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مفعول نشانه اضافهاي در زبان فارسي
ِ

١٣٨٤/٠٦/٠٩

*

اميد طبيبزاده )دانشگاه بوعليسينا(
مقدمه
نحوي فعل در زبان فارسي است که تا کنون در
مفعول نشانه اضافهاي يکي از وابستههاي
ِ
ِ

ـکتابهاي دستور و مقاالت زبانشناختي مربوط به زبان فارسي توجه چـندانـي بـه آن

نـحوي فـعل در زبـان
نشده است .در اين مقاله ٬ميکوشيم ٬ضمن معرفي ايـن وابسـته
ِ
فارسي گفتاري و ادبيات قـديم فـارسي بـه دست
فارسي ٬شواهدي از کاربرد آن را در
ِ

مفعول نشانه اضافهاي
دهيم .بخش نخست مقاله به بحث درباره تفاوتها و شباهتهاي
ِ
با ديگر وابستههاي فعل اختصاص دارد .در بخش دوم ٬به مطالعه شباهتي پرداختيم که
فعلي ضميردار وجود دارد.
بين اين وابسته نحوي و عنصر ضمير در برخي از عبارتهاي
ِ
در اين قسمت ٬همچنين بحث کردهايـم کـه چگـونه مـيتوان ايـن دو را از هـم مـتمايز
بندي هرکدام از آنها در فرهنگها چگونه بايد
ساخت؛ ديگر اينکه شيوه ضبط و مدخل ِ
مفعول نشانه اضافهاي در گونههاي فارسي و نيز در
بررسي کاربر ِد
باشد .بخش سوم به
ِ
ِ
بندي مطالب و نتيجهـگيري
ادبيات قديم اين زبان اختصاص دارد .در پايان ٬دست به جمع ِ

زدهايم.

*ــنگارنده قبالً در مـقاله ديگـري در مـجله زبـانشناسي )بـهار و تـابستان  (١٣٨٠ايـن مـفعول را »مـفعول کسـره
اضافهاي« ناميده است ٬اما در اينجا ٬به پيشنهاد استاد احمد سميعي ٬به جاي اصطالح مبهم »ـکسره اضافهاي« از
ِ
تر »نشانه اضافهاي« استفاده کرده است.
اصطالح شفاف ِ
١٠٣

١٠٤

نامه فرهنگستان ١/ ٦
مفعول نشانه اضافهاي در زبان فارسي

مقاله

نحوي فعل
مفعول نشانه اضافهاي و ديگر وابستههاي
.١
ِ
ِ

نحوي اجباري يا اختياري ميگيرد.
هر فعلي ٬بسته به ظرفيتش ٬يک يا دو يا چند وابسته
ِ
مثالً فعل خوردن در جمله او با دست غذا را خـورد داراي دو وابسـته
اجـباري فـاعل )او( و
ِ

مفعول حرف اضافهاي )با دست( است ١؛ يـا فـعل
اختياري
مفعول )غذا را(  ٬و يک وابسته
ِ
ِ
اجازه دادن در جمله او به دخترش اجازه داد که تحصيل کند داراي سه وابسته
اجباري فاعل )او( ٬
ِ
مفعول حرف اضافهاي )به دخترش( و جمله پيرو )ـکه تحصيل کند( است .همين فعل اجـازه
ِ

حرف اضافهاي
مفعول
دادن در جمله او به دخترش اجازه تحصيل داد داراي سه وابسته فاعل٬
ِ
ِ
مفعول نشانه اضافهاي )تحصيل( است.
و
ِ
مفعول نشانه اضافهاي وابستهاي نحوي است که بـه کـمک نشـانه اضـافه بـه جـز ِء
ِ
صـوري
غيرفعلي در فعل مرکب ميپيوندد .اين مفعول داراي تشـابهات و تـفاوتهاي
ِ

نحوي فعل است .در اين قسمت ٬ابتدا به تشابهات و سپس به
مهمي با ديگر وابستههاي
ِ

تفاوتهاي اين وابسته با ديگر وابستههاي نحوي ميپردازيم.

يکي از ويژگيهاي بسياري از وابستههاي نحوي اين است که غالبًا ميتوان به جاي
هرـيک از آنها در جمله از وابسته ديگري استفاده کرد .مثًال ٬در جمله او از من دعوت کرد ٬
مفعول
ميتوان به جاي
حرف اضافهاي )از من( وابسته مفعول نشاند :او مرا دعوت کرد .نکته
ِ
ِ
ديگر اينکه ٬در چنين مواردي ٬استفاده همزمان از دو وابستهاي که به جاي هم ميآيند به
حرف اضافهاي
مفعول
بدساختي جمله ميانجامد .مثالً ٬در جمله اخير ٬بايد يا فقط از
ِ
ِ
غيردستوري
استفاده کرد يا از مفعول .استفاده همزمان از هردوي اين وابستهها به جمله
ِ

* ـاو از من تو را دعوت کرد ميانجامد.

نـحوي
مفعول نشانه اضافهاي نيز ٬در بسـياري مـوارد ٬مـيتوان از وابسـته
به جاي
ِ
ِ
ديگري استفاده کرد .مثالً ٬در جمله من
مـفعول
صحبت شما را ميکردم  ٬ميتوان بـه جـاي
ِ
ِ

نشانه اضافهاي )شما( از مفعول حرف اضافهاي استفاده کرد :من از شـما صـحبت مـيکردم.
توجه شود که شما در جمله نخست به هيچ وجه مفعول صريح نيست ٬زيرا تغيير محل آن
در جمله به بدساخت شدن جمله ميانجامد * :ـمن شما را صحبت ميکردم .به عنوان مثالي
مفعول نشانه
ديگر ٬به جمله او سفارش چلوکباب داد توجه شود که در آن ميتوان ٬به جاي
ِ
١ـ(ــبراي کسب اطالعات بيشتر درباره ظـرفيت فـعل و وابسـتههاي اجـباري و اخـتياري و نـيز نـظريه ظـرفيت
واژگاني  Äمنابع پاياني ٬طبيبزاده )بهار و تابستان .(١٣٨٠

مقاله

نامه فرهنگستان ١/ ٦
مفعول نشانه اضافهاي در زبان فارسي

١٠٥

نحوي جمله پيرو استفاده کرد :او سفارش داد کـه چـلوکباب
اضافهاي )چلوکباب(  ٬از وابسته
ِ

بياورند  .همانطور که پيشتر اشاره کرديم ٬در اينجا نيز نميتوان به طـور هـمزمان از دو

وابستهاي که ميتوانند به جاي هم بيايند استفاده کرد * :ـمن از شما صحبت او را ميکردم  ٬يا
* ـاو سفارش چلوکباب داد که چلومرغ بياورند.
نحوي فعل اين است که يا اجبارياند يا اختياري .با
از ديگر ويژگيهاي وابستههاي
ِ

حذف وابستههاي اجباري ٬جمله بدساخت ميشود .اما ٬با حذف وابستههاي اختياري
جمله بدساخت نميشود بلکه تنها بخشي از بار اطالعاتي خـود را از دست مـيدهد.
مثالً ٬در جمله او همه را از اتاق بيرون کرد  ٬مفعول )همه( وابستهاي اجباري است که حذف آن

حـرف اضـافهاي )از اتـاق(
مـفعول
جمله را بدساخت ميکند * :ـاو از اتـاق بـيرون کـرد ؛ امـا
ِ
ِ

اطالعاتي جمله ميکاهد :او همه را بيرون
وابستهاي است اختياري که حذف آن فقط از بار
ِ
مفعول نشانه اضافهاي نيز ممکن است اجباري يا اختياري باشد؛ مثالً ٬در جمله او
ـکرد.
ِ

مفعول نشانه اضافهاي )من( اختياري است :او نامه را تحويل داد ؛ اما در
تحويل من داد ٬
نامه را
ِ
ِ

مفعول نشانه اضـافهاي )مـن( وابسـتهاي اجـباري است کـه
جمله او آهنگري را يا ِد من داد ٬
ِ
نميتوان آن را از جمله حذف کرد * :ـاو آهنگري را ياد داد .نکته ديگـر ايـنکه ٬اجـباري يـا
نحوي فعل پيوند ظـريفي بـا ظـرفيت فـعل دارد .مـثالً ٬اـگـر
بودن وابستههاي
اختياري
ِ
ِ
وابستهاي اجباري باشد ٬وابستهاي هم که بهـجاي آن ميآيد اجباري خواهد بود و ٬اـگر
وابستهاي اختياري باشد ٬وابسته جانشين آن نيز اختياري خواهد بود .مثالً در جمله او

آهنگري را يا ِد من داد
اي من اجباري است ٬حال اـگر در اين جمله به جاي
ِ
مفعول نشانه اضافه ِ

حرف اضافهاي استفاده کنيم ٬آن نيز اجباري خـواهـد
مفعول
مفعول نشانه اضافهاي از
ِ
ِ
ِ
بود :او آهنگري را به من ياد داد  .حذف هريک از ايـن دو وابسـته بـاعث بـدساختي جـمله
ميشود * :ـاو آهنگري را ياد داد.

مفعول نشانه اضافهاي تفاوتهايي با ديگر وابسـتههاي
اما ٬در کنار اين شباهتها٬
ِ
مفعول نشانه اضافهاي اين است که صـرفًا بـا افـعال
ويژگي
نحوي فعل دارد .مهمترين
ِ
ِ
ِ
مرکب يا با مسند  +فعل ربطي ٬مثالً تو در من
مديون تو هستم  ٬به کار ميرود ٬حال آنکـه
ِ

مـفعول نشـانه
نحوي ديگر با تمام انواع فعل به کار مـيروند .ديگـر آنکـه
وابستههاي
ِ
ِ
پيوند تنگاتنگي با جز ِء غيرفعلي در افعال مرکب دارد و اين پـيوند بـه حـدي
اضافهاي
ِ

محکم است که نميتوان آن را از اين جز ِء جمله جدا کرد و در محل ديگري در جمله

١٠٦

نامه فرهنگستان ١/ ٦
مفعول نشانه اضافهاي در زبان فارسي

مقاله

قرار داد .در فارسي ٬ميتوان کلمات يا گروههايي را که نقش نحوي مشخصي در جمله
کلي جمله لطمهاي وارد آيد ٬جابهجا کرد.
دارند ٬بيآنـکه به ساخت دستوري يا معناي ِ
قلب نحوي ) (scramblingناميدهاند ) Äدبيرمقدم .(١٣٧٦ ٬مثالً ٬در جمله او از
اين ويژگي را ِ

اي از تـو آزادانـه عـمل
تو صحبت ميکرد  ٬قاعده قلب نحوي در مورد گروه حـرف اضـافه ِ
مفعول نشانه
ميکند :او صحبت ميکرد از تو  ٬يا از تو او صحبت ميکرد .اما اين قاعده در مورد
ِ

اضافهاي به اين شکل عمل نميکند .٢مثالً
اي تو در جمله او صحبت تو
ِ
مفعول نشانه اضافه ِ

را ميکرد  ٬به حکم اين قاعده ٬در جمله جابهجا نميشود * :ـتو را او صحبت ميکرد يا * ـاو تو را

صحبت ميکرد .به عنوان مثال ديگر ٬به جمله او کيف را پرـپول کرد توجه شود .در اين جمله
نيز
اي پول را نميتوان به حکم قاعده قلب نحوي در جمله جابهجا
ِ
مفعول نشانه اضافه ِ
مفعول نشانه اضافهاي بـه شکـل
ـکرد * :ـپول او کيف را پر کرد .قاعده قلب نحوي در مورد
ِ

مفعول نشانه اضافهاي
محدودتري عمل ميکند؛ به اين معنا که يا کل فعل مرکب همراه با
ِ

مـفعول نشـانه اضـافهاي
غيرفعلي فعل مـرکب هـمراه بـا
جابهجا ميشود ٬يا فقط جز ِء
ِ
ِ
جايي کل فعل مرکب و وابستهاش در فارسي
جابهجا ميشود .حالت نخست ٬يعني جابه ِ

عموميت دارد و در مورد تقريبًا تـمام انـواع افـعال و وابسـتههاشان صـادق است .ايـن

مفعول نشـانه اضـافهاي بـيشتر خـاص فـارسي
وضعيت در مورد فعل مرکب و وابسته
ِ
محاورهاي است؛ مثالً به جاي او صحبت تو را ميکرد  ٬به حکم قاعده قلب نحوي ميتوان
ـگفت صحبت تو را ميکرد او  ٬يا بهجاي نامه را تحويل او دادم ميتوان گفت تحويل او دادم نامه را.
مفعول نشانه اضافهاي
فعل مرکب به همراه
اما حالت دوم ٬که در آن فقط جز ِء
ِ
غيرفعلي ِ
ِ
جابهجا ميشود ٬بيشتر خاص زبان ادبي است .علت عملي بودن اين نوع قلب نحوي اين
مفعول نشانه اضافهاي تنها در اين صورت ميتواند همراه با نـقشنمايَ ش ٬کـه
است که
ِ
همان نشانه اضافه است ٬جابهجا شود )در مورد نقشنما Ä ٬مارتينه  ٬١٣٨٠ص١٥٨؛ نجفي ٬١٣٧٠
ص . (١٠٨تحت تأثير اين قاعده ٬در فارسي گفتاري ٬جمالتي چون صحبت تو را او ميکرد و
جمالت
تحويل او نامه را دادم ساخته ميشود .اين جمالت غيردستوري نيستند؛ اما جز ِء
ِ
معيار رسمي محسوب نميشود .اين نوع قلب نحوي بيشتر در زبان ادبي ٬خاصه
فارسي
ِ
ِ
شعر ٬صورت ميگيرد .به کاربرد اين قاعده در مصراع دوم بيت زير توجه شود:

٢ـ(ــنگارنده تذکر اين نکته را مديون آقاي محمد راسخ است که به اين وسيله از ايشان تشکر ميکنم.

مقاله

نـقد حـضور
دلق مل ّمع طـلبي ِ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاي که در ِ

نامه فرهنگستان ١/ ٦
مفعول نشانه اضافهاي در زبان فارسي

١٠٧

سري عجب از بيخبران ميداري )حافظ(
چشم ّ

در اين مصراع٬
سري  ٬همراه با جز ِء
مرکب
غيرفعلي چشم از فعل
ِ
اي ّ
مفعول نشانه اضافه ِ
ِ
ِ
چشم داشتن در جمله جابهجا شده است .در واقع ٬شکل بينشانتر ايـن مـصراع چـنين
سري داري .همين وضعيت را در مصراع نخست بيت زير
است ] :ـتو[ از بيخبران عجب چشم ّ

نيز ميتوان مشاهده کرد:

سپهر تـيزرو
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــچشم آسايش که دارد از
ِ
ِ

ساقيا جامي به من ده تا بياسايم دمي )حافظ(

نشان مصراع نخست چنين است :که از سپهر تيزرو چشم آسايش دارد .البته حافظ از
صورت بي ِ

مفعول نشانه اضافهاي به اشکال بـينشان نـيز فـراوان
فعل مرکب چشم داشتن و وابسته
ِ
استفاده کرده است؛ مثًال در مصراع نخست بيت زير:
ِ
ما ز ياران چشم يـاري داشـتيم
ِ

خود غلط بود آنچه ميپنداشتيم

يا در مصراع دوم بيت زير:

يار شماست
اي
ِ
گدايان خرابات خدا ِ

چشم ِانعام مداريـد ز َا نـعامي چـند
ِ

 .٢مفعول نشانه اضافهاي و عنصر ضمير در عبارتهاي فعلي ضميردار
عبارت
فعلي دنبال کسي فرستادن منطقًا بايد به همين شکل در فرهنگها ضبط شود )مثًال
ِ

واحد واژگاني و مستقلي را تشکيل
 Äنجفي  ٬١٣٧٨ذيل دنبال (؛ زيرا اين عبارت ٬در مجموع٬
ِ
ميدهد که مـعناي آن بـا حـذف هـريک از اجـزا لطـمه مـيبيند .هـيچ کـدام از اجـزاي
عبارتهاي فعلي را ٬هرچند داراي پيوندهاي نحوي بـا يکـديگر هسـتند ٬نـميتوان از
نحوي فعل دانست .از طرف ديگر ٬فعل
وابستههاي
مرکب تحويل دادن نبايد به شکـل
ِ
ِ
سازه کسي چيزي را تحويل کسي دادن يا کسي چيزي را به کسي تحويل دادن ضبط شود؛ زيرا
سازه اخير سازهاي نحوي است متشکل از فعل و وابستههايش و ٬چنان که ميدانيم ٬در
فرهنگها فقط واحدهاي واژگاني مدخل ميشوند نه سازههاي نحوي .البته ٬در بسياري
از فرهنگهاي آموزشي ٬شمار و نوع وابستههاي افـعال بـه طـرق گـوناـگـون مشـخص
ميشوند )مثًال  Äفرهنگ آـکسـفورد  Study Pages B1-8 ٬١٩٩٦ :ـ؛ يا ٬در مـورد فـرهنگهاي

آلمـانيÄ ٬

 (Tabibzadeh 2001ـ؛ اما ٬در همه ايـن فـرهنگها ٬شـرح يـا نـمايش وابسـتههاي نـحوي در
سنادي آنها.
صورت ِا
توضيحات مربوط به هر مدخل ذـکر ميشود نه در
ِ
ِ

حال سؤال اين است که چگونه ميتوان تشخيص داد که مثًال در جمله آنها دنبال قابله
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مفعول نشانه اضافهاي نيست بلکه بخشي از عبارت
فعلي دنبال کسي فرستادن
فرستادند  ٬قابله
ِ
ِ

فعل تحويلدادن
است و در جمله او نامه را تحويل من داد  ٬من
ِ
مفعول نشانه اضافهاي براي ِ

است.

مفعول نشانه اضافهاي بايد داراي يکي از دو ويژگي زير يا هرـدوي
به نظر نگارنده٬
ِ
آنها باشد :يا بتوان به جاي آن از وابسته ديگري استفاده کرد ٬يا اختياري باشد و حذف
داري تو را کرد  ٬تو
مـفعول
ِ
آن باعث غيردستوري شدن جمله نشود .مثًال در جمله او طرف ِ
مفعول حرف اضافهاي استفاده
نشانه اضافهاي است؛ زيرا به جاي آن ميتوان از وابسته
ِ

ـکرد :او از تو طرفداري کرد .توجه شود که تو در جمله اول به هيچ وجه مفعول صريح نيست؛

هاي صريح آن را در جمله جابهجا کرد * :ـاو تو را طرفداري
زيرا نميتوان مانند تمام مفعول ِ

مرکب طرفداري کردن بايد به همين شکـل در فـرهنگها ثـبت شـود نـه
ـکرد .پس فعل
ِ
فعل
بهـشکل طرفداري کسي را کردن يا از کسي طرفداري کردن  ٬منتها وابستههاي
ِ
نحوي اين ِ
مرکب بايد به طريقي در مقابل آن مشخص شود .از سوي ديگر ٬در جمله او جرئت اين کار
را ندارد  ٬اين کار مفعول نشانه اضافهاي است؛ زيرا اختياري است و ميتوان آن را از جمله
فعل
کلي جمله خللي وارد آيد :او جرئت ندارد .پس ِ
حذف کرد بيآنکه به ساخت يا معناي ِ
شکـل
مرکب جرئت داشتن نيز عينًا بايد به همين شکل در فرهنگها مدخل گردد نه به
ِ
جرئت کاري را داشتن.
ِ

جـاي ضـمير از وابسـته نـحوي
فعلي ضميردار ٬نه مـيتوان بـه
اما ٬در عبارتهاي
ِ
ِ
ديگري استفاده کرد و نه ميتوان هيچيک از اجزاي آنها را آزادانه از جمله حذف کرد.
مفعول نشانه اضافهاي است٬
مثالً در جمله آنها دنبال قابله فرستادند  ٬به جاي قابله  ٬که شبيه به
ِ

از هيچ وابسته ديگري نميتوان استفاده کرد* :ـآنها قابله را دنبال فرستادند .يا *ـآنها به قابله دنبال

فرستادند .از سوي ديگر ٬حذف قابله ازاين جمله به غيردستوري شدن آن منجر ميگردد:
*ـآنها دنبال فرستادند .پس دنبال کسي فرستادن يکي از انواع عبارتهاي فعلي ضميردار است
ـکه در فرهنگها عينًا بايد به همين شکل وارد شود )براي انواع عبارتهاي فعلي

ضميردار Ä

طبيبزاده ٬مهر.(١٣٨٠
افعال مرکبي چون پاسخ دادن ٬پرکردن ٬تحويل دادن ٬ترک کـردن ٬تـمرين کـردن ٬رعـايت
ـکردن ٬قصد کردن ٬قول دادن ٬فکر کردن ٬گزارش دادن ٬مأمـوريت دادن ٬مـيل کـردن و يـاد دادن

مفعول نشانه اضافهاي بگيرند .اين گونه افعال مرکب بايد به همين شکل
ميتوانند وابسته
ِ
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در فرهنگها ثبت شوند و اطالعات مربوط به انواع وابستههاي آنها بايد با اسـتفاده از
عاليم اختياري يا به طرق ديگر در مقابلشان ذـکر شود .مثالً در مقابل فعل پاسخ دادن بايد
به نحوي ذـکر شود که اين فعل دو وابسته جانشينپذير مـيگيرد :يکـي مـفعول حـرف
اضافهاي )مثالً او به من پاسخ داد ( ٬و ديگري
مفعول نشانه اضافهاي )مثالً او پاسخ مرا داد (؛ يا٬
ِ

در مقابل فعل مرکب قول دادن  ٬بايد به طريقي تصريح شود که دو وابسته جـانشينپذير
مفعول نشانه اضافهاي )مثالً او
ميگيرد :يکي جمله پيرو )مثالً او قول داد که بيايد ( ٬ديگري
ِ

قول آمدن داد(.

فعلي ضميرداري چون کفر کسي باال آمدن ٬به ريش کسي خنديدن ٬پا روي
اما عبارتهاي
ِ

دم کسي گذاشتن ٬با سيلي صورت خود را سرخ کردن ٬باد توي بوق کسي کردن نيز بايد به همين
شکلي که آورديم در فرهنگها مدخل شوند؛ زيرا با حذف عنصر ضمير از آنها )يعني با
حذف عنصري که شبيه مفعول نشانه اضافهاي است( به هيچ عبارت فعلي يا فعل مرکب
متداول و مرتبطي با معناي فعل اصـلي نـميرسيم* :ـبـه ريش خـنديدن يـا * ـپـاي روي دم

ـگذاشتن  ٬يا *ـبا سيلي صورت سرخ کردن و نظاير آنها.
مـفعول نشـانه اضـافهاي
بايد توجه داشت که جدا کردن افـعال مـرکبي کـه وابسـته
ِ
ميگيرند از عبارتهاي فعلي ضميردار بايد همواره به طريقي واقعگرايانه صورت گيرد
شم زباني .به عبارت ديگر ٬تصميم ما بايد صرفًا بر انبوه شواهـدي
نه صرفًا بر اساس ّ
مبتني باشد که عمالً از پيکرههاي گفتاري يا متون نوشتاري استخراج شدهاند نه بر شم
زباني خودمان .در واقع ٬شم زباني به خالف آنچه زبان شناسان زايشي بـارها و بـارها
ـگفتهاند و ميگويند ٬بيش از آنکه در تحقيقات زبانشناسي کمکرسان و سودمند باشد٬
خطرناـک و گمراه کننده است؛ زيرا زبانشناس ٬به هنگام پرداختن به انـواع تـحليلها و
احتمالهاي گوناـگون ٬ممکن است تحت تأثير نظريه ٬خستگي ٬دوري از زبان مـادري٬
تأثر از زبان خارجي و بسياري عوامل ديگر ٬جمله يا ترکيبي را به عنوان دستوري برگزيند
ـکه عمالً کاربردي در زبان مورد استفاده ندارد .مثالً آيا عزم کردن در زبان فـارسي فـعل
فعلي
مرکب است يا شکل صحيح آن به صورت عبارت
عـزم کـاري /چـيزي /جـايي کـردن
ِ
ِ

است؟ به عبارت ديگر ٬اين ترکيب به چه صورت بايد در فرهنگهاي فارسي مـدخل

مرکب عزم کردن يا به صورت عبارت
فعلي عزم کاري /چيزي /جايي
شود؟ به صورت فعل
ِ
ِ
شم زباني٬
ـکردن ؟ حتي اـگر بکوشيم تا ٬در پيکره محدودي مانند غزليات حافظ ٬بر اساس ّ
ِ
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به اين سؤال پاسخ دهيم ٬ممکن است عزم کردن را فعل مرکب در نظر بگيريم ٬حال آنکه
اين ترکيب دست کم بر اساس نسخه قزويني و غني ) حافظ  ٬نرمافز ِار بهرام اشتري (١٣٧٢ ٬و بر
عـبارت
اساس کشف اللغات نسخه انجوي شيرازي ) حافظ  ٬ (١٣٦٣ ٬هيچگاه جز در شکل
ِ
فعلي عزم کاري /چيزي /جايي کردن در غزليات حافظ به کار نرفته است:
ِ
ــ دلبــرم عــزم ســفر کــرد خــدا را يــاران

دل مجروح که مـرهم بـا اوست ـ ـ
چه کنم با ِ

َزم سـر کـوي يـار خـواهـم کـرد
ــ چو باد ع ِ

بوي خوشش مشکبار خواهم کرد ـ ـ
نفس به ِ

زلف او
دل هرزهـگر ِد من رفت به چـين ِ
ــ تا ِ

بــوي بــنفشه بشــنو و زلف نگــار گــير
ــ
ِ

عـزم وطـن نـميکند ـ ـ
ســفر در ِاز خــود
زان
ِ
ِ
عــزم شــراب کـن ـ ـ
رنگ الله و
بــنگر بــه ِ
ِ

با توجه به اين شواهد ٬ميتوان گفت که ترکيب عزم کردن هيچگاه در غزليات حافظ به
عبارت
شکل فعل مرکب به کار نرفته بلکه به صورت
فعلي عزم کاري /چيزي /جايي کردن
ِ
ِ

ظاهر شده است.

 .٣مفعول نشانه اضافهاي در گونهها و سبکهاي فارسي
مفعول نشانه اضافهاي ٬در بعضي گونههاي فارسي ٬با افعالي به کار ميرود که آن افعال
ِ
فارسي معيار با اين وابسته به کار نميروند .مثالً ٬در بعضي گونههاي فارسي شيرازي
در
ِ

يا بعضي گونههاي فارسي اطراف همدان ٬جملهاي چون نگا ِه من کن کامالً متداول است؛
مفعول نشانه اضافهاي نميگيرد بلکه با
اما ٬در فارسي معيار ٬فعل مرکب نگاه کردن مطلقًا
ِ

مفعول
وابسته مفعول )مثالً مرا نگاه کن( يا با وابسته
حرف اضافهاي )به من نگاه کن( به کار
ِ
ِ
کار تو ندارم  ٬جملهاي
ميرود .همچنين ٬در بعضي گونههاي فارسي در خر اسان ٬جمله من ِ

مفعول
فعل مرکب کار داشتن در فارسي معيار با
ِ
صحيح و متداول محسوب ميشود؛ اما ِ
حرف اضافهاي )مثالً من با تو کار ندارم( به کـار مـيرود .بـنابرايـن ٬تـوجه بـه ايـن عـنصر
ِ

دستوري ٬در مطالعه گونههاي زبان فارسي ٬ميتواند نکات جديد و مـهمي در اخـتيار
لهجهشناسان و حتي زبانشناسان تاريخي قرار دهد.
مفعول نشانه اضافهاي در فارسي تهراني اين
يکي ديگر از ويژگيهاي مهم و جالب
ِ

است که سبک جمله را به فارسي غيررسمي يا گفتار نزديک مـيکند؛ امـا وابسـتههاي
فارسي رسمي و نوشتاري نزديک
ديگري که جانشين آن ميشوند سبک جمله را غالبًا به
ِ
ميکنند .مثالً جمله احمد آهنگري را يا ِد من داد گفتاريتر از جمله احمد آهنگري را به من ياد داد
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است .همين تفاوت را در دو جمله او شکايت بچهها را پيش پدرشان کرد و او از بچهها پيش پدرشان

شکايت کرد ميتوان مشاهده کرد.
زبان ادبي سروده شدهاند نيز کـاربرد
البته
ِ
مفعول نشانه اضافهاي در اشعاري که به ِ
بسياري داشته است .قبالً به چند نمونه از کاربرد اين وابسته نحوي در اشعار حافظ اشاره
ـکرديم ٬در اينجا چند نمونه ديگر از کاربرد اين وابسته را در اشعار قديم فارسي شاهد
مفعول نشانه اضـافهاي بـا هـر فـعل شـاهدي
ميآوريم .در اين قسمت ٬ابتدا از کاربرد
ِ
ميآوريم ٬سپس شواهدي از کاربرد وابستههاي جانشينپذير ديگر به دست ميدهيم ٬و
امروزي آن فعل و وابستههايش اشاره خواهيم کرد.
پس از آن به کاربرد
ِ
ــ ترک کردن

مفعول نشانه اضافهاي:
با
ِ
لعل يار و جام مي
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ من نخواهم کرد ِ
ترک ِ
ِ

بزم تو بـودم هـزار سـال
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ من جرعه ِ
نوش ِ

تـرک خـويشان مـيکنيم
ترک خويش و
ِ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ِ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ رو سر بـنه بـه بـالين تـنها مـرا رهـا کـن

زاهدان معذورداريدم که اينم مذهب است )حافظ(
تـرک آبـخورد کـند طـبع خـوگرم )حـافظ(
ـکــي
ِ
هرچه خويش ما ٬کـنون اغـيار مـاست )مـولوي(
مـن
خـراب شـبگر ِد مـبتال کـن )مـولوي(
ِ
ِ
تــرک ِ

با مفعول:
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ز َپيت مراد خود را دوسهروز ترک کردم
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ خاـک خاـکي ترک کرده ٬تيرگي از وي شده

ميسرم نـيامد )مـولوي(
چه مراد مانْد زان پس که ّ

آب همچون باده با نـور صـفا آمـيخته )مـولوي(

)مثل او زن وفرزندانش را ترک کرده است(
امروزه ترک کردن بيشتر با مفعول به کار ميرود ِ

و کاربرد آن با
)مثل او ترک زن وفرزندانش کرده
ِ
مفعول کسره اضافهاي بيشتر جنبه ادبي دارد ِ
است(.

ــ چشم داشتن

مفعول کسره اضافهاي:
با
ِ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ چشم آسايش که دارد از سپهر تيزرو

ساقيا جامي به من ده تا بياسايم دمي )حافظ(

با مفعول:
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ صــدفش چشــم نــدارم ليکـن

از نهنگش حذري خواهم داشت )خاقاني(
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حرف اضافهاي:
مفعول
با
ِ
ِ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ رطب نـاورد چـوب خـرزهره بـار

چو تخم افکني بر همان چشم دار )سعدي(

با جمله پيرو:
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ در مقامي که صدارت به فقيران بـخشند

چشم دارم که به جاه از همه افزون باشي )حافظ(

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ گر به سرمنزل سلمي رسي اي بـاد صـبا

چشم دارم که سـالمي بـرساني ز مـنش )حـافظ(

امروزه فعل مرکب چشم داشتن به معناي فوق در فارسي کاربردي ندارد؛ اما ٬از ترکيب
چشم داشت داشتن در زبان عاميانه و محاوره تقريبًا به همان معنا استفاده ميشود» :ـکاري
فـرعي
]ـرا[ که به او ميگفتند ميکرد بيآنکه چشمداشـتي داشـته بـاشد) «.نـجفي  ٬١٣٧٨ذيـل مـدخل
ِ
چشمداشت از مدخل اصلي چشم(.
ــ دعا کردن

با مفعول نشانه اضافهاي:
بلبل خويش را مسوز
گل خوش
نسيم من ِ
ـ ـ ـ ـ ــــ اي ِ
ِ
ـ ـ ـ ـ ــــ چه دعا کردي جانا که چنين خـوب شـدي

سر صدق ميکند
ـکز ِ

شبهمهشب دعاي تو )حافظ(

ـکر تو نيزدعاي تو کند
تا چو تو چا ِ

)منوچهري دامغاني(

بدون وابسته:
تا به حدّ ي است که آهسته دعا نتوان کرد )حافظ(

نازکي طبع لطيف
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ من چه گويم که تو را
ِ ِ
مرکب دعا کردن بيشتر با مفعول )مثل او شب سر نماز تو را دعا ميکند( يا با جمله
امروزه فعل
ِ

پيرو )مثل دعا کن که کارم درست شود ( و يا گاهي با مفعول حرف اضافهاي )مثل هميشه به تو

دعا ميکند( به کار ميرود.
ــ سرزنش کردن

مفعول نشانه اضافهاي:
با
ِ
رونق عشاق ميبرند
ناموس عشق و
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ
ِ
ِ

عيب جوان و
سرزنش پير مـيکنند )حـافظ(
ِ
ِ

با مفعول:
بيش از گليم خويش مگر پا کشيدهاي )حـافظ(
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ آن سرزنش که کرد تو را دوست حافظا
ِ
امروزه اين فعل مرکب صرفًا با مفعول به کار ميرود :او هميشه مرا سرزنش ميکند.
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ــ عذر خواستن

مفعول نشانه اضافهاي:
با
ِ
عذر رهروان خـواهـد
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ
ِ
جمال کعبه مگر ِ
ـک راهـم
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ آن که
پامال جفا کرد چـو خـا ِ
ِ

جان زندهدالن سوخت در بيابانش )حـافظ(
ـکه ِ

خاـک ميبوسم و عذر قدمش ميخواهم )حافظ(

حرف اضافهاي:
مفعول
با
ِ
ِ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ امـروز آن کسـي کـه مـرا دي بـداد پـند

روي توبديد ز من عذرها بخواست )مولوي(
چون ِ

حرف
مفعول
امروزه فعل مرکب عذر خواستن  ٬به معنايي که در ابيات فوق آمده ٬صرفًا با
ِ
ِ
مـفعول نشـانه
اضافهاي به کار ميرود :او از من عذر خواست .کاربرد ايـن فـعل مـرکب بـا
ِ
اضافهاي مشاهده نشده است و عبارت فعلي عذر کسي را خواسـتن مـعنايي مـتفاوت بـا

معناي فعل مرکب مذکور دارد.
ــ عيب کردن

مفعول نشانه اضافهاي:
با
ِ
نظربازي حـافظ مکـنيد
عيب
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ دوستان ِ
ِ
دل حيران مکـنيد
من بي ِ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ دوستان ِ
عيب ِ

ان شـما مـيبينم )حـافظ(
ـکه مـن او را ز مـح ّب ِ
ـگوهري دارم و صاحب نظري ميجويم )حافظ(

حرف اضافهاي:
مفعول
با
ِ
ِ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ مرا به رندي و عشق آن فضول عيب کند

ـکه اعتراض بـر اسـر ِار عـلم غـيب کـند )حـافظ(
ِ

امروزه عيب کردن در فارسي گفتاري نه به معنايي که در بيت مذکور دارد بلکه به معناي
»معيوب شدن و ناقص شدن« به کار ميرود .در اين معنا ٬فعل عيب کردن بدون وابسته به
ـکار ميرود» : ٣اين کتابهاي المذهبي عقلش را دزديده ...بيخود نيست کـه مـغزش عـيب کـرده ٬يک
فرعي عيب کردن  ٬از
مدخل
حرفهاي المذهبي ميزند که مو به تن آدم سيخ ميشود) «.نجفي  ٬١٣٧٨ذيل
ِ
ِ

اصلي عيب(.
مدخل
ِ
ِ

ــ قصد کردن

مفعول نشانه اضافهاي:
با
ِ
٣ـ(ــتوجه شود که در اين مقاله غالبًا فاعل را جزو وابستههاي نحوي فعل به حساب نياوردهايم زيرا وجـود آن
تقريبًا هميشه بديهي بوده است.
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ــ نکنم بر تو جفا ور تو جفا قصد کني

قصد جفاي تو کـند ـ ـ
نگذارم که کسي ِ
)منوچهري دامغاني( ـ ـ

نـوروز نـامدار
لشکـر زمسـتان
ــ بــر
ِ
ِ

ـکردست راي تاختن و قـصد کـارزار ـ ـ

دل مـن
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ِ
قصد جفاها نکني ور بکـني بـا ِ

ــ)منوچهري دامغاني( ـ ـ
دل من )مولوي(
دل من وا ِ
دل من وا ِ
دل من وا ِ
وا ِ

حرف اضافهاي:
مفعول
با
ِ
ِ
دشمن من
تن من شاد شود
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ قصد کني بر ِ
ِ

دل من )مولوي(
دل تو يا ِ
وانگه ازين خسته شود يا ِ

امروز فعل مرکب قصد کردن بيشتر با جمله پيرو به کار ميرود )مثل قصد کردم که به سفر بروم(
سبک جمله را رسميتر يا حتي ادبي ميکند )مثل
مفعول نشانه اضافهاي
و کاربرد آن با
ِ
ِ
قصد سفر کردم(.
ــ ميل داشتن

مفعول نشانه اضافهاي:
با
ِ
مـيل کبابـي دارد )حافظ(
تُـرک مست است مگر ِ
هر کس کـه ايـن ندارد حـقّا کـه آن ندارد )حافظ(

قصد جگـر
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ چشم
مخمور تو دارد ز دلم ِ
ِ
ِ
مـيل جـهان نـدارد
جانان
جمال
بي
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ جان
ِ
ِ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ چو در گلز ِار اقبالش خرامـانم بـحمد اهلل

برگ نسترن دارم )حافظ(
ميل الله و نسرين نه ِ
نه ِ

ابـروي تـو دارد شـايد
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ حافظ ار ميل بـه
ِ

جاي در گوشـه مـحراب کنـند اهل کـالم )حافظ(

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ بهخدا ميل ندارم نه به چرب و نه به شيرين

زرين )مولوي(
نه بدان کيسه پرزر  ٬نه بدين کاسه ّ

حرف اضافهاي:
مفعول
با
ِ
ِ

حـرف
مفعول
مفعول نشانه اضافهاي )مثل ميل هيچي ندارم( هم با
امروزه اين فعل هم با
ِ
ِ
ِ
اضافهاي )مثل ميل به غذا ندارم( و هم با مفعول )مثل چاي ميل داريد( و هم با جمله پيرو )مثل
ميل ندارم کار کنم( به کار ميرود.
ــ ميل کردن

مفعول نشانه اضافهاي:
با
ِ
ميل چـمن نـميکند
سرو
ِ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ِ
چمان من چرا ِ

هـمدم گل نمـيشود يـا ِد سمن نمـيکند )حافظ(
ِ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ما نگوييم بد و مـيل بـه نـاحق نکـنيم

دلق خود ازرق نکنيم )حافظ(
جامه کس سيه و ِ

حرف اضافهاي:
مفعول
با
ِ
ِ
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امروزه فعل مرکب ميل کردن ديگر به معنايي که در اشعار مذکور آمده به کـار نـميرود
معناي »خوردن« يا »تناول کردن« به کار ميرود» :حاال اين قدر عجله نفرماييد .يک چاي
بلکه به
ِ

مدخل
ميل کنيد« )نجفي  ٬١٣٧٨ذيل مدخل فرعي ميل کردن  ٬از
اصلي ميل(.
ِ
ِ
ــ ياد کردن

مفعول نشانه اضافهاي:
با
ِ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ هرچند پير و خستهدل و ناتوان شـدم
بـتان سـنگدل
مهر
ِ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ چند به ناز پرورم ِ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ مست است يار و يا ِد حريفان نميکند

هرگه که يا ِد روي تو کردم جوان شدم )حافظ(
پسـران نـاخلف )حـافظ(
يا ِد پدر نميکنند اين
ِ

ساقي مسکيننواز من )حـافظ(
ذـکرش به خير
ِ

حرف اضافهاي:
مفعول
با
ِ
ِ
مي صاف کشد
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ آن حريفي که شب و روز ِ

پيش چو من کيقباد ــ چشم بدم دور باد
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ِ
بـود کـو بـه بـاغ يـا ِد خـرابـه کـند
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ جغد َ

ـود آيـا کـه کــند يــاد ز ُد ردآشــامـي )حـافظ(
ُب َ
شــرم نـدارد کسـي يـاد کـند از ِک ـهان )مـولوي(
بــود کــو بـهار يـاد کـند از خـزان )مـولوي(
زاغ َ

خالصه و نتيجهـگيري
يکي از وابسـتههاي پـرکاربرد فـعل در زبـان فـارسي ٬کـه تـا کـنون تـوجه چـندانـي در
مـفعول نشـانه
دستورهاي سنتي و بررسيهاي جديد زبانشناختي بـدان نشـده است٬
ِ

غيرفعلي بـرخـي از افـعال
اضافهاي است .اين مفعول ٬به واسطه نشانه اضافه ٬به جز ِء
ِ
بـاقي وابسـتهها ٬مـانند مـفعول
مرکب ميپيوندد و از حـيث نـحوي داراي ويـژگيهاي
ِ

مفعول
جاي
حرف اضافهاي است .مثالً ٬در بسياري موارد ٬ميتوان
مفعول
)صريح( و
ِ
ِ
ِ
ِ
حرف اضافهاي عوض
مفعول
نحوي ديگري مثل مفعول يا
نشانه اضافهاي را با وابسته
ِ
ِ
ِ
ـکرد .همچنين اين وابسته نحوي ٬مانند وابستههاي نحوي ديگر ٬گاهي اجباري و گاهي
مـفعول نشـانه اضـافهاي ويـژگيهايي دارد کـه آن را بسـيار شـبي ِه
اخــتياري است .امـا
ِ
واحدهاي واژگاني دراز ٬مخصوصًا عبارتهاي فعلي ضميردار ٬ميکند؛ از جمله ٬ايـن
وابسته حتمًا با افعال مرکب به کار ميرود يا قاعده قلب نحوي بر آن عمل نميکند .همين
ويژگيها باعث شده است که برخي دستورنويسان و فرهنگنگاران اين وابسته را نه به
نحوي فعل بلکه به عنوان بخشي از يک عبارت فعلي ضميردار تلقي کنند.
عنوان وابسته
ِ
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بديهي است که اين تلقي ميتواند ٬در فرهنگنويسي ٬در شيوه مدخل کردن افعال مرکبي
ـکه اين وابسته را به خود ميگيرند تأثير داشته باشد .اما ٬براي متمايز کردن مفعول نشانه
فعلي ضميردار ٬راههاي مشخصي وجود دارد٬
اضافهاي از عنصر ضمير ٬در عبارتهاي
ِ
مفعول نشـانه اضـافهاي غـالبًا بـيهيچ اشکـالي ٬وابسـته نـحوي
ازجمله اينکه به جاي
ِ
ديگري ميتوان نشاند و اين در مورد عنصر ضمير در عبارتهاي فعلي ضميردار ميسر

مفعول نشانه اضافهاي گاهي اختياري است و حذف آن باعث بدساختي
نيست .بهعالوه٬
ِ

جمله نميشود ٬اما عنصر ضمير در عبارتهاي فعلي ضميردار همواره اجباري است و
حذف آن هيچ گاه جايز نيست .توجه به اين تفاوتها ٬خـاصه در کـار فـرهنگنويسي٬
بسيار ضروري است؛ زيرا بر اساس آنها ميتوان ضبط مدخلهاي مربوط به افعال مرکب

مـفعول نشـانه
فعلي ضـميردار را از هـم مـتمايز سـاخت .تـوضيح آنکـه
و عبارتهاي
ِ
ِ
نحوي فعل مرکب است و اين وابسته ٬مانند تمام وابستههاي
اضافهاي ٬در واقع ٬وابسته
ِ
سنادي فعل مرکب در فرهنگها ظاهر شود ٬حال آنکه
نحوي ديگر ٬نبايد در صورت ِا
ِ
کل واژه است و حتمًا بايد در
عنصر ضمير در عبارتهاي
فعلي ضميردار خود بخشي از ّ ِ
ِ
سنادي اين گونه عباتها در فرهنگها ظاهر شود.
صورت ِا
ِ
ِ

مفعول نشانه اضافهاي اين است که کاربرد آن در بعضي
از ديگر ويژگيهاي جالب
ِ
ـگونههاي زباني فارسي متفاوت با کاربرد آن در گونه معيار تهرانـي است .ديگـر آنکـه
نحوي
ـکاربرد اين وابسته در گونه تهراني سبک جمله را ٬در مقايسه با ديگر وابستههاي
ِ
فارسي محاورهاي يا حتي گاه عاميانه نزديک ميکند .البته ٬در عين حال٬
جانشينپذير ٬به
ِ

بايد توجه داشت که اين وابسته فقط خاص زبان گفتاري يا عاميانه نيست؛ زيرا در گونه
ادبي فارسي و خاصه اشعار قديم اين زبان ٬شواهد فراواني بـراي ايـن وابسـته نـحوي
ِ
ميتوان سراغ گرفت.
منابع
حافظ ) ٬(١٣٦٣ديوان خواجه حافظ شيرازي  .به اهتمام سيد ابوالقاسم انجوي شيرازي ٬سـازمان انـتشارات
جاودان ٬تهران؛ حافظ )] ٬(١٣٧٢ـنرمافزار[ ـ ٬ديوان حافظ از روي نسخه محمد قزويني و قاسم غني  ٬به اهـتمام
بهرام اشتري؛ دبيرمقدم  ٬محمد )» ٬(١٣٧٦فعل مرکب در زبان فارسي« ٬مجله زبانشناسي )س ٬١٢ش ١و٬(٢
نحوي فعل در زبان فارسي« ٬مجله
ص٤٦-٢ـ؛ طبيبزاده  ٬اميد )بهار و تابستان» ٬(١٣٨٠تحليل وابستههاي
ِ
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زبانشناسي  ٬س ٬١٦ش ٬١ص٧٦-٤٣؛ همو )مهر» ٬(١٣٨٠عبارتهاي فعلي ضميردار در زبان فارسي« ٬نامه

فرهنگستان  ٬دوره ٬٥ش ٬٢ص٢٠-٨؛ فروزانفر  ٬بديعالزمان ) ٬(١٣٦٩سـخن و سـخنوران  ٬شـرکت سـهامي
انتشارات خوارزمي ٬تهران؛ مارتينه  ٬آندره ) ٬(١٣٨٠مباني زبانشناسي عمومي؛ اصول و روشهاي زبانشناسي
نقشگرا  ٬ترجمه هرمز ميالنيان ٬هرمس ٬تهران؛ مولوي )بيتا(] ٬ـنرمافزار[ ـ ٬هـم از آفـتاب...؛ گـزينه غـزليات
مولوي از ديوان شمس  ٬مهندسي نرمافزار رايورز؛ نجفي  ٬ابوالحسن ) ٬(١٣٧٠مباني زبانشناسي و کاربرد آن در

زبان فارسي  ٬نيلوفر ٬تهران؛ همو ) ٬(١٣٧٨فرهنگ فارسي عاميانه ) ٢ج( ٬نيلوفر ٬تهران.
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