
گراه واژگاني بر مبناي ديدگاه كمينة با دو پايتركيب افعال مركب فارسية نحو
دكتر سيد علي ميرعمادي

ت علمي دانشگاه آزاد اسالمي ـ تهران شمالعضو هيئ

هنگامه واعظي 
 دانشگاه عالمه طباطباييدانشجوي دكتري زبان شناسي همگاني

چكيده 
در . اسـت گرايـي   هواژگاني بر مبناي ديدگاه كمينـ     ة   با دو پاي    فارسي تركيب افعال مركب  ة  نحوعنوان اين تحقيق  

. گـردد  بررسـي مـي  1يرايگه كميندر چهارچوب كلي از افعال مركب دو تايي    تعدادي   تشكيلة  اين تحقيق، نحو  
ياجزايان و واژگاني ممطالعة ساختاري ـ معنايي اين نوع افعال و دستيابي به روابط معنايي  تحقيق هدف از اين 

قبـل از  ) پايه واژگاني (منظور از افعال مركب دوتايي، افعال مركبي هستند كه دو وابسته            .  آنهاست ةتشكيل دهند 
.آنها قرار دارد) عنصر فعلي(هسته

:شوند در چهار گروه طبقه بندي مي،وتايينتيجه اينكه اين افعال مركب د
داري  معنـايي آنهـا از نـوع نـشان    ةرابطـ بوده،  معنايي نسبي    واژگاني ميان دو وابسته از نوع هم         ةرابط:گروه اول 

.استمعنايي 
.داري توزيعي استنشان معنايي آنها از نوع ةو رابطي آنها از نوع تقابلي واژگانةرابط:گروه دوم
.داري صوري است معنايي آنها از نوع نشانةرابط:گروه سوم

.است دو وابسته قبل از هسته يكسان  كاربرديةو حوزيي آنها از نوع تكميليمعناة رابط:گروه چهارم
 دور از هسته و صورت      نشان صورت بي  ،ي اين افعال مركب دوتايي    كه در تمام  توان گفت  كلي مي  ةعنوان نتيج ه  ب

.دار نزديك به هسته قرار گرفته استنشان

، بازبينيفعل مركب، ادغام:هاكليدواژه

1- minimalism
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مقدمه 
شناسـان  زبانو نيزايراني   توصيف دستورنويسان ايراني و غير     ب فارسي مورد توجه و    باز مقولة افعال مرك   از دير 
به اعتقاد برخي از دستورنويسان، از قرن هفتم به بعد پيـشوندهاي            . قرار گرفته است  ق نظري گوناگون    يبا عال 

هـاي  عضي از فعل   ب فقطر فارسي امروز    د. فعل مركب جاي آنها را گرفته است      يج از رواج افتاده و      رفعلي به تد  
 پيشوندها  يعني به عملكرد؛رود و در ذهن اهل زبان، تمامي آنها در حكم فعل ساده است      پيشوندي به كار مي   

هاي ساده و   آنچه مسلم است اينكه افعال مركب در فارسي امروز جاي بسياري از فعل            . شود داده نمي  اهميتي
 به جاي آنها فعـل  ه در فارسي امروز به كلي متروك و    هاي ساد شمار بسياري از فعل   . پيشوندي را گرفته است   

ولـي  ؛نيز ديده شده است   هاي پهلوي   فعل مركب در نوشته   : نويسدمي) 1365(خانلري  . رودمركب به كار مي   
.تعداد آنها زياد نيست

واعظـي،  (. شناسان وجـود دارد    بسياري ميان دستورنويسان و زبان     ، اختالفات  در تعريف افعال مركب   
 فعل مركب را نها مشترك است اينكه همگي آنها ساختمان     آن اختالفات، آنچه ميان     يرغم وجود ا  علي) 1378

اوين مختلف همكرد، فعل     واژگاني و جزء دوم را تحت عن       ة پاي (host) جزء اول را     :دانندمتشكل از دو جزء مي    
ي  از ديـدگاه آنهـا جـزء فعلـ         .نامنـد سناد و فعل سبك مي    ساز، ا عل كمكي، عناصر فعلي، كنش    ، ف معين فرعي 

 تعريـف كلـي از افعـال    بعـد از . اي بيابـد  مفهوم تـازه  ،دهد تا در فعل مركب    معموالً معني خود را از دست مي      
) ييافعال مركب دو تا   (ا دو وابسته    ديگر ب دارند، امروزه وجود افعال مركب    (host) يك وابسته    فقطمركب كه   

بـه  . دنـ  دوتـايي خـود انـواع مختلفـي دار       افعال مركب ذكر است كه   شايانِ .توان به وضوح مشاهده كرد    را مي 
:نمودار زيرتوجه كنيد 

 جمع و جور كردن،  گريه و زاري كردن←اصطالحيغير) الفافعــــــــــــــال  
رد و بدل كردن، گرد و خاك كردن←اصطالحي ) بمركــــــــــــــب 
ــايي ساخت و پاخت كردن، له و لورده كردن←اتباع ) جدوتـــــــــــ

در واقع نوعي كـه     . گيردمورد بحث و بررسي قرار مي     ) غيراصطالحي(نوع اول اين افعال     ق، فقط   در اين تحقي  
بنـدي   بنـابراين ضـمن تعريـف كلـي و طبقـه           ؛رسـانند ناصر معني اصلي خود را به ذهن مـي        هر يك از اين ع    

 معنايي و واژگاني هر     ة، رابط )1997 (1طور اخص ردفورد  ه  بگراها  كمينهساختاري از اين نوع افعال از ديدگاه        
.گيردناصر وابسته مورد مطالعه قرار مييك از ع

ها بر مبناي ساختاري بررسي داده
)عنصر فعلي(ل سبك فع+ پاية واژگاني +  عطف حرف+ پاية واژگاني 

هـر  . لـي وجـود دارد   دو وابسته براي يك عنصر فع،گونه افعال مركب  در اين  ،دهدها نشان مي  گونه كه داده  آن
:ثالً م؛توانند پس از تقطيع خود يك فعل مركب بسازندها ميكدام از وابسته

زاري كردن/  گريه كردن ←كردن و زاري گريه 
.اند و معناي اصطالحي ندارندرا حفظ كرده خود ة معني اولي،قطيعپس از ت

1-Radford
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1 عمليات ادغامةبررسي اين افعال بر پاي

 نحـو در خـالل   ند كه نظريـة داد نشان1992 تا 1965هاي  دانيد تحوالت بين سال   طور كه مي  همان
 سـاخت    ژرف ؛تر و جهاني پيدا كرده است     جنبة كلي : برخوردار شده است  ها  ويژگياين  ي اخير از    هادگرگوني

گـرا  نه را براي برنامـه كمينـه      فرايند اشتقاق به سادگي گراييده است و زمي       را از دست داده است؛      جاذبه خود 
برنامـة  روح حـاكم بـر    .  دستور زايـشي دانـست      جديد توان چهرة از ابن رو اين برنامه را مي      . استفراهم آورده 

دبيرمقـدم، ( اسـت  تر پسنديده، مختصرتر باشدتر واين بينش است كه هرچه نظريه ساده    گرا مبتني بر    كمينه
1383:603.( 

تـشكيل نمودارهـاي درختـي و       ن  د كه وظيفة آ   شو مطرح مي  "ادغام"فرايندي به نام      در اين برنامه    
تـا  گيـرد و     شـكل مـي    ،تر بـه ترتيـب    هاي پايين ودارهاي درختي از طريق ادغام گره     تشكيل نم . جمالت است 

توانـد بارهـا   مـي ــ   داده شده استطور كه در فرمول زير نشانهمانـ اين فرايند  . بدايباالترين گره ادامه مي
با يك گروه   ) v(شود و سپس تركيب آن فعل مركب        فعل سبك با گروه اسمي بيشينه تركيب مي       . تكرار شود 

. گردد منجر به ايجاد فعل مركب نهايي مي،اسمي ديگر

شـود و بـه     مـي ز  ك آغـا  سبگيرد، عمليات ادغام در واقع از فعل        يي كه حركت به سمت باال صورت م       يجااز آن 
هاي ايـن    كه تمامي مشخصه   استدر صورتي عملي     فرايند    البته اين  .شودهاي خود ادغام مي   يب با وابسته  ترت

ير حـذف شـوند و   عبكه تمامي عناصر غيرقابل ت صورتيدر. تطبيق يا هماهنگي داشته باشندبا يكديگر عناصر  
هـا،  دن مشخـصه  زمنظـور از محـك    . آيـد از افعال به دست مـي      صورت درستي    ،يرپذير باقي بمانند  بععناصر ت 
ها  دستوري  وابسته ة چرا كه طبق   ؛ آنها كافي نيست   (checking)بازبينيفقط ولي   ؛هاي معنايي است  مشخصه

 به اين مفهوم ؛گيريممتمم را در نظر ميي هسته و ها مميزهفقطدر اين بررسي . ه شوندهم بايد در نظر گرفت   
،عنصر فعلـي   و سپس هسته يا      ندهايي را دارا هست   ه هركدام از عناصر دخيل خود به تنهايي چه نوع مميز          كه

1 merging
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ةكند و پس از آن نيز وابـست        اول خود را انتخاب مي     ةاي دارد و با چه مشخصاتي وابست      نياز به چه نوع وابسته    
.دشو اول انتخاب ميةدوم بر مبناي وابست

بندي انواع افعال مركب دوتايي بقهط
 چاپ و منتشر كردن:نوع اول

» كنش و عمل«هاي معناييداراي مشخصه» كردن«طور كه نمايان است، فعل سبك فعل مركب همان اين در
» تـشر نم«. اسـت »رمنتـش « يعنـي  ، اول خـود ةنياز دارد كه همـان وابـست  يك اسم، به اين فعل سبك  . است

.گردد منتشر نمي،ست و تا چيزي چاپ نشودخود را داراهاي معنايي مشخصه
طـور بـه نظـر   ايـن . گزينـد بر مي-گيردكه در ابتدا قرار مي- را  وابسته بعدي،»منتشر « اول يعني   ةوابست

در حقيقـت  . هسته قرار گرفتـه اسـت     خود يك مشخصه بيش از چاپ دارد و در كنار          »منتشر «رسد كه   مي
.وجود دارد»منتشر« نشان داري معنايي دري نوع

:هاي نوع اولبندي ويژگيجمع
.استنها بيش از انواع ديگر آتعداد .1
 كه .گيردقرار مي) كفعل سب(نشان دورتر از هسته شكل بي(unmarked)1نشاناي كه صورت بيواژه.2

. دارتر استگيرد نشانك قرار ميعنصري كه كنار فعل سب ("چاپ"در فعل مركبي كه در باال آمده است 
.گيردقرار مي) فعل سبك( نزديك هسته ،نشانشكل بي.3
.دهد تأكيد بيشتر را نشان مي،و وابستهي فعل با ديشكل نها.4

.نشان است بي"منتشر" كه در مقايسه با "اپ چ" مانند ؛است را دارهاي ذاتي خود مشخصهت كه فقطاي اسنشان واژهبي1
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اي كـه هجـاي   گيـرد و كلمـه     در ابتدا قـرار مـي      ،جاي كمتري دارد  اي كه ه  معموالً كلمه از لحاظ هجايي    .5
.گيرد مي دوم قرارةمرحل در،بيشتري دارد

.ندهستي نسبي ها هم معنا،دو وابسته.6

:، عبارتند ازدنگيرنوع اول قرار ميحوزة ي كه در افعال
كردن كردن ـ درك و احساسكردن ـ جمع و جوركردن ـ كمك و همكاريچاپ و منتشركردن ـ ناله و نفرين

.... كردن و ه و زاريخبر بودن ـ گريودن ـ غافل و بيبـ راضي و خوشنود
كم و زياد كردن: نوع دوم

:هاي نوع دومبندي ويژگيجمع
.گيرد دورتر از هسته قرار مي،نشانشكل بي ـ 1
.گيرددار دركنار هسته قرار مي ـ شكل نشان2
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.دهد ـ تأكيد بيشتر را نشان مي3
از تـوزيعي  بـه لحـاظ   اول ةوابـست .  مشاهده كـرد توان ميان عناصر وابستهعي را ميداري توزي نشانة ـ رابط 4

هـاي  جفـت وابـسته  .رودكـار مـي  خت واژه نيـز بـه  اس به اين معنا كه در انواع ؛ بيشتري برخوردار است   بسامد
. واژگاني آنها از نوع تقابلي استة يعني رابط؛ندمتضادگونه افعال اين

: عبارتند از،دنگيرنوع دوم قرار مي حوزة افعالي كه در
ن ـ جمع و تفريق كردكردن ـ زير و روكردن ـ گرم و سردكردن ـ سؤال و جواب پايينكم و زيادكردن ـ باال و

 ....كردن و 
دور و دورتر شدن: نوع سوم

:هاي نوع سومبندي ويژگيجمع
.گيردنشان، دورتر از هسته قرار ميشكل بي)1
.گيرددار نزديك هسته قرار ميشكل نشان)2
.يان دو وابسته مشاهده كردتوان مدار صوري را ميرابطة نشان)3
.دوهدفعل مركب ساخته شده، تأكيد بيشتر را نشان مي)4
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ن با آكه تفاوت » دورتر و دورتر شدن«:توان گاه به صورت تكرار كامل نيز مشاهده كرداين نوع افعال را مي
،ييحاظ آوا يك تكرار مكانيكي است كه به لفقطاولي اين است كه به لحاظ ساختاري » شدندور و دورتر «

.مي است بيش از دو،اشو حالت تأكيديوردهآپديد وزن
مركـب  فعل   اين دسته از افعال را     ،برخي. در مورد اين نوع سوم از افعال اختالف نظرهاي بسياري وجود دارد           

.يستن نآجا مجال بحث ند كه در اينداننمي
:، عبارتند ازگيرندنوع سوم قرار مي حوزة ي كه درافعال

 ـ دور و دورتر شدنمتر شدن ـ دور و دورتر شدن ـ كمتر و كمتر شدنكم وك
رسيم؛ افعال مركبي كه عناصر وابستة آنها به نوعي مكمل بندي گروهي ديگر از افعال مركب ميحال به دسته

.اين نوع، در واقع آخرين گروه از اين دسته افعال است. يكديگرند
حال و حوصله داشتن : نوع چهارم

توان با قطعيت در تمامي موارد اظهار نظر        ر ابتداي اين نوع افعال مركب نمي      نشان د ورد جايگاه عنصر بي   در م 
 در اين نوع .يستراحتي قابل تشخيص ندار بهنشاننشان و ي شكل ب،گاه در مواردي همچون نوع چهارم.نمود
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پس از گزينش  ي ناميد؛ يعني    كميلتةطيك نوع راب  آن را   شايد بتوان   كه  ند  عال هر دو وابسته مكمل يكديگر     اف
.بخشندهم به فعل معنا ميا  هر دو بافزايد وبه آن ميمشخصهتعدادي » حال «←» حوصله«

:هاي نوع چهارمبندي ويژگيجمع
. تكميلي ميان دو وابسته وجود داردة رابطينوع)1
.دهدي تأكيد بيشتر را نشان مييعل نهاف)2

:، عبارتند ازگيرندار مينوع سوم قرحوزة ي كه در افعال
.... حل و فصل نمودن و -هدف و انگيزه داشتن-حال و حوصله داشتن

نتيجه
: فعل

ساده.1
پيشوندي.2
:مركب.3

 مانندِ؛هاي ديگر وجود دارند كه در ذهن گويندگان همانند واژهندهست افعال مركبي ←واژگاني �
مركـب  "نهـا افعـالِ   آنـام ديگـر      و   رنـد يگ در ذهن قرار مـي     ،فعال پس از تركيب   اين ا . زدن لوگ

.است"جداناپذير
كردن سبك و سنگين←اصطالحي )  الف←گروهي �

شده در اين مقاله مطرح  افعال←افعال مركب جداپذير )                          ب 
يك فعل ند كه خود به تنهايي يك فعل مركب يا ا دو وابستهازمتشكل ، جداپذيريِيافعال مركب دوتا ـ 1

.سازندميبسيط
.دهنديتأكيد بيشتر را نشان مدر نوشتار و گفتار  ـ 2
:شوند ـ به سه صورت ساخته مي3

)تكرار(تركيب يك وابسته با خودش )  الف
: ديگر كه سه حالت داردة با وابستتركيب يك وابسته)      ب 

دو صورت متضاد�
هم معناهاي نسبي�
مكمل يكديگر�

صفت برتر خود+  صفت :خود وابسته با صورت تفضيليب يكتركي) ج
 اين  ،طور كه نمايان است   آن. خورنديا گفتار روزمره بسيار به چشم مي      روزه اين افعال در متون ترجمه شده        ام

.اندفعال هنوز وارد نوشتار رسمي نشدهگونه ا
 خـود را   ة تكي ،هر وابسته . كندري نمي ها تغيي  وابسته ةنها تكي آيك از    هيچ ، در ه شده از افعال   عرضطبق الگوي   

.شود معموالً با شدت بيشتري توليد مي دومة وابست،أكيد بيشتر اما براي نمايان كردن ت؛داراست
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:ضمائم
:كردن

:نمودن
      كمك و ياري نمودنحل و فصل نمودن                            

شاد و راضي نمودن                                 تعريف و تبيين نمودن

:شدن
دور و دورتر شدن                                  عصبي و مشوش شدن

باز و بسته كردن
چاپ و منتشر كردن

امر و نهي كردن
قهر وآشتي كردن

جمع و جور كردن
زير و رو كردن 

ناله و نفرين كردن
و تلقي كردنپيشرفت 

داد و فرياد كردن
شك و ترديد كردن

تجزيه و تحليل كردن
بحث و جدل كردن
كمك و ياري كردن

كم و زياد كردن
سرگردان و آواره كردن

لج و لجبازي كردن
سعي و تالش كردن 

داد و بيداد كردن
صبر و تحمل كردن

شكوه و شكايت كردن
اري كردنكمشاجره و كتك

ردن                                   فرياد و فغان ك
سؤال و جواب كردن                  

گريه و زاري كردن
مرتب و منظم كردن

تحسين و تمجيد كردن
تشويق و تحسين كردن

تشكر و سپاسگزاري كردن
مراقبت و نگهداري كردن

گله و شكايت كردن
بحث و گفتگو كردن

ظلم و ستم كردن
 كردنگرم و سرد

فروش كردنخريد و
فكر و خيال كردن
جلو و عقب كردن

خوار و ذليل كردن
خم و راست كردن

رشد و نمو كردن
كج و راست كردن

كار و كوشش كردن
ناله و نفرين كردن
شكوه و ناله كردن

جمع و تفريق كردن
تمجيد و ستايش كردن
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كمتر و كمتر شدن                                 ندا و قرباني شدن
                     دلواپس و نگران شدنكم و زياد شدن               

باال و پايين شدن                                  جفت و جور شدن
محو و نابود شدن                                  كوچك و كوچك شدن

ناراحت و غمگين شدن

:بودن
بودنخبر       غافل و بيعجيب و غريب بودن                        

راضي و خوشنود بودن                            گرفته و عبوس بودن
آشكار و پنهان بودن                               مات و سرگشته بودن

م بودنومواظب و مراقب بودن                             الزم و ملز
الزم و ضروري بودن

:داشتن
                 گرايش و تمايل داشتنحال و حوصله داشتن           

كم و كسر داشتن                                 صبر و حوصله داشتن
نظم و ترتيب داشتن                              صبر و تحمل داشتن
سر و ته داشتن                                    عالقه و توجه داشتن

:يافتن
فتن                              بسط و قوام يافتنظهور و تجلي يا

 يافتنرشد و تكامل يافتن                               تحول و تكامل

:گرفتن
سرسري و راحت گرفتن
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