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Pathology of the Description of Compound Verbs in Farsi Grammar Books
(definitions and terms)
Mohammad Behnamfar
Mohammad Kazem Ebrahimzadeh

Abstract
Describing and investigating the compound verbs have included a wide range of
researches among language researchers (grammarians and linguists); however the
issue of compound verbs seems unclear. The abundant criteria for recognition of
compound verbs which most of them are often deficient can be as a good reason for
this assertion. It appears that one of the elements resulting in this ambiguity is the
method used in their researches. The main theme of this descriptive-analytic study,
therefore, concerns with the mistakes in the process of research on compound verbs,
focusing on shortcomings and deficiencies, based upon the data provided in Farsi
grammar books in five parts, namely "definitions, terminology, examples, criteria
and reasoning." This article, however, provides only the search results of the first two
chapters.
Pathology of the definition of compound verbs: Compound verb has been
defined with different features as: 1. combination of two or more parts which one of
them is a verb. 2. The two parts have a single meaning. 3. The verb component
doesn't have its main meaning and isn't declinable. Among these definitions
Homayoon Farrokh and Lazar have presented a better definition which is more
appropriate and acceptable. The definitions analyzed in this research has defects such
as: lack of exhaustiveness and exclusiveness, lack of accordance between the
definition and examples, increasing or using unnecessary adverbs, ambiguity in the
concepts of adverbs like different perceptions of the same adverb, using multiple
concepts in definition of different kinds of compound verbs. These deficiencies
indicate the lack of grammarians' attention to grammatical terms and concepts and
prevent the readers to have a systematic perception from language.
Pathology of compound verb terms: Compound verb is the only expression that
his lead to ambiguous and multi-meaning expressions. It is over thirty years that the
idiom "hamkard" is used as the verb component of the compound verb and
combinations such as "hamkard shodegi" has been built based on it. Therefore, in
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spite of some applicative and verbal defects which have been proposed by some
linguists, changing this term is not recommended. Consequently, verb being,
conjugation and accepting "shenaseh" (distinctive component) can help us to obtain a
perfect definition for compound verbs.
There is no term for the nonverbal component of the compound verb to be
overspread, but some grammarians have used "verb helper" for it, but it is better to
use an expression like "hamkard" though it shows no relation with compound verb.
In this research, some problems about the selection and usage of terms were found
such as neglecting the common usage and grammatical system of these terms.
Pathology of the research methods: It seems that the verbal researches are
achieved in three steps: compiling, classification and formulation. In each of these
steps there may be some problems. What was said about the expressions indicates the
easy going way of researchers in presenting the information which occurs after the
formulation step. The obstruction in definition of compound verbs is rooted in not
having a comprehensive recognition of the compound verbs. The main problem in
the third part is the lack of integrity proportionate to the number and diversity of
instances.
As presenting a comprehensive and proper definition of compound verbs is achieved
from compiling and classification the verbal data, it can be said that these problems
are a result of these two steps. Of course we are not sure about the lack of such
researches and neglecting the structure of the language.
Key words: Grammar pathology and analysis, grammatical terminology, analysis of
current definitions of the compound verb, integration and combination, classification
of compound Verb.
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فنو ادبی دالمی -پژوهشی
سال دهم ،شماره  2دپیاپی  23تابستا  ،۱397ص 20 -۱

آسیب شناسیتوصیففعلمرکبدرکتاب هایدستورزبانفارسی 
(تعریفواصطالحات) 


محمد بهنامفر و محمدکاظم ابراهیمزاده



چکیده 
توصیف و بررسی فعل مرکب ،بخش گستردهای از پژوهشهای زباا پژوهاا ددستورووسساا و زباا شناساا

را دربرگرفتا

است؛ ولی گوسا همچناا اسان موضاو در ابهاام اساته با وظار مایرساد سیای از اوامال اسان ابهاام ،رو

با کاررفتا در

پژوهشهاسته ازاسنرو زمینۀ اصلی اسن بررسی توصیفی-تحلیلی ،آسیب های پدسدآمده در رو

پژوهش دربارۀ فعال مرکاب

است ک در پنج بخش «تعرسف ،اصطالحات ،مثالها ،مالکها و دالسل» از کتب دساتور زباا پژوهیادوی اساته ال تا در اسان
ووشتار ،فقط وتاسج بررسی دو بخش وخست بیا شده استه ازجملۀ آسیبها در بخش اصاطالحات« ،بایتاوجهی با کااربرد
متداول» و «ادم وظاممندی اصطالحات» است ک وشا دهندۀ آسا گیری زبا پژوهاا در رو

اراها وتااسج اساته در بخاش

تعرسف ،آسیبهاسی ماوند «ادم جامعیت و ماوعیت»« ،تناقض تعارسف با مثالها»« ،ابهام و بیتوجهی با وظاام مفااهیم دساتور
زبا » دسده میشوده ب وظر اسن آسیبها پیامدی از واشناخت بود فعل مرکب در وزد زبا پژوهاا اسات کا خاود ،از وارسااسی
آوا در دو مرحلۀ «گردآوری» و «دست بندی» ماس گرفت است.

رو

کلیدواژهها :آسیب شناسی و وقد دستور ،اصطالحات دستوری ،وقد تعرسف فعل مرکب ،اوضمام و ترکیب ،دست بندی اووا فعل
مرکب

مقدمه 
فعل مرکب با همۀ توصیفهای ساده و پیچیده و پژوهشها و دسدگاههای گوواگو  ،همچنا واشناخت استه چراسی اسن پدسده
پرسش بنیادسن اسن بررسی است :چرا فعل مرکب پس از پژوهشهای دستورووسسا و زباا شناساا  ،شاناخت وشاده و دچاار
توصیفهاسی گنگ و واهمخوا شده است؟ در آغاز میتوا خاستگاه اسن پدسده را اسنچنین بازجست:
۱ه «موضو » پژوهشی فعل مرکب هماوند دسگر موضو های پژوهش در دستور زباا ویسات؛ زسارا وسژگایهاای دارد کا
توصیف آ کاو

بیشتر و رسزبیناو تری میطل د؛ ازجملۀ اسن وسژگیهاست گوواگووی افعال مرکب ،فراواوی ساختهای مشاب

 داوشیار گروه زبا و ادبیات فارسی داوشگاه بیرجند ،بیرجند ،اسرا

 داوشجوی کارشناسی ارشد زبا و ادبیات فارسی داوشگاه بیرجند ،بیرجند ،اسرا دمسؤول میات ات
تارسخ وصول۱395/4/24 :
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mkez72@gmail.com

تارسخ پذسر ۱396/7/۱8 :
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با فعل مرکب و پیوود دوسوسۀ فعل مرکب با صرف و وحو زبا فارسیه
2ه «م اوی» زبا پژوها ددستورووسسا و زبا شناسا

دربارۀ فعل مرکب تفاوتهای ژرفی دارد؛ ماوند اسنیا سااخت فعال

مرکب انصری واژگاوی شده و صرفی است سا تنها در حوزه وحو پدسد آمده اسات درهک :مقاداری و صایادی ۱39۱ ،و ماوناد
اسنی می توا دامنۀ افعال مرکب را بی پاسا داوست ساا وا د رهک :دبیرمقادم۱77 :۱392 ،؛ ط یابزاده87 :۱393 ،؛ خزااایفار،
22 :۱384؛ ساساوی۱02 :۱390 ،و ۱03ه
3ه «رو » ب کاررفت در بررسیهای زبا پژوها دچار آسیبهاسی است ک در توصیف فعل مرکب بیش از دسگر بررسیها
وماسا شده استه
ازاسنمیا  ،آوچ در اسن متن بررسی میشود ،خاستگاه سوم است؛ گرچ گاه گوش ای از وسژگیهای فعال مرکاب و م ااوی
چندگووۀ زبا پژوها ویز بازوموده میشوده  ۱بنابراسن هدف اصلی اسان بررسای توصایفیتحلیلای ،ساافتن آسایبهاا در رو
زبا پژوها است؛ روشی ک برای توصیف فعل مرکب ب کار گرفت شده و سافت های آ در کتابهای دستور زبا فارسی اراها
شده استه اسن «رو » را میتوا اسنگوو تعرسف کرد« :گذر وظاممند و جامع و ماوع از س مرحل جمعآوری ،دسات بنادی و
قاادهسازی» درهک :ازاوی ۱0۱ -92 :۱392 ،ه برپاسۀ جستوجوی اوجامشده ،دربارۀ آسایبشناسای رو

پاژوهش در فعال

مرکب ،اثری ب پاسا ورسیده سا اراه وشده استه
اهمیتوضرورت 
چگووگی توصیف فعل مرکب در شماری از پدسدهها و گفتوگوهای زباوی کارگر است؛ ازجملۀ آوهاا کتاب آماوز
ادبیات فارسی در آموز

و پژور

زباا و

است دحقشناس و همیارا 66 :۱392 ،و 67ک گاه با سافت های جامعۀ المی داوشاگاهی

واهمخوا است و گاهی دچار کاستیهاسی شده است درهک :وجفی پاازوکی۱389 ،؛ کرمای۱386 ،؛ رضااسی و اک اری:۱393 ،
3207و 3208؛ همچنین است وماس سازی افعال مرکب در فرهنگها ک چ برای فرهنگووسسا درهک :خزاایفر ۱384،و چ
برای زبا آموزا دمحمدابراهیمی و فرقاویفرد۱389 ،؛ جالهی ۱643 :۱393 ،ویت ای برجست استه

2

افزو براسن ،ازآوجاک وسراستارا ب کاربرد فاصلۀ درو کلم ای  3در مصدرهای مرکاب دفرهنگساتا زباا و ادب:۱389 ،
4۱؛ ذوالفقاری 62 :۱392 ،و وزدسککرد اجزای اسن افعال دذوالفقاری 249 :۱392 ،توصی کردهاواد ،دساتیابی با توصایفی
روشنتر از افعال مرکب ،زمینۀ سیدستی و آسا فهمای متاو وسراسات را فاراهم مایآورده پیاماد دسگار اسان واشاناختگی ،در
وابساماوی پژوهشهای داوشجوسی دربارۀ فعل ب چشم میآسده اگرچ بخشای از تاوا و زماا پژوهشاگر بارای بازشناسای و
گردآوری دسدگاهها دربارۀ فعل مرکب میگذرد ،دستاورد شاسست ای از اسن بخش از پژوهش آوا اراه ومیشاود؛ ماوناد اسنیا
گاه در گفتاری کوتاه ،از دسدگاهها ،مقال ها و محققا ِ صاحبوظر ساد میشود درهک :رضاسی و اک ری 3028 :۱393 ،و گااه با
بازگوسی تعرسف آوا بسنده و شناساسی فعل مرکب ب خواونده واگذار میشاود درهک :سااالری و بهارهور و موساوی:۱393 ،
3645؛ رفیعی جیردهی 3445 :۱393 ،ک هیچسک از آوها با اصول پاژوهش ساازگار ومایوماساده بناابراسن توصایف وارساای
زبا پژوها از فعل مرکب ،در کارآمدی آموز

زبا فارسی ،فرهنگووسسای ،وساراسش متاو و پاژوهشهاای دساتور زباا ،

پرسشها و پیامدهاسی جالبتوج ب جا گذاشت استه
روش 
در اسن بررسی ،برای کاو

در رو

زبا پژوها  ،از آوچ در کتب دستور زبا آمده است ،بهره گرفت میشود ک میتوا آوها

در پنج بخش گنجاود۱ :ه تعرسف2 ،ه اصطالحات3 ،ه مثالها4 ،ه مالکها و 5ه دالسله ال ت در اسان ووشاتار ،تنهاا با دو بخاش

آسیبشناسی توصیف فعل مرکب در کتابهای دستور زبا فارسی 3 /

وخست دتعرسف و اصطالحها پرداخت میشوده
گما میرود ک آسیبپذسری هر سک از اسن بخشها ،ب س ب خردهای در رو

زباا پژوهاا باوده اسات ،خاردهای کا

ممین است در سیی از س گام «گردآوری»« ،دست بندی» و «قاادهسازی» پدسد آمده باشده ال ت هرآوچ ب واام آسایب شاناخت
میشود ،ب سک گوو ویست؛ زسرا آسیبها در پی وادسدهگرفتن شروطی پدسد میآسد ک در دو دست گنجاوده میشود:
الف شروطی ک پاس ندی ب آوها ،چ در هنگام بررسی و در هنگام اراهۀ سافت ها باسسات اسات کا خاود دو گووا اسات؛
«باسدها» ،ماوند جامعیت و ماوعیت ،کاراسی ،روشنی و رساسی و واقعوماسی دسازگاری با واقعیتهای کاربردی زبا ؛ «و اسادها»،
ماوند تناقض درووی ،مردودبود المی دبیپاسخگذاشتن وقدها و غرضورزیه
ب شروطی ک پاس ندی ب آوها شاسست است و از دستۀ الف اهمیت کمتری دارد؛ «شاسدها» ،ماوند پیوود بیرووی سافت هاا باا
پیشداوست های مخاطب و با سافت های گذشتۀ جامعۀ المی و همچناین پیوواد درووای سافتا هاا باا دسگار م احات دساتوری؛
«وشاسدها» ،ماوند تکروی بیپیشین  ،کاربرد الفاظ چندمعناسی در اصطالحها و تعرسفه
روشن است ک اسن شروط همواره از وگاه خواوندهای کاوسده میشود ک متن اراه شدۀ زبا پژوه را خواوده و درسافت اسات
و خود ،کاربر سا پژوهشگر زبا استه
دامنهبررسی 
در اسن ووشتار ،هر زوجیرۀ فعلدار دوکلم ای دساده ،مشتق سا مرکب ک ممین است بنابر دسدگاه مرکب باشد« ،فعال مرکاب»
پنداشت شده استه بنابراسن ،فعلهای پیشوودی و ا ارتهای فعلی در گسترۀ اسن بررسی گنجاوده وشده استه ال ت با توج با
دسدگاه های گوواگو زبا پژوها دراسن باره ،شروطی ماوند «جامعیت و ماوعیت» برپاسۀ دسدگاه ووسسنده هر کتاب بررسای شاده
استه
ظاهراً کتابهای دستور ب س ب تال

ووسسنده برای اختصار و کلیگوسی ،دچار آسیبهای بیشتری شده است؛ ازسانرو از

بررسی مقال ها چشمپوشی شده و صرفاً از سافت های اسن آثار بهره گرفت شده استه کتابهاای بررسایشاده کامشامارود کا
ب ترتیب تارسخ ذکر میشود:
-

منهاجالطلب دزسنمی شندووی چینی۱388 ،ه چاپ اول ۱070 :؛

-

دستور زبا فارسی دخیامپور۱375 ،ه چاپ اول ۱333 :؛

-

دستور زبا فارسی معاصر دالزار۱393 ،ه چاپ اول ب زبا فراوس ۱965 :م ۱333 /ه چاپ اول ترجم  ۱380 :؛

-

دستوروام دمشیور۱366 ،ه چاپ اول ۱338 :؛

-

دستور جامع زبا فارسی دهماسووفرخ۱364 ،ه چاپ اول ۱338 :؛

-

دستور زبا فارسی دقرسب و همیارا ۱363 ،ه چاپ اول ۱344 :؛

-

دستور مفصل امروز دفرشیدورد۱392 ،ه چاپ اول ۱348 :؛

-

توصیف ساختما دستوری زبا فارسی دباطنی۱392 ،ه چاپ اول ۱348 :؛

-

دستور زبا فارسی دخاولری۱392 ،ه چاپ اول ۱35۱ :؛

-

دستور سودمند دمرزبا راد۱368 ،ه چاپ اول ۱357 :؛

-

دستور زبا فارسی دشرسعت۱367 ،ه چاپ اول ۱364 :؛

-

دستور زبا فارسی بر پاسۀ وظرسۀ گشتاری دمشیو الدسنی۱370 ،ه چاپ اول ۱364 :؛

-

رسال در صرف و وحو زبا فارسی دکرماوی ۱365 ،؛
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-

دستور زبا فارسی  2داووری و احمدی گیوی۱392 ،ه چاپ اول ۱367 :؛

-

دستور زبا فارسی د ۱دوحیدسا کامیار۱390 ،ه چاپ اول ۱379 :؛

-

دستور زبا فارسی براساس وظرس گروههای خودگردا در دستور وابستگی دط یبزاده۱393 ،ه چاپ اول ۱39۱ :ه
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هاوفرضیهها 


مسئله
برپاسۀ آوچ گذشت ،مسئلۀ اصلی اسن بررسی ،آسیبهای رو

پژوهش زبا پژوها دربارۀ فعل مرکب است کا در اسان ووشاتار

همسا با دو بخش «تعرسف» و «اصطالحات» ،با دو مسئلۀ فرای پی گرفت میشود؛ هرچند میتاوا باا افازود هار ساک از ساۀ
مرحل جمعآوری ،دست بندی و قاادهسازی سا هر سک از شروط سادشده ،پرسشهای فرایتر فراواوی فهرست کرده
گما میرود ک در هیچسک از اسن آثار «تعرسف دقیق و روشنی از فعل مرکب» سافت وشود و اسان آسایب با سا ب «و اود
فعالیتهای میداوی» و «بیتوجهی ب پییرۀ واقعی زبا » پدسد آمده باشاد؛ اماا در کااربرد اصاطالحهاای فعال مرکاب ،واوای
سیدستی ب چشم میآسده
.۱تعریففعلمرکب 
تعرسف را کلید هر گوو کار المی داوست اود دفل ر 209 :۱38۱ ،ه بنابراسن پیش از بررسای اصاطالحات ،فعال مرکاب در اسان
بخش و اجزای آ در بخش دوم تعرسف میشوده تعرسفهای بررسیشده را میتوا در چهار گروه جاای داده در اسان بخاش
پس از گزار

و ت یین هر گروه از تعرسفها ،میزا اوط اق آ با مفهوم و دامنۀ فعل مرکب سنجیده میشوده

.۱.۱ترکیبمندیفعلمرکب 
گروهی ب بیا ترکیبمندی فعل مرکب بسنده کردهاود؛ گرچ دربارۀ شمار و وام اجزای آ دسدگاههاای گووااگووی دارواد؛
برخی آ را ترکیب دو لفظ دزسنمی ، 37 :۱388 ،دو سازۀ وحوی دمشیوۀالدسنی ۱38 :۱370 ،سا دو واژۀ مساتقل دط یابزاده،
 8۱ :۱393انوا کردهاود؛ برخی ب ترکیب سازۀ غیرفعلی ددبیرمقادم ۱50 :۱392 ،ساا جزهای دسگار دافراشای۱30 :۱39۱ ،و
 ۱3۱با سازۀ فعلی و اضاف شد اسم سا صفت سا انصری دسگر ب فعل دباطنی 79 :۱392 ،اشاره کردهاود و گروهی ویز دربارۀ
اسن ترکیب چنین گفت اود :دو سا چند کلم دقرساب و همیاارا ۱363 ،ه ج37 :2و38؛ مشایور73 :۱366 ،؛ مرزباا راد:۱368 ،
 77سا جزء دشرسعت97 :۱367 ،؛ فرشیدورد4۱3 :۱392 ،؛ باطنی 79 :۱392 ،سا تیواژ مستقل دوحیدسا  57 :۱390 ،سا واژه و
واژک داشوری 49 :۱384 ،ه
اوتظار میرود آوا ک از «لفظ»« ،جزء»« ،سازه» سا «واژک» بهره گرفت اود ،افعال پیشوودی را ویز فعل مرکب بشامارود؛ ولای
همواره اسنگوو و وده است :زسنمی «لفظ» را ب کار برده و تنها از دو فعل «سپاس کرد و ترک گفت» سااد کارده اسات دزسنمای،
 37 :۱388ه همچنین اوتظار میرود ک دسگرا با کاربرد «کلم » سا «واژه» ،از دامنۀ فعلهای مرکب بیاهند؛ ولی اسنگووا و اوده
است :مشیور و ووسسندگا دستور پنج استاد از «دو سا چند کلم » بهره گرفت اود ،ولی «برداشتن» را جزو وموو های فعل مرکب
آوردهاود دقرسب و همیارا ۱363 ،ه ج37 :2و38؛ مشیور 73 :۱366 ،ک با تعرسف آوا سازگار ومیوماسد؛ بناابراسن مایتاوا
گفت اسن تعرسفها با مثالها در تناقض است و دسدگاه زبا پژوه را بیا ومیکنده
همچنین گما میرود آوا ک قید «وحوی» سا «مستقل» را افزودهاود ،واگزسر آ را برای محدودکرد تعرسف ب کار باردهاواد
ولی اسنگوو و وده است؛ مشیوۀالدسنی از «سازۀ وحوی» وام برده است ،ولی در فهرساتی کا در پاساا کتااب از اصاطالحات
زبا شناسی ب دست میدهد ،تنها از سازه ۱و سازههای واژگاوی ۱وام میبارد دمشایوۀالادسنی 2۱۱ :۱370 ،و برپاساۀ خاواوش
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وگاروده ،در هنگام ت یین فعل مرکب ویز اشارهای ب دلیل افزود اسن قید ویرده است؛ بنابراسن ب وظر تعرسف وی کارآمد ویست؛
چراک «تعرسف باسد از آوچ تعرسف میشود ،روشنتر باشد» دمظفر96 :۱387 ،؛ فل ر 2۱6 :۱38۱ ،ه
وحیدسا ویز هماوند مشیوۀ الدسنی در تعرسف فعل مرکب ،قیدی افزوده و اجزای فعل مرکب را «تیواژ مستقل» گفت استه
ب وظر میآسد اسن اصطالح ب جای «تیواژ قاموسی» ب کار رفت ک تیواژی دارای کاربرد و معنای مستقل است درهک :وحیادسا ،
 8 :۱390ه برپاسۀ اسن برداشت ،تعرسف وحیدسا  ،فعلهای دارای وود اشتقاقی را دربرومیگیرد و دسگر ومیتاوا افعاالی ماوناد
«فروگذار کرد » سا ا ارتهای فعلی ماوند «ابرو در هم کشید » دهما 59 :و 60را در شمار مصادسق اسن تعرسف داوست؛ مگر
آوی ب جای استفاده از «تیواژ مستقل» ،فعل مرکب را فعلی بداویم ک از وظر «تیواژشناسی» مرکب اسات دتاوک۱27 :۱363 ،
تا هر دو تیواژ دستوری و قاموسی را دربربگیرد و افعالی ماوند گو داد و سرآمد ویز «فعل مرکب» داوسات شاود دهماا ؛
هرچند اسن تعرسف ویز بسیار فراگیر استه
ط یبزاده قید «مستقل» را افزوده و از «واژۀ مستقل» بهره گرفت است ،شاسد ب وظر آسد وی اسن قیاد را بارای خاارجکارد
افعال پیشوودی ب کار برده است ،ولی ازآوجاک در جاسی دسگر واژه و تیواژ را در برابار هام وهااده دط یابزاده، ۱9 :۱393 ،

5

ب وظر از «استقاللِ واژه» مفهوم دسگری را خواست ک بیا وشده است؛ هرچند در ادام آمده است« :واژۀ اول اسم سا صافت ساا
قید ،واژۀ دوم فعل است» دهما  8۱ :ه
تعرسفهای گنجاودهشده در اسن گروه ،بسیار فراگیر است و گاه افعال مجهول و افعالِ زما هاسی ماوند ماضای بعیاد ،ابعاد،
التزامی و ماضی و مضار مستمر را هم در برمیگیرد درهک :اووری و احمدی گیوی 6۱ -52 :۱392 ،؛ تاآوجاک برپاساۀ برخای
از آوها ،ممین است فعلی ماوند «ووشتند» هم فعل مرکب وامیده شود؛ چراک از دو تیواژ تشییل شده است درهک :هماا  ۱2 :؛
اگرچ ب کمک پیشداوست های خواوندگا  ،هدفمندی مثال ها و چیانش جساتارهای دساتوری در کتااب ،کمتار چناین معناای
فراگیری برداشت میشود؛ مضاف بر آوی توک برای جلوگیری از اسن برداشت ،سادآور میشود ک اسان تعرساف افعاالی ماوناد
«خورده شد» و «پا شد» را ویز دربرمیگیرد ولی اسن دو فعل ،با فعل مرکب متفاوت است دتاوک۱32 :۱363 ،و ۱33؛ همچناا
ک ووسسندۀ منهاجالطلب برای جلوگیری از چنین برداشتی ،قید «وزدسیی معناسی دو جزء» را ب تعرسف فعل مرکاب مایافزاساد
دزسنمی 37 :۱388 ،ه
ب هررو ب وظر میآسد تعرسف اسن گروه ب تنهاسی از اهدۀ شناساود و مرزبندی فعل مرکب برومایآساد و ترکیابهااسی را
دربر میگیرد ک فعل مرکب ویست؛ بنابراسن اصل «ماوعیت» رااست وشده است؛ درحالیک میتوا با وشااو هااسی از همراسای
منطقداوا و اصطالحشناسا دراسنباره دست سافت دمظفر95 :۱387 ،؛ فل ر 2۱7 :۱38۱ ،ه

.۲.۱تکمعناییبودنفعلمرکب 
گروهی دسگر افزو بر وسژگی «ترکیب» در ساختما اسن فعل ،از تکمعناسیبود دو جزء سااد کاردهاواد دمشایوۀالادسنی،
۱40 :۱370؛ خیامپور69 :۱375 ،؛ خاولری۱77 :۱392 ،؛ خطیبره ر239 :۱38۱ ،؛ باطنی79 :۱392 ،؛ اووری و احمدی گیاوی،
27 :۱392؛ محمدابراهیمی و فرقاوی فرد ۱38 :۱389 ،ه وجفی پازوکی اسن افزوده را ت یینکنندۀ مفهوم «ترکیب» میداود و آ را
برای تیمیل تعرسف وحیدسا پیشنهاد میدهد« :منظور از ترکیبشد ْ آ است ک اجزای فعل مرکب درهم آمیختا شاده و از
مجمو آ معنی واحدی درسافت شود» دوجفی پاازوکی 84 :۱389 ،ه حاال مایتاوا پرساید کا آ معناای واحاد چیسات؟
دراسنباره دو احتمال ب وظر میآسده
.احتمالاول:هممعناییفعلمرکببافعلیساده 

۱.۲.۱
خاولری ،مشیوۀالدسنی ،خطیبره ر و اووری ب روشنی منظور از تکمعناسیبود را «برابر شمرد برخی مصدرهای مرکاب
1
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با مصدرهای ساده» بیا کردهاود؛ ب گوو ای ک آ مصدر ساده ،در بیشتر وموو ها با جازء غیرفعلای مصادر مرکاب ،هامرسشا
است؛ ماوند شتابکرد و شتافتن دخاولری ۱77 :۱392 ،؛ فرسابداد و فارسفتن دمشایوۀالادسنی۱40 :۱370 ،؛ بااطنی:۱392 ،
 79؛ رست شد و رستن دخطیبره ر ۱40 :۱38۱ ،طلبکرد و طل یاد داواوری و احمادی گیاویه  28 :۱392؛ با جاز دو
وموو « :آخرشد معادل اوجامید و روج داشتن معادل آزرد » دخاولری ۱77 :۱392 ،ه
خیامپور برای ت یین تکمعناسی از زبا های اربی و فراوس کمک گرفت است« :وگااهکارد » معاادل «وَظَار» و «»regarder؛
«دادزد » معادل «صُراخ» و « »crierدخیامپور69 :۱375 ،و 70ه ت یین اسن دسدگاه و داوری دربارۀ آ  ،ویازمند دستکام آگااهی
ب چند زبا است ک از اسن قلم برومیآسده
وخستین احتمال دربارۀ معنای واحد ،داشتن مترادف در افعال ساده داوست شده از اسن احتمال ،برداشات مایشاود کا هار
ترکیب فعلداری ک بتوا آ را در زبا فارسی سا زبا های دسگر ،با لفظی تکجزهی بیا کرد ،فعلی مرکاب اساته کااراسی و
روشنی اسن تعرسف را میتوا با دو پرسش آزموده وخست آوی آسا هر سک از افعال مرکب را میتوا در برابار سیای از افعاال
سادۀ زبا فارسی وهاد؟
برای اسن پرسش میتوا از سافت های پژوهشی دسگر بهره گرفته اشوری کاربرد فعلهای مرکب را ستمی وااروا با زباا
فارسی میداود و در پاسا کتابش ،فهرستی از افعال مرکب را همراه با برابرهای وغز [=سادۀ] آ آورده است داشاوری:۱384 ،
 576-453؛ ولی با همۀ تال

وی ،برخی افعال مرکب ،برابر روشنی از افعال ساده وداشت اود ک در متنِ آ کتاب ،با وشاوۀ «؟»

برجست شده است؛ از جملۀ آوهاست :آمار گرفتن :آمارسد  ،اخت کرد  :اختن و آختن ،ازدواجکرد زوی را :گرفتن ،اسرادگرفتن
و اوتقادکرد  :فروسنجید  ،پیوودزد  :پیوودسد  ،وشتکرد  :تراوسد و ومید  ،گیرداد  :درپیچید دهما ه
دراسنمیا  ،دو ویت برجست میشود :وخست آوی برای شماری از افعال مرکب ،ومیتوا فعل ساادهای از هامرسشا هاای
جزءِ غیرفعلی سافت؛ چراک آ جزء ،وامواژهای از زباوی دسگر است ،هماوند تلفنکرد و حرفزد ؛ دوم آوی برابرهاای ساادۀ
شماری از افعال مرکب ،برابرهاسی وامتداول سا م هم است ک پیشتر وموو های آ بیا شد ،سا معناسی دسگر دارد؛ ماوند «پییاد »
و «غرسد » ک ب معنای «پکزد » و «غرزد » ویست دصدریافشار 9۱3 ،30۱ :۱393 ،و  9۱5سا کاربردی دسگر دارد« :فارسفتن»
و «شوتید » ک ب ترتیب در گوو های ادبی و محاورۀ زبا ب کار میرود و کاربردی سیساا باا «فرسابداد » و «شاوتکارد »
ودارده بنابراسن ب دشواری می توا گفت ک هر فعل مرکب ،با فعلی ساده در زباا فارسای هاممعناساته باراسنپاسا  ،تعرساف
پیشگفت همۀ افعال مرکب را دربرومیگیرد و جامعیت ودارده
پرسش دوم برای آزماسش کاراسی و روشنی اسن تعرسف اسنگوو است :آسا هر ترکی ی ک با فعل سادهای هممعناسات ،فعال
مرکب است؟ هرچند فهرست کاملی برای پاسخگوسی ب اسن پرسش در دست ویست ،در میا فعلهای برابروهاده ،ومووا هااسی
ماوند «هراس اسجاد کرد  :هراساوید » ویز سافت میشود دهما  6 56۱ :ک از دسدگاه برخی ،و فعل مرکب داوست میشود و و
ا ارت فعلیه بنابراسن شاسست است پرسش دوم را با توج ب دسدگاه هر سک از زبا پژوها پاسخ گفته
خاولری د ۱78 :۱392و مشیوۀالدسنی د ۱4۱ :۱370ا ارتهای فعلی را ویز فعل مرکب میشمارود؛ ولای گروهای دسگار
گسترۀ فعل مرکب را از ا ارت فعلی جدا میکنند و فعل را چهار گووۀ «سااده ،مرکاب ،پیشاوودی ،ا اارتفعلای» مایداوناد؛
ازجملۀ آوها اووری و خطیبره ر استه اسنا برای جلوگیری از گستر

تعرسف فعال مرکاب با ا اارتهاای فعلای ،دامناۀ

تعرسفشا را با اشاره ب شمار اجزای فعل دخیامپور 69 :۱375 ،سا افزود قید «کلم » داووری و احمدی گیویه  27 :۱392ساا
«کلم مستقل» دخطیبره ر 239 :۱38۱ ،محدود کردهاود و پس از آ  ،ب توصیف سا وامگذاری دو جازء پرداختا اواده داوری
اسن شیوۀ تعرسف ک از وموو های «تعرسف ب اجزاء» است دفل ر ، 2۱3 :۱38۱ ،با بررسی تعرسف هار ساک از اجازاء با دسات
می آسد؛ بنابراسن باسد پرسید ک آسا تعرسفی ک از دو جزء بیا کردهاود ،اجزای ا اارتهاای فعلای را دربرومایگیارده در اداما
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دسدگاه هر سک از زبا پژوها کاوسده میشوده
اووری و خطیبره ر با اشاره ب سککلم ای بود جازء غیرفعلای ،از شامول آ با ا اارتفعلای و ماوناد آ جلاوگیری
کرده اود؛ ولی آوچ هر سک از آوا  ،دربارۀ وسژگیهای دو جزء گفت اود ،ب گوو ای است :اووری از وقشواپذسری فعلیار [=جازء
غیرفعلی] وام برده داووری و احمدی گیوی 27 :۱392 ،و خطیبره ر ب مقولۀ صرفی داسم ساا صافت و صارفواپاذسری آ
پرداخت است دخطیب ره ر 239 :۱38۱ ،ه ازاسن میا ب وظر بیا خطیب ره ر شناختی روشن تر و آزمو پذسرتر اراه کرده اسات
درهک ۱ :ه  4ه بااسنهم وی از افعال مرکب س جزهی ویز ساد میکند ک با دست بندی چهارگاو وی سازگار ومیوماسد؛ ماوند «دم
در کشید  ،سر در آورد » درهک :هما  24۱ :ه
خیامپور ،فعلهای پیشوودی را ویز فعل مرکب مایواماد؛ ازاسانرو باا اشااره با دوجزهایباود فعال ،از گساتر

آ با

ا ارت های فعلی پیشگیری کرده است؛ ولی گوسا ب دو دستۀ فعلهای مرکب و ساده بسنده کرده و اشاارهای با ا اارتهاای
فعلی ویرده است درهک :خیامپور 87 -68 :۱375 ،ه
بنابر آوچ گذشت ،میتوا ماوعیت تعرسف گروه وخست را برپاسۀ اسن احتمال پذسرفت؛ هرچند در برخی آثار ،بنابر دسادگاه
زبا پژوه ،ا ارتهای فعلی را ویز دربر گرفت استه
.احتمالدوم:یکمعناییبودنفعلمرکبدرمیانکاربرانزبان 

۲.۲.۱
ممین است منظور از «معنای واحد» مفهومی دسگر ماوند برداشت کاربرا زبا باشد ک در اسن صورت ،تنها برای کااربرا
زبا درسافتنی است و در برخی موارد حتی برای آوا ویز شناخت روشنی ب دست ومیدهد؛ ماوند «زمین خورد » ک هار ساک
از معاوی «افتاد » و «ب زمین برخورد کرد » را میرساوده ازاسنرو شاسد بتوا گفت مالک «معنای واحد» مالک اینی و معت ری
ویست دخزاایفر 24 :۱384 ،؛ چرا ک ب وظر حتی «رفت بودم» را هم شامل میشود؛ چو معنای واحدی را میرساوده
ازاسنرو ومیتوا دربارۀ داسرۀ شمول اسن تعرسف برپاسۀ اسن احتمال سخنی گفت؛ چراک مفهوم روشنی از «معناای واحاد»
در دست ویست؛ درحالیک دربارۀ تعرسف ،قاوووی اسنچنین گفت شده است« :تعرسف باسد از آوچ تعرسف میشاود ،روشانتار
باشد» دمظفر96 :۱387 ،؛ فل ر 2۱6 :۱38۱ ،ه
بررسی گروه دومِ تعرسفها ب اسن وتیج میرسد ک اگر احتمال اول پذسرفت شود ،جامعیت تعرسف خدش پذسر است؛ زسرا
ا ارت های فعلی و ماوند آ را هم دربرمیگیرد و اگر احتمال دوم گفت شود ،شناخت روشنی از فعل مرکب ب دست ومیآساده
ب هررو اسن تعرسف ومیتواود شناخت مرزبندیشدهای از فعل مرکب اراه دهده
.۳.۱اصلینبودنمعنایجزءفعلیدرفعلمرکب 
برخی زبا پژوها  ،دو وسژگی «ترکی یبود » و «معنای غیراصلی جازء فعلای» را در تعرساف فعال مرکاب جاای دادهاواد:
«"خورد " ک ب تنهاسی معنی آ چیزی خوراکی را از مجرای دها ب شیم فروبرد استه اما در فعلهای قسامخاورد وههه
معنی اصلی فعل مقصود ویست بلی برای صرفکرد و پدسدآورد افعال تازه است ک بعضی در زبا مستقالً موجود ویسات»
دهماسووفرخ469 :۱364 ،و 470ه الزار اسن تغییر معنا را در همۀ وموو ها وپذسرفت است« :فعلهای سادهای ک در سااختن فعال
مرکب ب کار میروود سا فعلهای با معنی اوتزاای هستنند ماوند "کرد  ،شد " سا فعلهاسی با مفهاوم ملماوستار ماوناد "داد ،
زد  ،گرفتن ،خورد "» ک ازاسنمیا « ،دستۀ دوم در حالت ترکی ی بخشی از محتاواسی معنااسی خاود را از دسات مایدهناد و
گراسشی بدا می سابند ک املیردی همچو ابزار سادۀ اشتقاق فعلی بیابند» دالزار 328 :۱393 ،ه بنابراسن می تاوا پرساید کا
مقصود از معنای غیراصلی سا ازدستداد بخشی از محتوای معناسی چیست؟ دراسنباره س احتمال ب وظر میآسده
.احتمالاول:تهیشدنهمکردازموضوعرویدادی 

۱.۳.۱
مرادی و کرسمیدوستا  ،اسن خروج معناسی را مهمترسن تفاوت فعل ساده و مرکاب مایداوناد دمارادی و کرسمایدوساتا ،
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 3۱8 :۱392؛ ماوند اسنی محمول« ۱پرداختن» در جملۀ «من پول را پرداختم» دارای س موضو «من»« ،پول» و «روسداد» اسات
ک موضو ِ 2بیرووی ،درووی و روسدادی وامیده میشود دمرادی و کرسمایدوساتا  3۱7 :۱392 ،؛ ولای در جملاۀ «مان پاول را
پرداخت کردم» اسنگوو ویست؛ در اسن جمل دو محمول ب کار رفت است« :پارداختن» و «کارد » کا ازاسانمیاا « ،پارداختن»
هماوند جملۀ وخست دارای س موضو ِ بیرووی ،درووی و روسدادی است؛ ولای «کارد » دارای دو موضاو بیرووای و درووای
ب ترتیب «من» و «پرداختِ پول» است دهما  3۱8 :؛ بنابراسن جملۀ دوم ،اسنگوو است« :من پرداختِ پاول را کاردم»؛ هماوناد
اسن دو جمل «کا

اسشا ق ولِ زحمت میکردود» و «کا

اسشا [اسن] زحمت را ق ول میکردود» دهما  3۱7 :ه
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گوسا «ازدستداد موضو روسدادی» را بتوا توضیح «خروج از معنای اصلی همیرد» داوست؛ هرچند ممین است درباارۀ
زوجیرههاسی ماوند «غذا خورد » بتوا دو دسدگاه متفاوت را از اسن زبا پژوها سافت درهک :هماسووفرخ469 :۱364 ،؛ مارادی و
کرسمیدوستا  32۱ :۱392 ،ه
.۲.۳.۱احتمالدوم:معنازداییازهمکرد 
وغزگوی «سازوکارهای دستوریشدگی» را در تیوسن فعل مرکب کارگر میداواد دوغزگاوی کهان و داوری ۱39۱:242 ،و
«معنازداسی» را از جملۀ آوها میشمرده وی درباره همیردهای «زد  ،کرد  ،داد و گرفتن» ب روشنی بحت میکند و ب «داشتن،
کشید و خورد » ویز اشاره میکند دهما 239 :و 240؛ مثالً آوچا دربااره «زد » گفتا اسات ،هماا مقصاود همااسووفرخ را
میرساود« :فعل اصلی زد در معنای قاموسی خود ،ب معنی مورد اصابت قرار داد شخصی سا چیزی استههه اماا هماین فعال
در جاسگاه همیرد فعل مرکّب از خصوصیات معنای قاموسی خود تهی میشود و در معنای کلی کنش ب کار میرود :اتاو زد ،
سعنی اوجام امل اتو کرد » دهما  239 :ه
.۳.۳.۱احتمالسوم:بسطاستعاری 
ساخت فعل مرکب از منظر دبیرمقدم ،حاصل هر دو ساا سیای از فرآسنادهای ترکیاب و اوضامام اسات ددبیرمقادم:۱392 ،
۱94و . ۱84وی در بیا تفاوتهای اسن دو از «بسط استعاری» در افعال ترکی ی وام میبرد؛ بدسنگوو ک فرآسند ترکیب «زاساسی
کمتری دارد و فعل مرکبِ حاصل معموالً دستخو

بسط استعاری شده است»؛ ماوند «گولخورد » ولی «تشییل فعال مرکاب

از طرسق اوضمام زاساست و فعل مرکب حاصل از وظر معناسی و ارجاای شفاف است» ،ماوند «غذاخورد » دهما  ۱83 :ه
وغزگوی ویز فرآسند «بسط اساتعاری» را از ساازوکارهای دساتوریشادگی فعال مرکاب مایشامرد ولای آ را جادای از
«معنازداسی» اسنگوو بیا میکند :ب کارگیری واحدهای اینی برای بازوماسی مفاهیم اوتزااای دوغزگاوی کهان و داوری:۱39۱ ،
 238؛ ماوند فعل سادۀ «زد » ک هرچند برای اصابتکرد ب شخص سا شیء است ،در هنگام تحول ب همیارد ،باا اسامهاای
اوتزاایتری همراه میشود ،معناسی کلیتر میسابد و مفهومِ فعل را ب ترتیب از حوزههای شخص ب شیء ،زما  ،میا و کیفیت
اوتفاال ماایدهااد؛ ماونااد «تلفاانزد  ،شاااو زد  ،وایزد  ،چاارتزد وههه» دهمااا ه همچنااین اساات «سااادگرفتن ،اهمیااتداد ،
دوستداشتن ،غوط خورد و خجالتکشید » ک هر سک بر معناسی اوتزاای داللت میکند ولی معنای اصالی همیاردهاسشاا ،
همراه با متمم اینی [=مفعول صرسح شخص سا شی] ب کار میرود؛ ماوند «غذا را از رستورا گرفتم»« ،کتاب را با اساتاد دادم»
وههه دهما ه
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شقاقی ویز ب فرآسند اوضمام و ترکیب پرداخت استه وی در فهرست دوازدهگاو ای کا درباارۀ تفااوتهاای فعال مرکاب
اوضمامی و ترکی ی فراهم آورده است از «هوست واژگاوی شفاف» ویز وام برده استه ت یین او ویت ای بر بیا دبیرمقدم میافزاسد:
«فعل ترکی ی هوست واژگاوی شفاف ودارد و اجزاء آ  ،ب وسژه انصر فعلی معنای اصلی خود را از دست میدهاد و از مجماو
1

. predicate
. argument

2
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دو بخش سازودۀ کلمۀ مرکب ،معناسی جدسد ب دست میآسد ک معنای هیچسک از دو سازه ویست» دشقاقی ۱8 :۱386 ،ه ب وظار
اسن ت یین با تعرسف هماسووفرخ د 469 :۱364و  470سازگارتر است و دربارۀ افعالی ماوند «دستزد » ب معنای «جاب جاکرد »
سا «تغییرداد » ویز ب خوبی روشن است درهک :صدریافشار 595 :۱393 ،؛  9ولی دربارۀ افعالی ماوناد «جناگکارد » کا فعال
مرکب ترکی ی است ددبیرمقدم ، ۱70 :۱392 ،اودکی پرسشبراوگیز است و ب دشواری میتوا معنای جدساد را معنااسی دسگار،
ب جز معنای اصلی دو سازۀ «جنگ» و «کرد » داوست؛ زسرا «جنگکرد » را معادل جنگید داوست اواد دهماا ۱69 :؛ اواوری و
احمدی گیویه  28 :۱392ه افزو براسنی مصدر «کرد » بیشتر در جاسگاه همیرد با کاار مایرود دمارادی و کرسمایدوساتا ،
 322 :۱392و در هنگام ترکیب با کلم ای دسگر [فقط] «جن ۀ صرفی» ب آ کلم مایدهاد و آ را با فعال ت ادسل مایکناد
داووری و احمدی گیویه  28 :۱392ه

۱0

اگر «خروج از معنای اصلی همیرد» را ب معنای «بسط استعاری» بداویم ،تعرساف همااسووفرخ فقاط افعاال مرکاب ترکی ای
غیرپیشوودی ماوند «دوستداشتن و فرسبخورد » را دربرمیگیرد و افعال پیشوودی و مرکب اوضمامی را شامل ومیشود؛ چارا
ک افعال مرکب اوضمامی ماوند «غذا خورد  ،کتاب خواود  ،ماهی گرفتن و زمین خورد » هوست واژگاوی و شافافیت معنااسی
خود را حفظ میکند دهما  ۱8۱ :و دچار بسط استعاری ومیشوده ب وظر اسان توصایف باا دسادگاه همااسووفرخ ویاز ساازگار
میوماسد؛ زسرا وی افعال پیشوودی ماوند «فراگرفتن» و برخی افعال ترکی ی اوضمامی ماوند «غذا خورد » را فعل مرکب ومیداود
درهک :هماسووفرخ 469 :۱364 ،و  470؛ هرچند در میا وموو های افعال مرکب در دستور جامع ،فعلهای مرکب اوضمامی ویز
سافت میشود« :زمین خورد  ،غص خورد » دهما  470 :و 525؛ رهک :دبیرمقدم ۱78 :۱392 ،ه بنابراسن میتاوا با جامعیات
تعرسف اسن گروه خرده گرفته از سوی دسگر ماوعیت اسن تعرسف ویز بررسیشدوی است :آسا «خاروج از معناای اصالی فعال»
فقط در فعلهای مرکب رخ میدهد سا چنین تغییری در دسگر زوجیرههای فعلدار ویز سافت میشود؟
برای اسن پرسش میتوا از داوش بالغت بهره گرفت؛ کاربرد استعاری فعل و صفت ب وام «استعارۀ ت عی » خواوده میشاود
دشمیسا ۱96 :۱393 ،ک وموو ای از آ در بیتی از فروغ فرخزاد اسنگوو است« :چشمم ب روی هرچ مایلغزساد /آ را چاو
شیر تازه میووشید»ه فعل در هر دو مصرا  ،ساده میوماسد دهما ؛ ولی مایتاوا ا اارت «با روی چیازی لغزساد » را فعال
داوست؛ هماوند «وقش برآورد » و «پر فروهشتن» در اسن بیتها« :هزار وقش برآرد زماو و و وَد /سیی چنا ک در آسیناۀ تصاور
ماست» و «قضا ز آسما چو فروهِشت پر /هم ااقال کور گردود و کر» درهک :هما ۱92 ،۱9۱ :و ۱97ه
تاکنو میتوا تعرسف بسط استعاری و استعارۀ ت عی را سازگار داوست؛ ولی تفاوتی ب وظار مایآساد« :هجاوم آورد » در معناای
استعاری دستورووسسا « ،حمل کرد » را میرساود؛ ولی در کاربرد استعاری بالغتپژوها  ،ممین است معنای «شدت» را برسااود« :از
هجوم روشناسی شیش های در تیا میخورد» دهما  ۱97 :ه بنابراسن وس ت استعارۀ دستوری و بالغی چگوو است؟
دراسنباره می توا دو پاسخ داد؛ وخست آوی استعارۀ بالغی کمتر در حوزۀ زبا معیار رخ مایدهاد ،درحاالیکا معماوالً
دستور زبا برپاسۀ زبا معیار ووشت میشوده بنابراسن «استعاره» در داوش های دستور و بالغت ،دو مفهوم جداگاو است ک تنها
در لفظ همسا است؛ هماوگوو ک از فعل «هجوم آورد » ویز تفاوت اسن دو استعاره درسافت میشوده وشاوۀ دسگر اسن تفااوت،
آزادی بیشتر اهل زبا در بهرهگیری از استعارههای بالغی و بازبود فهرست آ در بالغت است؛ درحالیک بسط استعاری در
افعال مرکب ،وابست ب کاربرد پیشین اهل زبا است و ب وظار آ چناا فهرسات بااز و بایکراوا ای وادارده پاساخ دوم آویا
بهرهگیری از تع یر «معنای غیراصلی» در کتابی ک برای دستور جامع وگاشت شده است ،مفهومی فراگیار را پدساد مایآورد کا
استعاره ت عی را ویز دربرمیگیرد و برپاسۀ آ  ،ترکیب «پر فروهشتن» را ک در معنای حقیقیا

ترکی ی از مفعول و فعل اسات،

در معنای استعاری آ  ،فعل مرکب میوامد .برای سنجش ماوعیت اسن تعرسف ،میتوا مثالهاا و دسگار زوجیارههاای فعالدارِ
برآمده از استعاره را ویز بررسید ک در اسن پژوهش اوجام وشده استه
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پرسش دسگر دربارۀ اسن تعرسف ،روشنی آ استه ب وظر هرچند دگرگووی معناای همیارد از وسژگایهاای برجساتۀ فعال
مرکب است ،تعرسف اسن گروه را ومیتوا روشن و گوسا داوست؛ زسرا اگرچ «خروج از معنای اصلی همیرد» درباارۀ همیارد
«خورد » در فعلهای «قسمخورد  ،فرسبخورد  ،چوبخورد  ،غ ط خورد  ،زمینخورد  ،غص خورد و افسوسخاورد »
دهماسووفرخ 470 :۱364 ،و  525روشن است ،اسن دسدگاه دربارۀ برخی دسگر از وموو های بیا شده در دستور جاامع ،اوادکی
دور میوماسد :بیرو رفتن دهما  ، 524 :دور افتاد دهما  ، 526 :دور اوداختن و تیر اوداختن دهما  528 :ه شاسد بتاوا اسان
وموو ها را پیامد لغزشی پژوهشی و ب س ب گستردگی زمینۀ بررسی داوست؛ ولی همچنا میتوا پنداشت ک اسن وموو ها ویاز
در دسدگاه زبا پژوه فعل مرکب وامیده میشود و بر جامعیت تعرسف پیشگفت دهماسووفرخ469 :۱364 ،و 470خرده گرفته
روشنی و کارآمدی اسن تعرسف از وگاهی دسگر ویز پرسشبراوگیز است؛ زسرا شناختن وموو های «خاروج از معناای اصالی
همیرد» ویازمند داوستن معنا سا معاوی اصلی همیردهاست ک ب وظر مطابق با فرهنگها ویسته افزو براسن ،دستیابی با معناای
اصلی افعالی ماوند «کشید » دشوار میوماسد :برد  ،رسم کرد  ،سنجید و وز کرد  ،حالات کشایدگی با آ داد ددهخادا:
«کشید » ه بنابراسن کاراسی و روشنی اسن تعرسف ،پیشویازی المی و املی دارد :پذسر

اسنی هر فعل فقط سک معنای اصالی

دغیراستعاری دارد و تعیین معنای اصلی هر سک از همیردهاه
ویتۀ پاساوی دربارۀ اسن تعرسف ،جاسگاه آ در وظام مفاهیم دستور زبا و سازگاری با دسگر مفاهیم دستوری اسات؛ چراکا
در هر المی ،مفاهیمی بررسی میشود ک با سیدسگر رابط ای دارود و مجمواۀ اسن رابط ها وظاام مفااهیم را سااما مایدهاده
ازاسنرو میتوا پرسید :آسا با گنجاود اسن وسژگی در تعرسف فعل مرکب ،میتوا شناخت ساماومندی از اووا فعال با دسات
آورد؟ اسن پرسش ویازمند بررسی تعرسفهاسی است ک هماسووفرخ از گوو های دسگر فعل فراهم کرده است درهک :هماسووفرخ،
 2۱7 :۱364ه پیوستگی تعرسفها را میتوا دستکم ب کمک بیا ش اهتها و تفاوتهای فعل مرکب با فعلهاای دسگار و باا
بهره گیری از ساختار دستوری و واژگاوی سیسا سا مشاب پدسد آورده اسن پیوستگی زمینۀ دستیابی ب شناختی وظاممند از افعاال
زبا فارسی را فراهم میکنده
می توا وتاسج بررسی اسن تعرسف را اسنگوو گرد آورد :تغییر معنای همیرد در فعل مرکب ،از وسژگیهاای برجساتۀ فعال
مرکب است ک گنجاود آ در تعرسف ،پذسرفتنی و گرسزواپذسر است؛ ال ت از دسدگاه برخی زبا پژوها اسن پدسده ،وسژۀ افعاال
مرکب ترکی ی استه ازاسنرو جامعیت اسن تعرسف وابست ب ت یینی است ک از «مقصود و ود معنای اصلی» گفت میشوده اگار
دراسنباره اصطالح «بسط استعاری» گفت شاود ،شاسسات اسات با پیوواد آ باا «اساتعارۀ ت عیا » در بالغات پرداختا شاوده
افزو براسنها ،روشنبود «معنای اصلی» ویازمند گردآوری کاربردهای سادۀ فعلهای همیرد و فروکاساتنِ معااوی گووااگو با
سک معنای اصلی است ک گوسا تاکنو اوجام وشده استه پذسر

اسن تعرسف ،همچنین ویازمند باازبینی در تعرساف فعالهاای

ساده و پیشوودی وههه است تا میزا سازگاری تعرسفها با وظام مفاهیم دستوری سنجیده شود و به ود سابده
تصریفناپذیریجزءغیرفعلیدرفعلمرکب 

.۴.۱
برخی دسگر از زبا پژوها بررسی فعل مرکب را در جستار ساختما فعل وگنجاودهاود؛ ولی افزو بر اشاره ب ترکی یبود
فعل مرکب« ،تصرسفواپذسری ذاتی جزءِ پیش از فعل» را در تعرسف جای دادهاود دکرماوی ۱0 :۱365 ،کا دو دسات افعاال را
دربرگرفت است :افعالی ک ب همراه «افعال مطلق » ساخت شدهاود؛ ماوند «خوب شد و خوب میشود و خوب شو و باد کارد و
بد میکرد و بد بین» و گروهی ک ب همراه «افعال خاصۀ مناس » پدسد آمدهاود« :خواب رفات و خاواب میارود و خاواب رو»
دهما ۱0 :و ۱۱ه
در اسن تعرسف ،از دو وسژگی برجستۀ فعل مرکب وام برده شده استه سیی «تناسب میا دو جزء» است ک پیش از کرماوی
د ، ۱0 :۱365زسنمی در منهاجالطلب از آ ساد کرده است دزسنمی 37 :۱388 ،ه دسگری «تصرسفواپذسری جزء غیرفعلی» اسات

آسیبشناسی توصیف فعل مرکب در کتابهای دستور زبا فارسی ۱۱ /

ک پس از وی دکرماوی ، ۱0 :۱365 ،هماسووفرخ ب «غیرمنصرف» وامید فعل مرکب در وظر برخای پژوهشاگرا اشااره کارده
است دهماسووفرخ 522 :۱364 ،ه کرماوی دراسنباره میووسسد« :بیشتر اسن ترکیب را با الفاظ اربی کنند؛ زسرا ک در اصال کلما
ومیتواوند تصرفی کنند ،ماوند خلق کرد و اختیار کرد» دهما  ۱۱ :و واچارود برای کااربرد فعلای ،جزهای صارفپاذسر با آ
بیفزاسنده ال ت وی از ترکیب «خواب رفتن» ویز وام برده است دهما ه

۱۱

وسژگی تصرسفواپذسری جزء غیرفعلی ،شناخت روشنی از ساختما فعل در زبا فارسی ب دست میدهاد و فعال سااده را
ویز تعرسفپذسر میکند ،ولی ب وظر با شناخت گروه دوم از فعل مرکب سازگار و اشد؛ چراک آوا تکمعناسیبود فعال مرکاب
را ب کمک معادلهاسی از فعلهای سادۀ و ب وسژه فعلهای همرسش با جزء غیرفعلی میجستند؛ ماوند «طلب کارد و طل یاد »
درهک۱ :ه 2ه  ۱؛ درحالیک در تعرسف گروه چهارم ،جزء غیرفعلی تصرسفواپذسر داوسات شاده اساته ازاسانرو اسان تعرساف،
افعالی ماوند «رقصکرد  ،آزماسشکرد  ،جنگکرد  ،خرو کرد » را با سا ب تصارسف پاذسری آوهاا و کااربرد افعاال ساادۀ
«رقصید  ،آزمود  ،جنگیاد و خروشاید » داواوری و احمادی گیاویه  28 :۱392دربرومایگیارد و گوساا با هماین سا ب
هماسووفرخ ویز فقط ب اسن دسدگاه اشارهای کرده و آ را وپذسرفت است دهماسووفرخ 522 :۱364 ،ه
از اسن توضیح برمیآسد ک جزء غیرفعلی در بسیاری از افعالی ک «مرکب» وامیده میشود ،در زبا فارسی امروز صرفپذسر
است؛ بنابراسن گرچ بتوا اسن تعرسف را در دورا زبا پژوها گذشت پذسرفتنی داوست ،امروزه جامع ویسته از ساوی دسگار،
اسن تعرسف ترکیبهاسی ماوند «باسد بروسم» را هم دربرمیگیرد و وسژگی «ماوعیت» را ویز ودارد؛ بنابراسن میتوا گفات تعرساف
گروه چهارم ،در فارسی امروز ،شرط مهم «سازگاری با واقعیتهای زباوی» را ودارده
افزو براسن وسژگی «تناسب سا وزدسیی معنای دو جزء» ب روشنی خواستۀ زبا پژوه را ومیرساود؛ هرچند شااسد بتاوا آ را
با تعرسف گروه سوم دتغییر معنای همیرد درپیوود داوسته داوری اسن وسژگی ویز ویازمند تحلیل معنااسی هار ساک از اجازای
فعلهای مرکب و مقاسسۀ دامنۀ معناسی و کاربردی آوهاست ک هماکنو در دسترس ویسته
ب وظر ازمیا کتابهای بررسیشده ،تعرسفهای گروه سوم ،هرچند با برخی از وموو های سادشده سازگار ومیافتاد ،زمیناۀ
مناس ی برای دستیابی ب تعرسفی جامع ،ماوع ،روشن و برپاسۀ وظامی از مفاهیم دستور زبا فراهم کرده استه
.۲اصطالحات(گزینشوکاربرداصطالح) 
ازآوجاک بررسیهای اصطالحشناختی باسد ب جای اصطالح ،بر پاسۀ مفهوم استوار باشد دفل ر ، ۱56 :۱38۱ ،در اسن بخش ،ابتدا
اصطالحهای هممعنای ب کاررفت برای «زوجیرۀ فعلی ترکیبسافت از دو جازء» و پاس از آ  ،اصاطالح و تعرساف هار ساک از
اجزای زوجیره بررسی میشوده
.۱.۲فعلمرکب 
گوسا امروزه اصطالح «فعل مرکب» از پذسر

و کاربرد همگاوی در میا زبا پژوهاا برخاوردار اسات؛ گرچا گااهی باا

وام های دسگری ماوند فعل معین فرای سا فعل غیرمنصرف دهماسووفرخ ، 522 :۱364 ،فعل ترکی ی دباطنی 78 :۱392 ،تاا ، 80
فعل اوضمامی دتوک ، ۱27 :۱363 ،فعل گروهی دساساوی82 :۱390 ،؛ اشوری 49 :۱384 ،و گزارۀ مرکاب دال ارزی ورکای،
 7۱ :۱377ویز خواوده شده استه
ازاسنمیا باطنی ،توک و اشوری ،ب همراه اصطالح پیشنهادی خود ،از «فعل مرکب» ویز بهره گرفتا اواد؛ ولای بااتوجا با
پذسر

فراگیر «فعل مرکب» و اهمیت «کاربرد متداول» در اصول اصطالحشناختی دفل ر 235 :۱38۱ ،جاسی بارای تغییار اسان

اصطالح ب وظر ومیآسده افزو براسن ،واژههاسی کا اماروزه باا دو کلماۀ «گاروه» و «فعال» سااخت مایشاود ،بار چنادمعناسی
اصطالحات دستوری میافزاسد ک شیلگیری و ساما سافتگی مفاهیم دستوری و ب دو ال آ وظرس پردازی و سااماودهی اصاول
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اسن الم را ب چالش میکشد دهما  6 :و گاه زما و توا زبا پژوه را برای مقاسس و ت یین تفاوتها از کاف مایبارد درهک:
افراشی ۱3۱ :۱39۱ ،ه
ال ت «فعل مرکب» ویز پیشتر معناسی دسگر میرساوده استه صااحب لساا العجام د۱899م فعال «رفتا باود» را با سا ب
گرفت شد از چند مصدر درفتن و بود

مرکب وامیده است دطالقاوی65 :۱899 ،و 66وقالشاده در جهاا ختاک 56 :۱376 ،؛

برخی ویز ب اسن چندمعناسی اشاره کردهاود دال رزی ورکی 7۱ :۱377 ،؛ ولی امروزه اسنچنین کاربردی از «فعال مرکاب» دساده
ومیشود دهماسو . 220 :۱394 ،
۱2

پیشنهاد دوگاوۀ هماسووفرخ ،فعل معین فرای سا فعل غیرمنصرف است ک بیشتر در سااختار و وظاام اصاطالحی کتااب دساتور
جامع پذسرفتنی است درهک :هماسووفرخ 469 :۱364 ،؛ چرا ک «فعل معین» ش اهتی ب افعال وجا سااز مایرسااود درهک :فرشایدورد،
 :۱392پاووشت  4۱5و خاولری۱366 ،ه ج ۱27 :2و اصطالح «غیرمنصرف» افزو براسنی با دامناۀ افعاال مرکاب ساازگار ومایوماساد
درهک۱ :ه  ، 4ویاز ب اصطالح «منصرف» برای افعال غیرمرکب دارد تا در وظام مفاهیم دستور زبا فارسی بگنجده
.۲.۲جزءاول 
جزء اول در فعل مرکب ،فعل ویست؛ مگر در وموو های اوگشتشماری ک دچار تغییر مقول شده است ،ماوند «بفرما زد »ه
اسن جزء ،ب دوگوو وام گرفت است :گاهی خواستۀ زبا پژوه تنها اشاره ب اسن جزء بوده و از ا اراتی ماوند جزء اول دشرسعت،
 ، 98 :۱367جزء پیش از فعل دوحیدسا  ، 58 :۱390 ،جازء غیرفعلای دط یابزاده۱77 :۱393 ،و۱82؛ ط اط ااسی، 28 :۱384 ،
انصر غیرفعلی دبااطنی ۱۱۱ :۱392 ،و  ۱26جازء اسامی دافراشای۱30 :۱39۱ ،؛ الزار326 :۱393 ،و ، 332جازء غیرصارفی
دروحاوی 60 :۱390 ،سا سازۀ غیرفعلی دزافراولو و همیارا  4 :۱390 ،بهره برده استه گاهی ویز در جایجای ووشت خاود و
ب هدف اصطالحسازی ب کار برده است :فعلیار دفرشیدورد4۱3 :۱392 ،؛ اووری ، 27 :همراه دطی ابزاده93 ،86 :۱393 ،و، 95
پیشفعل دفرشیدورد۱4۱ :۱392 ،؛ مرادی و کرسمیدوستا 320 :۱392 ،؛ سامعی ۱2 :۱374 ،وقلشاده در ساسااوی83 :۱390 ،
و متمم دباطنی 80 :۱392 ،ه
ازاسنمیا  ،فعلیار و پیشفعل ،پیوود اسن اصطالح را با فعل مرکب ب روشنی بیا میکند و ازاسانرو ساازگاری بیشاتری باا
تعرسف اسن فعل دارد دفل ر 236 :۱38۱ ،؛ افزو براسن واژۀ «همراه» در مقول هاای صافت ،قیاد و حارف ویاز با کاار مایرود
دصدریافشار ۱325 :۱393 ،؛ ولی ب وظر کاربردهای «فعلیار» و «پیشفعال» هماوناد واژههاای مشااب  ،ازجملا «کتاابساار» و
«پیشویاز» اسنگوو ویست درهک :هما  ۱005 :و  323؛ چرا ک الگوهای «پیش  +اسم» و «اسم  +سار» اسمساز اسات د ساامعی
و همیارا 74 ،73 :۱393 ،و  ۱56؛ ازاسنرو دو اصطالح پیشگفت با کاربرد اصطالحی سازگاری بیشتری دارده
اصطالح «متمم» ویز برآمده از گستر پذسری و تجزس پذسری وحوی برخی از زوجیرههاست؛ ماوند «ترا سوار اتوم یل کارد»
و «کتک مفصلی خورد» دباطنی 79 :۱392 ،و پاووشت  ۱26؛ در اسن دو وموو  ،واژۀ وخست از «سوار کرد » و «کتک خاورد »
بخشی از فعل شمرده ومیشود؛ چراک در گروه فعلی گنجاوده ومیشود دهما ه
تعرسف جزء اول ب وام «فعلیار» باتوج ب دست بندیهای چهارگاو و دوگاوۀ زبا پژوها  ،گوواگو است؛ برخی آ را وسژۀ
سک کلم داووری و احمدی گیویه  27 :۱392و برخی مشترک میا کلم  ،ویم کلم و گاروه داوسات اواد دفرشایدورد:۱392 ،
 4۱3ک هر سک از آوها در جای خود پذسرفتنی استه
.۳.۲جزءدوم 
جزء دوم ویز در برخی آثار ،با وامهاسی ماوند جزء دوم دشرسعت ، 98 :۱367 ،جزء صرفی داووری و احمدی گیاویه :۱392
27؛ روحاوی ، 60 :۱390 ،انصر فعلی دمشیوۀالدسنی ، ۱38 :۱370 ،جزء فعلی دط اط اسی 28 :۱384 ،و سازۀ فعلی دزافراولو
و همیارا  4 :۱390 ،خواوده شده ک گوسا با هدف اصطالحسازی و وده است؛ ال ت شماری اصطالح ویز برای اسن جزء ب کاار
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رفت است :همیرد سا فعال همیارد داواوری و احمادی گیاویه 27 :۱392؛ خااولری۱27/2 :2366 ،؛ دبیرمقادم240 :۱392 ،؛
وحیدسا 58 :۱390 ،؛ ط یبزاده93 ،86 :۱393 ،و 95؛ فعل امومی دوحیدسا  58 :۱390 ،؛ فعل س ک دکرسمیدوساتا :۱997 ،
 36وقلشده در مرادی و کرسمیدوستا  322 :۱392 ،؛ فعل ساور و فعل کمیی دفرشیدورد ، 4۱3 :۱392 ،معاین فعال ساا فعال
معین دخاولری۱366 ،ه ج ۱27 :2و اسناد دباطنی 80 :۱392 ،ه
ازاسنمیا «همیرد» پذسر

بیشتری سافت است؛ تا آوجا ک دراسنباره ،اصطالح «همیردشدگی» ساخت شده است و با کاار

میرود دوغزگوی ۱39۱ ،ه میتوا سیی از اوامل پذسر

اسن اصطالح را توضیحی داوست کا خااولری از کااربرد کهان واژۀ

«کَرد» آورده است و آ را برابر اصطالح صرفی و وحوی «فعل» داوست اسات دخااولری۱366 ،ه ج ۱27 :2ه ال تا برخای اسان
اصطالح را روشن وداوست اود و ب س ب کاربرد اصطالحی دسگرِ اسن واژه ب معناای «مرکاب» ،آ را وپذسرفتا اواد دفرشایدورد،
 445 :۱383؛ شاسد اسن دسدگاه برآمده از وارساسیهای ساخت اسن واژه بوده است؛ چراک ازجملۀ رهنمودها در اصطالحسازی،
پاس ندی ب اناصر زوده و معنیدار زبا است دفرشیدورد 354 :۱372 ،ک گوسا در واژۀ «کَارد» سافات وشاده اساته همچناین
است توج ب اناصر قیاسی و فعال زبا دهما  356 :؛ زسرا برپاسۀ قیاسِ اسن اصطالح با واژههای «همیار»« ،همدرس» و ماوند
آ  ،باسد بتوا «همیرد» را برای جزء دسگر ترکیب دجزء اول ویز ب کاار بارد؛ درحاالیکا چناین کااربردی با «چنادمعناسی»
اصطالح می اوجامد و با اصول ساخت اصطالح ،سازگار ویست دفل ر 234 :۱38۱ ،؛ هرچند با توج ب کااربرد متاداول اماروز
دهما  235 :میتوا از اسن خردهها چشم پوشیده
پیامد دسگر کاربرد اسن واژه وابساماوی وظام اصطالحات دستور زبا بوده است درهک :هما  236 :؛ زسارا «همیارد» ویازمناد
پذسر

واژهای مشاب و مرت ط با آ است ک برای جزء غیرفعلی فعل مرکب ب کار رود ،ماوند «همراه» دطی ابزاده،86 :۱392 ،

93و 95؛ ولی ب وظر در برخی آثار ،ب اسن ویت توجهی وشده و ب جای گزسنش واژههای مرت ط سا مشااب  ،از «فعلیاار» اساتفاده
شده است داووری و احمدی گیویه  28 :۱392ک فقط در کنار اصطالح «فعل ساور» دفرشیدورد 4۱3 :۱392 ،معناا مایساباده
بااسنهم  ،ب وظر میآسد پذسر

همگاوی هر اصطالح ،از وسژگیهای دسگر مهمتر است دفل ر 235 :۱38۱ ،؛ گرچ گزسنشهاای

آگاهاو زمینۀ دستیابی ب وظام اصطالحی روشنتری را فراهم میآورد.
در تعرسف «همیرد» افزو بر اشاره ب فعلبود آ  ،وسژگیهای دسگری ویز بیا شده است« :معنی اصلی خاود را از دسات
میدهند و سا معنی ثاووی پیدا میکند سا تنها ب انوا جزء صرفی ب کار میآسد» دخاولری ۱27/2 :۱366 ،؛ «آ قسمت از فعال
[مرکب] است ک در پاسا آ  ،شناس میآسد» دوحیدسا  :۱390 ،پاووشت  58؛ هسات فعال مرکاب اسات دفرشایدورد:۱392 ،
 4۱3؛ فعلی ک تصور میشود از لحاظ معناسی ،ضعیف و کمروگ شده است و از لحاظ بار معنااسی ،با تنهااسی تواوااسی کاافی
برای محمول واقعشد را ودارد دکرسمیدوستا  36 :۱997 ،وقلشده در مرادی و کرسمیدوستا  322 :۱392 ،سا افعالی کا باا
اناصر غیرگزارهای ترکیب میشوود و سازۀ اصطالحگوو ای را میسازود ک دربردارودۀ سک فعل س ک اسات و معنای ترکی ای
ویز ودارد دکرسمیدوستا  ۱997 ،وقلشده در زافراولو و همیارا  3 :۱390 ،ه
ب وظر میآسد اسن تعارسف ،دو هدف متفاوت را دو ال مای کنناد :وخسات جداساازی فعال همیارد از دسگار افعاال و دوم
جداسازی جزء فعلی از جزء غیرفعلی ب همراه بیا جاسگاه آ در ساختما فعل مرکبه
آوچ از رسالۀ دکتری کرسمیدوستا وقل شده است ،بیشتر در پی جداسازی فعل همیرد از دسگر افعال است و اگر سیی از
وسژگیهای محدودکنندۀ تعرسف درهک :فل ر ، 2۱2 :۱38۱ ،ماوند «ترکیب با جزء غیرفعلی» ب آ افزوده شود ،در جاای خاود،
پذسرفتنی میوماسده سخنا دسگر را می توا تالشی بارای جداساازی جازء فعلای از جازء غیرفعلای داوسات؛ بادسنگووا کا
«فعل»بود جزء فعلی را س ب جداساازی آ از جازء دسگار داوسات اواد و بارای ت یاین جاسگااه همیارد در فعال مرکاب با
«شناس پذسری» دوحیدسا  :۱390 ،پاووشت « ، 58صارفیباود » دخااولری ۱27/2 :۱366 ،ساا «هسات باود » اشااره کاردهاواد
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دفرشیدورد 4۱3 :۱392 ،ه
ازاسنمیا  ،گوسا صرفیبود و شناس پذسری ،مفهومی روشنتر و آزمودویتر ب دست میدهد؛ گرچ میتاوا جاسگااه جازء
فعلی را هستۀ معناسی و وحوی فعل مرکب ویز داوست دمرادی و کرسمیدوستا  322 :۱392 ،ه
نتیجهگیری 

آسیبهای رو

پژوهش ب همراه م اوی چندگووۀ زبا پژوها و وسژگیهای فعل مرکب ،س ااملی میوماسد کا با توصایف

م هم اسن فعل در دستور زبا فارسی اوجامیده ک ازجملۀ پیامدهای آ مالکهای فراوا و گاه واکارآمد تشخیص فعال مرکاب
استه در اسن بخش ،ب س پرسش زسر پرداخت میشود:
۱ه چ آسیبهاسی در «تعرسف» و «اصطالحات» فعل مرکب در کتابهای دستور زبا دسده میشود؟
2ه اسن آسیبها ،کاستی کدامسک از س مرحل «گردآوری»« ،دست بندی» و «قاادهسازی» را میوماساود؟
3ه چ سافت ها و پیشنهادهای پژوهشی دسگری ،در اسن زمین گفتنی و پژوهیدوی است؟
آسیبهای«تعریف»و«اصطالحات» 

فعل مرکب را با بیا وسژگیهای گوواگووی تعرسف کردهاود ،ازجملۀ آوهاست :ترکی ی از دو سا چند جزء است؛ همواره سک
جزء در اسن ترکیب ،فعل است؛ دو جزء معنای واحدی را میرساود؛ معنای جزء فعلی ،معنای اصلی آ ویسات و جازء فعلای
صرفواپذسر استه ازاسنمیا تعرسف هماسووفرخ و الزار با بهرهگیری از «تغییر معنای همیرد» ،سازگاری بیشتری با مفهوم فعل
مرکب دارد؛ هرچند اسن تغییر معنا ،بیشتر دربارۀ افعال مرکب ترکی ی ،پذسرفتنی استه
تعرسفهای بررسیشده ،دچار آسیبهاسی ازاسندست شده است :بیتوجهی ب داسرۀ شمول تعرسف ک در پی آ جامعیات
و ماوعیت تعرسف خردهپذسر شده است؛ افزود بیدلیل قید سا ب کارگیری قیدهاای تعرسافوشاده و کلای؛ تنااقض تعرساف باا
مثالها؛ ابهام مفاهیم ب کاررفت در تعرسف ،ماوند «معنای واحد» و برداشتهای متفاوت از آ ؛ بهرهگیری از مفااهیمی چندگووا
در تعرسف هر سک از اووا افعال ک وشا دهندۀ بیتوجهی زبا پژوها ب وظام مفاهیم و اصطالحات دساتور زباا اسات و باا
شناخت وظاممند خواونده از زبا سازگار ویسته
«فعل مرکب» سگاو اصطالحی است ک از میا دسگر اصطالحات سافتشده ،از وسژگی «کاربرد متداول» برخوردار اسات و
آوچ دربارۀ چندمعناسیبود آ گفت شده است ،در کاربرد امروز دسده ومیشوده بنابراسن ب کارگیری دسگر اصطالحات هممعنا،
بر شمار اصطالحات م هم و چندمعناسی خواهد افزود.
اصطالح «همیرد» وزدسک ب سیسال است ک در حوزۀ دستور زبا ب معنای جزء فعلای فعال مرکاب با کاار مایرود و
امروزه ترکیبهاسی ماوند «همیردشدگی» برپاسۀ آ ساخت شده اساته بناابراسن تغییار اسان اصاطالح ،چشاماواداز روشانی را
ومیوماسد؛ گرچ شماری خردههای زباوی و کاربردی دربارۀ اسن اصطالح گفتا شاده اساته تعرساف کامال اسان اصاطالح را
میتوا با اشاره ب فعلبود و صرفیبود سا شناس پذسری ،ب دست آورده
تاکنو برای جزء غیرفعلی فعل مرکب ،اصطالحی گستر

ویافت است؛ ال ت برخی از «فعلیار» وام بردهاود و آ را در کناار

«همیرد» وهادهاوده ب وظر می آسد بهتر است برای روشنی وظام اصطالحات دستور زبا  ،وامی مشاب با «همیرد» برای اسان جازء
برگزسده شوده ومووۀ آ اصطالح «همراه» است ک از سوسی پیشین ای هماوند «همیرد» ودارد و از سوی دسگر پیوود آ را فعال
مرکب وشا ومیدهد؛ درحالیک «فعلیار» و «پیشفعل» اسن پیوود را ب روشنی میوماساوده
در اسن بررسی ،آسیبهاسی در گزسنش و کاربرد اصطالحات ویز سافت شده است؛ ماوند بایتاوجهی با کااربرد متاداول و
ساخت اصطالحات هممعنا و بیتوجهی ب وظام اصطالحات دستور زبا ه
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اسن سافت ها با بخشی از فرضیۀ بررسی« ،و ود تعرسف روشن و دقیق از فعل مرکاب» ،همخاوا اسات؛ هرچناد با روشانی
ومیتوا وشاو ای از و ود پژوهشهای میداوی و بیتوجهی ب پییرههای واقعی زبا ب دست داده
کاستیهایروشپژوهشدربارۀ«فعلمرکب» 

آسیبهاسی ک دربارۀ «اصطالحات» سافت شده است ،وشا دهندۀ آسا گیری زبا پژوها در رو

اراه اطالاات است کا

ب وظر پس از مرحلۀ قاادهسازی اوجام میشود؛ ولی آوچ دربارۀ «تعرسف» بیا شد ،گوسا پیامد دستویافتن ب شناختی جامع از
فعل مرکب بوده استه اسن کاستی هما طور ک در تعرسفهای واقص و وارسا وماسا شاده اسات ،گماا مایرود در بررسای
آسیبشناساوۀ مثال ها ویز آشیار شود؛ چراک اگر شناخت زبا پژوه از فعل مرکب جامع باشد ،تعرسفی سازگار باا آ جامعیات
بیا میکند؛ ولی اگر شناخت روشنی ب دست ویامده باشد ،و تنها تعرسف جامعی اراه ومیشاود ،بلیا مثاالهاا ویاز تمااموماا
وخواهد بوده ازآوجاک شناخت درست و جامع ،دستاورد دو مرحلۀ «گردآوری» و «دست بندی» دادههای زباوی اسات ،مایتاوا
گفت اسن وابساماوی ،رسش در سیی از اسن دو مرحل دارده
پیشنهادهایپژوهشیویافتههایدیگر 

 برپاسۀ سافت های اسن بررسی ،گوش ای از آسیبهای س بخش دسگر دمثالها ،مالکها و دالسل ویز پایشبینای مایشاود،ولی بررسی هر سک از اسن س بخش ویازمند کاری جداگاو استه
 برخی موضو های پژوهشی زباوی در میا زبا شناسا و دستورووسساا سیساا اساته در اسان پاژوهشهاا ،با سا بجدابود فضای المی ،گاهی از اصطالحات هماوند و تعرسفهای گوواگو بهره گرفت میشود ،بیآوی برای پیوود مسئل هاای
مشترک اسن دو حوزۀ همیار کوششی شوده ازجمل پیامدهای اسن دوگاوگی ،پیوود ویافتن سافت های جدساد باا پایشسافتا هاای
جامعۀ المی و پیشداوست های خواوندگا استه ب وظر میآسد تدوسن فرهنگ تط یقی اصطالحات اسن دو حوزه بتواواد اوادکی
از دودستگی جامعۀ زبا پژوه بیاهد و زمینۀ همیاری و بهرهگیری از وتاسج سیدسگر را فراهم آورده
 مدتهاست ک بررسی فعل مرکب مسئل ای پژوهشی است؛ ازاسنرو آثاری ک دربارۀ فعل مرکب اراها شاده ،در مناابعگوواگو و در زبا های فارسی و اوگلیسی ،سافتشدوی است؛ ازاسنرو وخستین گام کارساز در اسن زمینا را مایتاوا تادوسن
فرهنگی اوتقادی از اسن آثار داوسته
 ب وظر می آسد اهمیت وظام اصطالحات و مفاهیم دستوری در بررسیهای زبا پژوها آسا گرفتا شاده اسات؛ شاسساتاست دراسنباره با بهرهگیری از گزارههای داوشهاسی ماوند اصطالحشناسی و منطق ،رو

هر ساک از زباا پژوهاا بررسای و

پیامدهای آ ارزسابی و برجست شوده
 «بسط استعاری» از کلیدواژه های پربسامد در توصیف فعل مرکب ترکی ی استه پیوود اسن اساتعاره باا آوچا در بالغاتهست ،هنوز روشن ویست؛ همچنین ازآوجاک پدسدآمد چنین تغییری در جازء غیرفعلای ماوناد «دسات» در «دساتزد » دور
ومیوماسد ،می توا وقش تغییر معناسی اجزای فعل مرکب را در ساخت اسن فعل بررساید؛ چراکا معناای «دسات» و «زد » در
جملۀ «ب چاقو دست وزوی» گستر

سافت است و هرگووا جابا جااسی و تمااس باا هار ساک از اجازای باد و ماوناد آ را

دربرمیگیرده
 در برخی پژوهشها ،برای وماساود معنای واحد فعل مرکب ،فعلهای سادهای بیا شده ک همرسش باا جازء غیرفعلایفعلهای مرکب استه ولی اسن ش اهت ،همواره برآمده از کاربرد و معناسی سیسا ویسته گاهی هار ساک از اسان دو فعال ،در
گوو ای خاص ب کار میرود؛ ماوند «فرسفتن» و «شوتید » ک ب ترتیب در گوو های ادبی و محاورۀ زباا با کاار مایرود؛ ولای
«فرسبداد » و «شوتزد » در گوو های دسگر ویز ب کار میرود؛ همچنا ک گاه معناای هار ساک از دو فعال ،متفااوت اسات:
«پیید و پکزد » و «غرسد و غرزد »ه
نوشتها 


پی
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۱ه ب وظر میآسد م اوی زبا پژوها معموالً ب روشنی گفت و کاوسده ومیشود؛ ومووۀ وقد دسدگاهها در مقاالتی دربارۀ وظرسا هاای
دستور زبا دباطنی۱9 -7 :۱392 :۱392 ،؛ فرشیدورد70 -30 :۱392 ،؛ دبیرمقادم 267 -23۱ :۱392 ،و درباارۀ فعال مرکاب
دمشیوۀالدسنی۱357 ،؛ فرشیدورد360 -483 :۱383 ،؛ دبیرمقدم۱392 ،؛ شقاقی ۱386 ،در دسترس استه
2ه باتوج ب جاسگاه بنیادسن فعل در جمل  ،ب وظر میآسد سادگیری و کاربرد فعل ،از گامهای وخست آموز

زباا اسات درهک:

خواجوی 25 :۱385 ،و ازآوجاک در بسیاری از افعال مرکب در زبا فارسی ،وامواژههای اربی ،اوگلیسای و ماوناد آ با کاار
رفت است ،اسنگوو میوماسد ک شناخت و شیوۀ بهرهگیری زبا آموز از اسن افعال ،باا کااراسی آماوز

زباا فارسای پیووادی

درست و بررسیشدوی دارده
3ه ماوند فاصلۀ میا دو جزء «پیشبند»« ،گولزد » سا «میآسم» ک برخی آ را «ویمفاصل » میگوسنده
4ه در هنگام بررسی ،شماری از کتابهای دسگر دستور زبا در دسترس و ود ک ب ترتیاب ساال وگاار

ساا وخساتین چااپ،

اسنهاست و شاسستۀ بررسی است :دستور سخن ووشاتۀ ساال ۱289داصافهاوی 89 :۱394 ،و  90؛ دساتور معاصار زباا دری
دوگهت سعیدی 82 :۱392 ،تا  86ک وگار
وخست در سال ۱975م۱353 /

آ ب سال  ۱347باز میگردد دهما  5 :؛ المرجع فی

 ،چااپ

دحلیمی ۱36 :۱986 ،تا  ۱39؛ دستور تارسخی زبا فارسای چااپ وخسات در ساال ۱375

دابوالقاسمی ۱84 ،۱83 ،۱56 :۱389 ،و  222تا  224؛ دستور زبا فارسی امروز چاپ وخست در سال  ۱38۱کا با جاز فعال
مرکب از «فعل همیردی» ویز وام برده است دارژوگ ۱63 :۱394 ،تا  ۱70؛ دستور زبا فارسی برپاسۀ زباوشناسی چاپ وخسات

در سال  ۱388دالویمقدم و پاشاسی۱07 :۱394 ،و ۱08؛ دستور کاربردی زبا فارسی دووبهاار 203 :۱389 ،تاا  208؛ دساتور
زبا فارسی دبصیرسا  ۱۱0 :۱390 ،تا  ۱۱3؛ دستور تط یقی دوفاسی ۱۱8 :۱39۱ ،و  ۱73؛ دستورِ زبا ِ پارسی دفاضال ۱392 ،؛
دستور تحلیلی زبا فارسی :روسیردی زباا شاناختی دماؤمنی 44 :۱394 ،و  45؛ مقولا هاای زبااوی و دساتور زباا فارسای
دزهرهوود ۱87 :۱394 ،تا  ۱93ک گزار

واقعگراساو تری از فعل مرکب بیا کرده استه

5ه در صفحۀ  ۱9اسنگوو آمده است« :ههه در اسن رو

هر کلم سا واحد واژگاوی خود در وهاست ساک گاروه اسات کا درو

کلم ای کروشۀ مستقلی قرار میگیرد ،اما اناصری چو کسرۀ اضاف  ،وشاوۀ مفعولیِ "را" ،و حرفِ رباطِ "کا " درو ِ کروشاۀ
مستفل قرار ومیگیرود؛ چرا ک اسن اناصر واحدهای واژگاوی محسوب ومیشوود ،بلی تیواژهاسی هستند ک وقشهای خاصی
را ب برخی از گروههای وحوی میدهند» دط یبزاده ۱9 :۱393 ،ه
6ه وموو های دسگری ک ب وظر ا ارت فعلی است و برای پاسخ ب اسن پرسش برجست میومود« :از پا درآمد  :مرد سا افتااد ؛
ب قتل رساود  :کشتن؛ ب حساب آورد  :شمرد ؛ ب حرکت درآورد  :جن اود » داشوری 474 ،46۱ :۱384 ،ه
7ه افزو براسن ویت  ،مرادی و کرسمیدوستا در مقالۀ خود ثابت میکنند ک [هرچند] همیرد ،وسژگی معناسی روسدادی خاود را
از دست میدهد ،کامالً تهی ومیشود و گاهی ویز هستۀ معناسی است؛ مثالً جمالتی ماوند «من اتاق را ب او اختصااص دادم» را
دارای فعل مرک ی داوست اود ک هست معناسی آ همیرد «داد » است؛ زسرا میتوا پیشفعال [= جازء غیرفعلای] را کاسات و
همچنا جمل ای دستوری ب دست آورد« :من اتاق را ب او دادم»ه همچنین همیرد در افعالی ماوند «قرض کرد و غذا خورد »
ویز هستۀ معناسی شمرده شده اسات؛ چارا کا هار ساک از آ هاا را مایتاوا واوای از کارد ساا خاورد شامرد دمارادی و
کرسمیدوستا  32۱ :۱392 ،ه
8ه برخی وموو ها ب وظر خردهپذسر میآسد؛ ازجمل «وی زد  ،جار زد  ،غوط خورد »ه
9ه «دستزد ۱ :ه لمسکرد ددست وز  ،داغ است 2ه [مجازی] تغییر کمّی سا کیفی داد دکسی ب اسن پولهاا دسات زده؟ 3ه
جابجا کرد ددست وز  ،بگذار همینجا باشد 4ه [گفتاری] کف زد ددست بزوید ،اروس میخواهد برقصد » دصدریافشار،
 595 :۱393ه
۱0ه ب وظر میآسد دربارۀ «جنگکرد » دسدگاه الزار پذسرفتنیتراسته وی فعالهاای ماوناد «کارد و شاد » را دارای معنااسی
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اوتزاای میداود و دربارۀ آ ها سخن از تغییر معناسی ومیگوسد دالزار 328 :۱393 ،و دربارۀ جزء غیرفعلی ویز مایووسساد« :در
اسن افعال ،معنی اصلی در جزء اسمی [ب معنای اام آ  :اسم ،صفت ،قید ههه] جلوهگر است و وقش امادۀ فعال کا بایشوکام
معنی اصلی خود را از دست داده ،ساختن ا ارتی با ماهیت فعلی بر اساس سک اسم است» دهما  326 :ه
۱۱ه در فارسی امروز ،واژۀ «خواب» صرفپذسر است و «خوابید » ویز ب کار میرود دصدریافشاار و همیاارا  548 :۱393 ،؛
بنابراسن اگر اسن مصدر در زما ووسسندۀ رسالۀ صرف و وحو فارسی ویز ب کار میرفت باشد ،گوسا لغزشی رخ داده استه
۱2ه اصطالحهای هر الم را میتوا برای وشا داد روابط مفاهیم در آ الم ب کار گرفت ،ازجمل آوچ با «استفادۀ وظاممند از
اناصر اصطالحی ،منعیس میشود؛ مثال[ :سیا  ،دهگا  ،صدگا  ،هزارگاا ،ههه]» دفل ار 236 :۱38۱ ،ه رواباط مفااهیم ممیان
است تقابل ،شمول سا ماوند آ باشد ک میتوا آ ها را با بهرهگیری از تواواسیهای زباوی در گزسنش اصاطالحات ویاز وماساواد
ددربارۀ اووا روابط مفاهیم وک ب  :هما  ۱6۱ ،تا ۱8۱؛ دربارۀ اووا وظام مفاهیم رهک :هما  ۱80 ،تا  ۱98ه
منابع 
۱ه ابوالقاسمی ،محسن د ۱389ه دستور تارسخی زبا فارسی ،چ هشاتم ،تهارا  :ساازما مطالعا و تادوسن کتاب الاوم
اوساوی داوشگاهها دسمت ه
2ه ارژوگ ،غالمرضا د ۱394ه دستور زبا فارسی امروز ،چ هشتم ،تهرا  :قطرهه
3ه اصفهاوی ،ح یب د ۱394ه دستور سخن ،ب کوشش محسن معینی ،تهرا  :چشم ه
4ه افراشی ،آزستا د ۱39۱ه ساخت زبا فارسی دوسراست 2ه چ  ،4تهرا  :سازما مطالعا و تادوسن کتاب الاوم اوسااوی
داوشگاهها دسمت ه
5ه اووری ،حسن و احمدی گیوی ،حسن د ۱392ه دستور زبا فارسی ،2وسراسش چهارم ،چ  ،3تهرا  :فاطمیه
6ه باطنی ،محمدرضا د ۱392ه توصیف ساختما دستوری زبا فارسی ،چ سیام ،تهرا  :امیرک یره

7ه ال رزی ورکی ،پروسز د ۱377ه «وقدی بر مقال "فعل مرکب در زبا فارسی" از دکتر محمد دبیار مقادم» ،زباا ادب،
شمارۀ  ،5زمستا ه صص89 -69ه
8ه بصیرسا  ،حمید د ۱390ه دستور زبا فارسی ،قم :مرکز بینالمللی ترجم و وشر المصطفی صلیاهههالی وآل ه
9ه توک ،گلورساشین د ۱363ه «شیلگیری افعال اوضمامی دمرکب در زبا فارسی» ،ترجماۀ اباراهیم جادسری سالیمی،

وشرسۀ داوشیدۀ ادبیات و الوم اوساوی،

۱33ه صص۱52 -۱27ه

۱0ه جالهی ،مرسم د ۱393ه «آسیب شناسی کاربرد فعل در زبا بینابینی فارسی آموزا در کشورهای اربایددر سا ساطح
مختلف زبا آموزی » ،مجموا مقال های وهمین هماسش بینالمللی اوجمن تروسج زباا و ادب فارسای ،با کوشاش
فرامرز آدسن  ،اوتشارات داوشگاه پیام وور ،صص۱646 -۱635ه
۱۱ه جها ختک ،شفقت د ۱376ه دستورووسسی فارسی در ش قارۀ هند و پاکستا  ،تهرا  :مرکز وشر داوشگاهیه
۱2ه حقشناس ،الیمحمّد و همیارا د ۱392ه زبا فارسی د 2ا 220 /2ه چ  ،۱6تهرا  :شرکت چاپ و وشر کتابهاای
درسی اسرا ه
۱3ه حلیمی ،احمد کمالالدسن د ۱986ه المرجع فی قوااداللغۀ الفارسیۀ ،چ  ،2کوست :ذاتالسالسله
۱4ه خاولری ،پروسز واتل د ۱392ه دستور زبا فارسی ،چ  ،24تهرا  :توسه
۱5ه ااااااااااااااااااا د ۱366ه تارسخ زبا فارسی ،ج  ،2چ  ،2تهرا  :اوتشارات بنیاد فرهنگ اسرا ه
۱6ه خزاایفره الی د ۱384ه «وگاهی ب فعل مرکاب از دسادگاه فرهناگووسسای» ،واماۀ فرهنگساتا  ،ساال  ،2شامارۀ ،7
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صص25 -۱8ه
۱7ه خطیب ره ر ،خلیل د ۱38۱ه دستور زبا فارسی ،تهرا  :مهتابه

۱8ه خواجوی ،الیرضا د ۱385ه «روسیردی وو ب فعل از دسدگاه روا شناسی زبا » ،رشاد آماوز

زباا و ادب فارسای

د ، 77بهار ،صص25-23ه
۱9ه خیامپور ،ا دالرسول د ۱375ه دستور زبا فارسی ،چ  ،۱0تهرا  :کتابفروشی تهرا ه
20ه دبیرمقدم ،محمد د ۱392ه «فعل مرکب در زبا فارسی» ،پژوهشهای زبا شناختی فارسی دمجمواا مقااالت  ،چ ،3
تهرا  :مرکز وشر داوشگاهی ،صص۱96-۱49ه
2۱ه دهخدا ،الیاک ر د ۱377ه لغتوام  ،چ دوم از دوره جدسد ،تهرا  :داوشگاه تهرا ه
22ه ذوالفقاری ،حسن د ۱392ه راهنمای وسراستاری و درستووسسی ،چ  ،3چ  ،۱387 :۱تهرا  :المه

23ه رضاسی ،محمد و اک ری ،آزاده د ۱393ه «فعل در کشفالمحجوب» ،مجموا مقال هاای وهماین همااسش باینالمللای
اوجمن تروسج زبا و ادب فارسی ،ب کوشش فرامرز آدسن  ،اوتشارات داوشگاه پیام وور ،صص.3223 -302۱

24ه رفیعی جیردهی ،الی د ۱393ه «تجلی "امید" در شعر حافظ» ،مجموا مقال های وهمین هماسش باینالمللای اوجمان
تروسج زبا و ادب فارسی ،ب کوشش فرامرز آدسن  ،اوتشارات داوشگاه پیام وور ،صص335۱ -3343ه

25ه روحاوی ،کمال د ۱390ه «فعل مرکب و راههای تشخیص آ » ،رشاد آماوز

زباا و ادب فارسای ،شامارۀ ،۱پااسیز،

صص63 -59ه
26ه زافراولو کام وزسا ،االی کرد و ا دالیرسمی ،سپیده و آقاگلزاده ،فردوس و گلفام ،ارساال د ۱390ه «مجهاولساازی

افعال مرکب فارسی از منظر معناسی و وظرسۀ معنیشناسی مفهومی» ،فصلنامۀ پاژوهشهاای زباا و ادبیاات تط یقای،
دورۀ  ،2شمارۀ  2دپیاپی ، 6تابستا  ،صص۱7 -۱ه
27ه زهرهوود ،سعید د ۱394ه مقول های زباوی و دستور زبا فارسی ،خرمآباد :داوشگاه لرستا ه
28ه زسنمی شندووی چینی ،محمدبن حییم د ۱388ه منهاجالطلاب :کهانتارسن دساتور زباا فارسای ،تحقیاق و بررسای
ابوطالب میراابدسنی ،تهرا  :اوجمن آثار و مفاخر فرهنگیه

29ه ساساوی ،فرهاد د ۱390ه «آسا اوضامام و ترکیاب در فعال فارسای توجیا پاذسر اسات؟» ،مجمواا مقااالت ساومین
هماودسشی صرف ،ب کوشش فرس ا قطره و شهرام مدرس خیاباوی ،تهرا  :اهورا ،صص۱06 -8۱ه
30ه ساالری ،قاسم و بهرهرو ،مجید و موسوی ،فاطم د ۱393ه «گوو هاای هنجاارگرسزی زبااوی در سا ک آثاار داساتاوی
ابراهیم گلستا » ،مجموا مقال های وهمین هماسش بینالمللی اوجمن تروسج زبا و ادب فارسیه با کوشاش فرامارز
آدسن  ،اوتشارات داوشگاه پیام وور ،صص3660 -3640ه
3۱ه سامعی ،حسین د ۱374ه «تییۀ فعل در زبا فارسی :بررسی مجدد» ،وامۀ فرهنگستا  ،سال ،۱شمارۀ ،4صص 2۱ – 6ه
32ه سامعی ،حسین و همیارا د ۱393ه الگوهای ساخت واژه در زبا فارسی ،تهرا  :فرهنگستا زبا و ادب فارسیه
33ه شرسعت ،محمدجواد د ۱367ه دستور زبا فارسی ،چ  ،3تهرا  :اساطیره
34ه شقاقیه وسدا د ۱386ه «اوضمام در زبا فارسی»ه دستور ،شمارۀ ،3بهمن ،صص39 -3ه
35ه شمیسا ،سیروس د ۱393ه بیا  ،وسراست چهارم ،چ  ،3تهرا  :میتراه
36ه صدریافشار ،غالمحسین و حیمی ،وسرسن و حیمی وستر د ۱393ه فرهنگ معاصر فارسی ساک جلادی ،وسراسات
چهارم ،تهرا  :معاصره
37ه طالقاوی ،میرزاحسنبن محمدتقی د ۱899ه لسا العجم ،بم ئی :بیواه
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38ه ط اط اسی ،االءالدسن د ۱384ه «فعل بسیط و مرکب در زبا فارسای» ،واماۀ فرهنگساتا  ،دورۀ ،7شامارۀ ،2شاهرسور،
ص34 -26ه
39ه ط یبزاده ،امید د ۱393ه دستور زبا فارسی براساس وظرس گروههای خودگردا در دساتور وابساتگی ،چ  ،2تهارا :
مرکزه
40ه ازاوی ،وعمۀ رحیم د ۱392ه رو شناسی پژوهشهای زبا شناختی دبا تأکید بر زبا اربی  ،ترجمۀ جواد اصاغری،
تهرا  :مؤسس اوتشارات داوشگاه تهرا ه
4۱ه اشوری ،محمد د ۱384ه وگرشی وو ب فعل فارسی ،تهرا  :وشر کوچکه
42ه الویمقدم ،بهنام و پاشاسی ،محمدرضا د ۱394ه دستور زبا فارسی برپاس زبا شناسی ،چ  ،4تهرا  :لوح زرسنه
43ه فاضل ،ووسد د ۱392ه دستور زبا پارسی ،تهرا  :آگ ه

44ه فرشیدورد ،خسرو د ۱392ه دستور مفصال اماروز برپاسا زباوشناسای جدساد :شاامل پاژوهشهاای تاازهای دربااره
آواشناسی و صرف و وحو فارسی معاصر و مقاسس آ با قوااد دستوریههه  ،چ ، 4تهرا  :سخنه

45ه ااااااااااااااااا د ۱372ه «ساختما دستوری و تحلیل معناسی اصطالحات المی و فنی» ،مجموا مقاالت سامینار
زبا فارسی و زبا الم ،تهرا  :مرکز وشر داوشگاهی ،صص36۱ -268ه
46ه ااااااااااااااااا د ۱383ه فعل و گروه فعلی و تحول آ در زبا فارسی ،تهرا  :سرو ه
47ه فرهنگستا زبا و ادب فارسی د ۱389ه دساتور خاطّ فارسای ،چ  ،9چ  ،۱38۱ :۱تهارا  :فرهنگساتا زباا و ادب
فارسی دوشر آثار ه
48ه فل ر ،هلموت د ۱38۱ه م اوی اصطالحشناسی ،ترجمۀ محسن ازسزی ،تهرا  :مرکز اطالاات و مدارک المی اسرا ه
49ه قرسب ،ا دالعظیم و همیارا د ۱363ه دستور زبا فارسی پنج استاد ،تهرا  :اوتشارات مرکزیه
50ه کرماوی ،محمد کرسم خا د ۱365ه رسال در صرف و وحو زبا فارسی ،تهرا  :مؤسس هزارپیش ه چاپخاو سعادته

5۱ه کرمی ،الی د ۱386ه «گستر پذسری افعال مرکب» ،آموز

زبا و ادب فارسای ،دورۀ ،2۱شامارۀ ،۱پااسیز ،صاص-48

53ه
52ه الزار ،ژسل ر د ۱393ه دستور زبا فارسی معاصر ،چ  ،3با ترجمۀ مهستی بحرسنی ،تهرا  :هرمسه
53ه محمدابراهیمی ،زسنب و فرقاویفرد ،مرضی د ۱389ه «آموز

فعل مرکاب فارسای با غیرفارسای زباواا » ،فصالنام

المی -پژوهشی «پژوهش زبا و ادبیات فارسی» ،شمارۀ ،۱6بهار ،صص۱54 -۱35ه

54ه مرادی ،ابراهیم و کرسمیدوستا  ،غالمحسین د ۱392ه «بررسی معناسی فعل مرکاب در زباا فارسای» ،وشارسۀ ادب و
زبا  ،سال ،۱6شمارۀ ،33بهار و تابستا  ،صص325 -305ه
55ه مرزبا راد ،الی د ۱368ه دستور سودمند ،چ  ،6تهرا  :جهاد داوشگاهیه
56ه مشیوۀالدسنی ،مهدی د ۱357ه «وسژگیهای وحوی و معناهی فعلهای مرکب در فارسی» ،جستارهای ادبی ،شامارۀ،55
پاسیز ،صص.58۱ -559
57ه مشیوۀالدسنی ،مهدی د ۱370ه دستور زبا فارسی بر پاسۀ وظرسۀ گشتاری ،چ  ،2مشهد :داوشگاه فردوسی مشهده
58ه مشیور ،محمدجواد د ۱366ه دستوروام در صرف و وحو زبا پارسی ،چ  ،۱2تهرا  :مؤسس مط وااتی شرقه
59ه مظفر ،محمدرضا د ۱387ه المنطق ،چ  ،۱8قم :اسماایلیا ه

60ه مقداری ،صدسق سادات و صیادی ،خدسج د ۱39۱ه «پدسدۀ اوضمام در زبا فارسای» ،مقالا هاای هفتماین همااسش
اوجمن تروسج زبا و ادب فارسی ،ج ،9تهرا  :داوشگاه االم ط اط اسی ،صص832 -822ه

 / 20فنو ادبی ،سال دهم ،شماره ،2دپیاپی  23تابستا ۱397

6۱ه مؤمنی ،فرشت د ۱394ه دستور تحلیلی زبا فارسی :روسیردی زبا شناختی ،تهرا  :اوتشارات سیاهروده
62ه وغزگوی کهن ،مهرداد و داوری ،شادی د ۱39۱ه «همیردشدگی» ،وسژهوامۀ وامۀ فرهنگستا  ،شمارۀ ،8صص244 -227ه
63ه وگهت سعیدیه محمدوسیم د ۱392ه دستور معاصر زبا دری ،با وسراسش محییالدسن مهدی ،چ  ،2کابل :امیریه
64ه ووبهار ،مهراوگیز د ۱389ه دستور کاربردی زبا فارسی ،تهرا  :رهنماه
65ه وحیدسا کامیار ،تقی باهمیاری غالمرضا امراوی د ۱390ه دستور زبا فارسی د ، ۱چ  ،۱3تهرا  :ساازما مطالعا و
تدوسن کتب الوم اوساوی داوشگاهها دسمت ه
66ه وفاسی ،ا اسعلی د ۱39۱ه دستور تط یقی ،تهرا  :سخنه
67ه هماسو  ،همادخت د ۱394ه واژهوام زبا شناسی و الوم وابست  ،وسراست دوم ،چ  ،4تهرا  :پژوهشگاه الاوم اوسااوی
و مطالعات فرهنگیه
68ه هماسووفرخ ،ا دالرحیم د ۱364ه دستورجامعزبانفارسی ،چ  ،3تهرا  :المیه
69. Karimi-Doostan, Gholam Hosain (1997). Light verb constructions in Persian (Ph.D.
dissertation). Essex University, England.

