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 چکیده

را در مباحثی چون فعل سببی،  های قابل توجّهیتی است که پژوهشوالفعل سبک فارسی یکی از مق

اسوت  در عمووم   خوود اختاواد داده   بوه  ، ساختار موضوعی و ساخت مجهوو  مرکّبانضمام، فعل 

است افزایش و کاهش ظرفیت صورت گرفته مرکّبهایی که در خاود فعل سبک در افعا  بررسی

بررسی در فعل سبک  های قابلاست  یکی از جنبهگرفته قرار نظر فعل و ساختار موضوعی آن بیشتر مدّ

فعل شدن  سبککوشد تا نحوۀ بودن این فعل در ترکیبات متفاوت است  این پژوهش میمیزان واژگانی

بوا  نشوینی  هو  ز دو منظر مورد بررسی قراردهد  در این پژوهش فعل سبک ا مرکّبدر افعا   را سبک

است  این پژوهش نشان های متفاوت آن مورد بررسی قرار گرفتهصورتفعلی و جانشینی با اجزاء غیر

بور روی یوک   بوودن   سوبک لحاظ واژگانی و یسه با ه  بهتنها در مقادهد که افعا  سبک فارسی نهمی

های متفاوت سبک فعلی متفاوت نیز به صورت نشینی با اجزاء غیرلحاظ ه گیرند، بهپیوستار قرار می

سوبک  فعول   سبک شودن بادبادکی ارائه شد که میزان  پژوهش طرحی موسوم به طرحاند  در این شده

 کشد     ، به تاویر می(فعلی و عمودی )جانشینی عنار غیرنشینی( ه ) یافقفارسی را در دو محور 
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 همقدّم -2

 گرفتوه  شناسوان قورار  بسویاری از زبان  سی به جهات متفواوتی موورد توجّوه   رفا مرکّبفعل 

و کریموی   محمّود ، (1332) ، کریموی (1981) مقودّم ه دبیرتوان بو می این جمله است که از

دوسوتان  ( کریموی 1983) ت ا    طالقوانی (، حجّو 1983 و 1331) واحدی لنگرودی (،1334)

 و 1971) (، مناووووری4001 و 0004) 9میوووانومگرد، (1975ارکوووان )(، 4005 و 1338)

هوای اخیور کوانون بسویاری از     در سوا   مرکّوب  فعول  ( اشاره کرد 4007) 2ا( و پنچو1972

ی معناشناسوی و یوا مباحوث    ، واژشناسوی و حتّو  ی نحوو هامباحث چالش برانگیز در حوزه

ز ، برخوی نیو  یان با توجّه به پدیدۀ انضمام اسمشناساست  برخی از زبانای بودهبین حوزه

با توجّه به اعطای حالت و همچنین تغییر ظرفیت و برخوی نیوز از منظور نحووه و میوزان      

 اند   پرداخته مرکّبعنار فعلی به تحلیل فعل  سبک شدن

اسوت کوه جوزء    فعلی تشکیل شوده  حاظ ساختار از دو جزء فعلی و غیرلبه مرکّبفعل 

معنوایی متفواوت از    لحواظ قید و صوفت بوه   ،ر دیگری نظیر اس سبب حضور عنافعلی به

بخشی از معنایی کوه افعوا  واژگوانی سواده      مرکّبعبارتی در افعا  باشد  بهافعا  ساده می

اسوت و از ایون جهوت جوزء فعلوی بوه       گیرند به جزء غیر فعلی واگوذار شوده  به عهده می

بوا توجّوه بوه     مرکّوب فعول در افعوا    شدن  سبکاست  لحاظ معنایی سبک شدهای بهگونه

اسوت    لحاظ معنایی سبک شوده نسبت متفاوت بهبا عناصر و واژگان متفاوت، به نشینیه 

موضووعی اسوت کوه ایون پوژوهش بوه آن        ،این افعوا  شدن  سبکبررسی میزان و نسبت 

هور فعول را   شودن   سبککوشد تا با بررسی این افعا  میزان پژوهش می نیا است پرداخته

مچنوین نووج جوزء فعلوی موورد بررسوی       نشوین آن و ه فعلوی هو    با توجّه به عنار غیور 

 قراردهد   

 پیشینة تحقیق -1

 شناسی زایشی را به های مربوط به فعل سبک در زبان( منشاء بحث4009) 5سیفرانس

                                                 
3. K. Megredoomian 

4. M. Pantcheva 

5. E. Francis 
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شودن فعول   کند که در آن بوه سوبک  ( در زبان ژاپنی منتسب می1377) 8و ماستر 1گریمشاو

مووازات چنوین   انود  بوه  شود پرداختوه  بامی «دادنانجام»و  «کردن»سبک ژاپنی که به معنای 

اسوت کوه   برداشتی از فعل سبک برداشت دیگری از فعل سبک به دستور زایشی وارد شده

( 1377) 7ایون بحوث بوه الرسون     ةشوود  سوابق  از آن به فعول سوبک چامسوکیایی یواد موی     

 ؛1338) 14ردفوورد  ( و1339) 11و کیسور  10هیول  ،(1337 و 1335) 3گردد  چامسوکی برمی

اند  درخاود تحلیول ایون   ت گمارده( به بسط و گسترش آن هم4001ّ ؛ و4005 ؛4002

( 1978) ب( و سوسس آهنگور   و الو   1972مناووری،  ) فعل در زبان فارسی ابتدا نگارنده

 د نامورد تحلیل و بررسی قرار داده آن را

شناسوان  زبوان  لحاظ معنایی از جمله مواردی است که توجّه خوادّ فعل بهشدن  سبک

ای اسوت کوه نوه بوه فعول کمکوی       است  رفتار این فعول بوه گونوه   د جلب نمودهرا به خو

ای چووون دیدهوفعول سووبک از پو   سوبک شوودن ه فعول واژگووانی   وه بووونو  و اهت داردوشبو 

معنا بر نقوش دسوتوری    سبک شدنشدگی با شدگی نیز متمایز است  در دستوریدستوری

گونوه تغییوری   ظ معنایی، هیچلحابه سبک شدنشود ولی در فعل سبک، در عین افزوده می

  ایون وضوعیت بووا   (95: 4002 ،12و گوودر  19بووت ) شوووددر نقوش دسوتوری ایجواد نموی    

افزایش و کاهش معنایی در معناشناسی نیز متفاوت است  به ایون دلیول کوه در افوزایش و     

کننود واحود   ای که افزایش و کاهش معنوایی پیودا موی   کدام از دو سازهکاهش معنایی هیچ

بر ایون در افوزایش و کواهش معنوایی نیوز عناوری کوه کواهش          باشند  عالوهنقشی نمی

نسوبتی از معنوا تهوی    کوه در فعول سوبک، فعول بوه     گردد، درحالییابد حذف میمعنایی می

 گردد شود و عموماً از گفتار حذف نمیمی

                                                 
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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است ولوی اغلوب   اگرچه بحث فعل سبک با این عنوان، کمتر مورد بررسی قرار گرفته

اسوت   شوده است به آن اشواره صورت گرفته مرکّبهایی که در خاود فعل در پژوهش

عنووان جوزء   ت فعل سبک در زبان فارسوی بوه  ازآنجا که این پژوهش درصدد تعیین وضعیّ

شوود کوه بوه    در این قسومت صورفاً بوه مبواحثی پرداختوه موی       باشدمی مرکّبفعلی افعا  

 ای به فعل سبک فارسی مربوط شود  گونه

اسوت بوه وجوود    فارسی مطورح شوده   مرکّبهایی که درخاود فعل بحثاغلب  در

( از 213 :1993خ )فورّ اسوت  هموایون  اشواره شوده   های سادهجزء فعلی و تفاوت آن با فعل

اسوت  وی ایون افعوا  را    ن فرعوی نوامبرده  عنوان افعوا  معویّ  به مرکّبجزء فعلی در افعا  

یر نودارد  أثهوا تو  ها و وجوه ها، طریقهزمانرف کند که این افعا  در صگونه تعری  میاین

بلکه بیرون از معنی اصلی خود با کلمات دیگری هموراه شوده، افعوا  جدیود یوا مجهوو        

غبطوه  » و «چووب خووردن  »، «فریب خووردن »را در افعالی چون  «خوردن»سازند  وی می

 است آورده مثا  «خوردن

را پیشونهاد   «را»ده آزموون  از سوا  مرکّوب منظوور تموایز افعوا     ( بوه 40:1983) شوریعت 

ای درسوت سواخته   دهوی  اگور جملوه   قرار می «را»کند  به این صورت که بین دو جزء می

و اگر ساخت غیور دسوتوری بوه دسوت      «ماشین را راند»است مانند  شد، فعل مادر ساده

فعلوی در فعول    ( عناور 13 :1972) امسورخیّو است   مرکّبفعل  «زمین را خورد»آمد مانند 

 مرکّوب در فعول   دوّمداند  برخی نیز جوزء  را در حک  پسوند برای ساختن فعل می مرکّب

سواز، اسوناد و فعول سوبک     فرعی، فعل کمکی، عناصر فعلوی، کونش  را همکرد، فعل معین 

بوه   کوه زموانی  توا متفواوت   ظاهر اسامی (  اگرچه به1971ی، میرعمادی و واعظ) اندنامیده

ت ایون اسوت کوه    شوود، ولوی واقعیّو   را موجب نمییک مفهوم داللت دارد تفاوت معنایی 

های متفاوت به موضوج است  کسی کوه عناور فعلوی را در    متفاوت حاکی از نگاه اسامی

ت اصرار دارد کوه عناور فعلوی از معنوا تهوی      داند بر این واقعیّفعل سبک می مرکّبفعل 

عول کمکوی   شومرد آن را از زوایوة ف  است و به عکس، کسی که آن را فعل کمکی موی  شده

 نگرد   می
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 مرکّوب شدن جزء فعلوی در فعول   تی متوجّه تهیشناسان جدید و دستورنویسان سنّزبان

هوا خوواهی  پرداخوت بوه ایون      ای کوه در زیور بوه آن   گونوه اند و هر کدام بهاز معنی شده

 اند   موضوج اشاره داشته

ه و عناور  به دو بخش پایو  مرکّبتقسی  اجزاء فعل  ضمن( 77 :1972الدینی )ةمشکو

همان صورت پایوة فعول اسوت کوه از      مرکّباست که عنار فعلی در فعل کرده ادّعافعلی 

اسوت و تنهوا بوه معنوی دسوتوری بوه انجوام رسویدن         ی خود خالی شدهمعنی اصلی یا مادّ

کنود  وی  موی  رساندن عمل یا پدیدآمدن، یا وجود داشوتن حالوت اشواره    عمل، یا به انجام

 است   فی کردهای معرّو گروه حرف اضافه روه اسمی، صفت/ گجزء غیر فعلی را اس 

مفهووم اصولی در جوزء اسومی      مرکّوب دارد که در فعل اذعان می (151: 1971) ارژنگ

دهود و بیشوتر بورای    بیش معنی و مفهوم خود را از دست میو، ک دو فعل همکر آن است

 رود   میکاررساندن مفهوم شخص و بیان شمار به

هووا داننود  آن را سوبک مووی  مرکّوب ( عناوور فعلوی در افعووا   1334) و کریموی  محمّود 

دوش را بوه  ییمعنوا  )عنار پایوه( بوار   اند و اس از معنا تهی شده مرکّبمعتقدند که افعا  

خسوتین بوار   را ن مرکّوب اصطالح فعل سبک بورای عناور فعلوی در فعول      کشد  ظاهراًمی

 اند  برده کار( به1334) و کریمی محمّد

ای متفواوت بوه   است به گونهارائه داده مرکّب( در تحلیلی که از فعل 1981) ممقدّدبیر

 مرکّوب بوه دو گوروه    مرکّوب اسوت  وی بوا تقسوی  افعوا      فعول اشواره کورده    سبک شدن

ترکیبوی بویش از افعوا      مرکّوب است که در افعا  هدوضوح نشان داو ترکیبی، به انضمامی

   گردد انضمامی عنار فعلی سبک می مرکّب

شدن بار معنایی در جزء فعلی در برخی از افعا  بیشوتر توجّوه پژوهشوگران را بوه      ک 

اسوت  احمودی گیووی و انووری      «کوردن »این افعا  فعول   ةاست  از جملخود جلب کرده

قبول )اسو  و صوفت(     ةفقوط جنبوة صورفی بوه کلمو      «کردن»اند که کرده ادّعا( 41 :1977)

 دهد   می

را از دیودگاه معنوای واژگوانی بوه دو دسوتة سوبک و       ( فعول  1983) واحدی لنگرودی

کنود کوه فعول    کند  وی تمایز فعل سبک را از سونگین در ایون ذکور موی    سنگین تقسی  می
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باشود و معنوای   موی  ، سوبب و    دارای معنای منطقی جهانی یعنی کنش، حالت سبک صرفاً

باشود(   یر نموی پوذ ، کنشگر)دارای نقش معنایی نظیر کنش خالص واژگانی تماتیک ندارد

کنود کوه   این، به مفهوم دیگری به نام فعل انتزاعی یا سبک صفر اشواره موی   بر وی عالوه

و فعول   «خنوده کوردن  »تظاهر صوری و آوایی ندارد  وی تمایز فعل سبک در فعلی چوون  

                                                        :دهدصورت زیر نشان میبه «خندیدن»سبک صفر را در 

ب                              ال                 (1  
                                      V                                             V   
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 (97: 1983 ،واحدی لنگرودی)

براسوا  نووج رابطوة     و گورا کمینوه  ةبرنامو  البودر قو  (1971ادی و واعظوی ) وعمرومی

اسوت  ن پژوهش این طور استدال  شوده اند  در ایپرداخته مرکّبداری به تحلیل فعل نشان

باشود بوه   دار موی باشند عضوی که نشوان واژگانی می ةی که دارای دو پایمرکّبکه در افعا  

 تر است هسته نزدیک

اسوت،  فتوه هایی که درخاوود فعول سوبک فارسوی صوورت گر     ترین پژوهشعمده

( 1388موی ) باشود  کری ( موی 4005 ؛ و4009 ؛1338) دوستانهای کریمیمجموعه پژوهش

دانود و از نظور معنوایی آن را صوورت     فعل سبک را چیزی بین فعل کمکی و واژگانی موی 

سوازد کوه هور    کند  وی همچنوین خاطرنشوان موی   فی میواژگانی معرّ هایباختة فعلرنگ

 دوسوتان افعوا  سوبک فارسوی را     فعل سنگین متناظر نیوز اسوت  کریموی   فعل سبک دارای 

را حوالتی و   «داشوتن »کنود  ایشوان فعول    تی و پویا تقسی  موی لحاظ وجه به دو وجه حالبه

 Ø خنده کرد خنده
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ابتودایی   شناسد  وی افعا  پویا را بوه سوه دسوتة انتقوالی، ابتودایی، انتقوالی/      ه را پویا میبقیّ

 کند   تقسی  می

 ( بوه آن اشواره کورده   1338) دوسوتان نکات جالب توجّوه دیگوری کوه کریموی     یکی از

ساخت موضوعی بر خوالف فعول واژگوانی دارای     لحاظاست، این است که فعل سبک به

ت را نشوان  ( ایون واقعیّو  4باشود  وی بوا اسوتناد بوه مثوا  )     ساخت موضووعی ثابوت نموی   

 است   داده

  ی دو مفعولی(متعدّ) علی کتاب را به ساسان داد -ال  (4

 )الزم(   علی استعفا داد -ب               

 ی تک مفعولی(  )متعدّ علی ساسان را نجات داد -ج               

 (31 :1338 دوستان،کریمی)

سوبک نشوده و حوداقل     منظور اینکه نشان دهد فعل سبک فارسی کامالّدوستان بهکریمی 

ر عوین ثابوت بوودن پایوه( در     کند به تغییر فعل سبک )دبخشی از معنا را با خود حمل می

 است   و ب( استناد نموده ال  -9مثا  )

 دادند  اختااد ا به علیاین اتاق ر -ال  (9

 این اتاق به علی اختااد دارد   -ب               

 (103: 1338 ،دوستانکریمی)

هوای  همشخّاو نقش حمل  ت که فعل سبک صرفاًاین واقعیّدادن  نشانهمچنین وی برای 

اسوت  در ایون مثوا  بوا     ( اسوتناد کورده  2مار را بر عهده ندارد به مثوا  ) زمان، شخص و ش

کنود نیواز بوه فعول     های فوق را بر خود حمل موی همشخّاکمکی خواستن که وجود فعل 

 است   سبک مرتفع نشده

 برادرهای من تو را دعوت خواهند کرد  -ال  (2

 --- دعوت خواهندبرادرهای من تو را *  -ب      

 (58:1338ن، دوستا)کریمی                              
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در اعطوای نقوش تتوای     «شودن »و  «کوردن »عول سوبک   وی همچنین با استناد به تفواوت ف 

 است  رثّؤاست که فعل سبک در تعیین نقش تتا مپذیر نشان دادهگر و کنشکنش

 از آن ایتحلیلوی پوسوته  ( 1972لحاظ ساختار افعا  سبک در گروه فعلوی، نگارنوده )  به

 یرونوی گوروه فعلوی ب   ةاست  براسا  این تحلیل فعول سوبک در جایگواه هسوت     ارائه داده

را  ب (5و ) الو   (5اوت فعول ) ون تحلیول تفو  واسا  ایو رواسوت  بو   رار گرفتهو)سبک( ق

 نشان داد    (ال  و ب 1صورت )توان بهمی

 آب ریخت   -ال  (5

   علی آب را ریخت  -ب              

 ال              (1)
                                    VP 

 

              DP                             v' 

 

                                      VP                   v 

                                                              ø                                               

                           DP                    V' 

 

                                                    V 
                          ?ab                    rixt 

 ب
 

                                          VP    
 

 

                       DP                         v' 

 

                      ?ali            VP                     v 

                                                                ø + rixt                                                        

                                  DP               V' 

 

                                                      V 

                                  ?ab ra           t 
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باشود   ( موی 4001) 15فوامیلی  اسوت، تحقیو   صورت گرفته هایی که اخیراًوهشژیکی از پ

ای چوب نظریوة دسوتور سووازه  شناسوی شوناختی و در چهوار   ایون پوژوهش در قالوب زبوان    

است  براسا  این تحلیل هر فعل سبک فارسی بوه چنود مفهووم    ای( صورت گرفته)شاخه

شوود کوه   گردد  این مفاهی  کلی نیز خود به چند مفهوم دیگر مربووط موی  کلی مربوط می

بوه چنود مفهووم     «زدن» ا  فعلووان مثوعنهوشود  ب تکرار واندوتورت میخود به همین ص

 «دزدی»به مفهووم   «زدن»شود      مربوط میو کردنثیرگذاشتن، سریع عملأکردن، تدزدی

 شود   مربوط می «گنجزدن» و «زدن جیب» ،«زدن بانگ»خود به مفاهی  

فارسوی   مرکّوب فعول   هوای اخیور در خاوود   هایی که در سا یکی دیگر از پژوهش

باشود و  گوروه فعلوی موی    ة( در قالب طرح تجزی4007است پژوهش پنچوا )صورت گرفته

گوروه   ةاست  براسا  این طرح گروه فعلی از سه گروه بیشوین طرح شده 11لین فازنحو اوّ

  اسوت  گوروه اوّ  تشوکیل شوده   13هنتیجو  ةو گروه بیشین 17فرآیند ةبیشین گروه ،18آغازگر

 ةنتیجو  سووّم و رویداد دارد  برعهدهتولید رویداد تغییر را  دوّم ب و گروهتولید رویداد سب

 است ( تجزیه نموده7صورت )( را به8) ةجمل  وی در این قالب دهدتغییر را نشان می

 مینا نفس زد    (8

 آغازگر( ) مینا زدن آغاز کرد -ال  (7

  متحمل() مینا متحمل فرآیند زدن گردید -ب               

  گر()نتیجه مینا زدن نفس را نتیجه شد -ج               

 (4007 ،پنچوا)

باآغوازگر ماننود زدن،    ةة آغازگری بوه دو دسوت  مشخّاافعا  سبک فارسی را براسا  وی 

آغازگر مانند خوردن، شودن، آمودن، دیودن و افتوادن     بدون و کردن، آوردن، دادن، انداختن

 است   تقسی  نموده

                                                 
15. N. Family 

12. first phase syntax 

17. initp 

18. prosP 

19. resP 
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ماننود   41ماننود زدن، توداومی   40یاجهت نمود به لحظهی را بههای سبک فارسوی فعل

  استمانند کردن تقسی  نموده 44کنشی و کشیدن

تلفون  »و  «سونگ زدن »در  «زدن»( به تموایزی دو نووج فعول سوبک     4001میان )ومگرد

تووانی   اسوا  تحلیول وی موی   راسوت  ب لحاظ گرفتن مفعوو  مسوتقی  قائول شوده    به «زدن

 «یک تلفن به احمد زد »توانی  بگویی  ولی نمی «را به دیوار زد مینا یک سنگ»بگویی  

اسوت   ( فعل سبک فارسی را در قالب انضومام موورد بررسوی قورار داده    1971نگارنده )

شودن معنوا در آن   عناور فعلوی و یوا کمرنوگ     سبک شودن نضمام آغاز ابرپایة این تحلیل 

تور  تور باشود، سوبک   نزدیوک  راسا  این تحلیل هرچه فعل بوه حالوت ترکیبوی   بباشد  می

عناور فعلوی روی یوک     سوبک شودن   ( در تحلیول دیگوری  1972خواهد بوود  نگارنوده )  

تحلیل نگارنوده را پذیرفتوه و در قالوب انضومام،      ( نیز عمال1971ًداند  شقاقی )پیوستار می

 دهد   را روی یک پیوستار قرار می مرکّبعنار فعلی در فعل  سبک شدن

 پیکرة تحقیق -9

 مرکّباجزای فعلی در فعل  -2 -9

گیرنود بسویار   عنوان جزء فعلی یا فعول سوبک قورار موی    به مرکّبتعداد افعالی که در فعل 

از فراوانوی بسویار بواالیی برخوردارنود و برخوی       «زدن» و «کوردن »اند  برخی ماننود  جمتنوّ

هوایی کوه   از فراوانی کمتوری دارنود  در هویچ یوک از پوژوهش      «رفتن»و  «خواندن»چون 

طور دقی  بوه تموامی افعوالی کوه در نقوش جوزء فعلوی فعول         است بهگارنده بررسی کردهن

هوایی کوه از ایون افعوا      ترین فهرستیکی از کامل است نشدهشوند اشارهظاهر می مرکّب

 :باشدصورت زیر می( به1993) خفرّونیهما است، فهرستشدهمعرفی

ودن(، ساختن ونم)گرمودن وردن(، نموکدرک) کردن، (گشتندگشتن )صی»

 دادنبستن(، د ) بستنبردن(، رنج) بردنکشیدن(، دست) دنیکشساختن(، )سبب

                                                 
20. punctual 

21. durative 

22. activity 
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رسیدن(، )خسارت دیدن(، رسیدنداغ) ، دیدن(داشتندست) ، داشتن(دادننشان)

 خوردن(، گرفتن)تکان ، خوردنزدن(، زدن )رنگورزیدن(ورزیدن )عش 

 تافتن(،)روی یافتن(، تافتن)اختااد فتنیا ،جستن()پناه ، جستنن(گرفت)عبرت

  «)آوازخواندن(  پروردن(، خواندن)بنده پروردن

در متوون ادبوی گذشوته کواربرد      پرواضح است که برخی از اقالم فهرسوت بواال صورفاً   

دارند و در فارسی امروز چندان معموو  نیسوتند ماننود توافتن و جسوتن  برخوی از افعوا         

ماننود   ؛اسوت است اموروزه چنوین نقشوی پیودا کورده       نبودهدیگر نیز که در گذشته معمو

    «انتظار رفتن»و  «تحلیل رفتن» در «رفتن»

 نیبو  را در چنوین نقشوی، چیوزی    «زدن»و  «کردن»( افعالی چون 1338) دوستانکریمی

معرفوی   گوانی ژفعول وا  ةباختو  رنوگ نظر معنایی آن را  داند و ازفعل کمکی و وازگانی می

اسوت ازجملوه   های فعل سبک و فعل واژگانی اشاره کورده خی از تفاوتبر به کند  ویمی

گوردد  واژی نموی شوود ولوی فعول سوبک سواخت     یمو  واژیاین که فعل واژگوانی سواخت  

  *کنادن( کردن/ خنداندن، )خندیدن/

هوای کثیور   از یوک میلیوون و سیاود هوزار واژه از روزناموه      شیبو  در پژوهش حاضر

منظوور تعیوین    یاسی، فرهنگی، اجتمواعی و ورزشوی بوه   االنتشار از موضوعات متفاوت س

ایون بررسوی    براسوا    اسوت رایج در زبان فارسی مورد بررسی قورار گرفتوه   مرکّبافعا  

 :دنباشصورت زیر میفارسی به مرکّبترین افعا  رایج

 «کردن» فعل سبک -الف

جدیود بوه    بمرکّو نشینی با اجزاء غیر فعلوی و سواختن فعول    این فعل بیشترین امکان ه 

 است   به خود اختااد دادهر شکل زی

 کردن پیدا کردنخیا  کردنعوض  اظهارکردن

 کردنبرطرف کردنکیدأت مندکردنهدف  کردنتوجّه

 وگوکردنگفت دستگیرکردن کردناذعان  کردنعنوان

 کارکردن    کردنحل کردنتاریح  کردناشاره



 1934، تابستان های غرب ایران، سا  اوّ ، شمارۀ اوّ فالنامة مطالعات زبان و گویش/ 77

 

 کردنلغو کردنتعری  کردنعمل  اکتفاکردن

دسوت  بوه  مرکّوب نشین شوده و فعول   ه  «کردن»برخی از اسامی دیگری که با فعل سبک 

 ( است 3صورت )دهد بهمی

، اضوافه  ،اعتوراف  مشارکت، خبر ،دنبا ، رو ،دصادر، خاطرنشان، ر ز،اعالم، ابرا (3

گیوری،  ارزیابی، نتیجوه  ذار، مقایسه، بررسی،و، واگرداوورد، داغورخوودداری، بوخ

تشوبیه،   استفاده، حفو،،  آوری، تقسی ،جمع ،، اعتراض، صرف، شادینقلممنوج، 

و رو، قود علو ، سورایت،     د، باز، تغییر، زیور احی، ناب، محافظت، فراه ، تعهّطرّ

تفسویر، فورض، ازدواج، فرافکنوی، فرامووش، دیور، عوادت، یوادآوری،         فکر، اخ ،

بینوی،  ذکور، پویش  سعی، حل و فال، آغواز،   ، ارزیابی،عملی ،تجربه، آنالیز، ارسا 

 بیان، تالشزی، ایجاد، ارائه، اجرا، ریسسری، برنامه

افعوا    ةدر همو  صورتی است کوه تقریبواً  افعا  فوق به ةدر مجموع «کردن»جزء فعلی 

هوای تاوریفی را   همشخّاو است و بیشتر نقوش حمول   صورت یکسان از معنا تهی شدهبه

تووان دریافوت کوه ایون فعول      فعوا  موی  تحلیل این ا ت دربرعهده دارد  با وجود این با دقّ

تووان پیوسوتاری   اسوت و موی  یکسان از معنا تهی نشده ةگونافعا  مرکب به ةسبک در هم

 بر آن تحلیل نمود    سبک شدنلحاظ میزان های متفاوت بهر شد که گونهمتاوّ

تووان حوذف کورد ولوی     موی را  «کوردن » سازی از برخی از این افعا  جزء فعلیدر اس 

ای دهد که جزء فعلوی بوه انودازه     این نشان می(10) شودزء فعلی در آن حف، میجمعنای 

 ود نیاورد   جاست که حذف آن هیچ خلل معنایی به وسبک شده

 یس جمهور به نفع ما نبود  ئلغوکردن سفر ر (10

 زدن  -ب

   زدنیخ زدن            بوق زذن          مثا  زدن       زدن          آتشضربه

 زدن              جازدنزدن          گلرنگ  زدن      زنگزدن           تلفن

 فریادزدن زدن           چرخ زدن         زدن         دامنلبخندزدن          گره

 زدنسکه زدن            زور زدن       زدن        آسیبزدن           کتکلطمه
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 شود عبارتند از:نشین میه  «زدن»با فعل سبک برخی از عناصری که 

آتوش، تشور،   ، رق ، دم، سینه، دامن، خط، حورف، بووق، سویلی، گول، دسوت      (11

تسوت، روپوایی،    تهموت، جوا، در،  گ، گره، قودم، تخموین،   کلنلبخند، جمع، زمین 

آسیب، چشمک، د ، حلقوه، چمون، بخیوه، خسوارت، داد، اسوتارت،       حد ، دور،

تلگرام، ورق، چرخ، تواو ، زموین، ماسوک، دسوتبرد، چانوه،       ریز،معبر، تک، خاک

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،    

 ، آفت، چنگ، پک، چادرهپا، طعن ،مسواک، پرچ ، موج

در افعوا    ترکیبی و انضومامی  مرکّبدر افعا   مرکّبوه بر افعا  عال «زدن»فعل سبک 

ظواهر  ( نیوز  19( و )14متناظر به صوورت )  مرکّببدون فعل  اصطالحی و ترکیبات اسمی

 شود می

 «زدن»افعال اصطالحی با فعل  (21

زدن، جیوب بوه پوو   زدن،امونو زدن، سند را بهخوابود را بهوزدن، خآبهوبگداریوب

 انتشوار بوه دسوت  زدن،ریشوه زدن، بوه شورارت بهزدن، دستدریابهد  ،زدنسابحبه

 دارزدنبهزدن، سی  آخرزدن، تودهنیبهزدن،  یک تیر و دو نشان زدن، 

 متناظر مرکّبترکیبات اسمی بدون فعل  (29

زده، رفواه  زده،بهوت  زده،شوگفت  زدگوی، وحشوت  زدگوی، زدگوی، ماورف  سیاست

زده، روشونفکرزده، عووام   زدگوی، غورب  ،هزدشورق  زده،لعمو  زده،جنگ زد،گوش

 زده  ذوق

 خوردن --پ

 خوردن  شکست   خوردن فریب      خوردنچاکخوردن      خط  خوردن  رق 

 خوردن       سّأت     خوردنبازی خوردن     پیوند خوردن     رق دن   خورتکان

 خوردنگلخوردن   ترک
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 شود عبارتند از:نشین میه  «خوردن»بک برخی از اسامی که با فعل س

گوره،  یز، اتوو، زنوگ، غوذا، جوا، بوه درد،      ( ضربه، قس ، تراش، زخ ، کتک، ل12)

ه، ، یکّو دتیور، رشووه، روزه، زموین، کلیو    ه، ، غاّسر کسیس ، بهأسوگند، لطمه، ت

 خط   خاک، حسرت،

 خواندن -ت

ر معنووای بوه دو صووورت یکوی در معنووای خوانودن و دیگووری د    «خوانوودن»فعول  

 (   15) مانند مثا  ؛رودمیکاربه «فرض کردن»و  «دانستن»

 نظیرخواندنخواندن        بیمبه     خواندن   مشروج  اصوالگراخواندن   (15

عنووان فعول سوبک و در معنوای     بوه  «خوانودن »آنچه که در این پژوهش مورد نظر است، 

 باشد   اصلی خود می

 دعاخواندن          نمازخواندن    واندن      خواندن          آوازخدر  (11

 خواندن       تعزیهخواندن        فاتحهسرودخواندن                          

  باشدمی «دادن»فارسی، فعل  مرکّبیکی دیگر از اقالم فعل سبک در افعا  

 دادن -ث

 قراردادن       دادن    اولویت      دادن          رخ هشداردادن           

 دادن ارائهدادن            دست       دادن       ادامهدادن              انجام

 دادندان              احتما نشان دادن             وعده         خبردادن      

 دادناختااد دادن         اطمینان         دادن  توضیح دادن           عودت

 دادندادن        تشکیلتشخیصدادن           تاهمیّ  ادن              دثمر

 پیشنهاددادندادن            وعده دادن              یأر    دادن     مشارکت

 عبارتند از:   شود نشین میه  «دادن»عناصری که با فعل سبک برخی از 

نفووذ،   شکست، پرورش، ژده،جلوه، تشخیص، اجازه، م الج، کاهش،اطّ (  قو ،18

  ،جه، ادامه، شکل، حو یت، تکان، گزارش، پاسخ، ترجیح، افزایش، نتجواب، اهمیّ
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به باد، هدیه، تغییر، سوق، صورت، یواد، یواری،    اختااد، پیوند، ثمر، گسترش،

ترجیح، پایان، بها، رضایت، ارائه، فریب، استعفاء، فرصت، تغییور، پوا ، پیشونهاد،    

خورج، مسوابقه،   ر، پوشوش، بوه  شرح، اطمینان، یاد، در ، توذکّ موریت، أدستور، م

 دست، ترجیح، ترتیبلی، بیانه، دست، آموزش، فرصت، ازاخطار، سفارش، قبو

 گرفتن -چ

 فتن،قرارگرفتن، تعهدگر گرفتن،گرفتن، تما شیپ ،گرفتنصورت کارگرفتن،به

گرفتن، ، شکلخودگرفتن، یادگرفتنبهنظرگرفتن، گرفتن، درگرفتن، بارانبهره

 گرفتن،نتیجه گرفتن،دستبه دربرگرفتن، گرفتن،کاریگرفتن، جلویتامی 

 گرفتنانعام گرفتن،نمونه

 گذاشتن -ج 

 گذاشتن    گذاشتن          بنیانوقتگذاشتن            مایهگذاشتن            ناکام

 گذاشتن رثیأکنارگذاشتتن          تگذاشتن           عقی گذاشتن            تمنّ

 قرارگذاشتنگذاشتن           هصحّ

 فعل اصطالحی

 برجای گذاشتن        اجراگذاشتن  به سرگذاشتن پشتگذاشتن نمایش( به17

 دراختیارگذاشت    گذاشتن  به امانت گذاشتن حساببه      گذاشتن  سرپوش

 گذاشتنعرصهپابه    گذاشتن   ودیعهبه   گذاشتنحراجبه     گذاشتن ه برچش 

 گذاشتنجواببی  گذاشتنسرکسیکاله  گذاشتن  درمیان     گذاشتن مایهازجان

 گذاشتن یأربه   گذاشتن فزونیروبهگذاشتن جواببی         پاگذاشتن   زیر

 «گذاشتن»ترکیبات اسمی با فعل سبک 

گذار، گذاری، بیمهگذاری، خدمتستگذاری، سیاگذاری، ارزشسرمایه (13

ذاری، وگدفوگذار، هگذار، بنیانایهو، پرگذاگذار، سسردهقانون گذاری،مین
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گذاری، گذاری، تعرفهالمتوذاری، عورگوذاری، خبوگولهوگذاری، لقیمت

 گذاریشماره

 داشتن -ح

 شتنداهدفداشتن             تلقی اظهارداشتن           وجودداشتن     

 داشتننظارتداشتن              ابراز داشتن        داشتن          قبو نقش

 اشتندداشتن             مشارکتداشتن       دستتر  داشتن   درخواست

 شوند عبارتند از:نشین میبرخی از عناصری که با فعل سبک داشتن ه 

ت، اختیار، علّ ر، عقیده،اختیار، ح ، قاد، مارف، سود، گله، بیان، حضو (40

 ت ارتباط، برعهده، اعالم، جذابیّخیر، توجّه، همکاری، برحذر، أت

 گردیدن -خ

 مهارگردیدن  گردیدن         منتهی گردیدن       سرکوبظاهرگردیدن         

 گردیدنمطرح گردیدن       گردیدن         آزمایشگردیدن      طراحیملمو 

 گردیدنارجاج گردیدن       ذکرگردیدن             پرداخت    روگردیدن        

برخوی از عناصوری   رود  کار موی به «شدن»این فعل بیشتر در صورت نوشتاری و به جای 

 د عبارتند از:نشونشین میکه با این فعل ه 

اسوتفاده، تقویوت، پرداخوت،     ، فراموش، رعایت، واقع،سمند، حبروبرو، بهره (41

 ، محو، باعث    دبب، موجب، قید، ایجامواجه، س

فارسی بسیار بیشتر از مواردی اسوت کوه    مرکّبکاررفته در افعا  هتعداد افعا  سبک ب

است  در این قسمت به ذکر چنود موورد دیگور بسونده خواهود      ها اشاره شدهدر باال به آن

 شد 

 رفتن -د

 رفتن پیش         جلورفتن    رفتن           کناررفتن               تحلیل
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 رفتنرفتن               انتظاررفتن          نشانهازیادرفتن             عقب

 رفتن         فرورفتن رفتن          هدررفتن                از بینازدست

 گردد  عبارتند از:نشین میبرخی از عناصری که با این فعل ه 

 سرقتبه، شماربه ،ازدنیا ،برباد (44

 ازهوش ،رجلو، تحلیل، طفره، به کا    

 یافتن -ذ

 دریافتن یافتن         گسترش یافتن          تداوم یافتن         افزایش

 یافتنتفاوت یافتن           توسعه یافتن         کاهش   یافتن         دست

 یافتن تخفی              یافتن بسط   رشدیافتن            یافتن           جتنوّ

 تغییریافتن    ارتقاءیافتن            حضوریافتن        ترمی  یافتن          

 یافتناختااد

 کشیدن -ر

 کشیدن  مقابلهبه  درازاکشیدن       به   کشیدن      بیرون  کشیدن       خونبه
 کشیدنطو   یدن     کشچالشبه    کشیدن     کنارکشیدن            سیگار

 کشیدن        خط   کشیدن    خجالتکشیدن           نفس

 آمدن  -ز

 آمدن     دستدرآمدن      بهتعلی آمدن     برآمدن       بهگرده   آمدن      میدانبه
 آمدنصحنهبه   آمدن     دستبه الآمدن         پدیدآمدن   با  واردآمدن          

 رزیدنو -س

 کیدورزیدن       اصرارورزیدنأت ورزیدن         مخالفتورزیدن           اهتمام
 ورزیدن   اجتناب    ورزیدن         غفلتورزیدن            امتناج

 ترکیبات فعل سبک بدون فعل متناظر

 ورزیورزی، عش ورزی، اندیشهورزیدن، کینهورزی، غرضسیاست
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 سبک شدن افعال سبک  بررسی مراتب  -1 -9

توان بوه دو صوورت موورد    ، میسبک شدنلحاظ فارسی را به مرکّبافعا  سبک در افعا  

نشوینی،    بور محوور هو    وا هو وزاء بواج ةرحسب رابطورار داد  یکی بول قوه و تحلیوتجزی

نشین توا چوه انودازه    شود که هر فعل سبک با توجّه به نوج ه  مشخّصصورت که اینبه

اندازه کواهش   شود افعا  سبک نسبت به ه  تا چه مشخّصدیگر اینکه  و ؛ودشسبک می

 شوند یابند و از معنا تهی میمعنایی می

 نشینی با جزء غیر فعلیفعل سبک برحسب هم سبک شدن -2 -1 -9

هر فعل سبک بوا توجّوه بوه جوزء غیور فعلوی        سبک شدنن قسمت به تحلیل میزان ودر ای

  پردازی نشین میه 

 «زدن»با فعل سبک  مرکّبافعال  -2

بوه یوک نسوبت     «زدن»با عنار فعلی  مرکّبدهد که فعل بررسی دقی  این افعا  نشان می

هوا را بور یوک پیوسوتار قورار داد  عناور فعلوی در        آنتووان  است و مینشدهاز معنی تهی 

 روند   میکاربه صورت واژگانی به ( تقریبا49ًبرخی از این افعا  مانند )

 زدن  کلنگ ،زدنزدن، سیلیتکک (49

است توا حودودی از معنوا تهوی     ( ارائه شده42هایی از آن در )که نمونهبرخی از این افعا  

 وجود دارد    وضوحبهآن در  «زدن»است ولی معنای شده

 زدن، کلید، پاروزدن  زدن، ورقزدن، لبخندزدن، سکهبوق (42

بیشوتر تهوی    دوّملحاظ معنایی از گوروه  د که بهدر گروه دیگر آن دسته از افعالی قرار دارن 

 است:شده

  زدنزدن، طعنهزدن، مثا زدن، چرتزدن، تاو زدن، چانهزدن، تهمتحرف (45

بیشوتر از معنوا تهوی    آن دسته از افعالی است که نسبت به گروه قبول کموی    سوّمگروه 

همین دلیول تفواوت آن   است  به است ولی نسبت به گروه بعد از خود کمتر تهی شدهشده

ک توان فعول سوبک موجوود در ایون افعوا  را بوا فعول سوب        با گروه بعد این است که نمی

 (  41) مانند ؛دیگری جایگزین کرد
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 کردن  زدن/ *کردن، چرتزدن / * زدن/ *کردن، چانهحرف (41
نوا  از مع در آن تقریبواً  «زدن»ی است کوه عناور فعلوی    مرکّبگروه چهارم آن دسته از افعا  

 (48) مانند ؛استتهی شده
 زدن   اتو زدن،زدن، تلفنکمین (48

 را با آن جایگزین کرد   «کردن»توان عنار فعلی به همین دلیل می 
 / زدکردن، اتوکردن /زدنتلفنکردن،  زدن/کمین (47

 «زدن» تووان فعول سوبک   که اگرچه موی ندر اینجا الزم است به سه نکته اشاره شود یکی ای

و  «زدنیوخ »در  «زدن»بوین   باال به تقسیمات ریزتر تقسی  کورد و موثالً   مرکّبا  را در افع

و  «زدنچورت »روه قبول بوین فعول سوبک در     وا در گو وائل شود و یو  وتموایز قو   «زدنتلفن»

تمایز قائل شد ولی در این پژوهش از ریزشودن ایون تقسویمات خوودداری و      «زدنحرف»

سوبک بوه هموین مقودار      یوک پیوسوتاربودن( فعول   )بر بودندادن فازیمنظور نشانبه صرفاً

اسوت، یعنوی    طرفوه یوک  «زدن»بوا   «کوردن »کوردن  اینکوه جوایگزین   دوّمشوود   بسنده می

باختوه( اسوت بوا فعول سوبک      از معنا تهی شوده )رنوگ   را که تقریباً «کردن»توان فعل نمی

 جوایگزین کورد، چورا کوه در چنوین      «کوردن مسوت » «کوردن پست»در افعالی چون  «زدن»

مشوت  »اینکوه در افعوالی ماننود     سووّم  ةوجود دارد  نکتو  «کنندگی»ای از افعالی هنوز رگه

جایگزین یکدیگر نیستند، چورا کوه    «کردن»و  «زدن»دو فعل سبک  «مشت زدن»و  «کردن

 ۀ، فعول سوبک بوه انوداز    مرکّوب گونه قرابت معنایی بایکدیگر ندارند، در این دو فعل هیچ

ها را جوایگزین یکودیگر نموود  براسوا  تحلیول فووق       ، آنانند که بتواکافی سبک نشده

دسوت  هوا( بوه  ایکوس ) یافقروی محور  مرکّبدر افعا   «زدن»پیوستاری که از فعل سبک 

 باشد   شکل زیر میآید، بهمی

 زدنزدن           تلفنزدن       پاروزدن          حرفکتک( 43

 

 «خواندن»با فعل سبک  مرکّبافعال  -1

هوای متفواوت بوه نسوبت متفواوت تهوی       نشوینی رسود در هو   نظر مین فعل سبک نیز بهای

 خووان، کوامالً  با مشوتقاتی نظیور کتواب    «کتاب خواندن»در فعلی چون  «خواندن» شود می
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بوا توجّوه بوه اینکوه هو        «ا خواندنودع»است  در فعل محتوای معنایی خود را حف، کرده

اسوت  در  سوبک شوده   حد بسویار کموی   است در غیر روخوانیصورت روخوانی و ه  به

نسوبت بیشوتری سوبک    بوه  «خوانودن » فعول  ،«خوانودن تعزیه»و  «آوازخواندن»فعلی چون 

اسوت  چورا کوه اگرچوه     این فعل قدری بیشتر سبک شده «نمازخواندن»است  در فعل شده

ردن یوک  به جوا آو  عمالً «نماز خواندن» بی ارتباط نیست ولی «خواندن»با  «نمازخواندن»

پذیرد  خوانودن در فعلوی ماننود    صورت می حف،ازخواندن با  سری اعما  است که عمدتاً

و دیگوی بوه    «تحاویل کوردن  »رود  یکی به معنای میکاربه دو صوت به «در  خواندن»

پوذیرد، ماننود   های درسی صورت موی در زمان حا  بر روی کتاب معنای کاری که معموالً

از معنوا   نسوبتاً  «کوردن تحاویل »در معنوی   «خواندن»فعل  «د خوانعلی در اتاق در  می»

 است   تهی شده

است و بوه هموین خواطر دارای    ه سبک نشدهبقیّ ۀاگرچه به انداز «خواندن»فعل سبک 

آن را نیوز بور یوک پیوسوتار بوا       تووان باشد ولی موی نمی «زدن»های بیشتری مانند ریزطبقه

 ر کرد  ( تاو90ّ) صورتافتراق محدودتری به ةدرج

 تحایل کردن() خواندندر    نمازخواندن   دعاخواندن    خواندن کتاب (90

 «دادن»با فعل سبک  مرکّبافعال  -9

شووند  در  های متفواوت از معنوا تهوی موی    های متفاوت به نسبتنشینیاین فعل نیز در ه 

در  تقریبوواً «دادن»فعول   «هشوداردادن »و  «دادنوعوده » ،«ثموردادن »برخوی از افعوا  چوون    

در  «پیشونهاد دادن »و  «توسوعه دادن »رفته است  در برخی چون کارمعنای واژگانی خود به

، «دادنکوواهش»ون وکمتووری از معنووای واژگووانی قوورار دارنوود  برخووی دیگوور چوو    ةدرجوو

کمتری از معنوای واژگوانی    ةدر درج «دادن»فعل سبک  «افزایش دادن» و «دادنتشخیص»

فعول سوبک    «نفووذدادن » و «دادنانجام»، «دادنشکل»دیگر چون خود قرار دارد  در برخی 

تووان بوا فعول سوبک     اند  فعل سبک در این افعا  را موی نسبت بیشتری از معنا تهی شدهبه

 یابند   ه این افعا  تغییر ظرفیت میدیگری جایگزین کرد  البتّ

 کردن ادن/گرفتن، نفوذد انجام دادن/ یافتن، دادن/، شکلندادن/ کردارائه (91
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 دادندادن        ارائهثمردادن     پیشنهاددادن     کاهش  (94

 «کردن»با فعل سبک  مرکّبافعال  -0

اسوت و  لحواظ معنوایی از دیگوران بیشوتر از معنوا تهوی شوده       به «کردن»اگرچه فعل سبک 

وان در وتو ن وجوود موی  وحساب آورد، ولوی بوا ایو   ترین فعل فارسی بهتوان آن را سبکمی

دکردن، هوایی چوون تعهّو   فعول   تر از دیگری دانستهای متفاوت برخی را سبکنشینی ه

 «آغواز کوردن  »و  «سوعی کوردن  »نسبت بوه افعوالی چوون     «کردن»ایجاد کردن، فعل سبک 

ای اسوت کوه وجوود و عودم     گونهباشد  برخی از افعا  بهبیشتر میدارای محتوای معنایی 

تووان  کوه موی   «رداخت کوردن وپو »انند ودارد، موا نوثیری در معنأول سبک هیچ تووجود فع

ر شوود کوه   کاربرد  ممکن است این گونوه تاووّ  هب «کردپرداخت»یا  «پرداخت»صورت به

باشوند، حالوت اسو     تهی ه  فعل و ه  اس  موی  ةاین افعا  به دلیل اینکه به صورت مقول

باشوند و  ش متفواوت موی  روند دارای معنای ک  و بیمیکاربه «کردن»که با دارند و هنگامی

ت در کورد کوه ایون وضوعیّ     ادّعوا تووان  اسوت  موی  حذف نشده «کردن»در این موارد فعل 

اسوت کوه ایون دو در    قابول توجیوه   «گذشوت کوردن  »و  «گذشوت »خاود افعالی چون 

قابول توجیوه    «پرداخت کوردن »باشد ولی درخاود متفاوت می جمالتی مانند زیر کامالً

 (   95) ستین

   خود گذشت   مسلّ از ح ّ او -ال  (99

 کرد        خود گذشتمسلّ او از ح ّ -ب      

ریدکردن، رسوویدکردن، وخوو :د ازوارتنوووبرخووی دیگوور از افعووالی نظیوور گذشووت کووردن عب 

 ننشست کرد ،کردندریافت

باشود بلکوه در خاوود فعول سوبک      نیوز نموی   «کوردن »این نمونه افعا  خاد فعل 

ایون افعوا  قبول از     «دیودزدن »و  «زدنگشوت »مانند  ت وجود داردنیز همین وضعیّ «زدن»

یند زیر به اس  تبودیل شوده و سوسس وارد ترکیوب     اصورت فراینکه وارد ترکیب شوند به

 دهد   ترکیب نشان میرا در  «خرید» ن واژۀشد وارد ةنمون (92) هایداده اند شده
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92) 

 ]خرید[ اس    رید[ فعل                      ]خ -ال 

 مرکّب]خرید کردن[ فعل                     ]خرید[ اس  + ]کردن[ فعل سبک -ب

 های فرهنگیان را پرداخت  دولت معوقه -ال  (95

 های فرهنگیان را پرداخت کرد  دولت معوقه -ب                

دهود  باشد  ایون نشوان موی   برابر می دارای معنایی کامالً (ب 95و ) (ال  95) ةدو جمل

صوورت  فووق بوه   ةاست  فعل در دو جملو دست نیامدهیند فوق بهافعل از طری  فر که این

سواخته   «کوردن پرداخوت »از ماودر   «کورد پرداخوت »و  «پورداختن »از ماودر   «پرداخوت »

صوورت زیور   را روی یوک پیوسوتار بوه    «کوردن »تووان فعول سوبک    بنابراین می ؛استشده

 معرفی کرد   

 کردنآغازکردن             پرداخت       کارکردن          تعهدکردن     (91

دلیول  شود کوه بوه   پیوستارهای باال باید براسا  محور عمودی )جانشینی( نشوان داده موی  

 است   صورت افقی نشان داده شدهجویی بهصرفه

 هانشینیک فعل خاص با توجّه به هم سبک شدنمراتب  -1 -9

ز به یک نسبت از معنای واژگوانی تهوی   فارسی نسبت به ه  نی مرکّبفعل سبک در افعا  

در  «خوانودن » ترنود  فعول  دسوتوری  و برخی نیوز تر واژگانیشوند  برخی از این افعا  نمی

ی کوه  مرکّبو است  چرا که در مجموعه افعا   ه از معنا تهی شدهبین افعا  فوق کمتر از بقیّ

 و «خووردن »اسوت  افعوالی چوون    است کمتور نقشوی شوده    «خواندن»فعل سبک آنها فعل 

و  «خووردن کتوک »چورا کوه در افعوالی چوون      گیرنود، در مراحل بعدی قرار می «گذاشتن»

در  «دادن»و  «داشوتن »اسوت  افعوالی چوون    تا حدودی از معنوا تهوی شوده    «خوردنهغاّ»

گیورد   بعد از این قورار موی   ةدر مرحل «گرفتن»گیرند  افعالی چون های بعدی قرار میرتبه

اسوت   ه سوبک شوده  ش از بقیّو وه نسوبت بیو  وزدن( بو زدن، تلفون زنوگ ) «زدن»ون وفعلی چ

طوور کامول از   بوه  باشود کوه تقریبواً   می «کردن» ترین فعل در افعا  سبک فارسی فعلسبک
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هوای تاوریفی را برخوود    است و در حالتی که عنار دیگری بتوانود نشوانه  معنا تهی شده

 شود   کامل این فعل آشکار می بودنکردن(، تهیپرداختن و پرداختمانند ) کندحمل 

صوورت  تووان بوه  فارسی را بر ایون اسوا  موی    مرکّبجزء فعلی در افعا   سبک شدن

 پیوستار زیر نشان داد  

 گرفتن        زدن      کردندادن      گذاشتن    داشتن/ خواندن   خوردن/( 98

غیور فعلوی   لحاظ جانشوینی عناور   توان بهمیی را افعا  سبک فارس سبک شدنمیزان 

سوبک  و میوزان   (محوور جانشوینی   ایو  Yمحوور  ) یعمود، روی محور مرکّبدر هر فعل 

محوور  ) ینینشو  و  روی محوور هو  وا هوایسه بودر مق مرکّبا  وا  سبک در افعوافع شدن

Xصورت زیر نشان داد  ( به 

97) 

 زدنسیلی                                                                            

 زدنضربه                                                                            

 زدن  دست                                                                           

 ردن ک    درزدن        گرفتن          داشتن          خوردن         خواندن    

 زدنهحقّ                                                                           

 زدنمثا                                                                             

 اتوزدن                                                                            

نشوینی  شد که هریک از افعا  سوبک در هو    مشخّصبا توجّه به تحلیلی که ارائه شد 

هرچوه بوه دو انتهوای     رسود کوه تقریبواً   نظر موی شود  بهبه یک نسبت سبک نمی با عناصر

در  «خوانودن »هوای  شوود  فعول  شود دگرگونی فعل سبک کمتر میمحور افقی نزدیک می

باشوند  بور   ج را دارا موی سمت چپ کمترین تنووّ  در انتهای «کردن»انتهای سمت راست و 

دلیول  ( بازنویسوی کورد  نگارنوده بوه    93صوورت ) توان نموودار فووق را بوه   این اسا  می

 است   نام نهاده «بادبادکی»طرحِ  شباهت این طرح با بادبادک، این طرح را اصطالحاً
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 بادبادکی    طرح (93

 

 زدنسیلی                                                                 

 زدنضربه                                                                 

 زدن  دست                                                                 

 کردن             ندر زد  داشتن        گرفتن    خواندن        خوردن          

 زدنهحقّ                                                                 

 زدنمثا                                                                  

 اتوزدن                                                                 

  

 ۀفعل سبک صوورت گیورد، نحوو    سبک شدن دخاودراست آخرین بحثی که الزم 

اسوت  برخوی از افعوا  سوبک خوود دارای جفوت        مرکّوب جایگزینی افعا  سبک در فعل 

ت جوایگزینی جوایگزین   باشند که این افعوا  صورف نظور از هرگونوه محودودیّ     معاد  می

 «نموودن » و «کوردن » /«گشوتن »/ «شدن»توان به های معاد  میگردند  از جفتیکدیگر می

فعول نودارد     سوبک شودن  ای با میوزان  گونه رابطهه کرد  این نمونه از جایگزینی هیچاشار

و  «دادن» ، جوایگزینی فعول سوبک   مرکّوب از جوایگزینی افعوا  سوبک در افعوا       دوّمنوج 

از  سووّم باشود  نووج   باشد  در این جایگزینی ظرفیت دو فعل سبک متفاوت موی می «یافتن»

فعول سوبک در حالوت واژگوانی قابول جووایگزین       حوالتی اسوت کوه دو    ،افعوا  جوایگزین  

 ؛باشوند روند، قابول جوایگزین موی   میکارعنوان فعل سبک بهباشند ولی در حالتی که بهنمی

باشوند ولوی در   که در حالت واژگانی دارای کاربرد متفاوت می «کردن»و  «زدن»مانند فعل 

زدن، ایون نمونوه از    /کوردن تلفون  ،(زدن /اتووکردن ) حالت فعل سبک کاربرد یکسان دارند

باشوند  آنچوه کوه در بحوث فعول سوبک قابول        لحاظ ظرفیت یکسان میافعا  جایگزین به

باشد  اگرچه بررسوی دقیو  آنهوا پوژوهش     باشد بیشتر این نوج از جایگزینی میبررسی می

توان اذعوان کورد کوه کواربرد     طلبد ولی با توجّه به موضوج این پژوهش میدیگری را می
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فعل ارتبواط مسوتقی  دارد  بوه ایون      سبک شدننی با بسامد کاربرد و همچنین این جایگزی

یابود، امکوان ایون    شوود و بسوامد آن نیوز افوزایش موی     تور موی  معنا که هرچه فعول سوبک  

 شود جایگزینی نیز بیشتر می

  گیرینتیجه -0

لحواظ معنوایی   ، بوه مرکّوب دهود کوه فعول سوبک فارسوی در افعوا        این بررسی نشان موی 

نشینی و جانشینی دارنود  در محوور جانشوینی بسوته     ت ناپایداری در محورهای ه وضعیّ

دهود  شود  این خوود نشوان موی   های متفاوتی از معنا تهی میبه عنار غیر فعلی به نسبت

های عناور غیور   ویژگی ةکردن همکه هر گونه تحلیلی از افعا  سبک فارسی بدون لحاظ

دهد کوه افعوا  سوبک فارسوی     رسی همچنین نشان میباشد  این برفعلی غیر قابل دفاج می

واژگوانی، برخوی   شوند  برخی حالتی واژگانی، برخوی نیموه  به یک نسبت از معنا تهی نمی

فارسوی بوا    مرکّوب هوای  دهد که فعول نقشی، برخی نقشی دارند  این بررسی نشان مینیمه

آن فعول   تبوع ب و بوه ترکیو  ۀشوند  بر این اسا  پدیدانضمام آغاز و به تدریج ترکیبی می

 یند تودریجی اسوت کوه از انضومام آغواز و بوه فعول کواماًل        ایک فر مرکّبسبک در افعا  

شووند  ایون   باشوند، خوت  موی   محمل عناصر تاریفی زمان و شوخص موی   نقشی که صرفاً

دهد که جایگزینی فعل سبک با فعل سبک ه  ظرفیت، بوا میوزان سوبک    پژوهش نشان می

تور باشود امکوان    ارد، بوه ایون صوورت کوه هرچوه فعول سوبک       مستقی  د ةشدن فعل رابط

 در شرایطی که از معنوا تقریبواً   «زدن»جایگزینی بیشتر است  به این صورت که فعل سبک 

 باشد   قابل جایگزینی می «کردن»با فعل  ،تهی شده باشد

فعول   سوبک شودن  در این پژوهش طرحی موسوم به طرح بادبادکی ارائه شد که میزان 

، و عموودی )جانشوینی عناور غیور فعلوی(     نشینی( )ه  قیوی در دو محور افارسوسبک ف
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