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چکیده
پژوهش حاضر به پیشوندهای فعلی رایج در زبان فارسیی در ایاراو انگیارۀ صیر سیاتت و تعامی آن بیا معناشناسیی پرداتتیه و
ترکیبپذیری معنا در افعال پیشوندی و تأثیر معنا بر ساتت این افعال را بررسی کرده است .برای نیی بیدین مودیود پی

از معی آوری

فع های پیشوندی از در پیکرۀ دادگان افعال فارسی (رسولی و دیگران ،)1122 ،ایین افعیال بیا تومیه بیه تایاو هیای صیوری و معنیایی
طبوهبندی شدند؛ سپ

هریک از پیشوندها بهطور مداگانه تحلی و برای هریک طرحوارهای کلیی کیه دارای زیرطیرحوارههیای متتلی

بود ،ارائه شد .تحلی دادهها نشان داد که این افعال در بسیاری از موارد معنای ترکیبپذیر نداشته و تعیداد زییادی از پیشیوندهای فعلیی در
طول زمان تغییر معنا داده و ازنظر واژگانی نیز فع های دارای این پیشوندها ،بهصور واژۀ ساده تحلی مییشیوند؛ افیزون بیر ایین ،بیرای
هعۀ افعال پیشوندی طرحوارهای کلی درنظرگرفته شد که هر گروه از افعال با تومه به نوع پیشوند مومیود در آن ،زیرطیرحوارهای از ایین
طرحوارۀ کلی محسو میشود.
کلیدواژهها :پیشوند ،فع پیشوندی ،صر ساتت ،معنیشناسی ،طرحواره.
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 -8مق ّدمه
فع پیشوندی ،2فعلی است که عندر غیر فعلی آن پیشوند است .این فع ها با اضافهشیدن پیشیوندی بیه

آغاز فع های ساده ساتته میشوند؛ مانند بازآمدن ،درآوردن ،درآمیتتن ،فروریتتن ،فرارسیدن ،وررفیتن
و( ...رضایتی کیشهتاله و دیان .)11 :2211 ،در پیژوهش پییش رو بیه بررسیی ترکییبپیذیری معنیایی
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بههنگام اتدال پیشوندهای فعلی به فع های ساده پرداتته میشود .پرسیش اصیلی نوشیتار حاضیر ایین
است که آیا این افعال ترکیبپذیری معنایی دارند یا باید آنها را مزء سیاتتهیای اصیطیحی 3درنظیر
گرفت؛ و اینکه ساتتار سلسلهمراتبی این افعال در ذهن گویشوران زبان فارسی اگونه است .بیرای ایین
منظور این افعال در ااراو صر ساتت 1بررسی شدند .در این ایاراو نظیری ،صیر  1شیام
درک رابطۀ نظاممند 9مومود بین صور و معنای واژههیا و مطالعیۀ سیاتت درونیی آنهیا اسیت؛ ایین
نظاممندی با صور های عناصر واژگیانی( 21تدیری  )22و روشهیایی کیه تکواژهیا سیاتته میشیوند
(واژهسازی )21مرتبط است .صر

بهطور سنتی شام دو فرایند اشتواق 22و ترکیب 22است .درحیالیکیه

ترکیب ،شام آمیتتگی دو یا اند تکواژ آزاد است و به پییدایش صیور واژه22هیای گونیاگون از ییک
واژه میانجامد ،نوش اصلی اشیتواق سیاتت تکواژهیای مدیید اسیت (بیوی .)12 :1111 ،23در صیر
ساتت که بوی ،زبانشناسی هلندی ،در سال  1121آن را ارائه داد ،هر واحد واژگیانی ،واحیدی نعیادین
در ذهن اه زبان تلوی میشود که دارای مات صور و معنی است و آن را ساتت 21میینامنید و هیر
ساتت ،ویژگیهایی دارد که آن را از سایر ساتتها متعایز میسازد.
روش پژوهش حاضر تحلیلی – توصیای و پیکرهبنیاد است و دادههای میورد نظیر از پایگیاه دادگیان
ظرفیت نحوی افعال زبان فارسی (رسولی و دیگران )1122 ،مع آوری شیده اسیت21؛ هعچنیین ،بیرای
4. prefixed verb
5. semantic compositionality
6. idiomatic expression
7. construction morphology
8. morphology
9. systematic
10. lexeme
11. inflection
12. Word-formation
13. derivation
14. compounding
15. Word-form
16. G. E. Booij
17. construction
 -21قاب دسترس در http://dadegan.ir/catalog/pervallex

بررسی افعال پیشوندی در زبان فارسی ازمنظر صر ساتت 21/

بررسی دادهها ازنظر معنایی از فرهنگ مام ستن (انوری ،)2212 ،لغتنامیۀ دهتیدا ( ،)2222فرهنیگ
معین ( )2232و فرهنگ فارسی ععید ( )2211استااده شده است.
در فرایند تحلی دادهها ،آن دسته از افعال پیشوندی را که داار فراینید واژگیانیشیدگی 29شیدهانید،
حذ کرده و تنها به مواردی پرداتته میشود که در آنها افزودن پیشیوند ،باعیا افیزایش معنیی شیده
است .در واژگانیشدگی ،واژههای غیر ساده فرایندی را طی مییکننید کیه بیر اثیر آن معنیای واژه دیگیر
ترکیبی 11نیست (لیبر)112 :1119 ،12؛ بهبیانی سادهتر ،در فرایند واژگیانیشیدگی معنیای واژۀ غییر سیاده
حاص معنای تکتک عناصر آن واژه نیست .انین برداشتی از این ماهوم شباهت بسیاری بیا اصیطیح

11

دارد ،تا آنجا که میتوان گات فرایند واژگانیشدگی در برتیی افعیال پیشیوندی سیبب شیده اسیت کیه
فارسیزبانان این گروه از افعال را هعچون اصطیحی تثبییتشیده و بیهسیان واژهای سیاده تلویی کننید.
نانبرگ 12و دیگران ( )212 :2992در تعری

اصطیح میگویند «عباراتی حاوی ییک واژه ییا بیشیتر کیه

معنی ک آنها با معنی امزاء تشکی دهندهشان فرق دارد» .پ  ،اصطیح ساتتاری است که معنیی آن را
نعیتوان از معنی امزای آن دریافت (گیب )399 :1111 ،12؛ لیذا براسیاس هعیین تعریی  ،در پیژوهش
پیش رو مواردی که ساتت اصطیحی دارند ،از تحلی حذ میشوند.
بررسیهای انجامشده نشان میدهد که تاکنون پژوهشیی درزمینیۀ فعی پیشیوندی زبیان فارسیی در
ااراو صر ساتت صور نگرفته است .با این حال ،تعیدادی از پیژوهشهیا ،فعی پیشیوندی در
زبان فارسی را بررسی کردهاند که بهاتتدار به معرفی آنها پرداتته میشود.
طاهری ( )2213به بررسی تحلیلی و تاریتی فع هیای پیشیوندی در زبیان فارسیی پرداتتیه اسیت.
پژوهش یادشده نگاهی سنتی به این ساتتها دارد .نویسنده معتوید اسیت کیه ایین نیوع افعیال از دورۀ
باستان تا به امروز در زبان فارسی رایج بودهاند ،اما بسامد آنها در زبان ،بهویژه در زبان فارسیی دری ،رو
به کاهش بوده است .وی هعچنین عنوان میدارد که پیشوند این افعال که عندر غیر فعلی گروه فعلیی را
تشکی میدهد ،بهطور ععده ماهوم سعت و مهت حرکت را نشان میدهد؛ گیاه تووییت معنیا و تأکیید
وقوع فع را میرساند و گاهی نیز در افزایش یا ایجاد معنای مدید در گروه فعلی ،ایاای نوش مییکنید.
19. lexicalization
20. compositional
21. R. Lieber
22. idiom
23. G. Nunberg
24. R. W. Gibbs
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او در پایان نتیجه میگیرد که پیشوند در این دسته از افعال ،در مسیر تحول ،مای تود را به قید ییا میتعم
یا عندر غیر فعلی اسم و صات در معله داده است.
رضایتی کیشهتاله و دیان ( )2211به بررسی پیشوندهای فعلی و انواع آن در فارسی باسیتان و میانیه
پرداتته ،سپ

به استتراج پیشوندهای فعلی متون نثر قرنهای اهیارم و پینجم هجیری مییپردازنید و

دربارۀ پیشینه ،معنی و مایگاه آنها و هعچنین فع های پیشوندپذیر ،دوپیشوندی ،و میزان کاربرد هرییک
از پیشوندها با فع ساده بحا کردهاند .براساس پیژوهش آنهیا ،تنیوع پیشیوندهای فعلیی و فعی هیای
پیشوندی در متون فارسی این دوره ،نسبت به زبان فارسی امروز ،بهمراتب افزونتیر بیوده ،بیهطیوریکیه
بیشتر فع های ساده ،شک پیشوندی نیز داشتهاند.
نامداری ( )2292به بررسی فع پیشوندی در ااراو دستورساتت 12پرداتتیه و بیا موایسیۀ ایین
افعال با فع های ساده و مرکب به این نتیجه رسیده است که این نیوع افعیال نییز هعاننید افعیال مرکیب
ساتتهایی هستند که ویژگیهای منحدربهفرد تود را دارند و نعیتوان آنها را عندری واژگانی تلویی
کرد که در فهرست واژگان ذهنی ذتیره شدهاند؛ زیرا در موقعیتهیای متتلی  ،رفتیار نحیوی متایاوتی
دارند و گاهی مانند افعال ساده عع میکنند و مانند یک عندر واژگانیانید ،البتیه گیاهی نییز ایینگونیه
نیستند؛ بنابراین ،نعیتوان قاعدۀ مشتدی برای رفتارهای نحوی گوناگون فع پیشوندی ،تعیین کرد.
 -5انگارة صرف ساخت
شالوده و بنیان انگارۀ صر ساتت دستور ساتت گلدبرگ )2993( 13است .هعیانطیور کیه از نامشیان
برمیآید ،هر دو نظریه بر ماهوم ساتت استوارند ،با این تااو کیه در صیر سیاتت دامنیۀ مطالعیاتی
منحدربه واژه است .درواق  ،این ساتتها هسیتند کیه اطیعیا معنیایی ،نحیوی و آواییی متایاو و
اتتیاری واژه را بهیکدیگر متد میکنند؛ اما تااو آنها با واژگیان در ایین اسیت کیه میوارد واژگیانی
بنیادی /میوهری 11هسیتند ،درحیالیکیه سیاتتهیا مییتواننید هیم بنییادی باشیند و هیم صیوری،11
طرحوارهای 19و غیر ساده( 21کرافت .)233 :1111 ،22ساتتها نیز مانند نشانهها تا اندازهای دلبتیواهی
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25. Construction Grammar
26. A. Goldberg
27. substantive
28. formal
29. schematic
30. complex
31. W. Croft
32. arbitrary

بررسی افعال پیشوندی در زبان فارسی ازمنظر صر ساتت 29/

و قراردادی 22هستند .در دستورساتت ،تعایزی میان واژگان و نحو گذاشیته نعییشیود و تایاو مییان
ساتتهای واژگانی و ساتتهای نحیوی تنهیا در مییزان پیچییدگی درونیی و نییز مشیتصبیودگی
صور

22

وامی آنهاست (گلدبرگ.)13 :1112 ،

صر ساتت به رابطۀ بین صور و معنی ساتتهای زبانی در سطح واژه میپردازد .بهبیاور بیوی
ااراو نظری صر ساتت ،ااراوبی مناسب برای تحلی های صرفی تواهد بود .انگیارۀ دسیتوری
یا صرفی مورد نظر ما ،فهرستی از واحدهای نعیادین غیرسیادهای اسیت کیه حاصی امتیزاج صیور –
معنی /نوش است و در حافظۀ هر ستنگویی ذتیره میشود کیه در آن واژههیا تنهیا از طرییی پیچییدگی
درونیشان از ساتتهای دستوری متعایز میشوند .این فهرست ،ساتتمند نیست و واحدهای نعیادین
مومود در آن بیشتر شبیه نوشاند تا فهرست .عناصر در این فهرسیت ازطرییی سلسیلهمراتیب تیوارثی
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الگوهای ععومی بههم مرتبط هستند (مایکلز 23و لعبرشیت .)123 :2993 ،21براسیاس ایین دییدگاه ،هیر
ساتت دارای برتی ویژگیهای معنایی ،کاربردی و نحوی متتص به تیود اسیت و ایین ویژگییهیا را
نعیتوان حاص قواعدی محدود و منظم دانست.
براساس این نظریه ،بررسی ساتتها تنها از مهت صوری یا معنایی کافی نیسیت و در ایین دسیتور،
الگوهای صرفی بهوسیلۀ طرحوارههای ساتتی تبیین میشوند .صر ساتت بیا واژههیا و سیاتتهیای
بزرگتر از واژه مانند هم رفتار کرده و درواق آنها را یا مانند یک مورد واژگانی ذتیرهشیده ییا عبیار
ذتیرهشده درنظر میگیرد (گلدبرگ.)212 :1119 ،
هد اصلی صر ساتت ارائۀ درکی بهتیر از رابطیۀ نحیو ،صیور  ،واژگیان و ویژگییهیای معنیایی
واژههای پیچیده است .این نظریه ااراوبی فراهم میکند که در آن تایاو هیا و اشیتراکا سیازههیای
سطح واژه و سازههای سطح گروه تبیین میشود .بوی ( )222 :1121میگوید:
«صر ساتت نظریهای از صر است که در آن واژهسازی بهوسیلۀ طرحواره21های (الگوهیای)
صرفی در درما متتل

از انتزاع در یک واژگان سلسلهمراتبی مورد بررسی قرار میگییرد] .در

صر ساتت[ الگوهای واژهسازی را میتوان بهعنوان طرحوارههایی انتزاعی درنظیر گرفیت کیه
33. conventional
34. specificity
35. inheritance hierarchy
36. A. Michaelis
37. K. Lambrecht,
38. schema
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مجعوعۀ واژههای غیر سادۀ مومود را با هعبستگی نظاممند میان صور و معنی تععیم میدهید.
این طرحوارهها مشتص میکنند که اگونه واژههای غیر سادۀ مدید میتوانند تلی شوند».

 -8-5واژگان ،طرحواره و زیرطرحواره 93در صرف ساخت

یکی از مااهیعی که در انگارۀ صر ساتت به آن پرداتته میشود ،واژگیان اسیت کیه دارای سیاتتاری
نظاممند و سلسلهمراتبی است .واژگان انبارهای از تعیام واژههیای سیاده ،واژههیای غییر سیاده بیا معنیای
قراردادی یا غیر عادی 21و واحدهای اندواژهای است .غیر عادیبودن برای یک ساتت زبیانی یعنیی آن
ساتت ویژگیهیایی غییر قابی پیشبینیی دارد کیه گویشیور بایید آن را فرابگییرد و بیه ذهین بسیپارد.
عبار های اندواژهای مجعوعهای از معلههای ثابت متشک از واژهها با معنای بنیادین نیستند ،بلکیه در
درمۀ ترکیبپذیری و انعطا پذیری نحوی متااو اند .مسئلۀ دیگر آنکه واژهها در واژگیان مزیرههیای
مجزا نیستند و اینگونه نیست که هر واژه مستو از دیگر واژهها در واژگیان ومیود داشیته باشید ،بلکیه
واژهها در شبکهای از روابط باهم ارتباط دارند.
از میان رویکردهای بررسی الگوهای واژهسازی ،پژوهش حاضر به رویکیرد طرحوارهبنییاد معطیو
است .تیشهای رویکردهای طرحوارهبنیاد دستیابی به تععیمها است ،نه تععیمهایی در سیطح قواعید،
بلکه تععیمهایی در سطح طرحوارۀ ساتتی .درحالیکه قواعد ،رویههایی متغیرند ،طرحوارههیا عناصیری
واحدمانند 22هسیتند کیه شیام شیکا 21هیای متنوعانید .بیه ایین ترتییب ،طرحوارههیا بیرای زاییایی،
تحلی پذیری و هعچنین تیقیت در واژهسازی درنظر گرفته شدهاند .طرحوارهها بهوسیلۀ روابط صیوری
و سلسلهمراتبی معنایی بههم مرتبط شیدهاند؛ شیبکۀ اندبعیدی از طرحوارههیا و زیرطرحوارههیا کیه در
سطوح متتل

مشتصبودگی مرتیب شیدهاند .طرحوارههیای مومیود در سیطوح پیایینتر ،اطیعیا ِ

طرحوارههای فراشعول 22یا باالدستی تود را بیه ار میبرنید .در موایسیه بیا رویکردهیای قاعیدهبنیاد،
انگارههای طرحوارهبنیاد بر برداشتی ک نگرانیه 22و غییر حیوزهای 22از دانیش زبیانی صیحه میگذارنید.
درحالیکه رویکردهای قاعدهبنیاد ،مرز محکعیی را بیین دسیتور و کیاربرد حای مییکننید ،انگارههیای
طرحوارهبنیاد با رویکردهای کاربردبنیاد 23سازگار هستند و فیر

میکننید کیه دانیش زبیانی از تجربیۀ
39. subschema
40. idiosyncratic
41. unit-like
42. slot
43. superordinate
44. holistic
45. non-modular
46. usage-based
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رویدادهای واقعی کاربردی در موقعیتهای امتعاعی پدیدار میشود (بوی.)39 :1122 ،
در این رویکرد مجعوعهای از دادهها براساس طرحوارههای انتزاعی فراگرفته میشوند .این فرایند کیه
واژههای مدید براساس طرحوارهها ساتته میشوند و نه قیاس ،وحد طرحواره 21نام دارد .ایون ایین
طرحوارهها به ارتباط بین واژهها وابستهاند ،این رویکرد درحویوت انگارهای شیبکهای 21اسیت کیه در آن
ماهوم شبکه ،نوش مهعی در فهمِ ارتباط مومود بین واژهها در واژگان ذهنی دارد .این نگاه ،هعچنین ،بیه
رویکرد انتزاعی 29نیز شهر دارد ،زیرا ابداع 21واژههای مدیید بیه انتزاعهیای بیین مجعوعیۀ واژههیای
مومود و صور واژهها در واژگان یک زبان بستگی دارد (بوی.)2-21 :1121 ،
در انگارۀ صر ساتت واژههای غیر ساده میتوانند بهمثابۀ ساتتهایی در سیطح واژه تلویی شیوند
که ساتتهای صرفی را نعونهسازی 22میکنند؛ بهعبار دیگر ،این سیاتتها نعونیههیایی هسیتند کیه
بهوسیلۀ طرحوارههیایی کیه تناظرهیای نظاممنید صیور  -معنیی را نشیان میدهنید ،پدیید مییآینید.
طرحوارههای ساتتی بتشی از واژگان سلسلهمراتبی با سطوح متااوتی از انتزاع را شک مییدهنید؛
[در این نظام سلسلهمراتبی] هر یک از واژههای غیر ساده کعترین میزان انتزاع را دارند .این ماهوم از
صر ما را قادر میسیازد تیا بیه تععیمهیایی دربیارۀ زیرمجعوعیههای واژۀ غییر سیاده دسیت ییابیم و
ویژگیهای ک نگرانۀ ساتتهای صیرفی را مشیتص کنییم (بیوی)112 :1122 ،؛ بیرای مثیال ،پسیوند
کنشگرساز «یَنده» در زبان فارسی مزء پسوندهای پربسامد است که به ستاک حال افعیال مییاسیبد و
حاص آن اسم است ،مانند دونده ،گوینده ،شنونده و . ...بدیهی است که براساس هعبستگی نظاممند بیین
صور

و معنیِ مجعوعهای از این اسیامی و فعی هیای متناظرشیان ،گویشیور زبیان فارسیی مییتوانید

طرحوارهای انتزاعی در ذهن تود بهومود آورد که براساس آن به تععیمسازی و تلی صاتهای مدیید

متناظر با این مات صور

 معنی بپردازد:]jانجامدهندۀ فع 1) [[V]i ˚ ande]Nj � [i

پیکان دو سر در این طرحواره بهمعنی ومود تناظر بین بازنعایی صوری و معنایی است کیه از طرییی
همنعایگی 21نشان داده میشود .این طرحواره ویژگییهیای مشیترک قابی پییشبینیی سیاتتی را نشیان
47. unification
48. network model
49. abstractive
50. coinage
51. instantiate
52. co-indexation
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میدهد که در یک سر پیکان ،یک متغیر (در اینجا فع ) و یک عندر ثابیت (در اینجیا پسیوند  )-andeو
در طر مواب آن معنایی قرار دارد که با مجعوعۀ این عناصر صوری متنیاظر اسیت؛ بنیابراین ،در قالیب
سازوکار صر ساتت این طرحواره اصطیحی ساتتی در سطح واژه تلوی میشود.
درواق  ،طرحوارهها نشاندهندۀ قدر تععیمسیازی در دسیتور هسیتند .کیاربران زبیان ،طیرحوارههیای
انتزاعی صرفی را هنگامی که با واژههای غیر ساده بهصور مکرر روبهرو میشوند ،بهدسیت مییآورنید.
رابطۀ بین یک طرحواره و مثالهای واقعی آن را میتوان از طرییی سیازوکارهای وراثیت پییشفیر

22

بهتوبی نشان داد:

شکل ( .)8درخت وراثت پسوند ـَنده

براساس این ،طرحوارهها درواق الگوها یا قواعد صیرفی از واژههیای غیرسیاده هسیتند کیه حیداق
دارای دو بتش هستند :هعانطور که میحظه میشود بتش صوری این طرحواره مشیتع بیر عندیری
ثابت ) (Vاست که میتواند تکواژ یا واژه باشد و عندیری متغییر کیه ازطرییی آن مییتیوان بیهصیور ِ
واژههای غیر سادۀ مدید دست یافت .ایینگونیه طیرحوارههیا ،بتشیی از واژگیان سلسیلهمراتبیی را بیا
تععیمهایی در سطوح متتل

انتزاع شک میدهند و مشتدههیای میام واژههیای غیرسیاده را کیه از

سازههایشان اشتواقناپذیرند ،بررسی میکند.
با انین برداشتی از ماهوم طرحواره ،میتوان گات طرحوارههای صرفی سه کیارکرد دارنید :نتسیت
آنکه ویژگیهای قاب پیشبینی واژههای غیر سادۀ مومود را بیان مییکننید؛ دوم اینکیه تعییین مییکننید
اگونه واژههای مدید میتوانند بهومود آیند (مکندا  )322 :2912 ،22و سوم اینکه بیه واژگیان ذهنیی
ساتتار میبتشند؛ زیرا کلعا مرکب فهرست بدون سیاتتاری نیسیتند ،بلکیه بیه زیرشیاتههیا توسییم
میشوند (لنگکر.)221 :2911 ،22
 -9تحلیل دادهها
هعانطور که گاته شد ،در افعال پیشوندی افزودن پیشوندها به افعال ،معنی آنها را متحیول مییکنید کیه
53. default inheritance
54. R. Jackendoff
55. R. Langacker
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این تحول از دیرباز ،گاه با محدودشدن معنی و گاه با گسترش و تغییر معنی هعراه بوده اسیت (رضیایتی
کیشهتاله و دیان .)11 :2211 ،افعال پیشوندی حاص کنارهمآیی پیشیوندهای قاموسیی و فعی سیادهای
هستند که پ

از آنها میآید .پیشوندهای قاموسی پیشوندهایی هستند که بیه فعی متدی مییشیوند و

باعا تغییر معنایی فع میگردند (نات تانلری .)22 :2212 ،این پیشوندها طبوۀ کلعه را تغییر نعیدهنید
و در دستور نوشی ندارند (نغزگوی کهن .)2 :2211 ،مهمتیرین پیشیوندهای فعلییِ زبیان فارسیی کیه در

پژوهش حاضر بررسی میشوند ،عبار اند از باز ،-بر ،-پ  ،-پیش ،-در ،-فرا ،-فرو ،-ور.-
پیشوندهای فعلی زبان فارسی با قرارگرفتن در کنار فع ساده ،گاه باعیا تغیییر معنیی و گیاه سیبب
اضافهشدن معنایی دیگر به آن میشوند و گاه نیز اصیً تغییری در معنی آن ایجاد نعیکنند .در ادامیۀ ایین
پژوهش به هر کدام از پیشوندهای فعلی در ترکیب آنها بیا فعی سیاده پرداتتیه مییشیود .ابتیدا افعیال
مومود در پیکره با تومه به بسامد آنها (از بیشترین به کعتیرین) فهرسیت مییشیود و بسیامد هرییک از
افعال در پیکرۀ مورد نظر درون پرانتز و درمواب هریک نشان داده میشیود .معنیای هرکیدام از افعیال ،از
فرهنگهای معتبر نظیر فرهنگ مام ستن (انوری ،)2212 ،لغتنامۀ دهتدا ( )2222و ...بهدسیت آمیده
است؛ سپ

هریک از آنها در قالب انگارۀ صر ساتت تحلی میشود؛ سعی بیر آن اسیت کیه بیرای

هرکدام از آنها طرحوارهای ارائه شود.

 -8-9پیشوند باز-
در فرهنگ بزرگ ستن ( )2212برای پیشوند باز -اینگونه آمده است« :مزء پیشین بعضی از افعال ،کیه
اغلب بهمعنی دوباره ،مجدداً ،ازنو ،یا برای تأکید میآید ».با تومه به آنچه در فرهنگهیای فارسیی میورد
استااده در این پژوهش آمده ،تعداد فع هایی که با پیشوند باز آغاز میشوند 32 ،فعی اسیت کیه از ایین
مجعوعه ،تنها نوزده مورد از آنها در پیکرۀ مورد نظر ما مومود است .این نوزده فع را هعراه بیا بسیامد
وقوع هریک در زیر مشاهده میکنید:
• بازگشتن ( ،)22بازگرفتن ( ،)12بازداشتن ( ،)11بازفرسیتادن ( ،)21بازگردانیدن ( ،)21بازییافتن (،)22

بازایستادن ( ،)9بازآفریدن ( ،)1بازتواندن ( ،)1بازرساندن ( ،)1بازستاندن ( ،)1بازشیعردن ( ،)1بازمانیدن
( ،)9بازنعایاندن ( ،)1بازآمدن ( ، ،)1بازپرسیدن ( ،)1بازتابیدن ( ،)2بازنگریستن ( ،)2بازگاتن (.)2
با تومه به معنای پیشوند باز -در هریک از این فع ها ،میتوان آنها را به سه دسته به شرح زییر توسییم
کرد:
ال ) دستۀ اول فع هایی هستند که در آنها پیشوند باز -برای تأکید بیر انجیام فعی ییا تکیرار آن آمیده
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است .این فع ها عبار اند از :بازتواندن ،بازرساندن ،بیازگاتن ،بازنگریسیتن .طیرحوارۀ ایین افعیال بیه
صور

زیر است:
]jانجام مؤکد یا تکراری فع 2) [b�z- [V]i]j � [23i

) فع های دستۀ دوم افعالی هستند که پیشوند باز -در آنها بهمعنیی پی

و عویب اسیت و در آنهیا

نوعی مهت رو به عوب (زمانی یا مکانی) دیده میشود .این افعال عبار اند از بازسیتاندن ،بازفرسیتادن،
بازگرفتن ،بازآمدن ،بازگرداندن ،بازگشتن .طرحوارۀ زیر نشاندهندۀ مات صور و معنیی در ایینگونیه
افعال است:
]21jانجام رو به عوب (مکانی یا زمانی) فع 3) [b�z - [V]i]j � [i

ج) گروه سوم افعالی هستند که در آنها پیشوند باز -بهمعنی انجام دوبارۀ فع است ،فع هیای بازییافتن،
بازآفریدن و بازتابیدن است؛ بنابراین در این ترکیب فعلی ،بهنوعی نویش قییدی بیازی مییکنید .در ایین
فع ها ،درواق با اضافهشدن پیشوند ،معنی فع ساده دگرگون نعیشود ،بلکیه ییک معنیی بیه آن اضیافه
میشود که هعان معنی دوباره است .طرحوارۀ این فع ها را میتوان بهصور

زیر ارائه داد:

]21jانجام دوباره یا تکراری فع 4) [b�z - [V]i]j � [i

در این میان ،تنها فع بازگشتن است که در آن معنای پیشوند باز -قاب تاکیک از فع نیسیت؛ بیههعیین
دلی بهنظر میرسد هیچیک از طرحوارههای پیشگاته شام این فع نعیشیود و در حیال حاضیر اهی
زبان با این فع هعچون یک فع ساده رفتار میکنند؛ بهعبار دیگر ،گیویی ایین فعی بیهنیوعی دایار
واژگانیشدگی شده است .بهنظر میرسد یکی از دالی اصلی این فرایند این باشد که در میان فعی هیایی
که با پیشوند باز -آغاز میشوند ،این فع دارای بیشترین کاربرد و باالترین بسامد است .با تومه به آنچیه
گاته شد ،میتوان درتت توار

زیر را برای این افعال درنظر گرفت:

شکل ( .)5درخت توارث پیشوند باز-

56. TO Vi IMPRESSIVELY OR RECURSIVELY
57. TO Vi BACKWARD
58. TO Vi AGAIN OR REPETITIVE ACTION OF Vi
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هعانطور که میحظه میشود ،باومود اینکه که یک صور با ایین پیشیوند دارییم ،بیا سیه معنیای
متااو

روبهرو هستیم.

 -5-9پیشوند بر-
در تعری

پیشوند بر -در فرهنگ بزرگ ستن ( )2212آمده است« :بر سر فع میآید و مععیوالً ماهیوم

مدیدی به آن اضافه میکند ».با تومه به فرهنگهای مورد استااده در این پژوهش ،تعداد فعی هیایی کیه
با پیشوند بر -آغاز میشوند 91 ،مورد است که تنها  11مورد از آنها در پیکرۀ میورد بررسیی میا ومیود
دارد .این واقعیت نشان میدهد که بسیاری از این افعال کاربرد تود را از دست دادهانید و تنهیا در متیون
تاریتی یافت میشوند؛ لذا از آنجا که در این پژوهش بررسی تیاریتی و درزمیانی میورد نظیر نیسیت و
دادهها فوط از منظر همزمانی مورد تومه هستند ،آن افعال از تحلی دادهها حذ شدهاند .بسیاری از ایین
 11مورد ،کاربرد فراوانی یافتهاند و بهدلی هعین کاربرد فراوان ،داار اندمعنایی شدهاند و بههعین دلیی
از تحلی حذ شده و تنها دوازده مورد از آنها باقی ماند .در زیر افعیال پرکیاربرد و مومیود در پیکیره
بهترتیب بسامد از بیشترین به کعترین مشاهده میشود:
• برگزیییدن ( ،)12برافراشییتن ( ،)23برکنییدن ( ،)21برافییروتتن ( ،)9برمهیییدن ( ،)3برافشییاندن (،)1
برنشستن ( ،)3برنشاندن ( ،)3برافکندن ( ،)3برتاباندن ( ،)3برتنیدن ( ،)2بربستن (.)2
پیشوند بر -که بهمثابۀ حر اضافه نیز کاربرد دارد ،تود دارای بیست معنی متااو امیا میرتبط اسیت و
از این رو تشتیص اینکه اه تغییر معنایی در فع ایجاد میکند ،بسیار دشیوار اسیت .درواقی  ،در افعیال
پیشوندی برداشت این معانی اندان راحت بهنظر نعیرسد و گویا معنی آن بیا فعی سیادهای کیه بیا آن
هعراه میشود ،آمیتته شده و واحدی واژگانی را تشکی میدهد .با ایین حیال ،ایین افعیال را مییتیوان
ازنظر معنایی به دو دسته توسیم کرد:
ال ) افعالی که پیشوند بر -در آنها بهمعنی رویِ ایزی ،باالیِ ایزی است که عبار انید از :برنشسیتن،
برنشاندن ،برافراشتن .طرحوارۀ زیر نعایانگر انین برداشتی از این فع پیشوندی است:
 ]29jانجام فع  iبر /روی (ایزی)[ � 5) [bar- [V]i]j

) افعالی که پ

از اضافهشدن پیشوند به آنها ،در معنیشان دگرگونی رخ نعیدهد؛ بهبیانی آشیکارتر،

معنای فع ساده حا میشود ،اما با افزودهشدن بر ،-گویی فع با شد بیشتری انجیام مییشیود .ایین
59. TO Vi ON/UPON SOMETHING
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افعال عبار اند از :برآشاتن ،برافروتتن ،برافشاندن ،برتنیدن ،برمهیدن ،برگزیدن ،31برکنیدن ،برگذشیتن.
برای این افعال میتوان طرحوارۀ زیر را ارائه داد:
]32jانجام فع  iبا شد یا با درمۀ باالتر[ � 6) [bar- [V]i]j

طرحوارۀ کلیای که در درتت وراثت برای افعال پیشیوندی هعیراه بیا پیشیوند بیر -درنظیر مییگییریم
بهصور

زیر است:

شکل ( .)9درخت توارث پیشوند بر-

 -9-9پیشوند پس-
تعداد افعالی که با پیشوند پ  -آغاز میشوند ،در فرهنگ ستن ( ،)2212اهیارده میورد اسیت کیه نُیه
مورد از آنها در پیکیرۀ میورد نظیر مومیود اسیت .ایین افعیال در زییر بیهترتییب از پربسیامدترین بیه
کمبسامدترین فهرست شدهاند:
• پ رفتن ( ،)21پ زدن ( ،)9پ آوردن ( ،)1پی کشییدن ( ،)1پی افتیادن ( ،)1پی فرسیتادن (،)1
پ دادن ( ،)2پ گرفتن ( ،)1پ آمدن (.)2
در این افعال پیشوند پ  -که بهتنهایی نوش اسعی ،صاتی و حر اضیافهای نییز دارد ،دگرگیونیای در
معنی اصلی فع ساده ایجاد نکرده و تنها معنایی به آن اضافه میکند .از این نظر ،اسیتثنائی در ایین افعیال
دیده نشد و بسامد کاربرد آنهیا نییز در پیکیره زییاد نبیود .حتیی ازنظیر نحیوی نییز تغیییری در تعیداد
موضوعهای فع رخ نعیدهد؛ اما از نظر گذرایی 31میتوان آنها را به دو دسته توسیم کرد:
ال ) از این افعال ،فع های پ آمدن و پ رفتن ناگذرا 32هستند که بهنظر میرسید ایین ناگیذرایی را از
فع ساده به ار بردهاند .پیشوند پ  -در این افعال بهمعنیی عویب و پشیت اسیت .طیرحوارۀ زییر را
 -31فع گزیدن در فرهنگ ستن نیز بهمعنی انتتا کردن است .از این مهت است که پیشوند را در ایین فعی تأکییدی درنظیر
گرفتهایم.
61. TO Vi INTENSELY OR IN EXTREME DEGREE
62. transitivity
63. intransitive

بررسی افعال پیشوندی در زبان فارسی ازمنظر صر ساتت 21/

میتوان برای این افعال ارائه داد:
]32jانجام رو به عوب فع 7) [pas- [V]i]j � [i

) بهغیر از افعال مورد اشاره در قسعت (ال ) بویۀ افعال گذرا هستند و بهنوعی معنای سیببی در تیود
دارند .طرحوارۀ آنها بهصور

زیر است:
]32jانجام فع ( iتوسط کسی یا ایزی) رو به عوب[ � 8) [pas- [V]i]j

طرحوارۀ کلی این افعال و درتت توار

آن بهصور

زیر است:

شکل ( .)4درخت توارث پیشوند پس-

 -9-4پیشوند پیش-
تعداد فع هایی که با پیشوند پیش -آغاز میشوند ،بسیار محدود و بسامد کاربرد آنها نیز پایین است .بیا
این حال اون در پیکرۀ مورد بررسی ما ومود داشتند ،به تحلی آنها تواهیم پرداتت .تعداد این افعیال
در فرهنگ ستن اهارده مورد بود که تنها پنج مورد از آنها در پیکره ومود داشت که شام میوارد زییر
هستند:
• پیشآمدن ( ،)11پیشگرفتن ( ،)21پیشآوردن ( ،)3پیشتواندن ( ،)1پیشکشیدن (.)2
پیشوند پیش -بهمعنی ملو و روبهرو است که اغلیب در معنیی اصیلی فعی سیاده دگرگیونیای ایجیاد
نعیکند ،بلکه تنها معنایی به آن اضافه میکند .طیرحوارۀ زییر را بیرای ایین نیوع فعی پیشیوندی ارائیه
میدهیم:
�9) [pi
]33jانجام فع  iرو به ملو[ � - [V]i]j

اما از میان این افعال ،فع پیشآمدن افزون بر حا معنی اصلی تود ،در آن بیا دگرگیونی معنیایی فعی
ساده روبهرو هستیم ،که بهمعنی رخدادن است و معنای پیش -در این فع از فعی سیاده میدا نیسیت و
درواق بهصور یک واژۀ تثبیتشده در ذهن اه زبان ذتیره شده است؛ بنابراین طیرحوارۀ بیاال بیرای
64. TO Vi BACKWARD
65. TO Vi SOMETHING OR SOMEBODY BACK
66. TO Vi SOMETHING FRONT

 /84فصلنامة مطالعات زبانها و گویشهای غرب ایران ،سال هفتم ،شمارة  ،52تابستان 8934

این فعل صدق نمیکند .برای این فعل میتوان زیرطرحوارة زیر را ارائه داد:
�10) [pi
]67jاتّفاقافتادن[ � - [�madan]Vi]j

درخت توارث زیر دربرگیرندة تمام افعال باال و زیرطرحوارههای آنها است:

شکل ( .)5درخت توارث پیشوند پیش-

 -5-3پیشوند در-
حرف اضافة در دارای معانی متفاوتی استت کته معنتی سترنمون 64آن درون و داختل استت و در زبتان
فارسی نقش پیشوندی نیز دارد .این پیشوند در ترکیت

بتا برختی از فعتلهتای ستاده ،فعتل پیشتوندی

میسازد .تعداد افعالی که پیش از آنها پیشوند در -آمده استت ،در فرهنت

ست ن بتیش از صتد متورد

است که تعداد چهارده مورد از آنها در پیکرة مورد بررسی ما وجود دارد کته بتهترتیت

از بیشتترین بته

کمترین بسامد فهرست شدهاند:
• درآوردن ( ،)22دریتتافتن ( ،)99درافتتتادن ( ،)87دررفتتتن ( ،)82درگذشتتتن ( ،)89درگتترفتن (،)88

درماندن ( ،)3درکشیدن ( ،)3درانداختن ( ،)4درآوی تن ( ،)4درنوردیدن ( ،)7درآمی تتن ( ،)7درافکنتدن
( ،)7دررسیدن.
با دقّت در دادههای باال ،دو گونه پیشوند در -مالحظه میشود:
الف) افعالی که پس از اضافهشدن پیشوند در ظرفیت نحوی آنها تغییر رخ میدهد؛ به این معنتی کته یتا
از تعداد موضوعهای فعل کاسته میشود و یا به تعداد آنها اضافه میشود .این افعال عبارتاند از:
• درافتادن ،درگرفتن ،درانداختن ،درافکندن.
برای این افعال میتوان طرحوارة زیر را ارائه داد:
11) [dar- [V]i]j � [SEM]j
67. TO HAPPEN
68. prototype

بررسی افعال پیشوندی در زبان فارسی ازمنظر صر ساتت 29/

(در مایی که ساتتار موضوعی فع اصلی با فع پیشوندی متااو
) افعالی که پ

است)39.

از اضافهشدن پیشوند در -به آنها تغییری در ظرفیت نحویشان ایجاد نعیشیود؛ البتیه

تغییر در ظرفیت نحوی بهمعنی تغییر در تعداد آنهاست و نه نیوع آنهیا؛ زییرا در برتیی میوارد ،تعیداد
موضوعهای فع تغییر نعیکند ،اما نوع آنها تغییر میکند .این افعال عبار اند از:
• درآوردن ،درییافتن ،دررفیتن ،درگذشیتن ،درمانیدن ،درکشییدن ،درنوردییدن ،درآمیتیتن ،دررسییدن،
درآویتتن.
طرحوارۀ این گروه از افعال پیشوندی نیز بهصور

زیر است:
12) [dar- [V]i] j � [SEM]j

(در مایی که ساتتار موضوعی فع اصلی با فع پیشوندی یکسان است)11.
از نظر معنایی نیز این افعال به دو زیرشاته توسیم میشوند:
ال ) افعالی که پ

از اضافهشدن پیشوند به آنها با تغیییر معنیا در فعی سیاده روبیهرو هسیتیم؛ ماننید

درآوردن ،درافتادن ،دررفتن ،درگذشتن ،درگرفتن ،درکشیدن ،درانداتتن ،درآویتتن ،درافکندن.
با این وص  ،برای این گروه از افعال طرحوارۀ زیر را میتوان ارائه داد:
13) [dar- [V]i]j � [SEM]j

(در مایی که معنی فع اصلی در درون فع پیشوندی تغییر میکند)12.
) افعالی که پ

از اضافهشدن پیشوند ،تغییری در معنای فع ساده ایجاد نعیشیود؛ ماننید درآمیتیتن،

درنوردیدن ،دررسیدن.
طرحوارۀ این افعال نیز بهصور

زیر است:
14) [dar- [V]i]j � [SEM]i

(در مایی که معنی فع اصلی درون فع پیشوندی تغییر نعیکند)11.
از میان افعالی که بیا پیشیوند در -آغیاز مییشیوند ،دو فعی درآوردن و درییافتن امیروزه دارای بسیامد
کاربردی باالیی هستند .در مورد فع دریافتن میتوان گات این فع نیز در رونید واژگیانیشیدگی قیرار
گرفته و بهسعتی میرود که اه زبان آن را هعچون فعلی ساده تلوی میکنند ،زییرا فعی سیادۀ آن یعنیی
69. where the argument structure of Vi is not the same as the argument structure of Vj
70. where the number of argument of Vi is the same as the number of argument of Vj
71. where the meaning of Vi is changed in Vj
72. where the meaning of Vi is permanent in Vj
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یافتن در گاتار زورمره کاربرد محدودی دارد .با تومه به آنچه گاتیه شید ،بیرای ایین پیشیوند مییتیوان
درتت توار

زیر را ارائه داد:

شکل ( .)6درخت توارث پیشوند در-

 -6-9پیشوند فرا-
پیشوند فرا -که بهمثابۀ اسم نیز کاربرد دارد ،بهمعنی باال ،فیوق و میاورا اسیت .در تعریی

ایین میزء در

فرهنگ ستن اینگونه آمده است :مزء پیشین برتی از افعال است ،که مععوالً بهمای یا بهمعنیی بیی ،بیر
و مانند آنها بهکار گرفته میشود .تعداد افعالی که با این پیشوند ساتته میشیوند ،در فرهنیگ سیتن 12
مورد بود ،اما در پیکره ،به سه فع محدود است:
• فراگرفتن ( ،)21فراتواندن ( ،)23فرارسیدن (.)22
گاهی معنای پیشوند در افعال پیشوندی انان تغییر مییابد که تیش برای یافتن یک معنا بیرای صیور
مشترک آنها ،بیهوده بهنظر میرسد؛ برای مثال در فع فرارسیدن که بهمعنیی نزدییکشیدن اسیت ،ایین
پیشوند دیگر بهمعنی فوق و ورا یا بی یا بر نیست و درواق در کنار فع است که معنی مییابید؛ بنیابراین،
معنای ترکیبی 12ندارد و معنی آن بهصور قراردادیشده 12است؛ هعچنین فعی فراگیرفتن تیود دارای
اندین معنی متااو است که هیچگونه ارتباطی با یکدیگر ندارند .این معیانی عبیار انید از :ییادگرفتن،
تدر کردن» و دربرگرفتن؛ از هعین روی دارای مدت مداگانه هسیتند و بیا تومیه بیه بافیت ،نیوع و
تعداد موضوعها ،معنای آن مشتص میشود؛ بنابراین ،هرکدام از این افعیال دارای طیرحوارۀ مداگانیهای
هستند که با تومه به اینکه هرکدام معانی متااوتی دارند ،دارای زیرطیرحوارههیای متعیددی نییز هسیتند؛
برای مثال زیرطرحوارههای زیر را برای فع فراگرفتن میتوان ارائه داد:
73. compositional
74. conventionalized

بررسی افعال پیشوندی در زبان فارسی ازمنظر صر ساتت 22/

�[ 15) [far�-
]12jیادگرفتن[ � ereftan]Vi]j
�[ 16) [far�-
]13jتدر کردن[ � ereftan]Vi]j
�[ 17) [far�-
]11jدربرگرفتن[ � ereftan]Vi]Vj

حال میتوانیم برای این ساتت ،طرحوارۀ کلی زیر را ارائه دهیم:
�[ 18) [far�-
ereftan]Vi]j � [SEM]j

طرحوارۀ فع فراتواندن نیز بهصور

زیر است:
]11jدعو کردن[ � 19) [far- [ndan]Vi]j

البته برای فع فرارسیدن نیز میتوان طرحوارۀ زیر را ارائه داد:
] 19jنزدیکشدن (زمانی تاص)[ � 20) [far- [residan]Vi ]j

حال ،میتوانیم هعۀ این طرحوارهها را بهصور

درتت توار

زیر نشان دهیم:

شکل ( .)7درخت توارث پیشوند فرا-

 -7-9پیشوند فرو-
پیشوند فرو -تنها نوش پیشوندی دارد و پیش از اسم ،فع و صات قرار میگییرد و در هعیۀ آنهیا ییک
معنی مشترک دارد که آن پایین ،تحت و زیر است .معنی این پیشوند بهنوعی نشیاندهنیدۀ سیو و مهیت
کنشی است که بهوسیلۀ فع رمزگذاری میشود .افعال مومود با این پیشیوند بیهشیرح زییر هسیتند کیه
75. TO LEARN
76. TO OCCUPY
77. TO ENCOMPASS
78. TO SUMMON
79. TO APPROACH
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تعداد آنها در فرهنگ ستن  21مورد و در پیکرۀ مورد نظر ما بیست مورد است:
• فرورفتن ( ،)22فروبردن ( ،)29فروکیردن ( ،)23فروبسیتن ( ،)22فیروریتتن ( ،)22فرونشیاندن (،)21
فروتییوردن ( ،)22فروکوبیییدن ( ،)22فرونهییادن ( ،)21فروکشیییدن ( ،)21فروآمییدن ،فروشکسییتن (،)9

فروافکندن ( ،)1فرودادن ( ،)1فروگرفتن ( ،)1فروماندن ( ،)1فرونشانیدن ( ،)1فرونشستن ( ،)1فروافتیادن
( ،)1فروکوفتن (.)2
در این افعال ،اضافهشدن پیشوند فرو ،-سبب اضافهشدن یک معنی به فع اصلی شده است:
]11jانجام فع (برروی کسی یا ایزی) بهسعت پایین[ � 21) [foru [V]i]j

 -1-9پیشوند ور-
این پیشوند بهمثابۀ حر اضافه نیز کاربرد دارد و بهمعنی طر  ،مانیب و سیو اسیت ،امیا موابی آن در
فرهنگ ستن بهمنزلۀ پیشوند اینگونه آمده است« :مزء پیشین برتی از کلعههای مرکیب بیهمعنیی بیر».
اهبسا پیشوند بر -در گذر زمان داار تغییر شده است و به ور تبدی شده است .تعداد فع هایی کیه بیا
این پیشوند آغاز میشوند بسیار کم است (تنها سه نعونه) و بهنظر میرسید بیه تعیداد آنهیا نییز اضیافه
نعیشود ،به این معنی که فهرست بستهای از اینگونه افعال ومود دارد و زایایی در ترکیب ایین پیشیوند
با فع دیده نعیشود .این افعال عبار اند از:
• ورافتادن ( ،)9ورآمدن ( ،)1وررفتن (.)1
فع ورافتادن بهمعنی ازمدافتادن و منسوخشدن است که طرحوارۀ آن بهصور

زیر است:

]12jازمدافتادن[ � 22) [var- [oft�dan]Vi]j

فع ورآمدن بهمعنی تتعیرکردن /شدن و بادکردن تعیر است .طرحوارۀ زیر مربوط به این فع است:
 ]11jبادکردن (تعیر)[ � 23) [var- [�madan]Vi]j

فع وررفتن نیز بهمعنی با ایزی تود را مشغولکردن است .طرحوارۀ زیر را مییتیوان بیرای ایین فعی
ارائه داد:
]12jبا ایزی تود را مشغولکردن[ � 24) [var- [raftan]Vi]j
80. TO Vi SOMETHING OR SOMEONE DOWNWARDS
81. TO BE OUT OF DATE
82. TO FERMENT
83. TO PLAY WITH SOMETHING R SOMEONE

بررسی افعال پیشوندی در زبان فارسی ازمنظر صر ساتت 22/

بنابراین ،برای زیرطرحوارههای باال ،درتت توار

زیر ارائه میشود:

شکل ( .)1درخت توارث پیشوند ور-

 -4نتیجهگیری
در این پژوهش بیه بررسیی انیواع پیشیوندهای فعلیی در زبیان فارسیی پرداتتیه شید .بررسیی معنیای
صور های متتل

افعال پیشوندی نشان مییدهید کیه ایین افعیال در بسییاری از میوارد دارای معنیای

ترکیبپذیر نیستند؛ حتی گاهی انان معنی پیشوند و مزء فعلی با هم آمیتته میشود که گویی دیگیر بیا
فع پیشوندی روبهرو نیستیم و پیشوند با فع  ،یک مزء را تشکی میدهد .انین رفتاری از سیوی ایین
افعال بیش از هرایز نعایانگر پیوند ناگسستنی معنیشناسی و صر است .هعین ارتباط دوسیویه سیبب
میشود یک صور  ،گاه معانی متااوتی را برانگیزد .با تومه بیه ایین واقعییت و بیا درنظرگیرفتن انیواع
معانی افعال پیشوندی ،میتوان طرحوارۀ زیر را برای افعال پیشوند زبان فارسی درنظر گرفت:

شکل ( .)3درخت توارث پیشوندهای فعلی در زبان فارسی

باید درنظر داشت که این طرحواره شام موارد اصطیحی نعیشود ،اون هعانطور که اشیاره شید،
این موارد واژگانی شدهاند و در واژگان ذهنی بهصور واژهای ساده ذتیره شدهاند .این طیرحواره تیود
شاهدی بر این مدعا است که فع های پیشوندی تعامیاً عبیاراتی اصیطیحی نیسیتند ،زییرا معنیای قابی
پیشبینی دارند و عناصری کامیً صرفی نیز نیستند ،اون امزاء ثابتی دارند و به فهرسیت بسیتهای تعلیی
دارند که زایا نیست ،زیرا بهنظر میرسد تعداد افعال پیشوندی ثابیت اسیت و امیروزه نییز کیاربرد تعیداد
زیادی از آنها ،بهطور اشعگیری کاهش یافته است.
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