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چکیده
مقالهی حاضر با موضوع «مقایسهی فعل مرکب از دیدگاه دستور زبان سنتی و جدید» و با هدف
کلی «تعیین تفاوتها و شباهتهای فعل مرکب» با توجه به نظر نویسندگان دستور زبانهای سنتی و
جدید تدوین شده است .در این تحقیق افعال متن گلستان سعدی با استفاده از هفت دستور زبان فارسی:
خیام پور ،خانلری ،فرشیدورد ،ارژنگ ،انوری  -گیوی ،وحیدیان کامیار ،عمرانی -سبطی به روش
توصیفی مورد بررسی قرار گرفت و این نتیجه حاصل شد که شباهتها و اختالف نظرهای اساسی در
تشخیص فعل مرکب بین دستور نویسان قدیم و جدید دیده میشود .بنابراین میتوان گفت :که بسیاری
از فعلهای گلستان سعدی که از دیدگاه دستور نویسان سنتی ،مرکب توصیف میشدند ،امروزه با در
نظر گرفتن مالکهای جدید ،ساده در نظر گرفته میشوند .برای تبیین این شباهتها و اختالف نظرها
نمونهها و شواهد مناسب در این مقاله درج گردید.
واژههای کلیدی :دستور زبان ،ساختمان فعل ،فعل مرکب ،گلستان سعدی
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 -2عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد همدان ،ایران
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مقدمه
با توجه به ساخت گرایی و تغییرات دستور زبان جدید نسبت به دستور زبان سنتی
در بعض��ی از مقولهها ،یکی از مباحث چش��مگیر ،بحث فعل مرکب اس��ت که باعث
اختالف نظر بین دبیران و اس��تادان ادبیات ش��ده است .حتی مؤلفین کتابهای دستور
زبان هم در این مورد اختالف نظر دارند .از این رو مناس��ب دیده ش��د که مبحث فعل
مرکب در دس��تور سنتی و جدید مقایسه ش��ود .به همین منظور ،نگارنده یکی از آثار
ارزش��مند ادبی  -گلستان س��عدی  -را انتخاب کرده ،به بررس��ی فعلهای مرکب در
این کتاب میپردازد تا تفاوتها و تش��ابههای این گونه فعل در دستور سنتی و جدید
تعیین گردد و این تحقیق بر آگاهی دانشآموزان و دانش��جویان رشتهی ادبیات فارسی
در تش��خیص فعل مرکب خواهد افزود .گر چه برای دست یابی به مالکهای دقیق و
کامل هنوز هم راه طوالنی در پیش داریم ،امید اس��ت که با نوشته شدن مقاالت و نقد
مکرر این موضوع به نتیجهی کامل برسد.
و بررسیهای ّ

در نگارش این مقاله نظر نویسندگان دستور زبان به شرح زیر مورد توجه بوده است:
 -1دس��تور زبان خیام پور  -2خانلری  -3انوری  -گیوی (جزء دس��تور زبانهای

سنتی هس��تند) -4ارژنگ  -5فرشیدورد (جزء دس��تور زبانهای امروز یا بینابین) -6
وحیدیان کامیار -7عمرانی (دستور زبانهای جدید هستند)
عالئم اختصاری که در بخش فعلهای مرکب آمده ،بیان کنندهی مفاهیم زیر است.
ب (باب) ح (حکایت) ص (صفحه) س (سطر) د.س (دیدگاه دستور زبانهای سنتی)
د.ج (دیدگاه دستور زبانهای جدید)
دستور زبان سنتی:
«نخـس��تین دس��تـور زبان یونانی در حدود س��ال  150پیش از میالد به وس��یلهی
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«دیونی سیوس تراکیایی» نوشته شد .این محقق اجزای کالم را به هشت قسمت :اسم،
صفت ،فع��ل ،ضمیر ،قید ،حرف اضافه حرف تعریف و حرف ربط تقس��یم کرد .این
روش دستور نگاری و تقسیمات هشتگانهی «دیونوستراکس» سرمشق محققان بعدی
قرار گرفت .زبان شناس��ان به طور ک ّلی دستور زبانهایی را که بدین شیوه تدوین شده
اند «دستورهای سنتی» ( )traditional grammarمینامند».
(باقری)21 :1377 ،

دراین بخش الزم اس��ت از چند دس��تور زبان مهم س��نتی که در راه پر پیچ و خم
نگارش دستورزبان گامهایی بر داشتهاند ،نام برد -1 :دستور زبان پنج استاد  -2خیامپور
 -3خانلری - 4انوری -گیوی
دستور زبان جدید (ساختاری)
«این دستور علمی و توصیفی است نه تجویزی .دستور حاضر را از این رو توصیفی
مینامیم که مثل سایر علوم تجربی نمونهبرداریهای فراوانی از پدیدههای مورد مطالعه
انجام میدهد ،سپس نمونهها را در الگوهایی مرتب میکند .این طبقه بندی اساس هر
علمی را تشکیل میدهد و دستور زبان نیز -اگر بخواهد علمی باشد -باید به این روش
عمل کند ،به همین دلیل چنین دس��توری را توصیف��ی نیز مینامند .چون واقعیتهای
زبان را -آن چنان که هست -توصیف میکند .دستور حاضر اگرچه بر اساس «نظریهی
س��اختاری» نوشته ش��ده ،هر جا که در مبحث خاصی ،نظریهای دیگر بهتر از عهدهی
تبیین مطلب برآمده ،از آن اس��تفاده شده حتی از نظریههای دستور سنتی .عالوه برآن،
کوشش ش��ده اس��ت در تعریفها یا نامگذاریها حتی االمکان ازدستور سنتی فاصله
گرفته نش��ود و میکوش��د برای تبیین مس��ائل دس��توری ،کمتر از تعریفهای معنایی
کمک بگیرد و بیشتر بر اساس ساختار به حل مسائل زبانی میپردازد؛ مثال درتعریف
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فعل میگوید« :فعل بخش اصلی گزاره اس��ت و نش��انهی آن داش��تن شناس��ه است».
(وحیدیانکامیار)5 - 6 :1386،
وحیدی��ان کامی��ار ،غالمرض��ا عمرانی ،هامون س��بطی و خس��رو فرش��یدورد از
دستورنویس��ان مهم جدید هس��تند که اصول کار آنها بر پایهی زبانشناس��ی جدید یا
ساخت گرا است و در این مقاله ،گفتارشان مورد بررسی قرار گرفته است.
ساختمان فعل از دیدگاه دستور زبان سنّتی
«ساختمان فعل به ساده ،پیشوندی و مرکب تقسیم میشود ( ».خانلری)176 :1377 ،
«فعل را در زبان فارس��ی ،از جهت س��اختمان ،به ش��ش گروه میتوان تقسیم کرد:
فعلهای س��اده ،پیش��وندی ،مرکب ،فعلهای پیش��وندی مرک��ب ،عبارتهای فعلي،
فعلهای ناگذر یک شخصه».
( انوری)23 :1386 ،

در دستور زبان دکتر خیام پور مقولهی ساختمان فعل به طور جداگانه نیامده ،ایشان
از این مقوله ،تنها مبحث فعل مرکب را مطرح کردهاند.
ساختمان فعل از دیدگاه دستور زبان جدید
«فعل از نظر اجزاء تشكيل دهنده سه نوع است :ساده ،پيشوندي ،مركب».
(وحيديان كاميار)56 :1386 ،

«فعل را از نظر ساختمان میتوان به چهار گروه تقسیم کرد :ساده ،پیشوندی ،مرکب
						
و گروهی»

( ارژنگ)102: 1374 ،

«فعل از لحاظ ساختمان برد و قسم است :بسیط (ساده) و غیر بسیط (غیرساده)»
(فرشیدورد)413: 1384 ،
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با توجه به تعاریف ارائه شده به این نتیجه میتوان رسید که ،فعل از جهت ساختمان
به طور عمده به سه گروه تقسیم میشود :فعل ساده ،پیشوندی ،مرکب اختالف موجود
بیشتر مربوط به نوع تقسیمبندی است؛ یعنی گروهی به صورت ک ّلی و گروه دیگر با
ریز بینی به این حیطه از فعل نگریس��تهاند .در صورتی که فعلهای پیشوندی ،مرکب،
عبارتهای فعلی یا گروهی از دیدگاه دستور زبان جدید ،همان کنایهها هستند که زیر
مجموعهی فعلهای مرکب محسوب میشوند.
فعل مركب از ديدگاه دستور زبان سنتي
«فعلهاي مركب ،فعلهايي هستند كه از يك كلمه که آن را فعل یار مینامند با يك
فعل س��اده که همکرد نامیده میش��ود ،ساخته مي شوند و در مجموع معني واحدي را
ميرسانند .مانند( :آرايش كردن) جزء غير صرفي (آرايش) در حكم جزء صرفي است
و از اين رو نقش نحوي در جمله ندارد».
( انوري)25 : 1386 ،

«فعل مركب :فعلي است متشكل از فعل بسيط با يك پيشوند يا از اسم با فعلي در
حكم پسوند و به عبارت ديگر فعلي است متشكل از دو لفظ داراي يك مفهوم .مانند:
در رفت ،برخاست»
(خیام پور)69 : 1389 ،

«دستهاي از فعلهاي فارسي از تركيب يك اسم يا صفت با يك فعل پديد آمدهاند؛
ا ّما از مجموع آن كلمات تنها يك معني بر ميآيد كه به آنها فعلهاي مركب ميگويند.
مانند :شتابکردن = شتافتن» (خانلری)177 : 1377،
اغلب دستورنویس��ان س��نتی ازقبیل :دکترخیام پور ،دکترخانلری و دکتر انوری بر
تركيب فعل س��اده با يك كلمه تأكيد كردهاند در صورتي كه ممكن اس��ت جزء قبل از
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فعل بيش از يك كلمه باشد؛ یعنی ،عبارت کنایی باشد و مفهوم واحدی را برساند .در
مورد توضيح آخر ايشان بايد بگوييم كه منطقي است زيرا فعل در صورتي مركب است
كه باجزء همراه خود يك معني یگانهای را برساند.
دكتر خيام پور پيش��وند قبل از فعل را جزء فعل گرفته و مركب محسوب مي كنند
در حالي كه فعل مركب طبق نظر دستور نويسان ديگر ،مركب از دو جزء معنادار است
كه جزء ا ّول اسم يا صفت بوده و جزء دوم فعل است كه با هم معني واحد و جديدي
را ميرسانند.
ب��ا توجه به تعريف��ي كه دكتر خيام پ��ور از فعل مركب ارائه دادهاند ،ايش��ان تمام
فعلهاي پيشوندي را مركب به شمار آوردهاند .وند :يك جزء بي معنا است .نميتوان
آن را جزئ��ي از فعل مركب در نظر گرفت .دلی��ل مرکب گرفتن این گونه فعل از نظر
ایش��ان ،این اس��ت که از دو لفظ دارای یک مفهوم ترکیب یافته است ،پس با توجه به
هماهنگي نظر دس��تور نويس��ان ديگر بهتر اس��ت این گونه فعل ،پيشوندي به حساب
آورده شود.
با توجه به مطالب ذكر شده و نظر دستور نويسان به اين نتيجه مي رسيم كه فعل
مركب ،فعلي اس��ت که از ترکیب یک اس��م یا صفت یا قید با یک فعل ساخته شود
و در مجموع يك معني واحدي را برس��اند؛ مانند :دي��روز حادثهي مهمي روي داد.
(اتف��اق افتاد) = فعل مركب یا او در بحث کردن کوتاه آمد .آنه��ا خیلی دیر کردن��د.
نكاتي براي تشخيص فعل مركب از ساده در دستور زبان سنتي
«اگر جزء غير صرفي ،نقش مش��خصي داشته باشد و از مجموع جزء غير صرفي و
صرفي يعني فعل س��اده ،دو معني حاصل شود .مجموع آن دو را نميتوان فعل مركب
ناميد؛ مانند« :خانه ساختم» كه خانه مفعول «ساختم» است و مجموع آن دو فعل مركب
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نيس��ت .با اين همه ،در كتابهاي لغت ،بسياري از تركيبات فعلي ،به طور مخصوص
تركيباتي كه جزء صرفي يا غير صرفي يا هر دو معناي مجازي دارد فعل مركب دانسته
شده است.
در برخي موارد براي تشخيص فعل مركب از غير آن مي توان به عنصر غير فعلي،
حرف نش��انهي «را» داد .اگ��ر جمله با گرفتن «را» صورت و معناي درس��ت پيدا كرد
آن كلمه ،مفعول اس��ت و فعل جمله ،س��اده؛ ا ّما اگر با دادن حرف «را» معنا و صورت
جمله نارسا شد آن كلمه ،مك ّمل فعل مركب است ،و فعل جمله ،فعل مركب .مانند به
ساس��ان كتاب دادم .به ساس��ان سالم دادم در جمله اول ،كتاب حرف را مي گيرد پس

مفعول اس��ت و دادم = فعل س��اده ا ّما در جمله دوم« ،را» زايد است و جمله درست و
رسا نيست؛ پس «سالم» مك ّمل فعل مركب است .و فعل جمله «سالم دادم» است».

(انوری)25 : 1386،

«مصدرهاي ساده مانند :كرد ،ساخت ،نمود و جز آنها را كه فعل مركب ميسازند،
«همكرد» ميگويند.
فعلهاي همكرد :فعلهايي هس��تند كه با يك يا چند نوع كلمه تركيب مي ش��وند
و فع��ل مركب ميس��ازند و معني حاص��ل از آن گاهي متعدي و گاهي الزم اس��ت».
(همان)25:
«نمودن :معني اصلي «نمودن» در فارس��ي ،نش��ان دادن ،نمايش دادن ،اظهار كردن،
به نظر رس��يدن و مانند آنهاس��ت؛ اگر با اسم يا صفتي تركيب شود و هيچ كدام از اين
معاني از آن اراده نشود ،فعل مركب است .كردن :رايج ترين همكرد در فارسي است
اگ��ر «ك��ردن» به معني مبدّ ل ك��ردن يا قرار دادن و انجام دادن باش��د ،فعل مركب
نميس��ازد .مث ً
ال در اي��ن جمله «آهنگر آهن را داس ك��رد» «داس» نقش تميزي دارد».
(همان)27:
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«تميز :كلمهاي اس��ت كه از جمله رفع ابهام ميكند نه فاعل اس��ت نه مفعول و نه
متم��م .مانند« :مرد» دراین جمله« :این گونه مردان انس��ان دوس��ت را مرد باید نامید».
(همان)124:
در مث��ال باال از نظر دکت��ر انوری کلمهی «داس» نقش تمی��ز دارد در حالی که از
نظر دکتر عمرانی و کامیار (دس��تور نویس��ان جدید) مسند است .الزم به ذکر است که
بعضی از دس��تور نویسان قدیم از جمله خیام پور ،فعلهای :نامیدن ،شمردن ،خواندن
و ...را فعلهای ناقص و نقش اس��م کامل کنندهی این فعلها را «متمم فعل ناقص» در
نظرگرفتن��د .باتوج��ه به این که درچنین جملههایی اگر با فعل «اس��ت» این نقش رابه
مفعول نسبت دهیم جملهای صحیح به دست خواهدآمد ،تعیین نقش «مسند» صحیحتر
به نظر ميآید؛ مثال :من او را عاقل میدانم = او عاقل است.
«مصدر (كردن) هم با اسم هم با صفت تركيب ميشود گاهي تركيب اسم مصدر با
اين فعل جانشين فعل ساده ميشود .براي مثال :شتاب كردن = شتافتن
هر اسم معني فارسي ،چه بسيط و چه مشتق از فعل ،و همهي مصدرهاي عربي كه
در فارس��ي اسم مصدر شمرده ميشوند ،با همكرد كردن تركيب ميشوند فعل مركب
ميسازند :زاري كردم» (خانلري)2/129-130 :1382 ،
فعل مركب از ديدگاه دستور زبان جديد
«اگر پیش از فعل ساده یا پیشوندی یک یا چند تکواژ مستقل بیاید و با آن ترکیب
شود کلمهی حاصل« ،فعل مرکب» است ،مانند :حاصل کرد
در زبان فارس��ی بعضی از فعلهای س��اده به دو جزء تجزیه میش��وند؛ یک جزء
نقش مفعولی یا مسندی و ...دارد و جزء دیگر یک فعل عمومیاست با معنایی اندک.
ا ّم��ا مجموع این دو جزء به طور الزام فعل مرکب نیس��ت؛ به عنوان مثال در کوش��ش
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کرد «کوش��ش» مفعول اس��ت .چون میتوانیم آن را گسترش دهیم( .کوشش زیادی را
کرد) ا ّما فعل مرکب ،تش��کیل یک معنی واحد میدهد و دیگر جزء اول آن گس��ترش
پذیر نیس��ت .مانند« :س��عادتی به من دس��ت داد» دراین جمله فعل ،مرکب اس��ت و
نمیتوان آن را گس��ترش داد و گفت« :س��عادتی به من دستی داد/دست زیاد داد» فعل
درصورت��ی مرکب اس��ت که -1 :همک��رد (فعل عمومی) آن با کلم��ه یا کلمات پیش
از خود رابطهی نحوی نداش��ته باش��د -2 .جزءپیش از فعل گسترش پذیر نباشد .اگر
بتوان جزء پیش از فعل را گس��ترش داد؛ یعنی ،برای آن وابستههایی آورد ،فعل مرکب
نیست( ».وحیدیانکامیار)57-58 :1386،
تقسیم بندی فعل مرکب
در یک تقس��یمبندی کلی بر اساس دیدگاه دستورنویسان سنتی و جدید ،فعلهای
مرکب را در گلستان سعدی میتوان به سه گروه عمده تقسیم کرد:
 -1فعلهای مرکب باهمکرد  -2مرکب سه جزئی  -3عبارتهای فعلی
فعلهایی که در این بخش ذکر میگردد ،نمونههایی از موارد اختالف نظر و تشابه
نظر دستور نویسان سنتی و جدید در مبحث فعلهای مرکب است.
 -1فعلهای مرکب با همکرد
آبادان کردن/آبادان کند
غافلی را شنیدم که خانهی رعیت خراب کردی تا خزینهی سلطان آبادان کند.
(ب اول ح20ص74س) 5
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د.س  -مرکب
د.س -ساده
د.ج  -ساده
جزء فعلی «کرد» چون معادل «گردانید» اس��ت .از افعال اسنادی (گذرا به مفعول و
مسند) به حساب میآید .جزء غیر فعلی قابل گسترش نیز هست( .خزینهی سلطان
را آبادانتر گرداند یا با تبدیل به جملهی س��ه جزئی مانند :خزینهی س��لطان آبادان
است ).آبادان= مسند
آگهی دادن/آگهی دادند
ملک را هم در آن شب آگهی دادند که در ملک تو چنین منکری حادث شده است.
( ب پنجم ح  19ص  146س ) 23

د.س  -مرکب			

د.ج – ساده

چون جمله دوم تأویل به مصدر میشود در نقش مضاف الیه (به ملک آگهی روی
دادن کار زش��ت را دادن��د ).آگهی = مفعول در این جمل��ه از حرف ربط تأویلی «که»
استفاده شده است که نخست بار ،دکتر خیام پور آن را مطرح میکند.
«این حرف اغلب عالوه بر ربط ،عمل دیگری نیز دارد و آن این اس��ت که جملهی
بع��د خ��ود را به مفرد تبدیل نموده و آن را برای قس��متی از جملهی دیگر متعلق قرار
میده��د؛ از قبی��ل :فاعل ،مفعول ،مضاف الیه و غیر آنه��ا .از این رو آن را «حرف ربط
تأویلی» مینامیم( ».خیام پور)113 :1389 ،
دلی��ل اختالف نظر در معنای ما ّدی و غیرما ّدی (اس��م معنی بودن) جزء غیر فعلی
(آگهی) اس��ت .از نظر دس��تور زبان س��نتی فعل (داد) با یک اسم معنی ترکیب یافته و
اس��تقالل معنایی خود را به عنوان یک (عمل) در خارج از ذهن انس��ان ندارد بنابراین
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هر دو جزء یک مفهوم واحد دارند و مرکب محس��وب میشود .در دستور زبان جدید
س��اخت و ص��ورت مقدم بر معنا اس��ت و توجهی به ما ّدی و غیر م��ا ّدی بودن اجزاء
(غیرفعل��ی -فعلی) ن��دارد .با توجه به مالکه��ای امروزی فعل س��اده در نظر گرفته
میشود گرچه در این نمونه نظر دستور زبان سنتی معقول تر است زیرا میتوان گفت:
(به ملک روی دادن کار زشت را آگهی دادند= خبر دادند)
استقصا فرمودن/استقصا نفرمود(بررسی دقیق یا کوشش نفرمود)
ملک در کشف حقیقت آن استقصا نفرمود ( .ب اول ح  16ص  72س ) 3
			
د.س  -مرکب

د.ج – ساده

درس��ت اس��ت که بر اساس س��اخت و صورت جمله ،جزء قبل از فعل (استقصا)
از دیدگاه دس��تور زبان جدید قابل گس��ترش نیس��ت و نمیتوان گفت :استقصایی یا
اس��تقصاهایی نفرمود .اما س��اخت معنایی و نحوی به ما این اجازه را میدهد که جزء
غیر فعلی را گسترش دهیم در صورتی که فعل (فرمودن) را معادل با (کردن) بگیریم.
به عالوه عنصر فعلی نیز میتواند دارای استقالل معنایی باشد( .استقصایی یا استقصای
کاملی نفرمود = نکرد :انجام نداد)
بری داشتن/بری دار
خود را از عملهای نکوهیده بری دار
د.س			

( ب دوم ح  15ص  92س ) 15

د.ج  -ساده

انوری = مرکب معنی مجازی می دهد.
خانلری = 2/144 :1382،مرکب جزء فعلی با کرد معادل اس��ت .و مفهوم مالکیت
از آن بر نمیآید.
خیام پور  = 73 :ساده جزء فعلی از افعال ناقص است ( .خود بری است ) بری = متمم
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ج��زء فعلی در معن��ای «گرداندن» به کار رفته و گذرا به مفعول و مس��ند اس��ت.
(بریگردان) بری=مسند
پای بستن ( کنایه از وفادار بودن )/پای بندیم
اگ��ر دنی��ا نباش��ــد دردمندیـــ��م

وگ��ر باش��د ب��ه مه��رش پ��ای بندی��م
( ب دوم ح  27ص  98س ) 20

د.س  -مرک��ب (عنصرغیرفعل��ی با همکرد معنی واح��د دارند) د.ج – مرکب
(چون کنایه است)
پس دادن /پس نخواهد داد
دزد زر باز پس نخواهد داد
د.س  -مرکب

( ب پنجم ح  17ص  143س ) 6

معنی واحد برگرداندن را میرساند .باز = قید

د.ج  -پیشوندی
«پس» در دس��تور زبان جدید پیش��وند اس��ت .اگر به اول فعل اضافه ش��ود فعل
پیشوندی میسازد.
پشیمانی خوردن :تحمل کردن پشیمانی /پشيماني خوري
لهو و لعب بگذار که چون نعمت سپری شود سختی بری و پشیمانی خوری.
( ب هفتم ح  5ص  156س ) 18

د.س  -مرکب
د.ج  -مرکب

انوری = معنی واحد می دهد.
خانلری = 2/139 :1382،همکرد خوردن به مفهوم تحمل و قبول
باشد حاصل ترکیب مرکب است.
خیام پور = متشکل از اسم با فعلی در حکم پسوند.
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براس��اس توصیف دستورنویس��ان جدید ،جزء غیرفعلی«پش��یمانی» قابل گسترش
نیست و عنصر فعلی «خوردن» به تنهایی نمیتواند بار معنایی جمله را به دوش کشد.
بنابراین فعل «پش��یمانی خوردن» مرکب اس��ت .چنانچه بخواهیم این فعل را با «غصه
خوردن» مقایس��ه کنیم ،ازنظر دستورنویس��ان جدید با توجه به روساخت جمله ،جزء
غیرفعلی (پایه) بایک صفت قابل گس��ترش اس��ت( .غصه بسیاری را میخوری) ولی
از لح��اظ نح��وی نمیتوان آن را مفعول گرفت .زیرا از لحاظ س��اخت معنایی ،صفتی
ک��ه بین اج��زای فعل مرکب قرار گرفته در معنای قیدی به کار رفته و قبل از جزء پایه
قرار میگیرد( .بسیار غصه میخوری) عنصر فعلی نیز (خوردن) استقالل معنایی ندارد
و ب��ا جزء غیرفعلی معنای واحد ایجاد میکن��د (تحمل میکنی) در این صورت«غصه
خوردن» مانند «پش��یمانی خوردن» مرکب اس��ت .برخالف نظر دستور نویسان جدید
(کامیار و عمرانی) عامل گسترش پذیری به عنوان اولویت اول در شناسایی تشخیص
فعل ساده از مرکب نمیتواند معیار منطقی باشد.
تازیانه خوردن/تازیانه خورده بودم
از دست آن یکی تازیانه خورده بودم در طفولیت ( .ب اول ح  35ص  83س ) 2
د.س  -مرکب

رجوع شود به (پشیمانی خوردن )

د.ج  -ساده
جزء غیر فعلی قابل گس��ترش اس��ت و نقش مفع��ول دارد (تازیانههای فراوانی را
خورده بودم).
تحسین کردن /تحسین کن
صلح با دشمن اگر خواهی هر گه که تو را

در قفا عیب کند ،در نظرش تحسین کن
( ب اول ح  24ص  77س ) 4
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ضمیر «ش » در نظرش ،مفعول است( .او را تحسین کن)
			
د.س  -مرکب

د.ج – مرکب

کردن/توسط کردی
توسط کردن  :میانجی گری
ّ
ّ

توسط کردی.
صالح همگنان [ را ] به خیر ّ

			
د.س  -مرکب

( ب اول ح  33ص  82س ) 3

د.ج  -ساده

جزء فعلی به معنای انجام دادن است ( .وساطت را انجام میداد )
حاضر آوردن/حاضر آوردند
بفرمودش تا حاضر آوردند و مالمت کردن گرفت ( .ب پنجم ح  18ص  144س ) 8
			
د.س  -مرکب

د.ج  -ساده

جزء غیر صرفی این فعل«حاضر» بر اساس روساخت جمله ،از دیدگاه دستور زبان
جدید قابل گس��ترش نیست و نمیتوان گفت :حاضری را آوردند اما گاهی به ساخت
معنایی نیز باید توجه نمود زیرا جزء فعلی در این جمله به معنای «گردانید» به کار رفته
است .بنابراین جزء غیر صرفی «حاضر» نقش مسندی دارد.
حاض��ر آوردن��د = حاضر گردانیدند ( او را حاضر گردانیدند  -او حاضر اس��ت )
حاضر = مسند
خشم گرفتن/خشم مگیر
ب��ر بن��ده خش��م مگی��ر بس��یار

ج��ورش مک��ن و دل��ش می��ازار
(ب هفتم ح  16ص  160س )21
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د.س  -مرکب

انوری = معنی واحد می دهد.
خانلری = 2/139 :1382،همکرد خوردن به مفهوم تحمل و قبول
باشد حاصل ترکیب مرکب است.

د .ج – مرکب

خیام پور = متشکل از اسم با فعلی در حکم پسوند.
(بر بنده بسیار خشم مگیر)
قید

کلمه خش��م را از جهت س��اخت آوایی میتوان با یک صفت گسترش داد (خشم
بس��یار مگیر) اما از نظر نح��وی نمیتوان آن را مفعول فرض کرد .س��اخت معنایی و
کارب��ردی نیز چنین حکم میکند که مفهوم «قید» که ب��ه صورت «صفت» بین اجزای
فع��ل مرکب قرار گرفته به جایگاه اصلی اش برگردد به عالوه س��اخت معنایی جمله
نیز طوری اس��ت که عنصر فعلی نمیتواند به تنهایی بار معنایی فعل جمله را به دوش
کشد .در نتیجه فعل جمله «مرکب» است.
خواب بردن/خوابش نمیبرد
به شب از تشویش لوریان خوابش نمیبرد.

( ب سوم ح  28ص  124س ) 17

د .س  -انوری = 27 :فعل الزم یک شخصه.
د .ج  -فرش��ید ورد = 414 :فع��ل مرک��ب

این گونه فعل(الزم یک ش��خصه)

ازاس��م یا صفت به جای موصوف و ضمیر متصل و فعل یاور ( جزء صرفی ) س��اخته
شده است.
دست زدن/دست زد
[غالم] دست در خطام کشتی زد.
			
د.س  -مرکب

د.ج  -ساده

( ب اول ح  7ص  65س ) 2
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جزء غیر فعلی گسترشپذیر است و نقش مفعولی دارد ( .دستهایش را )
رحمت کردن  /رحمت کن
بر رعیّت ضعیف رحمت کن.

			
د.س  -مرکب

( ب اول ح  10ص  66س ) 14
د.ج  -ساده

با اس��تفاده از چند راه میتوان آن را س��اده در نظر گرفت  -1 :گس��ترش پذیری
 -2جانشین پذیری
رحمت کن = لطف کن ( لطف بسیاری را به جا آور )  -3معیار آوایی  :تکرار جزء
غیر فعلی (رحمت کن رحمت)
سختی دیدن /سختی بیند
		
بی هنر لقمه چیند وسختی بیند.

(ب هفتم ح  2ص  154س )16

د.س  -مرکب
د.ج  -ساده جزء غیر فعلی قابل گسترش و نقش مفعول دارد (سختی زیادی را میبیند)
انوری = معنی واحد می دهد.
خانل��ری = 2/147 :1382 ،همکرد ( دیدن ) با اس��م معنی ترکیب ش��ده و مفهوم
تحمل دارد.
خیام پور = متشکل از اسم با فعلی در حکم پسوند
سقط گفتن( :دشنام دادن  -سخن درشت گفتن )/سقط گفت
ملک را سقط گفت.

( ب اول ح  1ص  58س ) 13

نشانهی را ← حرف اضافهی ( به ) است.
د.س  -مرکب

د.ج  -ساده
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سقط  :سخن درشت ،دشنام
جزء غیر فعلی قابل گس��ترش اس��ت و در نقش مفعول است ( .سقطی را  :سخن
درشتی را )
شکایت بردن
شکایت برد
طاقت جور زبانها نیاورد و شکایت پیش پیر طریقت برد (.ب دوم ح  22ص  96س )8
			
د.س -مرکب

د.ج -ساده

انوری = جزء غیر فعلی نقش نحوی ندارد
خانلری = 2/140 :1382 ،همکرد ( بردن ) تنها با اسم معنی ترکیب میشود و معنی
اصلی (حمل) از آن مراد نیس��ت .گاه معادل با ( کردن) است .در این صورت فعل
مرکب خواهد بود (شکایت کرد)
خیام پور = ترکیبي از اسم با جزء فعلی در حکم پسوند
مبالغه نمودن/مبالغه مي نمودند
بزرگي را در محفلي همي ستودند و در اوصاف جميلش مبالغه مينمودند.
(ب دوم ح  8ص  89س )15

د.س  -مركب
هر گاه فعل «نمود» معادل با «كرد» به كار رود فعل مركب ميسازد (.مبالغه مي كردند)
در اين مورد نظر خانلري با انوري مشترك است.

(خانلری)2/134 :1382 ،

خيام پور= تركيبي از اسم با فعل در حكم پسوند
د.ج  -مركب
در معاني اصلي( نشان دادن ،نمايش دادن و  )...به كار نرفته و معادل با «كرد» است.
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نفس زدن/نفسی میزنم
نفس��ی میزن��م آس��وده و عم��ری میگذارم

غم موجود و پریشانی معدوم ندارم

( ب دوم ح  15ص  92س )24

			
د .س -مرکب

د .ج  -ساده

عمرانی =2/178 :1390 ،همکرد زدن گاهی معادل با کشیدن به کار میرود در این
صورت جزء غیر فعلی مفعول اس��ت .نفس میزنم= نفسی را میکشم یا نفس عمیقی
را میکشم
 -2فعلهای مرکب سه جزئی(کنایی)
«فعلهای پیشوندی هستند که با کلمه ای( اسم و صفت) ترکیب میشوند و معنی
(خانلری)2/160 :1382 ،

واحدی را بیان میکند که اغلب مجازی است.».
در این تعریف نظر انوری با خانلری مشترک است.

از نظر دکتر فرشیدورد ،در ص 414:این گونه افعال از فعل یار (جزء غیر فعلی) و
فعل یاور غیر بسیط (فعل پیشوندی) ساخته میشوند.
از دیدگاه دستور نویسان جدید (کامیار و عمرانی) کنایه هستند.
در ذیل این تعاریف اصطالحات خاصی را که هر کدام از دس��تور نویس��ان برای
ساختمان اینگونه افعال به کار بردهاند ،به طور جداگانه آمده است.
د .س -مرکب بینابین (فرشیدورد)
د .ج -مرکب
پرده برداشتن/پرده بردار
پ��رده از روی لط��ف گ��و ب��ردار

کاش��قیا را امی��د مغف��رت اس��ت
( ب هشتم ص  187س )13
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تن دردادن /تن در ندهد
نشان خردمند کافی جز این نیست که به چنین کارها تن در ندهد.
(ب اول ح 15ص 69س)10

انوری= فعل پیشوندی مرکب
خانلری=2/160 :1382 ،فعل مرکب سه جزئی
خیام پور -------
 -3عبارتهای فعلی( کنایی)
«عبارت فعلی به دس��تهای از کلمات اطالق میش��ود که از مجموع آنها معنی فعل
واحدی حاصل میشود و غالب ًا معادل با مفهوم یک فعل ساده یا یک فعل مر ّکب است.

عبارته��ای فعلی بیش از دو کلمه هس��تند که معموالً یک��ی از کلمات حرف اضافه
است( ».انوری:1386،ص)29
این نوع از افعال در دس��تور زبان سنتی(انوری) عبارت فعلی نامیده میشوند .و در
دس��تور زبان جدید (کامیاروعمرانی) کنایههایی مرده ( غیرزایا) نامیده میش��وند و از
جهت ساختمان زیرمجموعهی فعلهای مرکب به شمار میآیند.
عبارتهای فعلی در کتاب گلستان سعدی شامل دو دسته میشوند -1 :عبارتهای
فعلی که با حرف اضافه شروع میشوند -2 .عبارتهایی که با جزء اسمی شروع میشوند.
 -1-3عبارتهای فعلی که با حرف اضافه شروع میشوند.
از پای درآمدن/از پای درآید
نترس��د آن که بر افتادگان نبخش��اید

که گر ز پای درآید ،کس��ش نگیرد دس��ت؟
( ب اول ح  10ص  66س )17
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به جان رسیدن/به جان رسیده (بود)
حلق فراخش ازدست تنگ به جان رسیده.

(ب سوم ح28ص120س)1

 -2-3عبارتهای فعلی که با جزء اسمی شروع میشوند.
دامن از دست رفتن/دامن از دست رفت
بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت!

(دیباچه ص 50س )23

دست از جان شستن/دست از جان بشوید
هر که دست از جان بشوید هر چه در دل دارد بگوید( .ب اول ح  1ص 85س)6
نتیجهگیری
یکی از مباحث دس��تور زبان فارسی تشخیص ساختمان فعل از نظر ساده و مرکب
بودن آن اس��ت و در بس��یاری از جملهها و عبارات گاهی یک یا چند جزء اس��می یا
صفتی با فعل همراه میشوند به گونهای که استقالل دستوری خود را از دست میدهند
و نمیتوان برای آنها نقش نحوی قائل ش��د .در چنین مواردی جزء اس��می یا صفتی،
جزئی از گروه فعلی به شمار میآید و فعل ،مرکب در نظر گرفته میشود .به این اجزاء
( اسمی– صفتی) جزء غیر فعلی و به فعل سادهی به کار رفته در ساختار فعل مرکب،
جزء فعلی (همکرد) میگویند .اما در بسیاری از موارد جزء غیر فعلی و جزء فعلی از
نظر دس��توری قابل تفکیک هستند و نمیتوان آنها را اجزای به هم پیوستهی یک فعل
مرکب دانست .گرچه به ظاهر ،مرکب مینماید .به این نوع فعل ،ساده گفته میشود.
بر اس��اس دستور زبان جدید (کامیار و عمرانی) شرایط مرکب به شمارآوردن یک
فعل -1 :گسترش ناپذیری جزء غیر فعلی  -2نقش ناپذیری ( نداشتن رابطهی نحوی)
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اس��ت .یکی از نتایج به دست آمده در این موضوع ،تشابه نظر دستور نویسان سنتی و
جدید در ش��رط دوم (نقش ناپذیری) و یکی از دالیل اختالف نظر آنان در ش��رط اول
(گس��ترش ناپذیری) است .بر اساس معیارهای دس��تور زبان جدید ،درست است که
بس��یاری از فعلهای مرکب قابلیت گسترش پذیری دارند؛ یعنی ،در روساخت جمله،
ج��زء غیر فعلی با یک صفت یا وابس��تههای دیگر گس��ترش مییابد و نقش میگیرد.
چنین معیاری به عنوان اولویت اول به عقیدهی بنده درس��ت نیست .زیرا هنگام تعیین
نقش اجزای جمله ،س��اخت نح��وی و معنایی این اجازه را نمیده��د .بنابر این جزء
غیر فعلی و فعلی روی هم رفته معنی مس��تقلی ایجاد میکنند که منطبق با نظر دس��تور
نویس��ان س��نتی اس��ت .یکی از علل اختالف در این امر آن است که از دیدگاه دستور
نویس��ان جدید ،صورت بر معنا مقدم است .باید دانست که الزمهی تشخیص درست
نوع س��اختمان فع��ل ،که به صورت ،س��اخت معنایی و نحوی توأمان توجه ش��ود تا
تشخیص درستی داشته باشیم.
از دیگر نتایج به دست آمده:
-1اس��تادان دس��تور زبان س��نتی در بعضی از مقولهها با هم اختالف نظر دارند .از
قبیل :دکتر خیام پور که مقولهی فعل مرکب را به طور اجمالی مطرح کرده و فعلی که
همراه پیشوند آمده (فعل پیشوندی) را از اقسام فعل مرکب میداند.
 -2اختالف نظر دس��تور نویس��ان س��نتی و جدید در نوع تقس��یم بندی ساختمان
فعل اس��ت؛ یعنی ،گروهی به صورت کلی و گروهی با ریز بینی به این حیطه از فعل
نگریسته اند.
 -3جزء غیر فعلی مانند «پس» از دیدگاه دستور زبانهای جدید «پیشوند» است .اما
از نظر دستور نویسان سنتی «پس» یک جزء معنادار است و پیشوند محسوب نمیشود.
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