: 4921: نماهوتیا) گیرد تکیه بر این پیشوندها قرار می ،فعل
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یـك   گردد، غیرمستقیم و کنایی است و حاصل مستقیم هیچ های پیشوندی مرکب دریافت می براساس شواهد فوق، معنایی که از فعل    

انـد و کـل ترکیـب مجموعـاً      داده ها معنای اصلی خود را از دست به عبارت دیگر، جزء اسمی و فعلی در این فعل. از اجزای ترکیب نیست

 . است عنوان یك واژه و در معنایی جدید به کار رفته به

دهندة فعل پیشوندی مرکب نیز وجود دارد؛ یعنی کل ترکیب به عنوان یك واحد صـرفی   این پیوستگی صرفی در میان اجزای تشکیل    

 :کند و اجزای آن قابل جایگزینی نیست عمل می

  (42: 4913فردوسی، )بروی  روی اندرآمدسپه را چو / نگجویپذیره شدش دیو را ج

  (962: 4939ناصرخسرو، ) کامبسی  برداریکه از اکرام  /ضعیفان را زیادت کن ز اکرام

  (293: 4923سعدی، ) های سرد سخن خشم فروخورد/ ببخشود بر حال مسکین مرد

های نحوی و اشعار ممکن است میان جزء اسـمی   ید، اما در هنجارشکنیآ در سیاق اصلی زبان، جز اسمی همیشه قبل از جز فعلی می    

 . و فعل پیشوندی جدایی بیفتد و یا جزء اسمی پیش از جزء فعلی بیاید

. های دستوری و قاموسی به آن اسـت  های نحوی یك واژه چگونگی تعلق وابسته ترین شاخصه از مهم(: نشینی محور هم)معیار نحوی  _ج

 :شوند های فعل به جز فعلی ملحق می ندی مرکب وابستههای پیشو در فعل

  (911: 4966تاریخ سیستان، ) سر درنیاوردو امیر بوالفضل باز ابی کرد و 

 (116: 4939ناصرخسرو، )دل از طاعت و از خدمت من برنکنی تو /برکندماز نعمت و از عز تو  دلمن 

 (211: 4923سعدی، )برآر  آرم گر تو گویی سرسر به علیین بر/ ز پیش آرم سر برنمیمن که از شرم گنه 

پـذیر نیسـت و    هـا جـز اسـمی گسـترش     های پیشوندی مرکب، آن است که در ایـن فعـل   بر یکپارچی واژگانی فعل ویژگی دیگر مبنی    

ست و درصورتی که قیـد  و امثال آن برای اهل زبان مأنوس نی «ها اندر آورد پای»، «دمارها برآوردند»، «سرها در آورد»هایی مانند  ترکیب

صـورت یـك    شود بلکه کل ترکیـب فعلـی را بـه    در کنار این ترکیب بیاید، بین دو جزء فعل گسستی ایجاد نمی( یا هر عنصر تبعی دیگر)

 :کند بسته توصیف می واحد هم

  (432: 4913فردوسی، ) که این نیست برتر ز ابر بلند /دژ دل اندر مبند ةبرین بار

 . رة دژدل اندربستن بر با

  (421: 4923سعدی، ) دگر چشم از همه عالم فروبند/ رامی که داری دل در او بندآ دل

 . چشم فروبستن از همه عالم

  (29: 4929نصراهلل منشی، ) و اگر حال بر این جمله باشد مرا دل از جان برباید داشت

 . باید دل برداشت

صدر سـاخته شـده از فعـل پیشـوندی مرکـب، مصـدری ترکیبـی اسـت و مثـل          سازی م شود که در فرایند واژه همچنین مشاهده می    

های پیشـوندی مرکـب، در    دیگر آنکه جزء اسمی در فعل. پذیرد مصدرهای مرکب دوجزئی، مجموعاً در حکم یك واحد واژگانی نقش می

 :ارتباط نحوی با فعل پیشوندی موجود در ترکیب نیست

  (423: 4913فردوسی، ) یکی روز از بامدادکه رستم  /ادیبرداشت ز موبد برین گونه 

  (443: 4913فردوسی، ) چنان چون بود ساز جنگ کیان /ایرانیان رده برکشیدند

 گویی؟ باز کودک را چگونه برگیرد؟ محال چرا می: که برآورد فریادامین 

 (422: 4929نصراهلل منشی، ) 

هـا   دگرگون شود، پیونـد جـزء اسـمی و فعلـی ایـن فعـل      ( دستوری آن سازههای  همراه با نشانه)های نحوی جمله  و چنانچه توالی سازه

 :شود گسسته نمی

  (426: 4939ناصرخسرو، ) از آنجا افتعال رخت بربندد/ ی راستییچون فرود آمد به جا

 . بندد افتعال از آنجا رخت می. 4

 . بندد از آنجا افتعال رخت می. 2
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 . بندد افتعال از آنجا رخت می. 9

 . بندد نجا افتعال رخت میاز آ. 1

 . بندد افتعال از آنجا رخت می. 3

 . بندد رخت افتعال از آنجا می. 6

 . بندد افتعال از آنجا رخت می. 1

اسـت و در   بین جزء اسمی و فعلی گسست ایجـاد شـده   6پذیرد زیرا در شاهد  غیردستوری هستند و اهل زبان آن را نمی 1و  6مورد     

 . است و این دو خالف ساختار مرسوم زبان است ورت گرفتهقلب نحوی ص 1نمونۀ 

هـا یکـی از    ضـبط کلمـه در فرهنـگ   . های بسـیط و غیربسـیط برجسـتگی دارد    این مالک به طور ویژه در تقابل واژه: معیار قاموسی _د

سی مؤید وجود گونـۀ  های فار های مرکب به صورت مصدر ترکیبی در فرهنگ هاست چنان که ضبط فعل های توصیف دستوری آن مالک

هـای پیشـوندی مرکـب در     بسـیاری از فعـل  . چنین است های پیشوندی مرکب نیز این دربارة فعل. فعل مرکب در نظام فعل فارسی است

چشـم  »، «تـن دردادن »، «بند برنهادن»، «بانگ برکشیدن»، «بازی درآوردن»: اند های فارسی به صورت مدخل اصلی ضبط شده فرهنگ

سـر  »، «سر برزدن»، «روی برتافتن»، «رخت بربستن»، «دم برداشتن»، «دل برکندن»، «دل برداشتن»، «فروخوردن خشم»، «فروبستن

 «نعره بـرآوردن »، «مهر برداشتن»، «گام برگرفتن»، «کام برداشتن»، «فریاد برآوردن»، «عنان بازپیچیدن»، «سر درکشیدن»، «درآوردن

مستقل و جامع دستورنویسان به این گونۀ فعل فارسی، تمام شواهد ایـن نـوع از فعـل بـه صـورت      با این وجود، به دلیل فقدان نگاه . . . و

 . است ها نیامده مستقل در فرهنگ

 های پیشوندی مرکب   ساختمان دستوری فعل _0

، یـك  هـا  عـل در ایـن نـوع ف  . های پیشوندی مرکب حدواسط فعل پیشوندی و مرکب است که پیش از این اشاره کردیم ساختار فعل چنان

اجزای سازندة ایـن ترکیـب معمـوالً معنـایی غیـر از      . شود ای دریافت می شود و از آن معنی تازه فعل پیشوندی با واژة دیگری ترکیب می

. اسـت . . . ها رابطۀ نحوی برقرار نیست چرا که کل ترکیب معادل یك فعل ساده، مرکب یـا  رسانند و در بین آن مفهوم حقیقی خود را می

 :های پیشوندی مرکب سه ویژگی مهم دارند   ین فعلبنابرا

 . است( غالباً اسم)ای دیگر  حاصل ترکیبِ یك فعل پیشوندی با واژه _

 . فعل پیشوندی در این ساختار غالباً معنایی مجازی دارد _

 . میان جزء غیرفعلی و فعل پیشوندی رابطه نحوی وجود ندارد _

 . باشد واحد دستوری است و نسبت به جمله مانند یك فعل ساده یا مرکب میبه لحاظ نحوی کل ترکیب در حکم یك  _

پیشـوند  . ها برخواسته از فعل پیشوندی اسـت  روند، اما خصوصیات آن های پیشوندی مرکب یك ترکیب فعلی به شمار می اگرچه فعل    

رو،  بـا فعلـی پیشـوندی اسـت؛ از ایـن     ( ت یا قیدصف)موجود در این ترکیب، مستقل از جزء فعلی نیست، بلکه ترکیب حاصل از یك اسم 

 . رسد به نظر می «فعل مرکب پیشوندی»تر از  برای این گونۀ فعلی، مناسب «فعل پیشوندی مرکب»عنوان 

هـای   از آنجاکـه مفعـول فعـل   . اسـت ( و گاه صـفت یـا قیـد   )شود، معموالً یك اسم  ای که با فعل پیشوندی ترکیب می براین واژه عالوه    

ها خود یکـی از   های پیشوندی مرکب ممکن است اشتباه گرفته شود، باید تأکید کرد که جزء اسمی این فعل وندی با جزء اسمی فعلپیش

 . اجزای ترکیب فعلی است و نسبت به فعل، هیچ رابطۀ دستوری و نحوی ندارد

اما باید توجه داشت که فعل پیشوندی مرکـب تنهـا    های فعلی شباهت بسیاری دارند های پیشوندی مرکب با عبارت در نگاه اول، فعل    

کـه حـرف    شود؛ درحالی شود و در ساختمان آن هرگز از حرف اضافه استفاده نمی ساخته می( فعل پیشوندی+ جزء غیرفعلی )از دو جزء 

مانـد فعلـی    نچه بـاقی مـی  شود، آ و حتی در مواردی که حرف اضافه از عبارت حذف می)های فعلی است  اضافه بارزترین نشانه در عبارت

های ترکیبی مانند فعل مرکـب و فعـل پیشـوندی مرکـب اگرچـه در       الزم به ذکر است که در فعل (مرکب است نه فعل پیشوندی مرکب

سطح جمله ارتباط نحوی میان جزء اسمی و فعلی برقرار نیست، اما در ساخت درونی کلمه، جزء اسمی نسبتی نحوی با جزء فعلـی دارد  

 . های مرکب پیشوندی این نسبت عموماً از نوع مفعولی است در فعل.  از نوع مفعولی، متمی یا مسندی استکه معموالً

راهـی   ها باید به کیفیت هم شوند، در توصیف ساختمان دستوری آن های پیشوندی مرکب همواره از دو جزء تشکیل می از آنجاکه فعل    

 :این دو جزء توجه کرد
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 :یشوندی مرکب بر آن است که جزء اسمی پیش از فعل پیشوندی و بدون فاصله از آن بیایدهای پ مبنای فعل    

  (14: 4913فردوسی، ) بدان خرمی راه بگذاشتند/ نعره برداشتندسواران همه 

 ز انصاف طلب کردن آزار پدید آید/ و گر ندهی تن دردهبیداد حریفان را 

 (113: 4922خاقانی، ) 

 . که در راه خدا چون گوی سرتاسر قدم گردد/ روی برتابدکس  ز چوگان مالمت نادر آن

 (143: 4923سعدی، )                                                                                         

 :است پس از فعل پیشوندی آمدهبا این وجود در برخی موارد جزء اسمی    

 ن آهن سلب شوند یالن از پس یال و /صافاز پس م برکشند مصافجایی که 

  (944: 4933فرخی، ) 

 :افتد گاه میان جزء اسمی و فعل پیشوندی فاصله می   

 ای بر سر گنجی فتادهکه  پنداشتی /ای درربودهچگونه ز من  دلدیدی که 

 (631: 4922خاقانی، ) 

 . شود های نحوی و اشعار دیده می جارشکنیموارد اخیر خالف قواعد معمول نحو زبان فارسی است و تنها در هن    

 مالحظات تاریخی  _6

عنوان یك گونۀ اصلی و حتی فرعی فعل فارسـی سـخن    های پیشوندی مرکب به های دستور زبان فارسی از فعل از آنجاکه در اغلب کتاب

با ایـن حـال،   . است ای صورت نگرفته ی نیز مطالعه، بنابراین، دربارة پیشینۀ این نوع فعل در فارسی باستان و میانۀ غرباست به میان نیامده

های پیشـوندی هسـتند کـه معمـوالً بـا اسـم مشخصـی بـه کـار           شدگی گروهی از فعل رود که این گونۀ فعلی نتیجۀ دستوری گمان می

، «برگـرفتن »هـای   ا فعـل و امثال آن ب «روی»، «بانگ»، «پای»، «سر»، «کام»به عبارت دیگر، همراهی پرتکرار کلماتی مانند . اند رفته می

تدریج نقش مستقل دستوری خود را از دست بدهنـد   این کلمات به است که باعث شده «برتافتن»، «برآوردن»، «اندرآوردن»، «برآوردن»

را  تـوان زمـان ایـن تحـول زبـانی      با این حال، حتی اگر این فرض را بپذیریم، به راحتی نمی. عنوان یکی از اجزای فعل شناخته شوند و به

موجود در متـون دورة باسـتان و میانـه را از ایـن حیـث بررسـی       ( و احیاناً پیشوندی مرکب)های پیشوندی  مشخص کرد، مگر آنکه فعل

 . کنیم

از قـرن هفـتم بـه    »یعنـی  . اند های پیشوندی داشته های پیشوندی مرکب سرگذشتی مشابه با فعل آنچه مسلم است این است که فعل    

 (426: 4963خـانلری،  ) .«اسـت  رفتـه  های مرکب به کـار مـی   ها فعل جای آن کم متروک شده و به یشوندهای فعلی کمبعد معانی دقیق پ

بانـگ  »شدن جزء اسمی و یا فعل پیشوندی موجود در افعـالی ماننـد    های پیشوندی مرکب نیز از این جریان بر کنار نماندند؛ متروک فعل

باعث شد این دسته از افعـال پیشـوندی   . . . و «سر بازنهادن»، «اندیشه بازگماردن»، «نجنگ درپیوست»، «مصاف برکشیدن»، «برآوردن

گرا به کار گرفته شوند؛ بنابراین بـا توجـه بـه     ها یا متون کهن های متداول زبان فارسی حذف شده و صرفاً در فرهنگ مرکب، از دایرة واژه

 :بندی نمود چنین دسته ها را این توان آن ها در فارسی امروز می استفاده یا عدم استفادة این فعل

ها در زبان فارسـی امـروز بـه همـان صـورت قـدیمی مـورد اسـتفاده قـرار           تعدادی از این فعل: های پیشوندی مرکب زنده و پویا فعل _4

 : گیرند می

  (132: 4926نظامی، ) همه کاری نه بر موقع کند شاه/ از راه  برگرداند رویچو دولت 

 . باززدماز موافقت  سر. کردند و مشورت به من آوردندآهنگ دعوت او 

  (31: 4923سعدی، ) 

 بردارماز دو جهان  دستدست من گیر که / سر من دار که چشم از همگان بردوزم 

  (313: 4923سعدی، ) 

  (4443_4441: 4921نك احمدی،)نیز این چنین است  .«کام برگرفتن»، و .«رخت بربستن»

 :شود و مختص به متون گذشته هستند ها در زبان فارسی امروز استفاده نمی برخی از این فعل: مرکب متروکهای پیشوندی  فعل _2
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  (491: 4919رودکی، ) فرابند در خانه به فلج و بپژاوند  /و بخانه بنشین پست برداراز دنیا  دل

  (322: 4913فردوسی، ) بانگ برداشتندبفرمود تا / چو آوردگه خوار بگذاشتند

  (941: 4923سعدی، )که شفقت برافتاد و رحمت نماند / و فریاد خواست لم برآوردتظ

رخـت  »، «دسـت فرازکـردن  »، «اندیشـه انـدرگرفتن  »، «زبـان درکشـیدن  »، «سخن درانداختن»، «آستین برفشاندن»، «عنان برتافتن»

سـخن  »و  «جنگ درپیوسـتن »، «رین درانداختنآف»، «ره اندرگرفتن»، «روی برگاشتن»، «روی برتافتن»، «سر اندرکشیدن»، «برنهادن

های پیشوندی مرکب بیشترین کاربرد را دارند؛ یعنی صورت پیشوندی مرکـب اگرچـه    امروزه این گروه از فعل. اند از این قبیل «برگشادن

: 4921نـك احمـدی،  )ت های زبان معیار ساخت مرکب آن مرسـوم اسـ   گیرد، اما در کاربرد در متون ادبی و متکلف مورد استفاده قرار می

4443_4424)  

نیـز کـاربرد   ( بدون پیشـوند )های پیشوندی مرکب با ساخت مرکب  بسیاری از فعل: های پیشوندی مرکب با امکان حذف پیشوند فعل _9

 (:رسد و پیشوند زاید به نظر می)شود  دارد و امروزه بیشتر به صورت فعل مرکب استفاده می

  (324: 4913فردوسی، ) رکشیدلشکر اندو شد و بنیر/ برادر چو روی برادر بدید

  (921: 4936بیهقی، ) داد تن درنمیبسیار سخن رفت در معنی وزارت و 

  (413: 4921نظامی، ) او را کشت چنانکه برزد بانگ / و درشت در او دید خشمناک شه

نـك  )از این قبیل اسـت   «آتش اندرزدن»، و «سوگند بردادن»، «بند برنهادن»، «میان دربستن»، «سر درجنبانیدن»، «چشم فروبستن»

  (4429_4422: 4921احمدی،

رود، امـا در دورة   های پیشوندی مرکب در زبان متداول امروز به کـار نمـی   اگرچه بسیاری از فعل: های پیشوندی مرکب نوساختار فعل _1

، «بـازی درآوردن »، «ادا درآوردن«  ،«درآوردن سـر »هـای   است کـه فعـل   معاصر نیز بر همین سیاق تعداد محدودی از افعال ساخته شده

 . از این قبیل است. . . و «حرف در آوردن»

 گیری نتیجه _7

بندی دستور زبان فارسی درخصوص ساختمان فعل، تقسیم آن به سه گروه ساده، مرکب و پیشوندی اسـت؛ امـا انـواع     مشهورترین دسته

در زبـان فارسـی از دیربـاز    . گیرنـد  جای نمی ها یك از این گروه ند که مشخصاً در هیچدر زبان فارسی وجود داشته و دار ها دیگری از فعل

ایـن نـوع فعـل را کـه در     . اسـت  است که ساختمان آن ترکیبی از یك فعل پیشوندی و با جزئی اسمی بوده رفته ای از فعل به کار می گونه

 . اند دی مرکب نامیدههای پیشوندی دارد فعل پیشون خصوصیات دستوری قرابت زیادی با فعل

هـای   در حوزة آوایی از قواعد تکیۀ فعل. عنوان یکی از انواع فعل فارسی، استقالل و تشخص واژگانی دارند های پیشوندی مرکب به فعل    

متـر در  بـا ایـن حـال، ک   . کننـد  نقش ایفـا مـی  ( واژه)عنوان یك واحد زبانی  نشینی به کنند و در محور جانشینی و هم ترکیبی تبعیت می

 . اند توجه کرده ها شناختی کمتر به بررسی این نوع فعل دستوری و زبان های پژوهش

براساس قاعدة عمومی زبان، جـزء اسـمی همـواره    . های پیشوندی مرکب متشکل از دو جزء اسمی و فعل پیشوندی است ساختار فعل    

دهـد گـاه    از متـون نظـم و نثـر در دسـت اسـت کـه نشـان مـی         آید؛ امـا در گذشـته شـواهدی    پیش از پیشوند و بدون فاصله از آن می

 . است هنجارشکنی نحوی در زنجیرة کالم، منجر به جابجایی عناصر سازندة این نوع فعل شده و یا میان این اجزا فاصله انداخته

اند، امروزه توسط اهـل زبـان    تهرف های پیشوندی مرکب که در گذشته به کار می بررسی متون ادبی بیانگر آن است که بسیاری از فعل    

همچنین تعـدادی  . است ها در فارسی امروز متروک گشته زیرا جزء اسمی یا فعل پیشوندی موجود در ترکیب این فعل. شوند استفاده نمی

ی مرکـب از  هـای پیشـوند   با این وجود شماری از فعـل . شوند صورت فعل مرکب استفاده می ها امروزه بدون پیشوند فعلی و به از این فعل

های جدیدی بـا همـین سـاخت     گیرند و حتی در زبان فارسی معاصر، فعل اند و همچنان مورد استفاده قرار می گذشته تا امروز باقی مانده

، با این حـال،  است تدریج کاهش یافته های پیشوندی مرکب در طول تاریخ ادبیات فارسی به نتیجه آنکه هرچند شمار فعل. اند بوجود آمده

 . ان به بقای خود ادامه داده و در مقیاس محدودی زایایی داردهمچن

 منابع

 . قطره: ، دستور تاریخی فعل، تهران(4921)احمدی گیوی، حسن 
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 . قطره: ، دستور زبان فارسی امروز، تهران(4921)ارژنگ، غالمرضا 

 . فاطمی: ، دستور زبان فارسی، تهران(4923)انوری، حسن و احمدی گیوی، حسن 

 . وزارت فرهنگ: ، تاریخ بلعمی، به تصحیح محمدتقی بهار، تهران(4914)، ابو علی محمد بن محمد بن عبداهلل بلعمی

 . دانشگاه فردوسی مشهد: ، تاریخ بیهقی، به تصحیح علی اکبر فیاض، مشهد(4936)بیهقی، ابوالفضل محمد بن حسین 

 . ة خاورپدید: ، به تصحیح محمدتقی بهار، تهران(4966)تاریخ سیستان 

 . تهران؛ زوار الدین سجادی، ، به کوشش ضیاءدیوان خاقانی شیروانی، (4922) خاقانی، بدیل بن علی

 . ، دستور زبان فارسی، تبریز(4999)پور، عبدالرسول  خیام

 . نگاه: ، تهران(بر اساس نسخۀ نفیسی)سمرقندی  ، دیوان رودکی(4919)رودکی سمرقندی 

 . سما: ، کلیات سعدی، به تصحیح محمدعلی فروغی،تهران(4923)سعدی، مصلح بن عبداهلل 

 . توس: ، ترجمۀ تفسیر طبری، به تصحیح حبیب یغمایی، تهران(4936)طبری، محمد بن جریر 

 . مرکزنشر : ، دستور زبان فارسی، تهران(4931)زاده، امید  طبیب

 . سنائی: ، دیوان عنصری بلخی، به تصحیح محمد دبیرسیاقی، تهران(4912)عنصری بلخی، حسن بن احمد 

 . وزارت اطالعات و جهانگردی: ، دیوان حکیم فرخی سیستانی، تهران(4933)فرخی سیستانی، علی بن جولوغ 

 . پیمان: ن، شاهنامۀ فردوسی، بر اساس نسخۀ مسکو، تهرا(4913)فردوسی، ابوالقاسم 

 . امیرکبیر: ، جمله و تحول آن در فارسی، تهران(4913)فرشیدورد، خسرو 

 زوار : دستور مفصل زبان فارسی، تهران  ،(4922)ــــــــــــــ 

 . مرکز: شناسی، ترجمۀ سیدمحمد سمائی، تهران ، دستور زبان فارسی از دیدگاه رده(4921)ماهوتیان، شهرزاد 

 . دانشگاه فردوسی مشهد: ، دستور زبان فارسی بر پایۀ نظریۀ گشتاری، مشهد(4966)مشکوه الدینی، مهدی 

 . نشر نو: ، تاریخ زبان فارسی، تهران(4963)ناتل خانلری، پرویز 

 . توس: ، دستور زبان فارسی، تهران(4911)ــــــــــــــ 

 . دانشگاه تهران: ن، دیوان ناصرخسرو، به تصحیح مجتبی مینوی، تهرا(4939)ناصرخسرو قبادیانی 

 . امیرکبیر: ، ترجمۀ کلیله و دمنه، به تصحیح مجتبی مینوی، تهران(4929)نصرااهلل منشی، نصرااهلل بن محمد 

 . امیرکبیر: خسرو و شیرین، به تصحیح بهروز ثروتیان، تهران( 4926)نظامی، الیاس بن یوسف 

 . دانشگاه تهران: زنجانی، تهران، هفت پیکر، به تصحیح برات (4921)نظامی، الیاس بن یوسف 

 . سمت: ، دستور زبان فارسی، تهران(4913)رضا  وحیدیان کامیار، تقی و عمرانی، غالم
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