
 

 

 ها و نقد و معرفی یادداشت

 

 سردبیر   یادداشت
سلسله در  نیز  و  مقاله  این  در  محترم  دنبالهمؤل   که  مقاالت  هم    درداری  پی  از  بعد  شمارۀ  چند 

پیکره  براساس  تا  فعلمنتشر خواهد شد، کوشیده است  بسیار مفصل،  )غیربسیط(  ای  پیچیده  های 
معنایی گگ  روابط دستوری  نیز  و  برحسب ساختار  را،  وجود فارسی  آنها  اجزای سازندۀ  میان  که  ای 

به این سلسلهدارد،  از  پیِش رو نلستین مقاله  مقالۀ  آنجا که  از  مقاالت است،  تفصیل بررسی کند. 
ناگزیر بلش بزرگی از بحث خود را به شرح مفاهیم بنیادینی اختصاص داده است که کل  مؤل  به 

برخی  با  چندانی  آشنایی  که  دستورپژوهانی  برای  خاصه  مباحث،  این  آنهاست.  بر  مبتنی  پژوهش 
های  تواند بسیار مفید باشد. البته در این شماره تعدادی از فعلشناختی ندارند، میفاهیم فنی زبانم

فعل  زمرۀ  در  که  نیز  به پیشوندی  دارند  قرار  پیچیده  شدههای  بررسی  این  اندتفصیل  امیدواریم   .
ادات و نکاتی  د و بدیهی است که انتقنمندان به مباحث دستوری مفید باشمقاالت برای عالقهسلسله

و   شد،  خواهد  گذاشته  مقاله  دانشمند  مؤل   اختیار  در  تماما   دارند  ارسال  ما  برای  خوانندگان  که 
 . برخی نیز، بسته به مورد، در بلش نقد و معرفی همین مجله انتشار خواهد یافت
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 (1پیچیده در زبان فارسی )  هایمعنایِی فعل-ساختاری  بررسی

 (دانشیار فرهناستان ادب و زبان فارسی)  1الدین طباطباییءعال

1401، تاریخ انتشارع تابستان  03/06/1401، تاریخ پذیرشع 22/05/1401تاریخ دریافت مقالهع   

   

، نلست مفهوم واژگان و عناصر  پیچیده   های معنایی فعل  در این بلش از بررسی ساختاری گ  چکیده: 
  روشگگن  را  پیشگگوندی  فعگگل  از  مرادمگگان  سگگ س . ایگگم تفصیل شرح داده به  نیز شفافیت را نسبتا    واژگانی و 

  فعلی،  پیشوندهای  برشمردن  با  بعد  مرحلۀ  در . ایم برشمرده  مرکب  فعل  با  را  آن  های تفاوت   و   ایم ساخته 
  حاصگگل  پیشگگوندی  افعگگال  از  که  را  هایی مشتق  و  ایم کرده  بررسی  پیشوندی  فعل  در  را  آنها  معنایی  نقش 

)مانند اسم عملع بازداشت؛ صفت فاعلیع فراگیگگر؛ اسگگم فاعگگلع بگگازرس( همگگراه بگگا تعریگگ    آید می 
  آنها  در  که  پیشوندی  برحسب  پیشوندی،  های فعل  بندی . آنااه به دسته ایم هریک از مشتقات  کر کرده 

  پیشوندهایی . ایم کرده  بررسی  معنایی  ساختار  ازنظر  تفصیل به  را  فعل  هر  و  ایم پرداخته  است   رفته   کار به 
بگگدیهی اسگگت کگگه    . -  فرا   و   ، درگ -بازگ، بر  ، -اندر ع از  اند عبارت  اند شماره محل بررسی بوده  این  در  که 

 . آمد   خواهد   بعد  های مقاله   در   پیچیده  افعال   دیار   نیز  و  پیشوندی   های فعل  ۀ بررسی بقی 
 

 پیچیده فعل  
الزم است به دو نکته اشاره کنیم. نلست اینکه مراد ما از فعل پیچیده فعلگگی اسگگت    ، پیش از آغاز بحث 

؛ و خواه از چنگگد  « درگرفتن » که بسیط نباشد، خواه تنها شامل یک پیشوند و یک فعل بسیط باشد، مانند  
ه از  کگگ  هایی بر این، فعل  . افزون « دست از جان شستن » ل بسیط تشکیل یافته باشد، مانند ع واژه و یک ف 

  شگگده  مشگگتق  خوردن« »  از  که  »خوراندن«  مانند  اند، رهاذر فرایند اشتقاق از یک فعل بسیط گرفته شده 
  نلسگگت  گگگام  در  هگگا فعل   بندی معیگگار مگگا در دسگگته   ، . دوم اینکگگه آیند می   شمار به   پیچیده   فعل   نیز   است، 

 
1. alataba36@yahoo.com 

alataba36@yahoo.com
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  برحسگگب   آنهگگا   بنگگدی صوری یا ظاهری آنهاست و در  یل این ساختار به مسائل معنایی و طبقه  ساختار 
  را در  یل سگگاختار »اسگگم + همکگگردِ  « »زمین خوردن  . برای م ال، فعل مرکِب پردازیم می  معنایی  روابط 

  وجود دارد؛ به وجگگود ایگگن   « ساخت آن حرف اضافۀ »بر/به زیر  در  که  هرچند  کنیم، بررسی می  « خوردن 
 . شود حرف اضافه در بررسی معنایی فعل اشاره می 

  انگگد، پرداخته   فعگگل   دربگگارۀ   بحگگث  به  که  هایی ی فارسی و نیز مقاله ها با توجه به آنچه در دستور زبان 
.  شگگود در سنت دستوری ما، فعل ازنظر ساختمان به شش گروه تقسگگیم می  که  گفت  توان آمده است می 

  هگگای بلش   بگگه  را  آنهگگا  دربارۀ  تفصیلی  بحث  و  کنیم بردن از این شش گروه بسنده می در اینجا تنها به نام 
 گذاریمع وامی  بعد 

کم  ت بسگگیط، دسگگ  هگگای ( فعل ساده یا بسیط، مانند رفتن و خواندن و گرفتن. ریشه یا ستاک حال فعل 1
 . گیر و   خوان و   رو ازمنظر همزمانی، تنها شامل یک تکواژ است، مانندع 

 ( فعل گذرا یا گذرای سببی اشتقاقی، مانند خوراندن و دواندن و پراندن. 2
 ( فعل پیشوندی، مانند دریافتن و فراگرفتن و برافراشتن. 3
 دادن. و اهمیت  کشیدن ( فعل مرکب، مانند تردیدکردن و رنج 4
 بودن. و سردش  بردن و خوابش   گرفتن اش مانندع خنده  بستی، ب پی ( فعل مرک 5
یک حرف اضگگافه   ؛ در این نوع فعل، غالبا  خودآمدن و برباددادن و به   رفتن ( فعل گروهی، مانندع ازبین 6
  دیگگدن،  دور  را  کسگگی  چشم  کردن،  رنجه  قدم ع مانند  است،  اضافه   حرف   فاقد   نیز   گاهی   اما   رود کار می به 

  هگگایی سگگاختمان بگگه زیرگروه  برحسگگب  توان نیز می  را  گروهی  فعل  ترتیب،  این   به .  کردن تازه   را   کسی   داغ 
 تقسیم کرد. 

تاحگگدودی همگگان اسگگت کگگه ناتگگل   گگگذاری، نام   در   تفاوت   از   نظر صرف   بندی، این تقسیم   -1یادآوری  
( چندین دهه پیش شرح کرده اسگگت و شگگمار دیاگگری از دسگگتورپژوهان از آن پیگگروی  1382خانلری ) 

  و  مرکگگب«  فعگگل »  و  فعگگل« »  های ، مگگدخل 1395)برای آشنایی با این مباحث نک. طباطبایی،  اند رده ک 
که خواهیم دید، اگر در سگگاختمان  و منابع مندرج در آن(. اما چنان  وابسته  های و مدخل  « »فعل گروهی 

نکگگاتی در    دقیق شویم، درخواهیم یافت که شمار آنها بیشتر است و ازنظر معنایی نیگگز  پیچیده  های فعل 
  آنهگگا  بگگه  مقگگاالت  مجموعگگه  ایگگن  در  داریگگم   قصگگد   مگگا   و   است آنها مطرح است که تاکنون مافول مانده  

 . ب ردازیم 
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  عربگگی  و  فرانسگگه  و  انالیسگگی  مانند  هایی زبان  با  فارسی دستورپژوهانی که به مقایسۀ زبان   -۲  یادآوری 
  انگگدک  هگگا زبان  ایگگن  بسیط   های فعل   با   قیاس   در   فارسی   بسیط   های فعل   شمار   که   اند دریافته   اند، پرداخته 

ین  چنگگ  روی  هگگیط  بگگه  ما،  گمان  به . است  فارسی  های عیب  از  این  که  کنند می  گمان   حتی   برخی   و   است 
  اسگگت   این   هم   آن   دلیل   و   اند مرکب   آنها   اعظم   بلش   اما   است،   زیاد   بسیار  فارسی  های نیست. شمار فعل 

  دبیرمقگگدم  محمد  دکتر  که چنان . تحول   حال   در   است   زبانی   دیار،   زندۀ   های زبان   همۀ   مانند   فارسی،   که 
پیش از سر گذرانده   قرن  چندین  از  زبان  این  که  تحوالتی  ازجمله  اند، نشان داده   ( 18-17ع  1ج   ، 1392) 

-147ع  1396شدن است )نیگگز نگگک. راسگگخ،  سوی تحلیلی است و همچنان درگیر آن است، حرکت به 
.  شگگود  سگگاخته  مرکگگب  فعل  ساده،  فعل  جای به  عموما   که  است  طبیعی  زبان،  این  در  روی، . از این ( 166

( که بگگا یکگگدیار رابطگگۀ  نحو  واژگان،  واژی، ساخت  واجی،  دستااه )  است  دستااه   چند   شامل   زبانی   هر 
  آن  زایگگایی  و  اسگگت  فرد منحصگگربه  کگگه  آورنگگد نظامی بسیار پیچیده پدید می   ، پایاانی دارند و درمجموع 

  آن   یگگا   ایگگن   دارابگگودِن   واسگگطۀ به   را   ای پیچیده   و   کارآمد   نظام   چنین   توان نمی   است   بدیهی . است  نهایت بی 
مان مگگن، چنگگین اظهارنظرهگگایی متعلگگق بگگه  گ به . نامید  عقیم  م ال   و  دانست  معیوب  شناختی، رده  ویژگِی 

  ای برجسگگته   شناسگگان زبان   کگگه چنان .  اسگگت   نبوده   نیز   ایران   خاص   و   بوده   شناسی دوران کودکی علم زبان 
  تنهگگا   کگگه   بودند  کرده  ها زبان  برخی  دربارۀ  اظهارنظرهایی  بیستم،  قرن  اول  نیمۀ  در  ، 2ساپیر  و  1ورف  ند مان 

ع  1990، 3هیگگل  ت گرفت، نادرستی آنها آشکار شد )نگگک. صور  که  بیشتری  های پژوهش  با   بعد،   اندکی 
  دربگگارۀ   کگگه   هایی مقاله سلسگگله   آغگگاز  در  ( 12ع 1370 تیگگر  و  خگگرداد )  صادقی  اشرف . دکتر علی ( 16-15

 ع  اند آورده   چنین   اند، نوشته   « فارسی معاصر  زبان   در   سازی واژه   امکانات   و   ها شیوه » 

  در   و   کنگگد فارسگگی معاصگگر آغگگاز می   زبان   در   اشتقاق  از  بحث  با  ناارنده  را  گفتارها  این 
  عامگگل   عنوان بگگه   اخیگگر   های سال   در   که   مرکب   افعال   از   سازی واژه   امکانات   از  آنها  صدر 
  گفتاو  است  گرفته  قرار  محققان  از  برخی  حملۀ  مورد  فارسی  زبان  بودن  غیرزایا   و   عقیم 

 . کند می 

ی را کگگه در آن، در طگگی همگگین  زبگگان  کگگه  است  آن  از  تر فروتن  بسیار  شناسی زبان  علم  اکنون  هرحال،  در 
  شناسگگان، امگگروز زبان   اساسگگا  چند دهۀ اخیر، چند هزار واژۀ جدید ساخته شده اسگگت، عقگگیم بنامگگد؛ و  

 
1. B. L. Whorf     2. E. Sapir 

3. J. H. Hill 
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زایشگگی، تعلگگق دارنگگد، از   -گشگگتاری  مکتگگب  یعنگگی  شناسگگی، زبان  مسگگلط  جریگگان  بگگه  کگگه   آنگگان   ویژه به 
  هگگیط   دانم، . درضگگمن ، تگگا آنجگگا کگگه مگگن مگگی کننگگد می   پرهیگگز   شگگدت به   گذارانگگه اظهارنظرهگگای ارزش 

  فرهناسگگتان   و   نگگدارد   ملالفگگت   علمگگی،   مقاصد   برای   آن،   های مشتق   و   ساده  فعل  ساختن  با  شناسی زبان 
  موجگگه   را   سگگاده   فعگگل   سگگاختن   پردازد، می   زبان   ریزی برنامه   به   که   نهادی   مقام   در   نیز،  فارسی  ادب  و  زبان 

ابعاد ملتل  اجتمگگاعی و فرهناگگی،    دارای   و  درازدامن  است  بح ی  علمی  سازی . البته واژه است  دانسته 
 که پرداختن به آنها از حوصلۀ این مقاله بیرون است. 

لحا   جای فعگگل بسگگیط، بگگه گمان من، استفاده از فعگگل مرکگگب بگگه افزون بر آنچه در باال آوردیم، به 
 در بحث فعل مرکب به آن خواهیم پرداخت.  شناختی، برای زبان مزایایی دارد که بعدا  

 فعل پیچیده در مقام واحدی واژگانی 
را    هسـته فعل   هـای زنجیره   شفافیت«، »   و   بودن« واژگانی »   مفهوم   دو  برحسب  کوشیم در این جستار می 

  نحگگوی   هستۀ   فعل   یک   که   هاست واژه  از  ای زنجیره  هسته زنجیرۀ فعل از یکدیار متمایز کنیم. مراد ما از 
و »فگگیلم    « دیگگدن و »فیلم   « خگگوردن و »میوه   « ن تاییرکگگرد »   و   بگگودن«   راه   بگگه   چشگگم »   ماننگگد   اسگگت،   آن 

  بسگگیط   فعگگل   یک   داشتن   آن   و  اند مشترک  ویژگی  یک  در  همای  ها رت . این عبا « و »فرارفتن  « تماشاکردن 
  آنهگگا  از  شگگماری  کگگه  اسگگت  ایگگن  آن  و  دارنگگد  نیگگز  بنیادین  تفاوت  یک  اما  آنهاست،   نحوی   هستۀ   مقام   در 

 . ناواژگانی   شماری  و   اند واژگانی 

 واژگان 
، بگگه معنگگی  lexikos، از  تبگگار یونانی   اسگگت   ای واژه   خگگود  که  بریم، کار می به  lexiconواژگان را در برابر 

  بگگاز (  1دوکگگورتنی   بگگودوئین   توسگگط )   1920  دهگگۀ   به   شناسان زبان   نزد   در  آن  کاربرد  و  ها«، واژه  به  مربوط » 
  تکواژها   مجموعۀ   شناسان، (. واژگان، در اصطالح زبان 54ع  2011،  3و فودمن   2آرونوف .  نک )   گردد می 

  دسگگتوری   هگگای ویژگی   دربگگارۀ   اطالعگگاتی   بگگا   همگگراه  واژه،  از  بزرگتگگر  واحگگدهایی  مواردی،  در  و  ها واژه  و 
  اجتمگگاعی   ای برسگگاخته   مقگگام   در   و   اسگگت   شده   خیره  معین  زبان  یک  گویشوران  حافظۀ  در  که  آنهاست، 

  شناسگگان زبان .  اسگگت    هنگگی   ای پدیده   بلکه   نیست،   مادی   قالب  با  کتابی  واژگان . است  مشترک  آنان  میان 
امگگل ندارنگگد و بررسگگی  ک   نظگگر   اتفاق   آن   واحدهای   یافتن سازمان   و   چینش  نحوۀ  و  واژگان  محتوای  دربارۀ 

 
1. J. B. de Courtenay     2. M. Aronoff 

3. K. Fudeman 
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  کگگه   کلگگی،   تصگگویری   آنگگان   نظرات   مجموع   از   ایم آرای آنان از حوصلۀ این مقاله خارج است. ما کوشیده 
 . دهیم   دست به   باشد،   متناسب  فارسی   زبان   برای 

ناخودآگاه در کودکی( یا یادگیری آن )آمگگوختن  صورت  برای فراگیری یک زبان )یعنی آموختن آن به 
( دستورآن زبگگان، یعنگگی مجموعگگۀ قواعگگد نگگاظر بگگر نحگگوۀ  1آگاهانۀ آن( دو نوع دانش مورد نیاز استع  

(  2 نحگگو؛  و  واژه سگگاخت  و  شناسگگی بیان دیاگگر، واج و بگگه  هگگا گروه  و  ها واژه  و  تکواژها   و   ها همنشینی واج 
.  کنگگد  حفگگظ  شگگان دستوری  های ید معنی آنها را، همراه با ویژگی هایی که گویشور با لفظ   از   ای مجموعه 

  جملگگه   نهایگگت بی   سگگازد می   قادر   را   گویشور   که   شود ن دو نوع دانش در مجموع دانش زبانی نامیده می ای 
  برده  پی  معنا  این  به  کهن  روزگاران  از  انسان . دارد  جای  زبان  واژگان  در  دوم  نوع   دانش .  کند   درک   و   بسازد 

 رداخته است. پ  لات   فرهنگ   و  زبان  دستور  نوشتن   به   ها زبان   آموزش   برای  روی  همین   از  و   بوده 
  بیان بگگه   و   دسگگتوری،   یگگا   قاموسگگی   از   اعگگم   بسگگیط،   هگگای با توجه به آنچه در باال آوردیم، تمگگامی واژه 

  گیرنگگد می  جای  واژگان  در  اند، واژی تیره ساخت  ازنظر  چون  زبان،   وابستۀ   و   آزاد   تکواژهای   تمام   تر، دقیق 
باید حفظ کنند. برای م گگال، تکگگواژ آزاد یگگا   شان دستوری  های ویژگی  با  همراه  را  آنها  معنای  گویشوران  و 

  دیاری  اطالعات  به  اما  بداند؛  را  آن  معنی  باید  نلست   گویشور .  گیریم می   درنظر   را   خیال« واژۀ بسیط » 
  های جملگگه  در  مفعگگول  و  نهگگاد  مقگگام  در  را  آن  تگگوان می  درنتیجه   و   است   اسم   اینکه   ازجمله   دارد،   نیاز   نیز 

  و   هگگا«   -»   بگگا   اما   شود نمی   بسته   جمع   ان«   -»   با   بست؛   جمع   را   آن   توان می  همچنین  کار برد؛ به  گوناگون 
  چنگگد   بگگه   دارد،   دسگگتوری   اعتبار   اسم  بودن   ات  یا  معنی )  است  معنی  اسم  شود؛ می  بسته  جمع  ات«  -» 

  ایگگن   به   و   شود می   ساخته   فاعلی   صفت   کنیم،  ترکیب  حال  ستاک  با  را  معنی  اسم  اگر  اینکه  ازجمله  دلیل؛ 
  بگگا   کنیگگد   مقایسگگه  تر؛ بگگاف خیال   باف خیال  مانند  افزود،  « تر  -وان پسوند تصریفی » ت می  صفت  نوع 

  حافظگگۀ   در   واژه   این   دربارۀ   گویشور   هر   که   است   اطالعاتی   از   بلشی  آوردیم،  باال  در  آنچه (. باف« قالی » 
 . دارد   خیره   خود 

ز واحگگدهای پیچیگگده  ا   زیگگادی   شگگمار  اند؛ شگگده  درج  واژگگگان  در  کگگه  نیستند  بسیط  های تنها واژه اما 
 به واژگان تعلق دارند.  و  اند اصطالح فاقد شفافیت )غیربسیط( نیز به 

 شفافیت 
  آنهگگا  سگگاختمان  در  کگگه   واحگگدهایی   یعنی   است،   مطرح   واژگان   پیچیدۀ شفافیت تنها در مورد واحدهای  

کگگه بتگگوان براسگگاس معنگگای   اند شفاف  درصورتی   پیچیده   واحدهای .  باشد   رفته   کار به   تکواژ   یک   از   بیش 
  هگگای پگگی بگگرد. بگگرای م گگال، واژه   شگگان معنی   بگگه   آنهگگا،   در   کاررفتگگه به   اجزایشگگان و قواعگگد دسگگتورِی 
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و الزم نیست در واژگان قرار گیرند. حتگگی    اند برخوردار« شفاف »کم   یا «  بینی دگرکم »   یا «  خودبرتربینی » 
  بگگرای  برابرنهگگادی  را  آن  تگگوان می  کگگه « ) گرایی »پادنهادزدایش اگر گویشور به واژۀ پیچیده و غریبی مانند 

، دانسگگت(  antidisestablishmentarianism  یعنگگی   انالیسگگی،   هگگای واژه   ترین طگگوالنی   از   یکگگی 
کاررفتگگه در  به  با توجه به ساختار و قواعد دسگگتورِی کرده باشد،  بربلورد، درصورتی که تاحدی تحصیل 

  به « اد  -»  پسوند  افزودن  با  که  مشتق  است  ای واژه « »نهاد ع  زیر   ترتیب به   ببرد،   پی   معنایش   به   تواند آن می 
  و   شگگده   تبگگدیل   اسگگم   بگگه   مقولگگه   تاییگگر   رهاگگذر   از   سگگ س   و   شگگده  ساخته  »نه«،  یعنی  نهادن،  حاِل  ستاک 

  ماهیگگت  دارای  و  اسگگتقراریافته  »سازمانی که یکی از آنها عبارت است ازع   کرده   پیدا   معنی   چند   سرانجام 
  مقگگام   در   را   آن   بلکگگه  ندارنگگد  تگگوجهی « »نهاد  واژۀ  درونی  ساختار  به  عموما   گویشوران  البته، . اجتماعی« 
  و «  »نهگگادزدایش   معنگگای   گویشگگور   امگگا .  انگگد کرده    خیگگره   خگگود   حافظگگۀ   در   واژگگگانی،   واحگگدی 

  نیگگز « پاد  -»  دستوری  کاربرد  و  معنا  یابد؛ ا دانش واژگانی و دستوری خود درمی ب   را «  گرایی »نهادزدایش 
  فگگرا   را   آن   لاگگت   فرهنگگگ   بگگه   مراجعگگه   بگگا   نباشد   آشنا   آن   با   اگر   گویشور  و  باشد  شده   خیره  واژگان  در  باید 

ه  کگگ   هناامی   پیچیده   های واژه   اما .  است   شفاف  ای نوواژه « گرایی »پادنهادزدایش  بنابراین، . گرفت  خواهد 
  معنگگایی   تلصگگیو   معموال    برند،   کار به   را   آن   گویشوران   عموم   و (  »نهاد« شوند )مانند همین واژۀ   ه نهادین 

  را « »بگگازیکن  و « »بگگازیار  هگگای واژه  م گگال،  برای . شمارآیند به  واژگانی  واحدی  باید   درنتیجه،   و   یابند می 
  کگگه  اسگگت  کسگگی « »بازیار . اما کننده بازی ع دارند  واحدی  کلی  معنای  واژه   دو   هر   این .  گیریم می   درنظر 

  بنگگابراین، .  فوتبگگال   و   والیبگگال   ماننگگد   گروهی،   هایی ورزش   در «  »بازیکن   و   کند می   بازی   نمایش   و   فیلم  در 
  ناپگگذیر بینی پیش   فراینگگدی   کگگه   اند، یافته   معنایی   تلصیو   زیرا   گیرند، می   جای   واژگان   در   واژه  دو  هر  این 

  سگگازی، پیشه، راننگگده، شگگمارگان، مگگاهواره، کتاب هنر ع  مانند   هایی ضعیت واژه طور است و همین .  است 
  و  اسگگت  زیگگاد   بسیار   زبانی   هر   در   هایی زده، ناپرهیزی، کوفتای، گدازه. شمار چنین واژه غرب   روحانی، 

 . شود می  شامل  را   پیچیده  و   بسیط   واژۀ  هزار   ها ده  معموال    زبانی   هر  واژگان   روی، همین   از 
و نیگگز کگگاربرد    معنگگایی   تلصگگیو   سبب به   عمدتا    نیز،   نحوی   های این، شماری از ساخت افزون بر  

، که نوعی ساخت اضافه است بایگگد  « مقاومِت منفی » استعاری، باید در واژگان درج شوند. برای م ال، 
  فگگت دریا   توان نمی   آنها   میان   دستوری   روابط   و   آن   های در واژگان درج شود زیرا تنها با دانستن معانی واژه 

طگگور اسگگت  . همین « ایستادگی در برابر قدرت سیاسی حاکم بگگدون توسگگل بگگه زور » عبارت است از   که 
وضعیت واحدهایی مانندع کاغذ کاهی، عروس دریایی، ارزش اضافی، ارزش اسمی، خارج قسگگمت،  

  زنگگگ  شگگرم،  عگگرق  طگگالق،  های خیر مقدم، دو و میدانی، رشتۀ فرنای، عدد اول، کودکگگان کگگار، بچگگه 
تک اجگگزایش و نیگگز  شور،.... خالصه اینکه هر ساخت نحوی که با دانستن معنای تک   چشم   ای، هسته 
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روابط دستوری میگگان اجگگزایش، بگگاز هگگم نتگگوان بگگه معنگگای آن پگگی بگگرد، یعنگگی معنگگا یگگا مصگگادیقش را  
  ، باشگگد  برخوردار  تری بازشناخت، باید در واژگان درج شود. از همین روی، هرچه فرد از دانش گسترده 

. در اینجگگا بایگگد بگگه ایگگن نکتگگه اشگگاره کنگگیم کگگه میگگان اطالعگگات  داشت   خواهد   نیز   تری ترده گس   واژگان 
  سگگو،   یگگک   از   دارد،    خیره   خود    هن   در   زبان،   نه   و   خارج،   جهان   دربارۀ  فرد  که  دانشی  یعنی  ای، دانشنامه 

در بسیاری موارد  ، تفاوت وجود دارد؛ هرچند که است  زبانی  دانش   اجزای   از   یکی   که   واژگانی،   دانش   و 
 روشنی مرز میان آنها را مشلو کرد. به   توان نمی 

 نسبی بودن شفافیت 
  هگگای م ال   از   بسگگیاری   از   کگگه   طور همگگان . کنیم  یادآوری  شفافیت  دربارۀ  است  الزم  هم  را یک نکتۀ دیار 

  اصگگطالح به   و   اند شفافیت   فاقد   کلی به   بسیط   های واژه   م ال    است؛   نسبی   امری   شفافیت  آید، برمی  نیز  باال 
ن است دارای شگگفافیت  ممک   و   نیست   چنین   لزوما    گنجد، می   واژگان   درون   در   که   واحدی   هر  اما . اند تیره 

+    »اسگگم   زایگگای   بسیار   فرایند   از   واژه   این .  گیریم می   درنظر   را « فروش »دست نسبی باشد. برای م ال، واژۀ 
«  فگگروش »   حگگال   سگگتاک  همین  با  تنها  که چنان  آمده،  حاصل « فاعل  اسم  / فاعلی  صفت   حال  ستاک 
  فروش، کتگگاب  فگگروش، آهن  فروش، قگگالی  فروش، روزنامگگه ع ماننگگد  اسگگت،  شده  ساخته   واژه   زیادی   شمار 
، مفعگگوِل  اسگگمی   جگگزء   آنهگگا   در   و   اند فاعل   اسم   ها واژه   این   همۀ .  فروش برده   جواهرفروش،   فروش، پارچه 

  ماننگگد  نیز  واژه  این ع کند می  فرق  کمی   وضع «  فروش دست مستقیِم فعِل »فروختن« است. اما در مورد » 
اسگگمی آن مفعگگول مسگگتقیم فعگگل    جگگزء   امگگا   اسگگت   فاعگگل   اسگگم   سگگاختار،   همگگین  دارای  دیاگگرِ  های واژه 

بگگه معنگگی   فروش« پارچگگه »  مگگ ال   دیار،  بیان  به . است  آن  ای اضافه  حرف  متمم  بلکه  نیست، « فروختن » 
  نیسگگت، «  فروشگگد می   دست   که   کسی »   معنی   به « فروش دست »  اما  است، « فروشد می  پارچه  که  کسی » 

نیم، براسگگاِس سگگاختاِر  بی مگگی  کگگه چنان «. فروشد می  چیزی  دست  برروی »  که  است  فردی  معنی  به  بلکه 
  تگگوان نمی  را  دقگگیقش  معنگگای  امگگا  پگگی بگگرد،  توان می ( فاعل  اسم )  اش دستوری  مقولۀ  به فروش«، »دست 
« تنها شگگفافیت نسگگبی دارد و درنتیجگگه بایگگد در  فروش ست د »  که  گفت  توان می  روی، همین  از . دریافت 

  کگگامال    واحگگدهای  از  تر سگگهل  تردیگگد اصطالح واژگانی است. امگگا فراگیگگری آن بی واژگان درج شود و به 
  دسگگتور  و  واژگگگان  محتگگوای  میان  مرز  نتوان  شود می  موجب  نسبی  شفافیت  مسئلۀ  همین . است   ناشفاف 

  ناشگگی   امگگر   همگگین   از   نیگگز   زبان   فراگیری   پیچیدگی  از  بلشی  کم دست  و  کرد  مشلو  قطعیت  با  را  زبان 
  بسگگیار  نظگگامی  شود در حافظه  خیره می  ان و بلشی که صرفا  زب مندِ قاعده   بلش   دیار،   بیان به .  شود می 

 . دهند می   تشکیل  تنیده درهم  و   پیچیده 
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  کنگگد می   کفایگگت   ما   مقصود   برای   اما   سازد همۀ ابعاد واژگان را روشن نمی  ، آنچه در باال شرح کردیم 
ع  2010 ، 3سگگیمز  و  2؛ هسگگ لمت lexiconمدخل  ، 2004، 1بائر .  نک «  واژگان »   با   بیشتر   آشنایی   برای ) 

؛ بگگرای  395-337ع  1989،  5؛ ردفگگورد 10ع  1982  ، 4؛ سگگلکرک 54ع  2011فگگودمن،    ؛ آرونگگوف و 33
 (. 12-1ع 1395نک. نازگوی کهن،    ، ان رابطۀ میان دستور و واژگ 
  کگگه چنان  مرکگگب،   های فعل   زیرا   دارد   زیادی   اهمیت   نحوی   های برخی ساخت   مسئلۀ واژگانی بودِن 

  آینگگد؛ شگگمار می ی هستند اما شمار بسیار بزرگی از آنها واژگگگانی به نحو  هایی ساخت  دید،  خواهیم  بعدا  
  محسگگوب  ناواژگگگانی  دارنگگد،  بینگگی نیز که ساختار و معنایی کامال  قابگگل پیش   آنها   از   شماری   که   هرچند 

 . شوند می 

 فعل پیشوندی 
  کنگگد، تصگگرف می   آن   معنگگی   در   نحوی بگگه   و   آیگگد مراد از پیشونِد فعلی پیشوندی است که بر سر فعگگل می 

  در   را   هگگایی « در »دریگگافتن«. چنگگین فعل -« در »بازگشگگتن« و »در -« در »برداشتن« و »بگگاز -مانند »بر 
(. دربگگارۀ  48-44ع 1382 خگگانلری،  ناتگگل . نگگک )  اند توری زبان فارسی فعل پیشوندی نامیده دس  سنت 

ق کلمه پیشوند نیست، به ایگگن  دقی  معنای  به  آنها  آغازین   جزء   که   باشیم   داشته   توجه   باید   هایی چنین فعل 
  دریافتگگه  روشگگنی به  آغاز  همان   از   دستورپژوهان   را   نکته   این .  اند دلیل که این عناصر فاقد انسجام معنایی 

 خانلری آورده استع  ناتل   که چنان  بودند، 

  مفهگگومی   دیاگگر   عبارت به   یا  و  افزاید ... مفهومی که هریک از این پیشوندها به فعل می 
  مگگورد   هگگر   در   بلکگگه   نیسگگت،  واحگگد  و  صرید  همیشه  شود حاصل می  ترکیب  این  از  که 

  قیگگاس  روی  از  پیشگگوندها  ایگگن  از  هریگگک  بگگرای  توان نمی  این  بر   بنا   و   شود می   ملتل  
 (. 46  ع معنی ثابت و واحدی قائل شد )همان 

که در زیر نشان خواهیم داد، در این نکته تردیدی نیست کگگه آنچگگه را  گذاری، چنان اما صرف نظر از نام 
  پیچیگگده   هگگای دیاگگر فعل   از   کگگه   شگگود یی را شگگامل می هگگا از فعل   ای ، مجموعه اند فعل پیشوندی نامیده 

 
1. L. Bauer     2. M. Haspelmath 

3. A. D. Sims     4. E. O. Selkirk 

5. A. Radford 
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 ( متمایزند. غیربسیط ) 
وه بگگزرگ  گگگر   دو   بگگه   تگگوان های فارسی را، برحسگگب سگگاختمان می ه پیش از این آوردیم، فعل ک چنان 

فعل وجود دارد که ازنظر ساختمان به هگگم   نوع  دو  پیچیده  های تقسیم کردع ساده و پیچیده. در میان فعل 
  از  انگگد عبارت  فعگگل  نگگوع  دو  ایگگن . داد  دست به  هایی شباهت دارند و باید برای تشلیو میان آنها مالک 

شوندی )مانند برسگگاختن و فراخوانگگدن(.  پی  های کردن( و فعل  ماندن و تردید  )مانند جا   مرکب   های فعل 
  ، . ازسگگوی دیاگگر انگگد یک واژه و یک فعگگل بسگگیط تشگگکیل یافته   از   فعل   نوع  دو  هر  این  بینیم، که می چنان 

  نحگگوی   زایای   کامال    قواعد   برحسب   که   رود می  کار به  فارسی  در  نیز  هسته شمار بسیار زیادی زنجیرۀ فعل 
 واژگانی نیستند و با دو گروه دیار تفاوت بنیادین دارند.   اصوال   و  شوند می   ساخته 

تمایز میگگان واحگگدهای واژگگگانی از یگگک سگگو و واحگگدهای    ، آنچه در این جستار محل توجه ماست 
  زایگگای   کگگامال    قواعگگد   براسگگاس   کگگه   هایی شفاف )و درنتیجه، ناواژگانی( از سوی دیاگگر اسگگت. سگگاخت 

  و   اند شگگفاف «،  کردن عصگگبانی »   و «  شگگدن ناراحت »   و «  غگگذاخوردن »   ماننگگد   شگگوند، می  ساخته  دستوری 
 . گیرند ر واژگان قرار نمی د   طبیعتا  

  همکـرد  رود، مگگی  کار بگگه  پیچیگگده  فعگگل  سگگاختار  در  کگگه  را  ای ما در این جستار، فعگگل سگگاده   یادآوری: 
 . گوییم می  همراه   باشد،  داشته  تعلق   که   ای مقوله  هر  به  را،  دیار  بلش  و  نامیم می 

 افعال  واژگانی   های داده 
  در   آن،   دربگگارۀ   را   زیگگر   هگگای د، دست کم باید اطالعات یا داده دان کاربردن فعلی را می هرکس که نحوۀ به 

  فعگگل  م ال،  برای .  فعل   های وابسته   انواع   فعل؛   ظرفیت   فعل؛   معنی ع  باشد   کرده    خیره   خود    هنی   واژگان 
  نیگگز  ای دسگگتوری  اطالعگگات  فعگگل،  ایگگن  کلی  معنای  بر  افزون   گویشور، .  گیریم می   درنظر   را «  فرستادن » 

کم به دو  دوظرفیتی است و درنتیجه دست هنی خود دارد، ازجمله اینکهع این فعل     واژگان   در   آن   دربارۀ 
ع ناصگگر  بینیم مگگی   جملگگه   ایگگن   در   که چنان   را«یی، وابسته، از نوع اجباری، نیاز دارد، یعنی نهاد و مفعول » 

ع یگگک گگگروه  بایگگرد  اختیاری،  نوع  از  دیار،  وابستۀ  دو  تواند می « فرستادن این، »   نامه را فرستاد. افزون بر 
ع ناصر نامگگه را از تهگگران بگگه شگگیراز فرسگگتاد.  به«ای »  اِی اضافه  حرف  گروه  یک  و  از«ی »  ای حرف اضافه 

نیگگز بایگگد در واژگگگان وجگگود داشگگته    بایگگرد   توانگگد می   فعل   این   که   هایی همچنین اطالعاتی دربارۀ افزوده 
-145ع  1391ه،  زاد . )بگگرای شگگرح ظرفیگگت افعگگال نگگک. طبیگگب گذریم باشد، که ما در اینجا از آنها می 

  درنظگگر  را « گگگرفتن  سگگبقت صادق اسگگت. بگگرای م گگال، »  نیز  پیچیده  های نکته دربارۀ فعل (. همین  156
ع  بینیم مگگی  جملگگه  ایگگن  در  کگگه چنان  دارد،  نیگگاز  نهگگاد   به   تنها   یعنی   است،   ظرفیتی یک   فعل   این .  گیریم می 
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ارد  ع کگگامیون د بایگگرد  نیز  از«ی »  اِی اضافه  حرِف  متمِم  یک  تواند ؛ اما می گیرد« »کامیون دارد سبقت می 
 . گیرد از همۀ ما سبقت می 
  دادیگگم،  دسگگت  بگگه  فعگگل  یگگک  بگگرای  واژگان،  در  مندرج   دستوری   های داده   از   که   ای با توجه به نمونه 

رنگگد کگگه بایگگد در  گی می  قگگرار  ای پیچیگگده  های فعل  زمرۀ   در   هایی زنجیره   چه   که   دهیم   تشلیو   توانیم می 
پیچیگگدۀ واژگگگانی ایگگن اسگگت کگگه ظرفیگگت ایگگن    های واژگان درج شوند. نکتۀ جالب توجه در مورد فعل 

  همگگین   نیگگز  شگگوند  درج  واژگگگان  در  بایگگد  که  دالیلی  از  یکی  و  نیست  یکسان  همکردشان  با  لزوما   ها فعل 
رایگگی    نهگگاد و مفعگگوِل   بگگه   و   است  دوظرفیتی  مستقل،  فعل  یک  مقام  در «، گرفتن »  فعل  م ال،  برای . است 

نیاز داردع »نادر غذایش را هنوز نارفته است.« اما همین فعل در مقام همکرد ممکن است فعل مرکبگگی  
»دسگگتم درد   جملگگۀ  در « گگگرفتن  درد »  ماننگگد  باشگگد،  داشته  نیاز  نهاد  به  تنها  و  باشد  ظرفیتی بسازد که یک 

  در «  گگگرفتن  تحویل »  ند مان  باشد،  دوظرفیتی  که  ساخت  مرکبی  فعل  توان گرفته است.« با همین فعل می 
 »نادر پول را تحویل گرفته است.«  جملۀ 

 انضمام 
«  را »   نمگگای با نقش  مفعول مستقیم معموال   ،  دارند  ظرفیت  یک  از  بیش  که  هایی در زبان فارسی، در فعل 

  کار بگگه  نیگگز « را »  نشگگانۀ  بدون  توان می  را  دوظرفیتی  های «. مفعوِل غالب فعل مادر غذا را پلت ع » آید می 
مگگادر غگگذا  ع » نامند می  مجرد  مفعول  یا  نشانه بی  مفعول  را  آن  دستورپژوهان  برخی  صورت  این  در  که  برد 
از فعلگگی کگگه در   (. اگر بلواهیم 174ع 1384 دبیرمقدم، . نک )  گویند .« به این فرایند انضمام می د پز می 

فرایند انضگگمام بگگه دو نکتگگه  رسیم. دربارۀ  به »غذا پلتن« می   ، کار رفته است مصدر بایریم این جمله به 
 باید توجه داشت. 

  م گگال،   بگگرای .  مشگگلو   مصگگداق   یک   بر   نه   کند می   داللت   جنس   بر   نشانه نلست اینکه مفعول بی 
«، یک کی  مشلو، که نزد ملاطب شناخته باشگگد، مگگد  دیروز کی  خریدم »   گوییم می   که   هناامی 

  تگگاریخ   کتگگاب   دارد   او »   یگگا «  خوانگگد ی م   کتگگاب   دارد   او ع » گفگگت   توان می  نظر نیست. از همین روی، م ال  
 . است   نادستوری «  خواند می   تو   کتاب  دارد  او »*  جملۀ  اما «، خواند می 

  مفعگگول   مگگوارد،  غالگگب  در  اصگگوال   دارنگگد،  ظرفیگگت  یگگک  از  بیش  که  هایی دوم اینکه بسیاری از فعل 
  و  اسگگت  صادق « پراندن »  و « فروختن »  و « بافتن »  و « اندوختن »  مورد  در  که  ای نکته  گیرند، نمی « رایی » 

 ع بینیم می   زیر   های جمله   در  را   هایش نمونه 
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 . است  اندوخته پدربزرگش در تمام عمر ثروت می 
 . بافتند مردم روستا تمام سال قالی می 

 . فروشد برادرش در بازار پیراهن می 
 . پراندند در این شهر، در ایام گذشته، جوانان هر روز صبد زود، کبوتر می 

ناپذیرند،  انضگگمام   گیرنگگد، می «  رایگگی ی دوظرفیتی، که مفعگگول » ها اندکی از فعل   شمار نسبتا    یادآوری: 
  متضگگاد   معنگگی   در )   بستن   ، ( زدن کتک   معنِی  در )  زدن ع اند از این جمله  پذیرند، نمی  نشانه یعنی مفعول بی 

  زنگگد«؛ می  بچگگه  دارد  او ع »* اند نادستوری  زیر  های جمله   دلیل   همین   به .  شناختن   سنجیدن،   ، ( بازکردن   با 
»خوردن«   و « خریدن »  های فعل  با  را  فعل  سه  این  اگر «.  سنجید   وضعیت   اول   ناصر »*   بست«؛   در   او »* 

 ع شود می   تر روشن  مسئله   کنیم،  مقایسه   پذیرند و »پوشیدن«، که هر سه انضمام 

 . خرید  خانه   باالخره   نادر  نادر باالخره آن خانه را خرید 
 . خورد می  سیب  دارد  پروین    خورد می پروین دارد آن سیب سرخ را 

 . ب وش   لباس   لطفاا   لباست را ب وش   لطفاا 

ن است که انضمام در نحو فارسی فرایندی است زایگگا و اک گگر  ای  شود، آنچه از بحث باال دستایرمان می 
  ای هسـته فعل   های بنابراین، زنجیره .  شود می   شامل   را   بیشتر   و   دوظرفیتی   سادۀ  های قریب به اتفاق فعل 

. بگگرای  شـوند  درج  واژگـان  در  نیسـت  الزم  و  اند شـفاف  شـوند، می  ساخته  انضمام   رهگذر   از   که 
  آن،  دسگگتوری  هگگای ویژگی  و  اسگگت  کرده   خیره  خود  واژگان   در   را «  خریدن م ال، گویشوری که معنی » 

  و «  خریگگدن   کتگگاب »   مانند   هایی زنجیره   نیست   الزم   دیار   داند، می   نیز   را   پذیری، انضمام   و   ظرفیت   مانند 
  و خریگگدن«    هدیه »   و «  خریدن   عینک »   و « خریدن  خانه »  و « خریدن  شلوار  و  کت »  و « خریدن  ساعت » 

  هگگایی، زنجیره  چنگگین  بگگا  تقابگگل  در  امگگا . باشگگد  کگگرده   خیره  خود   هنی  واژگان  در  را   آن   مانند   مورد   ها ده 
.  گیگگریم می   نظگگر  در  را « زدن  شانه »  م ال،  برای . هستند  دستوری  شفافیت  فاقد  که  دارند  قرار  هایی زنجیره 

اعد نحوی، یک فعگگل دوظرفیتگگی  قو   برحسب   زیرا .  نیست «  زدن »   فعل   نشانۀ بی   مفعول «  شانه »   اینجا   در 
  خانگگه  را  تگگوپ  ناصر »*  جملۀ   دلیل،   همین   به .  نشانه بی   مفعول   هم   و   بایرد «  رایی »   مفعول   هم   تواند نمی 

  نشگگان   نکتگگه   ایگگن .  اسگگت   دسگگتوری «،  زد   شگگانه   را   موهایش   پروین »   جملۀ   اما   است؛   نادستوری «  خرید 
بیان دیاگگر، در  اژگان درج شود. بگگه و   در   باید   و   است   مستقل   دستوری   واحد  یک « زدن  شانه »  که  دهد می 

  میگگان   هگگای تفاوت   شگگرح   بگگرای . ) اسگگت   نکگگرده   پگگر  را « زدن »  های ظرفیت  از  یکی « شانه «، » زدن  شانه » 
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 (. 95-80 ع 1391  زاده، طبیب . نک   ناواژگانی  و   واژگانی  فعلی   های زنجیره 
  ایجگگاد  تمگگایز  مرکگگب  و   پیشگگوندی   های ن فعل میا   که   دهیم   دست به   هایی اکنون باید مالک یا مالک 

و    همکـرد   را   بسیط   فعل   پیچیده   های . در اینجا بار دیار الزم است یادآوری کنیم که ما در همۀ فعل کند 
  هگگر   یا   ای سازۀ دیار را که ممکن است یک اسم یا صفت یا قید یا حرف اضافه یا یک گروه حرف اضافه 

  و «  کگگردن   تردیگگد »   و «  جامانگگدن »   پیچیگگدۀ   های ابراین، در فعل بن . نامیم می  همراه  باشد،  دیاری  ساخت 
»فگگرا« و    ، بگگاز« »  ، »وارد«  ، »تردیگگد«  ، «، »جا« درآمیلتن »  و « فراگرفتن »  و « بازخریدن »  و « کردن  وارد » 

خوانگگده    همکـرد نام دارند و »ماندن« و »کردن« و »خریگگدن« و »گگگرفتن« و »آمیلگگتن«،   همراه »در« 
 . شوند می 

  شگگمار   مرکگگب   فعگگل   در   کگگه   اسگگت   این   مرکب   های فعل   و   پیشوندی   های ترین تفاوت میان فعل مهم 
مرکگگب همکردهگگا بگگه فهرسگگتی  بیان دیار، در فعل  . به زیاد   بسیار   ها همکردها اندک است و شمار همراه 

اند  تهگگی شگگده   بسته تعلق دارند شامل شمار محدودی فعل بسیط که از معنی اصلی خود کامال  یا نسبتا  
(. به این ترتیب، بار اصلی معنگگی در فعگگل مرکگگب از  28-1ع 1400، اسحاقی  )نک. کریمی دوستان، و 

  در   ایگگن جملگگه کگگه در  رسگگاند، چنان می  را  شمار  و  شلو  و  زمان  عمدتا   همکرد  و  شود همراه ناشی می 
 پیرمرد همۀ ما را افسون کرده بود. ع  بینیم می «  کردن   »افسون 

 مرکب   های فهرست همکردها در فعل 
یی که انجام گرفته است و نیگگز فهرسگگتی از افعگگال سگگاده و مرکگگب، کگگه ناارنگگده بگگا  ها برحسب پژوهش 

  زدن،   کگگردن، ع  از   انگگد عبارت   همکردهگگا   پربسگگامدترین   است،   آورده   فراهم   ملتل ،   منابع   از   جویی بهره 
 داشتن، یافتن، بردن، انداختن، افتادن. مانندع   آوردن،   آمدن،   خوردن،  کشیدن،   گرفتن،  دادن، 

 تردید کردن، بازی کردن، تحمل کردن، ستم کردن، تراوش کردن،...   کردن: 
 داد زدن، کتک زدن، مسواک زدن، طاق زدن، واکس زدن،...   زدن: 

 ادامه دادن، شدت دادن، اهمیت دادن، تسری دادن، شفا دادن،...   دادن: 
 وقت گرفتن، گر گرفتن، موضع گرفتن، ساده گرفتن، رو گرفتن،...   گرفتن: 

 طول کشیدن، منت کشیدن، درد کشیدن، نفس کشیدن، اتو کشیدن،...   کشیدن: 
 گول خوردن، جا خوردن، غم خوردن، سر خوردن، یکه خوردن،...   خوردن: 

 گرد آمدن، کنار آمدن، پدید آمدن، کوتاه آمدن، گیر آمدن،...   آمدن: 
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 فراهم آوردن، گرد آوردن، بد آوردن، بند آوردن، شانس آوردن،...   آوردن: 
 ادامه داشتن، گناه داشتن، عرضه داشتن، تمایل داشتن، اجازه داشتن،...   داشتن: 

 تسلط یافتن،... تاییر یافتن، اجازه یافتن، پایان یافتن، آگاهی یافتن،    یافتن: 
 رنج بردن، سود بردن، راه بردن، لذت بردن، فرمان بردن،...   بردن: 

 دست انداختن، آب انداختن، جا انداختن، لنگ انداختن، گیر انداختن،...   انداختن: 
 موثر افتادن، جدا افتادن، جا افتادن،...   افتادن: 

  بگگه .  انگگدک   هگگا است و شگگمار همراه اما در فعل پیشوندی وضعیت معکوس استع شمار همکردها زیاد  
  در «  گ   در »   ماننگگد   شگگود،  افگگزوده  فعگگل  زیگگادی  شگگمار  بگگه  اسگگت  ممکگگن  معین  پیشوند  یک  که  معنی  این 

  درمانگگدن،   درگگگرفتن،   دررفگگتن،   دربگگردن،   درآویلگگتن،   درآوردن،   درآمگگدن،   درافتگگادن، ع  زیگگر   هگگای فعل 
ه موجب شگگده ایگگن عناصگگر را  . به اغلب احتمال، همین ویژگی است ک دریافتن   درگذشتن،   درنوردیدن، 

 تفصیل سلن خواهیم گفت. به  پیشوند بنامند. دربارۀ نقش پیشوند در معنای فعل بعدا  
تفاوت دیاِر همراه در فعل مرکب با همراه در فعل پیشوندی این است که در فعگگل مرکگگب )از نگگوع  

صگگفت یگگا قیگگد یگگا    ه عمومگگا  به مقولۀ اسم تعلق دارد، اما در فعل پیشوندی همرا  واژگانی(، همراه عموما  
 حرف اضافه است. 

نگگد سگگاخته شگگدن  فرای  اینکه   نلست .  داشت   درنظر   را   مهم   نکتۀ   دو   باید   پیشوندی   های در مورد فعل 
. دیاگگر  د ن شگگو   ساخته   عمومی   زبان   در   ای تازه   پیشوندی   های این فعل فاقد زایایی است و بعید است فعل 

  زبگگان  در  آنهگگا  شمار  از  بیشتر  بسیار  است  رفته  کار به  کهن  متون  در   که   ای پیشوندی   های اینکه شمار فعل 
ع انگگدریافتن،  انگگد از ایگگن جمله  اند؛ شگگده  فرامگگوش  اکنگگون  پیشگگوندی  های وز است و بسیاری از فعل امر 

.  گگگوییم می  فعل مهجـور  هایی برنشاندن، فراداشتن، فرواستادن، وارهاندن. در این مقاله، به چنین فعل 
آوردیم، تحول زبان فارسی در جهت تحلیلگگی شگگدن اسگگت و از همگگین روی، بگگه  طور که در باال همان 

. درواقگگع،  یافگگت   خواهگگد   ادامه   همچنان   پیشوندی   های اغلب احتمال، فرایند کاسته شدن از کاربرد فعل 
فعگگل مرکگگب    در فارسی امروز، گویشوران اگر بلواهند مفهومی را در قالگگب فعگگل بیگگان کننگگد، عمومگگا  

. از همین روی، ما در جای خود، بیشترین فضگگا  زدن   تلاراف   زدن،  ایمیل  کردن،  تلفن ع مانند  سازند، می 
 را به بررسی فعل مرکب اختصاص خواهیم داد. 



304 
4011 تابستان، 9/ 17شناسی، زبان و زبان  

 
...در  پیچیده  هایمعناییِ فعل-قواعد ساختاری  

 

 پیشوندی   های تحلیل معنایِی فعل 
  سگگ س  و  دهیم در سطور زیر نلست فهرستی از پیشوندهای فعلی، همراه با یک م گگال، بگگه دسگگت مگگی 

 ع شمریم یک برمی به ا یک ر   شان معنایی   های نقش   اختصار به 

ع  -؛ در رانگگدن ع پیش -ع پگگس گگگرفتن؛ پگگیش  -ع برخاسگگتن؛ پگگس  -ع بازیافتن؛ بر -ع اندرآمدن؛ باز -اندر 
 ع ورانداختن. -ع وازآمدن؛ ور -ع واخواستن؛ واز -ع فروافکندن؛ وا -ع فراگرفتن؛ فرو -درافتادن؛ فرا 

 . ایم ترین آنها را در زیر آورده که که مهم   دارند   هایی معنایی ویژگی گ  ازنظر ساختاری    پیشوندی   های فعل 
 برحسب اهمیت نیست.   ایم آورده   زیر   در  که   هایی ترتیب ویژگی   توضیح: 

خود را، در مقام یگگک واژه،    اصلی   معنای   پیشوند   پیشوندی،   های ع در شماری از فعل معنای ترکیبی   . 1
عل است، ماننگگدع بگگازآموختن؛  حفظ کرده است و معنای کل فعل پیشوندی سرجمع معانی پیشوند و ف 

 . دهد می « مجددا  »  و «  دوباره »  معنی  و  است   قید « بازگگ »   ها بازآفریدن؛ بازناریستن. در همۀ این فعل 
پیشوندی، پیشگگوند معنگگای خاصگگی بگگه معنگگای فعگگل    های در شماری از فعل   تقویت معنای فعل:   . ۲

 . فروتراشیدن  برگزیدن؛   برافروختن؛ ع مانند   است،  ت کید  و  تقویت  عمدتا    آن  نقش   و   افزاید نمی 
مجموع پیشگگوند و   از  که  شود می  موجب  پیشوند  پیشوندی،  های در برخی از فعل تغییر معنی فعل:    . 3

فعل معنای جدیدی برداشت شود، مانندع وررفتن )پرداختن و مشگگاول شگگدن بگگه چیگگزی(؛ برخگگوردن  
 (. شدن  تسلیم )  وادادن   ؛ ( کردن  تلقی   آمیز )رفتاری را توهین 

در صگگورتی کگگه فعگگل   پیشگگوندی،  هگگای در شگگماری از فعل  : فعل  معناهای  از   یکی   سازی برجسته   . 4
از معانی فعگگل بسگگیط   معنی  دو  یا  یک  که  شود پیشوند موجب می  باشد،  داشته   ای بسیط معانی چندگانه 

  ناه  دست  با  ؛ ( ام برجسته شود. برای م ال، »گرفتن« چندین معنی داردع دریافت کردن )حقوقم را گرفته 
  را   دزد )   کگگردن   دسگگتایر   ؛ ( اسگگت   گرفتگگه   را   خگگود   روی )   پوشگگاندن   ؛ ( بایگگر   محکگگم   را   دسگگتایره )   داشگگتن 

  بگگا   ؛ ( اسگگت   گرفتگگه   جدیگگد   کارمند   چند   ما   ادارۀ )   کردن  استلدام  ؛ ( بایر  را  ها لکه )  کردن  پاک  ؛ ( اند گرفته 
اشاال کردن   ؛ ( گیرد درک کردن و یاد گرفتن )مطالب را خوب می   ؛ ( ها   گرفتی   را   ما )   کردن   شوخی   کسی 

  کار )آب همۀ خانه را گرفته است(؛ و.... اما همین فعل با پیشگگوند »فگگرا گ« تنهگگا در دو معنگگی رایگگج بگگه 
 ال کردن. ع فراگرفتن = یاد گرفتن؛ فراگرفتن = اشا رود می 

  اسگگت   ممکگگن   هگگا ز ایگگن فعل ا  هریک  اما  بود،  پیشوندی  افعال  عام  های ویژگی  ، آنچه در باال آوردیم 
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  پیشگگوندها   تگگک   تک   بررسی   در   زیر،   در   را   ها ویژگی   این .  آنهاست   خود   خاص   که   باشند  دارا  هایی ویژگی 
 . کرد  خواهیم   شرح   آنها،  به  مربوط   های فعل  و 

؛ بگگرای بررسگگی  1386. حمیگگد طگگاهری،  نگگک  پیشگگوندی  هگگای فعل  تاریلی  های )برای آگاهی از جنبه 
 (. 224-217ع 1398یده ازنظر »تصویرگونای«، نک. راسخ،  پیچ   های اجمالی برخی فعل 

 پیشوندی   های مشتقات فعل 
  را   آنهگگا   زیگگر   در   کگگه   آیگگد دسگگت می ، شگگماری مشگگتق به بسگگیط   هگگای فعل   مانند   نیز   پیشوندی  های از فعل 

 . شمریم برمی   اختصار به 

ناظر بگگر شگگلو یگگا    که   است   هایی مراد از این دو مقوله صفت و اسم  صفت فاعلی و اسم فاعل:  . 1
د، ماننگگدع بگگازآموز، فراگیگگر، بگگازآفرین، برانگگداز. ایگگن مقولگگه، در  نگگ ده که کاری انجام می  هستند ابزاری 

مقولۀ ستاک حگگال ایگگن افعگگال  از تاییر  عمدتا   بینیم، که در سه م ال پیشین می ، چنان پیشوندی  های فعل 
همۀ فرایندهای اشتقاقی دیاگگر، زایگگایی    . بدیهی است که این فرایند اشتقاقی، مانند تقریبا  آید حاصل می 

اعگگل هسگگتند، از ایگگن  ف  اسگگم  یگگا   فگگاعلی   صگگفت   فاقگگد   پیشوندی   های کامل ندارد و شمار ک یری از فعل 
از   تگگوان ن صفت فگگاعلی و اسگگم فاعگگل می . برای تشلیو میا برگرفتن  درخواستن،  درماندن، ع  اند جمله 

«  تر  گگ »  تصریفی  پسوند  آنها  به  توان می  که  هستند  گروهی  آن  فاعلی  های یک معیار سود جستع صفت 
 . تر رس باز ع * افزود  را   پسوند  این   توان نمی  فاعل   اسم  به  اما   فراگیرتر؛ ع افزود  را 
  ایگگن .  شگگود ه« به سگگتاک گذشگگتۀ افعگگال سگگاخته می گ این مقوله با افزودن پسوند »  صفت مفعولی:  . ۲
   بازماندن  برگزیده؛   زایایی کامل داردع برگزیدن    رایند برخالف غالب فرایندهای اشتقاقی تقریبا  ف 

 . فرورفته     فرورفتن   بازمانده؛ 
اسگگمی   شگگود، مراد از اسم عمل، که در غالب دستورهای سنتی اسم مصدر نامیگگده می   اسم عمل:   . 3

انجام گرفتن یک عمگگل اسگگت، ماننگگدع خگگوردن، گشگگت و گگگذار، فگگروش، کوشگگش،    است که ناظر بر 
 . آید به چند روش زیر حاصل می  عموما   پیشوندی   های . اسم عمل از فعل پرواز   آموزی، علم 

  های سگگتاک  برخگگی  تبگگدیل  بسیط،  افعال  واژی رایج ساخت  ایندهای نسبتا  یکی از فر الف. تغییر مقوله:  
سگگتاک گذشگگتۀ »خریگگدن«،    . مگگ ال  شگگود   افزوده   آنها   به   وندی   آنکه ذشته و حال به اسم عمل است، بی گ 

  سگگتاک  سگگیاق  همین  به . زمان   گذشِت   خانه؛   خریدِ ع  رود کار می یعنی »خرید« در مقام اسم عمل نیز به 
ینگگد بگگر  فرا  این . قرضه  اوراق  فروِش ع است  شده  تبدیل  عمل  اسم   به   نیز «  فروش »   یعنی «،  فروختن »   حال 
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«  بازیافگگت »   یعنگگی «،  بازیگگافتن »  گذشتۀ  ستاک  م ال   و  شود می  اعمال  نیز  پیشوندی  های روی برخی فعل 
ع »بازگشت« و »برداشگگت« و  ها در مقام اسم عمل نیز کاربرد پیدا کرده استع بازیافِت زباله. دیار م ال 

 . نامند می   مرخم  مصدر  سنتی   دستورهای  برخی   در  را   هایی »فرونشست«. چنین اسم 
«  بازتگگاب »  ماننگگد  اند، نیگگز بگگه اسگگم عمگگل تبگگدیل شگگده   پیشوندی   افعال   های شمار اندکی از ستاک 

 (. نور   بازتاِب ) 
  اسگگت،  هگگایی فعل  چنگگین  دوم  مشتق  درواقع  که  پیشوندی،  های فعل   از   پربسامد   های یکی از مشتق   ب. 
ع  آیگگد می   حاصگگل   هگگا فاعل این فعل   اسم   یا   فاعلی   صفت   به « ی  گ »  پسوند  افزودن  با  که  است  عملی  اسم 

 . فراافکنی   براندازی،   بازآفرینی، 
نکتۀ شایان توجه در مورد این نوع اسم عمل این است که در بسیاری موارد خود فعل پیشگگوندی در  

  دارد،  عگگام  کگگاربرد  آنهگگا  از  مشتق  عمل  اسم  یا   فاعل   اسم   یا   فاعلی   صفت   اما   رود، کار نمی زبان امروز به 
بررسگگی.   و  بگگررس   بررسیدن  بازگویی؛  و  بازگو   بازگفتن   بازجویی؛   و   بازجو     بازجستن   مانند 

  مفعگگولی   صگگفت   کگگه چنان   اسگگت،  صگگادق  نیگگز  بسیط  های فعل  های این مسئله در مورد بعضی از مشتق 
  و   شگگیفتن ع  ندارنگگد  کگگاربرد  امروز  که  اند شده  مشتق  هایی فعل  از  هردو « شکیبا »  پایدار  صفت  و « شیفته » 

 . شکیبیدن 
با افزودن   معموال   ببرند،  کار به   شده تصری    صورت به   را   هایی امروز عموم مردم اگر بلواهند چنین فعل 

  بگگازآرایی   کگگردن؛   بازسگگازی   کگگردن؛   بگگازآفرینی ع  سگگازند ، فعگگل مرکگگب می هگگا »کردن« به این اسم عمل 
وجگگه و نمگگود    و   زمگگان   یگگک   در   و   جملگگه   یک   در   آن   کاربرد   فعل،   شدۀ از صورت تصری   .... مراد کردن، 

معین است، مانند بازسازی کردن در این جملهع این کشگگور بایگگد پگگس از جنگگگ تمگگام ارتگگش خگگود را  
 بازسازی کند. 

.  دارنگگد   مصگگداق   پیشگگوندی   های فعل   در   که   بود   ای کلی   ساختی فرایندهای واژه   ، آنچه در باال آوردیم 
 د که در بررسی پیشوندها شماری از آنها را برخواهیم شمرد. ن نیز وجود دار   ای ویژه  موارد   میان  این   در 

 پیشوندی   های فعل   بندی طبقه 
کار رفتگگه اسگگت،  پیشگگوندی کگگه در آنهگگا بگگه  برحسگگب  پیشگگوندی،  هگگای تفصیل به بررسگگی فعل اینک به 

 . پردازیم می 
ـ   اندرـ

و ازنظر مقولۀ دسگگتوری مشگگترک   رفته کار می »درون« و »داخل« به  ، معنی »در« این پیشوند در اصل به 
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در   آید، برمی  موجود  های که از بررسی فرهنگ میان حرف اضافه و قید و صفت و اسم بوده است. چنان 
امگگا هگگیط کگگدام از آنهگگا در فارسگگی   انگگد »اندر« آمده  با  که  خوریم متون کهن به حدود بیست فعل برمی 

.  کنیم مگگی  بندی دسگگته  جـور مه  هـای فعل  زمگگرۀ  در  را  افعال  این   روی   همین   از   و   روند کار نمی امروز به 
  کگگاربرد «،  انگگدر   برادر »   و «  جد  اندر  جد »  مانند  ها، جز در برخی ترکیب ه واژۀ »اندر« نیز ب  که اصال  چنان 
  خگگودداری   هگگا نی است، از بحگگث تفصگگیلی دربگگارۀ ایگگن فعل همزما  . از آنجا که بررسی ما اساسا  ندارد 

 . پردازیم می  شود می   برداشت  آنها   از   که  معنایی  و  م ال  چند  آوردن   به   تنها  و  کنیم می 

 اندرآمدنع داخل آمدن، وارد شدن، فرود آمدن،...  
 اندرآوردنع داخل کردن، وارد کردن 

 اندرخوردنع شایسته بودن، مناسب بودن  
 اندررسیدنع رسیدن 

 اندرکشیدنع پهن کردن 

ـ   بازـ
  ارجگگاع   محگگل   تگگا   کنیم تفصیل و با شرح مفاهیم و جزئیات بررسی می « را به گ در این بلش پیشوند »باز 

»باز« لفظی است دارای چند معنی اما آنچه در این بحث محگگل توجگگه ماسگگت،   . باشد  پیشوندها  دیار 
فعل پیشگگوندی    38فرهنگ معاصر فارسی امروز    در .  است   پیشوندی   های اهای ملتل  آن در فعل معن 

  کار بگگه   کهگگن   متگگون   در   که   هایی دارای پیشوند »بازگ« مدخل شده است، که در قیاس با شمار چنین فعل 
کمتگگر  ، اما به گمان من همین افعال نیز همای در مقگگام فعگگل در فارسگگی امگگروز است   کمتر   بسیار   رفته 

 ع اند ند، از این جمله دار   عام  تداول  آنها   مشتقات   از   برخی   موارد   غالب   در  که   هرچند  روند، کار می به 
به معنی دوباره آموختن. »بازگگ« در این فعل درواقع نقش قید را دارد و معنی آن هم یکگگی    بازآموختن: 

  معنـای ترکیبـی ب، این فعگگل دارای  . به این ترتی از معانی رایج این واژه استع دوباره، بار دیار، مجددا  
است، یعنی هریک از اجزای آن، یعنی »بگگاز« و »آمگگوختن«، معنگگای خگگودش را حفگگظ کگگرده اسگگت و  

جز در نوشگگتار، آن  ه معانی اجزای سازندۀ آن است. این فعل امروز، ب  معنای کل فعل پیشوندی سرجمِع 
  اسگگم   کگگه   بگگازآموزی،   هایش، از مشگگتق   کار نمی رود، امگگا یکگگی هم نوشتار دارای سبک فاخر و ادبی، به 

 است، رواج دارد.   عمل 
پروردن:  «  بگگازپروری »  از آن  مشگگتق  عمل  اسم  و  دارد  را « بازآموختن »  های این فعل نیز همان ویژگی   باز
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 . است  رایج   های واژه   زمرۀ  در  که  است 
، کگگه »بگگازآرایی«  بازآراسـتن ع  از   انگگد عبارت ع  دارنگگد   وضگگعیتی   چنین   که   هایی شماری از دیار فعل 

یـدن مشتق از آن اسگگت؛    انگگد؛ آن   از   مشگگتق   هگگای ، کگگه »بگگازآفرینی« و »بگگازآفرینش« اسگگم عمل بازآفر
  همگگان  هگگا ایگگن گونگگه فعل  پذیر ، که »بازسازی« اسم عمل مشتق از آن است. فعل تصگگری  بازساختن 

سگگازی کگگردن؛  ع بگگازپروری کگگردن؛ باز آوردیگگم   پیشگگوندی،   هگگای فعل   مشتقات    یل   در   باال،   در  که  است 
 بازآرایی کردن،... 

  در   و   افزایگگد ، »بازگگگ« بگگر معنگگی فعگگل نمی روند می   کار به  پیشوند  این  با  که  هایی در شمار دیاری از فعل 
 داردع  را   تقویت معنی فعل توان گفت که پیشوند نقش می   و   اند ی معن پیشوندی هم  و   بسیط  فعل   نتیجه 

پرداختن:    کار بگگه   کمتگگر   شگگده صگگورت تصری  همان پگگرداختن اسگگت به   این فعل که معنی آن تقریبا   باز
ع  بینیم مگگی  زیگگر  هگگای کگگه در م ال »بازپراخت«، رواج عام دارد، چنان   آن،   های مشتق   از   یکی   اما   رود می 

بیان دقیگگق، »اسگگم عمگگل« اسگگت کگگه روش  بازپرداخِت اقساط؛ بازپرداخِت بدهی. »بازپرداخت«، بگگه 
 . آوردیم  پیشوندی،   های باال، در  یل مشتقات فعل   شدن آن را در ساخته  

  هگگر   کگگه   دارد   تداول   فعل   این   از   مشتق   دو .  است «  کردن   بازدید »   فعل   این  پذیر صورت تصری   بازدیدن: 
  معگگانی  از  یکی  که  گفت  توان . درمجموع می بازبینی  بازدید، ع دارند  متفاوتی  معانی  اما  اند، عمل  اسم  دو 

انجام شده اسگگت.   و انجام یک کنش مشابه در برابر کنشی است که قبال    تقابل   رساندن «  بازگگ »   پیشوند 
عمگگل دیگگدار را انجگگام داده    از همین روی، یکی از معانی »بازدید« رفتن به دیدن کسی اسگگت کگگه قگگبال  

ن« نیگگز  . در »بگگازآورد بینیم ه در عبارات »دید و بازدید« و »هر دیدی بازدیگگدی دارد« مگگی ک است، چنان 
 . هنوز جوابی بازنیاورده است ع  رساند »بازگگ« تقابل را می 

اما در مواردی »بازگ« در »بازدید« تنها نقش تاکید و تقویگگت معنگگای فعگگل را داردع مگگدیر کارخانگگه  
 امروز از خط تولید بازدید به عمل آورد. 

اسگگت. یعنگگی   نی ناپایگـا « در »بازبینی« به معنی »مجدد و دوباره« اسگگت و دارای سگگاخت گ »باز  
«  بگگازبینی »  باشگگد،  شده  افزوده  آن  به « ی گ  »   پسوند   س س   و   باشد   شده   ساخته «  بازبین »   نلست   آنکه بی 

 در یک مرحله ساخته شده است. 
  در  کگگه چنان  شگگود، فعگگل می تغییـر معنـی لحا  همزمگگانی، باعگگث « در مواردی، بگگه گ پیشوند »باز 

 . بینیم می   زیر   های م ال 
بررسی ما همزمانی است و درنتیجه مرادمان از تاییر معنی، تاییر در معنای رایج و امروزین    یادآوری: 

ممکن است در تحلیل درزمانی و همزمگگانی   پیشوندی  های واژه است. بدیهی است که شماری از فعل 
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ۀ  و ویگگژ   رود کار می . برای م ال، »برآشفتن« امروز به معنای »خشماین شدن« به کند فرق  شان وضعیت 
ه از معنگگی »آشگگفته«، کگگه  ک زبان فاخر و ادبی است. »آشفتن« امروز در مقام فعل کاربرد ندارد اما چنان 

. بنابراین، »برگ« در فعگگل  باشد «  شدن   پریشان »   معنای   به   باید   آید، صفت مفعولی »آشفتن« است، برمی 
 . شود می تغییر معنای فعل  »برآشفتن«، در تحلیل همزمانی، موجب  

فعل در فارسی امروز به معنی »جلوگیری کردن« است، که معنایی است کگگه از معگگانی    این   بازداشتن: 
  کگگه  است  بوده  نیز « کردن  حبس  در »  معنی  به « بازداشتن »  کهن  فارسی  در . آید تک عناصر آن برنمی تک 

  اسگگت   آمگگده   دسگگت به   گذشته   ستاک   از  مقوله  تاییر  نتیجۀ  در  که «، بازداشت »  یعنی  آن،  عمل  اسم  امروز 
 . بازگرداندن ؛  بازگشتن ع دیار   های ن« است. م ال کرد   بازداشت »   آن   پذیر تصری   فعل  و   دارد   رواج 

 مهجور   های مشتقات فعل 
  یگگا   یگگک   آنهگگا   از   برخگگی   از   اما   اند شده   فراموش   امروز  پیشوندی  های شمار زیادی از فعل  ، که گفتیم چنان 
  ایگگم آورده   افعگگال   کنگگار   در   کگگه (  گگگگ )   نشگگانۀ   زیگگر   در .  دارنگگد  تگگداول  هنوز  که  است  مانده  باقی  مشتق  چند 

 ع ند رو کار نمی امروز به   ها از این دارد که این فعل   حکایت 

 گگ بازرسیدنع بازرس )اسم فاعل(، بازرسی )اسم عمل(، بازرسی کردن 
 گگ بازدیدنع بازبینی )اسم عمل(، بازدید )اسم عمل(، بازبینی کردن، بازدید کردن 

 بازپرداخت )اسم عمل( گگ بازپرداختنع  
 گگ بازپرسیدنع بازپرس )اسم فاعل(، بازپرسی )اسم عمل( 

 گگ بازپروردنع بازپروری )اسم عمل(، بازپروری کردن 
 گگ بازتابیدنع بازتاب )اسم عمل(، بازتابش، بازتاب کردن 

 گگ بازجستنع بازجو )اسم فاعل(، بازجویی، بازجویی کردن 
 گگ بازخریدنع بازخرید )اسم عمل( 

 گ بازخواستنع بازخواست )اسم عمل(؛ بازخواست کردن گ 
 گگ بازخواندنع بازخوانی )اسم عمل(؛ بازخوانی کردن 

 گگ بازخوردنع بازخورد )اسم عمل( 
 گگ بازدادنع بازده )اسم عمل( 

 گگ بازساختنع بازسازی )اسم عمل( 
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 گگ بازگشودنع بازگشایی )اسم عمل(، بازگشایی کردن 
 فت مفعولی( گگ بازنشستنع بازنشسته )ص 

 گگ بازناریستنع بازناری )اسم عمل(، بازناری کردن 
 گگ بازنمودنع بازنمایی )اسم عمل(، بازنمایی کردن 

 گگ بازیافتنع بازیافت )اسم عمل(، بازیافت کردن 

  نامشگگلو   فعل   خود   با   پیوندشان   معنایی   ازنظر   پیشوندی   فعل   نوع   این  های شماری از مشتق  یادآوری: 
 . بازمانده   ن بازماند ع  مانند   است، 

ـ   برـ
 هستندع   معنای ترکیبی   دارای  زیر   پیشوندی   های »بر« در اصل قیدی است به معنی »باال« و فعل 

 برآمدنع باال آمدن 
 برکشیدنع باال کشیدن، ترقی دادن 

  ، د، ماننگگدع برافراشگگتن شگگو می تقویت معنای فعـل  دارای این پیشوند، »برگ« باعث    های در برخی فعل 
ع  اسگگت  بوده  بیشتر  بسیار  هایی برشمردن. در گذشته شمار چنین فعل   ، برگزیدن  ، برانایلتن   ، برافروختن 
 بردوختن، بردمیدن )آشکار و پیدا شدن(، بربستن،....   برنشاندن،   برنشستن، 

   ، شگگودع برسگگاختن )جعگگل کگگردن( می   تغییر معنـای فعـل   باعگگث   پیشوند   ها در شماری از این فعل 
بگگرآوردن   ، برانداختن )سگگاقط کگگردن(  ، برافتادن )سقوط کردنع سلطنت پهلوی در نتیجۀ انقالب برافتاد( 

برداشتن )چیزی را از جایش بلند کگگردن، چیگگزی   ، برتافتن= برتابیدن )تحمل کردن(   ، )متحقق ساختن( 
 . را از آِن خود کردن( 

 مهجور   های مشتقات فعل 
 گگ برجستنع برجسته؛ 

 . ها توضید خواهیم داد( بررسیدنع بررسی، بررس )دربارۀ این واژه در نکته گگ  

 ها نکته 
  های کگگه کگگاربرد عگگام دارنگگد برخگگی از صگگفت   پیشگگوندی،   هگگای پربسگگامدترین مشگگتقات ایگگن فعل   . 1
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برگرفتگگه از دیگگوان   افعگگال ع برآمده، برافروخته، برآشگگفته، برافراشگگته، برجسگگته، برگرفتگگه )ایگگن اند مفعولی 
 (، برکشیده، برگزیده، برساخته )جعلی(. د ان شمس 

تگگار او  رف )  برخورنده  برانداز، ع است  اندک  اند شده  مشتق  ها که از این فعل  ای فاعلی  های شمار صفت  . 2
روش سگگاخت معکگگوس از  بگگه   جدیگگد اسگگت و احتمگگاال    خیلی برخورنده بود(، بررس )ایگگن واژه نسگگبتا  

 . ( است   شده   عوض  رمان   های بررسی گرفته شده استع بررس کتاب 
  نیگگز  شگگوند می  سگگاخته  هگگا فعل  ایگگن  فگگاعلی  صفت  به « ی  گ »  پسوند  افزودن  با  که  هایی اسم عمل   طبیعتا  
 . برخورندگی   ، براندازی ع  هستند   اندک 

تاک گذشگگته  سگگ   مقولگگۀ   تاییگگر  از  عمومگگا   کگگه  اسگگت،  شده  مشتق  نیز  عمل  اسم  شماری  ها از این فعل  . 3
 . برگشت   ، برداشت   ، برخورد   ، ع برآورد اند دست آمده به 

  برگگگرداِن ع  ترجمه )   برگردان ع  است   آمده   دست به   ها کم یک اسم عمل نیز از ستاک حال این فعل اما دست 
 (. کیست؟   از   کتاب  این 

  شگگده صگگورت تصری  به   و   است   متداول   های فعل »برخاستن«، به معنی »بلند شدن«، در زمرۀ فعل  . 4
، یعنی »خاسگگتن«، در  آن  فعلی  بلش  اما . برخاست  زمین  از  12 ساعت  س أ ر  هواپیما ع رود می  کار به  نیز 

ع  دارنگگد   عگگام   تگگداول   آن   های مشگگتق   از   شگگماری   هرچنگگد   رود، نمگگی  کار بگگه  امروز  پذیر مقام فعل تصری  
 . خیزان   خیزش، 

ـ   درـ
  دیاگگر   بسیط   های این پیشوند در اصل حرف اضافه است، به این دلیل آشکار که مانند همۀ حرف اضافه 

  اضگگافه  نشانۀ  آید می  شمار به  بسیط  امروز  که « برای »  البته )  گیرد نمی (  اضافه   کسرۀ )   اضافه   نشانۀ   گاه هیط 
این حرف اضافه چند معنگگی دارد کگگه در اینجگگا    (. است   نابسیط   تاریلی   ازنظر   که   دلیل   این   به   گیرد، می 

.  آیگگد معنای آن در پیوند با فعلگگی اسگگت کگگه بگگا آن می  ، منظور نظر ما نیستند. آنچه برای ما اهمیت دارد 
 ع گیرد می  برعهده  را   زیر   های « نقش درگگ »   پیشوند 

 تقویت معنای فعل الف(  
 (. پوشیدن  چشم )  درگذشتن   ، درنوردیدن   ، درآمیلتن ع آورد   شاهد   توان برای این نقش تنها چند م ال می 

 تغییر معنای فعل ب(  
 دین م ال وجود داردع برای این نقش، در تحلیل همزمانی، چن 
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 . درآمد ع  شده درآمدن )بیرون آمدن، پدیدار شدن(، مشتق واژگانی 
 درآوردنع این فعل در واقع صورت گذرای »درآمدن« استع هدیه را از جیبش درآورد. 

 ویلتند. آ درآویلتنع دست به یقه شدنع دو مرد با هم در 
 . دربیفتی   و ا  با  توانی درافتادنع درگیر شدن، به مبارزه پرداختنع نمی 

درمانگگدن  ، درگگگرفتن )آغگگاز شگگدن(  ، دررفتن )فگگرار کگگردن(  ، )از خطر دور کردن(  دربردن ع  ها دیار م ال 
 . دریافتن )درک کردن، فهمیدن(  ، )ناتوان شدن(، درمانده )صفت مفعولی( 

 مهجور   های مشتقات فعل ج(  
 . گگ درخواستنع درخواست، درخواست کردن 

 ها نکته 
»دررفتن« دو معنای اصلی داردع فرار کردن، از جای خود خگگارج شگگدن. واژۀ »دررفتاگگی« برمبنگگای   . 1

همین معنای دوم ساخته شده است. ستاک حال این فعل به اسم مکان تاییر مقولگگه یافتگگه اسگگتع دررو  
 . )این کوچه دررو ندارد( 

یگگن واژه دو معنگگی دارد،  از ستاک گذشتۀ »دریافتن«، اسم عمگگل »دریافگگت« مشگگتق شگگده اسگگت و ا  . 2
 دریافت پول از بانک.  چیست؟  جمله  این   از   تو  دریافت ع یابیم درمی  زیر   های که از عبارت چنان 

»درگرفتن« به معنای »آغاز شدن« است، اما دو مشتق دارد که ازنظر معنایی پیوندشان بگگا ایگگن فعگگل   . 3
 روشن نیستع درگیری )زد و خورد(، درگیر )گرفتار(. 

  دارای   پیشوندی  های اصل حرف اضافه بوده است و در میان فعل  در با توجه به اینکه پیشوند »درگگ«  . 4
نیستند، شاید بتوان نتیجه گرفت که اگگگر فعگگل پیشگگوندی بگگا  معنای ترکیبی  دارای  کدام هیط  پیشوند  این 

 . آید پیشوندی ساخته شود که در اصل حرف اضافه است، معنای ترکیبی از آن حاصل نمی 
ـ   فرا ـ

  زیگگر   هگگای واژه   و   هگگا کگگه در عبارت این پیشوند در اصگگل صگگفت اسگگت بگگه معنگگای »دور و بگگاال«، چنان 
ت. اما در ترکیب با افعال بسیط معانی دیاگگری نیگگز پیگگدا  فراصو   فرابنفش،   فراتررفتن،   فرارفتن، ع  بینیم می 
  و  اسگگت  رفتگگه  کار به  آنها  در « فراگ »  که  ای پیشوندی  های . شمار فعل کرد   خواهیم   اشاره   آنها   به   که   کند می 
 . پردازیم می   آنها   یکایک  بررسی  به   زیر  در . است  اندک   دارند  تداول  امروز  فارسی   در 

، هرچنگگد  کنگگد می تقویـت معنگگای فعگگل را  «، »فراگگگ« عمگگدتا  فراخواندن « و » فرارسیدن »   های در فعل 
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 . شود   موجب  نیز  را   اندکی   معنایی  تاییر   ها ممکن است در برخی بافت 
  در « فراگگگ . » رود کار مگگی صورت »فراتررفتن« بگگه به  « دارای معنای ترکیبی است و امروز عمدتا  فرارفتن » 

  بگگه «،  فراگگگرفتن »   در   امگگا .  شود «، به معنی »یاد گرفتن«، باعث تاییر معنی می فراگرفتن »  شوندی پی  فعل 
  تقویـت معنـای فعـل »احاطه کردن و اشاال کردن« )آب همۀ خانه را فراگرفتگگه اسگگت( باعگگث   معنی 

 . است   گرفته   را   خانه  همۀ   آب ع  کرد   بیان   توان می  نیز   صورت  این  به   را   پیش   جملۀ   که چنان  شود، می 

 ها نکته 
دست آمده اسگگت، بگگه معنگگی »گسگگترده و  از ستاک حال »فراگرفتن«، یعنی »فراگیر« صفت فاعلی به  . 1
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  فعگگل   در   تنهگگا   امروز   اما   است؛  شده  کردن« ضبط  متوجه »  معنی  به  فارسی  های »فرادادن« در فرهنگ  . 3

 . رود می   کار به «  فرادادن   گوش »   گروهی 
 . داد  خواهیم  ادامه  بعد   شمارۀ   در  را   پیشوندی   های بررسی دیار فعل 

 منابع 
 . تهرانع سمت.های ایرانیشناسی زبانرده (. 1392دبیرمقدم، محمد )

( محمد  فارسی«.  1384دبیرمقدم،  زبان  در  مرکب  »فعل  زبانپژوهش (.  )مجموعه های  فارسی  شناختی 
 . تهرانع مرکز نشر دانشااهی.مقاالت(

کوشش . بهنامۀ استاد سید مصطفی عاصیجشنفعل به حرف اضافه«.  (. »از پیش 1398راسخ مهند، محمد )
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 . 28-1، 2، ش12)مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشااه تهران(. س زبانی

 کوشش عفت مستشارنیا، تهرانع انتشارات توس. . به تاریخی زبان فارسیدستور (. 1382ناتل خانلری، پرویز )

. نشر دانش. شمارۀ خرداد و  سازی در زبان فارسی معاصرها و امکانات واژه شیوه (.  1370اشرف )صادقی، علی 
 ، تهرانع نشر دانشااهی.1370تیر 
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 شر مرکز.. تهرانع ندستور زبان فارسی(. 1391زاده، امید )طبیب 
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 . تهرانع کتاب بهار. )مجموعۀ مقاالت(

Aronoff, M. & K. Fudeman (2011). What is Morphology. Wiley-Blackwwell. 

Bauer, L. (2004). A Glossary of Morpholog. Edinburgh University Press. 

Haspelmath, M. & A. D. Sims (2010). Understanding Morphology. HODDER EDUCATION. 

Hill, J. H. (1990). “Language, culture and world-view”. Linguistics: The Cambridge Survey. 

Cambridge University Press. 

Radford, A. (1989). Transformational Grammar. Cambridge University Press. 

Selkirk, E. O. (1982). The Syntax of Words. Cambridge Mass: MIT Press. 


