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 چكيده

-اين مقاله، ماهيت افعال مرّكب زبان فارسي را در چارچوب نظرية نمود معنايي

يك اصل به  و اين نظريه با استفاده از هفت مشخّصة معنايي. كند ميواژي ليبر بررسي

نمايگي، به بررسي نقش معنايي عناصر واژي و عملكرد آنها در فرايندهاي  نام اصل هم

پردازد و براي هر عنصر واژي، حتّي وندها، يك  ير مقوله ميتركيب، اشتقاق و تغي

اسكلت از يك يا چند مشخّصة . گيرد مي اسكلت معنايي و يك بدنة معنايي درنظر

  . است  شده، خود از دو اليه تشكيل است و بدنه شده معنايي و يك يا چند موضوع ساخته

است اما به دليل   بوده دهكند كه فعل همة جمالت در اصل سا مياين مقاله ادعا 

 داده و به  نموده، موضوع رويدادي خود را از دست اينكه بدنة معنايي همكرد تغيير

است و با حفظ ساخت موضوعي، يكي از  دادن محمول را نداشته تنهايي توانايي نشان

نمايه شده و يك واحد  هاي محمول، هم  يكي از موضوع هايش با موضوع موضوع

دهد كه فعل مرّكب از لحاظ نحوي،  مي اين مقاله نشان. دهد مي ب تشكيلمعنايي مرّك

يك تركيب وابسته و از لحاظ معنايي، درون مركز است كه در آن همكرد، هستة 

  . فعل وابسته و در ساخت موضوعي فعل مرّكب مؤثر است نحوي و معنايي و پيش
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 ي، بدنة معنايي، اصلفعل مركّب، مشخّصة معنايي، اسكلت معناي: هاي كليدي واژه
  نمايگي هم

   مقدمه- 1

. شودمي فعل مرّكب از فعلي ساده و تكواژي وابسته يا آزاد و يا تركيبي از آنها ساخته
هاي  ويژگي. گويندمي  (preverb)فعل پيش و جزء ديگر را همكردجزء فعلي را 

است كه باعث اي  ساختواژي، رفتار نحوي و نقش معنايي اين دسته از افعال به گونه
براي نمونه، . است هاي متفاوتي از سوي پژوهشگران ايراني و غيرايراني شده گيري موضع

 است، از بسياري جهات با هم دادنبا اينكه همگي داراي فعل سادة ) 1-5(هاي  چرا جمله
  :دارندتفاوت

  .داد  را نجاتعلي ساسان) 2.                   (علي كتاب را به ساسان داد) 1            (

  .علي جان داد) 5(.    علي استعفا داد) 4   ( .    علي اتاق را به ساسان اختصاص داد) 3            (

دانند كه از لحاظ معنايي  افعالي مي) 2-5( را در جمالت دادنبعضي از پژوهشگران، 
به درستي ، نقش معنايي خود را 1 در دادنتواند مانند  است و نمي  شدهضعيف و كمرنگ

، با ديگر جمالت 1 در جملة دادنواقعيت اين است كه نقش معنايي فعلي مانند . ايفاكند
كمرنگ و ضعيف )2-5( در افعال مرّكبدادنمتفاوت است اما آيا نقش معنايي و نحوي 
در چيست؟ چرا ) 2-5( در دادن،  با 1 در دادنشده است؟ در هر صورت، عّلت تفاوت 

سازد و گاهي ناگذر؟ نقش هركدام از اجزاي  اهي فعل مرّكب گذرا مي، گدادنفعلي مانند 
  سازندة فعل مرّكب در بيان مفهومي كه آن فعل دارد، چيست؟

   پژوهش  ة پيشين-2

برانگيزترين  ها،يكي از بحث ديگر زبان       فعل مرّكب هم در زبان فارسي هم در
اواني هم در دستور سنتي و هم در شناسي است؛ بنابراين، نويسندگان فرموضوعات زبان

؛ 1383، 1378، 1351: وحيديان كاميار: از جمله(اندشناسي نوين به اين بحث پرداختهزبان
، 1384: ، خزاعي1384: الف، طباطبايي1384: ، دبيرمقدم1379، سمائي 1366: خانلري

 و 1997كريمي  :1996:،واحدي لنگرودي1992: ، محمد و كريمي1389:خوئيني 
شماري از پژوهشگران، فعل مرّكب را از زاوية معنايي بررسي ).1997: دوستان ريميك
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آثاري مانند گريمشو و مستر ). 1390: و كرد زعفرانلو 1390: شريفي: از جمله(اندنموده
هاي ديگر  به اين پديده در زبان ژاپني پرداخته، بسياري ديگر، اين پديده را در زبان) 1988(

  ...). ، 1993:و ساتو 1991:آهن(اند  كاويده

كرده با مروري مفصل بر آثار گذشته، نقاط قوت و ضعف آنها را بيان) 1384(دبير مقدم
-كدام از اين آثار،اين موضوع را درست تحليلرسيده كه هيچو سرانجام، بدين نتيجه

و نوع فرايند كند كه در زبان فارسي، د مي بنابراين، او ديدگاه خود را چنين بيان. است نكرده
  . انضمام وتركيب: عمدة تشكيل فعل مرّكب وجود دارد

او با . فعلِ آن، اسم است كند كه پيش مي افعال مركّبي را بررسي) 2011(دوستان كريمي
محمولي فعل را به دو دستة  استفاده از معيار داشتن يا نداشتن ساخت موضوعي، اسامي پيش

(predicative)  محمولي  غيرو (non-predicative) ارجاعييا(referential)  كند و  ميبندي دسته
  :هاي زير است فعل، داراي ويژگي گيرد كه اسامي پيشميچنين نتيجه

  ]اسم-] [ساخت موضوعي:         [+  اسم فعل محمولي-الف) 6(
  ]اسم] [+ساخت موضوعي [+        :           اسم محمولي-      ب
  ]اسم] [+ ساخت موضوعي-      [     :  اسم غيرمحمولي-      پ

- 6فعلِ  ب، جداشدني، با پيش-6فعلِ  نتيجة پژوهش، اين است كه افعال مرّكبِ با پيش
  . است9 و 8 و بدساختيِ 7ساختيِ  انشدني و همين دليلِ خوش پ، جد-6الف و 
  .  راديو دادعلي گوش به) *9.  (علي انجام كار را داد) * 8. (تگرگ  لطمه به باغ من زد) 7(   

-نشده واژي بررسي-اي معنايي تاكنون افعال مرّكب زبان فارسي در چارچوب نظريه

اي معنايي و متفاوت با آثار پيشين و   مرّكب زبان فارسي از زاويه در اين اثر، افعالِ. است
  .  شود  مي بررسي) 2004(واژي ليبر- براساس نظرية نمود معنايي

  (Lexical Semantic Representation) نظرية نمود معنايي واژي -3
  

بردن به ماهيت موادِّ مورد مطالعة  شناسان هم مانند فيزيكدانان و شيميدانان، براي پي زبان
دهندة آنها را بيابند و از اين  هاي تشكيل اند تا كوچك ترين ذرات يا نخستي خود كوشيده

هاي ايجاد آنها را  طريق، هستي و چيستي و فرايندهاي حاكم بر كنش و واكنش
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شناسان براي بررسي موادِّ مورد مطالعة خود،  در اين راستا، بعد از اينكه واج. كنند بررسي
هاي  هاي واجي، را يافتند و در بررسي دهندة آنها، يعني مشّخصه ها، ذرات تشكيل يعني واج
، )1990( ، جكنداف)1988((Szymanek)شناساني چون، زيمانك  گرفتند، معني كار خود به

دهندة  هاي تشكيل براي نخستي... و) 1996(و ويرزبيكا ) 1979( داوتي) 1995( پوستيوفسكي
ها  واقعيت آن است كه هرچه اين نخستي. معني عناصر زباني، ذراتي را پيشنهاد كردند

در . كند شناسان كمك تواند در تحليل معني به زبان تر باشد، بهتر مي كوچك تر و مناسب
اي كه اصالً باور به وجود چنين  دسته: شوند مي شناسان به دو دسته تقسيم نه، زباناين زمي
اي ديگر ،كساني  دسته). 1975: و فودور و ديگران1981:ازجمله فودور(هايي ندارند نخستي

. اند اما در ماهيت آنها با هم اختالف دارند هستند كه وجود اين ذرات را پذيرفته
اي ارائه داده  هايي، نظريه ساني است كه با باور به وجود چنين نخستياز جمله ك) 2004(ليبر

او چارچوب نظري خود را با عنوان نمود .  مشخّصة معنايي و يك اصل است7كه داراي 
 اسكلت هر عنصر واژي از لحاظ معنايي، از دو بخش: كند مي معنايي واژي اين گونه بيان

بدنة يا به اختصار، اسكلت و (Semantic/Grammatical Skeleton) معنايي/دستوري
در . است شده يا به اختصار بدنه، درست(Semantic/Pragmatic Body) معنايي/كاربردي

- 3 اسكلت و بدنة معنايي و در -2- 3هاي معنايي، در بخش  مشخّصه-1-3ادامه در بخش 
 .شود مي ارائه  (Co-indexation Principle)نمايگي اصل هم -3

  

  هاي معنايي  مشّخصه-3-1
  

 و با استفاده از آنها، عناصرِ واژي را به سه گروهِ  شش مشخصة معنايي ارائه) 2004(ليبر
روابط و (SITUATION) موقعيت ، (SUBSTANCE/THING/ESSENCE)جوهر/شئ/ماده

(RELATIONS) نمايد كه براي توصيف عناصر واژي، اين شمار او تأكيد مي. كند مي  تقسيم
 و   و صفت گروه اول مربوط به اسم، گروه دوم مربوط به فعل.كافي نيستبه هيچ وجه 

 براي پوشش  دليل ليبر براي استفاده از سه اصطالح. گروه سوم براي توصيف حروف است
. است گروه اول، اين است كه او اصطالحي مناسب براي نماياندن گروه مورد نظرش نيافته

  .  است هاي معنايي اضافه كرده    مشّخصهرا هم به] پذير درجه) [2007(ليبر
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جوهر را كه معادل /شيئ/معنايي ماده  اين مشخّصه، مقولة  :([material-/+]) ]ماده -[+/
ِ  ارزش مثبت آن، دليل بر مادي بودن است و اسم. كند مقولة نحوي اسم است، توصيف مي

ِ معني  مادي بودن است و اسمكند و ارزش منفي آن، دليل بر غير مي ذات يا عيني را توصيف
  .([ ])]ماده [+صندلي   : كند؛ مانند مي يا انتزاعي را توصيف

، معناي يك موقعيت يا يك رويداد را  اين مشخّصه: ([dynamic-/+]) پويا-[+/
ارزش مثبت آن، . كند مي رساند و به تنهايي ،مقولة معنايي موقعيت را توصيف مي
هندة يك وضع   ديك فرايند است و ارزش منفي آن، نشاندهندة يك رويداد يا  نشان

  [ ])]،([ ]ماده، پويا [+نويسنده  : است؛ مانند

 Inferable Eventual))وضع يا جايگاه رويدادي استنباطي(([IEPS-/+])]وجرا-[+/

Position or State) : ري باشد كه دامنة آن، وضع2كنيد  فرضها باشد و   ها و جايگاه  متغيX 
دهندة   نشانf نشاندهندة جايگاه يا وضعِ اوليه باشد  و iكنيد  همچنين فرض. ضوع آنمو

كردن مشّخصة  اضافه. هاي مابين آنها  ها و جايگاه  وضعk,…..,jآخرين جايگاه يا وضع و 
 ,..…,2i(x),2j(x)]           :جزءِ معنايي است اين به اسكلت، برابرِ ] وجرا[

2k(x),2f(x)]                        (10) 

حاالت /ها شدن توالي مكان ، منجر به اضافه]وجرا[كردن مشّخصة  به عبارت ديگر، اضافه
  :توانيم استنباط كنيم كه عالوه اگر ارزش اين مشخّصه، مثبت باشد، مي به. شود مي

        (11)        [+IEPS], i≠f ς2j,k  f >2i<2j …. <2k<2f  

ها و  مثبت باشد، آنگاه يك توالي از وضع] وجرا[صة به زبان ساده، اگر مشّخ
اي، بين ابتدا و انتهاي توالي  بود آن چنان كه در هر نقطه هايي موجود خواهد جايگاه
اگر مشّخصة . دهد مي جايگاه پاياني روي/جايگاه، پيشرفت و تداومي به سوي وضع/وضع

. اي بگيريم جايگاه نتيجه/ضعتوانيم در مورد تداوم و پيشرفت و منفي باشد، نمي] وجرا[
 مسيرشدن جزءِ   به اضافه به اسكلت عنصر واژي ،منجر] وجرا[اضافه شدن مشّخصة 

(path)باشد، مفهوم  نداشته وجود] وجرا[اگر در يك عنصر واژي، مشّخصة معنايي . شود مي
رِ نشانگ] وجرا[+وجود مشّخصة معنايي . بود نخواهد  مسير هم در آن عنصر واژي موجود 
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، نشاندهندة مسيرِ اتّفاقي و غيرمستقيم خواهد ]وجرا-[مسير مستقيم و وجود مشّخصة معنايي 
  ])]مسير[،([ ]وجرا+پويا، [+ كردن  ،صعود ])]مسير[،([ ]وجرا-پويا، [+قدم زدن  : بود؛ مانند

عناصر واژي داراي اين مشّخصه، عناصري هستند كه :(Location=[Loc])]مكان-[+/
 را ندارند،  عناصري كه اين مشّخصه.  مكان در زمان يا فضا به آنها مربوط استموقعيت يا

عنصري كه اين مشّخصه را دارد، مكان . ارتباط است مفهوم موقعيت يا مكان  براي آنها بي
  ([ ])]  مكان +پويا، -[ ماندن  :يا موقعيت به آن مرتبط است؛ مانند

، ارتباط دروني مرزهاي زماني يا مكاني در اين مشّخصه: (Bounded=[B]) ]مقيد-[+/
اگر اين مشخّصه در يك عنصر واژي . دهد مي جوهر را نشان/شئ/يك موقعيت يا ماده

شناسي، ممكن است وابسته باشد يا نه اما مرزهايش  موجود نباشد، اين عنصر از لحاظ هستي
] مقيد[+ژي داراي مشّخصة اگر عنصر وا. ارتباط هستند يا مفهومي بي/شناسي و از لحاظ زبان

اگر اين مشّخصه منفي باشد، عنصر واژي . شود  مي باشد، از لحاظ زماني و مكاني محدود
وند )] (>پايه<(ساختمند +مقيد، -[ها   -:  هاي دروني مكان و زمان ندارد؛ مانند محدوديت

  .)تصريفي موضوع ندارد

ين مشّخصه،داللت بر وجود ا: (Composed of Individuals=[CI]) ]ساختمند-[+/
] ساختمند[+اگر عنصري داراي مشخّصة . واحدهاي زماني و مكاني در عنصر واژي دارد

. است شده شود كه اين عنصر از واحدهاي دروني مشابه مجزا درست مي  باشد، چنين استنباط
 شود كه عنصر حاوي آن از لحاظ مكاني و زماني، مي اگر اين مشخّصه منفي باشد، مشخص

   ).  18 و 17مانند(است  يكنواخت است و از لحاظ دروني، مجزّا و متمايز نشده

ها با يك  اي از ارزش  اين مشخّصه، رابطة بين مجموعه:([scalar-/+] )]پذير  درجه-[+/
، ]پويا- [هاي داراي ويژگي  اين مشّخصه در رابطه با موقعيت. كند مي مقولة مفهومي را بيان

پذيري به آنها مقدور  دادن درجه هايي كه نسبت  موقعيت. دهد را نشان ميپذيري  ميزانِ درجه
دادن اين مشخّصه به  هايي كه امكان نسبت و موقعيت] پذير درجه[+است، داراي مشخّصة 

در رابطه با ). 12هاي  مانند نمونه(هستند] پذير درجه-[آنها وجود ندارد،داراي مشّخصة 
گذاري است  ،نشانگرِ رابطة اندازه يا ارزش]پذير درجه[ة جوهرمشخّص/ شيء / گروهِ ماده

/ (augmentative)اي است كه ساخت واژة افزايشي مشّخصه] پذير درجه[ديگر  عبارت به(
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اي هستند،  هايي كه داراي چنين ساخت واژه  را در زبان(diminutive)تصغير 
  ). كند مي توصيف

  اسكلت معنايي و بدنة معنايي-3-2
  

 عناصر واژي هم موضوع.  معنايي عناصر واژي هستند اي معنايي، بيانگر نقشه مشخّصه

(argument)گيرند؛بنابراين، مجموعة يك يا چند مشخّصة معنايي و يك يا چند موضوع،   مي
هر عنصر واژي، حتّي وند، هم اسكلت . دهد  مي اسكلت معنايي عنصر واژي را تشكيل

  :شود مي هايي بيان  نشان دادن اسكلت، نمونهبراي آشنايي با چگونگي. معنايي دارد

   ([  ])]   پذير  درجه+پويا، -[ قرمز  -ب[  ])]                             ،([  ]پويا -[ عشق -الف) 12(

   ([   ])] پذير  درجه-پويا، -[ حامله -       پ

ب و پ هركدام يك -12 موضوع و 2الف - 12نمايانگر موضوع است؛ پس [ ] 
پذيري آنها است،  كه نشانگر درجه] پذير درجه[صفات با استفاده از مشخّصة . وع دارندموض

  .شود هستند، متمايز مي] پويا- [هاي ايستا  كه داراي مشخّصة  از فعل

  )ي ميز مانند پايه[  ])]      (، ([  ]ماده، [+پايه )  13(

وهر و داراي دو موضوع  ج/شئ/ گروه ماده متعلق بهپايه،دهد كه  مي اين اسكلت نشان
 .است

  [  ])]   ، ([  ]پويا -[دانستن   )  14(

  .و دو موضوع است] پويا- [اين عنصر واژي، داراي مشّخصة 
  ])] مسير[،([  ]وجرا +پويا، [+پايين آمدن  )  15(

. دهد كه اين عنصر واژي، دو مشّخصة معنايي و دو موضوع دارد مي اين اسكلت نشان 
دهد و مشّخصة  مي ويايي و وجود فرايند يك عمل را در اين عنصر نشانمشخّصة اول، پ

دهد كه سير انجام عمل، داراي  مي بودن اين مشخّصه نشان مثبت. دوم، سير انجام عمل را
در موضوع دوم، واژة . يك ابتدا و انتهاست و ابتدا و انتهاي آن بر همديگر منطبق نيست

  . كند گام انجامِ نقشِ خود، مسيري را طي ميآمده، چون اين موضوع  به هنمسير 

 [  ])]، ([  ]مكان )    [+در درون(=در )  16(
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دهد كه اين عنصر واژي ،مربوط به مكان است و دو  مي نشان] مكان[+مشخّصة
  . دارد موضوع

 رفته كار  هاي معنايي كميتي به هاي معنايي كه در آنها مشخّصه براي آشنايي با اسكلت

  : كنيم  مي نقل) 147- 49 :2004(اسكلت معنايي از زبان انگليسي و از ليبرباشد، دو  
(17) re-   [ +CI ([   ], < base>)]              (18) -ery, -age     [+B,+CI ([  

], <base>)] 
دهد كه وندها هم مانند ساير عناصر واژي، مشخّصة معنايي و  مي ها  نشان  اين اسكلت

 . پيوندند  نشانگر آن است كه اين عناصر به پايه مي>پايه<د  موضوع دارند و  وجو

 ولي تأكيده نموده است كه بدنة  موضوع بدنة معنايي را گذرا بررسي كرده) 2004(ليبر
به باور او، برخالف اسكلت كه . معنايي عنصر واژي هم در نقش معنايي آن تأثير دارد

   شده  بدنه هاي معنايي  درست ا نخستيهاي معنايي ي صهپذير است، يعني از مشّخ تجزيه
است و شايد تا حدودي صوري  نشده  هاي معنايي ساخته  جامع و كلّي است و از نخستي

بدنه شامل دانش فرهنگي و ادراكي است . باشد و بتوان آن را به صورت قرارداد درآورد
هاي معنايي  بهبدنه بسياري از جن. سازد كه نمود واژي اندازه و جسم عنصر واژي را مي

ساختار مادي، ساختار نقش، جهت، شكل، اندازه، رنگ، بعد، منشأ، هدف، كاركرد : مانند
اسكلت، پايه و : گويد كند و مي مي او عنصر واژي را به يك كالبد تشبيه . را دربردارد... و 

اساس هر عنصر واژي است و  اين همان چيزي است كه امكان گسترش واژگان را از 
. باشد   بدنه در يك عنصر واژي زنده بايد موجود . دهد سازي به ما مي رايندهاي واژهطريق ف

 بدهد يا   دست از  كند؛ ممكن است وزن  مي بدنه در طول حيات يك عنصر واژي تغيير
بدنه را هم ) 2009(ليبر .  است شود  اما اسكلت خيلي كمتر در معرض تغيير وزنش اضافه

كند كه نسبتاً ثابت است و الية  مي يك اليه را به ماهيچة بدن تشبيه. داند شامل دو اليه مي
منظور او اين است . شود كند كه به سادگي كم و زياد مي  مي ديگر را به چربي بدن تشبيه

مند و  اي كه نسبتاً نظام اليه: توان شامل دو اليه دانست كه بدنة معنايي هر عنصر زباني را مي
مند ارائه  صورت نظام توان به  الية ديگر را نمي.  تقريباً ثابت استدر دانش زباني گويشوران

هاي بدنة  او معتقد است كه يكي از اليه. داد و از گويشوري به گويشور ديگر متغير است 
كرد اما از شمار و كيفيت آنها اطمينان  هايي نسبتاً ثابت بيان توان با مشّخصه معنايي را مي
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ها از زباني به زبان ديگر، ممكن است متفاوت باشد  ه اين مشّخصهندارد چون معتقد است ك
هاي بدنة معنايي عناصر زباني مانند انگليسي بايد با دّقت بيشتر و  و حتّي براي بيان مشّخصه

اين بخش را ) 2009(هايي از ليبر با ذكر نمونه. بعد از بررسي عناصر واژي، آنها را ارائه كرد
  .رسانيم هم به پايان مي

براي انتشارات { ،  >نقش<، >انسان+<، >جاندار+<[  ])]   ، ([  ]ماده، پويا [+نويسنده    ) 19(
  }...نويسد،  مي

  

،  >نقش<، >افقي<، >بعدي سه<، >مصنوعي+<، >جاندار-<([  ])]   ماده [+تختخواب  ) 20(
  }...دارد،  براي خوابيدن، سطح راحتي{

 و موضوع  اسكلت معنايي كه شامل مشخّصه: ت هر كدام داراي سه بخش اس20 و 19
 قرار > <الية اول بدنة معنايي كه در درون . دو بخش ديگر بدنة معنايي است. است
دهد  مند است ولي الية دوم ،اّطالعاتي كلّي را نشان مي هايي نظام شده،  داراي مشّخصه داده

  .قرار دارد{ } و در درون 
  نمايگي  اصل هم-3-3

  

هميشه الزمة ايجاد يك واژة «:گويد مي) 45:2004(مايگي براي چيست؟ ليبرن اصل هم
پيچيده، خواه مشتق باشد خواه مرّكب، تركيب چند جزء در يك عنصر ارجاعي واحد 

. شود كند عمالً چند موضوع در نحو ظاهر مي اين عنصر ارجاعي است كه تعيين مي. است
هاي اجزاء تشكيل دهندة   گره زدن موضوع اي است كه ما براي به هم نمايگي، وسيله هم

هايي كه از لحاظ نحوي فعال هستند،   يك واژة پيچيده نياز داريم تا اينكه فقط موضوع
يك صورت اوليه از اين اصل را ارائه و صورت نهايي آن را ) 50 :2004(ليبر. »حاصل شود

عنايي با هم هاي م در ساختاري كه اسكلت«: كند مي چنين بيان) 97 :2009(ليبر 
ترجيحاً موضوع (شوند، باالترين موضوع عضو غيرهسته با باالترين موضوع هسته  مي تركيب

در صورتي كه (سازي با شرايط معنايي موضوع هسته  نمايه هم. شود مي نمايه هم) بدون نمايه
ه، هست در يك ساختار بي. باشد بايد سازگار ) باشد شدن داشته  نمايه هسته شرايطي براي هم

  .»شوند كه از لحاظ معنايي با هم سازگار باشند مي نمايه  هايي با هم، هم موضوع
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نمايگي، بايد باالترين موضوع را مشّخص  نويسد كه براي تعبير اصل هم ليبر در ادامه مي
باالترين ) 50: 2004(ليبر . *ترين نقش واژي هسته كنيم و آن عبارت است از موضوع بيروني

تعيين كرده است حال آنكه طبق ) اشتقاقي يا مرّكب(ك عنصر پيچيده موضوع را براي ي
هاي اجزاي سازندة يك عنصر پيچيده را تعيين و  نمايگي، بايد باالترين موضوع اصل هم

است اما از او به صورت مستقيم و روشن اين كار را نكرده. نمايه كرد آنها را با هم، هم
ه منظور او از باالترين موضوع يك اسكلت ساده شود ك هاي او چنين استنباط مي تحليل

 از سمت  نشده ترين موضوع اشباع ، بيروني)است شدهاسكلتي كه تنها از يك اسكلت ساخته(
نظر به اينكه به باور ما، اين يكي از ). البّته براي فارسي از سمت راست است( چپ است 

گيريم  الترين موضوع را ناديده مينمايگي با با ايرادهاي وارد بر اصل هم نمايگي است، هم
اي تعيين  شوند براساس ساخت نحوي جمله نمايه مي هايي را كه با هم، هم و موضوع

  .  است كنيم كه فعل آن ساده مي
ي نحوي   قاموسي پيچيده، نه تنها ساختارها كند كه در يك واژة   مي ابراز) 49 :2004(ليبر

شوند؛ بنابراين،  مي  نيز در كنار هم واقع - اييهاي معن  اسكلت- بلكه ساختارهاي معنايي
  . شود  مي ساختار معنايي به دنبال ساختار نحوي حاصل

  ، اصالح و تكميل آناي ليبر اشكاالت وارد بر نظام مؤلفه -4

با بررسي اين نظريه، ايرادهايي بر آن وارد كرده و با انجام ) 1387و1386(رفيعي 
براي . ندافزايي اشتقاقي در زبان فارسي به كاربرده استاصالحاتي، آن را براي بررسي پسو

اي از پرهيز از طوالني شدن بحث، از واردشدن به جزئيات، خودداري و تنها به نمونه
  . كنيممياصالحات، اشاره

نامد و براي توصيف  او با تفكيك صفت از افعال ايستا، مقولة صفت را ويژگي اسم مي
او ابراز . برد مي بهره] فضا-[+/با عنوان ] مكان- [+/فتة مؤلّفة اين مقوله، از شكل تعميم يا

تواند صورت انتزاعي نيز به  دارد كه مفهوم فضا را بايد مانند حجم دانست كه البتّه مي مي
در . حجمي براي چيزي است/هاي مكان، به معني وجود فضا اين مؤلّفه در اسم. خود بگيرد
حجمي در زمان /توان آن را به معني فضا ديروز،ميهاي زمان، مانند شنبه و  مورد اسم
به معني داشتن ] فضا[+هايي مانند فهيم، داشتن مؤلّفة  در نهايت، در صفت.دانست

                                                 
* . The highest argument is the argument of the outermost lexical function of the head. 
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مانند نفهم به مفهوم عدم ] فضا-[هاي  حجمي انتزاعي براي فهم است و در صفت/فضا
ر آن است حجم، د/تفاوت عمدة مفهوم مكان با فضا. حجمي براي فهم است/وجود فضا

حجمي عيني يا انتزاعي براي /حجم كه وجود يك چيز به معني داشتن فضا/كه وجود فضا
اين بدان معني است كه . آن چيز است و به عبارت ديگر، وجود جدا از فضا يا حجم نيست

تواند جدا از وجود  مكان مي/حجم، به معني وجود يك چيز است اما مفهوم جا/وجود فضا
رفيعي، (تواند به معني وجود يك چيز باشد  مكان الزاماً نمي/تن جايك چيز باشد و داش

1387 : 87 -86.(  

  تحليل-5

اند ولي با گذر زمان  كرده مي به باور ما، همة افعال، در اصل به صورت افعالي ساده عمل
- كوشي، زايا نبودن وندهاي فعل و ايجادِ تغيير در بدنة معنايي آنها، بنا به داليلي از قبيل كم

و فعل ساده به هم ) هاي محمولموضوع(ساز يا هر دليل ديگر، به تدريج اجزايي از جمله 
) 1384(مقدم  همان طور كه بيان شد، دبير. اند آمده  و به صورت يك واحد زباني در پيوسته

هرچه باشد، ارائة تحليلي ) ها(نام اين فرايند. تركيب و انضمام: داند اين فرايند را دو نوع مي
  .  است ت، مهم و هدف اين پژوهشدرس

اي  دسته: كرد كم آن را از سه زاويه بررسي براي شناخت كامل فعل مرّكب، بايد دست
فعل  اي ديگر، معني پيش در دسته. سردادن: اند آمده از افعال مرّكب به صورت اصطالح در

وردن و خخوردن، زمينسوگند: است شدهدگرگونييا همكرد، با گذر زمان دستخوش/و
. كردنكمك: اند شدهدستةآخر افعالي هستند كه از تركيب چند عنصر زباني با هم درست

ما فعل مرّكب دستة سوم را با يك بررسي همزماني در چارچوب نظرية معنايي ليبر 
  :دهيمبه طور كلي، جملة ساده را با نمودار زير نمايش مي. كاويم مي

    )21( X(a, b , …) + Y(c,d, …) + Z(e, f, …) + …+ SV 

SV ،فعل ساده X،Y ،Z  موضوعِ آن و ...  وa ،b ،c ها است موضوعِ موضوع...  و .
 آن  اسكلت معنايي از ساختار نحوي جمله به فعل بپيوندد، موضوعYاگر موضوعي مانند 

شود؛ مثالً موضوع دروني با  نمايه مي با همان موضوع در ساختار موضوعي فعل ساده هم
هاي اختياري  تواند از لحاظ نظري، موضوع دانيم كه هر فعل مي مي... . وني و موضوع در
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توان به صورت  تركيب موضوع با فعل ساده و تشكيل فعل مرّكب را مي. زيادي داشته باشد
  :زير نشان داد

       )22( X(a, b , …) + (c,d, …) + Z(e, f, …) + …+ (Y+SV) 

پيوندد،  موضوعي كه به فعل ساده مي. ستفعل مرّكب ا (Y+SV)در اين نمودار 
در صورت داشتن موضوع، ممكن است موضوع يا . باشد ممكن است خود موضوع نداشته

  .هاي آن در ساختار نحوي باقي بمانند موضوع

در ساخت . نقشي بسيار مهم در ساخت افعال مرّكب داردكنيم كه تركيب،  مي گمان
.  دخيل استفعل  پيشفعل مرّكب، هم ساخت موضوعي فعل ساده و هم ساخت موضوعي

توان براساس ديدگاه ليبر  ها و چگونگي تشكيل نهايي فعل مرّكب را مي ارتباط بين موضوع
ها را از بيستو و  تركيببندي  دسته) 87- 8 :2009(ليبر. نمايگي تحليل كرد  و اصل هم
هاي   تركيب- 2 (coordinate)هاي همپايه  تركيب- ا: كند مي چنين نقل) 2005(اسكاليس
ها، خود  هر كدام از اين تركيب. (subordinate)هاي وابسته   تركيب-3(attributive) وصفي

بندي اول،  دسته. ند ا(endocentric) مركز و درون (exocentric) مركز هاي برون  داراي تركيب
 .بندي دوم، مبناي معنايي مبناي دستوري و ساختاري دارد و دسته

مركز است؛ بنابراين، شرح اين  به گمان ما، فعل مرّكب يك نوع تركيب وابسته و درون 
  :  كنيم مي بازگويي ) 93- 94:2009( را از ليبر نوع تركيب

روابط . ة موضوعي با ديگري دارد وابسته داراي دو عنصر است كه يكي از آنها، رابط تركيب
 truck براي نمونه تركيب(شود  كنندگان آن مي موضوعي هم شامل روابط بين يك رويداد و شركت

driver هايِ  و هم نوعي رابطة موضوعي كه در تركيب] در زبان فارسيگياهخوار ) [ در زبان انگليسي
دارد كه در  وجود]  در زبان فارسيدامپزشك و كتابخانه[  table leg و tea merchantاسم مانند +اسم

دو موضوع دارند؛ يكي موضوع merchant  وlegها، عنصر پاياني يعني  هركدام از اين تركيب
هاي   در چنين تركيب.leg of the tableو ديگري براي نمونه در ) Rيعني(معروف به ارجاعي 

در پيشينة علمي مربوط به . كند مي ع اي، موضوع غيرهسته، موضوع غيرارجاعي هسته را اشبا وابسته
 هاي فعلي هاي وابسته، تركيب هاي تركيب سازي در زبان انگليسي، بارزترين نمونه تركيب

(synthetic or deverbal)  مانندtruck driver و cost containment ]سازي در  راديوساز و ماشين
  . با هسته دارداست كه در آنها عنصر غيرهسته، رابطة متممي] زبان فارسي
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به باور ما، ساخت موضوعيِ فعلِ ساده، در ساختِ فعل مرّكبِ حاويِ آن، تأثير دارد و 
هاي حال و گذشتة   يا ستاككردنبراي نمونه، . شود مي  اين ساخت در فعل مرّكب حفظ

 (event argument) در زبان انگليسي است و به غير از موضوع رويداديdo آن، معادل
اين فعل ساده، در گذشته به صورت يك فعل اصلي عمل و با دو . ارد،دو موضوع د

همان طور كه اكنون در زبان كردي . است كرده موضوع، نقش معنايي خود را ايفا مي
  : است كرده اين فعل اين نقش را حفظ) خواهر زبان فارسي(

   )23( µεν τενισ      ?{−κ{−µ   )كنم من تنيس بازي مي             (.       

     من تنيس     پيشوند  -ستاك حال كردن-       شناسه.)كنم من تنيس مي: معادل واژه به واژه(                  

 را  براي 24با توجه به ساخت موضوعي و نوع كنش اين فعل در زبان فارسي، اسكلت 
  .دهيم مي  ادامه25هاي   مي كنيم و بحث را با داده آن ارائه

 من پول را -ب.   من پول را پرداختم-الف) 25( [  ])]   ، [  ]، ([  ] پويا + [كردن   ) 24(
  .كردم پرداخت

 كه كردن پرداخت و پرداختنالف و ب، به ترتيب، -25 (predicates)  هاي محمول
موضوع بيروني (اولي ساده و دومي مرّكب است و هركدام، داراي سه موضوع يكسان 

پول و موضوع رويدادي كه هر دو بر يك رويداد داللت : دومن، موضوع دروني هر: هردو
ب، در - 25كرد؟ به باور ما،   توان تحليل تفاوت اين افعال را چگونه مي. است) كنند مي

  .من پرداختِ پول را كردم) * 26(. است  26اصل، داراي دو محمول و به صورت 

اخت و ممكن است س  هم، خوش28 است كه به صورت 27هاياين، درست مانند داده
  ).ها با تغييري جزئي، واقعي هستنداين داده(روزي ناپذيرفتني قلمداد شود 

- ميقبول  كاش ايشان زحمت را-الف) 28.   (كردندميقبول زحمت  كاش ايشان-الف) 27(
  .كردند

 .ودند آنها نظم را رعايت نم-ب.                           آنها رعايت نظم را نمودند-        ب

-  او در گفتار خود موضوع را حفظ-پ.  كردنمي او در گفتار خود حفظ موضوع-        پ

  .كردنمي

  . كردندمينظم را مراعات ايشان-ت.                     را بكنند مراعات نظم  بايد همه-        ت
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 است، بايد سه موضوع كردنآن طور كه ويژگي ساخت موضوعي فعل سادة  
 به عنوان موضوع پرداختِ پول به عنوان موضوع بيروني و گروه اسمي، من: باشد داشته

،به عنوان كردناي مانند  به باور ما،زماني كه فعل ساده. دروني و يك موضوع رويدادي
 در كردندهد؛ بنابراين،  ميرود، موضوع رويدادي خود را از دست همكرد به كار مي

 هم داراي ساخت موضوعي است و سه پرداخت .، تنها دو موضوع داردكردن پرداخت
 موضوع دروني و يك موضوع رويدادي؛ به عبارت پول موضوع بيروني، من:  موضوع دارد

كردن، داراي دو موضوع و پرداخت، داراي سه . ديگر، اين جمله داراي دو محمول است
  . اند  مشتركمن،هر دو در يك موضوع ،يعني . موضوع است

) 105- 6 :2002(لونبر. رساند ها، ما را به ديدگاه لونبر مي وضوعبحث بر سر تعداد م
توان يك موضوع  هاي بيروني و دروني، مي گويد كه براي فعل، عالوه بر موضوع مي

 :2004(ليبر. كند كه بيانگر آن است ارجاعي هم در نظر گرفت كه بر رويدادي داللت مي
 و فعل، حتّي وندهاي اشتقاقي براي همة مقوالت واژي عمده، مانند صفت، اسم) 16

كند كه آيا منظور او از موضوع فعل، همان  گيرد اما مشّخص نمي موضوع در نظر مي
هايش، به  چون در طول تحليل. ها هستند يا رويداد بيان شده توسط فعل كننده شركت

هاي  رسد كه منظور او، همان موضوع كند، به نظر مي موضوع رويدادي فعل اشاره نمي
هاي زيادي وجود  نويسد كه اسم لونبر در همان صفحات مي. ني و بيروني فعل استدرو

اند و داللت بر رويدادي از نوع رويداد بيان شده توسط فعل  دارند كه از فعل مشتق شده
 ،يك موضوع رويدادي دارد، پس sendكنند؛ براي نمونه اگر فرض كنيم كه فعل  مي

 عالوه بر پرداخت،بر اين اساس، براي . توان دريافت  را به آساني ميsendingمعني اسم 
گيريم اما همان طور كه  دو موضوع دروني و بيروني ،يك موضوع رويدادي هم در نظر مي

تواند به عنوان يك فعل ساده به كار رود ،يعني به تنهايي بر يك   نميكردنگفتيم، چون  
ترين تفاوت فعل ساده  ا، اين عمدهبه باور م. رويداد داللت كند،پس اين موضوع را ندارد

با توجه به آنچه گذشت، اسكلت معنايي پرداخت را به . با فعل همكرد معادلش است
  [ ])]، [ ]، ([ ]پويا [+ پرداخت            ) 29.    (دهيم  نشان مي29صورت 

هاي دوم و سوم، به ترتيب،  اين اسكلت،موضوع اول، موضوع رويدادي و موضوعدر
اكنون اين . ها در اسكلت از ديدگاه ما اهميتي ندارد ترتيب موضوع. ني و دروني هستندبيرو
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+ ، [ ])، [ ]، ]i([ پويا [+ كردن  پرداخت)   30(. دهيم اسكلت را در كنار اسكلت كردن قرارمي
  ])]i[ ، ([ ]پويا 

 پرداخت                    كردن                                                                                                                                  

، پرداخت، موضوع 26اي مانند  نمايگي به اين صورت، اين است كه در جمله دليل هم
كند؛ بنابراين هنگام تشكيل فعل مرّكب هم، موضوع رويدادي   را اشباع ميكردندروني 

ها در سطح نحوي اشباع  شود و ساير موضوع نمايه مي ، همكردن دروني پرداخت با موضوع
، موضوعي بيروني مانند من، موضوع بيروني كردن پرداختبراي نمونه، در . شوند مي

كردن را اشباع   و در نتيجه موضوع بيروني فعل مركب پرداختكردن و پرداختمشترك 
  . استپرداخت كردن موضوع دروني  بود، اكنونپرداخت كه موضوع دروني پول. كند مي 

 يك محمول ساده و عالوه بر موضوع )ن(داد، 1در. پردازيم مي1-5هاي اكنون به داده
ها هم به باور ما، در ديگر ساخت. ساسان و كتاب، علي: رويدادي، داراي سه موضوع است

هاي آن اين محمول، همين ساخت موضوعي را دارد  مگر اينكه به داليلي، يكي از موضوع
شود كه همكردها موضوع رويدادي خود را از دست مييادآوري. در جمله نمايان نباشد

 هم  موضوعِ نجات،  2در . دهند و اين مهم ترين عامل تركيب آن با عنصر ديگر استمي
ساسان هم باشد، » به«تواند به معني مي» را«و چون ) همراه با علي و ساسان( بوده است»داد«
« .داد علي نجات را به ساسان :*است و در اصل جمله به اين صورت بودهه ساسانبا يعني ر

-نجاتها، تركيب شده و فعل مركب كردن موضوعنمايه از رهگذر هم»دادن«  با»نجات

هاي   داراي موضوع دروني نيست، از شمار محمولنجاتچون . استداده را به دستدادن
: استدر اصل به اين صورت بوده) 3. (استشدهته يكي كاس  دادننسبت به ،نجات دادن

با دادن تركيب شده و چون داراي اختصاص . علي اختصاصِ  اتاق را به ساسان داد*
-ميعملاختصاص دادن موضوعي دروني بوده، آن موضوع، به عنوان موضوع دروني 

 و 4ر د. داراي سه موضوع استاختصاص دادن، به اين دليل است كه محمول مرّكب .كند
به ). علي(هر يك داراي يك موضوع است دادن،جان و استعفادادنهاي مرّكبِ  محمول5

اند و موضوع سوم آنها شدهاند كه با آن تركيب بودهدادهاي ، موضوعجان و استعفاباور ما، 
نمايد يا شايد به دليل تكرار، به خاطر اينكه براساس بافت، براي گوينده و شنونده واضح مي
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) 32(و ) 31(هاي نمونه. استدادهرسد و ضرورتِ بودنِ خود را از دستهي به نظرميبدي
  :باشندداشتهتوانند وجود ميهاييها در بافتدهند كه اين موضوعنشان مي

   .آفرين دادبه جان) را(علي جان ) 23.                (داد را به كفاشيان استعفايش ترابيان) 31 (

  .داد را به كفاشيان تحويل استعفايش ترابيان) 33(: تواند شاهد ديگري باشدمي) 33(نمونة 

را به كفاشيان  استعفايش نامة ترابيان) 34(:شودمياين جمله،به اين صورت هم يافت
  .داد تحويل

است كه در  بودهدادن) را(استعفا نامة ، در اصل، استعفا دادنتوان گفت كه بنابراين، مي
براساس . كند به داليلي، از جمله بديهي بودن و فراواني كاربرد، نمودپيدا نمينامهآن 

    :است به اين صورت بوده34 و 33 شواهد و تحليل ما، ساخت اصلي جملة

  . داد را به كفاشيان استعفايش) ينامه( تحويل ترابيان)*35                                 (

  تحويلكه موضوع درونياستعفا ) نامة( تركيب شده، دادن با تحويلدر اين جمله، 
  .كندمي ايفاي نقشدادن،تحويلكنون به عنوان موضوع دروني است، ا

هايي هستند  مركز، تركيب هاي درون تركيب«مركز؟  مركزند يا برون افعال مرّكب درون
هاي  كه كلّ تركيب به عنوان يك واحد معنايي،زيرشمول معنايي هستة خود است و تركيب

نوان يك واحد معنايي، زيرشمول هايي هستند كه كلّ تركيب، به ع مركز، تركيب برون
؛ براي نمونه، دامپزشك، تركيب و يك نوع )49:2004ليبر (»معنايي هستة خود نيست

مركز  شود و درون مي پزشك است و زيرشمول معنايي هستة خود،يعني پزشك محسوب
مركز  ؛ پس برونپشت است و نه يك نوع الك، نه يك نوع پشت الكاست حال آنكه 

  . است

شوند،  هايي كه با فعل ساده تركيب مي ، فعل مرّكب را براساس نوع موضوعبنابراين
فعل در آنها داراي ساخت موضوعي است اي كه پيش دسته: كرد تقسيم توان به دو دسته  مي

، با فعل ساده، )استكه خود داراي يك موضوع بوده(فعل و پس از تركيب شدن پيش
در اين گروه، شمار . كندميحمول مركب عمل، به عنوان موضوع م)فعلپيش(موضوع آن 

-اين دسته، خود به دو دسته تقسيم). 37 و36(هاي فعل مرّكب و ساده برابر است  موضوع

فعل، تنها دامنة معنايي فعل را  زيرگروه نخست، افعالي هستند كه پيش: شودمي
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د از تركيب كند و حذف آن ،حّتي بع نميكند و معناي آن را به كّلي دگرگون محدودمي
به عبارتي ديگر، ). 36هاي نمونه(شود با فعل ساده، منجر به نادستوري شدن جمله نمي

دهد كه  مي اين نشان... .  و گرفتن نوعي گرفتن قرض است، دادن، نوعي دادن اختصاص
 و اين يعني اينكه اين افعال   قرار گرفتهبهاي   در شمول معنايي دادهالف،هاي  داده
 از افعال مركب چنين زيرگروه ديگر اين دسته.  و همكرد، هستة آنها استمركزاند درون

  ).     36(شودفعل، جمله نادستوري ميكند؛ يعني با حذف كردن پيشعمل نمي

  . من اتاق را به او دادم-ب.                     دادم  من اتاق را به او اختصاص-الف) 36( 

  .من پول را گرفتم    .                                    گرفتم ل را قرضمن پو                           
  .آنها پول را گرفتند      .                                    آنها پول را تحويل گرفتند                

  .من خبر را به او رساندم     .                    رساندم) او(من خبر را به اّطالع                              
  .  او علي را زد    .                                زد سيلي) با(                              او علي را 

فعل در آنها ساخت موضوعي ندارد و  دستة دوم افعال مركب، آنهايي هستند كه پيش 
شود؛ بنابراين، افعال  ميعل ساده كمهاي ف شدن با فعل ساده، يكي از موضوع بعد از تركيب
فعل در اين گونه  اگرچه حذف پيش. *)39(و ) 38(سازند كه ناگذر است؛ مانند  مركّبي مي

، يك قرض كردنتوان گفت كه  شود، باز هم مي مي افعال منجر به نادستوري شدن جمله
هم، فعل مرّكب بنابراين، در اين دسته ... .  و خوردن يك نوع غذاخوردن است؛ كردننوع 

مركز هستند و  بنابراين، اين افعال مرّكب هم درون. در شمول معنايي فعل ساده است
  . همكرد، هستة معنايي آنها است

  .هاشم فوت كرد) 39        (     .        او غذا خورد) 38(.          كردند   پول را قرضآنها) 37(

خت افعال مركب، نه تنها موضوع رويدادي  در مقايسه با ديگر افعال ساده، در ساكردن
است و همين عوامل هم باعث دادههاي بيشتري از بدنة معنايي خود را از دستبلكه مشخصه

است اما واقعيت اين است كه شده چنين پنداشته شود كه نقش معنايي آن از دست رفته
  .  استساخت موضوعي و اسكلت معنايي خود را از دست نداده

                                                 
*
در هر حال نوع تحليل يكسان . ممكن است غذاخوردن فعل مركب به نظر نرسد اما ديدگاه دبيرمقدم چنين نيست.  

 .است
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 در تناقض است؟ فعل سبك (light verb)ها با ديدگاه فعل سبك  ديدگاهآيا اين
اند و از  شود از لحاظ معنايي، ضعيف و كمرنگ شده ،گروهي از افعال است كه تصور مي

 دوستان، كريمي(لحاظ بارمعنايي، توانايي كافي براي محمول واقع شدن را به تنهايي ندارند 

القولند كه  شده در اين مقاله، هر دو متفقه مطرحديدگاه فعل سبك و ديدگا). 36:1997
ما بر خالفِ ديدگاه فعل سبك، . هاي همكرد با فعل سادة معادلش تفاوت دارد توانايي

در حالي كه . نشان داديم كه فعل ساده و فعل همكرد معادلش با هم چه تفاوتي دارند
 هر دو ديدگاه بر اين .است هاي آن دو را مشخّص نكرده ديدگاه فعل سبك، منشأ تفاوت

. باورند كه همكرد، هستة نحوي است اما ما نشان داديم كه همكرد هستة معنايي هم هست
  تري است در حالي كه همكرد، نسبت به فعل سادة معادلش، داراي بدنة معنايي ضعيف

- كند ولي موضوع رويدادي خود را در تركيب از دستساخت موضوعيِ خود را حفظ مي

تواند نشانگر يك رويداد باشد در حالي كه همة افعال ، به تنهايي نميكردنثالً  دهد؛ ممي
  .موسوم به سبك چنين نيستند

   نتيجه-6 

هاي معنايي آنها، در  فعل بلكه مشّخصه   نه تنها ساخت موضوعي فعل ساده و پيش
داللت فعل ساده عمدتاً به تنهايي بر يك رويداد . داردساخت موضوعي فعل مرّكب نقش 

شود، اين ويژگي، يعني  فعل تركيب مي اما هنگامي كه با يك پيش) به جز كردن(كند  مي
شركت فعل ساده در ساخت فعل مرّكب، به دليل از . دهد ميموضوع رويدادي را از دست

دادن موضوع رويدادي و تغيير در بدنة معنايي آن است كه خودِ اين تغيير، براي دست
دهد چون براي ساخت  مي شود، روي  ميهايي كه با آن تركيب موضوعسازگاري با يكي از 

شوند تا بتوانند در فرايند تركيب يك تركيب، اجزاء آن بايد به اندازة كافي با هم سازگار
اي  تر از اسكلت آن است، به گونه كنند؛بنابراين، بدنة معنايي همكرد كه بسيار سيال شركت

فعل مرّكب در زبان فارسي،تركيبي . شود ميتغييردستخوش فعل،  متعادل و سازگار با پيش
عنصر فعلي كه .مركز است از لحاظ نحوي،از نوع تركيب وابسته و از لحاظ معنايي،درون

فعل،  شود، هستة نحوي و معنايي و عنصر غيرفعلي، يعني پيش مي همكرد يا فعل سبك ناميده
  . وابسته است
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