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Abstract 
Among Persian verbs, compound verbs are of particular importance. To 
construct a compound verb, a noun / attribute / bin / constraint (verb) is 
combined with a simple verb. Recipients have called this simple verb or the 
fractional part of the compound verb as "light verb." According to them, the 
verb "to" is the most commonly used Persian compound compound verb. 
The valuable position of this word led the writer to the morphology of the 
most used "co-operation" of the Persian compound verb in Khagani's 
dormitories. This article seeks to know: How many percent of the verbs that 
Khaghani used in his own words have been made with this co-author? What 
are the structures and components of these verbs, and which "current" has 
had the most engagement with this co-operative? Is the verb "to" also used to 
construct a simple verb? Which of the three main occurrences of the verb is 
the share of the application, and why? Flexibility of the Persian language 
against the displacement of its structures, in particular the components of the 
compound verb, to what extent and in what quality? To achieve a clear 
answer, thirty-three verses with 2169 bits and 4584 verbs (25% of Khaqani's 
dashes) have been carefully considered. 
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1. Introduction 
Each part of speech, from phoneme to sentence, has a special role in conveying 
the message among which the role of verb, as the most important part of the 
sentence, is the most prominent and considered as the heart in the human body. 
Among the verbs, compound verbs are also of special importance. The 
construction and use of the compound verbs are of the capabilities of Persian 
language and its history dates back to the Pahlavi Persian era. 
To make a compound verb, a noun/ an adjective/ a base/ an adverb (literally 
translated into verb-aid) is combined with a simple verb )which is not 
conjugated(and a simple verb)which is conjugated(and makes a new meaning. 
This simple verb, which is the conjugateable part of the compound verb, is 
called "light verb": Amadan. Bordan, Khastan, Raftan, Farmoodan, “Kardan” 
etc. are among the most widely used light verbs. The grammarians have said that 
the verb "Kardan" is the most important and widely used light verb of the 
compound verb in Persian language. This article aimed to find out to what extent 
and how Khaghani has used the capacity of compound verb and the light verb of 
"Kardan" to highlight and mark his speech? 
Khanlari believed that from the seventh century, although this article by 
researching Khaghani's odes has shown that from the sixth century, Persian 
linguists, instead of making the verb from the “root" of noun: boos + idan = 
boosidan, charkhidan, tarsidan and so on, have used the capacity of light verbs 
and created many verbs: talkh kardan, bim dadan... . 
Based on the sample size of this research (33 odes), a table has been compiled 
and the grammatical structure and frequency of the verbs in which "kardan" is 
used in their construction are carefully shown. Examination of the data in this 
table showed that: In these 33 odes, except for deleted verbs and clauses, there 
are 4584 verbs. This light verb is used in the construction of 416 verbs from this 
collection. By measuring this ratio, it becomes clear that more than 9% of the 
verbs of these 33 odes is constructed by “kardan”. 
Almost all of the 416 verbs that Khaghani used in these odes with “kardan” are 
alive and widely used verbs that are still used in Persian language today. With a 
little leniency, it can be concluded that more than 9% of the total number of 
Persian language verbs is constructed based on this light verb. Another 
important point is that, in the procedure of increasing the use of Persian 
compound verbs and especially the process of converting simple verbs to 
compound verbs, this light verb is in the first rank compared to other light verbs. 
For instance, among the 31 verbs that Khanlari cites as an example for replacing 
compound verbs with simple and prepositional verbs, 22 are constructed with 
this light verb; including: agandan (simple) = por kardan (compound), asoodan 
= esterahat kardan, afrookhtan = roushan kardan, gosastan = pareh kardan, 
setordan = pak kardan ... . 
Accordingly, it can be concluded that the existence of light verbs, especially 
"kardan", in addition to increasing the combination ability of the Persian 
language, especially in verb part, is one of the great capacities of this language, 
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which, by appropriate identifying and using, the needs of the Persian language 
can be met and it can be updated. 
The verb "kardan" is the most widely used light verb of compound verbs not 
only in Persian language but also in Khaghani's odes. The frequency of these 
416 verbs in terms of structure are: compound verbs: 67.5%, simple verbs: 
28.5%, verbal phrases: 3.5% and, prepositional verbs and prepositional 
compound verbs: 0.04%, but in terms of components of the compound verbs 
structure, the frequency of the noun + light verb combination with 65.5% is in 
the first rank, the adjective + light verb combination with about 30% is in the 
second rank and the combination of the infinitive, base, adverb, etc. + light verb 
with 5% is in the third rank. 
Khaghani used the verb "kardan" both as a light verb of compound verb and as a 
simple verb, meaning "sakhtan, anjam dadan, tabdil kardan" in 28.5% of the 
total verbs in these 33 odes, which apart from grammatical construction, it can 
also be considered as a stylistic feature. In these compound verbs, the imperative 
mood and the persuasive role of language are prominent. The letter "be" (ب), a 
sign of the imperative mood, is used in only one verb; therefore, the use of the 
imperative verb without “be” (ب) is itself one of the grammatical features and 
linguistic style of Khaghani. Using the capacity of the simple present and future 
tense (Mozare in Persian), Khaghani devoted the highest frequency to this tense, 
which brings about the prominence of "modality" in the verb and tenses, and in 
addition to decisiveness and realism, it puts the listener in the heart of events 
and has a tremendous impact on its audiences. 
Khaghani, with his creativity in word combination, created a chain of compound 
verbs with this light verb. Also, by displacing the sentence constructions, 
especially compound verbs and their components, and changing the basic syntax 
and natural arrangement of the sentence components and marking this 
arrangement, he has been very successful in the process of creating the 
"Literariness" of the work, and by using the ability of "syntactic substitution" of 
the Persian language, has greatly increased the natural semantic capacity of 
words. 
The ability of Persian language, especially in the field of compound verbs, is a 
unique feature that provides a wide opportunity to express new meanings, 
imagery, imagination and objectification to the most complex mental concepts 
and inner thoughts. By using this capacity, it is possible to achieve the up-to-
dateness, richness, and optimization of Persian language and meet its 
requirements. 
Examining the structure and frequency of compound verbs in Khaghani's odes 
revealed other salient points. First, the severe reduction of prefixes in the 
construction of compound verbs and the loss of their meanings so that among 
the 416 compound verbs in the sample size of the study, only one prepositional 
verb is used (sar bar kard). Secondly, contrary to the viewpoint of some 
researchers who consider the verb "kardan" is an active light verb, which in the 
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seventh century was combined with prefixes to form many verbs, such a 
viewpoint about this "light verb" is not true in Khaghani's odes. 
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 پژوهشیـ  علمی

 چکیده

برای ساخت فعل مرکّب، یک اسم/ صـفت/   .دارندای  ت ویژهفارسی، افعال مرکّب اهمیهای  در میان فعل

فعل  ۀشوند صرفبخش ن فعل ساده یا ای دستورنویسانشود.  (فعلیار) با یک فعل ساده ترکیب می ن/ قیدبُ

 در پرکاربردترین همکرد فعل مرکّب وترین  مهم »کردن« ، فعلِآنان ۀگفتبه  اند. نامیده» همکرد« مرکّب را

بررسـی و تحلیـل   بـه   را بر آن داشـت تـا   گاننگارند ،این کلمه مهمجایگاه کارکرد و فارسی است.  زبان

: ن است تا بدانـد بر آ . این مقالهبپردازد در قصاید خاقانیکّب فعل مر» همکردِ« ینتر مهمساخت دستوری 

کـه خاقـانی در    یچند درصد از افعـال چیست؟ ب اشعار خاقانی افعال مرکّدلیل بسامد فراوان این کلمه در 

 کـدام  افعال چگونه اسـت و  اینو اجزای اند؟ ساختمان  کار برده، با این همکرد ساخته شده ید خود بهصاق

 کار بهنیز برای ساخت فعل ساده » کردن« فعلآیا است؟  داشتهیشترین مشارکت را با این همکرد ب »فعلیار«

چـرا؟ انعطـاف    اسـت و  بیشترکارگیری این همکرد  بهدر  ،فعلسهم کدام یک از سه زمان اصلی ؟ رود می

 تـی اسـت؟  ه کیفیتا چه میزان و به چ ،اجزای فعل مرکّب اب های خود جایی سازه زبان فارسی در برابر جابه

 فعـل  4584بیـت و   2169سه قصیده با و سییعنی  ،چهارم قصاید خاقانی ، یکاین تحقیق ۀنمونحجم در 

 .شدبررسی قصاید خاقانی)  25%(

 

 ، ادبیّت.اید خاقانی: همکرد، فعل مرکّب، فعلیار، قصیکلید یها واژه
 

 مقدمه. 1

سـت؛  ها ها و عـادت  از کلیشه »اییزد آشنایی«، اتادبیشعر و ترین کارکردهای  یکی از مهم

و روزمـرّه   مکـانیکی های زبان از حالت عادی،  واژه گیری از آن، همان شگردی که با بهره

ر خاقانی د ۀبرجستنقش  ، از جملهنقش شاعران. یابند و روح و جانی تازه می شوند فارغ می

 ۀحـوز ویژه در  ن، بهزباهای  کرانهها، گسترش توانمندی و  پرداختن به معانی گوناگون واژه

ای اسـت   مقولـه ، آن های معنایی زبان فارسی به باالترین توانمندیو دستیابی فعل مرکّب 

                                                           
 Tashakori_m@yahoo.com                                                                      مسئول: یسندۀنو ۀ. رایانام1
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ـ   شاعر  ۀیوششناخت  که نیازمند بررسی و تحلیل است. توانـد   مـی ب در کـاربرد فعـل مرکّ

 های های زبان فارسی، به تبیین توانایی شاعر در استفاده از ظرفیت عالوه بر تبیین ظرفیت

 .شناسانه کمک کند های زیبایی ایجاد ارزش برایزبان 

 پژوهشپرسش  .2

ترین کلمات  برجستگی یکی از مهم و کاربردنوع  ساختار،بررسی و تحلیل به  ،این مقالهدر 

آن  پژوهش حاضـر، پرسش اصلی  .ایم پرداختهدر قصاید خاقانی » مرکّب فعل« زبان، یعنی

ـ     سـازی و   خاقانی برای برجستهاست که  ت و نشـانداری سـخن خـویش، چگونـه از ظرفی

 ؟است بردهبهره » کردن« ردتوانمندی فعل مرکّب و همک

 پژوهش. مبانی نظری 3

از یک بر عهده دارند و هیچ  از واج تا جمله، نقش خاصید ر رساندن پیاماجزای سخن همۀ 

از  یکـ یعضـو جملـه و    ینتـر  مهم ،فعلتواند نقش دیگری را ایفا کند.  یاجزای سخن نم

 ،فعل در جمله تیاهم .)33: 1385 ،و عمرانی کامیار وحیدیانر.ک؛ ( گزاره است یاعضا نیتر مهم

ـ بدن انسان بـر پا  یدر حکم قلب در بدن انسان است که تمام اعضا ضـربان قلـب بنـا     ۀی

محققـان دسـتوری، بـه     .شود یانتخاب فعل بنا م ۀیبر پا زیجمله ن یتمام اجزا و است شده

گذرا و ناگذر شخص، زمان،  اند؛ مسائلی چون های متعدد فعل توجه کرده بهها و جن ویژگی

ورد توجه دستورنویسـان قـرار   م و ساختمان فعل ، وجه، نمودبودن مجهول و م، معلوبودن

فعل «یعنی  یکی از انواع فعل، ساختمان ،ستپژوهش مورد نظر ما. آنچه در این است گرفته

 است. »بمرکّ

ـ ، پیشوندی ،کند: ساده فعال فارسی را به پنج دسته تقسیم میا خانلری عبـارت  ، بمرکّ

 ۀکلمـ ب، فعلـی اسـت کـه از دو    رکّفعل م. )115: 1366 خانلری،ر.ک؛ ( های ناگذر ل، فعفعلی

 ، ودشو اسم یا صفت است و صرف نمی ،اول ۀکلم از این میان، است. مستقل تشکیل شده

را نخستین » همکرد« ۀواژ. نام دارد» همکرد« شود و فعلی است که صرف می نیز دوم ۀکلم

 گویـد:  مـی  واژه وجیه ساخت و کاربرد ایـن و توی در توضیح  .است برده کار بهبار، خانلری 

ایـم. در   شـود، قـرار داده   می که صرف مرکّب همکرد را برای آن قسمت از فعل اصطالح«

 ،رکّـب . فعل مرود می کار بهفعل) +  (اسم یا صفت به صورت ترکیبیها  بیشتر فعل ،فارسی

شـود؛ ماننـد:    معنی واحدی اراده مـی ها  عبارت از مجموع دو کلمه یا بیشتر است که از آن

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B2_%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%84_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%84%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B2_%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%84_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%84%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B9%D9%84_%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B9%D9%84_%D8%B3%D8%A8%DA%A9
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 بـرای جلـوگیری از آمیخـتن    خانلری .)127 :همان( »ها و مانند آن ، اندازه گرفتناجرا کردن

 نویسد: می »فعل معین«و » همکرد«

 که تغییرهمیشه اسم یا صفت است  ،(فعل مرکّب) یک جزء در این ترکیبات«

آید. این  می کار بهدیگر، فعلی است که در صرف  شود و جزء نمی کند و صرف نمی

 "معـین فعـل  "یـا   "فعل معـین " ، گاهی"بخش صرفی" اخیرِ فعل مرکّب را جزء
ا باید در نظر داشت که اصطالح فعل معین برای مورد دیگـری نیـز   ام اند. خوانده

، هـا  فعـل  ۀهمـ است که در صرف  "ودنب"از فعل هایی  رود و آن صیغه می کار به

 (بعیـد) اسـتعمال   رای زمان ماضی نقلی و ماضی پیشـین ب ،ساده و مرکّباز  اعمّ

هـایی   ا مراد ما در اینجا فعلرفته بودم. ام ـ  ام : رفته"رفتن"شود؛ یعنی از فعل  می

 واحـدی را ایجـاد   شـوند و معنـی مسـتقلّ    مـی  است که با اسم یا صفت ترکیـب 

صـرفی   (بعید)، متضمّن آن جزء ماضی نقلی و ماضی دورهای  زمان کنند و در می

در  "اجـرا کـردن  " یعنی فعل مرکّـب  ؛شود نیز هستند می خوانده "فعل معین" که

شود کـه یکـی از    می ماضی بعید)، شامل سه جزء و (ماضی نقلی مزبورهای  زمان

 :است "معین فعل"می (کرده) و سو فعلی دومی جزء ،(اجرا) اسمها  آن

  
 /   

، 

 ،توان داد. به ایـن سـبب   نمی متفاوت به دو جزء ینام و عنوان واحدبراین، بنا

در افعـال   شـونده]  [صـرف  فعلـی  را برای جـزء  "همکرد" ۀکلمناچار  ،جاما در این

)127 ان:(هم »ایم برده کار بهمرکّب 
.

 

کمکی را منحصـر بـه دو سـاخت ماضـی نقلـی و      های  ه دستورنویسان دیگر، فعلالبت

ـ    بلکه فراگیر ،دانند نمی ماضی بعید انـوری و   اسـت.  هتر از مواردی اسـت کـه خـانلری گفت

 ،»التزامـی  یماضـ  در باشـیدن «، »سـاخت ماضـی بعیـد    در بودن« های گیوی فعلاحمدی 

 در داشـتن «و » فعل مجهـول  در شدن«، »ماضی نقلی رد استیدن«، »مستقبل در خواستن«

 رونـد، فعـل کمکـی    مـی  کار بهصرف این افعال  را که در »ماضی مستمر و مضارع مستمر

در سـاخت  » شدن«به شرطی که به جای  »گشتن و گردیدن« های فعل ،. همچنیندندان می

خانلری ویژگی اصلی  .)74 :1393 گیوی،احمدی انوری و ر.ک؛ ( رفته باشند کار بهفعل مجهول 

 داند که در ترکیب با اسم یا صفت، معنی اصلی خود را از دسـت  می را در این» همکردها«

انوری و  آیند. می کار بهصرفی  عنوان جزء  کنند، یا تنها به می دهند، یا معنی ثانوی پیدا می

سـی نـام   عنوان همکردهای پرکاربرد زبـان فار   فعل را به 25و خانلری  24گیوی احمدی 
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همکرد زبـان فارسـی اسـت:    ترین  رایج ،»کردن« فعلِ کهاند  ا هر دو تأکید کردهام اند، برده

 ؛گذرا ... .نند: زاری کردن، شتاب کردنما ؛سازد و هم فعل گذرا. ناگذر می هم فعل ناگذر«

 .)29ـ28: همان( »مانند: آزمایش کردن، تسلیم کردن

در زبـان  که  نویسد می در زبان فارسی بو مرکّ خانلری در چگونگی ساخت فعل ساده

اصلی برای این کـار،  های  و یکی از روش اسم بسیار رایج بود ۀمادساختن فعل از  ،پهلوی

مانند:  ؛سازد می پیوندد و فعل می جزءِ دیگر به آخر اسم ۀواسط بی ،آن است که جزءِ صرفی

بـا همـین    شـود.  می تبدیل »به یادآوردن = ایاسیدن« به »یدن« که با اضافه شدن »ایاس«

؛ از جمله: آغازیدن، است اسمی ساخته شده ۀیشرزیادی در زبان فارسی با های  روش، فعل

آغاز، بوس، چرخ، دزد و « های اسمها  آن ۀیشربوسیدن، چرخیدن، دزدیدن، رنجیدن و... که 

اهل  ،انقرن هفتم، نویسندگو از  است رواج عام نیافته ،ا این روش در فارسیاست. ام »رنج

جـای   و بـه  انـد  گرفتـه  کـار  بـه را  همکردهـا اند، غالبـاً   اگر به فعل تازه نیاز داشته... و زبان

کـار   بـه  »بـیم دادن تلخ کردن یا تلخ شدن و بیم داشتن یـا  «صورت  ،»تلخیدن یا بیمیدن"

و معـانی   انـد  ال بـوده فعل تا قرن هفتم هنوز زنده و فع این، پیشوندهای اند. عالوه بر برده

تـدریج از   فعـل بـه   یشوندهایپا از این قرن به بعد، ام ،اند کرده ها بیان می مختلفی را با آن

 .)187ـ182: 1366 خانلری،ر.ک؛ ( است مرکّب جای آن را گرفته و فعل است رواج افتاده

ایـن   خـانلری، در  ارجاع موضوع به بخش سـاختمان فعـل از  استناد و با نیز فرشیدورد 

 نویسد: می زمینه

هـا بـه    ولی بسیاری از این فعل ،اند افعال بسیط بیش از امروز بوده ،ر قدیمد«

هـای فعلـی    ل مرکّب یا به گـروه و جای خود را به افعا اند مرور زمان از میان رفته

اند؛ از قبیل: گوالیدن، پریشـیدن، پرهیزیـدن، فرازیـدن، زاریـدن،      مرکّب داده شبه

 .)145: 1393 ،فرشیدورد(» ستردن

 و بررسیبحث  .4

 ب در قصاید خاقانیافعال مرکّ» کردن«همکرد  و بسامد کاربرد .1ـ4

برخی از همکردهای پرکاربرد زبان فارسی عبارتند از: آمـدن، بـردن، پیوسـتن، خواسـتن،     

عالوه بر » کردن« همکردِ دادن، رفتن، زدن، ساختن، شدن، فرمودن، کردن، گردیدن و... .

قـرار   وی در جایگـاه ردیـف   ۀیدقصـ نی دارد، در سه بسامد چشمگیری که در قصاید خاقا

 که مطلع این قصاید عبارتند از: است گرفته
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ــرا طــوق « ــدار م ــانوی تاج ــرد ب  دار ک

 

 کنــد کــار هــر دلــی کــه غصــه بــر«

 

 ؟غصه بندد نَفَس، افغـان چـه کـنم   «
 

 »طوق مرا چو تاج فلک آشـکار کـرد   

 

ــم آب ــین چشـ ــار آتشـ ــد نثـ  »کنـ

 

 »؟نمچـه کـ   ران فریـاد نَفَـس   بـه  لب
 

برای نمودِ بهتـر  و  ، به شرح زیر است1 ۀشمار های جدول بررسی و تحلیل داده یندابر

سـاخت   :1جدول  :باشد گشاتواند راه های جدول زیر می داده ه بههای این پژوهش، توج یافته

 اند. ساخته شده» کردن« خاقانی با همکرد ۀیدقص 33هایی که در  و بسامد فعل دستوری
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بـا   کـه کنـد   می را بیان این دگرگونی را اثبات و این واقعیتروشنی  بهدول جهای  داده

ت افـزایش  شـد  بـه  در زبان فارسـی  گیری افعال مرکّبکار به روند ساده،های  کاهش فعل

فعـل،   281 در کـه  اند؛ چنان کارآیی خود را از دست داده ،و بسیاری از پیشوندها است یافته

» کـردن «بـا  هـا   خاقانی در ایـن قصـیده   ی کهفعل 416مجموع  از 5/67%نزدیک به یعنی 

 و تنهـا در  اسـت  رفتـه  کـار  بـه در ساخت فعل مرکّب » همکرد«به عنوان ساخته، این فعل 

متروک شـدن یـا از بـین رفـتن کـارآیی       ا شتابِفعل ساده قرار دارد. امدر جایگاه  %6/28

 فعـل  1فعل، تنهـا   416این پیشوندها، بسیار بیش از این اندازه است؛ تا آنجا که در میان 

 درخورنیز چندان با این همکرد فعلی های  عبارت ساخت بسامد. است رفته کار به یپیشوند

یعنـی در سـاخت    ،عبارت فعلی 15قصیده، فقط در ساختمان  33در این زیرا  توجه نیست؛

 عبارت فعلی: ۀنمون ؛است شده، از این همکرد استفاده فعل 416مجموع  از %5/3

 ما بینی کریمانی که گـاه مائـده  پیش «
 

 »سرا و گربه در زندان کنند در برماکیان  

)31 ب/  1 (ق                          
1

 
 

بین رفتن ب و از فرایند افزایش ساخت و کاربرد افعال مرکّ ن است کهایمهم  ۀنکت

قصاید و  است صد سال پیش از آن آغاز گردیدهاز بلکه  ،قرن هفتم کارآیی پیشوندها، نه از

 رود. می به شماربارزی  ۀنموندست کم برای اثبات این موضوع،  خاقانی

 بهای مرکّ اجزای فعل. 2ـ4

) بـا یـک   قیـد  و اسم مصدر فعل، نِبُ صفت، (اسم، »فعلیار« یک ،برای ساخت فعل مرکّب

بسامد این اجزای غیر  رسانند. می معنی واحدی رابر روی هم،  شود و می ترکیب »همکرد«

اسـم   صـفت، اسـم،  ترتیب عبارت اسـت از:  به  ،ینفعل مرکّب پیش 281صرفی در ساخت 

، نسبت بـه اجـزای دیگـر بـا     »صفت + همکردیا اسم «ه بسامد . البتفعل و قید نِمصدر، بُ

ـ  «ا ساخت فعل مرکّب با ام ،اول و دوم قرار دارند اتبای زیاد در مر فاصله  نِاسم مصـدر، بُ

 شمار است. اینک چند نمونه: تانگش ،»+ همکرد فعل و قید

 »همکرد + اسم. «1ـ2ـ4

 عزل کنموات از خدای آن هرچه جز نورالسّ«

 

 »دل روشن شد از مصباح ال مشکات گر تو را 

)14 ب/  1 (ق                                 
.

 

 »همکرد + صفت. «2ـ2ـ4

 زبـان کـه تیـغ خطیـب     رها کـن درون کام «

 

ــ   ــام بُ ــرای ن ــرَب ــا  ،شوَد در بَ ــرِ وغ ــه به  »ن

 .)2 ب/  3 (ق                                     
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 »دهمکر + یا اسم مصدر مصدر. «3ـ2ـ4

 کـــه راد مـــردان رد مکـــنشهـــم «

 

ــادران را   ــد مـــ ــت دارنـــ  »حرمـــ

 .)43 ب/  8 (ق                          

 »همکرد + اسم مصدر«. 4ـ2ـ4

 ر ایّـام وکی فربهی عـیش دهـد آخـ   «

 

 »جانب سقالب؟ کندپیل  پرورشکی  

 .)24 ب/ 11 (ق                         

 »همکرد + حاصل مصدر«. 5ـ2ـ4

 شادی کنیمما به که  ،خیل ریاحین بسی است«

 

 »کیست برِ تو صواب؟ ،زین همه شاهی کراست 

 .)44 ب/  9 (ق                               

 »قید + همکرد«. 6ـ2ـ4

 بس کنیایت که دهم به خد سوگند می«

 

 »گرچه عطا چو عمر مکرر نکـوتر اسـت   

 .)53 ب/ 15 (ق                            

 »همکرد ن +بُ« .7ـ2ـ4

 سلیمانی مکن دعوی نخست آن دیو اِنسـی را «

 

 »یـا کارفرمـا یـا بـرون رانـش      کن بندبکُش یا  

 .)68 ب/  62 (ق                               

» صـفت+ همکـرد  «یـا  » اسم + همکـرد «مرکّبی که از ترکیب  یاه فعلبسامد ساخت 

 ،دیگر در مراتب اول و دوم قرار دارندهای  نسبت به ساخت یزیاد ۀفاصل، با اند شدهساخته 

سـاخته  » اسـم + همکـرد  «بسامد افعال مرکّبـی کـه از ترکیـب     اما در سنجش این دو نیز

 و 9هـای   در قصـیده برای نمونه،  بیشتر است؛» صفت + همکرد«اند، از بسامد ساخت  شده

اسم + «فعل از ترکیب  31اند،  همکرد ساخته شدهاین فعل مرکّبی که با  46از مجموع  25

 مثال:؛ است شدهساخته » صفت + همکرد«ب فعل از ترکی 15و » همکرد

 »:کردن« اسم + همکردِ )الف

 نـدا کـرد   ،)9ق ( شادی کنیم ،)9ق ( ، سجود کرد)9ق ( انقالب کند ،)9ق ( مآب کرد

 ، محیط کرد)9ق ( ، سراب کرد)9ق ( کار کرد ،)9ق ( ، قبضه کنند)9ق ( ، زگال کرد)9ق (

) 25ق ( کن ، سفر)25ق ( ، اشارت کرد)25ق ( ، آرزو کردی)25ق ( کنم می ، نظاره)9ق (

 . ...و

 »:کردن« صفت + همکرد )ب

، کـرد  )9ق ( کـرده ، خـراب  )9ق ( ، خـراب کنـد  )9ق ( ، شتاب کـرد )9ق ( معنبر کرد

 . ...) و25ق ( ، کرد آلوده)25ق ( کرده سرنگون ،)25ق ( ، کرد ویرانش)25ق ( نادانش
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 ب به لحاظ ساختمانبسامد افعال مرکّ .3ـ4

فعـل   ــ 2 ،فعل مرکّب ـ1اختمان به ترتیب عبارت است از: فعل از نظر س 416بسامد این 

 128کّـب بـا   نظر زمان، افعال مضارع مراز ا ام .عال پیشوندیاف ـ4 ،عبارت فعلی ـ3 ،ساده

(امـر منفـی/    فعل نهی مرکّـب  8فعل امر مرکّب و  41بسامد را دارند. اگر ین بیشترمورد، 

افه کنیم، اضها  به آن ،گیرند می قرارکه از نظر زمانی در گروه حال یا مضارع  سلبی) را هم

جیه بسامد فـراوان افعـال   در تو رسد. می فعل 416مجموعِ این  5/42%یا  177این رقم به 

 مضارع باید گفت:

و  اسـت  شـده هنوز به التزامی و اخباری تقسیم ن "فعل مضارع" ،در این دوره«

زامـی  شود، دلیل بر اخباری یـا الت  می دیده "ب"یا  "می" مضارع اگر احیاناً بر سرِ

 .)330: 1395(شمیسا،  »ه به سیاق عبارت معنی شودبودن آن نیست و باید با توج

فعل و زمـان افعـال در قصـاید     در ویژه به ،(مدالیته) »وجهیّت« بررسی دیگر، مهم ۀکتن

 نویسد: می زمینهمحمود فتوحی در این  خاقانی است.

ت گوینده در بیان یـک گـزاره کـه بـه     وجهیّت، عبارت است از میزان قاطعی«

ای اسـت   شـود... و مقولـه   مـی  عناصر دستوری نشـان داده  ۀیلوسطور ضمنی به 

که نظر و دیدگاه گوینده را در جمله نسبت به موضوع سخنی که معنایی  ـ حوین

 .)285: 1390 (فتوحی، »دهد می کند، نشان می بیان

 افزاید: می فرشیدورد استناد بهوی در ادامه با 

امـر، آرزو،  شود و بر اخبار، احتمال،  می وجهیّت به طرز بارزی در فعل جمله نمودار«

ی تلقـ  ،د. این جنبه از فعـل در واقـع  کن می و برخی دیگر از امور داللت تمنّا، تأکید، امید

ضـرورت   ،دهد که: احتمال دارد می کند و مثالً نشان می گوینده از محتوای گزاره را بیان

 .)287ـ286ان: (هم »نباید و باید ،مایلیم ،اطمینان داریم ،بهتر است ،ممکن است ،دارد

نگاه  ۀیوشگرایی متن و  ترین عوامل در میزان واقع مهم زمان افعال ازا در این میان، ام

ـ   با بهرهبنابراین، خاقانی . رود می به امور گوناگون به شمارگوینده  ت افعـال  گیـری از ظرفی

میان رویداد،  ۀفاصلبا حذف  ،بطن حوادث و رخدادها قرار داده مضارع، مخاطب خود را در

 گذارد. می جای خویش برمخاطبان  گوینده و شنونده، تأثیری شگرف بر

 »همکرد«نسبت به  ها آنقرار گرفتن  جایگاههای مرکّب و  اجزای فعل .4ـ4

نسـبت   ءونگی قرار گرفتن این اجزادهنده و چگ مرکّب از نظر اجزای تشکیلهای  این فعل

 شوند: می به چند شکل تقسیم »همکرد«به 
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 گیرند: می ب بدون فاصله در کنار یکدیگر قرارفعل مرکّ دو جزءِ ـ1

 مـرا  قبول کردعروس عافیت آنگه «

 

 »بها دادمش به شیربها که عمر بیش 

 .)1 ب/  3 (ق                      

 ».ول کرد= پذیرفتقب: «عل ساده برابر استمرکّب با یک ف در این حالت، فعل

فعـل   بـین دو جـزءِ   ،و یک یا چند کلمه است ب فاصله افتادهمیان اجزای فعل مرکّ ـ2

 :است گرفته قرارب کّرم

 ،این کعبه ناف عالم و از طیب ساحتش«

 

ــار وصــفِآفــاق    »کــرد نافــۀ مشــک تت

 .)56 ب/  29 (ق                           

میـان دو جـزءِ    یک گروه اسمی است که »مشک تتار ۀناف« فعل مرکّب و» وصف کرد«

نحوی این گونه کلمـات بـا    ۀرابطکیفیت در بیان خانلری  است. فاصله انداختهفعل مرکّب 

 نویسد: می بفعل مرکّ

واقـع میـان دو جـزء بـا فعـل       ۀکلم ۀرابطاسم باشد،  ،بهرگاه جزء اول فعل مرکّ«

 از این انواع است: ،بمرکّ

بسیار  شکر کردن: شکرِ ؛ل و در حکم قیدِ فعل استجزء او صفتِ ،میانی ۀکلم الـف) 

بسـامد ایـن سـاخت دسـتوری،      .]قیـدِ فعـل اسـت   » بسیار« ←کردن [بسیار شکر کرد 

 شمار و اندک است: انگشت

 که قرص خور کن هبِ نظرچو درویشی به درویشان «

 

 »بــه عریانــان دهــد زربفــت چــون بیننــد عریــانش 

 .)78 ب/  25 (ق                           

و  است (نظر کن) قرار گرفته فعل مرکّب بین دو جزء "ه = صفت تفضیلیِ بدون تربِ"

 است. رفته کار بهش قیدِ فعل در نق

کلمـه در  این  ،ل. در این حاللیه) جزء اوّإ اسم است و متمم (مضافٌ ،میانی ۀکلم ب)

 (خـانلری،  »اسرار کردن: (اسرار را) کشـف کـردن  کشف  ب است:حکم مفعولِ فعل مرکّ

 .)169ـ168/ 2 :1366

 د:فراوانی دارهای  این ساخت از فعل مرکّب، در قصاید خاقانی نمونه

 انـد  کـرده  کعبـۀ جـان   طـوافِ عاشقان اوّل «

 

 »انـد  فرمان دیـده  پس طواف کعبۀ تن فرضِ 

 .)20 ب/  16 (ق                           

نقـش   کـه » جـان  ۀکعب« فعل مرکّب است و گروه اسمی» اند طواف کرده«در این بیت، 

 دیگر:های  نمونه .است داختهفاصله ان مرکّب فعل مفعول دارد، در میان دو جزء

 ؛پرورش کند پیل را ):11ق ( »پرورش پیل کند«

 ؛رفع مکن قصه را ):14ق ( »رفع قصه مکن«

 ؛دریوزه کن عبرت را ):30ق ( عبرت کن ۀیوزدر«
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 ؛افسون کرد مار را ):20ق ( »افسون مار کرد«

 ؛عیب کنی را شهری ):14ق ( »عیب شهری کنی«

 . دفع نکند و... را الکمال عین ):14ق ( »الکمال نکند دفعِ عین«

ایـن   ،شود کـه در ایـن حالـت    می ب، چند کلمه فاصلهفعل مرکّ گاهی بین دو جزءِ ج)

 فعل دارند: مِکلمات نقش متمّ

ــزمِامســال « ــه ع ــی خــدمتِ آن کعب ــنم م  ک

 

ــا  ــم یکـ ــروِن آرزو دلـ ــار گـ ــرد انتظـ  »کـ

 .)61 ب/  16 (ق                           

 گـروه اسـمیِ   .»کـنم  می برای خدمت آن کعبه عزم« ، یعنی»کنم می عزم خدمتِ آن کعبه«

م ، نقش متمّاست کنم) قرار گرفته می (عزم بکه میان دو جزءِ فعل مرکّ» خدمتِ آن کعبه«

 .است پذیرفته نیز چنین نقشی را مدر مصراع دو» انتظار« ۀواژ عهده دارد. فعل را بر

 گیرد: می میان دو جزءِ فعل مرکّب قرار ،گاهی متمّم فعل د)

 کـن  بـه مـداین   منـزل لب دجله،  یک ره زِ«

 

ــر خــاک مــداین ران ز دیــده دوموَ   »دجلــه، ب

 .)2 ب/  30 (ق                           

 است. (منزل کن) قرار گرفته فعل مرکّب متمّمی است که بین دو جزء» مداینبه «

 دی داشـته باشـد،  مرکّب، صفت باشد و فعل مرکّب معنی متع هرگاه جزء اول فعل )ـه

 و فاصـله  گیـرد  مـی و جـزء قـرار   میان د تنها در صورتی که ضمیر پیوسته باشد،و مفعول، 

 :با تلخیص) ؛همانر.ک؛ ( شود می

 دارد رِ بازیچه میهنوزم عقل چون طفالن سَ«

 

 »شکرد حیرانگون حُقه به بازی  که این نارنج 

 .)21 ب/  25 (ق                           

+  صـفت «فعل مرکّب از ترکیب » حیران کرد« ، و»حیرانش کرد« ؛ یعنی»یرانشکرد ح«

ن دو بخـش  که بـی است مفعولی  ۀیوستپضمیر  ،»ش« که معنی متعدی دارد واست  »اسم

 .است فعل مرکّب قرار گرفته

 هـم  نباشـد،  ها آنبین اجزای  یا فاصلهی اگر مرکّب، حت یها فعلدر شماری از این  و)

در آغـاز   ،به جای پایان جملهو  است جا شده اجزای فعل مرکّب جابه ایفعل و هم ج جای

ختمان طبیعی فعل مرکّب که چیـدمان اجـزای   به جای سا و است قرار گرفته یا میان جمله

 است: آمده» همکرد + اسم یا صفت«است، معموالً » اسم یا صفت + همکرد« آن

ــیر « ــنم تفسـ ــریانی زِ کـ ــل سـ  انجیـ

 

 »معمّــــابخــــوانم از خــــط عبــــری  

 .)39 ب/  6 (ق                           
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 از و است که به جای پایان جمله، در آغاز آن قرار گرفته فعل مرکّبی است» کنم تفسیر«

ـ چنـد  . است شدهساخته  (تفسیر) + اسم (کنم) همکردترکیبِ   دیگـر از ایـن کـاربرد    ۀنمون

ق ( کـردی رهـا   )،4ق ( ی نثارکن )،2ق ( کند ادب )،1ق ( کنم جهدی می :عبارت است از

بـه  ، قصیده 30در بررسی  . و... )8ق ( کنم تضمین )،7ق ( کنی رها )،6ق ( کنم زنده )،5

 212مجموع  از د کهشص مشخ ،در جایگاه ردیف قرار دارد» کردن«ای که  جز سه قصیده

رد) + همکـ  (اسم یا صفت با چیدمان طبیعی و نحو پایهها  از آن 66%یا  140فعل مرکّب، 

 اسـت،  جای اجزای اصلی فعل، پس و پیش گردیـده  ،34%فعل یا  72و در  است رفته کار به

هـا   ای که نخست، همکرد، سپس اسم یا صفت و گاه اجزای دیگری در میـان آن  به گونه

بـه برجسـتگی و    یابیدستو » ادبیّت«ترین شگردهای  یکی از بنیادی و این است رفته کار به

هنجـارگریزی  «یا  ،گریز از نظم عادی زبان معیار است که با اقانیزبان هنری در قصاید خ

 است. تحقق یافته جایی ارکان جمله با جابه »نحوی

 416در میـان ایـن    ه است.توج شایستۀاین همکرد نیز با وجه امری  ساخت بسامد ز)

و فعل، امر مثبت  42 از این میزان، است. 12%فعل یا نزدیک به  49فعل، سهم وجه امری 

از نظر مفرد و جمع بودن نیز تقریباً چنین نسبتی برقـرار   است.» هین« فعل، امر منفی یا 7

 .اسـت  رفتـه  کـار  بـه جمـع   امـر  ۀیغصـ فعل به  8مفرد و  امر ۀیغصفعل به  41است؛ یعنی 

(وحیدیان  »پیش از فعل است "ب" تکواژ وجهی ،وجه امری ۀنشان«: اند دستورنویسان نوشته

فعل امر مرکّب، جزء  41 اینجالب است که تنها در یک مورد از  .)55: 1385 ،و عمرانی کامیار

 :است رفته کار به »ب«ا تکواژ وجهی بپیشین 

 ،کـه زلزلـۀ صـور دررسـد     جهدی بکن«

 

ــ   ــرده بُ ــو ک ــاوَشــاه دل ت ــاخ را ره  »د ک

 .)2 ب/ 4 (ق                               

از فعـل امـر   هـایی   نمونـه » ...و وش کنیدگ کن، رها کن، اندیشه کن، کن، عزل یرأ«

، بلکه ساخته شده »کردن« که با همکردهایی  تنها در فعل نه این بسامدهستند. » ب« بدون

تا جایی که باید  کرد،مشاهده توان آن را  می عال قصاید خاقانی با نوسانی اندکاف ۀهمدر 

هـای   آن، یکی از ویژگی رچه در افعال مرکّب و چه غی »"ب"کاربرد فعل امرِ بدون «گفت 

ـ      بارز سبک زبانی خاقانی است که از روزگار سبک خر ه اسـانی بـه یادگـار مانـده بـود. البت

 + (اسـم یـا صـفت    فعـل مرکّـب   در« ،موضوع اشاره کرده که در این دورهبه این خانلری 

نجـا کـه   و آ«...  :افزاید می ولی در ادامه ،»است» ب« امر غالباً مجرّد از جزءِ ۀیغصهمکرد)، 

 »ب«یا جزئی میان اسم یا صفت و همکرد فاصله باشد، غالبـاً فعـل امـر بـا جـزءِ       یا کلمه
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ا این دیـدگاه خـانلری نیـز    ام .)300ـ299: 1366 (خانلری، »بکنخویش  جهدآید: تو باری  می

سجود سهو کن، نمـودار سـاحری   « که در افعال مرکّبِ کند؛ چنان نمی خاقانی صدق بارۀدر

سهو، سـاحری، قضـا،   «های  با وجودی که واژه »عبرت کن و... ۀیوزدرکنید،  کن، دفع قضا

در ایـن   »ب« انـد، جـزء   مرکّـب فاصـله انداختـه   های  این فعل همکرد و بین فعلیار» عبرت

 است. همکرد نیامده رِسَ امر، برهای  فعل

 زبـان  )Conative» (کوششـی یـا ترغیبـی    کـارکرد « زبـان را  کارکردمین دو یاکوبسن

 :داند می

نـدایی و  هـای   گیری پیام به سوی مخاطب است. ساخت در این نقش، جهت«

نقش ترغیبی زبان دانست. صدق یـا کـذب   های  توان بارزترین نمونه می امری را

و  "ای خدا"، "این کتاب را بخوان" :قابل سنجش نیست؛ مانندها  گونه ساخت این

 .)35: 1394 (صفوی، »جز آن

نقش ترغیبی زبان کـه   تاهمی دهد که خاقانی به می نشان وجه امری ۀگستردکاربرد 

خـوبی از آن بهـره    و به است هآگاهی داشتکند،  می بیش از همه با کاربرد افعال امری بروز

 :است برده

 نخست آن دیو ِانسی را ،مکن دعویسلیمانی «

 

 »بـرون رانَـش  یا  کار فرمایا  بند کنیا  بکش 

 .)68 ب/ 25 (ق                               

 است ب ساخته شدهدو فعل مرکّ ،گاه در یک بیت، از ترکیب اسم یا صفت + همکرد ح)

ـ قربـه   هـا  فعلیکی از » همکرد«، ها فعل ۀسازندمیان اجزای  ۀکه عالوه بر وجود فاصل  ۀین

 :است شدهلفظی حذف 

 از تـپش و زخـم تیـغ    ،کرداحمد مرسل که «

 

 »کبـاب گُـردۀ شـیران    ،زگالتخت سالطین  

 .)20 ب/ 9 (ق                                   

 و» زگال کرد« بِدو فعل مرکّبا همکرد، » زگال و کباب«دو اسم از ترکیب  ،در این بیت

و  »زگـال «در مصراع نخست و دو اسم  در حالی که همکرد است، ساخته شده» کباب کرد«

ذکـر   ،»زگـال کـرد  «ن، همکرد در فعـل  ایالوه بر ع .اند م قرار گرفتهدر مصراع دو »کباب«

البته این همکرد، همواره  .است شدهلفظی حذف  ۀینقربه » کباب کرد« اما در فعلِ ،گردیده

فعـل  بار در جایگاه  119 ،قصیده 33گونه که در این  صرفی فعل مرکّب نیست؛ همان جزء

خـود اختصـاص    فعل را به 416مجموع این  از 6/28%و افعال ساده  است قرار گرفتهساده 

 :اند گفته و اند گیوی این نکته را در نظر داشته احمدیانوری و  اند. داده
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یا نظایر  "انجام دادن"و  "دادن قرار"یا  "مبدّل کردن"به معنیِ  "کردن" اگر«

 ؛این جمله: آهنگر، آهـن را داس کـرد  سازد؛ مثالً در  نمی باشد، فعل مرکّبها  آن

ـ در  "داس"فعـل مرکّـب نیسـت.     "کردن داس" یعنی تبدیل به داس کرد.  ۀجمل

 .)28: 1393 گیوی، احمدی(انوری و  »دارد "تمیزی"نقش  ،بورمز

فعل مرکّب، بلکه در جایگـاه یـک فعـل     نه به عنوان یک همکرد» کردن« گاه فعلِهر

نشـینی   این کارکرد، تنها در درون جمله و در محـور هـم   گرفته باشد، تشخیص ساده قرار

ربطـی/ اسـنادی/   « ین جایگاه، شرایطی همانند افعالبرای تشخیص ا و دممکن خواهد بو

ممکن است در جایگـاه فعـل   » گشت و است، شد«که افعال ربطی  انحاکم است؛ چن» عام

هـا   رفته باشند کـه تشـخیص آن   کار به» چرخید و وجود دارد، رفت«تام/ خاص و به معانی 

در جایگاه فعل ساده و به » کردن« کاربرد ی ازا نمونه فقط در چهارچوب جمله امکان دارد.

 :بیت زیر است »مبدّل کردن و ساختن« معنای

 انـد  کـرده کعبـۀ جـان    کعبۀ سـنگین مثـالِ  «

 

 »انـد  یـده خاصگان این را طفیـل دیـدن آن د   

 .)18 ب/ 16 (ق                               

 کـار  بـه  »+ کـردن  پیشـوند «فعل پیشوندی از ترکیـب  تنها یک ، یدهقص 33 این در ط)

 :است رفته

 گفــت: کــز ایــن طایفــه ،ســر برکــردعنقــا «

 

 »رخضـاب جعد یکـی پُ  ،رحناستیکی پُ دستِ 

 .)45 ب/ 9 (ق                                   

الی است کـه از  در شمار همکردهای فع» کردن« ،این در حالی است که از نظر خانلری

ی پیشوندی فراوانی با معـانی گونـاگون سـاخته    ها فعل ،ترکیب آن با پیشوندهای مختلف

 گوید: می زمینه. وی در این است شده

های قـرن هفـتم را    ین سالنخستین زبان فارسی دری که از آغاز تا نخست ۀدوردر «

بسـیاری از   ۀشـمار  ایـم،  خوانـده  "تکـوین "یـا   "رشـد " ۀدورگیرد و مـا آن را   می در بر

بـا   "کـردن "فعـل   ،از آن جملـه  ؛رود می کار بههای پیشوندی با معانی دقیق خاص  فعل

پـیش بـردن، دراز    = فـراز کـردن   :آیـد  ی مختلف به معانی گوناگون میپیشوندهای فعل

کـردن = بـاال بـردن،     کردن = داخل کردن، در چیزی پیچیدن/ بر کردن، یازیدن/ اندر

 .)تلخیص با ؛126ـ124: 1366 ،(خانلری »افروختن

منطبق  تقصاید خاقانی با واقعی ۀدربارد که چنین حکمی ده می ا این پژوهش نشانام

 نیست.
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 :(سـاده)  آگندن«جمله:  د؛ ازان ها با این همکرد ساخته شده مورد از آن 22 ،پیشوندی آورده

پـاره   :گسسـتن «، »روشن کـردن  :افروختن«، »استراحت کردن :آسودن«، »(مرکّب) پُرکردن

توان به این نتیجه رسید  می ،... . با در نظر گرفتن این روندو» پاک کردن :ستردن«، »کردن

جملـه   از سی،توانِ ترکیبی زبان فار ۀعالو، به »کردن« ویژه همکرد به ،که وجود همکردها

گیری درسـت  کـار  بههای بزرگ این زبان است که با شناسایی و  تدر بخش فعل، از ظرفی

 آن برآمد. های زبان فارسی و روزآمد کردن دیتأمین نیازمن ۀعهدتوان از  می آن

از  زبـان فارسـی اسـت کـه    های  و توانمندیها  ساخت و کاربرد فعل مرکّب، از ویژگی

کـم بـه دوران فارسـی     آن دسـت  ۀیشـین پ شود و می ساخته »د+ همکر یک فعلیار«ترکیب 

کـه در قصـاید خاقـانی نیـز      ،تنهـا در زبـان فارسـی    نـه » کـردن «فعـل   رسـد.  مـی  پهلوی

 4584قصـیده، از مجمـوع    33ی که در این تا جای ،مکرد فعل مرکّب استپرکاربردترین ه

با این همکرد ساخته  ،دهند می افعال را تشکیل کلّ 9% فعل که بیش از 416موجود،  فعل

، فعـل  5/67%فعل از نظر ساختمان عبارت است از: فعـل مرکّـب    416بسامد این  اند. شده

ا از نظـر  امـ  ،4/0%و افعال پیشوندی و مرکّب پیشـوندی   5/3%، عبارت فعلی 5/28%ساده 

در  5/65%بـا   »+ همکرد اسم«ساختمان افعال مرکّب، بسامد ترکیبِ  ۀدهند یلتشکاجزای 

اسم مصدر، «م و ترکیب دو ۀمرتبدر  30%با حدود  »+ همکرد صفت«ترکیب  ،نخست ۀرتب

 را هم به عنوان» کردن« خاقانی فعلِ م قرار دارند.سو ۀرتبدر  5%با  »+ همکرد ...بن، قید و

سـاختن، انجـام دادن، تبـدیل    « همکردِ فعل مرکّب و هم در جایگاه فعل ساده و به معانی

کـه جـدای از سـاخت      بـرده  کـار  بـه قصـیده   33وع افعال ایـن  از مجم 5/28% در» کردن

 .بررسی است درخوردستوری، به عنوان یک ویژگی سبکی نیز 

 ۀنشـان ، »ب« . حـرف دارد بـارزی  وجه امری و نقش ترغیبی زبان، نمودِ ،در این قصاید

خـود   ،»ب«این، کاربرد فعل امـر بـدونِ   بنابر است. رفته کار بهوجه امری، تنها در یک فعل 

ـ   سبک زبانی خاقانی است. خاقانی با بهره دستوری وهای  یکی از ویژگی ت گیـری از ظرفی

 کـه ایـن امـر برجسـتگی     است ص دادهاختصاترین بسامد را به این زمان بیشفعل مضارع، 

گرایـی،   واقعو عالوه بر قاطعیت و  رد(مدالیته) را در فعل و زمان افعال در پی دا» وجهیّت«

 و تأثیری شـگرف بـر مخاطـب خـویش بـه جـای       دهد مین حوادث قرار شنونده را در بط

این همکـرد   باای از افعال مرکّب را  ، زنجیرهسازی ت در ترکیبخاقانی با خالقی گذارد. می

بـرهم زدن نحـو    ،مرکّـب های  فعل ویژه به ،جملههای  جا کردن سازه جابه و با است ساخته

 کردن این چیدمان، در انجام فراینـد آفـرینش   نشاندار چیدمان طبیعی اجزای جمله و ،پایه



 1400/74 تابستان ،12شمارۀ ، 10 سال، �قد اد�ی و بال�ت ��و��نا

زبـان  » گردانی نحـوی  جای« گیری از توانمندی و با بهره است بسیار موفّق بوده اثر» ادبیّتِ«

توانمندی زبان فارسی،  است. شدت افزایش داده ، ظرفیّت معنایی طبیعی واژگان را بهفارسی

ای را بـرای   است که امکان گسترده نظیری کم های ویژگیب، از کّفعل مر ۀزحودر  ویژه به

مفاهیم ذهنی ترین  بخشی به پیچیده تپردازی و عینی بیان معانی جدید، تصویرگرایی، خیال

ـ    بـا بهـره   تـوان  می و است فراهم کردهدرونی را های  و اندیشه  بـه  ت،گیـری از ایـن ظرفی

 زبان دست یافت.های  سازی و تدارک نیازمندی ، بهینهاروزآمدی، غن 
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