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  دانشگاه سيستان و بلوچستان

  
  

  .فعل ربطي، فعل تام: شود فعل به دو نوع كلي تقسيم مي
  :مثال. ودش اي كه فعل آن ربطي است از سه جزء نهاد يا مسنداليه، مسند و فعل تشكيل مي جمله

  .فعل ربطي است» است«مسند و » سرد«هاد يا مسنداليه، ن» هوا«. هوا سرد است
  .ناگذر يا الزم، گذرا يا متعدي: شوند افعال تام نيز به دو نوع تقسيم مي

فعل . احمد آمد: فعل ناگذر يا الزم فعلي است كه فقط به نهاد يا فاعل نياز داشته باشد، مثال  
علي : است كه عالوه بر نهاد يا فاعل به مفعول نيز نياز داشته باشد، مثالگذرا يا متعدي فعلي 

اما بعضي از افعال چه الزم و چه متعدي براي تكميل معنا به يك جزء ديگر نيازمند . احمد را ديد
  :آيد، مثالً در جملة زير هستند كه آن جزء با حرف اضافه در جمله مي

  .»احمد با علي دعوا كرد«) ١  
حذف شود، جمله » علي«متمم است، اگر » علي«فعل الزم و » دعوا كرد«نهاد جمله، » احمد«  

 :يا جملة» با كه دعوا كرد؟«: پرسد از جهت معنا ناقص است و شنونده فوراً مي
  .احمد كتاب را به علي داد) ٢  
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 »علي«متمم فعل است؛ اگر » علي«فعل متعدي و » داد«مفعول، » كتاب«نهاد جمله، » احمد«  
پس وجود . »به چه كسي داد؟كتاب را «: پرسد حذف شود، جمله ناقص است و شنونده فوراً مي

  .هايي كه گذشت الزامي است متمم فعل در جمله
 يعني متمم قيدي هم مثل متمم فعل از ؛متمم فعل از نظر صوري با متمم قيدي يكسان است  

توان از  فاوت كه متمم قيدي را ميشود با اين ت تشكيل مي» اسم يا گروه اسمي+ حرف اضافه «
  . توان جمله حذف كرد ولي متمم فعل را نمي

و » خانه«، »اتومبيل«توان  مي» احمد با اتومبيل از خانه به مدرسه رفت«: مثالً در جملة  
  .توان حذف كرد را نمي» علي«) ٢(و ) ١(هاي  را حذف كرد اما در جمله» مدرسه«

آيد، مثالً آشتي كردن با كسي، انتقام گرفتن از كسي،  وصي ميمتمم هر فعلي با حرف اضافة مخص
  .پناه بردن به جايي يا به كسي، پاي نهادن در چيزي، حمله كردن بر كسي يا بر چيزي

 بعضي از افعال چه الزم و چه متعدي به يك جزء ديگر نياز دارند كه اغلب بدون حرف :يادآوري
  . خيامپور افعال ناقص ناميده است و آن جزء را متممآيند، آن افعال را مرحوم دكتر اضافه مي
متمم فعل ناقص بايد از حيث مصداق با فاعل يا مفعول و فعل يكي باشد «: نويسند ايشان مي  

 اسمي تشكيل داد، در صورت اول متمم ةيعني بتوان از فاعل و متمم يا از مفعول متمم يك جمل
متمم «و » آبكش«مانند » متمم فاعلي«. »متمم مفعولي«ناميم و در صورت دوم  مي» متمم فاعلي«را 

  ١.»بهرام عاقل است«: توان گفت كه مي» بهرام را عاقل پنداشتم«در جمله » عاقل«مانند » مفعولي
  
   نقد و بررسي متمم فعل-1

قبل از آنكه به بررسي متمم در تاريخ جهانگشاي بپردازيم به نقد و بررسي اين بحث در كتب 
  .پردازيم ارسي ميدستور زبان ف

ترين كتاب دستوري كه در آن از متمم فعل سخن رفته، دستور زبان فارسي معروف  قديمي  
به دستور پنج استاد تأليف مرحوم عبدالعظيم قريب و ديگران است، ايشان وقتي سخن از حاالت 

ل يا حالت مفعولي آن است كه اسم، مفعول يا متمم واقع شود و مفعو«: نويسند اسم است، مي
  ٢.»متمم آن است كه معناي فعل را تمام كند
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واسطه يا  در مورد مفعول به. واسطه واسطه و به بي: كنند سپس مفعول را بر دو نوع تقسيم مي  
  :نويسند غيرمستقيم مي

واسطه حرفي از حروف اضافه تمام  واسطه يا غيرمستقيم آن است كه معناي فعل را به مفعول به«
  : كنند

  .يز و با نيكان درآميزاز بدان بپره
  .مردمان را به زبان، زيان مرسان

  ٣.»با رفيقان پاكدامن و خوشخوي معاشرت كن
كه ذكر  در اين كتاب متمم فعل و متمم قيدي از همديگر تمييز داده نشده است و همچنان  

در يي كه ها  در مثال.توان توان از جمله حذف كرد؛ اما متمم فعل را نمي شد متمم قيدي را مي
متمم فعل » رفيقان پاكدامن و خوشخوي«و » نيكان«، »بدان«: دستور زبان فارسي پنج استاد آمده

واسطه گرفته   متمم يا مفعول به،درستي  كند و به هستند زيرا حذف آنها خللي در معنا ايجاد مي
  .توان آن را از جمله حذف كرد متمم قيدي است و مي» زبان« اما ،اند شده
واسطه ناميده شده   هر اسمي كه بعد از حرف اضافه بيايد متمم يا مفعول بهدر اين كتاب  
  .است
مرحوم همايونفرخ از اين متمم با نام مفعول باواسطه ياد كرده و حرف اضافة مخصوص را   

در بعضي از افعال متعدي غالباً پيش از «: نويسند ايشان مي. اند آيد، ذكر كرده هم كه قبل از متمم مي
مخالفت كردن با، جلوگيري كردن : شود، چون آورده مي» حرف اضافه«ك حرف پيشين مفعول ي

از، ستم كردن به، مناظره كردن با، مبارزه كردن با، مباحثه كردن با، جلوگيري كردن از، ظلم كردن 
شود،  كه مالحظه مي  وي از افعال الزمي كه نياز به متمم اجباري دارند، همچنان٤.»به، نظر كردن به

  .ياد كرده است» فعل متعدي«ا نام ب
آيد را متمم قيدي يا گروه قيدي  آقاي دكتر باطني، هر اسمي كه بعد از حرف اضافه مي  
  .اند اند و فرقي بين متمم فعل و متمم قيدي قائل نشده ناميده
اند، ايشان  آيد متمم فعل دانسته كه بعد از حرف اضافه ميرا مرحوم دكتر خانلري هر اسمي   
پيوندند و  متمم فعل يك يا چند كلمه است كه با يكي از حروف اضافه به جمله مي«: نويسند مي
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يك چيز است، به » متمم قيدي«و » متمم فعل«نظر ايشان   به٥.»افزايد توضيحي به مفهوم فعل مي
  :اند توجه كنيد يي كه ذكر كردهها مثال
  ... .ه آمد،  به خانمدرسهايرج آمد، ايرج از : مثال براي فعل الزم  

 كالس كتاب را به كتابخانهايرج از كتابخانه كتاب آورد، ايرج از : مثال براي فعل متعددي  
  ٦... .آورد، 
اند، در  ايشان تمامي كلماتي را كه با حروف سياه نوشته شده است، متمم فعل دانسته  
ته ايشان هم الب. توان آنها را از جمله حذف كرد كه همگي متمم قيدي هستند و مي صورتي
را براي آنها » متمم فعل«اما اصطالح . توان از جمله حذف كرد اند كه كلمات فوق را مي نوشته
  ٧.برند كار مي به

ي زير كه افعال متعدي ها  در مثال.اند ياد كرده» متمم باواسطه«دكتر شفاهي از اين متمم با نام   
اين حرف را به او گفتم، اين مطلب را از : اند ها متمم باواسطه دانسته را در تمام جمله» او«هستند، 

  ٨.اين موضوع را براي او شرح دادم. او پرسيدم، اين پرسش را با او مطرح كردم
ي ديدار كردم، به چيز) از آشنايان(با برادرتان صحبت كردم، با برخي : يها همچنين در مثال  

را » چيزي«و » برخي«، »برادرتان«:  كه افعال، الزم هستند٩.متوسل شويد كه ارزش داشته باشد
هاي باواسطه معموالً اطالعات تكميلي و اضافي در  اند اما معتقدند كه متمم متمم باواسطه دانسته

 -گذارند و ضرورت مبرم معنايي خصوص ارتباط فعل يا اشياء در دسترس خواننده يا شنونده مي
 ة گرامري دارد و بدون آن، جمل-ييكه متمم فعل ضرورت مبرم معنا  در صورتي١٠.گرامري ندارند
  . ناقص است

آقاي دكتر فرشيدورد از اين نوع متمم سخن گفته و آن را براي بعضي افعال ضروري   
 همچنين در ١١.دانند را متمم الزم فعل مي» فرانسه«اند، مثالً در جملة آلمان با فرانسه جنگيد،  دانسته

ياد » مفعول دوم«ي است، با نام متمم الزم يا افعال متعدي از اين نوع متمم كه وجودش ضرور
 ضمناً ١٢؛را مفعول دوم مي نامند» فريدون«من كتاب را به فريدون دادم، : اند، مثالً در جملة كرده

اند كه بسيار قابل  ايشان فهرستي از افعال الزم و متعدي كه نياز به متمم و مفعول دوم دارند، آورده
  ١٣.توجه است



 

  

339    جوينيپذير در تاريخ جهانگشاي متمم فعل و افعال متمم

  

، ١٤اند اين نوع متمم با نام مفعول غيرصريح يا مفعول باواسطه ياد كردهآقاي ارژنگ از   
اي، مفعول ازي و مفعول بايي  حرف اضافة قبل از آنها، مفعول بهي باواسطه را با توجه به ها مفعول

  :اند، مثالً در جمالت زير نيز ناميده
 . نزاع كرد برادرشبا پرسيد، او دانشجوچهار كتاب به فريدون بخشيدم، استاد درس را از   

  ١٥.اند ترتيب مفعول ازي، به اي و بايي ناميده  را به»بردارش« و »فريدون«، »دانشجو«
را كه توضيحي دربارة فعل )  گروه اسمي-حرف اضافه( دار  اما ايشان آن گروه حرف اضافه  
 مثالً در اند، دانسته» متمم فعل«تواند از جمله حذف شود، همچون دكتر خانلري  دهد و مي مي

را متمم فعل » تندي«و » آهستگي«او به آهستگي سخن گفت؛ او با تندي نگاه كرد؛ : جمالت
  ١٦.اند دانسته
موارد ديگري نيز هست كه به همراه «: نويسند الديني دربارة متمم فعل ميةآقاي دكتر مشكو  

  : توجه كنيد زيرةهاي نمون رود، به جمله كار مي به) واسطه مفعول به(گروه فعلي، متمم 
  .احمد کتاب را به علی داد، علی برای احمد کتابی خريد، من از احمد کتابی گرفتم

ی متعدی عالوه بر گروه اسمی در ها دهد که به همراه برخی فعل های باال نشان می نمونه  
نيز ظاهر » گروه اسمی+ حروف اضافه «صورت  جايگاه مفعول صريح، واحد نحوی ديگری به

  :قرار زير است های باال به های آن در جمله ونهگردد، نم می
  »از احمد«و » برای احمد«، »به علی«

گونه واحد نحوی که به همراه فعل متعدی و عالوه بر   روساختی به اينةاز لحاظ تجزي  
واسطه  طور سنتی مفعول به رود، به کار می گروه اسمی در جايگاه مفعول صريح، در گروه فعلی به

ی متعدی ها  اما ايشان متمم فعل را منحصر به برخی فعل۱۷.شود گفته می) متممغيرصريح يا (
که بعضی از افعال الزم نيز همچنان  دانند و برای افعال الزم معتقد به متمم نيستند، در صورتی می

  . تکميل معنا به متمم نياز دارندبرايکه گذشت 
 کرده و معياری نيز برای تشخيص آن ای آقای دکتر وحيديان کاميار به متمم فعل توجه ويژه  

  :نويسند  ايشان می،اند اند که ديگران کمتر به آن پرداخته دست داده از متمم قيدی به
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 اختصاصی هستند يعنی هر کدام از آنها ةيی که به متمم نياز دارند دارای حرف اضافها فعل«  
، ...ن به ديناز: صورت يند، به اينآ می» بر«، »در«، »با«، »از«، »به«با يکی از اين پنج حرف اضافه 

، ...، گنجيدن در ...، جنگيدن با ...، درآميختن با ...، ترسيدن از ...، پرهيزيدن از ...چسبيدن به 
  ۱۸.»...شوريدن بر 

 مختلف باشد يا بتوان ةی اضافها به عقيدة ايشان اگر فعلی دارای چند متمم با حرف  
بلکه متمم (ها، متمم فعل نيستند   برای فعل آورد، آن متمم مختلفةی اضافها هايی با حرف متمم
کار برد،   به»از«توان   می»به«جای  به»  خانه رفتبهعلی «مثالً در جمله «: نويسند ، ايشان می)قيدند

 بهکاال «: توان گفت مي» تهران رسيداز كاال  «ة، همچنين در جمل»خانه رفتاز علي «: مثالً گفت

 و نظاير آن، حرف اضافة »آمد «و» رسيد «،»رفت«هايی مانند  ارت ديگر فعلعب ، به»تهران رسيد
  ١٩.»اختصاصی ندارند و لذا نيازمند به متمم نيستند

اند جالب توجه است اما در بحث  معياری که ايشان برای تشخيص متمم فعل ارائه کرده  
دکتر انوری معتقد «: نويسند میسخنی دارند که قابل تأمل است، ايشان در انتقاد از نظر دکتر انوری 

فکر ... = زنند انديشيدن به  آيند و مثال می  خاصی میة با حروف اضافها است که بعضی از فعل
، بيش از يک ۲۱ي متعددی به مفعولها  حال آنکه فعل۲۰.»هراس داشتن... = کردن، انديشيدن از 

 فعل در يک ،مثال و نظاير آنحرف اضافة اختصاصی ندارند و درست مسئله اين است که در اين 
آيد و در معنای ديگر با حرف اضافة ديگر و در حقيقت دو فعل است  معنا با يک حرف اضافه می

معنای هراس داشتن  به» انديشيدن« با ،معنای فکر کردن به» انديشيدن«به اين ترتيب ... نه يک فعل 
  ۲۲.»دو فعل است نه يک فعل

 تنهايی دارای دو معنا نيست که در يک معنا با يک حرف اضافه به» انديشيدن«نظر نگارنده  به  
 ديگر، بلکه حرف اضافه است که معنای فعل را تغيير ةبيايد و در معنای ديگر با حرف اضاف

درستی آقای مسعود   که به دهد و دقيقاً تأثير حرف اضافه در معنای فعل است همچنان می
  .اند  متذکّر شده۲۵ر احمدی گيوی و آقای دکت۲۴، آقای دکتر انوری۲۳قاسمی
و مثال » انديشيدن«گذارد پس  گونه موارد چون حرف اضافه در معنای فعل تأثير می در اين  
تواند يک متمم اجباری با يک حرف اضافه در يک معنا و يک متمم با حرف اضافه ديگر  آن می
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 مختلف بگيرد و آن حروف در معنای ديگر داشته باشد، اما اگر فعلی چند متمم با حروف اضافه
 مختلف در معنای فعل تأثير نداشته باشد، آن فعل دارای متمم اجباری نيست، مثالً در جملة ةاضاف
چون هيچ » دانشگاه«، »خانه«، »اتوبوس«های  متمم» احمد با اتوبوس از خانه به دانشگاه رفت«

ی ها اند، اما در مثال و متمم قيدیاند، متمم فعل نيستند  ايجاد نکرده» رفت«تغييری در معنای فعل 
  :زير

  .اند  عاد ياد کردهة نوح بپرداخت اول قصةچون از قص  
که از مقالة آقای قاسمی ذکر  ۲۶.پدرت اندر خطری بزرگ افتاده است بيش به شما نپردازد  

 پرداختن از«هستند، زيرا » پرداختن«متمم فعل » شما «-۲و در مثال » قصه نوح «-۱شده، در مثال 
معنای مشغول  به» پرداختن به چيزی«معنای آسوده شدن و فارغ شدن از آن چيز است و  به» چيزی

  . شدن و توجه کردن به آن چيز است
  
   متمم فعل در تاريخ جهانگشاي-2

 ۲۷اکنون پس از نقد و بررسی متمم در کتب دستور زبان، به متمم فعل در تاريخ جهانگشای
  : پردازيم می

هم با فعل الزم » از، با، بر، به، در«فعل در تاريخ جهانگشاي با حروف اضافه هاي   متمم-1-2
  :کنيم اکنون برای هر مورد به ذکر يک مثال بسنده می. و هم با فعل متعدی آمده است

 ۲۸ ۲/۵/۲۰.  آراء و تدابير از جاده هدی اجتناب نمود و از منزل صواب اغتراب جستةادل. ١  
اگر متمم در جمله آورده . متمم آن است» جاده هدی«ول فعل الزم و  اةدر جمل» اجتناب نمود«

منزل «در جملة معطوف فعل الزم است و » اغتراب جست«نشود، معنا ناقص است، همچنين 
  .متمم است» صواب
صالح فرزندان تو آن است که داروئی بخوری و خود را از غصه روزگار شوم و سرور . ٢  
به متمم نيز » خود«فعل متعدی است، عالوه بر مفعول » باز رهائی«. ١/٥٦/١٤.  باز رهائی،غشوم

  .متمم آن است» غصه روزگار شوم و سرور غشوم«نيازمند است و گروه اسمی 
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. نمود و زمين آن با آسمان مجارات عدد رؤوس ايشان با اقطار نيسان مبارات می. ٣  
. متمم آن است» اقطار نيسان «فعل الزم و» نمود مبارات می« اول ةدر جمل. ۱۱ و ۱/۱۱۹/۱۲

  . متمم آن است» آسمان«فعل الزم و » )نمود می(مجارات «همچنين در جمله معطوف 
مواجهه «. ۱/۳۷/۷. آورد، تکمش بوقا را با او مواجهه کردند اعتراف نمی... ايدی قوت . ٤  
  .متمم آن است» او«فعل متعدی است و » کردن
فعل الزم، » غلبه کرد«. ۱/۱۲۰/۹اس بر اناس غلبه کرد از اين سبب فشل بر احوال و هر. ٥  

  .متمم اجباری فعل است» اناس«و » احوال«
فعل متعدی، » اختيار کرده بود«. ۳/۷۱/۶. کمال عقل او جد را بر هزل او اختيار کرده بود. ٦  

  .متمم فعل است» هزل«مفعول و » جد«
فعل الزم و » مبادرت نمود«. ۲/۶۵/۴. و ملک سيستان به حضرت او مبادرت نمود. ٧  

  .متمم آن است» حضرت او«
غبنی تمام و عيبی به نام باشد که باغی را به فانی معاوضه زنند و خضراء الدمن اين . ٨  

» بدل کنند«و » معاوضه زنند«. ۱۳ و ۱/۵۵/۱۴. به نعيم و ناز آن جهانی بدل کنند... جهانی را 
  .متمم است» نعيم و ناز آن جهانی«و » فانی«متعدی و 
  .۲/۱۱۶/۲۰. پيچيد در اين قلق و اضطراب می. ٩  

  .متمم اجباری آن است» اين قلق و اضطراب«فعل الزم و» پيچيد می«
  .متمم آن است» شهر«فعل متعدی و » افکندند«. ۱/۱۲۱/۱۳. خود را در شهر افکندند... . ١٠  

رف اضافه معنای فعل را با دو حرف اضافه آمده و هر ح متمم تعداد محدودی از افعال -2-2
  : از اين نوع است افعال زير.تغيير داده است

چون پای از جنگ :  دست برداشتن از آن چيز، ترک کردن آن چيز=پا كشيدن از چيزي  
  .١/٦٩/١٢. کشيده بود دست شفقت بر سر ايشان گستردند

ويش مقرر و با خ:  آن چيز را انتخاب کردن، به آن چيز توجه کردن=پا كشيدن در چيزي  
  .٢/٢٥٧/٤. کرده که باقی عمر پای در دامن قناعت کشد
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چون از کار جشن و مواهب و رغايب بپرداخت :  فارغ شدن از آن چيز=پرداختن از چيزي  
های جنگ و مصالح  چون از سازه. ١/١٤٩/٨.  ساختندها تا سه روز جهت روان چنگيزخان طعام... 

  .١/٩٩/١٧. ه محاربه و قتال آوردندبه يک بار روی ب... و آالت بپرداختند 
و از آن ترتيب زيور زنان با تربيت مردان :  مشغول شدن به آن چيز=پرداختن با چيزي  
 .٢/٦٢/٦. پرداخت از طرب چنگ با تعب جنگ نمی. ٢/١١٠/١١پرداخت  نمی

   .آمده است» به«جای  به» با «ةبا حرف اضاف، متمم بعضی از افعالدر تاريخ جهانگشاي  -3-2

  : آمده عبارت است از»با «ةافعالی که متمم آنها با حرف اضاف

  آمدن

  .١/٥٣/١.  کيش نحس گبرکی آيندبااهالی آن را تکليف کرد تا از کيش مطهر حنفی 

  .١/٦٧/١٠. او را بکشند...  نصيحت آيد، شريران باپيش از آنکه از تبليغ رسالت 

  .١/٨٤/١٢.  کار آمد رویباباز عرصه آن رونقی و طراوتی پذيرفت و آب 

آمده » به«جای  به» با«نيز با حرف اضافة » آمدن«در تاريخ جهانگشای متمم قيدی فعل : ياد آوري*
  :است

  .١/١١٥/١٩.  همدان آمدبابازگشت و 

  .١/٤٣/١١.  مقام گاه قديم آمدباعزيمت مراجعت تصميم فرمود و 

  .٣/١٠٣/٢.  بندگي شاه جهان آمدندباو از آنجا كامياب و كامران 

ب هر چهار كار  سر ملك خويش آيد به اتفاق و استصواباو وصيت كرد تا به وقتي كه امام 
  .٣/٢١٥/٧. سازند مي

  افتادن

  .٣/٢٤٩/١٩.  راي زنان افتادباو تدبير كارها 
  .١/٣٥/١٠.  سه روز افتادستبامدت عمر شما 

  انداختن

  .٣/١١/٨.  جانب ديگر انداختبا از گذرگاه جزيره  راها ناگاه باد برخاست و آب
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  بدل گشتن

  .١/٩١/٣... .  فرار بدل گشته باو جاذبه قرار 

  پرداختن

  .٢/١١٠/١١. پرداخت  تعب جنگ نميبااز طرب چنگ 

  پناه بردن

  .٣/١١/٤). است(برده ... اي   جزيرهباهمين لحظه به جمن كوچ كردست و پناه 

  پناه دادن

  .٢/٢٢٨/١٢.  دادخدمت اوبا پناه 

  خراميدن

  .١/١٥٤/١٦.  مقرر سرير خراميدبافارغ البال 

  .٢/١٥/١١. نشيمن دولت خراميدبا و شبانه از راه دور ديگر 

  كشيدن

  .٢/٢٣٢/١٢. توانستند كشيد  كنار نميباچون به كودكي نمد بال در آب انداخته بودند، 

  گرفتن

.  حوز خود گيردبا... بلخ و آن حدود را دستي كند و  خان ختاي مستشعر بود كه نبايد پيش
٣/٦٢/١٥.  

  .٢/٧٤/٤.  تصرف گيردباران  دنسلطان نايبي را بفرستاد تا ماز

  .٢/٧٠/١.  تصرف گرفتباو به اين بهانه شادياخ 

  .٣/٢٣٤/٨.  زير چادر گرفتباكودك محمد بن بزرگ اميد را 

  معطوف گردانيدن

  .٣/٢٣٨/٥. طوف گردانيد صوب اردو معباعنان انصراف ... و پادشاه 

  مبادرت كردن
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). كنند( بندگي حضرت مبادرت باچون از آن فارغ شوند عنان مراجعت معطوف گردانند و 
٣/٧٥/٣.  
آمده و هم با حرف » به« متمم بعضي از افعال در تاريخ جهانگشاي هم با حرف اضافة -2 -4

  :مثال. است» به «معناي بهكه » با«اضافة 
  آوردن

  .١/١٩٩/٥. كينا خاتون آورد نزديك توربهغوان كوركور را امير ار... 

  .٢/٥/٨.  خدمت سلطان آوردندبهپسر اتسز، آتليغ را بگرفتند و 

  .١/٣١/٢٠.  خصال محموده و خالل پسنديده با مقام اعتدال آردبهو باز آن را 
  .٢/١١٧/٦. عظام عرفات او را با قلعه اردهين آوردند

  انتقال كردن

.  ديگري انتقال نكرديبهكاري ميسر شدي ملك از خاندان ملوك گذشته .. .اگر به حيلت 
١/١٤/١٤.  

  .٢/٨١/٢.  نسا انتقال كندبا... و او را به جان و مال امان فرمود به قرار آنكه 

  بردن

  . ٣/١٥٤/٤. و اهل اسالم حجر با مكه بردند
  .٣/١٤٨/٢.  خراسان بردبهمأمور او را 

  پناهيدن

  .١/١٩٧/١٧.  خار بني پناهد از صوالت او امان يابدبه مخاطب باز بغاث الطيور كه از

  .١/٧١/٢.  حصار پناهيدندبهچون آنجا رسيدند ارباب شهر 

  .١/٦٥/١٧.  حصار پناهيدبا... غايرخان با بيست هزار مرد دلير 

  .٢/١١٥/١٥.  يكي از جزاير بحر آبسكون پناهدبامصلحت وقت در آن شناختند كه 

  .آمده است» به«بيشتر با حرف اضافة » پناهيدن«م  متم:يادآوري*

  فرستادن
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  .٢/٣٦/١٥. فرستاد  نيشابور زر و جواهر ميبهمادرش از خوارزم 

   .١/٤٨/١٦.  كاشغر فرستادبااو را از وثاق و بند بيرون آورد و باز 

  

  پذير در تاريخ جهانگشاي  افعال متمم-3

خاطر پرهيز از اطالة كالم از ه آوريم و ب م دارند، ميدر اين قسمت فهرست افعالي را كه نياز به متم
  .كنيم آوردن نمونه مثال خودداري مي

  :آمده است» از«افعال الزمي كه متمم آنها با حرف اضافه  -1-3
، اغتراب ١/٢٠/٧، اعالم كردن ٢/٩٥/٢٠، اجتناب نمودن ١/٢٣١/١٨، ابتدا كردن ٣/١٤٢/٥آسودن 
، انتقال ١/١٧٩/١٢، انتقال كردن ١/١٩٧/١٢، امان يافتن ١/١٣/١٥، افاقت يافتن ٢/٩٦/١جستن 
، باز ١/١١/٨، ايمن گشتن ٣/٩٥/١٣، اهمال فرمودن ١/١٤٨/١٠، انحطاط يافتن ٣/١٤٣/٩كشيدن 
، پرداختن ١/٥٧/١٦، پاي كشيدن ٣/١٣٢/٤، پاي بازكشيدن ٢/١٢/١، پاك شدن ٢/١١٦/٢١رستن 

، ترشح كردن ١/١٢١/١١، ترسيدن ١/٩/١٥مودن ، تجاوز ن٢/١٩٩/١كردن  ، پهلو تهي١/٩٩/١٧
، دامن ٢/١٥٥/١٥، خجل شدن ٣/٢٢١/١١، حركت كردن ١/٢٦/١٢، تعجب نمودن ٢/٩١/٥

، ٣/١٢٨/١١، دست بازداشتن ١/١٤٢/١٧، درگذشتن ٢/١٠٤/٣، دامن درچيدن ٢/١٢٩/١بازچيدن 
ه داشتن ، دست كشيد٣/١٢٨/٢، دست شستن٣/١٢٨/٢، دست برداشتن ٢/٤٩/١دست بازكشيدن

، ٢/٢٨/١٥، دمار برآوردن ٢/٢٢٣/١، دست كوتاه كردن ١/١٢٣/١، دست كشيد كردن ٢/٦٩/١٧
، ۳/۱۲۷/۱۰، روي تافتن ۲/۱۳۳/۹، روي برتافتن ٣/۲۳۴/۱۵، روايت كردن ١/٢١٥/١٩رستن 

، ۱/۱۸۰/۱۸، سير شدن ۱/۳۷/۱۳، سؤال كردن ۱/۱۷/۱۵، سركشيدن ۱/۴۷/۲سرپيچيدن 
، عبره ۳/۳۳/۱۲، طلوع كردن ۱/۱۸۳/۱۷، ضيافت كردن ۲/۷۲/۱۵ ، صفح كردن۲/۷۹/۱۴شنيدن
، فرو ماندن ۱/۲۰/۷، فارغ گشتن ۲/۸/۱، عذر خواستن ۲/۱۳۴/۱۰، عدول نمودن ۱/۶۷/۱۷كردن 

، مدد ۱/۷/۱۳، محو گشتن ۱/۱۲۱/۴، گريختن ۳/۱۱/۱۳، گذشتن ۱/۱۵/۱۵، قياس گرفتن ۲/۱۸/۶
، معاف ۱/۱۱/۱۲، معاف داشتن ۲/۲۳۷/۱۹ردن ، مستخلص ك۲/۴۰/۹، مدد يافتن ۱/۵۶/۶خواستن
  .۲/۱۱۶/۲۰ ناليدن  و۳/۶/۲، ممتاز بودن ۳/۶۵/۲فرمودن 

  :آمده است» از«ي كه متمم آنها با حرف اضافة ا افعال متعدي -2-3
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رهاندن  ، باز۳/۱۵۳/۱۰، انباشته كردن ۲/۱۳۲/۷، آگاه گردانيدن ۴/۵۴/۱۹آگاه كردن   
، بر انگيختن ۱/۱۳۹/۲۰، بر آوردن ۱/۵۴/۱۱، باز گرفتن ۳/۲۷۷/۱۰، بازگردانيدن ۱/۵۶/۱۴
، ۱/۱۰۰/۵۶، بيرون كشيدن ۲/۸۰/۹، بيرون كردن ۲/۲۶۴/۵، بكشيدن ۱/۱۴۷/۱۸، برداشتن ۱/۱۳۷/۵

، ۳/۴۵/۷، شستن ۲/۲۲۶/۱۷، رهانيدن ۱/۱۳۹/۱۶، دور كردن ۱/۱۴۷/۶، پيراستن ۱/۳۸/۷پاك كردن 
، ۱/۱۱/۱۲، معاف داشتن ۱/۶۷/۱۹، محو كردن ۲/۱۰۲/۱۱، طلوع دادن ۲/۹۹/۱صافي گردانيدن 
 منع كردن  و۲/۲۳۱/۱۰، منزعج گردانيدن۱/۱۱۶/۱۸، معزول كردن ۲/۱۲۱/۱۸معذور كردن، 

۱/۲۲۹/۱۵. 
  :آمده است» با «ةافعال الزمي كه متمم آنها با حرف اضاف -3-3

، ۳/۱۳۷/۱۶كردن ، تطاول ۲/۱۴۲/۱۹، پهلو زدن ۱/۱۴/۰۱۵، برابري نمودن ۲/۱۲/۱۴بيعت كردن 
، ۱/۷۶/۲، اجاج كردن ۱/۱۷۵/۸، سواد كردن ۱/۱۱۹/۱۳، دم موازات زدن ۱/۱۹۱/۱۰خلوت كردن 
، مشورت كردن ۲/۱۱۳/۶، مشاورت نمودن ۳/۱۳۶/۶، مرافقت نمودن ۱/۱۱۹/۱۱مبارات نمودن 

، مكاوحت ۳/۱۸۳/۴، مصالحه كردن ۲/۱۸۱/۴، مصالحت كردن ۲/۱۹۶/۶، مصاف دادن۲۰/۱۱۵/۱۶
، وفا كردن ۱/۱۳۵/۱۵، نقار كردن ۱/۱۲۴/۱۶، ميثاق بستن ۱/۹۸/۵مانعت كردن م، ۲/۱۳۳/۶ كردن
  .۲/۱۱۹/۱۱عناني كردن   هم و۱/۶۵/۱۲، وفا نمودن ۱/۱۶۰/۲۴
  :آمده است» با«ي كه متمم آنها با حرف اضافة ا افعال متعدي -4-3

، مواجهه فرمودن ۲/۶۲/۱۲، مضاف گردانيدن ۲/۵۳/۴» وادار به جنگ كردن«جنگ انداختن 
 .۲/۴۵/۷ موازنه نمودن  و۲/۹۹/۴، موازنه كردن ۱/۳۷/۷، مواجهه كردن ۲/۵۳/۲
 :آمده است» بر «ةافعال الزمي كه متمم آنها با حرف اضاف -5-3

، ابقا ۲/۹۷/۱۰، ابقا نمودن ۳/۲۰/۱۵، آفرين كردن ۳/۲۷۰/۸، آستين افشاندن ۱/۱۷۰/۱۲آرام گرفتن 
، اصرار ۲/۱۵۴/۱۵، استيال يافتن ۱/۱۲۰/۱۰، استيال گرفتن ۲/۸۵/۱۱ن ، اتفاق كرد۲/۲۰۹/۵كردن 
، اقتصار كردن ۱/۲۱۴/۲، اقبال نمودن ۲/۱۸۱/۹، افتادن ۱/۵۴/۶، اغماض كردن ۲/۱۲۷/۹داشتن 

دستی نمودن  ، پيش۲/۷۷/۱۶، پای نهادن ۳/۱۳۵/۱۱، برآمدن ۱/۱۸۲/۱۱، اقدام نمودن ۲/۱۱۸/۵
، تحسر خوردن ۲/۶۸/۱۵ ، تحريض نمودن۲/۲۲/۵ن کردن ، تاخت۱/۱۳۶/۸، تاختن ۳/۲۱۷/۹
، چهار تکبير خواندن ۲/۱۳۷/۶، تن نهادن ۳/۳۴/۱۵، تکيه زدن ۱/۱۸۴/۵، تطاول نمودن ۳/۱۶۵/۸
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، خط ۱/۵۱/۱۳، حمله کردن ۲/۵۶/۷ ، حمله بردن۳/۱۴۹/۱۲، حجت آوردن ۲/۱۰۹/۲
 خوش کردن ، دل۳/۱۸۱/۱ ، دست يافتن۲/۲۱۲/۳) تحريک کردن(، داشتن ۱/۲۸۱/۱۲دادن
، عبره ۲/۴۸/۷، طوف کردن ۲/۳۴/۹، شتافتن ۲/۸۸/۹، سر نهادن ۱/۷۷/۱۸، دل نهادن ۱/۶۵/۲۰

، قرار دادن ۱/۲۰۴/۵، قدم نهادن ۱/۱۲۰/۹، غلبه کردن ۲/۴۵/۱۱ ، عنان تافتن۱/۲۲۶/۶کردن 
، ۲/۱۷۹/۳، ماندن ۱/۱۲۹/۱۳ ، گرد آمدن۱/۵۳/۲۱، کمر بستن ۱/۲۰۰/۴، قرار گرفتن ۳/۱۰۳/۷

، مراجعت نمودن ۳/۱۴۶/۷، محضر بستن ۲/۲۳۸/۳ ، متوجه گردانيدن۲/۱۵۴/۵مباالت نمودن 
، مقصور کردن ۲/۶۵/۱۶، مقرر داشتن ۲/۶۲/۱۰، مسابقت نمودن ۱/۱۲۸/۸، مرهم نهادن ۲/۴۵/۹
 وقوف  و۲/۴/۱۸، واقف شدن ۲/۴۷/۱۵نگ زدن ، نير۳/۵۱/۵، نهادن ۲/۱۵/۱۳، نشستن ۳/۱۹۵/۱۰

  .۲/۱۴۰/۲يافتن 
 :آمده است» بر «ةكه متمم آنها با حرف اضافی ا متعديافعال  -6-3

، ايثار ٣/٣٠/١٠، افكندن ٣/٢٠٥/١٥، اظهار كردن ٢/٥٥/١٩، اختيار نمودن ٣/٧١/٦اختيار كردن 
، تحريض كردن ٢/٥٩/٦، تباه كردن ١/٧/١١ ، پوشاندن ١/١٣١/٧، بخش كردن ١/١٥٦/١٤كردن 

، صرف ١/٢٢٧/١٣، تكليف كردن ١/١٨٩/٨، تقرير كردن ٢/٢٦٠/٣، تخصيص فرمودن ١/١٩/١٥
، مبذول ١/١٤٤/٥، راه دادن ١/١٧١/١٥، عرضه كردن ١/٢٢/٩، ضجرت كردن ٢/١٢٢/٢كردن 
، ٢/٣٧/٧، مطلع گردانيدن ١/٢٠٣/١١، مصروف كردن ٣/١٧١/٤، مستولي گردانيدن ٣/٨/١٢داشتن 

، ٢/١٢٦/١٧، مقسوم كردن ٢/٣٠/١٤نيدن ، مقرر گردا٢/٣٣/١٩، مقرر كردن ٢/٢٤٥/٢١مقرر داشتن 
 نصب كردن  و٢/٤٧/١٠، نشاندن ٣/١٣٦/٢ كردن ، نثار٢/٤٦/٣، نامزد كردن ٣/٣/٦ممكن گردانيدن 

٣/٢٢٧/٥.  
  :آمده است» به«افعال الزمي كه متمم آنها با حرف اضافة  -7-3

، ٣/١٨٣/٨جستن ، استعانت ٢/٢٠٣/٦، اختصاص يافتن ٣/١٨٩/١، اجازت دادن ٢/٩/١٢ابتدا كردن 
، اشارت كردن، اشتغال ١/٦/٢، اشتغال نمودن ٣/١٠/٣، استناد داشتن ٢/٢١٤/٧استعانت نمودن 

، اعتراف آوردن ٢/٢٢٧/١٩) مشهور شدن(، اشتهار گرفتن ١/٦/٢، اشتغال نمودن ١/٢٢٧/٥داشتن 
ات كردن ، التف١/١٩٧/١٤، التجا نمودن ٢/٩٧/٩ ، التجا جستن١/٢٠٢/٦، اقرار آوردن ٣/١٣٤/١١
، پناه دادن ٢/٢٣٣/٥، بدل شدن ١/١٤/١٤، انتقال كردن ١/٢٢٢/١٣، التفات نمودن ٢/٢٤/١٧
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، ٢/٥٨/٩، تاختن ١/١٣٦/٢٣، پيغام فرستادن ٣/٢٣٠/١، پيغام دادن ١/١٩٧/١٧، پناهيدن ١/١٢١/٥
 ، تحويل فرمودن٢/٦٨/٢) پناه بردن(، تحصن كردن ٢/٢٠٢/١١، تاختن كردن ٢/٢٠/٢٠تاختن بردن 

، تعلق داشتن ٣/٢٢٨/٧، تظاهر كردن ١/٨/٩ر نمودن ي، تدب١/٣١/١٢، تحويل كردن ٢/١١٦/٢
، تقرب كردن ٢/٢٤٥/١٥، تقرب جستن ١/١٢٠/٧، تعلق نمودن ١/١١٩/٧، تعلق ساختن ١/٢٠٥/٤
، تن در ١/١٩٧/١٨، تمسك نمودن ٢/٢٤١/١٢ ، تمسك كردن٢/١٢٣/٩، تمسك جستن ٣/٢٤٤/٣

، ٢/١٤/٥، حركت كردن ٢/١١٩/١٢، توكل نمودن ٢/٢٤٧/٢١ودن ، توسل نم١/١٠٤/٢٢دادن 
، ٢/١٤٢/٦، دست گشادن ١/١٢٤/٢١، دست بردن ٣/١٥٣/٧، دست برآوردن ١/١٧٩/١٢درآمدن 

، رضا دادن ١/٥٤/١٨، رسيدن  ١/٢١١/١٠، راه يافتن ١/١٥٢/١٧، راه دادن ١/١٥٢/٣دست يازيدن 
، روان كردن ١/١٦٤/٢٠، رغبت نمودن ١/١٣١/٢٠، رغبت كردن ١/٢٢٠/٦، رضا داشتن ٢/١٢٥/١٣
، عزيمت كردن ٣/٣٣/١٤، شروع نمودن ١/٥١/١٠، روي نهادن ٢/١١٣/٨، روي آوردن ٢/٢٨/٥
، گذر كردن ١/١٢١/١٢، كمر بستن ٣/٣/١٠، كفالت كردن ١/١٢٤/١٩، قصد كردن ٢/٩٦/٣
، ٢/١٢٩/١٢ ، لب گشودن٢/٨٩/٢٢، لب گشادن ١/٥٣/٣، گرويدن ١/٢٢٠/٦، گردائيدن ١/١٢١/٨

، ٢/٢٢/١٥، متصل شدن ٢/٦٥/٤، مبادرت نمودن ٣/٢٠٤/٣، مبالغت نمودن ١/١٢٠/٢مايل شدن 
، معروف ٣/١٣٤/١٤، مژده رسانيدن ٢/١٥٠/١٥، مخصوص گشتن ٢/١٥٠/١٥مخصوص شدن 

، منزل كردن ٢/٩٥/٢٠، مكدر گشتن ٢/٢٠/١٥، مقرون كردن ٢/٢٤٦/٢، مقام كردن ٢/٣/٨شدن 
، وفا نمودن ١/١٧٥/٢١يستن ، نگر١/١٣٤/١٥، نگاه كردن ٣/١٣٨/٩مودن ، نزول فر٣/٢٣٨/١٧
  .١/٢٠٩/٣ يازيدن  و٢/٢٥/٣
  :آمده است» به«ي كه متمم آنها با حرف اضافة ا افعال متعدي -8-3

، برداشتن ١/٢٣١/١، بربستن ١/٥٥/١٤، بد كردن ١/٢١١/٨، استخفاف كردن ١/٥٨/٨ارزاني داشتن 
، تلقي فرمودن ١/١٢١/٨، تلقي كردن ١/١٩/٢٢، تعويض نمودن ١/١٤٧/١١، تفويض كردن ٣/٧/٤
، خواندن ٣/١٥٨/٩، خطبه كردن ٣/١٤٣/١٢، حوالت كردن ١/١٢١/٨، تهديد كردن ١/٢٢٣/١٢
، ١/٢١٢/١٠، سپردن ١/٢١٧/٢، روان كردن ١/١٨٢/١٩، راه دادن ٣/٢٢٢/٩، درآميختن ١/١٣٦/١١

، متوطن كردن ٣/١٣٤/١٣مبدل گردانيدن ، ٢/٢٨٠/١٤، مبتلي گردانيدن ١/٣٩/١فرستادن 
، ٣/١٢/٨، مزين گردانيدن ٣/١١٠/٧، مخصوص گردانيدن ١/٢٣٠/٤، مخصوص كردن ٣/٢٣١/١٣



 

  

  شناسي ايران هاي ايراني و زبان زبان350

، معطوف ٢/٦٥/١٧، مشنّف گردانيدن ٢/٦٥/١٦، مشرف گردانيدن ٢/٧٢/١٣مستظهر گردانيدن 
، ٢/٣٣/١٧نيدن ، مفوض گردا١/١١٩/٢٠، مفوض كردن ٢/٢٣٨/١٤، معمور گردانيدن ١/٦٩/٢كردن 

، مقرون گردانيدن ٢/٢٥/٩، مقرون فرمودن ٢/٦٥/١٥، مقرر كردن ٣/١٣٦/١١مقابل فرمودن 
، موسوم ١/٩٨/٦، مرسوم كردن ١/٢٣٢/١، منتظر گردانيدن ٢/٢٢٥/١٥، ملحق گردانيدن ٣/٢٠٨/١

نقل ، ١/٦٩/١٨، نصب كردن ١/١٢٥/١، نامزد كردن ٢/٦٦/١٠، موعود گردانيدن ١/٦/٧گردانيدن 
  .٣/٢٣٦/٣ ياد كردن  و٢/٩٧/٤، نشاندن ٢/٥١/١٨كردن 

  :آمده است» در«افعال الزمي كه متمم آنها با حرف اضافة  -9-3
، ٣/٥٥/١٣، انديشه كردن ١/١٢٤/٥، افراط نمودن ١/١٥٣/١٤، آتش زدن ١/٢/١٨آتش انداختن 
، پديد ٢/٢٥٧/٤، پاي كشيدن ١/١٨٥/٢٢، پاي نهادن ١/٢٠/٥، اهمال نمودن ١/٦/٣اهمال فرمودن 

ن ، تمكيل يافت١/٨/٨، تفكر كردن ٣/٤١/١٠، تعجيل نمودن ٢/١١٦/٢٠، پيچيدن ١/١٠/٣آمدن 
، چنگ زدن ٢/١١٩/١١، جوالن نمودن ٢/٨٢/٦، توقف نمودن ٢/٢٤٨/١ل جستن ، توس١/١٩٩/٢
، زبان كشيدن ٢/١٥٠/٢٠، رغبت نمودن ٣/٤/٩، دست يافتن ١/٢١٢/٥، حوالت كردن ٣/٣٦/١٢
، قلم كشيدن ٣/٤٣/١١، قدم گذاشتن ٢/١٤٦/٨، فرود آمدن ٢/٢٢٩/١٩، سخن گفتن ٢/١٠٧/١٩
، ١/١٢٨/٦، گريختن ٢/١٠٠/١٢، گام نهادن ١/١٢١/١٣، كمر بستن ١/١٤٢/١٢، كاشتن ١/٢٠٤/٥

، ١/١٢١/٢، مخالفت نمودن ١/٢٠٤/١، مجاذبت جستن ١/٢٢٧/١٨، مبالغت كردن ٣/١٧٩/٦ماندن 
، مقام فرمودن ١/٢٢٤/٣، مشورت نمودن ١/٢١١/١٤ورت كردن ، مش١/٢٠٤/١مداخلت پيوستن 

  .١/١٢٦/٤ نظاره كردن  و١/١٢١/٩، نزول كردن ١/٢٢٢/٦
  :آمده است» در« كه متمم آنها با حرف اضافة اي افعال متعدي -10-3

، ريختن ١/١٢١/١١، راه دادن ٣/٣/٥، به تقديم رسانيدن ١/١٢١/١، انداختن ١/١٢١/١٣افكندن 
   .١٢/٣٣/١٨ مرتب گردانيدن  و١/٧٥/١، مثبت كردن ٢/٢٦٩/٩ كردن شيرين، ١/١٨٠/١٨
  

  جهينت

. برخی از افعال چه الزم و چه متعدی نياز به متمم دارد و بدون متمم، معنای جمله ناقص است
آيند  هايي که قبل از متمم می آيند، حرف اضافه ای می گونه افعال با حروف اضافة ويژه متمم اين
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در تاريخ جهانگشای افعال زيادی چه الزم و چه متعدی . »در«و » بر«، »به«، »با«، »از «:عبارتند از
  .اند موجود است که نياز به متمم اجباری دارد، که تمامی آنها در اين مقاله فهرست شده
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