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كمال روحاني
كاكارشرشنناسسارارشدشدز زبابانن

ف فارارسيسي ا ادبدب وو
يپيرارانشنشهرهر

((سطسطححدودو ح حوزوزه)ه)

چكيده
از مشكالتى كه دبيران محترم ادبيات فارسى در تدريس با آن 
مواجه اند، فعل مركب، چگونگى تدريس و راه هاى تشخيص آن 
از فعل ساده است. از آن جا كه در زبان فارسى گاهى افعالى ساده  
ــزء به وجود مى آيند و يكى از جزءهاى آن ها نقش  نيز از دو ج
مفعولى،  متممى يا مسندى به خود مى گيرد، فعل مركب دچار 
التباس شده و اغلب تشخيص دادن آن از فعل ساده دشوار است. 
ــكل  ــا همكاران محترم را با مش اين امر دانش آموزان و چه بس
ــوارى تدريس و تفهيم اين افعال مواجه  تشخيص دادن يا دش

مى سازد.
در اين مقاله، نويسنده سعى كرده است فعل مركب را از جوانب 
مختلف بكاود و ديدگاه صائب استادان ادبيات را ذكر كند و عالوه 
ــى مقطع  بر جمع بندى ديدگاه مولّفان محترم كتب زبان فارس
ــطه، با ارائة راه كارهايى شيوه هاى مختلف تشخيص فعل  متوّس

مركب از ديگر افعالـ  مخصوصاً فعل سادهـ  را نشان دهد.

كليد واژه ها:
ساختمان فعل، فعل مركب، همكرد، جزء صرفى، جزء غيرصرفى، 

تشخيص فعل مركب.

ــه گروه عمدة ساده، پيشوندى  ــى به س فعل در زبان فارس
ــت (وحيديان، عمرانى، 1382:  ــده اس ــيم ش و مركب تقس
61ـ60). گرچه استادان بزرگوار ديگرى در تقسيم بندى خود 
ــده اند اّما همگى، گروه هاى  به كم تر يا بيش تر از آن قائل ش
فعلى باال را ذكر كرده و اختالف موجود بيش تر مربوط به نوع 

تقسيم بندى است؛ يعنى گروهى ساختمان فعل را ريزتر مورد 
مّداقه قرار داده و برخى كلّى تر به حيطة فعل نگريسته يا در 

بخشى ديگر به آن نوع متمايز پرداخته اند.1
پيش از اين كه به اصل موضوع بپردازيم، الزم است تعاريفى 
ــتادان ادبيات بياوريم و وجوه  ــل مركب را از نظرگاه اس از فع
اشتراك آن تعاريف را برشماريم تا به كنه مطلب دست يابيم.

تعاريفى از فعل مركب
الف: فعل مركب، فعلى است متشّكل از فعلى بسيط با يك 
پيشاوند يا از يك اسم يا فعلى در حكم پيشاوند و به عبارت 
ديگر، فعلى است متشكل از دو لفظ داراى يك مفهوم؛ مانند، 

طلب كرد (خيام پور، 1373: 69).
ب: اصطالح فعل مركب را به افعالى اطالق مى كنيم كه از 
ــتقل تركيب يافته اند؛ كلمة اول، اسم يا صفت  دو كلمة مس
ــت كه صرف  ــت و تغيير نمى پذيرد و كلمة دوم فعلى اس اس
ــم. اطالق فعل مركب به  ــود و آن را همكرد مى خواني مى ش
اين گونه كلمات از آن جهت است كه از مجموع آن ها معنى 

واحدى دريافت مى شود. (خانلرى، 1373: 49)
پ: فعل مركب، فعلى است كه از يك كلمه يا يك فعل ساده 
ساخته مى شود و مجموعاً معنى واحدى را مى رساند؛ مانند، 

تأسف خوردن،  دستور دادن (انورى و گيوى، 1375: 270).
ــازة نحوى تشكيل مى شود؛  پايه و  ت: فعل مركب از دو س

عنصر فعلى؛ مانند، صلح كرده اند. (مشكوه ًْالدينى، 1379: 133)
ث: فعل مركب فعلى است كه ساختمان لفظى آن از دو جزء 
مستقل، تركيب يافته  است؛ يك جزء اسمى يا صفتى كه در 



آغاز آن است و ديگرى كه فعل مستقل است اّما در كل از هر 
دوى آن ها معنى واحدى اراده مى شود. (سلطانى، 1376: 120)

ج: فعل مركب از دو قسمت كامًال  متفاوت تشكيل مى شود؛ 
يكى جز فعلى كه هستة فعل مركب يا گروه فعلى است و آن را 
«فعل ياور» مى ناميم، ديگر جزء غير فعلى كه از كلمه يا نيمه 
كلمه يا گروه تشكيل مى شود و ما آن را «فعل يار» مى گوييم؛ 

مانند، كار كردن، از پا افتادن. (فرشيدورد، 1382: 413)
ــوندى يك يا چند تكواژ  ــاده يا پيش چ: اگر پيش از فعل س
مستقل بيايد و با آن تركيب شود، حاصل فعل مركب است. 

(خيام پور، همان: 69)
ح: فعل مركب به فعلى گفته مى شود كه از يك فعل همكرد، 
ــدن، بردن، دادن، زدن، گرفتن، درآوردن،  از قبيل: كردن، ش
ــم عام، صفت يا قيد ساخته  ــيدن و ... ، با يك اس آمدن، كش

شود؛ مانند، بد آوردن، رنج كشيدن (ارژنگ، 1381: 155).
ــده از فعل مركب، به دو وجه  با جمع بندى تعاريف ارائه ش
اشتراك مهم مى توان دست يافت؛ يكى اين كه فعل مركب از 
دو قسمت فعل ساده (همكرد يا جزء  صرفى) و يك كلمه يا 
تكواژ آزاد، به عنوان جزء غير صرفى، درست مى شود. ديگر 
ــى و جزء غيرصرفى يا به  ــه در فعل مركب، جزء صرف اين ك
ــخن ديگر، كلمه با همكرد در مجموع داراى يك مفهوم  س

و پيام اند.

تقسيم بندى فعل مركب
در يك تقسيم بندى كلى، فعل هاى مركب را مى توان به دو 

گروه عمده تقسيم كرد:

1. فعل هاى مركب با جزء صرفى يا همكرد
ــى يا فعل عمومى   در باب افعال مركب با همكردهاى فارس
ــتند كه با اسم يا صفت تركيب  مى توان گفت فعل هايى هس
شده اند از مجموع آن ها فعل مركب حاصل مى شود. مشخصة 
اين گونه افعال اين است كه معنى اصلى را از دست مى دهند و 
آن گاه معنى ثانوى پيدا مى كنند يا تنها به عنوان جزء صرفى 

به كار مى روند (خانلرى،  همان: 149).

مهم ترين جز ءهاى صرفى يا همكردها
جزء صرفى يا همكردها (افعال عمومى) كه در ساخت فعل 
مركب مؤثرند و بيش از اخوات خود كاربرد دارند،  عبارت اند 
از: آمدن، آوردن، ايستادن، بردن، بستن، پيوستن، خواستن، 
ــتن، ديدن،  رفتن، زدن، ساختن، شدن،  خوردن، دادن، داش

فرمودن، كردن، كشيدن، گرديدن، گردانيدن، گرفتن، گشتن، 
نمودن، نهادن، يافتن (خانلرى، همان: 67ـ  50).

ــوع كلمه تركيب  ــا با يك يا چند ن ــر يك از اين فعل ه ه
ــب در موارد مختلف  ــوند و معنى حاصل از اين تركي مى ش

گاهى متعدى و گاهى الزم است (همان: 50).

2. فعل هاى مركب 
به صورت عبارت فعلى يا عبارت هاى كنايى

در مورد عبارت هاى كنايى مرده يا عبارت هاى فعلى، تمامى 
اجزا روى هم يك مفهوم فعلى واحد دارد؛ براى مثال در عبارت 
«او از خواسته اش چشم پوشيد» يا عبارت «او هيچ وقت دست 
از پا خطا نمى كند»، چشم، دست، پا و سر، معنى حقيقى خود 
ــد را ارائه كرده اند كه  ــت داده، با هم يك معنى واح را از دس

همان صرف نظر كردن و اشتباه نكردن است.
 (وحيديان و عمرانى، همان: 61)

فعل مركب با جزء غيرصرفى و عبارت هاى كنايى
ــيدورد، فعل مركب با جزء غيرصرفى و  استاد خسرو فرش
ــاختمان به انواع زير تقسيم  عبارت هاى كنايى را از لحاظ س

كرده است: (فرشيدورد، همان: 414)
1. از اسم و فعل همكرد (ياور) كه خود انواعى دارد:

الف:  اسم، فاعل فعل همكرد (ياور) است: اتفاق افتادن.
ب: اسم مكمل فعل همكرد است: تعطيل كردن.

پ: اسم مفعول رايى فعل همكرد يا جزء صرفى است: دل بستن.
ت: اسم متمم قيدى يا مفعول با واسطة جزء صرفى يا همكرد 

است: زندان انداختن؛ يعنى به زندان انداختن.
ــم يا صفت به جاى موصوف و ضمير متصل و جزء  2. از اس

صرفى (فعل ياور): خوشش آمد، لجش گرفت.
ــمى و همكرد: از دست  ــم يا گروه اس 3. از حرف اضافه و اس

دادن، از پا افتادن.
4. از صفت اسنادى و فعل ياور (همكرد): گم شدن، پاك كردن.
5. از قيد و شبه قيد و جزء صرفى: فرار كردن،  وا پس زدن.

ــاب خاك  ــى: روى در نق ــازى و كناي ــب مج ــل مرك 6. فع
كشيدن.

7. فعل مركب عاميانه: جنس آب كردن.
8. از مضاف دستورى شده و مضاف اليه و فعل ياور (همكرد): 

مورد بحث قرار دادن، تحت فشار قرار گرفتن.
9. از نيمه كلمه و متمم آن و فعل ياور (همكرد): دست خوش 

اضطراب بودن.
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در باب افعال 
مركب با 

همكردهاى 
فارسى يا 

فعل عمومى  
مى توان گفت 

فعل هايى 
هستند كه با 
اسم يا صفت 

تركيب شده اند 
از مجموع آن ها 

فعل مركب 
حاصل مى شود

توجه به چند نكتة اساسى در تشخيص
ــخيص دادن فعل مركب، چند راه وجود دارد كه  براى تش
ــت اما پيش  ــك از آن ها در جاى خود مفيد و كارگشاس هري
ــى را به تأكيد يادآورى  ــيوه ها چند نكتة اساس از ذكر اين ش

مى كنيم.
1. توجه به فعل در زنجيرة جمله است؛ فعل را به طور مجرد 
ــى نكنيم. چه بسا فعلى در يك جمله  و خارج از جمله بررس
ــينى با  ــد و همان فعل در جملة ديگر در هم نش ــاده باش س
ــمار آيد. فعل ها تفاوت معنايى  اجزاى متفاوت،  مركب به ش
ــًال در جمله هاى  ــاب نمى آيند؛ مث دارند و يك فعل به حس
«دلم گرفت» و «احمد حقش را گرفت» «گرفت» جملة  اول 
ــدى «گذرا به مفعول و  ــذر و مركب» و در دو جملة بع «ناگ

ساده» است.
ــل، كاربرد طبقة  ــا مركب بودن فع ــاده بودن ي ــار س 2. معي
تحصيل كرده در زبان نوشتارى كتاب هاى درسى است؛ يعنى، 
ساخت مورد نظر بايد در عمل به كار رود و تنها كافى نيست 
ــه كار برود، مردم آن را مى فهمند. مثًال اگر  كه بگوييم اگر ب
جملة «على جشنى را ترتيب خوبى داد» گفته شود، معناى 

آن فهميده مى شود اًما در عمل كاربرد ندارد.
ــانه هاى لفظى (نقش نما) كه اهّميت زيادى  3. توّجه به نش
دارند و استثناپذير نيستند؛ براى مثال: نشانة «را» هميشه و 
ــى معيار امروز ـ نقش نماى مفعول  همه جا ـ در زبان فارس
است و معناى آن مورد نظر نيست. در جملة: پرستار كودك را 
غذا داد،  كودك مفعول اول جمله و غذا مفعول دوم آن است 
و جملة دو مفعولى شمرده مى شود. در اين جا ما نبايد بگوييم 
ــت: پرستار  «را» يعنى «به» و جمله در اصل چنين بوده اس
ــكل فعلى جمله  ــودك غذا داد. آن چه اهميت دارد، ش به ك
ــت. هم چنين، جملة «دلم  و قاطعيت نقش نماى مفعول اس
ــت» با جملة «احمد حقش را گرفت» يا «پليس دزد را  گرف
ــت» تفاوت دارد. در جملة اول، «گرفت» يعنى: غمگين  گرف
ــد. در جملة دوم «گرفت» يعنى به دست آورد. در جملة  ش

سوم «گرفت» يعنى دست گير كرد.

راه هاى تشخيص
1. در جمله هاى چهار جزئى مفعولىـ  متممى:

اگر پيش از فعل، اسم يا صفتى باشد كه نه مفعول است و نه 
متمم، قطعاً با جزء فعلى، يك فعل مركب به شمار مى آيد؛

مثال:
 احمد پول را از من قرض گرفت.

نهاد    مفعول  متمم  فعل مركب
تهمينه نام سهراب را براى پسرش انتخاب كرد.
نهاد    مفعول              متمم    فعل مركب

سارق پول ها را از بانك سرقت كرد.
                              فعل مركب

ــندى يا مفعولى  2. در جمله هاى چهار جزئى متممىـ  مس
مسندى:

اگر جزء غيرصرفى (پايه) نقش متمم يا مسند نداشته باشد، 
حتماً جزئى از فعل مركب است:

مردم از پوريايى ولى به عنوان پهلوان نام مى بردند.
نهاد   متمم  گروه حرف اضافه اى مسند فعل مركب

من او را عاقل گمان كرده ام.
نهاد مفعول مسند فعل مركب

3. عبارت هاى كنايى داراى فعل:
ــه امروزه، تك تك معانى خاصى  اجزاى اين گونه عبارت ها ك
ــت، هميشه   دارند كه با معناى كل عبارت كامًال متفاوت اس

مركب اند. 
او دست به عصا راه مى رود. (= احتياط مى كند)

نهاد   فعل مركب
جملة باال دو جزئى است.

او به من فخر مى فروشد. (= ناز مى كند يا غرور دارد)
نهاد متمم   فعل مركب

4. مفعول پذيرى:
اگر در جمله اى مفعول همراه با نشانة خود بيايد، فعِل داراى 

جزء اسمى يا صفتى حتماً مركب است:
احمد اين كتاب را مطالعه كرد.
                       فعل مركب

دزد، پول ها را سرقت كرد.
نهاد  مفعول    فعل مركب

در جملة دزد پول ها را به سرقت برد،  فعل جمله  ساده 
است و «به سرقت» متمم قيدى و قابل حذف است: دزد 

پول ها را برد.

5. هم  معنايى با «گرداند»:
ــد» عوض كنيم،  ــه را با «گردان ــر بتوانيم فعل يك جمل اگ
به طورى كه معناى جمله تغيير نكند، فعل حتماً ساده و جزء 
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چهچه بسسا فعلى 
كيك ج جمله  در 
ساده باشد وو
لعلد در  همان ف
جملة دديگر در 
همهم نششيننى باا
واوتت،   اجزجزاى متفتف
كركبببهبهش شممارر م
ف فععله هاا آيآيد.د.
تتفافاوتوت م معنعنايايىى
ددارارندند و و ي يكك
فعفعللبهبه ح حساسابب
نمنمى ى آيآيندند

پيش از آن «مسند» است. مثال:
شاعر، مجلس را گرم كرد. (=گرداند)

                     مسند
طوفان خانه ها را خراب كرد. (گرداند)

                     مسند
دشمن نقشه هاى ما را نقش بر آب ساخت. (=گرداند)

نهاد     مفعول          مسند          فعل ساده
موسى سحر جادوگران فرعون را باطل ساخت. (=گرداند)

نهاد            مفعول               مسند   فعل ساده

6. منفى ساختن فعل و افزودن «هيچ» و «ى» پيش و پس 
از جزء غير صرفى (پايه):

ــاده يا مركب بودن يك فعل ترديد داشتيم،  اگر باز هم در س
فعل را منفى مى كنيم و پيش و پس از پايه، «هيچ» و وابستة 
«ى» مى افزاييم. اگر جمله  معنا داشت، فعل حتماً ساده و در 

غير اين صورت مركب است. مثال:
احمد براى پيروزى خود كوشش كرد.

نهاد                          مفعول  فعل ساده
ممكن است بگوييد: «فعل» كوشش كرد، مركب است؛ زيرا 
مترادف با فعل «كوشش كرد» مركب است و مترادف با فعل 
«كوشيد» است كه خود ساده به حساب مى آيد اّما اين نظر، 
ــت نيست. هر فعلى كه يك مترادف ساده داشته باشد،  درس

ساده نيست.
جملة باال را منفى كنيم:

احمد براى پيروزى خود هيچ كوششى نكرد. (= انجام نداد)
                                  مفعول

ــم،  نمى توانيم بگوييم: من  ــة: من درس را ياد گرفت در جمل
درس را هيچ يادى نگرفتم.

ــته پذيرى) در  ــترش پذيرى (وابس مى بينيم كه مالك گس
ــود و بعد از «كوشش» وابستة «ى» آمده  اين جا ديده مى ش

است و جمله هم، معناى كامًال درست و رايجى دارد.
ــته پذيرى فقط در ساخت هاى  نكته: چرا بايد از مالك وابس

مثبت استفاده كنيم؟
ــكل مثبت خود مركب باشد، بايد در  پاسخ: اگر فعلى در ش

شكل منفى و ديگر ساخت ها هم مركب بماند.
فراموش نكنيم فعل مركب، آن است كه مصدر مركب داشته 

باشد و بن مضارع آن نيز به صورت مركب رايج باشد.
نكتة مهم ديگر: اين است كه برخى به جزء غير صرفى (پايه) 
وابستة افزوده مى گويند؛ اين معنا دارد اّما داشتن معنا به تنهايى 
كافى نيست؛ فعل بايد كاربرد عام داشته باشد و رايج هم باشد.

7. جانشين پذيرى:
ــه ترديد داريم،  ــاده يا مركب بودن فعلى در جمل ــر در س اگ
مى توانيم قسمت فعلى را با فعل هم معناى آن عوض كنيم تا 

ترديدمان برطرف شود؛ مثال:
الفـ  احمد حرف جالبى زد.

بـ  احمد حرف جالبى گفت.
پ ـ  احمد حرف جالبى بر زبان آورد.

مى بينيم كه فعل هاى «گفت» و «بر زبان آورد» معادل و هم معناى 
«زد» هستند. پس فعل «زد» در جملة الف ساده است. توجه به 
نظام معنايى و كاربردها و معانى متفاوت يك فعل در جمله در 

تشخيص ساده و مركب بودن آن ضرورى و روشن گر است.
الفـ  او با من مصاحبه كرد.

بـ  او با من مصاحبه انجام داد.
فعل «كرد» در جملة الف به معناى «انجام داد» است و ساده 

به شمار مى رود.
همان گونه كه اگر فعلى به معناى گرداند، يا «گشت» (= شد) 
باشد، فعل ربطى و اسنادى (مسند خواه) محسوب مى شود، 
فعل «كرد» نيز اگر به معناى «انجام داد» باشد، هميشه ساده 
ــم يا صفت)  ــت و جزء پيش از آن (اس و گذرا به مفعول اس

مفعول به شمار مى آيد.
مثال ديگر:

الفـ  احمد سوگند خورد.
بـ  احمد سوگند به جاى آورد.

فعل خورد در معناى «به جاى آورد» ساده است و «سوگند»، 
مفعول آن شمرده مى شود.

ــتباه مى شود؛  اغلب،  نقش مفعول با فعل «خورد» مركب اش
ــى (پايه) فعل  ــمى يا صفت ــول جمله را جز اس ــى، مفع يعن
مى پندارند و خطا در همين جاست. اگر با قاعدة جانشينى و 
معادل معنايى نتوانيم جزء پيشين فعل را مفعول به حساب 

آوريم، فعل ما مركب است.
گاهى نيز جزء پيشين، متمم است؛ مانند، كودك زمين خورد 
= كودك به زمين خورد = كودك به زمين افتاد. فعل «خورد» 
ساده است و «زمين» نقش متممى دارد كه نقش نماى آن به 

قرينة معنوى حذف شده است.

8  . استفاده از دستور مبتنى بر ساخت گرايى:
ــينى آن با  ــن نقش و معناى يك واژه به هم نش يعنى، تعيي
ديگر واژه ها بستگى دارد كه به آن ارتباط افقى يا ساختارى 

مى گويند؛ مثال:
الفـ  سرم به سنگ خورد.
بـ  لباسش به من خورد.
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پـ  كودك شير خورد.
در جملة الف «سرم به سنگ خورد» يك جملة كنايى و در 
مجموع يك فعل مركب است و نهاد آن «من» بوده كه حذف 

شده است.
در جملة ب «لباس» نهاد جمله، «من» متمم و «خورد» فعل 

آن و ساده است؛ يعنى: اندازه شد.
در جملة پ، «خورد» يعنى نوشيد و اين معنا از هم نشينى آن 

با كودك و شير پيدا مى شود.
ــينى فعل «خورد» با سر و سنگ، فعل  در جملة الف، هم نش

مركب كنايى ساخته است.
ــادة گذرا به  ــينى خورد با لباس، فعل س در جملة ب، هم نش

متمم پديد آورده است.
در جملة پ، هم نشينى خورد با شير و كودك، فعل را ساده و 

گذرا به مفعول كرده است.

9. استفاده از دو مالك «وابسطه پذيرى» و «نقش پذيرى»:
كه شرح آن در كتاب هاى درسى مخصوصاً زبان فارسى2 به 

صورت مفّصل آمده است و در اين جا نياز به تكرار نيست.

ــتفاده از قاعدة  ــى اس ــى يعن ــار صرف ــه معي ــه ب 10. توج
جانشين پذيرى در جزء غير صرفى:

يعنى به جاى جزء غيرصرفى يا پايه (اسم/ صفت) نمونه  هاى 
ديگر بياوريم.

مثال: او مرا خسته كرد.
               بيچاره
ــفه                خ
               ناتوان
              مقروض

عوض كردن محتواى مسند و آوردن نمونه هاى ديگر جمله 
را بى معنا نمى سازد. پس، فعل ما ساده است. اگر مركب بود، 
نمى توانستيم جزء پيشين آن را تغيير دهيم. در فعل مركب، 
دو جزء اسمى و فعلى تجزيه پذير و قابل جداسازى و جانشين 

سازى نيستند؛ مثال:
ــچ واژة ديگرى  ــى روى داد. به جاى «روى» هي حادثة تلخ
ــه را حفظ كند؛ جز يك  ــوان آورد كه معنا دارى جمل نمى ت
مورد كه آن هم «رخ» است و اين واژه با «روى» در اين جمله 

كاربرد يك سان دارد. پس، فعل جمله مركب است.

11. توجه به معيار آوايى:
ــخيص  ــتفاده از عوامل زبر زنجيرى تكيه و درنگ در تش اس
ساده يا مركب بودن فعل؛ اگر فعل جمله مركب باشد، چون 

ــه دارد. اگر بتوانيم  ــمار مى رود پس يك تكي يك واژه به ش
ــين فعل مكث يا درنگ كنيم، فعل ما حتماً  پس از جز پيش
ــاده خواهد بود. براى اين كه بدانيم مكث كردن چگونه در  س
تشخيص ساده يا مركب بودن فعل دخالت دارد، از يك شيوة 

ساده و علمى استفاده مى كنيم:
استفاده از نقش تبعى «تكرار»:

او مرا بيچاره كرد، بيچاره.
من همه چيز را خراب كردم، خراب.

ــتيم قسمتى از آن را  اگر فعل ما مركب بود، هرگز نمى توانس
ــندى كه بعد از  بعد از فعل، تكرار كنيم. در نقش تبعى، مس
ــان مى دهد و بعد از آن بايد كامًال  فعل مى آيد، به جمله پاي

درنگ كرد و ساكت شد اما نمى توانيم بگوييم:
حادثة بدى روى داد، روى.
او مرا درك نمى كند، درك.

اكنون بر فراز ايوان ها قرار داريم، قرار.
ــتفاده از  ــخيص دادن فعل مركب با اس ــه: هر چند تش نكت
ــوار است اّما به عنوان راه كارى براى  نقش تبعى «تكرار» دش

تشخيص مى تواند مطرح باشد.

پي نوشت
ــتادانى چون انورى و گيوى (دستور زبان  ــايان ذكر است كه اس 1. ش
ــش گروه  ــاختمان به ش ــى، ص 28ـ  27) فعل ها را از جهت س فارس
تقسيم كرده اند: ساده، پيشوندى، مركب، فعل هاى پيشوندى مركب، 

عبارت فعلى و فعل الزم يك شخصه.
ــى امروز، ص 153) فعل را  ــتور زبان فارس آقاى غالمرضا ارژنگ (دس
ــاختمان به چهار گروه تقسيم كرده است: ساده، پيشوندى،  از نظر س

مركب، گروهى؛ مانند از دست رفت.
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