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فعل سبک در افعال مرکّب فارسی
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چکیده
فعل سبک فارسی یکی از مقوالتی است که پژوهشهای قابل توجّهی را در مباحثی چون فعل سببی،
انضمام ،فعل مرکّب ،ساختار موضوعی و ساخت مجهوو بوه خوود اختاواد دادهاسوت در عمووم
بررسی هایی که در خاود فعل سبک در افعا مرکّب صورت گرفتهاست افزایش و کاهش ظرفیت
فعل و ساختار موضوعی آن بیشتر مدّ نظر قرار گرفتهاست یکی از جنبههای قابل بررسی در فعل سبک
میزان واژگانیبودن این فعل در ترکیبات متفاوت است این پژوهش میکوشد تا نحوۀ سبک شدن فعل
سبک را در افعا مرکّب مورد بررسی قراردهد در این پژوهش فعل سبک ا ز دو منظر هو نشوینی بوا
اجزاء غیر فعلی و جانشینی با صورت های متفاوت آن مورد بررسی قرار گرفتهاست این پژوهش نشان
می دهد که افعا سبک فارسی نهتنها در مقایسه با ه بهلحاظ واژگانی و سوبک بوودن بور روی یوک
پیوستار قرار می گیرند ،بهلحاظ ه نشینی با اجزاء غیر فعلی متفاوت نیز به صورتهای متفاوت سبک
شده اند در این پژوهش طرحی موسوم به طرح بادبادکی ارائه شد که میزان سبک شودن فعول سوبک
فارسی را در دو محور افقی (ه نشینی) و عمودی (جانشینی عنار غیر فعلی ) ،به تاویر میکشد
کلیدواژهها :فعل سبک ،فعل مرکّب ،گزارههای مرکّب ،ساخت موضوعی ،انضمام
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 - 2مقدّمه
فعل مرکّب فارسی به جهات متفواوتی موورد توجّوه بسویاری از زبان شناسوان قورار گرفتوه
است که از این جمله می توان بوه دبیرمقودّم ( ،)1981کریموی ( ،)1332محمّود و کریموی
( ،)1334واحدی لنگرودی ( 1331و  ،)1983حجّوت ا طالقوانی ( )1983کریمویدوسوتان
( 1338و  ،)4005ارکوووان ( ،)1975مگردومیوووان  4000( 9و  ،)4001مناووووری ( 1971و
 )1972و پنچوا  )4007( 2اشاره کرد فعول مرکّوب در سوا هوای اخیور کوانون بسویاری از
مباحث چالش برانگیز در حوزههای نحوو  ،واژشناسوی و حتّوی معناشناسوی و یوا مباحوث
بین حوزه ای بوده است برخی از زبانشناسان با توجّه به پدیدۀ انضمام اسمی ،برخوی نیوز
با توجّه به اعطای حالت و همچنین تغییر ظرفیت و برخوی نیوز از منظور نحووه و میوزان
سبک شدن عنار فعلی به تحلیل فعل مرکّب پرداختهاند
فعل مرکّب بهل حاظ ساختار از دو جزء فعلی و غیر فعلی تشکیل شودهاسوت کوه جوزء
فعلی بهسبب حضور عنار دیگری نظیر اس  ،قید و صوفت بوهلحواظ معنوایی متفواوت از
افعا ساده می باشد به عبارتی در افعا مرکّب بخشی از معنایی کوه افعوا واژگوانی سواده
به عهده می گیرند به جزء غیر فعلی واگوذار شوده اسوت و از ایون جهوت جوزء فعلوی بوه
گونهای بهلحاظ معنایی سبک شدهاست سبک شدن فعول در افعوا مرکّوب بوا توجّوه بوه
ه نشینی با عناصر و واژگان متفاوت ،بهنسبت متفاوت بهلحاظ معنایی سبک شوده اسوت
بررسی میزان و نسبت سبک شدن این افعوا  ،موضووعی اسوت کوه ایون پوژوهش بوه آن
پرداخته است این پژوهش می کوشد تا با بررسی این افعا میزان سبک شودن هور فعول را
با توجّه به عنار غیور فعلوی هو نشوین آن و همچنوین نووج جوزء فعلوی موورد بررسوی
قراردهد
 - 1پیشینة تحقیق
فرانسیس  )4009( 5منشاء بحث های مربوط به فعل سبک در زبانشناسی زایشی را به
3. K. Megredoomian
4. M. Pantcheva
5. E. Francis
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گریمشاو  1و ماستر  )1377( 8در زبان ژاپنی منتسب می کند که در آن بوه سوبکشودن فعول
سبک ژاپنی که به معنای «کردن» و «انجامدادن» میباشود پرداختوهانود بوهمووازات چنوین
برداشتی از فعل سبک برداشت دیگری از فعل سبک به دستور زایشی وارد شدهاسوت کوه
از آن به فعول سوبک چامسوکیایی یواد مویشوود سوابقة ایون بحوث بوه الرسون )1377( 7
برمی گردد چامسوکی  1335( 3و  ،)1337هیول  10و کیسور  )1339( 11و ردفوورد 1338( 14؛
4002؛ 4005؛ و  )4001به بسط و گسترش آن همّت گمارده اند درخاود تحلیول ایون
فعل در زبان فارسی ابتدا نگارنده (مناووری 1972 ،الو

و ب) و سوسس آهنگور ()1978

آن را مورد تحلیل و بررسی قرار دادهاند
سبک شدن فعل بهلحاظ معنایی از جمله مواردی است که توجّه خوادّ زبوانشناسوان
را به خود جلب نموده است رفتار این فعول بوه گونوه ای اسوت کوه نوه بوه فعول کمکوی
شبوواهت دارد و نووه ب وو ه فعول واژگووانی سوبک شوودن فعول سووبک از پوودیدهای چووون
دستوریشدگی نیز متمایز است در دستوریشدگی با سبک شدن معنا بر نقوش دسوتوری
افزوده میشود ولی در فعل سبک ،در عین سبک شدن بهلحا ظ معنایی ،هیچ گونوه تغییوری
در نقوش دسوتوری ایجواد نمویشووود (بووت  19و گوودر  )95 :4002 ،12ایون وضوعیت بووا
افزایش و کاهش معنایی در معناشناسی نیز متفاوت است به ایون دلیول کوه در افوزایش و
کاهش معنایی هیچ کدام از دو سازه ای که افزایش و کاهش معنوایی پیودا مویکننود واحود
نقشی نمیباشند عالوه بر ایون در افوزایش و کواهش معنوایی نیوز عناوری کوه کواهش
معنایی می یابد حذف می گردد ،درحالی کوه در فعول سوبک ،فعول بوهنسوبتی از معنوا تهوی
میشود و عموماً از گفتار حذف نمی گردد

6. J. Grimshaw
7. A. Mester
8. R. Larson
9. N. Chomsky
10. K. Hale
11. J. Keyser
12. A. Radford
13. M. Butt
14. W. Geuder
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اگرچه بحث فعل سبک با این عنوان ،کمتر مورد بررسی قرار گرفتهاست ولوی اغلوب
در پژوهش هایی که در خاود فعل مرکّب صورت گرفتهاست به آن اشوارهشودهاسوت
ازآنجا که این پژوهش درصدد تعیین وضعیّت فعل سبک در زبان فارسوی بوه عنووان جوزء
فعلی افعا مرکّب میباشد در این قسومت صورفاً بوه مبواحثی پرداختوه مویشوود کوه بوه
گونه ای به فعل سبک فارسی مربوط شود
در اغلب بحث هایی که درخاود فعل مرکّب فارسی مطورح شودهاسوت بوه وجوود
جزء فعلی و تفاوت آن با فعل های ساده اشواره شودهاسوت هموایونفورّخ ( )213 :1993از
جزء فعلی در افعا مرکّب به عنوان افعوا معویّن فرعوی نوامبرده اسوت وی ایون افعوا را
این گونه تعری

می کند که این افعا در صرف زمان ها ،طریقه ها و وجوههوا توأثیر نودارد

بلکه بیرون از معنی اصلی خود با کلمات دیگری هموراه شوده ،افعوا جدیود یوا مجهوو
می سازند وی «خوردن» را در افعالی چون «فریب خووردن»« ،چووب خووردن» و « غبطوه
خوردن» مثا آوردهاست
شوریعت ( )40:1983بوهمنظوور تموایز افعوا مرکّوب از سواده آزموون «را» را پیشونهاد
می کند به این صورت که بین دو جزء «را» قرار میدهوی اگور جملوهای درسوت سواخته
شد ،فعل مادر ساده است مانند «ماشین را راند» و اگر ساخت غیور دسوتوری بوه دسوت
آمد مانند «زمین را خورد» فعل مرکّب است خیّوامسور ( )13 :1972عناور فعلوی در فعول
مرکّب را در حک پسوند برای ساختن فعل میداند برخی نیز جوزء دوّم در فعول مرکّوب
را همکرد ،فعل معین فرعی ،فعل کمکی ،عناصر فعلوی ،کونشسواز ،اسوناد و فعول سوبک
نامیدهاند ( میرعمادی و واعظی )1971 ،اگرچه به ظاهر اسامی متفواوت توا زموانیکوه بوه
یک مفهوم داللت دارد تفاوت معنایی را موجب نمیشوود ،ولوی واقعیّوت ایون اسوت کوه
اسامی متفاوت حاکی از نگاه های متفاوت به موضوج است کسی کوه عناور فعلوی را در
فعل مرکّب فعل سبک میداند بر این واقعیّ ت اصرار دارد کوه عناور فعلوی از معنوا تهوی
شده است و به عکس ،کسی که آن را فعل کمکی مویشومرد آن را از زوایوة فعول کمکوی
مینگرد
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زبانشناسان جدید و دستورنویسان سنّتی متوجّه تهیشدن جزء فعلوی در فعول مرکّوب
از معنی شده اند و هر کدام به گونوه ای کوه در زیور بوه آن هوا خوواهی پرداخوت بوه ایون
موضوج اشاره داشتهاند
مشکوة الدینی ( )77 :1972ضمن تقسی اجزاء فعل مرکّب به دو بخش پایو ه و عناور
فعلی ادّعا کرده است که عنار فعلی در فعل مرکّب همان صورت پایوة فعول اسوت کوه از
معنی اصلی یا مادّی خود خالی شده اسوت و تنهوا بوه معنوی دسوتوری بوه انجوام رسویدن
عمل ،یا به انجام رساندن عمل یا پدیدآمدن ،یا وجود داشوتن حالوت اشواره مویکنود وی
جزء غیر فعلی را اس  /گروه اسمی ،صفت و گروه حرف اضافهای معرّفی کردهاست
ارژنگ ( )151 :1971اذعان میدارد که در فعل مرکّوب مفهووم اصولی در جوزء اسومی
آن است و فعل همکرد ،ک و بیش معنی و مفهوم خود را از دست میدهود و بیشوتر بورای
رساندن مفهوم شخص و بیان شمار بهکارمیرود
محمّود و کریموی ( )1334عناوور فعلوی در افعووا مرکّوب را سوبک موویداننود آنهووا
معتقدند که افعا مرکّب از معنا تهی شدهاند و اس (عنار پایوه) بوار معنوایی را بوهدوش
می کشد ظاهراً اصطالح فعل سبک بورای عناور فعلوی در فعول مرکّوب را نخسوتین بوار
محمّد و کریمی ( )1334بهکار بردهاند
دبیرمقدّم ( )1981در تحلیلی که از فعل مرکّب ارائه دادهاست به گونه ای متفواوت بوه
سبک شدن فعول اشواره کورده اسوت وی بوا تقسوی افعوا مرکّوب بوه دو گوروه مرکّوب
انضمامی و ترکیبی ،بهوضوح نشان دادهاست که در افعا مرکّوب ترکیبوی بویش از افعوا
مرکّب انضمامی عنار فعلی سبک می گردد
ک شدن بار معنایی در جزء فعلی در برخی از افعا بیشوتر توجّوه پژوهشوگران را بوه
خود جلب کردهاست از جملة این افعا فعول «کوردن» اسوت احمودی گیووی و انووری
( )41 :1977ادّعا کردهاند که «کردن» فقوط جنبوة صورفی بوه کلموة قبول (اسو و صوفت)
میدهد
واحدی لنگرودی ( )1983فعول را از دیودگاه معنوای واژگوانی بوه دو دسوتة سوبک و
سنگین تقسی می کند وی تمایز فعل سبک را از سونگین در ایون ذکور مویکنود کوه فعول
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سبک صرفاً دارای معنای منطقی جهانی یعنی کنش ،حالت ،سوبب و مویباشود و معنوای
خالص واژگانی تماتیک ندارد (دارای نقش معنایی نظیر کنشگر ،کنشپوذیر نمویباشود)
وی عالوه بر این ،به مفهوم دیگری به نام فعل انتزاعی یا سبک صفر اشواره مویکنود کوه
تظاهر صوری و آوایی ندارد وی تمایز فعل سبک در فعلی چوون «خنوده کوردن» و فعول
سبک صفر را در «خندیدن» به صورت زیر نشان میدهد:
ب
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(واحدی لنگرودی)97 :1983 ،

میورعموادی و واعظوی ( )1971در قووالب برناموة کمینوهگورا و براسوا

نووج رابطوة

نشانداری به تحلیل فعل مرکّب پرداختهاند در این پژوهش این طور استدال شودهاسوت
که در افعا مرکّبی که دارای دو پایة واژگانی می باشند عضوی که نشواندار مویباشود بوه
هسته نزدیک تر است
عمده ترین پژوهش هایی که درخاوود فعول سوبک فارسوی صوورت گرفتوهاسوت،
مجموعه پژوهش های کریمیدوستان (1338؛ 4009؛ و  )4005مویباشود کریموی ()1388
فعل سبک را چیزی بین فعل کمکی و واژگانی موی دانود و از نظور معنوایی آن را صوورت
رنگباختة فعل های واژگانی معرّفی می کند وی همچنوین خاطرنشوان مویسوازد کوه هور
فعل سبک دارای فعل سنگین متناظر نیوز اسوت کریمویدوسوتان افعوا سوبک فارسوی را
بهلحاظ وجه به دو وجه حال تی و پویا تقسی موی کنود ایشوان فعول «داشوتن» را حوالتی و
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بقیّ ه را پویا می شناسد وی افعا پویا را بوه سوه دسوتة انتقوالی ،ابتودایی ،انتقوالی /ابتودایی
تقسی میکند
یکی از نکات جالب توجّوه دیگوری کوه کریمویدوسوتان ( )1338بوه آن اشواره کورده
است ،این است که فعل سبک بهلحاظ ساخت موضوعی بر خوالف فعول واژگوانی دارای
ساخت موضووعی ثابوت نموی باشود وی بوا اسوتناد بوه مثوا ( )4ایون واقعیّوت را نشوان
دادهاست
 )4ال  -علی کتاب را به ساسان داد (متعدّی دو مفعولی)
ب  -علی استعفا داد (الزم)
ج  -علی ساسان را نجات داد (متعدّی تک مفعولی)
(کریمیدوستان)31 :1338 ،
کریمیدوستان به منظور اینکه نشان دهد فعل سبک فارسی کامالّ سوبک نشوده و حوداقل
بخشی از معنا را با خود حمل می کند به تغییر فعل سبک (در عوین ثابوت بوودن پایوه) در
مثا ( - 9ال

و ب) استناد نمودهاست

 )9ال  -این اتاق را به علی اختااد دادند
ب  -این اتاق به علی اختااد دارد
(کریمیدوستان)103 :1338 ،
همچنین وی برای نشان دادن این واقعیّت که فعل سبک صرفاً نقش حمل مشخّاوههوای
زمان ،شخص و شمار را بر عهده ندارد به مثوا ( )2اسوتناد کورده اسوت در ایون مثوا بوا
وجود فعل کمکی خواستن که مشخّاه های فوق را بر خود حمل موی کنود نیواز بوه فعول
سبک مرتفع نشدهاست
 )2ال  -برادرهای من تو را دعوت خواهند کرد
ب  * -برادرهای من تو را دعوت خواهند ---
(کریمیدوستان)58:1338 ،
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وی همچنین با استناد به تفواوت فعول سوبک «کوردن» و «شودن» در اعطوای نقوش تتوای
کنش گر و کنشپذیر نشان داده است که فعل سبک در تعیین نقش تتا مؤثّر است
بهلحاظ ساختار افعا سبک در گروه فعلوی ،نگارنوده ( )1972تحلیلوی پوسوتهای از آن
ارائه داده است براسا

این تحلیل فعول سوبک در جایگواه هسوتة گوروه فعلوی بیرونوی

(سبک) قورار گرفته اسوت بووراسا
می توان بهصورت ( 1ال

ایوون تحلیول تفوواوت فعول ( )5الو

و ب) نشان داد

 )5ال  -آب ریخت
ب  -علی آب را ریخت
( )1ال
VP
'v
v
ø

DP
VP

'V

DP

V
rixt

?ab

ب
VP

'v
v
ø + rixt

DP
?ali

VP
'V

DP

V
t

?ab ra

و ( )5ب را
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یکی از پژوهش هایی که اخیراً صورت گرفتهاسوت ،تحقیو فوامیلی  )4001( 15مویباشود
ایون پوژوهش در قالوب زبوانشناسوی شوناختی و در چهوارچوب نظریوة دسوتور سووازهای
(شاخهای) صورت گرفته است براسا

این تحلیل هر فعل سبک فارسی بوه چنود مفهووم

کلی مربوط می گردد این مفاهی کلی نیز خود به چند مفهوم دیگر مربووط مویشوود کوه
خود به همین ص ورت میتو واند تکرار شود بوه عنو وان مثوا فعل «زدن» بوه چنود مفهووم
دزدیکردن ،تأ ثیرگذاشتن ،سریع عملکردن و مربوط میشود «زدن» به مفهووم «دزدی»
خود به مفاهی «زدن بانگ»« ،زدن جیب» و «زدنگنج» مربوط میشود
یکی دیگر از پژوهش هایی که در سا هوای اخیور در خاوود فعول مرکّوب فارسوی
صورت گرفتهاست پژوهش پنچوا ( )4007در قالب طرح تجزیة گوروه فعلوی مویباشود و
نحو اوّلین فاز  11طرح شده است براسا

این طرح گروه فعلی از سه گروه بیشوینة گوروه

آغازگر  ،18گروه بیشینة فرآیند  17و گروه بیشینة نتیجوه  13تشوکیل شودهاسوت گوروه اوّ
تولید رویداد سبب و گروه دوّم تولید رویداد تغییر را برعهده دارد و رویداد سووّم نتیجوة
تغییر را نشان میدهد وی در این قالب جملة ( )8را بهصورت ( )7تجزیه نمودهاست
 )8مینا نفس زد
 )7ال  -مینا زدن آغاز کرد (آغازگر)
ب  -مینا متحمل فرآیند زدن گردید (متحمل)
ج  -مینا زدن نفس را نتیجه شد (نتیجهگر)
(پنچوا)4007 ،
وی افعا سبک فارسی را براسا

مشخّا ة آغازگری بوه دو دسوتة باآغوازگر ماننود زدن،

کردن ،آوردن ،دادن ،انداختن و بدونآغازگر مانند خوردن ،شودن ،آمودن ،دیودن و افتوادن
تقسی نمودهاست
15. N. Family
12. first phase syntax
17. initp
18. prosP
19. resP
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وی فعلهای سبک فارسی را بهجهت نمود به لحظهای  40ماننود زدن ،توداومی  41ماننود
کشیدن و کنشی  44مانند کردن تقسی نمودهاست
مگردومیان ( )4001به تموایزی دو نووج فعول سوبک «زدن» در «سونگ زدن» و « تلفون
زدن» بهلحاظ گرفتن مفعوو مسوتقی قائول شودهاسوت بر اسوا

تحلیول وی موی تووانی

بگویی «مینا یک سنگ را به دیوار زد» ولی نمی توانی بگویی « یک تلفن به احمد زد »
نگارنده ( ) 1971فعل سبک فارسی را در قالب انضومام موورد بررسوی قورار دادهاسوت
برپایة این تحلیل انضمام آغاز سبک شودن عناور فعلوی و یوا کمرنوگشودن معنوا در آن
می باشد ب راسا

این تحلیل هرچه فعل بوه حالوت ترکیبوی نزدیوک تور باشود ،سوبکتور

خواهد بوود نگارنوده ( )1972در تحلیول دیگوری سوبک شودن عناور فعلوی روی یوک
پیوستار می داند شقاقی ( )1971نیز عمالً تحلیل نگارنوده را پذیرفتوه و در قالوب انضومام،
سبک شدن عنار فعلی در فعل مرکّب را روی یک پیوستار قرار میدهد
 - 9پیکرة تحقیق
 - 2 - 9اجزای فعلی در فعل مرکّب
تعداد افعالی که در فعل مرکّب به عنوان جزء فعلی یا فعول سوبک قورار موی گیرنود بسویار
متنوّج اند برخی ماننود «کوردن» و «زدن» از فراوانوی بسویار بواالیی برخوردارنود و برخوی
چون «خواندن» و «رفتن» از فراوانی کمتوری دارنود در هویچ یوک از پوژوهش هوایی کوه
نگارنده بررسی کرده است به طور دقی بوه تموامی افعوالی کوه در نقوش جوزء فعلوی فعول
مرکّب ظاهر میشوند اشارهنشدهاست یکی از کامل ترین فهرست هوایی کوه از ایون افعوا
معرفیشدهاست ،فهرست همایونفرّخ ( )1993بهصورت زیر میباشد:
« گشتن (صید گشتن) ،کردن (درککوردن) ،نموودن (گرمنمو ودن) ،ساختن
(سببساختن) ،کشیدن (دستکشیدن) ،بردن (رنجبردن) ،بستن (د بستن) ،دادن

20. punctual
21. durative
22. activity
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(نشاندادن) ،داشتن (دستداشتن) ،دیدن (داغدیدن) ،رسیدن (خسارترسیدن)،
ورزیدن (عش ورزیدن) ،زدن (رنگزدن) ،خوردن (تکانخوردن) ،گرفتن
(عبرت گرفتن) ،جستن (پناهجستن) ،یافتن (اختااد یافتن) ،تافتن (روی تافتن)،
پروردن (بندهپروردن) ،خواندن (آوازخواندن) »
پرواضح است که برخی از اقالم فهرسوت بواال صورفاً در متوون ادبوی گذشوته کواربرد
دارند و در فارسی امروز چندان معموو نیسوتند ماننود توافتن و جسوتن برخوی از افعوا
دیگر نیز که در گذشته معمو نبوده است اموروزه چنوین نقشوی پیودا کوردهاسوت؛ ماننود
«رفتن» در « تحلیل رفتن» و «انتظار رفتن»
کریمیدوستان ( )1338افعالی چون «کردن» و «زدن» را در چنوین نقشوی ،چیوزی بوین
فعل کمکی و وازگانی می داند و از نظر معنایی آن را رنوگ باختوة فعول واژ گوانی معرفوی
می کند وی به برخی از تفاوت های فعل سبک و فعل واژگانی اشاره کوردهاسوت ازجملوه
این که فعل واژگوانی سواختواژی مویشوود ولوی فعول سوبک سواختواژی نموی گوردد
(خندیدن /خنداندن ،کردن* /کنادن)
در پژوهش حاضر بویش از یوک میلیوون و سیاود هوزار واژه از روزناموه هوای کثیور
االنتشار از موضوعات متفاوت س یاسی ،فرهنگی ،اجتمواعی و ورزشوی بوه منظوور تعیوین
افعا مرکّب رایج در زبان فارسی مورد بررسی قورار گرفتوهاسوت براسوا

ایون بررسوی

رایج ترین افعا مرکّب فارسی بهصورت زیر میباشند:
الف  -فعل سبک « کردن»

این فعل بیشترین امکان ه نشینی با اجزاء غیر فعلوی و سواختن فعول مرکّوب جدیود بوه
شکل زیر به خود اختااد دادهاست
اظهارکردن

عوضکردن

خیا کردن

پیداکردن

توجّهکردن

هدفمندکردن

تأکیدکردن

برطرفکردن

عنوانکردن

اذعانکردن

دستگیرکردن

گفتوگوکردن

اشارهکردن

تاریحکردن

حلکردن

کارکردن
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عملکردن

اکتفاکردن

تعری کردن

لغوکردن

برخی از اسامی دیگری که با فعل سبک «کردن» ه نشین شوده و فعول مرکّوب بوهدسوت
میدهد بهصورت ( )3است
 )3اعالم ،ابراز ،صادر ،خاطرنشان ،رد ،دنبا  ،رو ،مشارکت ،خبر اعتوراف ،اضوافه،
خو ودداری ،بورخو ورد ،داغودار ،واگوذار ،مقایسه ،بررسی ،ارزیابی ،نتیجوه گیوری،
ممنوج ،نقل  ،اعتراض ،صرف ،شادی ،جمعآوری ،تقسی  ،استفاده ،حفو ،،تشوبیه،
طرّ احی ،ناب ،محافظت ،فراه  ،تعهّد ،باز ،تغییر ،زیور و رو ،قود علو  ،سورایت،
فکر ،اخ  ،تفسویر ،فورض ،ازدواج ،فرافکنوی ،فرامووش ،دیور ،عوادت ،یوادآوری،
تجربه ،آنالیز ،ارسا  ،عملی ،ارزیابی ،سعی ،حل و فال ،آغواز ،ذکور ،پویشبینوی،
سسری ،برنامهریزی ،ایجاد ،ارائه ،اجرا ،بیان ،تالش
جزء فعلی «کردن» در مجموعة افعا فوق به صورتی است کوه تقریبواً در هموة افعوا
به صورت یکسان از معنا تهی شده است و بیشتر نقوش حمول مشخّاوه هوای تاوریفی را
برعهده دارد با وجود این با دقّت در تحلیل این افعوا موی تووان دریافوت کوه ایون فعول
سبک در همة افعا مرکب به گونة یکسان از معنا تهی نشدهاسوت و موی تووان پیوسوتاری
متاوّر شد که گونه های متفاوت بهلحاظ میزان سبک شدن بر آن تحلیل نمود
در اس سازی از برخی از این افعا جزء فعلی «کوردن» را موی تووان حوذف کورد ولوی
معنای جزء فعلی در آن حف ،میشود ( )10این نشان میدهد که جزء فعلوی بوه انودازهای
سبک شده است که حذف آن هیچ خلل معنایی به وج ود نیاورد
 )10لغوکردن سفر رئ یس جمهور به نفع ما نبود
ب  -زدن

ضربهزدن

آتشزدن

مثا زذن

بوقزدن

یخزدن

تلفنزدن

زنگزدن

رنگزدن

گلزدن

جازدن

لبخندزدن

گرهزدن

دامنزدن

چرخزدن

فریادزدن

لطمهزدن

کتکزدن

آسیبزدن

زورزدن

سکهزدن
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برخی از عناصری که با فعل سبک «زدن» ه نشین میشود عبارتند از:
 )11رق  ،دم ،سینه ،دامن ،خط ،حورف ،بووق ،سویلی ،گول ،دسوت ،آتوش ،تشور،
لبخند ،جمع ،زمین کلن گ ،گره ،قودم ،تخموین ،تهموت ،جوا ،در ،تسوت ،روپوایی،
حد  ،دور ،آسیب ،چشمک ،د  ،حلقوه ،چمون ،بخیوه ،خسوارت ،داد ،اسوتارت،
معبر ،تک ،خاکریز ،تلگرام ،ورق ،چرخ ،تواو  ،زموین ،ماسوک ،دسوتبرد ،چانوه،
مهر ،نقش ،پل ،کمین ،کلید ،محک ،خنجر ،پیوند ،ک  ،گریز ،پارو ،پنالتی ،تکیوه،
پرسه ،مشت ،عاا ،کارد ،نهیب ،شانه ،چسب ،جوانه ،برق ،چورت ،بوسوه ،قفول،
مسواک ،پرچ  ،موج ،پا ،طعنه  ،آفت ،چنگ ،پک ،چادر
فعل سبک «زدن» عالوه بر افعا مرکّب در افعا مرکّب ترکیبی و انضومامی در افعوا
اصطالحی و ترکیبات اسمی بدون فعل مرکّب متناظر به صوورت ( )14و ( )19نیوز ظواهر
میشود
 )21افعال اصطالحی با فعل «زدن»

بوی گداربوهآبزدن ،خو ود را بهخوابزدن ،سند را بهنووامزدن ،پوو بوهجیوبزدن،
بهحسابزدن ،د بهدریازدن ،دستبهشورارتزدن ،بوهریشوهزدن ،دسوتبوهانتشوار
زدن ،یک تیر و دو نشان زدن ،بهسی آخرزدن ،تودهنیزدن ،بهدارزدن
 )29ترکیبات اسمی بدون فعل مرکّب متناظر

سیاستزدگوی ،ماورفزدگوی ،وحشوتزدگوی ،شوگفتزده ،بهوتزده ،رفواهزده،
گوشزد ،جنگزده ،عمولزده ،شورقزده ،غوربزدگوی ،روشونفکرزده ،عووامزده،
ذوقزده
پ  --خوردن

خطخوردن

چاکخوردن

فریبخوردن

شکستخوردن

رق خوردن

تکانخوردن رق خوردن

پیوندخوردن

بازیخوردن

تأسّ خوردن

ترکخوردن گلخوردن
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برخی از اسامی که با فعل سبک «خوردن» ه نشین میشود عبارتند از:
( )12ضربه ،قس  ،تراش ،زخ  ،کتک ،ل یز ،اتوو ،زنوگ ،غوذا ،جوا ،بوه درد ،گوره،
سوگند ،لطمه ،تأس  ،بهسر کسی ،غاّه ،تیور ،رشووه ،روزه ،زموین ،کلیود ،یکّوه،
خاک ،حسرت ،خط
ت  -خواندن

فعول «خوانوودن» بوه دو صووورت یکوی در معنووای خوانودن و دیگووری در معنووای
«دانستن» و «فرض کردن» بهکارمیرود؛ مانند مثا ()15
 )15اصوالگراخواندن

مشروجخواندن

بینظیرخواندن

مبه خواندن

آنچه که در این پژوهش مورد نظر است« ،خوانودن» بوه عنووان فعول سوبک و در معنوای
اصلی خود میباشد
 )11در خواندن
سرودخواندن

آوازخ واندن
فاتحهخواندن

نمازخواندن

دعاخواندن
تعزیهخواندن

یکی دیگر از اقالم فعل سبک در افعا مرکّب فارسی ،فعل «دادن» میباشد
ث  -دادن

هشداردادن

رخدادن

اولویتدادن

قراردادن

انجامدادن

ادامهدادن

دستدادن

ارائهدادن

خبردادن

وعدهدادن

نشاندان

احتما دادن

عودتدادن

توضیحدادن

اطمیناندادن

اختااددادن

ثمرد ادن

اهمیّتدادن

تشخیصدادن

تشکیلدادن

مشارکتدادن

رأیدادن

وعدهدادن

پیشنهاددادن

برخی از عناصری که با فعل سبک «دادن» ه نشین میشود عبارتند از:
 )18قو  ،اطّ الج ،کاهش ،جلوه ،تشخیص ،اجازه ،مژده ،شکست ،پرورش ،نفووذ،
جواب ،اهمیّ ت ،تکان ،گزارش ،پاسخ ،ترجیح ،افزایش ،نتیجه ،ادامه ،شکل ،حو ،
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اختااد ،پیوند ،ثمر ،گسترش ،به باد ،هدیه ،تغییر ،سوق ،صورت ،یواد ،یواری،
ترجیح ،پایان ،بها ،رضایت ،ارائه ،فریب ،استعفاء ،فرصت ،تغییور ،پوا  ،پیشونهاد،
دستور ،مأموریت ،شرح ،اطمینان ،یاد ،در  ،توذکّر ،پوشوش ،بوهخورج ،مسوابقه،
اخطار ،سفارش ،قبولی ،بیانه ،دست ،آموزش ،فرصت ،ازدست ،ترجیح ،ترتیب
چ  -گرفتن

بهکارگرفتن ،صورت گرفتن ،پیش گرفتن ،تما گرفتن ،قرارگرفتن ،تعهدگرفتن،
بهره گرفتن ،باران گرفتن ،درنظرگرفتن ،بهخودگرفتن ،یادگرفتن ،شکل گرفتن،
تامی گرفتن ،جلویکاری گرفتن ،دربرگرفتن ،بهدست گرفتن ،نتیجه گرفتن،
نمونه گرفتن ،انعام گرفتن
ج  -گذاشتن

ناکام گذاشتن

مایه گذاشتن

وقت گذاشتن

بنیان گذاشتن

منّت گذاشتن

عقی گذاشتن

کنارگذاشتتن

تأثیر گذاشتن

صحّه گذاشتن

قرارگذاشتن

فعل اصطالحی

 )17بهنمایش گذاشتن پشتسرگذاشتن بهاجراگذاشتن

برجای گذاشتن

سرپوش گذاشتن

بهحساب گذاشتن به امانت گذاشتن

دراختیارگذاشت

چش بره گذاشتن

بهحراج گذاشتن بهودیعه گذاشتن

پابه عرصه گذاشتن

کالهسرکسی گذاشتن بیجواب گذاشتن

ازجانمایه گذاشتن

درمیان گذاشتن

زیرپاگذاشتن

بیجواب گذاشتن روبهفزونی گذاشتن

بهرأی گذاشتن

ترکیبات اسمی با فعل سبک «گذاشتن»

 )13سرمایه گذاری ،ارزش گذاری ،سیاست گذاری ،خدمت گذاری ،بیمه گذار،
مین گذاری ،قانون گذار ،سسردهگذار ،پوایه گذار ،بنیان گذار ،هودفگوذاری،
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قیمت گذاری ،لوولهگوذاری ،خبورگوذاری ،عوالمت گذاری ،تعرفه گذاری،
شماره گذاری
ح  -داشتن

وجودداشتن

اظهارداشتن

تلقیداشتن

هدفداشتن

نقشداشتن

قبو داشتن

ابرازداشتن

نظارتداشتن

درخواستداشتن

تر داشتن

دستداشتن

مشارکتداشتن

برخی از عناصری که با فعل سبک داشتن ه نشین میشوند عبارتند از:
 )40اختیار ،ح  ،قاد ،مارف ،سود ،گله ،بیان ،حضور ،عقیده ،اختیار ،علّت،
تأخیر ،توجّه ،همکاری ،برحذر ،ارتباط ،برعهده ،اعالم ،جذابیّت
خ  -گردیدن

ظاهرگردیدن

سرکوب گردیدن

منتهی گردیدن

مهارگردیدن

ملمو گردیدن

طراحی گردیدن

آزمایش گردیدن

مطرح گردیدن

روگردیدن

ذکرگردیدن

پرداخت گردیدن

ارجاج گردیدن

این فعل بیشتر در صورت نوشتاری و به جای «شدن» بهکار مویرود برخوی از عناصوری
که با این فعل ه نشین میشوند عبارتند از:
 )41روبرو ،بهرهمند ،حبس  ،فراموش ،رعایت ،واقع ،اسوتفاده ،تقویوت ،پرداخوت،
مواجه ،س بب ،موجب ،قید ،ایجاد ،محو ،باعث
تعداد افعا سبک به کاررفته در افعا مرکّب فارسی بسیار بیشتر از مواردی اسوت کوه
در باال به آن ها اشاره شده است در این قسمت به ذکر چنود موورد دیگور بسونده خواهود
شد
د  -رفتن

تحلیلرفتن

کناررفتن

جلورفتن

پیشرفتن
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ازیادرفتن

عقبرفتن

انتظاررفتن

نشانهرفتن

ازدسترفتن

هدررفتن

از بینرفتن

فرورفتن

برخی از عناصری که با این فعل ه نشین می گردد عبارتند از:
 )44برباد ،ازدنیا ،بهشمار ،بهسرقت
جلو ،تحلیل ،طفره ،به کار ،ازهوش
ذ  -یافتن

افزایش یافتن

تداوم یافتن

گسترش یافتن

دریافتن

دست یافتن

کاهش یافتن

توسعه یافتن

تفاوتیافتن

تنوّج یافتن

رشدیافتن

بسطیافتن

تخفی یافتن

ترمی یافتن

حضوریافتن

ارتقاءیافتن

تغییریافتن

اختاادیافتن
ر  -کشیدن

بهخونکشیدن

بیرونکشیدن

بهدرازاکشیدن

بهمقابلهکشیدن

کنارکشیدن

سیگارکشیدن

بهچالشکشیدن

طو کشیدن

نفس کشیدن

خجالتکشیدن

خطکشیدن

ز  -آمدن

بهمیدانآمدن

گرده آمدن

برآمدن

به تعلی درآمدن

بهدستآمدن

واردآمدن

باالآمدن

پدیدآمدن

بهدستآمدن

بهصحنهآمدن

س  -ورزیدن

اهتمامورزیدن

مخالفتورزیدن

تأ کیدورزیدن

امتناجورزیدن

غفلتورزیدن

اجتنابورزیدن

اصرارورزیدن

ترکیبات فعل سبک بدون فعل متناظر

سیاستورزی ،غرضورزیدن ،کینهورزی ،اندیشهورزی ،عش ورزی
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 - 1 - 9بررسی مراتب سبک شدن افعال سبک
افعا سبک در افعا مرکّب فارسی را بهلحاظ سبک شدن ،می توان بوه دو صوورت موورد
تجزیو ه و تحلیول قورار داد یکی بورحسب رابطة اجوزاء بوا هوو بور محوور هو نشوینی،
بهاینصورت که مشخّص شود که هر فعل سبک با توجّه به نوج ه نشین توا چوه انودازه
سبک می شود؛ و دیگر اینکه مشخّص شود افعا سبک نسبت به ه تا چه اندازه کواهش
معنایی می یابند و از معنا تهی میشوند
 - 2 - 1 - 9سبک شدن فعل سبک برحسب همنشینی با جزء غیر فعلی
در ایون قسمت به تحلیل میزان سبک شدن هر فعل سبک بوا توجّوه بوه جوزء غیور فعلوی
ه نشین میپردازی
 - 2افعال مرکّب با فعل سبک «زدن»
بررسی دقی این افعا نشان میدهد که فعل مرکّب با عنار فعلی «زدن» بوه یوک نسوبت
از معنی تهی نشدهاست و می تووان آن هوا را بور یوک پیوسوتار قورار داد عناور فعلوی در
برخی از این افعا مانند ( )49تقریباً به صورت واژگانی بهکارمیروند
 )49کتکزدن ،سیلیزدن ،کلنگزدن
برخی از این افعا که نمونه هایی از آن در ( )42ارائه شده است توا حودودی از معنوا تهوی
شدهاست ولی معنای «زدن» در آن بهوضوح وجود دارد
 )42بوقزدن ،لبخندزدن ،سکهزدن ،ورقزدن ،کلید ،پاروزدن
در گروه دیگر آن دسته از افعالی قرار دارند که بهلحاظ معنایی از گوروه دوّم بیشوتر تهوی
شدهاست:
 )45حرفزدن ،تهمتزدن ،چانهزدن ،تاو زدن ،چرتزدن ،مثا زدن ،طعنهزدن
گروه سوّم آن دسته از افعالی است که نسبت به گروه قبول کموی بیشوتر از معنوا تهوی
شده است ولی نسبت به گروه بعد از خود کمتر تهی شدهاست به همین دلیول تفواوت آن
با گروه بعد این است که نمی توان فعول سوبک موجوود در ایون افعوا را بوا فعول سوبک
دیگری جایگزین کرد؛ مانند ()41
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 )41حرفزدن* /کردن ،چانهزدن  * /کردن ،چرتزدن * /کردن
گروه چهارم آن دسته از افعا مرکّبی است کوه عناور فعلوی «زدن» در آن تقریبواً از معنوا
تهی شدهاست؛ مانند ()48
 )48کمینزدن ،تلفنزدن ،اتوزدن
به همین دلیل می توان عنار فعلی «کردن» را با آن جایگزین کرد
 )47کمینزدن /کردن ،تلفنزدن /کردن ،اتوکردن /زد
در اینجا الزم است به سه نکته اشاره شود یکی اینکه اگرچه موی تووان فعول سوبک «زدن»
را در افعا مرکّب باال به تقسیمات ریزتر تقسی کورد و موثالً بوین «زدن» در «یوخزدن» و
«تلفنزدن» تموایز قووائل شود و یووا در گووروه قبول بوین فعول سوبک در «چورتزدن» و
«حرفزدن» تمایز قائل شد ولی در این پژوهش از ریزشودن ایون تقسویمات خوودداری و
صرفاً بهمنظور نشاندادن فازیبودن (بر یوک پیوسوتاربودن) فعول سوبک بوه هموین مقودار
بسنده می شوود دوّم اینکوه جوایگزینکوردن «کوردن» بوا «زدن» یوکطرفوه اسوت ،یعنوی
نمی توان فعل «کردن» را که تقریباً از معنا تهی شوده (رنوگ باختوه) اسوت بوا فعول سوبک
«زدن» در افعالی چون «پستکوردن» «مسوتکوردن» جوایگزین کورد ،چورا کوه در چنوین
افعالی هنوز رگه ای از «کنندگی» وجود دارد نکتوة سووّم اینکوه در افعوالی ماننود «مشوت
کردن» و «مشت زدن» دو فعل سبک «زدن» و «کردن» جایگزین یکدیگر نیستند ،چورا کوه
هیچ گونه قرابت معنایی بایکدیگر ندارند ،در این دو فعل مرکّوب  ،فعول سوبک بوه انودازۀ
کافی سبک نشده اند که بتوان ،آن ها را جوایگزین یکودیگر نموود براسوا

تحلیول فووق

پیوستاری که از فعل سبک «زدن» در افعا مرکّب روی محور افقی (ایکوسهوا) بوهدسوت
میآید ،بهشکل زیر میباشد
 )43کتکزدن

پاروزدن

حرفزدن

تلفنزدن

 - 1افعال مرکّب با فعل سبک «خواندن»
این فعل سبک نیز بهنظر میرسود در هو نشوینی هوای متفواوت بوه نسوبت متفواوت تهوی
می شود «خواندن» در فعلی چون «کتاب خواندن» با مشوتقاتی نظیور کتوابخووان ،کوامالً
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محتوای معنایی خود را حف ،کردهاست در فعل «دعوا خواندن» بوا توجّوه بوه اینکوه هو
به صورت روخوانی و ه غیر روخوانی است در حد بسویار کموی سوبک شودهاسوت در
فعلی چون «آوازخواندن» و « تعزیهخوانودن» ،فعول «خوانودن» بوهنسوبت بیشوتری سوبک
شده است در فعل «نمازخواندن» این فعل قدری بیشتر سبک شده اسوت چورا کوه اگرچوه
«نمازخواندن» با «خواندن» بی ارتباط نیست ولی «نماز خواندن» عمالً به جوا آوردن یوک
سری اعما است که عمدتاً با خواندن ازحف ،صورت میپذیرد خوانودن در فعلوی ماننود
«در

خواندن» به دو صوت بهکارمیرود یکی به معنای « تحاویل کوردن» و دیگوی بوه

معنای کاری که معموالً در زمان حا بر روی کتاب های درسی صورت مویپوذیرد ،ماننود
« علی در اتاق در

می خواند » فعل «خواندن» در معنوی « تحاویلکوردن» نسوبتاً از معنوا

تهی شدهاست
فعل سبک «خواندن» اگرچه به اندازۀ بقیّه سبک نشده است و بوه هموین خواطر دارای
ریزطبقه های بیشتری مانند «زدن» نمیباشد ولی موی تووان آن را نیوز بور یوک پیوسوتار بوا
درجة افتراق محدودتری بهصورت ( )90تاوّر کرد
 )90کتابخواندن دعاخواندن

نمازخواندن

در خواندن ( تحایل کردن)

 - 9افعال مرکّب با فعل سبک «دادن»
این فعل نیز در ه نشینی های متفاوت به نسبت های متفواوت از معنوا تهوی مویشووند در
برخوی از افعوا چوون «ثموردادن»« ،وعودهدادن» و « هشوداردادن» فعول «دادن» تقریب واً در
معنای واژگانی خود بهکاررفته است در برخی چون « توسوعه دادن» و «پیشونهاد دادن» در
درج وة کمتووری از معنووای واژگووانی قوورار دارنوود برخووی دیگوور چوووون «کوواهشدادن»،
« تشخیصدادن» و «افزایش دادن» فعل سبک «دادن» در درجة کمتری از معنوای واژگوانی
خود قرار دارد در برخی دیگر چون «شکلدادن»« ،انجامدادن» و «نفووذدادن» فعول سوبک
به نسبت بیشتری از معنا تهی شده اند فعل سبک در این افعا را موی تووان بوا فعول سوبک
دیگری جایگزین کرد البتّ ه این افعا تغییر ظرفیت مییابند
 )91ارائهدادن /کردن ،شکلدادن /یافتن ،انجام دادن /گرفتن ،نفوذدادن /کردن
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)94

ثمردادن

پیشنهاددادن

کاهشدادن

ارائهدادن

 - 0افعال مرکّب با فعل سبک «کردن»
اگرچه فعل سبک «کردن» به لحواظ معنوایی از دیگوران بیشوتر از معنوا تهوی شودهاسوت و
می توان آن را سبک ترین فعل فارسی بهحساب آورد ،ولوی بوا ایوون وجوود مویتوو وان در
ه نشینی های متفاوت برخی را سبک تر از دیگری دانست فعول هوایی چوون تعهّودکردن،
ایجاد کردن ،فعل سبک «کردن» نسبت بوه افعوالی چوون «سوعی کوردن» و «آغواز کوردن»
دارای محتوای معنایی بیشتر می باشد برخی از افعا به گونه ای اسوت کوه وجوود و عودم
وجود فعول سبک هیچ توأثیری در معنوا نودارد ،موانند «پوورداخت کوردن» کوه موی تووان
بهصورت «پرداخت» یا «پرداختکرد» به کاربرد ممکن است این گونوه تاووّر شوود کوه
این افعا به دلیل اینکه به صورت مقولة تهی ه فعل و ه اس مویباشوند ،حالوت اسو
دارند و هنگامی که با «کردن» بهکارمیروند دارای معنای ک و بیش متفواوت مویباشوند و
در این موارد فعل «کردن» حذف نشدهاسوت موی تووان ادّعوا کورد کوه ایون وضوعیّت در
خاود افعالی چون «گذشوت» و « گذشوت کوردن» قابول توجیوه اسوت کوه ایون دو در
جمالتی مانند زیر کامالً متفاوت میباشد ولی درخاود «پرداخت کوردن» قابول توجیوه
نیست ()95
 )99ال  -او از ح ّ مسلّ خود گذشت
ب  -او از ح ّ مسلّ خود گذشت کرد
برخووی دیگوور از افعووالی نظیوور گذشووت کووردن عبوارتن وود از :خ ووریدکردن ،رسوویدکردن،
دریافتکردن ،نشست کردن
این نمونه افعا خاد فعل «کوردن» نیوز نموی باشود بلکوه در خاوود فعول سوبک
«زدن» نیز همین وضعیّت وجود دارد مانند «گشوتزدن» و «دیودزدن» ایون افعوا قبول از
اینکه وارد ترکیب شوند بهصورت فرا یند زیر به اس تبودیل شوده و سوسس وارد ترکیوب
شدهاند دادههای ( )92نمونة وارد شدن واژۀ «خرید» را در ترکیب نشان میدهد
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)92
[خرید] اس

ال [ -خ رید] فعل

[خرید کردن] فعل مرکّب

ب [ -خرید] اس [ +کردن] فعل سبک
 )95ال  -دولت معوقه های فرهنگیان را پرداخت
ب  -دولت معوقه های فرهنگیان را پرداخت کرد

دو جملة ( 95ال ) و ( 95ب) دارای معنایی کامالً برابر میباشد ایون نشوان مویدهود
که این فعل از طری فرا یند فوق بهدست نیامده است فعل در دو جملوة فووق بوهصوورت
«پرداخوت» از ماودر «پورداختن» و «پرداخوتکورد» از ماودر «پرداخوتکوردن» سواخته
شده است؛ بنابراین می تووان فعول سوبک «کوردن» را روی یوک پیوسوتار بوهصوورت زیور
معرفی کرد
 )91کارکردن
پیوستارهای باال باید براسا

تعهدکردن

آغازکردن

پرداختکردن

محور عمودی (جانشینی) نشوان داده مویشود کوه بوهدلیول

صرفهجویی به صورت افقی نشان داده شدهاست
 - 1 - 9مراتب سبک شدن یک فعل خاص با توجّه به همنشینها
فعل سبک در افعا مرکّب فارسی نسبت به ه نی ز به یک نسبت از معنای واژگوانی تهوی
نمیشوند برخی از این افعا واژگانی تر و برخی نیوز دسوتوری ترنود فعول «خوانودن» در
بین افعا فوق کمتر از بقیّ ه از معنا تهی شده است چرا که در مجموعه افعا مرکّبوی کوه
فعل سبک آنها فعل «خواندن» است کمتور نقشوی شودهاسوت افعوالی چوون «خووردن» و
« گذاشتن» در مراحل بعدی قرار می گیرنود ،چورا کوه در افعوالی چوون «کتوکخووردن» و
« غاّهخوردن» تا حدودی از معنوا تهوی شودهاسوت افعوالی چوون «داشوتن» و «دادن» در
رتبه های بعدی قرار می گیرند افعالی چون « گرفتن» در مرحلة بعد از این قورار موی گیورد
فعلی چوون «زدن» (زنوگزدن ،تلفونزدن) بوو ه نسوبت بیووش از بقیّوه سوبک شودهاسوت
سبک ترین فعل در افعا سبک فارسی فعل «کردن» میباشود کوه تقریبواً بوهطوور کامول از

فعل سبک در افعا مرکّب فارسی 33/

معنا تهی شده است و در حالتی که عنار دیگری بتوانود نشوانه هوای تاوریفی را برخوود
حمل کند (مانند پرداختن و پرداختکردن) ،تهیبودن کامل این فعل آشکار میشود
موی تووان بوهصوورت

سبک شدن جزء فعلی در افعا مرکّب فارسی را بر ایون اسوا
پیوستار زیر نشان داد
 )98خواندن خوردن /گذاشتن

داشتن /دادن

گرفتن

کردن

زدن

میزان سبک شدن افعا سبک فارسی را می توان بهلحاظ جانشوینی عناور غیور فعلوی
در هر فعل مرکّب ،روی محور عمودی (محوور Yیوا محوور جانشوینی) و میوزان سوبک
شدن افعوا سبک در افعوا مرکّب در مقوایسه بوا هو روی محوور هوو نشوینی (محوور
 )Xبه صورت زیر نشان داد
)97
سیلیزدن
ضربهزدن
دستزدن
خواندن

خوردن

داشتن

گرفتن

درزدن

کردن

حقّهزدن
مثا زدن
اتوزدن
با توجّه به تحلیلی که ارائه شد مشخّص شد که هریک از افعا سوبک در هو نشوینی
با عناصر به یک نسبت سبک نمیشود بهنظر مویرسود کوه تقریبواً هرچوه بوه دو انتهوای
محور افقی نزدیک می شود دگرگونی فعل سبک کمتر میشوود فعولهوای «خوانودن» در
انتهای سمت راست و «کردن» در انتهای سمت چپ کمترین تنووّج را دارا مویباشوند بور
این اسا

می توان نموودار فووق را بوهصوورت ( )93بازنویسوی کورد نگارنوده بوهدلیول

شباهت این طرح با بادبادک ،این طرح را اصطالحاً طرحِ «بادبادکی» نام نهادهاست
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 )93طرح بادبادکی
سیلیزدن
ضربهزدن
دستزدن
خواندن

خوردن

داشتن

گرفتن

در زدن

کردن

حقّهزدن
مثا زدن
اتوزدن

آخرین بحثی که الزم است درخاود سبک شدن فعل سبک صوورت گیورد ،نحووۀ
جایگزینی افعا سبک در فعل مرکّوب اسوت برخوی از افعوا سوبک خوود دارای جفوت
معاد می باشند که این افعوا صورف نظور از هرگونوه محودودیّت جوایگزینی جوایگزین
یکدیگر می گردند از جفت های معاد می توان به «شدن» « /گشوتن»« /کوردن» و «نموودن»
اشار ه کرد این نمونه از جایگزینی هیچ گونه رابطهای با میوزان سوبک شودن فعول نودارد
نوج دوّم از جوایگزینی افعوا سوبک در افعوا مرکّوب  ،جوایگزینی فعول سوبک «دادن» و
«یافتن» می باشد در این جایگزینی ظرفیت دو فعل سبک متفاوت مویباشود نووج سووّم از
افعوا جوایگزین ،حوالتی اسوت کوه دو فعول سوبک در حالوت واژگوانی قابول جووایگزین
نمی باشند ولی در حالتی که به عنوان فعل سبک بهکارمیروند ،قابول جوایگزین مویباشوند؛
مانند فعل «زدن» و «کردن» که در حالت واژگانی دارای کاربرد متفاوت میباشوند ولوی در
حالت فعل سبک کاربرد یکسان دارند (اتووکردن /زدن) ،تلفونکوردن /زدن ،ایون نمونوه از
افعا جایگزین بهلحاظ ظرفیت یکسان می باشوند آنچوه کوه در بحوث فعول سوبک قابول
بررسی می باشد بیشتر این نوج از جایگزینی می باشد اگرچه بررسوی دقیو آنهوا پوژوهش
دیگری را می طلبد ولی با توجّه به موضوج این پژوهش می توان اذعوان کورد کوه کواربرد

فعل سبک در افعا مرکّب فارسی 101/

این جایگزی نی با بسامد کاربرد و همچنین سبک شدن فعل ارتبواط مسوتقی دارد بوه ایون
معنا که هرچه فعول سوبک تور مویشوود و بسوامد آن نیوز افوزایش موی یابود ،امکوان ایون
جایگزینی نیز بیشتر میشود
 - 0نتیجهگیری
این بررسی نشان موی دهود کوه فعول سوبک فارسوی در افعوا مرکّوب ،بوهلحواظ معنوایی
وضعیّت ناپایداری در محورهای ه نشینی و جانشینی دارنود در محوور جانشوینی بسوته
به عنار غیر فعلی به نسبت های متفاوتی از معنا تهی میشود این خوود نشوان مویدهود
که هر گونه تحلیلی از افعا سبک فارسی بدون لحاظکردن همة ویژگی های عناور غیور
فعلی غیر قابل دفاج می باشد این بررسی همچنین نشان میدهد کوه افعوا سوبک فارسوی
به یک نسبت از معنا تهی نمیشوند برخی حالتی واژگانی ،برخوی نیموهواژگوانی ،برخوی
نیمه نقشی ،برخی نقشی دارند این بررسی نشان میدهد که فعولهوای مرکّوب فارسوی بوا
انضمام آغاز و به تدریج ترکیبی میشوند بر این اسا

پدیدۀ ترکیوب و بوه تبوع آن فعول

ال
سبک در افعا مرکّب یک فرا یند تودریجی اسوت کوه از انضومام آغواز و بوه فعول کوام ً
نقشی که صرفاً محمل عناصر تاریفی زمان و شوخص مویباشوند ،خوت مویشووند ایون
پژوهش نشان می دهد که جایگزینی فعل سبک با فعل سبک ه ظرفیت ،بوا میوزان سوبک
شدن فعل رابطة مستقی د ارد ،بوه ایون صوورت کوه هرچوه فعول سوبک تور باشود امکوان
جایگزینی بیشتر است به این صورت که فعل سبک «زدن» در شرایطی که از معنوا تقریبواً
تهی شده باشد ،با فعل «کردن» قابل جایگزینی میباشد
در این پژوهش طرحی موسوم به طرح بادبادکی ارائه شد که میزان سوبک شودن فعول
سبک فوارسی در دو محور افوقی (ه نشینی) و عموودی (جانشوینی عناور غیور فعلوی)،
به تاویرمیکشد
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