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  در دستور زبان فارسي» عبارت فعلي «بررسي 

  
  ∗دكتر محمود مهرآوران

  
  چكيده

 تـشكيل  يتقسيم بندي بر مبناي ساخت و تعداد اجـزا . شود در زبان فارسي، فعل از جهات گوناگون تقسيم مي       
 و فعـل  دستور نويسان در اين باره دست كم به دو گونة فعـل سـاده             . دهنده، يكي از مهمترين اقسام فعل است      

اي از فعل بر مبناي سـاخت آن   عبارت فعلي گونه. اند برخي نيز اقسام بيشتري براي فعل برشمرده . مركب قائلند 
در چند دهة اخير اين مجموعه فعلـي، در     .  دارد يشود و معني واحد     است كه دست كم از سه جزء تشكيل مي        

  . اند كار يا در نامگذاري آن سكوت كردهده شده، اما برخي آن را انيبرخي از دستورها عبارت فعلي نام
 صاحب نظران در بارة تقسيم فعل، به تاريخچة نامگذاري عبارت فعلـي،      يدر اين مقاله، پس از بررسي آرا      

سابقة آن در متون قديم، ساخت و انـواع عبارت فعلي، كاربردهاي گوناگون آن و نيز تشابه و تفـاوت عبـارت                   
  .گردد هاي فعلي ارائه مي فهرستي نسبتاً مفصل هم از عبارتو سرانجامشود  فعلي با متمم پرداخته مي

  
  ي كليدهايهواژ

  .دستور زبان، فعل، ساخت، عبارت فعلي، متمم
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  ۲۱/۱۱/۸۸:رشيخ پذي                                   تار۲۰/۷/۸۸: خ وصوليتار

  ) پژوهشي-علمي (فنون ادبی
  دانشگاه اصفهان

  ۱۲۷-۱۴۴ص، ۱۳۸۸پاييز و زمستان، ۱، شمارهسال اول
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   ۱۳۸۸،پاييز و زمستان ۱فنون ادبی، سال اول، شماره   /   ۱۲۸
 

  مقدمه
ترين و در عين حال، راحت ترين وسيلة ارتباط بين انسانهاست؛ ابزاري طبيعي كه عـالوه بـر     ترين، پيچيده   زبان، گسترده 
اين ابزار كه . كند باط بين انسانها براي تبادل پيام و آسان كردن زندگي اجتماعي، انديشة انسان را نيز منظم ميبرقراري ارت

انسانها .  هم دارد و آن صورت گفتاري و آوايي استياست، ويژگي طبيعي ديگر) system(دستگاهي منظم و به قاعده 
تـرين   رسـد برجـسته   به نظر مي. برند وشتاري، بيشترين بهره را مياز اين دستگاه منظم و با قاعده به شكلهاي گفتاري و ن  

آن است كه واحدهاي سازندة آن به طور منظم و با قاعده، هميشه در صـورتهاي گفتـاري و   » با نظام بودن  «ويژگي زبان   
ان، بـه مـا كمـك    شناخت قواعد و ويژگيهاي زب. كند البته، ايما و اشاره هم به اين امر كمك مي. شوند نوشتاري ظاهر مي 

زبان شناسي و دستور، شاخه هايي از دانش هستند كه بـه  . تر استفاده كنيم  كند كه از اين دستگاه بهتر، بيشتر و راحت          مي
بخشي از زبان شناسي است كه در  ) grammer( دستور . شناخت و بررسي واقعيتها و قواعد حاكم بر زبان مي پردازند

البته، برخي دستور را شامل آواشناسي، نحو و معني . وي، و معنايي زبان بحث مي كند      باره ساختمان آوايي، صرفي و نح     
پردازنـد،   دستور نويساني كه بر مبناي زبان شناسي به توصيف و تحليل ساختمان دسـتوري زبـان مـي              . شناسي مي دانند  

  ). ۱۳۷۷ الديني، ةو مشك:نك( ها را بخشي از آواشناسي مي شمارند صرف، سازه شناسي و سازه
اي همة اجزاي سازنده را بـشناساند و  كند، بايد به گونهبه هر حال، دستور، چون قواعد حاكم بر زبان را بررسي مي          

و نحـو   ) morphology( ، صـرف يـا سـازه شناسـي      )phonetics( آواشناسـي  : از اين نظر سه بخـش عمـده دارد    
)syntax .(   

ي توان سخن گفت، امـا آمـوزش و آمـوختن دسـتور زبـان فوايـد       بديهي است كه بدون آموختن دستور زبان هم م        
كمك به تثبيت زبان، پرهيز از خطا و لغزش در گفتار و نوشتار، پيش گيري از تحوالت بي قاعده : فراواني دارد، از جمله

ختن زبـاني  و هرج و مرج آميز، كمك به واژه سازي، آموزش بهتر زبان به بيگانگان، فراهم شدن زمينة بهتـر بـراي آمـو                
تحقيق در بارة هـر يـك از عناصـر زبـان بـه شـكلي         ...  ديگر، فهم بهتر متون گذشته، وضع اصطالحات علمي و فنّي و          

سازه ( بخش فعل يكي از مباحث مهم صرف . جداگانه، كار آموختن و آموزش دستور را بهتر، علمي تر و دقيقتر مي كند
جه بيشتري به اين مبحث مي شود، زيـرا فعـل را بـه شـكلي جـدا و      و نحو زبان است، اما در بخش صرف، تو    ) شناسي

  . مباحث گوناگون در بارة فعل، طبعاً اختالف نظرهايي را نيز به همراه دارد. مفصل بررسي مي كنيم
  

   ):verb( فعل 
 فعل يكي از واحدهاي صرفي و نحـوي زبـان  . شناخت، بررسي و توصيف فعل، يكي از مهمترين بخشهاي دستور است   

فارسي، فعل يكي از اقسام هفتگانة كلمه است، زيرا امروزه، اقـسام   ) morphology( در صرف يا سازه شناسي      . است
اسم، صفت، ضمير، فعل، قيد، حرف، صوت يا شبه : واژه هاي زبان فارسي را از نظر صرفي به هفت نوع تقسيم مي كنيم

قيقت، ركن اصلي جمله است، زيرا با توجـه بـه آن، مـا انـواع     از نظر نحوي نيز فعل يكي از اركان جمله و در ح  . جمله
 syntagmatic( فعل شناسنامة جمله است و در محـور يـا رابطـه همنـشيني     . جمله ها را تعيين و نامگذاري مي كنيم

relationship( كنيمترين نقش را دارد و بر اساس آن اجزاي جمله و رابطة آنها را تعيين مي، عمده .  
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  ١٢٩/    در دستور زبان فارسی» عبارت فعلی«بررسی 
  

  :  و اقسام فعلويژگيها
و آينده ) مضارع( ، اكنون )ماضي( ـ زمان، كه بر اين اساس فعل به سه گروه گذشته ۱: هر فعل ويژگيهاي عمده اي دارد    

  . تقسيم مي شود) مستقبل( 
  . ـ شخص و شمار، كه به اول شخص، دوم شخص و سوم شخص مفرد و جمع بخش مي شود۲
  : با توجه به اين ويژگي سه گونه فعل داريم. ـ گذر؛ يعني الزم يا متعدي بودن فعل۳

و افعال دو وجهي كه در جمله اي ممكـن اسـت الزم و در جملـه اي ديگـر             ) گذرا(، افعال متعدي    )ناگذر( افعال الزم   
  . البتّه، موضوع الزم و متعدي محل بحث و اختالف است كه در اين مجال نمي گنجد. متعدي باشند

  . توجه به نهاد فعل مشخص مي شودـ معلوم و مجهول كه با ۴
 اين ويژگي نوع وقوع فعل را مشخص مي كند؛ يعني حتمي و قطعي بودن وقـوع آن، شـرطي يـا محتمـل       ـ وجه فعل؛  ۵

  . بر اين مبنا، فعل در وجه اخباري، التزامي يا امري خواهد بود. بودن فعل، يا امري بودن آن
  : فعل ) structure( ساخت 

ن و مهمترين تقسيم بنديها در باب فعل، تقسيم بندي بر پاية ظاهر ساختمان يا اجـزاء تـشكيل دهنـده       ترييكي از اساسي  
  . بر اين مبنا، تقسيمات متعددي صورت گرفته است. فعل است

البته، برخي به سه نوع و برخي به اقسام . انددستور نويسان فعل را دست كم به دو بخش ساده و مركب تقسيم كرده  
. بيشترين اختالف نظر و مباحث گوناگون در باره فعل در همـين بحـث سـاخت ظـاهري فعـل اسـت              . قائلندبيشتر هم   

هاي اخيـر در دسـتور زبـان فارسـي مطـرح و      ، يكي از تقسيمات فعل است كه در دهه )phrasalverb( عبارت فعلي   
 يدر اين مقاله، با نگـاهي بـه آرا  . اندمباحث فراواني را باعث شده است و برخي آن را پذيرفته و برخي آن را رد كرده               

 ديگر در بارة يصاحب نظران در باب تقسيم فعل از نظر ساخت، تاريخچه نامگذاري عبارت فعلي، انواع آن و موضوعها
  . عبارت فعلي، را بررسي مي كنيم

  
  : تقسيم فعل بر مبناي ساخت آن

فعل، تقسيم بندي بر مبناي ساختمان فعل است كه محـل        گونه كه ذكر شد، يكي از مهمترين تقسيم بنديها در باب            همان
و هم در مصداقها اختالف نظـر وجـود   ) بويژه در فعل مركب   ( بحث و اختالف نظر بوده و هست، زيرا هم در معيارها            

ي را اند كه در اينجا نظر دستور نويسان، دستور نويسان، تقسيماتي را براي فعل قائل شده)ساختمان ( بر اين اساس   . دارد
در . كه در چند دهة اخير، بيشتر مورد توجه بوده و كتابهاي آنها در مقاطع مختلف بيشتر تدريس شده است، مي آوريـم                   

البته، نظر همة محقّقان و پژوهنـدگان و نويـسندگان         . ميات کرده يز رعا ي را ن  يخيب تار ي ترت يادين کتب تا حد ز    يطرح ا 
  .ديگر در اين باره محترم است

  
  يامپور دستور خ-۱

فعـل مركّـب، فعلـي اسـت     «: شادروان خيامپور، بدون اشاره به نوع تقسيم بندي، در مبحث فعل مركب چنين مـي آورد          
متشكّل از فعلي بسيط، با يك پيشاوند يا از يك اسم با فعلي در حكم پساوند و به عبارت ديگر، فعلي است متـشكّل از            
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   ۱۳۸۸،پاييز و زمستان ۱فنون ادبی، سال اول، شماره   /   ۱۳۰
 

» ... طلب كرد، جنگ كرد: مثال براي قسم دوم. رفت، بازرفت، برگشتدر: مثال براي قسم اول. دو لفظ داراي يك مفهوم
  ) ۶۹، ۱۳۷۳خيامپور، (

در واقع خيامپور، بدون اشاره به معيار تقسيم بندي فقط به ساده و مركب بودن فعل معتقد است و كمترين اشاره  و      
  .كند عبارت فعلي نمي بحثي دربارة

  
   دستور زبان فارسي، محمد جواد شريعت-۲

 يعني تركيب و عدم آن ؛اند و مصدر را از نظر ساختمان ظاهري در اين كتاب، افعال، با توجه به مصدر تقسيم بندي شده    
ء داشته باشـد و بـا    مصدر ساده يا بسيط آن است كه فقط يك جز «.و مركب) بسيط (ساده :به دو نوع تقسيم كرده است    

 داشته باشـد؛ ماننـد بـاز      مصدر مركب آن است كه بيش از يك جزء        . رفتن، زدن :  ديگري تركيب نشده باشد، مانند      كلمة
 آن را  ناميم و بايد دو جـزء  اگر جزء اول مصدري پيشوند باشد، آن را مصدر پيشوندي مي... كردن،  قانع كردن، برداشتن   

  .بازآمدن، بازداشتن، واداشتن: با همديگر يك مصدر بدانيم، مانند
 را بـا   در اين حالت هـر سـه جـزء     ). مصدر ساده + اسم  + حرف اضافه   (شود     مي  تشكيل  گاهي مصدر از سه جزء    -

 ...مانند به وجود آمدن، به جاي آوردن، بردار كردن. كنند همديگر يك مصدر مركّب، حساب مي

 )۹۶-۹۸: ۱۳۷۰شريعت، (» ...مانند در صدد برآمدن، سر به سر گذاشتن.  دارد گاهي مصدر بيش از سه جزء-

آورندكه مركـب   يشان به دو تقسيم اصلي ساده و مركب قائلند و سپس در بحث مركب سه قسم ديگر مي         در واقع، ا  
ايـشان  . شـمارد   و مركب از بيش از سه جزء است، اما همة اين قسم را يك قسم؛ يعني فعل مركب مي        از دو يا سه جزء    

ركب، همان اسـت كـه در اينجـا عبـارت فعلـي      نامي از عبارت فعلي نياورده، اما مصداقهاي گروه دوم و سوم از فعل م            
  .خوانيم مي

  
   دستور زبان فارسي خانلري-۳

مرحوم، دكتر پرويز ناتل خانلري، در بحث ساختمان كلمه، در كتاب دستور خود، فعل را از نظر ساختمان بـه سـه نـوع        
 فعـل پيـشوندي معتقـد      دربـارة .تعريف فعل ساده با ديگران تفاوتي نـدارد . كند ساده، پيشوندي و فعل مركب تقسيم مي    

آيد و معني آن از  بعضي فعلها از يك مادة اصلي با يك جزء پيوندي ساخته شده است كه هميشه پيش از فعل مي«: است
خانلري، (» ... يعني ساده است، جداست مانند برآمدن، بازآمدن و فراز آمدن و؛معني فعلي كه تنها شامل مادة اصلي است   

۱۳۷۳ ،۱۷۶(.  
دسته اي ديگر از فعلهاي فارسي از تركيب يك اسم يا صفت  با يك «: دهد  مي  ة فعل مركب، او چنين معياري ارائه      دربار

» ...پرسـيدن و =  كردن+ پرسش . شتافتن= كردن+ مانند شتاب ، آيد  اما از مجموع آنها يك معني برمي،اند  فعل پديد آمده  
  .)۱۷۷همان، (

 اما خيامپور نامي از فعـل  ، فعل مركب، از نظر معني، با دكتر خيامپور هم نظر است در واقع، دكتر خانلري نيز دربارة     
تـاريخ  « و در كتـاب    » دستور تـاريخي  « خانلري در    ،البته. شمارد   بلكه آن را نوعي فعل مركب مي       ،آورد  پيشوندي نمي 
  .پردازيم خود عبارت فعلي را ذكر كرده كه در جاي خود به آن مي » زبان فارسي
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  ١٣١/    در دستور زبان فارسی» عبارت فعلی«بررسی 
  
  .دستور مفصل امروز، استاد فرشيد ورد -۴

گفتـاري بـه   «دكتر خسرو فرشيد ورد، كه بخشي از عمر خويش را در مباحث و تحقيقات دستوري گذرانـده اسـت، در      
كنـد و تقـسيم بنـدي     كتاب خود از برخي دستور نويسان، از جمله دكتر خانلري به سختي انتقـاد مـي      » جاي پيش گفتار  

. گيرد پذيرد و به نامگذاري عبارت فعلي هم ايراد مي نمي» ساده، پيشوندي و مركب « ؛ يعني خانلري را در سه قسم فعل    
و غيـر  ) ساده (بسيط : فعل از لحاظ ساختمان بر دو قسم است« : نويسد ايشان در تقسيم بندي فعل، از نظر ساختمان مي  

فعل غير بسيط آن است كـه از دو يـا   .... آمدنرفتن، :  تشكيل شده باشد، مانند فعل بسيط آن است كه از يك جزء . بسيط
  )۴۱۳: ۱۳۸۴فرشيد ورد، .... (وارفتن و فريب دادن: چند جزء به وجود آمده باشد، مانند

 .  پيشوندي مثل ورافتادن، وارفتن-۱« : كند او سپس فعل غير بسيط را مجدد به دو قسم، بخش مي

  )همان(» ... مركب مانند كاركردن، كتك زدن،-۲
اي جـدا،   رغم انتقاد به خانلري، خود نيز به فعل پيشوندي قائل است، اما آن را نـه گونـه            علي ي، پيداست كه و   البته

عالوه بر آن، فرشيد ورد در دو مقاله به طور مفصّل به بحث فعل مركب پرداخته و . شمارد  بلكه جزئي از فعل مركب مي     
  ).۱۹و۱۸ش : ۱۳۷۳، امجله آشن :نك(  مفيد و سودمندي ارائه كرده است يآرا

  .شمارد در مجموع، وي نيز بدون نامگذاري، عبارت فعلي را نوعي از فعل مركب مي
  

  )دكتر حسن انوري، دكتر حسن احمدي گيوي (  دستور زبان فارسي-۵
 فعـل را در نظـر گرفتـه و        سـازندة   ي اين دستور تقسيم بندي مفصل تري دارد و در واقع، با نگاهي دقيقتـر همـة اجـزا                 

فعلهـاي سـاده،   : تـوان تقـسيم كـرد    فعل را در زبان فارسي از جهت ساختمان به شش گروه مـي    «. نامگذاري كرده است  
انـوري،  (» فعلهاي پيشوندي، فعلهاي مركب، فعلهاي پيشوندي مركب، عبارتهـاي فعلـي، فعلهـاي ناگـذر يـك شخـصه           

  .)۲۳: ۱۳۸۵احمدي گيوي، 
اي از كلمـات اطـالق    عبارت فعلي بـه دسـته  « : نويسند  نظر گرفته، ميدر باب عبارت فعلي نظر دكتر خانلري را در    

شود كه از مجموع آنها معني واحدي حاصل شود و غالباً معادل با مفهوم يك فعل ساده يا يك فعـل مركـب اسـت،                     مي
  ).۲۹: همان... (از پاي درآوردن، برپاكردن و: مانند

عنوان عبـارت فعلـي را   ) بعد از دستور تاريخي خانلري(است كه هايي  اين دستور در دورة اخير، از نخستين دستور     
  .مطرح كرده است

 
   دستور زبان فارسي امروز، غالمرضا ارژنگ-۶

؛ )رفـتم، آمـدم، نشـستم   (ساده؛ مثل : نويسنده محترم اين كتاب، فعل را از نظر ساختمان به چهار گروه تقسيم كرده است   
از دسـت   : ؛ فعـل گروهـي    )سوگند خوردن، درد كشيدن، جنگ كردن     : ( كبمر). برخاستم، فرورفت، وارفت  : (پيشوندي

  .)۱۰۲، ۱۳۷۸ارژنگ، (رفتم، به زانو درآمدم، از پا درآمدم 
گـاهي، گروهـي از   «: نويـسد   آن مـي   كند و دربارة    ايشان عبارت فعلي را با نامي ديگر؛ يعني فعل گروهي معرفي مي           

بيـشتر فعلهـاي   . شـود  رسانند كه فعل گروهي ناميده مـي  هوم واحدي را ميآيند و مف كلمات، در كنار هم همراه فعلي مي    
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  ».توانند به صورت متعدي درآيند  خود مي گروهي الزم با استفاده از همكرد قرينة
  . اي مستقل از فعل قائل است به عنوان گونه) فعل گروهي( در واقع، آقاي ارژنگ نيز به عبارت فعلي 

  
  )تر تقي وحيديان كامياردك ( دستور زبان فارسي-۷

. شود، روش علمي و توصيفي را برگزيده اسـت  اين دستور كه امروز بيشتر در دبيرستانها و برخي دانشگاهها تدريس مي     
: فعل از نظر اجزاء تشكيل دهنده سه نوع اسـت « : خوانيم در اين دستور، دربارة تقسيم بندي فعل بر اساس ساختمان مي      

  )۵۶:۱۳۸۶وحيديان كاميار، ( » ساده، پيشوندي، مركب
آورد كه آنها را عبارتهاي كنايي مرده يـا    در شرح فعل مركب و عناصر تشكيل دهنده آن، فعلهاي مركّبي را مي  سپس

  )۵۹-۶۰همان، . (به حرف آمدن، از اعتبار افتادن: مانند. شمارد عبارتهاي فعلي مي
اي بـه تقـسيم    گيريم كه جز دستور خيامپور كه هيچ اشـاره  يبا نظر به دستورهاي نامبرده و تقسيم بندي آنها نتيجه م      

اي از فعل مركـب   نكرده، بقيه دستور نويسان عبارت فعلي را يا به صورت گونه     ) جز ساده و مركب     ( بندي هاي متعدد    
مـصداق فعـل   با توجه به آراء صاحب نظران ذكر شده، هيچ اختالفي در تعريف يا . پذيرند  مستقلّي از فعل مي  يا به گونه  

در فعل مركب هم تعريفها بويژه از نظر معنا به هم نزديك است، اما در مصداقها و تقسيم بندي هـاي فعـل   . ساده نيست 
فعل مركب از نظر صاحبان آراء، آن است كه حداقل دو جزء داشته باشد و هر دو جزء         . مركب اختالف نظر وجود دارد    

شـمرده و  ) پيـشوندي ( اي مـستقل    گونـه ،اند ايي را كه با پيشوند تركيب شده    اما برخي، فعله   ،با هم معني واحدي بدهد    
 دارد؛ يعني  بحث اصلي ما فعلهايي است كه بيش از دو جزء. اند اند و برخي آنها را نيز فعل مركب شمرده نامگذاري كرده

:  دكتر خانلري و به تبع او آقايـان جز. شناسيم آنها را مي» عبارت فعلي«از سه جزء و بيشتر تشكيل شده است و ما با نام  
. را بر فعلهاي ذكر شـده مـورد نظـر نگذاشـته اسـت        » عبارت فعلي   «انوري، احمدي گيوي و وحيديان كاميار كسي نام         

مركب شمرده و فرشيد ورد هم بـا  ) مصدر(اي به اين گونه فعلها نكرده، شريعت آن را از اقسام فعل        خيامپور هيچ اشاره  
 ايـن ميـان، دسـتور آقـاي     در. شـمارد  اي از فعل غير بسيط مي     فعلي بر آن مخالف است و آن را گونه        ق نام عبارت    اطال

اند، اما بـه نظـر       ايشان مصداقها را به درستي تعيين كرده      . گونه فعلها برگزيده است   را براي اين  » فعل گروهي  «ارژنگ نام 
اند، زيرا فعـل گروهـي،     معني كرده  phrasalverbو معادل   اند    رسد كه در نامگذاري، نام مناسبي براي آنها برنگزيده          مي

  .اي نداريم كند كه چنين تقسيم بندي در برابر خود نام فعل فردي را به ذهن متبادر مي
اند، باز هم عبارت گروه، تنها براي فعـل   از طرف ديگر، اگر منظور گروهي از كلمات باشند كه فعلي را تشكيل داده         

بنابراين، پيش از ورود به بحـث اصـلي عبـارت فعلـي     . شود هم مي...  گروههاي اسمي، قيدي و    رود و شامل    به كار نمي  
  . كنيم تا با عبارت فعلي اشتباه نشود اصطالح گروه را بررسي مي

  
  : گروه

برخي گروه را شـامل يـك   . شويم و آن حداقل تعداد كلمات گروه است        در تعريف گروه با يك اختالف نظر مواجه مي        
  .دانند يشتر و برخي آن را از دو كلمه و بيشتر ميكلمه و ب
شود كه از يك كلمه يا بيشتر ساخته شده اسـت و خـود در سـاختمان واحـد             گروه به آن واحد زباني گفته مي      « : باطني

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


  ١٣٣/    در دستور زبان فارسی» عبارت فعلی«بررسی 
  

  )۱۱۰: ۱۳۷۳باطني، (» .رود به كار مي... باالتر
نقش يكي از كلمات و واحدهاي دستوري را در .. .گروه دو يا چند كلمه است كه معني كامل نداشته باشد و: فرشيد ورد
  .)۹۷: ۱۳۸۴فرشيد ورد،( كند ي كالم باز

  . شود  احمدي، ارژنگ و وحيديان كاميار معتقدند كه از يك كلمه يا بيشتر تشكيل مي–انوري 
شـته اي از  گـروه ر « : دهـد   الديني هم در دستور زبان فارسي بر پايه نظريه گـشتاري، چنـين تعريفـي ارائـه مـي           ةمشكو
هاست كه به صورت يكپارچه و به عنوان يك واحد با دارا بودن يكي از هسته هاي مـشخص فعـل، اسـم، صـفت،             واژه

  )۲۵، ۱۳۷۹ الديني،  ةمشكو(» .رود مي حرف اضافه  و قيد با رابطه دستوري خاصي در جمله به كار 
لفـظ  « : گويـد   شمارد ومـي ي ازعبارت ميرا نوعبرد و گروه    اما خانلري اصطالح عبارت را در اين معني به كار مي          

يـا  . بريم كه جانشين كلمة واحد يا مفيد معني واحدي باشد عبارت را در اين بحث به معني گروهي از كلمات به كار مي 
 .آنكه اين مجموعه به تنهايي قسمت مستقل جمله شمرده شود، مانند هنگام سـپيده دم، در صـورت موافقـت دو طـرف                

  .)۲۴۴، ۱۳۷۳خانلري، (يكي گروه اسمي و ديگري گروه فعلي :  نوع استعبارت بر دو
هـاي آن   شود و گروه فعلي، همان هستة فعل و وابـسته  در مجموع، هر گروه از يك هسته و وابسته هايي تشكيل مي   

. كيل شـده اسـت  پس از آن تش» دَ « پيش از آن و شناسة    »مي«و نشانة   ) بن فعل (» رو«كه از هستة    » رود  مي«:است، مانند   
  .توان گروه فعلي ناميد و فعل ساده، پيشوندي و مركب هم گروه فعلي هستند بنابراين، همه افعال را مي

دربارة اسم و ديگر اقسام كلمه هم ما گروه اسمي داريم، اما اصطالح عبارت را دربارة فعل يا اسم و بقيه انواع كلمه     
پس عبـارت فعلـي هـم خـود     . ناميم سمي، عبارت قيدي، بلكه آنها را گروه مي      گوييم عبارت ا    بريم؛ مثالً نمي    به كار نمي  

ء جـداي از هـم دارد    از طرف ديگر، عبارت فعلي دست كم سه جز. گروه است، اما هر گروه فعلي، عبارت فعلي نيست  
ل شده اسـت، امـا   يتشکكه از سه جزء جدا، با معناي جدا، » به درازا كشيدن«رسانند؛ مثالً  كه همه با هم يك معني را مي 

  . همگي يك عبارت و با معني واحد هستند
 رسد که ي رغم اختالف نظر در باره اصطالح گروه و با احترام به نظر همه صاحب نظران به نظر م     يدر مجموع، عل  

ـ دانند، اما باين جهت، گروه را از دو کلمه به باال مي تعداد کلمه ها را در نظر دارند و به هم     يبرخ ه داشـت کـه   د توجـ ي
ک کلمـه انـد و در   ي از فعلها ياري که بسيها؛ به گونه ا است، نه تعداد کلمهي و دستور  يک واحد زبان  يمنظور از گروه،  

ـ م ي خوانيفعل م. " مي خوانيد را مي مفيما کتابها"  در جمله نشسته اند؛ مثالً      ي گروه فعل  يجا ـ ک کلمـه و  ي ک گـروه  ي
  .ييم، نه به تنهاي بريگر، گروه را در جمله به کار مياز طرف د. ل شده استين جمله از سه گروه تشکي است و ايفعل

  
  عبارت فعلي 

بـه عبـارت   . رساند شود و معني واحد يك فعل را مي عبارت فعلي، فعلي است كه از چند جزء جداي از هم تشكيل مي            
ن از چند جـزء تـشكيل شـده، آن را    اي فعل است و چو    ديگر، عبارتي است كه معني و كار فعل را با خود دارد و گونه             

عبارت فعلي دست كم سه جزء دارد و اغلب از يك حرف اضافه، يك اسم و يك فعل درسـت               . اند  عبارت فعلي ناميده  
حرف اضافه، كلمة بعد » از، در، به«در اين عبارات . شده است؛ مثالً از  پاي افتادن، در ميان گذاشتن، به فراموشي سپردن
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دسـت بـه كـاري زدن، دسـت از جـان      : گاهي عبارت فعلي، بيش از سه جزء دارد، مانند. فعل استاسم و در آخر يك  
  .تقسيم بندي عبارت فعلي بر مبناي تعداد اجزاء و فعل آن در ادامه خواهد آمد. شستن، از سر خود واكردن

  :ويژگيهاي عبارت فعلي
رساند و اغلب معادل يك فعل ساده    را مي  عبارت فعلي يك واحد است؛ يعني گروهي تركيبي كه معني واحدي           -۱

يا مركب است؛ مثالً به زمين خوردن به معني و معادل فعل سادة افتادن است؛ يا روي پاي خود ايستادن كه بـه معنـي و      
  . معادل فعل مركب ايستادگي كردن و مقاومت كردن است

دن؛ يعني مطرح كردن، از كـوره در رفـتن؛    به ميان آور  . معني عبارتهاي فعلي، معني مجازي و اغلب كنايي است         -۲
بـه  . از پاي درآمدن؛ يعني خسته يا ملول شدن . يعني عصباني شدن، به بازي گرفتن به معني به كسي اعتنا و توجه كردن             

 ...گل نشستن؛ يعني ساقط يا راكد شدن، بي تحرك ماندن و

و يـا مركّـب   » درآمـدن «يا پيشوندي، مثل » آمدن«آيد، يا فعل ساده است، مثل    جزء فعلي كه در پايان عبارت مي       -۳
دهد يا معني حقيقي نـدارد؛   ، اما اين جزء فعلي در جمله اي كه عبارت فعلي دارد، يا به تنهايي معني نمي  »قراردادن«مثل  

«   پيش از فعل را در عبارت فعلي حذف كنيم و جمله را با جزء فعلي ذكر كنيم، بي معناسـت؛ مـثالً        ييعني اگر ما اجزا   
آنهـا موضـوع را   : شـود  بگوييم، بـي معنـي مـي   » سپردند«اگر جمله را تنها با فعل  . »آنها موضوع را به فراموشي سپردند       

آنها پرچم را بـه اهتـزاز   «  خود بيايد، معني ديگري بدهد، مانند جملة ييا ممكن است فعل آخر اگر بدون اجزا   . سپردند
برخي از فعلها در عبارت فعلي معني ديگر   . معني ديگري مي دهد   » ا در آوردند    آنها پرچم ر  « اگر بنويسيم   . »در آوردند   

او كتاب «با جمله » او قدرت را به دست گرفت« و در جمله هاي بدون عبارت فعلي معني ديگري دارند؛ مثالً در جملة   
يك عبارت واحد و » گرفتبه دست « در جمله اول . كامالً با معني متفاوت آمده است» گرفت«فعل » را به دست گرفت

 .است» گرفت«، متمم فعل »به دست«در جملة دوم 

الزم، متعدي، وجه، شخص و شمار : عبارت فعلي نيز چون يك فعل است، همة ويژگيهاي افعال ديگر، از جمله        -۴
نگنجيـدن، از خـود   در پوسـت خـود   : را با خود دارد، اما تعدادي از اين عبارات بيشتر در معني الزم كاربرد دارند؛ مثالً          

 .، به وقوع پيوستن، به لقاءاهللا پيوستن، به سراي باقي شتافتن)ناراحت شدن(گذشتن، به كسي برخوردن 

به شدت، زير و بمي و يا كششي كه بر روي هجا عمل «. دارد) stress(عبارت فعلي نيز مثل ديگر كلمات تكيه    -۵
هجاي با تكيه رسـاتر شـنيده   ... شود نمايد، تكيه گفته مي   خص مي كند و آن را نسبت به هجاي مجاور، برجسته يا مش            مي
 ) ۱۱۷: ۱۳۷۷ الديني، ةمشكو(» شود مي

نـسبت بـه قـسمتهاي      ) معموالً هجـا  (عبارت است از برجسته كردن آوايي قسمتي از كالم          «تر، تكيه     به عبارت ساده  
  ).۸۶: ۱۳۷۸نجفي، (» ديگر همان كالم يا در تقابل با كالم ديگر

رسد كه هيچ كدام از اجزا، تكيه بيشتري نسبت بـه ديگـري    جه به تعدد اجزاي سازنده عبارت فعلي، به نظر مي   با تو 
شود   دريافت مييندارد و همة عبارت داراي يك تكيه است، چون در عبارت فعلي از رابطة بين همة اجزا، معني واحد         

بته، چون عبارت فعلي به شكل گـروه اسـت، ممكـن    ال. و هيچ يك نسبت به ديگري برجستگي و اهميت بيشتري ندارد         
رسـد   هم بتوان قائل شد، اما به هر حال، يك برجستگي آوايي بيشتر به نظر نمـي           (phrasestress)است به تكيه گروه     

  ).۱۱۷:ساخت آوايي زبان الديني، ة مشكو←براي آشنايي بيشتر با تكيه گروه (
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  ١٣٥/    در دستور زبان فارسی» عبارت فعلی«بررسی 
  

  
  عبارت فعلي و متمم

به علت وجود يك حرف اضافه در عبارت فعلي، ممكن است با متمم، اشتباه گردد يا يكسان شمرده شـود، امـا صـرف              
متمم قيدي؛ يعني گروهـي كـه   : متمم بر دو گونه است) الف. نظر از ظاهر آن، عبارت فعلي با متمم كامالً متفاوت است          

كه جمله ما بدون مـتمم هـم كامـل    » او به دانشگاه رفت«: آيد و در جمله نقش قيدي دارد، مانند پس از حرف اضافه مي    
  . است
ايـن لبـاس بـه او    «: آيد، اما فعل حتماً به آن نيازمند است؛ مثالً       متمم فعلي، متممي است كه پس از حرف اضافه مي         ) ب
وص دارنـد و در  به عبارتي ديگر، برخي از افعال حرف اضـافه مخـص   . برازد، به متمم نيازمند است      كه فعل مي  » برازد  مي

؛ يعني شبيه بودن، پرهيز كردن از، تاختن بـه، نازيـدن بـه، گذشـتن از       )به  ( ماندن  : افعالي نظير . نتيجه به متمم نيازمندند   
دهد و نقش نماست، حال   پس از خود را نشان مي بنابراين، حرف اضافه در متمم نقش كلمة... ، آميختن با و)عفو كردن(

دانيم، چون نـامي ديگـر بـراي آن     ف اضافه را از نظر نوع صرفي و ساختاري حرف اضافه مي      آنكه در عبارت فعلي، حر    
دهد؛ يعني كلمة پس از حرف اضافه رابطـه   نداريم و اين حرف نقش كلمه پس از خود را در قبال فعل پاياني نشان نمي         

در اين مثال آوردنـي در  .  خاطر آوردندآنها مطلب را به : ست؛ مثالً ينحوي با فعل پاياني ندارد و حرف اضافه نقش نما ن          
ن گفته يش از ايمتمم آن باشد، بلكه مجموع عبارت به معني يادآوري است، و همان گونه که پ» به خاطر « كار نيست كه 

  .ن جمله حذف کرديرا در ا"به خاطر"  توان يشد، نم
ش به صورت عبـارت فعلـي نيـست، آن      طور كه پيش از اين ذكر شد، در جمله هايي كه فعل           نكتة ديگر آنكه، همان   

 بـه اجبـار آن را   ،فعل معني مستقل دارد و مي تواند متمم هاي گوناگون بگيرد؛ يعني اگر فعل احتياج به متمم فعلي دارد    
اي از فعـل متعـدي بـه    و گونـه » به « فة ويژة خود؛ يعني      كه اين فعل همراه با حرف اضا       ؛به» انديشيدن«: گيرد، مانند مي

اما در عبارتي نظير به خاطر سپردن يا به ذهن سپردن نمي توان هر كلمـه اي    .  است و مي توان به هر چيز انديشيد        متمم
  .را جانشين كلمات خاطر و ذهن كرد و همان معني اول را از آن فهميد

مم ديگري يا چنـد  دارند، مي توان متمم را حذف كرد يا هر مت        ) اختياري(نكتة سوم آنكه، در افعالي كه متمم قيدي         
نمي توان گفت او به چه خورد » او به زمين خورد  « متمم آورد؛ حال آنكه در عبارت فعلي چنين نيست؛ مثالً در جملة             

؛ يعني افتاد و خوردن در اين عبارت معني حقيقي نـدارد، امـا در   »به زمين خورد « و براي آن متمم آورد، چون مجموع     
ش الزم است و هم بدون متمم مي تواند بيايد و هم مي تواند چند متمم بگيـرد؛ مـثالً او بـا               جملة او به خانه رفت، فعل     

  .دوچرخه، در يك ساعت، به سرعت به خانه رفت
  

  حذف حرف اضافه در عبارت فعلي 
» بـه  « در ايـن مثالهـا حـرف    . گاهي حرف اضافه در عبارت فعلي حذف مي شود؛ مثالً او زمين خورد؛ زمان سررسـيد               

در چنين جمله هايي باز هم فعل مركب است و نمي توان براي جزء پيش از فعل رابطة نحوي قائـل               . ذف شده است  ح
» افتـاد «باز هم بـه معنـي   » زمين خورد«، پيداست كه خوردن معني حقيقي ندارد و  »او زمين خورد    « شد؛ مثالً در جملة     

و از اين » به هوش آمد، به هدر رفت، به گريه افتاد«تي نظير يا عبارا. است و زمين نه متمم و نه مفعول فعل خورد است      
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توان آنها را فعـل مركـب    در چنين مواردي، عالوه بر اينكه مي  . شود  قبيل كه گاهي حرف اضافه از ابتداي آنها حذف مي         
ز حـروف  بعـضي ا «. توان حرف اضافه آنها را تكواژ پنهان و در نتيجه، مجموع آن را عبـارت فعلـي دانـست          گرفت، مي 

توان  اند؛ به طوري كه در بسياري از موارد مي در عبارت يا جمله پنهان  » از« اضافه فارسي بويژه در، بر، به و حتي گاهي          
گونه تكواژها اين... سر رسيدن،) به(راه افتادن، ) به(آنها را آشكار كرد، بي آنكه نقش عناصر موجود آنها تغيير كند، مانند  

  ).۱۰۴: ۱۳۷۸نجفي، (» اميمن را، تكواژ پنهان مي
  

  عبارت فعلي در متون قديم
محققـان و  . عبارت فعلي از نظر ساخت، فعل جديدي نيست و در متون قديم فارسي، به فراواني كـاربرد داشـته اسـت                     

دكتـر  . اند، بـه ايـن امـر قائلنـد      دستورنويساني كه دربارة تاريخ زبان فارسي تحقيق كرده و حاصل تحقيق خود را نوشته             
پـردازد،   خود كه به تحوالت چند قرن اول فارسي دري مـي  » دستور تاريخي«و » تاريخ زبان فارسي«انلري در كتاب   خ

 آنها را به پنج نوع - در زبان فارسي دري–او در بحث ساختمان فعل . شمارد اي مستقل از فعل مي     عبارت فعلي را گونه   
 -۵ عبارت فعلي؛ -۴ مركّب؛ -۳ پيشوندي؛ -۲ ساده؛ -۱: ف داردفعل در فارسي پنج نوع ساختمان مختل«: كند تقسيم مي

  ).۱۱۵: ۱۳۶۹خانلري، (» فعلهاي ناگذر
، در مبحث فعل، سابقة كـاربرد ايـن نـوع فعـل را بـه      دستور تاريخي زبان فارسيدكتر محسن ابوالقاسمي نيز در كتاب   

عبارتهاي فعلي زيادي به كار رفته است؛ برخي از آنها از      غربي،    در ايراني ميانة  «: نويسد  رساند و مي    ايراني ميانة غربي مي   
  ).۱۸۴: ۱۳۸۱ابوالقاسمي، (» .، بر داركردن]ازدواج[به زني كردن ) تسلّط داشتن(به دست داشتن : فارسي ميانة زردشتي

زبـان  اي مستقل از كاربرد فعل در ايـن   ايشان همچنين در مبحث فعل در زبان فارسي دري نيز عبارت فعلي را گونه 
  ).۱۹۸: همان(دانسته است 

  .اند اي مستقل از فعل دانسته نتيجه آنكه هر دو محقّق، عبارت فعلي را گونه
  : هايي از كاربرد عبارت فعلي در متون گذشته نمونه

آرد و داشـتن   شرط مرقّعه آن است كه محمد زكريا در ميان پيراهن سفيد به جاي مـي      «):عمل كردن (به جاي آوردن    
  )۷۰: ۱۳۸۴هجويري، (» .ا مسلّم استآن، او ر

  :به دست آمدن
از عهدة آن چنان بيرون آيد كه دين و دنيا او را به دست آيد و اگـر بـه         ... بزرگا و بارفعتا كه كار امارت است، اگر       «

  ).۵۱۵: ۱۳۸۱ابوالفضل بيهقي، (»دست عاجزي افتد، او برخود درماند و خلق بر وي
  :گفتن... ه حاصل آمدن، به تركب
نـصراهللا  (» و دنيا را طالق دهد تا از تبعات آن برهد تا پاكيزگي ذات به حاصل آيد و به تـرك حـسادت بگويـد              ... «

  ).۵۲: ۱۳۷۱منشي، 
  :به سر بردن

  »خورد  بدين دست و پاي از كجا مي  برد كه چون زندگاني به سر مي« 
 )۸۸:۱۳۷۲سعدي، (
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  ١٣٧/    در دستور زبان فارسی» عبارت فعلی«بررسی 
  

  
  »كاري زنم كه غصّه سرِآيد دست به   بر سر آنم كه گر ز دست برآيد«        

   )۲۲۳غزل : ۱۳۷۴حافظ، (
  .وجود دارد) به سرآمدن( در اين بيت، حافظ سه عبارت فعلي از دست برآمدن، دست به كاري زدن و سرآمدن 

  
  انواع عبارتهاي فعلي

   از نظر ساخت-الف
اسم و يك فعل ساده، پيشوندي    طور كه پيشتر گفته شد، اين عبارتها از يك حرف اضافه، يك             همان: با سه جزء   -۱

از حروف اضـافه  . برداري رساندن  شود؛ مثل از حال رفتن، به هوش آمدن، از پاي درآوردن، به بهره              يا مركّب تشكيل مي   
همچنـين  . همـراه اسـت  » به«بيشتر عبارتهاي فعلي سه جزيي با حرف اضافه    . كاربرد فراوان دارد  » از، بر، به، در   «معموالً  

دخيل در فارسي كه در عربي اسم است، در فارسي عالوه بر معني اسمي به عنـصري دسـتوري تبـديل    چند كلمه عربي    
تبديل لغت است (grammaticalisation)دستوري شدن «. رود شده و به جاي حرف اضافه، به طور فراوان به كار مي   

قـرار دادن، زيـر نظـر گـرفتن، ضـد      به عنصر دستوري مانند مورد، تحت، زير، ضد، عدم در مواردي، مثل مورد استفاده            
  )۲۲: ۱۹، ش ۱۳۷۳فرشيد ورد، (» .ضربه، عدم اعتماد

بـسيار بيـشتر   » مـورد  « با اين قاعده، كلمات مورد، تحت، زير، بيشترين كاربرد را در نقش حرف اضافه دارند، امـا              
ر گرفتن، به زير مشت گرفتن، تحـت  مورد بحث قرار دادن، مورد عنايت قرار دادن، مورد عفو قرا      : شود؛ مثال ياستفاده م 

  ...تعقيب قرار دادن، زير نفوذ قرار دادن و
  : ساخت اين عبارات به اين شكل است: با بيش از سه جزء -۲

ة ظهور رساندن، به درجة از كَت و كول افتادن، به منص ): ساده، پيشوندي، مركّب( فعل + گروه اسمي + حرف اضافه  -
  ...سرِ خود وا كردن ورفيع شهادت نائل شدن، از 

دست به كاري زدن، دل به دريا زدن، دست از جان شستن، ابرو در     : فعل+ اسم يا گروه اسمي     + حرف اضافه   + اسم   -
  ...  هم كشيدن، سر به سر كسي گذاشتن و

  : از نظر كاربرد–ب 
از جاي :  ولي امروز كاربرد ندارداين عبارات در متون قديم، فراوان ديده مي شود،    :  عبارتهاي فعلي قديمي و منسوخ     -۱

، بـه  )پريشان كردن ( فرمودن، به خود در كشيدن، به هم بر آمدن، به هم بر كردن ... برخاستن، به ترك  ... بر آمدن، از سر   
بودن، در دل آمدن، بر كار كردن، در با قي كردن، درسر چيزي شدن، از خويش شـدن، بـه               ... هيچ كس نشمردن، در بند    

  ... بدرود گفتن، به هزيمت شدن، از راه افتادن وحاصل آوردن،
از پاي در آمدن، به سر آمدن، به دست آوردن، در نظر آمدن، در       :  عباراتي كه در گذشته بوده و امروز هم رايج است          -۲

  ...پيش گرفتن، به زمين خوردن و
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صوير كشيدن، به اهتزاز در آوردن، به به تصويب رساندن، به ت:  عباراتي كه در دورة معاصر ساخته شده و تازه هستند     -۳

خود گرفتن، به فراموشي سپردن، به اجرا گذاشتن، به بحث گذاشتن، مورد اتهام قرار دادن، مورد اجرا گذاشتن، زير نظر           
  ...گرفتن، تحت تعقيب قرار دادن، به رخ كشيدن و

  : عبارتهاي فعلي كه بيشتر در زبان محاوره و عوام كاربرد دارد-۴
بردن، از كوره در / ، از رو رفتن )اذيت و آزار ( و كول افتادن، به هق هق افتادن، به تته پته افتادن، به گرو گرفتن        از كَت   

  ...رفتن، به گند كشيدن، به هم ور كردن، از سر خود وا كردن، به جنجال كشيدن و
به سـتوه آمـدن، بـه خـروش     :  كار مي رودعبارتهاي فعلي كه بيشتر جنبة ادبي دارد و در زبان ادبي و معيار بيشتر به      -۵

گرفتن، به جنبش در آوردن، به بار نشستن، بـه تماشـا   ) تمسخر ( آمدن، به انجام رسيدن، به اجابت رسيدن، به ريشخند     
  ...نشستن، به تصوير كشيدن، به منصّة ظهور رساندن و/ ايستادن 

  .ر در آوردن، به گل نشستن، به آب و آتش زدنبه رشتة تحري: برخي از اين عبارات همراه با تصوير سازي است
. امروزه در گفتار و نوشتار، عبارت فعلي كاربرد فراواني دارد و به نظر مي رسد از فعل مركّب بيشتر به كار مي رود               

يش  افزا-۲ گسترش رسانه ها و مطبوعات؛ -۱: دليل قطعي را نمي توان براي آن شمرد، اما داليل زير در اين امر، مؤثرند
گاهي به جاي يك فعل ساده يا مركّـب، برخـي افـراد بـا تكلّـف و          .  تكلّف در كالم   -۴ مطالعة كم؛    -۳مطالب نوشتني؛   

به وقوع پيوستن و بـه  : به قتل رساندن، به جاي رخ دادن: برند؛ مثالً به جاي كشتن زحمت، عبارتي طوالني را به كار مي      
  .ار مي برندبه منصة ظهور پيوستن را به ك: جاي ظاهر شدن

  
  عبارت فعلي و كنايه

كنايـه از  ( مانند به پاي كـسي رسـيدن  . بسياري از عبارتهاي فعلي، فقط معني كنايه اي دارند و در واقع كنايه هستند   
( ؛ بـه راه افتـادن  )ناراحـت و خـشمگين شـدن    ( ؛ ابرو در هم كشيدن )برابري يا نابرابري كردن، ارزش كمتر داشتن      

  .؛ دست از جان شستن و بردار كردن)پذيرفتن ( ؛ به گردن گرفتن)زدن ( ه چوب بستن ؛ ب)حركت كردن، رفتن 
  

   بر اساس جزء فعلي– به ترتيب الفبا –فهرست عبارتهاي فعلي 
  به زيور طبع آراستن: آراستن

 
  :آوردن/ آمدن

/ بـه دسـت آمـدن   آوردن، / آوردن، به دنيـا آمـدن  /آوردن،  به وجود آمدن   /آوردن، به هوش آمدن   / به جان آمدن  
آوردن، بـه شـمار    / آوردن، به خشم آمـدن    / آوردن، به چشم آمدن   / آوردن، به حال آمدن     / آوردن، به نظر آمدن   

آوردن، در ميان /آوردن، به عمل آمدن/آوردن، به ميان آمدن/آوردن، به خاطر آمدن/آوردن، به حاصل آمدن/ آمدن
آوردن، به خروش /آوردن، به جوش آمدن/ردن، به قلم آمدنآو/آوردن، به درد آمدن/ آوردن، به ستوه آمدن/آمدن
) ذهـن  (، بـه يـاد   )ارزش داشـتن (آوردن/آوردن، در نظـر آمـدن    /آوردن،بـه راه آمـدن    /آوردن، به بار آمدن   /آمدن
آوردن، به حـساب  /آوردن، به حرف آمدن/آوردن، به فرياد آمدن  /آوردن، به زبان آمدن   /آوردن، به جا آمدن   /آمدن
آوردن، بـه نظـم     /آوردن، بـه درد آمـدن     /آوردن، به تنـگ آمـدن     /آوردن، به صدا آمدن   /ه سر آمدن  آوردن، ب /آمدن
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  ...آوردن، به نظر آمدن، به روي كسي آوردن، به زير آوردن،/آوردن، به پايان آمدن/آمدن
 

  انداختن/ افتادن
انـداختن، بـه تكـاپو      /  رونـق افتـادن    انداختن، از / انداختن، از اعتبار افتادن   / انداختن، از پا افتادن   / از كار افتادن  

/ انـداختن، بـه جريـان افتـادن     / انداختن، به كـار افتـادن     / انداختن، به آب افتادن   / انداختن، به راه افتادن   / افتادن
/ انداختن، به زحمـت افتـادن  / انداختن، به درد سر افتادن/ انداختن، به هق هق افتادن   / انداختن، به گريه افتادن   

/ انـداختن، بـه حـبس افتـادن        / انداختن، به خنده افتـادن    / انداختن، به تكاپو افتادن     /  افتادن   انداختن، از چشم  
انداختن، به تب و تاب افتادن، به / انداختن، به دست و پا افتادن، به جان هم افتادن        / انداختن، به زندان افتادن     

 ...تته پته افتادن، از كت و كول افتادن،

  :ايستادن
 ...ستادن، روي پاي خود ايستادن،يادن، به نظاره ابه تماشا ايست

  :برآمدن
 ...در صدد برآمدن،

  :برداشتن
 ...، دست به دعا برداشتن،)دعا يا نفرين كردن(دست به آسمان برداشتن

 رفتن/ بردن

 بـين  رفـتن، از / بردن، از رو بـردن  / رفتن، از خاطر رفتن  / رفتن، به اسارت بردن، از ياد بردن      / به سرقت بردن  
رفتن، از دست رفتن، به شمار رفتن، به هدر رفتن، از راه بردن،    / رفتن، از حال بردن   / رفتن، از ميان بردن   / بردن

/ بر باد رفتن، به پايان بردن، به زير قـرض رفـتن      ) به(رفتن، به خواب رفتن،     / رفتن، به كار بردن     / به سر بردن  
  .بردن

 
  :برخوردن

 ...،)ناراحت شدن(به كسي برخوردن 

  :بستن
 به كاربستن، به آب بستن، به توپ بستن، به چوب بستن، به رگبار بستن، به فلك بستن

 بردن/ به در كردن، از راه به در كردن/ به دربردن،از ميدان به در بردن/ به در كردن/ به دررفتن

  :پاشيدن
 از هم پاشيدن

  :پيوستن
تن، به لقاء اهللا پيوستن، به تحقق پيوستن، بـه منـصه ظهـور    ، به ملكوت اعلي پيوس )رخ دادن   (به وقوع پيوستن    

 پيوستن، به ظهور پيوستن

  پوشاندن/ پوشيدن
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 پوشاندن/ جامة عمل پوشيدن

  :خاستن
 به پا خاستن، بر پا خاستن

  :خريدن
 به جان خريدن

  :خوردن
 به چشم خوردن، به زمين خوردن، به هم خوردن، بر هم خوردن، به تور كسي خوردن

  بر باد دادن) به( به خورد كسي دادن، -از دست دادن، به آب دادن، به هدر دادن، به خرج دادن: دندا
  :داشتن

 .به ياد داشتن، به خاطر داشتن، به عهده داشتن، بر عهده داشتن، در بر داشتن، از بر داشتن

  درآوردن/ درآمدن
درآوردن،بـه  / درآوردن، به اهتـزاز درآمـدن  / آمدندرآوردن، به زانو در/ درآوردن، از پا درآمدن   / به صدا درآمدن  

/ درآوردن، به رقص درآمدن   / درآوردن، به پرواز درآمدن   / درآوردن، به نمايش درآمدن   / درآمدن) جنبش(حركت
نيامدن، به نظم درآوردن، به رشته تحرير درآوردن، به / درآوردن، به وصف درآمدن / درآوردن، به شتاب درآمدن   

 ...اشغال درآمدن،

  :دررفتن
 از كوره در رفتن، از جا دررفتن

  :رسيدن و رساندن
 بـه   -رسـاندن / رساندن، به انجام رسـيدن    /  به ثبت رسيدن   -رساندن/  به نظر رسيدن   -رساندن/ به چاپ رسيدن  
رساندن / رساندن، به سرانجام رسيدن/ رساندن، به هالكت رسيدن/  به شهادت رسيدن-رساندن/ اجابت رسيدن

رسـاندن، بـه هـدف    / رساندن، به سر رسيدن، به ثمر رسـيدن      /  به انجام رسيدن     -رساندن/ دن   به پايان رسي   –
رساندن، به نتيجـه رسـيدن،    / رسيدن، به توافق رسيدن، به تفاهم رسيدن، به پيروزي رسيدن، به تصويب رسيدن    

 ...رساندن، به تكامل رسيدن،/ رساندن، به قتل رسيدن / به فروش رسيدن 

  :ريختن
  .، به هم ريختن)حمله كردن(، بر سر كسي ريختن )پريشاني(م ريختن در ه

 
  :زدن

ياد (به آب زدن، به آب و آتش زدن، به دريا زدن، به هم زدن، بر هم زدن، به دار زدن، به زمين زدن، به سر زدن 
ي زدن، بـه  به مردن زدن، به موش مردگي زدن، به ناداني زدن، بـه بـي چيـز       ) خود را   (،  )آوردن، تصميم گيري  

زدن، به آن راه زدن، به اللي، خنگـي، گيجـي،    ) بيماري  (ديوانگي زدن، به كري زدن، به نفهمي زدن، به مريضي         
زدن، به كوچه علي چپ زدن، دامن همت به كمر زدن، به تـور زدن، دل بـه دريـا           ... كودني، احمقي، سادگي و   
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 . زدن، دست به گزينش زدنزدن، دست به كاري زدن، دست به ابتكار زدن، دست به خودكشي

  :سپردن
 ...به فراموشي سپردن، به خاطر سپردن، به ذهن سپردن، به خاك سپردن، به خدا سپردن،

  :شتافتن
 به سراي باقي شتافتن

  :شستن
 دست از جان شستن

  :شكستن
  در هم شكستن

  :فرستادن
 ...به درك فرستادن،) كشتن(به جهنم فرستادن

  گرفتن/ قرار دادن
گرفتن، مـورد  / گرفتن، مورد تصويب يا تأييد قرار دادن     / گرفتن، مورد عنايت قرار دادن    / توجه قرار دادن  مورد  

/ گـرفتن، زيـر نظـر قـرار دادن     / گرفتن، تحت تأثير قرار دادن    / گرفتن، مورد انتقاد قرار دادن    / عمل قرار دادن    
 .فتنگر/ گرفتن، تحت تعقيب قرار دادن / گرفتن، مورد بحث قرار دادن

كردن، بر مالكردن، بر پا كردن، از بر كردن، بردار كردن، به درك واصل كردن، از سر وا كردن، دست از پا خطا           
 كردن، به هم ور كردن

  :كوبيدن
 در هم كوبيدن

  :كشاندن/ كشيدن
ـ      ه دار به آتش كشيدن، به خون كشيدن، به درازا كشيدن، به جنجال كشيدن، به تصوير كشيدن، به نظم كشيدن، ب

كشيدن، به دعوا كشيدن، به ميان كشيدن، به گند كشيدن، روي در نقاب خاك كشيدن، به زير كـشيدن، سـر بـه           
 ...آسمان كشيدن، ابرو در هم كشيدن،

  :گرفتن
گرفتن، ) تمسخر(بر عهده گرفتن، به كار گرفتن، به خود گرفتن، به دل گرفتن، به دست گرفتن، به ريشخند / به 

به بيگاري گرفتن، به شوخي ) اذيت،آزار(، به بـازي گرفتن، به بحث گـرفتن، به مـرگ گرفتن           به گـردن گرفتن  
گرفتن، به دوش گرفتن، به هيچ گرفتن، به بـاد كتك گرفتن، از سـر گرفتن، در بـرگرفتن، در نظـر گـرفتن، در             

  ...پيش گرفتن، به زيـر شكنجه گرفتن، تحت تعقيب قرار گرفتن،
 

نهادن، به اجرا گذاشتن، به بحث گذاشتن، به شور گذاشتن، به جا گذاشـتن،      / در ميان گذاشتن  نهادن؛  / گذاشتن
گذاشتن، سر به كوه / گذاشتن، سر به سر كسي نهادن/ نهادن، پاپس نهادن/ بر جا گذاشتن، رو به بهبود گذاشتن      
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 )اعتنايي بي(نهادن، دست روي دست گذاشتن، زير پا گذاشتن/ گذاشتن 

  :گذشتن
 ان گذشتن، از خود گذشتناز ج

  :گنجيدن
 در پوست خود نگنجيدن

  :ماندن
 ...، بر جا ماندن،)باقي ماندن(به ياد ماندن، به جا ماندن 

  :نشاندن/ نشستن
بـه عـزا   ) دلپذير بودن(نشاندن، به بحث نشستن، به بار نشستن، به ثمر نشستن، به دل نشستن      / به خون نشستن  

ا نشستن، از پا نشستن، به كرسي نشاندن، بـه سـوگ نشـستن، بـه خـاك سـياه       نشستن، به گل نشستن، به تماش 
 ...نشاندن،

  :نشناختن
 سر از پا نشناختن

  :واصل شدن
 ...كردن،/ به درك واصل شدن

 
  

  نتيجه 
با نظر به ساخت فعل و تعداد اجزاي تشكيل دهنده، عبارت فعلي گونه اي مستقل از فعل است كه دست كم از سه            

عبارتهاي فعلي اغلب معادل يك فعل ساده يا يك فعل .  آن يك معني واحد دارد    ي مي شود و مجموع اجزا     جزء تشكيل 
ـ  با فعل آمـدن  ي فعليها، عبارتهابا توجه به نمونه. مركّبند، اما تعدادي از آنها فقط به شكل عبارت فعلي كاربرد دارند   ا ي

ـ دن يا انداختن، رسـ يافتادن  ين تعداد را دارد و پس از آن با فعل ها    يشتريآوردن ب   ي فعلـ يا رسـاندن و زدن، عبارتهـا  ي
 ين کاربرد را در ساخت عبارت فعلـ يشتريب" به"ز حرف  ياز حروف اضافه ن   . شتر است يگر ب يق د يساخته شده و از مصاد    

  .کاربرد فراوان دارد" از " پس از آن حرف اضافه . دارد
 اما از قـديم در متـون فارسـي دري بـوده و سـابقة آن بـه       گرچه نام عبارت فعلي در دستورهاي جديد مطرح شده،  

عبارت فعلي معني كنايي و مجازي دارد و گاهي عباراتي زيبا و ادبي و تصويري در بين آنها ديده  . فارسي ميانه مي رسد   
ل در زبـان  در مجموع، يكي از گونه هاي پر كاربرد فعـ   . تعدادي از آنها هم بيشتر در زبان محاوره كاربرد دارد         . مي شود 

هـاي گونـاگون و   فارسي، بويژه در دورة معاصر است و به داليلي چون كمي مطالعه، افزايش متنهاي نوشتاري در حوزه           
  .تكلّفهاي كالمي كاربرد آن در زبان امروزه، بويژه در گفتار بيشتر از گذشته، و بيش از كاربرد افعال سادة معادل آنهاست
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انتشارات سمت، چاپ : ، تهران)رانيبا همكاري غالمرضا عم (۱دستور زبان فارسي). ۱۳۸۶. ( وحيديان كاميار، تقي  -۲۴
  .نهم
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   ۱۳۸۸،پاييز و زمستان ۱فنون ادبی، سال اول، شماره   /   ۱۴۴
 
انتـشارات  :، به تصحيح دكتر محمود عابدي، تهـران شف المحجوبك). ۱۳۸۴. ( هجويري، ابوالحسن علي بن عثمان  -۲۵

  .سروش
  : مقاالت-ب
  .۸۲-۷۴، سال سوم، ش هجدهم، صصمجلة آشنا» فعل مركب و ساختمان آن«). ۱۳۸۳.(فرشيد ورد، خسرو -۱
  .۲۳-۳۲، سال سوم، ش نوزدهم، صصمجله آشنا، ۲فعل مركب و ساختمان آن «).۱۳۷۳.(ـــــ ــــــــــــ -۲
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