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Abstract  
The present study examines the prevailing current prefixed verbs in Persian within framework of 

construction morphology and its interaction with semantics. It examines the compositionality of 

meaning in the prefixed verbs and the effect of meaning on the construction of these verbs. For 

this purpose, after collecting the prefixed verbs in the syntactic valency lexicon for Persian Verbs 

(Rasooli et al., 2011), they were categorized according to the formal and semantic differences; 

then each of the verbal prefixes was separately analyzed and for each one, a general schema was 

presented that has different subschemata. The analysis of the data shows that these verbs do not 

have compositional meaning and the meaning of many verbal prefixes have changed over time. 

And, lexically, the verbs with these prefixes are treated as simplex. In addition, for all the 

prefixed verbs, a general scheme was suggested that according to their prefix, each group of 

verbs was considered as a subschema of this general scheme. 
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 پژوهشی -علمی مقالة 

 ساخت صرفمنظر افعال پیشوندی در زبان فارسی از بررسی

 2اسما نامداری ،1خورشیدسحر بهرامی

 .سی، دانشگاه تربیت مدرسشنادانشجوی دکتری زبان -2. دانشگاه تربیت مدرس ،شناسیاستادیار گروه زبان -1

 22/11/1291 پذیرش:  22/9/1291 دریافت:

 چکیده

آن باا معناشناسای پرداتتاه و    سااتت و تعاما     صرف ۀانگار به پیشوندهای فعلی رایج در زبان فارسی در چارچوب پژوهش حاضر

پا  از   بارای نیا  بادیا مد اود     ت.ده اسا کار ثیر معنا بر سااتت ایاا افعاال را بررسای     أپذیری معنا در افعال پیشوندی و ت ترکیب

هاای صاوری   ه به تفاوتبا توجّایا افعال (، 2111، دیگراندر پیکرۀ دادگان افعال فارسی )رسولی و  ازهای پیشوندی  فع  آوری جمع

کاه دارای  ی ای کل ا وارهطاور جداگاناه تیلیا  و بارای هریاا طار       ساس  هریاا از پیشاوندها باه     شادند  بنادی   و معنایی طبداه 

و تعاداد   پاذیر نداشاته  موارد معنای ترکیاب از که ایا افعال در بسیاری  اددنشان  هاتیلی  داده .شدارائه  ،های مختلف بود واره  زیرطر

سااده   ۀصاورت واژ هاای دارای ایاا پیشاوندها، باه    زیادی از پیشوندهای فعلی در طول زمان تغییر معنا داده و ازنظر واژگانی نیز فع 

ه باه ناو    ی درنظرگرفته شد که هار گاروه از افعاال باا توجّا     ای کل وارهۀ افعال پیشوندی طر همبرای  ،بر ایا نافزو  شوند تیلی  می

 د.شوی میسوب میوارۀ کل ای از ایا طر واره ، زیرطر موجود در آنپیشوند 

 واره.شناسی، طر پیشوند، فع  پیشوندی، صرف ساتت، معنی: هاکلیدواژه
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 مهمقدّ -1

باه   یوندیشا شادن پ با اضافه هاایا فع است.  پیشوندفعلی آن  ، فعلی است که عن ر غیر1فع  پیشوندی

 ریختا، فرارسیدن، وررفاتا فرورآوردن، درآمیختا، دآمدن، زباشوند  مانند ای ساده ساتته میهآغاز فع 
 2پاذیری معناایی  باه بررسای ترکیاب   پایش رو  در پاژوهش   (.21: 1211تاله و دیان، )رضایتی کیشهو... 

ایاا  حاضار   نوشاتار . پرساش اصالی   شودتته میرداپهای ساده فع  بهیشوندهای فعلی پ هنگام ات ال به

ظار  درن 2هاای اصاایحی  ها را جزء سااتت پذیری معنایی دارند یا باید آناست که آیا ایا افعال ترکیب

بارای ایاا    .مراتبی ایا افعال در ذها گویشوران زبان فارسی چگونه استو اینکه ساتتار سلسله  رفتگ

شاام    2فصار  ،در ایا چاارچوب نظاری  . شدندبررسی  2منظور ایا افعال در چارچوب صرف ساتت

  ایاا  هاا اسات  سااتت درونای آن   هاا و ماالعاۀ   صورت و معنای واژه بیاموجود  3مند نظاماباۀ ردرک 

شاوند   هاایی کاه تکواژهاا سااتته مای      ( و روش1)ت اریف  1های عناصار واژگاانی   با صورت مندی نظام

کاه  حاالی اسات. در  11و ترکیب 11تی شام  دو فرایند اشتداقطور سن ( مرتبط است. صرف به9سازی واژه)

هاای گونااگون از یاا     12واژه شام  آمیختگی دو یا چند تکواژ آزاد است و به پیادایش صاورت   ،ترکیب

(. در صارف  22: 2111، 12باوی انجامد، ندش اصلی اشاتداق سااتت تکواژهاای جدیاد اسات )      واژه می

نماادیا   هر واحد واژگاانی، واحادی   ،آن را ارائه داد 2111شناسی هلندی، در سال زبان بوی،ساتت که 

نامناد و هار   مای  12ساتتآن را  وشود که دارای جفت صورت و معنی است ی میدر ذها اه  زبان تلد 

 د.  سازها متمایز میکه آن را از سایر ساتت داردهایی ویژگی ،ساتت

های ماورد نظار از پایگااه دادگاان     بنیاد است و دادهتوصیفی و پیکره –تیلیلی  حاضرروش پژوهش  

همچنایا، بارای     12آوری شاده اسات  جمع (2111، دیگران)رسولی و  افعال زبان فارسیرفیت نیوی ظ
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2. semantic compositionality 
3. idiomatic expression  
4. construction morphology  
5. morphology 
6. systematic 
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8. inflection 
9. Word-formation 
10. derivation 
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12. Word-form 
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فرهناگ  (، 1221)دهخادا   ۀناما لغت(، 1211)انوری،  فرهنگ جامع سخاها ازنظر معنایی از بررسی داده
 ( استفاده شده است.  1211) فرهنگ فارسی عمید( و 1232) معیا

، اناد شاده  1شادگی یناد واژگاانی  اکه دچاار فر عال پیشوندی را دسته از افها، آن یند تیلی  دادهادر فر 

ها افزودن پیشاوند، باعاا افازایش معنای شاده      که در آن شودپرداتته میحذف کرده و تنها به مواردی 

کنناد کاه بار اثار آن معناای واژه دیگار       ساده فرایندی را طی مای  های غیرواژه ،شدگیاست. در واژگانی

سااده   غیار  شادگی معناای واژۀ  فرایناد واژگاانی  در  ،تار بیانی سادهبه  (211: 2119، 2نیست )لیبر 2ترکیبی

 2اصاای  تا عناصر آن واژه نیست. چنیا برداشتی از ایا مفهوم شباهت بسایاری باا   حاص  معنای تا

شدگی در برتای افعاال پیشاوندی سابب شاده اسات کاه        توان گفت فرایند واژگانیتا آنجا که می ،دارد

 نناد. کی تلد ا  سااده  ایهواژ نساا و باه  شاده تثبیات  یایا گروه از افعال را همچون اصایح زبانانفارسی

عباراتی حااوی یاا واژه یاا بیشاتر کاه      »گویند ( در تعریف اصای  می211: 1992ران )دیگو  2نانبرگ

ن را که معنای آ  است ساتتاری اصای پ ، «. شان فرق دارددهندهها با معنی اجزاء تشکی آن عنی ک  م

پایش  در پژوهش  ،همیا تعریف اساسبر  لذا (399: 2111، 3توان از معنی اجزای آن دریافت )گیب نمی

 شوند.مواردی که ساتت اصایحی دارند، از تیلی  حذف میرو 

فعا  پیشاوندی زباان فارسای در      ۀدهد که تاکنون پژوهشای درزمینا  شده نشان میهای انجامبررسی 

هاا، فعا  پیشاوندی در    گرفته است. با ایا حال، تعادادی از پاژوهش  چارچوب صرف ساتت صورت ن

 .  شودتته میها پردافی آناتت ار به معر اند که بهدهکرزبان فارسی را بررسی 

پرداتتاه اسات.    یفارسا  زباان  در هاای پیشاوندی  فع  تاریخی و تیلیلی ( به بررسی1213طاهری ) 

 ۀایاا ناو  افعاال از دور   نویسنده معتداد اسات کاه     .اردها دتی به ایا ساتتنگاهی سن  یادشدهپژوهش 

ویژه در زبان فارسای دری، رو  ها در زبان، بها بسامد آناند، امّه امروز در زبان فارسی رایج بودهباستان تا ب

فعلی گروه فعلای را   ر غیرپیشوند ایا افعال که عن دارد که همچنیا عنوان می یوبه کاهش بوده است. 

کیاد  أگااه تدویات معناا و ت     دهدت را نشان میسمت و جهت حرک مفهوم هعمدطور به، دهدتشکی  می

 کناد. رساند و گاهی نیز در افزایش یا ایجاد معنای جدید در گروه فعلی، ایفای ندش مای وقو  فع  را می
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م ید یاا ماتمّ  ل، جای تود را به قپیشوند در ایا دسته از افعال، در مسیر تیوّگیرد که او در پایان نتیجه می

   فعلی اسم و صفت در جمله داده است. یا عن ر غیر

( به بررسی پیشوندهای فعلی و انوا  آن در فارسی باساتان و میاناه   1211و دیان ) تالههکیش رضایتی 

پردازناد و  های چهاارم و پانجم هجاری مای    پرداتته، سس  به استخراج پیشوندهای فعلی متون نثر قرن

های پیشوندپذیر، دوپیشوندی، و میزان کاربرد هریاا  ها و همچنیا فع و جایگاه آن، معنی پیشینهدربارۀ 

هاای    پیشاوندهای فعلای و فعا    هاا، تناوّ  اند. براساس پاژوهش آن از پیشوندها با فع  ساده بیا کرده

 کاه طاوری تار باوده، باه   مراتب افزونپیشوندی در متون فارسی ایا دوره، نسبت به زبان فارسی امروز، به

 اند.  های ساده، شک  پیشوندی نیز داشتهفع  بیشتر

و باا مدایساۀ ایاا    پرداتتاه   1( به بررسی فع  پیشوندی در چارچوب دستورسااتت 1292نامداری ) 

ب ل مرک ا افعا ال نیاز همانناد   افعا اب به ایا نتیجه رسیده است که ایا ناو   های ساده و مرک افعال با فع 

ی را عن ری واژگانی تلد ا  هاتوان آند و نمینفرد تود را دار ربههای منیکه ویژگی هستند هاییاتتس

هاای مختلاف، رفتاار نیاوی متفااوتی      ت  زیرا در موقعیّاندذتیره شده یواژگان ذهن فهرستکرد که در 

گوناه  ایاا  نیاز  گااهی  هالبت ا  ،ناد امانند یا عن ر واژگانی د ونکنو گاهی مانند افعال ساده عم  می دارند

  ی برای رفتارهای نیوی گوناگون فع  پیشوندی، تعییا کرد.مشخ  توان قاعدۀنابرایا، نمیب  ندنیست

 صرف ساختانگارۀ  -2

 طاور کاه از نامشاان   هماان  .اسات ( 1993) 2گلدبرگ دستور ساتت صرف ساتت انگارۀ شالوده و بنیان

ماالعااتی   تت دامناۀ ایا تفاوت کاه در صارف ساا   ند، با استوار ساتتبر مفهوم هر دو نظریه آید، برمی

یعاات معناایی، نیاوی و آوایای متفااوت و      ها هساتند کاه اط   ایا ساتت ،. درواقعبه واژه استمنی ر

ها با واژگاان در ایاا اسات کاه ماوارد واژگاانی       ا تفاوت آنامّ  کنند   مییکدیگر مت را بهاتتیاری واژه 

و  2ای واره ، طار  2ادی باشند و هم صوریتوانند هم بنیها میکه ساتتهستند، درحالی 2جوهری بنیادی/

 9و قاراردادی  1ای دلبخاواهی هاا تاا انادازه   ها نیز مانناد نشاانه  (. ساتت233: 2111، 1)کرافت 3ساده غیر
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هاای  شاود و تفااوت میاان سااتت    هستند. در دستورساتت، تمایزی میان واژگان و نیو گذاشاته نمای  

-صاورت واجای آن   1بودگی صگی درونی و نیز مشخ پیچیدمیزان های نیوی تنها در واژگانی و ساتت

 (.13: 2112هاست )گلدبرگ، 

باوی   بااور پردازد. بههای زبانی در ساح واژه میبیا صورت و معنی ساتت ۀصرف ساتت به رابا 

دساتوری   ۀانگاار های صرفی تواهد بود. ساتت، چارچوبی مناسب برای تیلی  صرفچارچوب نظری 

 –ای اسات کاه حاصا  امتازاج صاورت      ستی از واحدهای نماادیا غیرسااده  ، فهریا صرفی مورد نظر ما

هاا تنهاا از طریای پیچیادگی     شود کاه در آن واژه هر سخنگویی ذتیره می ر حافظۀدش است و دعنی/ نم

 واحدهای نماادیا  مند نیست وساتت ،شوند. ایا فهرستهای دستوری متمایز میشان از ساتتدرونی

 2مراتاب تاوارثی  ند تا فهرست. عناصر در ایاا فهرسات ازطریای سلساله    اندشبیشتر شبیه  موجود در آن

هار   ،(. براسااس ایاا دیادگاه   213: 1993، 2و لمبرشات  2هم مرتبط هساتند )ماایکلز  الگوهای عمومی به

هاا را  های معنایی، کاربردی و نیوی مختص به تاود اسات و ایاا ویژگای    ساتت دارای برتی ویژگی

 م دانست.  دود و منظ توان حاص  قواعدی مینمی

کافی نیسات و در ایاا دساتور،     ییمعنا اها تنها از جهت صوری یبررسی ساتت ،براساس ایا نظریه 

هاای  هاا و سااتت  شوند. صرف ساتت باا واژه می تبییاهای ساتتی وارهوسیلۀ طر الگوهای صرفی به

شاده یاا عباارت    یا مورد واژگانی ذتیرهها را یا مانند تر از واژه مانند هم رفتار کرده و درواقع آنبزرگ

 (.111: 2119گیرد )گلدبرگ، شده درنظر میذتیره

هاای معناایی   نیاو، صاورت، واژگاان و ویژگای     ۀبهتار از راباا   یدرکارائۀ هدف اصلی صرف ساتت 

هاای  هاا و اشاتراکات ساازه   کند که در آن تفااوت های پیچیده است. ایا نظریه چارچوبی فراهم می واژه

 گوید:  ( می111: 2111بوی ) .شودمی تبییاهای ساح گروه ژه و سازهساح وا

)الگوهاای(   هاای 2وارهطر  وسیلۀسازی بهای از صرف است که در آن واژهصرف ساتت نظریه»

در [ .گیارد مراتبی مورد بررسی قرار میصرفی در درجات مختلف از انتزا  در یا واژگان سلسله

هایی انتزاعی درنظار گرفات کاه    وارهعنوان طر توان بهزی را میساالگوهای واژه ]صرف ساتت

دهاد.  مند میان صورت و معنی تعمیم میسادۀ موجود را با همبستگی نظام های غیرواژه ۀمجموع
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 «توانند تلی شوند.سادۀ جدید می غیر هایکنند که چگونه واژهص میها مشخ وارهایا طر 

 در صرف ساخت 1واره  رحو زیرط واره واژگان، طرح -2-1

واژگاان اسات کاه دارای سااتتاری      ،شودپرداتته میصرف ساتت به آن  در انگارۀیکی از مفاهیمی که 

سااده باا معناای     ی غیار هاا  ژه هاای سااده، وا    ای از تماام واژه  مراتبی است. واژگان انباره مند و سلسله نظام

 برای یا سااتت زباانی یعنای آن    بودنیعادّ غیر. است ای و واحدهای چندواژه 2یعادّ غیر قراردادی یا

. اردساس بذهاا   یارد و باه  گبفرا آن را بایاد گویشاور  بینای دارد کاه    پایش  قابا   هایی غیار  ساتت ویژگی

، بلکاه در  ها با معنای بنیادیا نیستند   از واژههای ثابت متشک  ای از جمله ای مجموعه های چندواژه عبارت

هاای   ها در واژگان جزیاره  دیگر آنکه واژه مسئلۀند. اری نیوی متفاوتپذی اافپذیری و انع ترکیب درجۀ

گاان وجاود داشاته باشاد، بلکاه      ژها در واگونه نیست که هر واژه مستد  از دیگر واژهو ایا ا نیستندمجز 

 ای از روابط باهم ارتباط دارند. در شبکه هاواژه

 بنیااد معااوف   واره  به رویکرد طار   اضرپژوهش ح ،سازیواژهن رویکردهای بررسی الگوهای ایماز  

هایی در سااح قواعاد،    ها است، نه تعمیم یابی به تعمیم بنیاد دست واره های رویکردهای طر  است. تیش

هاا عناصاری    واره رند، طر هایی متغیّ رویه ،که قواعد ساتتی. درحالی وارۀ هایی در ساح طر  بلکه تعمیم

پاذیری   ها برای زایایی، تیلیا   واره اند. به ایا ترتیب، طر   های متنوّ 2هستند که شام  شکاف 2واحدمانند 

رواباط صاوری و    ۀوسایل  هاا باه   واره اناد. طار    درنظار گرفتاه شاده    ساازی واژهقیت در و همچنیا تی 

ها که در سااو    واره ها و زیرطر  واره چندبعدی از طر  ۀاند  شبک هم مرتبط شدهمراتبی معنایی به سلسله

هاای   واره طر  یعاتِاط  ،تر موجود در ساو  پاییا های واره اند. طر  ب شدهبودگی مرت  صشخ مختلف م

هاای   بنیااد، انگااره   برناد. در مدایساه باا رویکردهاای قاعاده      باه ار  مای  یا باالدستی تود را  2فراشمول

کاه  . درحاالی گذارناد  ناش زباانی صایه مای    از دا 1ای حاوزه  و غیار  3نگرانه ک  یبنیاد بر برداشت واره طر 

بنیااد باا    واره هاای طار    کنند، انگارهمرز میکمی را بیا دستور و کاربرد حفظ می ،بنیاد رویکردهای قاعده

رویادادهای واقعای    کنند که داناش زباانی از تجرباۀ    میسازگار هستند و فرض  1رویکردهای کاربردبنیاد
                                                                                                                                                          
1. subschema 

2. idiosyncratic 

3. unit-like 

4. slot 

5. superordinate 

6. holistic 

7. non-modular 

8. usage-based 



 21ساتت /صرف منظر افعال پیشوندی در زبان فارسی از بررسی

 (.  39 :2112 شود )بوی، های اجتماعی پدیدار می تکاربردی در موقعیّ

شوند. ایا فرایند کاه   های انتزاعی فراگرفته می وارهها براساس طر  ای از داده در ایا رویکرد مجموعه 

ناام دارد. چاون ایاا     1وارهوحدت طر شوند و نه قیاس،  ها ساتته می واره  های جدید براساس طر  واژه

 اسات کاه در آن   2ای ی شابکه ا انگااره دت درحدی اند، ایا رویکرد ها وابسته ها به ارتباط بیا واژه واره  طر 

. ایا نگاه، همچنیا، باه  دارد ذهنی ها در واژگان بیا واژه موجود ارتباط در فهمِ یندش مهمّ، شبکهمفهوم 

های موجاود   واژه های بیا مجموعۀ جدید به انتزا  های واژه 2ابدا  نیز شهرت دارد، زیرا 2رویکرد انتزاعی

 (.2-12 :2111، بویزبان بستگی دارد ) ها در واژگان یا واژه و صورت

ی شاوند  تلد ا واژه هایی در سااح   ساتت مثابۀ توانند به ساده می های غیر صرف ساتت واژه در انگارۀ 

هاایی هساتند کاه    نموناه هاا   ایا سااتت  عبارت دیگر،به  کنند می 2سازی های صرفی را نمونه که ساتت

 .آیناد پدیاد مای  دهناد،   نشاان مای  معنای را   - ناد صاورت  م هایی که تناظرهاای نظاام   واره  طر  وسیلۀ به

دهناد    مراتبی با ساو  متفاوتی از انتزا  را شک  مای  های ساتتی بخشی از واژگان سلسله واره طر 

ایا مفهوم از  ساده کمتریا میزان انتزا  را دارند. های غیر مراتبی[ هر یا از واژه ]در ایا نظام سلسله

و دسات یاابیم   سااده   غیار  هاای واژۀ  زیرمجموعاه  یی درباارۀ هاا  ا باه تعمایم  سازد ت صرف ما را قادر می

پساوند   ،بارای مثاال    (212: 2112 ،باوی ص کنایم ) های صارفی را مشاخ    ساتت نۀنگرا ک  های ویژگی

چسابد و  در زبان فارسی جزء پسوندهای پربسامد است که به ستاک حال افعاال مای  « اَنده»گرساز  کنش

مند بایا  و... . بدیهی است که براساس همبستگی نظام دونده، گوینده، شنونده حاص  آن اسم است، مانند

تواناد  هاای متناظرشاان، گویشاور زباان فارسای مای      و فعا   اساامی از ایا  ایمجموعه صورت و معنیِ

های جدیاد  سازی و تلی صفتوجود آورد که براساس آن به تعمیمای انتزاعی در ذها تود بهواره طر 

 بسردازد: معنی - صورتیا جفت متناظر با ا

1) [[V]i –ande]Nj ↔  [ iدهندۀ فع  انجام ]j 

معنی وجود تناظر بیا بازنمایی صوری و معنایی است کاه از طریای   واره بهپیکان دو سر در ایا طر  

دهاد   را نشان می یبینی ساتتهای مشترک قاب  پیشواره ویژگیشود. ایا طر نشان داده می 3نمایگیهم

                                                                                                                                                          
1. unification 

2. network model 

3. abstractive 

4. coinage 

5. instantiate 

6. co-indexation  
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 طارف و در ( ande-)در اینجا پساوند   ر )در اینجا فع ( و یا عن ر ثابتر یا سر پیکان، یا متغیّد که

، در قالاب ساازوکار   بناابرایا   ایا عناصر صوری متنااظر اسات  که با مجموعۀ قرار دارد معنایی  مداب  آن

 .  شودی میتلد  واره اصایحی ساتتی در ساح واژهایا طر  صرف ساتت

هاای  وارهطار   ،بران زباان رساازی در دساتور هساتند. کاا    قدرت تعمیم دهندۀها نشانرهوادرواقع، طر 

آورناد.  دسات مای  شوند، بهرو میهر روبصورت مکر ساده به های غیرانتزاعی صرفی را هنگامی که با واژه

 1فارض وراثات پایش  تاوان از طریای ساازوکارهای    های واقعی آن را میواره و مثالبیا یا طر  راباۀ

 ی نشان داد:  توب به

 
 ـَندهراثت پسوند (. درخت و1شکل )

هاای غیرسااده هساتند کاه حاداق       صارفی از واژه  یا قواعد درواقع الگوها هاواره، طر ایا براساس 

واره مشاتم  بار عن اری    د بخش صوری ایا طر شوطور که میحظه میدارای دو بخش هستند: همان

 صاورتِ تاوان باه  ر کاه ازطریای آن مای   یا واژه باشد و عن اری متغیّا   تواند تکواژاست که می (V)ثابت 

مراتبای را باا   هاا، بخشای از واژگاان سلساله    وارهگوناه طار   جدید دست یافت. ایاا  سادۀ غیرهای  واژه

هاای غیرسااده را کاه از    هاای جاامع واژه   هدهند و مشخ   میشکهایی در ساو  مختلف انتزا   تعمیم

 کند.  اپذیرند، بررسی مینهایشان اشتداقسازه

صرفی سه کاارکرد دارناد: نخسات     هایوارهتوان گفت طر ، میوارهطر  با چنیا برداشتی از مفهوم 

کنناد  اینکاه تعیایا مای    دوم  کنناد سادۀ موجود را بیان مای  های غیربینی واژههای قاب  پیشکه ویژگیآن

( و سوم اینکه باه واژگاان ذهنای    322: 1912، 2فوجود آیند )جکنداتوانند بههای جدید میچگونه واژه

هاا تدسایم   ب فهرست بدون سااتتاری نیساتند، بلکاه باه زیرشااته     زیرا کلمات مرک   بخشندساتتار می

 (.221: 1911، 2شوند )لنگکر می

 هاتحلیل داده -3

کناد کاه   ل مای وّها را متیا ها به افعال، معنی آنافزودن پیشونددر افعال پیشوندی  ،شد گفتهطور که همان
                                                                                                                                                          
1. default inheritance 
2. R. Jackendoff  
3. R. Langacker  
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 )رضاایتی و گاه با گسترش و تغییر معنی همراه بوده اسات   میدودشدن معنیل از دیرباز، گاه با ایا تیوّ

 ایآیی پیشاوندهای قاموسای و فعا  سااده    (. افعال پیشوندی حاص  کنارهم21: 1211و دیان،  تالهکیشه

شاوند و   ا  مای  تند که باه فعا  مت   آید. پیشوندهای قاموسی پیشوندهایی هسها میاز آن پ  هستند که

دهناد  (. ایا پیشوندها طبدۀ کلمه را تغییر نمی21: 1212تانلری، نات  گردند )باعا تغییر معنایی فع  می

فارسای کاه در    زباان  تاریا پیشاوندهای فعلایِ   (. مهم2: 1211و در دستور ندشی ندارند )نغزگوی کها، 

 .  -، ور-، فرو-، فرا-، در-، پیش-، پ -، بر-زباند از اعبارت ،ندشوبررسی میحاضر پژوهش 

 سابب پیشوندهای فعلی زبان فارسی با قرارگرفتا در کنار فع  ساده، گاه باعاا تغییار معنای و گااه      

ایاا   اداماۀ کنند. در شوند و گاه نیز اصیً تغییری در معنی آن ایجاد نمیشدن معنایی دیگر به آن میاضافه

. ابتادا افعاال   شاود ه مای داتتا پرها باا فعا  سااده    های فعلی در ترکیب آنبه هر کدام از پیشوند پژوهش

و بساامد هریاا از    شاود ه به بسامد آنها )از بیشتریا به کمتاریا( فهرسات مای   موجود در پیکره با توجّ

از  ،عاال معناای هرکادام از اف  . شاود داده میافعال در پیکرۀ مورد نظر درون پرانتز و درمداب  هریا نشان 

ماده  دسات آ  به ( و...1221) دهخدا ۀناملغت(، 1211)انوری،  سخا عفرهنگ جامای معتبر نظیر هفرهنگ

ن اسات کاه بارای    آسعی بار    شودمیتیلی  صرف ساتت  ۀها در قالب انگارسس  هریا از آن  است

 .شودای ارائه وارهها طر هرکدام از آن

 -بازپیشوند  -3-1

جزء پیشیا بعضی از افعال، کاه  »گونه آمده است: ایا -بازند یشو( برای پ1211) فرهنگ بزرگ سخادر 

هاای فارسای ماورد    ه به آنچه در فرهنگبا توجّ« .آیدکید می، ازنو، یا برای تأداًمعنی دوباره، مجدّاغلب به

فعا  اسات کاه از ایاا      32شوند، آغاز می بازهایی که با پیشوند استفاده در ایا پژوهش آمده، تعداد فع 

را همراه باا بساامد    فع  نوزدهرد نظر ما موجود است. ایا مو ۀها در پیکراز آن مورد نوزده، تنها مجموعه

 کنید:وقو  هریا در زیر مشاهده می

 (، 11) بازیاافتا (، 12) بازگردانادن (، 12) بازفرساتادن (، 21) بازداشتا(، 22) بازگرفتا(، 22) بازگشتا

 بازمانادن (، 1) بازشامردن (، 1) بازستاندن(، 1) بازرساندن(، 1ن )ندا(، بازتو1) بازآفریدن(، 9) بازایستادن

 (.  1) بازگفتا(، 2) بازنگریستا(، 2) بازتابیدن(، 1) بازپرسیدن(، ، 1) بازآمدن(، 1) بازنمایاندن(، 9)

تدسایم   ریا زها را به سه دسته به شر  توان آنها، میدر هریا از ایا فع  -بازه به معنای پیشوند با توجّ

 د:رک

برای تأکید بار انجاام فعا  یاا تکارار آن آماده        -بازها پیشوند هایی هستند که در آنل فع اوّ الف( دستۀ
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ایاا افعاال باه     وارۀ. طار  بازنگریساتا ، باازگفتا ، بازرساندن، بازتواندنند از: اها عبارتاست. ایا فع 

 صورت زیر است:

2) [bɑz - [V]i]j ↔ [ iانجام مؤک د یا تکراری فع 
1

]j 

هاا  اسات و در آن  عداب و  پا  معنای  ها بهدر آن -بازافعالی هستند که پیشوند  دوم های دستۀب( فع 

، بازفرساتادن ، بازساتاندن ند از اشود. ایا افعال عبارتنوعی جهت رو به عدب )زمانی یا مکانی( دیده می

گوناه  رت و معنای در ایاا  جفت صو دهندۀزیر نشان وارۀ. طر بازگشتا، بازگرداندن، بازآمدن، بازگرفتا

   افعال است:

3) [bɑz - [V]i]j ↔  [ iانجام رو به عدب )مکانی یا زمانی( فع  ]
2
j 

، بازیاافتا هاای   است، فع  فع  ۀانجام دوبارمعنی به -بازپیشوند  هاکه در آن هستندافعالی ( گروه سوم ج

کناد. در ایاا   نداش قیادی باازی مای    نوعی بهدر ایا ترکیب فعلی، بنابرایا   است بازتابیدنو  بازآفریدن

شود، بلکاه یاا معنای باه آن اضاافه      شدن پیشوند، معنی فع  ساده دگرگون نمیها، درواقع با اضافه فع 

 صورت زیر ارائه داد:توان بهها را میایا فع  وارۀاست. طر  دوبارهشود که همان معنی می

4) [bɑz - [V]i]j ↔  [ iیا تکراری فع  انجام دوباره ]
3
j 

همایا  قاب  تفکیا از فع  نیسات  باه   -بازاست که در آن معنای پیشوند  بازگشتادر ایا میان، تنها فع  

در حاال حاضار اها      شاود و شام  ایا فع  نمی گفتهپیشهای وارهیا از طر رسد هیچنظر میدلی  به

ناوعی دچاار   باه  یاا فعا   گاویی ا  ،عبارت دیگرکنند  بههمچون یا فع  ساده رفتار میایا فع   زبان با

هاایی  یند ایا باشد که در میان فعا  ارسد یکی از دالی  اصلی ایا فرنظر میشدگی شده است. به واژگانی

ه به آنچاه  با توجّ یا کاربرد و باالتریا بسامد است.شوند، ایا فع  دارای بیشترآغاز می -بازکه با پیشوند 

 ا افعال درنظر گرفت:  توان درتت توار  زیر را برای ایمی ،ه شدگفت

 
 -باز شوندیدرخت توارث پ (.2)شکل 

                                                                                                                                                          
1. TO Vi IMPRESSIVELY OR RECURSIVELY 
2. TO Vi BACKWARD 
3. TO Vi AGAIN OR REPETITIVE ACTION OF Vi 
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داریام، باا ساه معناای     با ایاا پیشاوند   که یا صورت  اینکه باوجود ،شودمیحظه میطور که همان 

 هستیم.   روروبهمتفاوت 

 -برپیشوند  -3-2

آید و معماوالً مفهاوم   بر سر فع  می»( آمده است: 1211) فرهنگ بزرگ سخادر  -بردر تعریف پیشوند 

هاایی کاه    های مورد استفاده در ایا پژوهش، تعداد فعا  ه به فرهنگبا توجّ« .کندجدیدی به آن اضافه می

ماورد بررسای ماا وجاود      ها در پیکرۀاز آن مورد 21است که تنها  مورد 91شوند، آغاز می -بربا پیشوند 

در متاون   تنهاا اناد و  عال کاربرد تود را از دست دادهبسیاری از ایا اف دهد کهت نشان میایا واقعیّ دارد.

شوند  لذا از آنجا که در ایا پژوهش بررسی تااریخی و درزماانی ماورد نظار نیسات و      تاریخی یافت می

ایاا  بسیاری از اند. ها حذف شدهه هستند، آن افعال از تیلی  دادهزمانی مورد توجّها فدط از منظر همداده

همیا دلیا   اند و بههددلی  همیا کاربرد فراوان، دچار چندمعنایی شاند و بهوانی یافته، کاربرد فرامورد 21

ها باقی ماند. در زیر افعاال پرکااربرد و موجاود در پیکاره     از آن مورددوازده از تیلی  حذف شده و تنها 

 د:شوترتیب بسامد از بیشتریا به کمتریا مشاهده میبه

 (، 1) برافشاااندن(، 3) برجهیاادن(، 9) برافااروتتا(، 11) برکناادن(، 13) برافراشااتا(، 22) برگزیاادن

 (.  2) بربستا(، 2) برتنیدن(، 3) برتاباندن(، 3) برافکندن(، 3) برنشاندن(، 3) برنشستا

ا مارتبط اسات و   معنی متفاوت امّا  بیستحرف اضافه نیز کاربرد دارد، تود دارای  مثابۀکه به -برپیشوند 

کند، بسیار دشاوار اسات. درواقاع، در افعاال     چه تغییر معنایی در فع  ایجاد می از ایا رو تشخیص اینکه

ای کاه باا آن   رسد و گویا معنی آن باا فعا  سااده   نظر نمیپیشوندی برداشت ایا معانی چندان راحت به

تاوان  دهد. با ایاا حاال، ایاا افعاال را مای     و واحدی واژگانی را تشکی  می شدهشود، آمیخته همراه می

 دسته تدسیم کرد:  دو معنایی به ظر ازن

، برنشساتا ناد از:  ااست که عبارت چیزی باالیِ، رویِ چیزیمعنی ها بهدر آن -برالف( افعالی که پیشوند 

 زیر نمایانگر چنیا برداشتی از ایا فع  پیشوندی است: وارۀ. طر برافراشتا، برنشاندن

5) [bar- [V]i]j  ↔  [ بر/ روی )چیزی( iانجام فع   ]
1
j 

 ،آشاکارتر  بیانیبه  دهددگرگونی رخ نمی شانها، در معنیشدن پیشوند به آناز اضافهپ  ب( افعالی که 

شاود. ایاا   ت بیشتری انجاام مای  شدّ گویی فع  با ،-برشدن ها با افزودشود، امّمعنای فع  ساده حفظ می

                                                                                                                                                          
1. TO Vi ON/UPON SOMETHING 
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. برگذشاتا ، برکنادن ، 1برگزیادن ، هیدنبرج، برتنیدن، برافشاندن، برافروتتا، برآشفتاند از: اافعال عبارت

 زیر را ارائه داد: ۀوارتوان طر برای ایا افعال می

6) [bar- [V]i]j ↔ [ باالتردرجۀ ت یا با با شدّ iانجام فع  ]
2
j 

گیاریم  نظار مای  در -بار پیشاوندی هماراه باا پیشاوند      که در درتت وراثت برای افعال اییکل  وارۀطر 

   صورت زیر است: به

 
 -بر(. درخت توارث پیشوند 3)شکل 

 -پسپیشوند  -3-3

 نُاه کاه  اسات   ماورد  (، چهاارده 1211) فرهنگ سخاشوند، در آغاز می -پ تعداد افعالی که با پیشوند 

ترتیاب از پربساامدتریا باه    فعاال در زیار باه   . ایاا ا اسات موجاود  ماورد نظار    ها در پیکارۀ از آن مورد

 اند:بسامدتریا فهرست شده کم

  (، 1) فرساتادن پا  (، 1) افتاادن پا  (، 1) کشایدن پا  (، 1) آوردنپ (، 9) زدنپ  ،(11) رفتاپ

 (.1) آمدنپ (، 2) گرفتاپ (، 2) دادن پ 

ای در ای نیاز دارد، دگرگاونی  تنهایی ندش اسمی، صفتی و حرف اضاافه که به -پ در ایا افعال پیشوند 

ی در ایاا افعاال   ئکند. از ایا نظر، اساتثنا ضافه میمعنی اصلی فع  ساده ایجاد نکرده و تنها معنایی به آن ا

ی ازنظار نیاوی نیاز تغییاری در تعاداد      هاا نیاز در پیکاره زیااد نباود. حت ا      دیده نشد و بسامد کاربرد آن

 ها را به دو دسته تدسیم کرد:توان آنمی 2از نظر گذرایی اامّ  دهدهای فع  رخ نمی موضو 

رساد ایاا ناگاذرایی را از    نظر مای هستند که به 2ناگذرا رفتاپ و  آمدنپ های الف( از ایا افعال، فع 

زیار را   رۀوااسات. طار    پشات و  عداب معنای  در ایا افعال به -پ اند. پیشوند فع  ساده به ار  برده
                                                                                                                                                          

است. از ایا جهت است که پیشاوند را در ایاا فعا  تأکیادی درنظار       کردنانتخابمعنی نیز به فرهنگ سخادر  گزیدنفع   -1

 ایم.گرفته

2. TO Vi INTENSELY OR IN EXTREME DEGREE 

3. transitivity 

4. intransitive 



 21ساتت /صرف منظر افعال پیشوندی در زبان فارسی از بررسی

 توان برای ایا افعال ارائه داد: می

7) [pas- [V]i]j ↔  [ iانجام رو به عدب فع  ]
1
j 

نوعی معنای ساببی در تاود   گذرا هستند و به افعال ره در قسمت )الف( بدیۀاشا غیر از افعال موردب( به

 صورت زیر است:ها بهآن وارۀدارند. طر 

8) [pas- [V]i]j    ↔  [ ط کسی یا چیزی( رو به عدب)توسّ iانجام فع  ]
2
j  

 :استصورت زیر ی ایا افعال و درتت توار  آن بهکل  وارۀطر 

 
 -پسوند درخت توارث پیش (.4)شکل 

 -پیشپیشوند  -4-3

ییا است. باا  ها نیز پاشوند، بسیار میدود و بسامد کاربرد آنآغاز می -پیشهایی که با پیشوند تعداد فع 

ها تواهیم پرداتت. تعداد ایا افعاال  مورد بررسی ما وجود داشتند، به تیلی  آن ایا حال چون در پیکرۀ

ها در پیکره وجود داشت که شام  ماوارد زیار   از آن مورد جپنبود که تنها  مورد چهارده فرهنگ سخادر 

 هستند:

 (.2) کشیدنپیش(، 1) تواندنپیش(، 3) آوردنپیش(، 12) گرفتاپیش(، 21) آمدنیشپ 

ای ایجااد  است که اغلاب در معنای اصالی فعا  سااده دگرگاونی       روهروبو  جلومعنی به -پیشپیشوند 

زیار را بارای ایاا ناو  فعا  پیشاوندی ارائاه         وارۀکند. طار  افه میکند، بلکه تنها معنایی به آن اض نمی

 دهیم: می

9) [piʃ- [V]i]j    ↔  [ رو به جلو iانجام فع  ]
3
j  

بر حفظ معنی اصلی تود، در آن باا دگرگاونی معناایی فعا       افزون آمدنپیش فع  ،ا از میان ایا افعالامّ

در ایا فع  از فعا  سااده جادا نیسات و      -پیشنای است و مع دادنرخمعنی رو هستیم، که بههساده روب

بارای   بااال  وارۀدر ذها اه  زبان ذتیره شده است  بنابرایا طار   شدهتثبیت واژۀ صورت یادرواقع به
                                                                                                                                                          
1. TO Vi BACKWARD 
2. TO Vi SOMETHING OR SOMEBODY BACK 
3. TO Vi SOMETHING FRONT 
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 زیر را ارائه داد: وارۀتوان زیرطر کند. برای ایا فع  میایا فع  صدق نمی

10) [piʃ- [ɑmadan]Vi]j    ↔  [ افتادن فاقات  ]
1
j 

 ها است:های آنوارهو زیرطر  باالتمام افعال  تت توار  زیر دربرگیرندۀدر

 
 -پیشدرخت توارث پیشوند  (.5شکل )

 -درپیشوند  -3-5

است و در زبان فارسای   دات و  درون آن 2سرنموندارای معانی متفاوتی است که معنی  در حرف اضافۀ

سازد. تعاداد   های ساده، فع  پیشوندی میاز فع  ندش پیشوندی نیز دارد. ایا پیشوند در ترکیب با برتی

بایش از صاد ماورد اسات کاه تعاداد        فرهنگ سخاآمده است، در  -درها پیشوند افعالی که پیش از آن

ترتیاب از بیشاتریا باه کمتاریا بساامد      رد که بهامورد بررسی ما وجود د ها در پیکرۀاز آن مورد چهارده

 :اندشدهفهرست 

 (، 11) درگاارفتا(، 12) درگذشااتا(، 12) دررفااتا(، 11) درافتااادن(، 22) فتادریااا(، 22) درآوردن

 درافکنادن (، 1) درآمیخاتا (، 1) درنوردیدن(، 1) درآویختا(، 1) درانداتتا(، 9) درکشیدن(، 9) درماندن

 .  دررسیدن(، 1)

 :شودمیحظه می -دردو گونه پیشوند  ،های باالت در دادهبا دق 

دهد  به ایا معنای کاه یاا    ها تغییر رخ میشدن پیشوند در ظرفیت نیوی آنضافهاز ا پ الف( افعالی که 

 ند از:اشود. ایا افعال عبارتها اضافه میشود و یا به تعداد آنهای فع  کاسته میاز تعداد موضو 

 درافکندن، درانداتتا، درگرفتا، درافتادن. 

 زیر را ارائه داد: ۀوارتوان طر برای ایا افعال می

11) [dar- [V]i]j ↔ [SEM]j   

                                                                                                                                                          
1. TO HAPPEN 

2. prototype 



 29ساتت /صرف منظر افعال پیشوندی در زبان فارسی از بررسی

 (1است.تفاوت مفع  اصلی با فع  پیشوندی  موضوعی)در جایی که ساتتار 

ه البت ا   شاود ایجاد نمی شانها تغییری در ظرفیت نیویبه آن -درشدن پیشوند از اضافه پ ب( افعالی که 

تعاداد   ،در برتای ماوارد   ازیار   هاا هاست و نه ناو  آن معنی تغییر در تعداد آنتغییر در ظرفیت نیوی به

 ند از:اکند. ایا افعال عبارتها تغییر میا نو  آنکند، امّهای فع  تغییر نمیموضو 

 دررسایدن ، درآمیخاتا ، درنوردیادن ، درکشایدن ، درمانادن ، درگذشاتا ، دررفاتا ، دریاافتا ، درآوردن ،

 .درآویختا

 صورت زیر است:ایا گروه از افعال پیشوندی نیز به ۀوارطر 

12) [dar- [V]i] j ↔ [SEM]j  

 (2.فع  اصلی با فع  پیشوندی یکسان است موضوعیساتتار جایی که در )

 شوند:از نظر معنایی نیز ایا افعال به دو زیرشاته تدسیم می

رو هساتیم  مانناد   هها با تغییار معناا در فعا  سااده روبا     شدن پیشوند به آناز اضافه پ الف( افعالی که 

 .درافکندن، درآویختا، درانداتتا، درکشیدن، درگرفتا، درگذشتا، دررفتا، ندرافتاد، درآوردن

 توان ارائه داد:زیر را می ۀواربرای ایا گروه از افعال طر  ،با ایا وصف

13) [dar- [V]i]j  ↔ [SEM]j  

 (2.کندجایی که معنی فع  اصلی در درون فع  پیشوندی تغییر می )در

، درآمیخاتا شاود  مانناد   ن پیشوند، تغییری در معنای فع  ساده ایجاد نمیشداز اضافه پ ب( افعالی که 

 .  دررسیدن، درنوردیدن

 صورت زیر است:ایا افعال نیز به ۀوارطر 

14) [dar- [V]i]j  ↔ [SEM]i    

 (2.کند)در جایی که معنی فع  اصلی درون فع  پیشوندی تغییر نمی

اماروزه دارای بساامد    دریاافتا و  درآوردنشاوند، دو فعا    آغااز مای   -دراز میان افعالی که باا پیشاوند   

شادگی قارار   توان گفت ایا فع  نیز در روناد واژگاانی  می دریافتاکاربردی باالیی هستند. در مورد فع  

آن یعنای   ، زیارا فعا  ساادۀ   کنندی میتلد ساده  یفعلاه  زبان آن را همچون  رود کهسمتی میگرفته و به

                                                                                                                                                          
1. where the argument structure of Vi is not the same as the argument structure of Vj 

2. where the number of argument of Vi is the same as the number of argument of Vj 
3. where the meaning of Vi is changed in Vj 
4. where the meaning of Vi is permanent in Vj 
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تاوان  مای  بارای ایاا پیشاوند    ه شاد، ه به آنچه گفتا ه کاربرد میدودی دارد. با توجّر در گفتار زورم یافتا

 زیر را ارائه داد:درتت توار  

 
 -دردرخت توارث پیشوند  (.6کل )ش

 -فراپیشوند  -3-6

در  اسات. در تعریاف ایاا جازء     مااورا و  فاوق ، باالمعنی اسم نیز کاربرد دارد، به مثابۀکه به -فراپیشوند 

 بار ، باا معنای  جای یا بهگونه آمده است: جزء پیشیا برتی از افعال است، که معموالً بهایا خافرهنگ س

 21شاوند، در فرهناگ ساخا    شود. تعداد افعالی که با ایا پیشوند ساتته میکار گرفته میها بهو مانند آن

 است:میدود به سه فع   ،ا در پیکرهبود، امّ مورد

 (.12) فرارسیدن(، 13) فراتواندن(، 22) فراگرفتا 

معنا بارای صاورت   یا ا یافتیابد که تیش برای گاهی معنای پیشوند در افعال پیشوندی چنان تغییر می

اسات، ایاا    شادن نزدیاا معنای  که به فرارسیدنبرای مثال در فع    رسدنظر میها، بیهوده بهمشترک آن

بناابرایا،    یاباد در کنار فع  است که معنی می نیست و درواقع بریا  بایا  وراو  فوقمعنی پیشوند دیگر به

تاود دارای   فراگارفتا همچنایا فعا      اسات  2شدهصورت قراردادیندارد و معنی آن به 1معنای ترکیبی

، یاادگرفتا ناد از:  اگونه ارتباطی با یکدیگر ندارند. ایا معاانی عباارت  چندیا معنی متفاوت است که هیچ

ه باه بافات، ناو  و    ا روی دارای مدت  جداگانه هساتند و باا توجّا     از همیدربرگرفتاو « کردنفت ر 

ای جداگاناه  وارۀبنابرایا، هرکدام از ایا افعاال دارای طار     شودص میمعنای آن مشخ  ،هاتعداد موضو 

  دی نیاز هساتند  هاای متعادّ  وارهه به اینکه هرکدام معانی متفاوتی دارند، دارای زیرطار  هستند که با توجّ

 توان ارائه داد:می فراگرفتا های زیر را برای فع وارهل زیرطر برای مثا

                                                                                                                                                          
1. compositional 

2. conventionalized 
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15) [farɑ - [ɟereftan]Vi]j ↔ [یادگرفتا]1
j 

16) [farɑ- [ɟereftan]Vi]j ↔ [ کردنت ر ف ]
2
j 

17) [farɑ- [ɟereftan]Vi]Vj ↔ [دربرگرفتا]3
j 

 ی زیر را ارائه دهیم:ل کوارۀ توانیم برای ایا ساتت، طر حال می

18) [farɑ- [ɟereftan]Vi]j ↔ [SEM]j 
 صورت زیر است:نیز به فراتواندنفع   ۀوارطر 

19) [far- [ndan]Vi]j ↔ [ کردندعوت ]
4
j 

 زیر را ارائه داد: ۀوارطر توان مینیز  فرارسیدنه برای فع  البت 

20) [far- [residan]Vi ]j ↔ [ (شدن )زمانی تاصنزدیا ]
5 j 

 صورت درتت توار  زیر نشان دهیم:ها را بهوارها طر ای توانیم همۀحال، می 

 
 -فرادرخت توارث پیشوند  (.7)شکل 

 -فروپیشوند  -3-7

هاا یاا   آن گیارد و در هماۀ  تنها ندش پیشوندی دارد و پیش از اسم، فع  و صفت قرار می -فروپیشوند 

ساو و جهات    ۀدهناد عی نشاان نواست. معنی ایا پیشوند به زیرو  تیت، پاییامعنی مشترک دارد که آن 

شار  زیار هساتند کاه     شود. افعال موجود با ایا پیشاوند باه  فع  رمزگذاری میۀ وسیلکنشی است که به

                                                                                                                                                          
1. TO LEARN 

2. TO OCCUPY 

3. TO ENCOMPASS 

4. TO SUMMON 

5. TO APPROACH 
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 است:مورد  بیست مورد نظر ما ۀدر پیکر و مورد 22ها در فرهنگ سخا تعداد آن

 (، 12) نشااندن فرو(، 12) فاروریختا (، 12) فروبساتا (، 13) فروکاردن (، 19) فروبردن(، 22) فرورفتا

(، 9) فروشکسااتا، فروآماادن(، 11) فروکشاایدن(، 11) فرونهااادن(، 11) فروکوبیاادن(، 11) فروتااوردن

 فروافتاادن (، 1) فرونشستا(، 1) فرونشانیدن(، 1) فروماندن(، 1) فروگرفتا(، 1) فرودادن(، 1) فروافکندن

 (.2) فروکوفتا(، 1)

 شدن یا معنی به فع  اصلی شده است:فه، سبب اضا-فروشدن پیشوند در ایا افعال، اضافه

21) [foru [V]i]j ↔ [ سمت پاییابهانجام فع  )برروی کسی یا چیزی(  ]
1
j  

 -ورپیشوند  -3-8

آن در  مدابا  ا امّا  اسات،  ساو و  جاناب ، طرفمعنی به و حرف اضافه نیز کاربرد دارد مثابۀایا پیشوند به

« .معنای بار  ب باه های مرک ا جزء پیشیا برتی از کلمه» گونه آمده است:پیشوند ایا منزلۀبه فرهنگ سخا

هایی کاه باا   تبدی  شده است. تعداد فع  وردر گذر زمان دچار تغییر شده است و به  -برپیشوند  بساچه

هاا نیاز اضاافه    رساد باه تعاداد آن   نظر میسه نمونه( و به تنهاشوند بسیار کم است )ایا پیشوند آغاز می

گونه افعال وجود دارد و زایایی در ترکیب ایاا پیشاوند   ای از ایاکه فهرست بستهشود، به ایا معنی  نمی

 ند از:اشود. ایا افعال عبارتبا فع  دیده نمی

 (.1) وررفتا(، 1) ورآمدن(، 9) ورافتادن 

 صورت زیر است:آن به ۀواراست که طر  شدنمنسوخو  ازمدافتادنمعنی به ورافتادنفع  

22) [var- [oftɑdan]Vi]j ↔ [ازمدافتادن]2
j 

 زیر مربوط به ایا فع  است: ۀوارطر  است. تمیر بادکردنو  شدن/ تخمیرکردنمعنی به ورآمدنفع  

23) [var- [ɑmadan]Vi]j ↔ [)بادکردن )تمیر ]3
j 

تاوان بارای ایاا فعا      زیر را مای  ۀواراست. طر  کردنبا چیزی تود را مشغولمعنی نیز به وررفتافع  

 :ارائه داد

24) [var- [raftan]Vi]j  ↔ [ کردنبا چیزی تود را مشغول ]
4
j  

                                                                                                                                                          
1. TO Vi SOMETHING OR SOMEONE DOWNWARDS 

2. TO BE OUT OF DATE 

3. TO FERMENT 

4. TO PLAY WITH SOMETHING R SOMEONE 
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 :شود، درتت توار  زیر ارائه میباالهای وارهبنابرایا، برای زیرطر 

 
 -وردرخت توارث پیشوند  (.8)شکل 

 گیرینتیجه -4

بررسای معناای   . ه شاد ی فعلای در زباان فارسای پرداتتا    در ایا پژوهش باه بررسای اناوا  پیشاوندها    

ماوارد دارای معناای    از دهاد کاه ایاا افعاال در بسایاری     های مختلف افعال پیشوندی نشان مای  تصور

شود که گویی دیگار باا   ی گاهی چنان معنی پیشوند و جزء فعلی با هم آمیخته میپذیر نیستند  حت ترکیب

ز ساوی ایاا   دهد. چنیا رفتاری ایا جزء را تشکی  می ،رو نیستیم و پیشوند با فع هفع  پیشوندی روب

شناسی و صرف است. همیا ارتباط دوساویه سابب   افعال بیش از هرچیز نمایانگر پیوند ناگسستنی معنی

ت و باا درنظرگارفتا اناوا     ه باه ایاا واقعیّا   گاه معانی متفاوتی را برانگیزد. با توجّ ،شود یا صورتمی

 ان فارسی درنظر گرفت:زیر را برای افعال پیشوند زب وارۀتوان طر می ،معانی افعال پیشوندی

 
 درخت توارث پیشوندهای فعلی در زبان فارسی (.9)شکل 

طور که اشااره شاد،   شود، چون همانواره شام  موارد اصایحی نمیباید درنظر داشت که ایا طر  

واره تاود  اند. ایا طار  ای ساده ذتیره شدهصورت واژهاند و در واژگان ذهنی بهایا موارد واژگانی شده

ساتند، زیارا معناای قابا      نیهای پیشوندی تمامااً عبااراتی اصاایحی    که فع است عا اهدی بر ایا مدّش

ی ای تعل ا ستند، چون اجزاء ثابتی دارند و به فهرسات بساته  نیز نیبینی دارند و عناصری کامیً صرفی  پیش

وزه نیاز کااربرد تعاداد    رسد تعداد افعال پیشوندی ثابات اسات و امار   نظر میبه زیرادارند که زایا نیست، 

 طور چشمگیری کاهش یافته است.  ها، بهزیادی از آن
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