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معصومه نجفي پازوكي

چکيده

يكي از مباحثي كه در كتابهاي زبان فارسي مقطع متوسطه بسيار مورد نقد قرار ميگيرد
مقوله فعل مركب است كه به اذعان دبيران فارسي مشكل سازترين مطلب اين كتابهاست .در
اين پژوهش پس از ارائه آرائ برخي از دستورنويسان و زبانشناسان و معرفي مباني علمي
و زبانشناختي مبحث فعل مركب ،اشكاالت كتاب “زبان فارسي ”2دوره متوسطه در اين
زمينه استخراج ،نقد و بررسي ميشود  .مبحث فعل مركب در كتاب مذكور ،منعكس كننده
آراي وحيديان كاميار ( )1356مي باشد كه برخالف بسياري از دستورنويسان و زبانشناسان
(خانلري ،1352صادقي ،1372دبيرمقدم)1374معتقد است تعداد افعال مركب در زبان فارسي
بسيار كم است .شاهدي كه وي براي اين ادعا مي آورد استفاده از معيار نحوي عدم گسترش
پذيري جزئ غيرصرفي فعل مركب است .اين معيار موارد نقض بسيار دارد كه ناشي از خلط
مباحث صرفي و نحوي است .در اين نوشتار ضمن نقد و بررسي آرائ وحيديان كاميار به
نارسايي هاي مبحث فعل مركب در كتاب زبان فارسي  2پرداخته شده است سپس با پيروي
از آراي كريمي()2005و كريمي دوستان( )2005سعي در رفع اشكاالت مذكور شده است
و با استفاده از معيار معنايي و معيارهاي نحوي چون «اسناد سازي» و «استفاده از تكواژ «را»»
افعال مركب شناسايي شده است .
كليد واژهها :فعل مركب ،همكرد ،اسم فعل ،ساخت موضوعي ،معيار نحوي گسترش
پذيري
*تاریخ دریافت مقاله89/1/23:

تاریخ آغاز بررسی89/3/29:

تاریخ پذیرش89/7/4:

.1دانشجوی دکتری زبان شناسی دانشگاه تهران ،کارشناس پژوهشی پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش،
پست الکترونیکیnajafmasoume@yahoo.com :
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مقدمه

افعال مركب زبان فارسي مورد توجه بسياري از دستورنويسان و زبانشناسان قرار گرفته است و

آثار ارزنده و متعددي در اين زمينه وجود دارد(خانلري1352 ،؛ وحيديان كاميار1356،؛ صادقي1372،؛
دبيرمقدم1374،؛ كريمي1997،وكريمي دوستان .)2005،درباره فعل مركب نظريات متنوع و تقسيمبندي
هاي متفاوتي ارائه گرديده است .برخي از دستور نويسان چون خانلري ( )1365معتقدند كه تعدادفعل
هاي ساده در زبان فارسي بسيار اندك است و زبان به گسترش دامنه افعال مركب تمايل دارد .گروهي
ديگر مانند وحيديان كاميار( )1356بر اين عقيدهاند كه در زبان فارسي تعداد افعال مركب چندان زياد
نيست و اكثر افعال ساده هستند .بعضي از زبانشناسان نيز همچون دبير مقدم ( )1374تعداد افعال مركب
زبان فارسي را زياد ميدانند .بديهي است كه اين نظرات متفاوت تقسيمبنديهاي مختلفي را نيز به دنبال
داشته است .بطوريكه به عنوان مثال فعلي همچون «زمين خوردن» را برخي زبانشناسان فعل مركب
دانستهاند( ،دبير مقدم )1374 ،و بعضي فعل ساده فرض نمودهاند (وحيديان كاميار .)1378 ،كريمي

( )1997در مقالهاي تحت عنوان «افعال مركب فارسي»1به نقل از خانلري ( )1352اظهار ميدارد كه از
قرن سيزدهم افعال مركب بهتدريج جايگزين افعال ساده شدهاند ،به همين دليل تعداد افعال ساده در زبان
فارسي بسيار اندك است.يكي از داليل اين امر را ساختن فعل مركب از واژه هاي قرضي دانسته اند .طبق
نظر صادقي ( )1372تعداد افعال سادهاي كه بر مبناي صورتهاي قرضي عربي درفارسي ساخته شدهاند
بسيار محدود است در حاليكه تعداد زيادي از افعال مركب در فارسي ،متشكل از اسامي يا صفتهاي عربي
قرضي هستند؛ مانند «رحم كردن ،استغفار كردن ،اجتناب كردن» .همچنين تعدادي از افعال مركب در زبان
فارسي از صورتهاي قرضي از زبانهاي غربي ساخته شدهاند؛ مانند «تايپ كردن ،فكس كردن ،تلفن كردن»
 .صادقي ( )1372باالترين رقم افعال بسيط متداول در گفتارو نوشتار امروز را  115عدد ميداند .بنابراين
مفاهيم فعلي به صورتي زايا از طريق تركيب يك عنصر غير فعلي و يك عنصر فعلي شكل گرفته اند
و اين تركيبات همان افعال مركب هستند .گرايش به توليد افعال مركب موجب گرديده براي تعدادي
از افعال ساده موجود نيز ،معادل مركب وجود داشته باشد .مثالهايي از اين گونه افعال در مثال ( )1آورده
شده است .افعال ساده در اين مثالها در مقايسه با معادل مركب خود سبك رسميتري دارند و بيشتر در
نوشتار بهكار ميروند .
1. Persian Complex Verbs
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()1
فعل ساده

فعل مركب

گريستن

گريه كردن

جنگيدن

جنگ كردن

كوشيدن

كوشش كردن

عليرغم اينكه از حدود 200سال پيش تا كنون بسياري از دستور نويسان و زبانشناسان به مقوله فعل
مركب پرداخته اند ،مباحث فعل مركب در كتابهاي زبان فارسي آموزش و پرورش حاوي اشكاالت
اساسي است  .اين نارساييها مشكالت جدي را در امر آموزش براي دبيران و دانشآموزان ايجاد نموده
است .در اين مقاله نگارنده قصد داردبه عنوان نمونه به نقد و بررسي مبحث فعل مركب در كتاب زبان
فارسي دوم متوسطه بپردازد .براي اين منظور در بخش( )2برخي از تحقيقات پيشين درباره فعل مركب
معرفي ميشوند تا به اين ترتيب ابتدا مباني علمي و زبان شناختي دراين زمينه بيان گردد .سپس در بخش
( )3به توصيف اشكاالت موجوددر كتاب درسي ياد شده پرداخته مي شود و در پايان راه حلهايي در
جهت برطرف كردن اين نارساييها ارائه خواهد شد.
 -2تحقيقات پيشين

آثار متعددي در زمينه توصيف افعال مركب در زبان فارسي وجود دارد كه در اين بخش ابتدا آراء تني

چند از دستورنويسان سنتي ارائه ميگردد و سپس به منظور آشنا ساختن دبيران ادبيات فارسي با مباني
زبان شناختي مبحث فعل مركب ،بخشي از نظرات كريمي دوستان ( ،)2005كريمي ( )2005و دبير مقدم
()1374معرفي خواهد شد.
 2-1فعل مركب از ديدگاه برخي از دستور نويسان

خانلري ( )1365اصطالح فعل مركب را به افعالي نسبت ميدهد كه از دو كلمه مستقل تركيب يافتهاند.
وي در ادامه بيان ميكند كه كلمه اول اسم يا صفت است كه صرف نميشود و كلمه دوم فعلي است كه
صرف ميشود و آن را همكرد مينامد .خانلري ( )1365تأكيد ميكند كه علت اطالق فعل مركب به اين
گونه تركيبات به دليل آن است كه از مجموع آنها معني واحدي دريافت ميشود.
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انوري و گيوي ( ،1376ص  )23درباره فعل مركب اينگونه سخن ميگويند:

«فعلهاي مركب فعلهايي هستند كه از يك كلمه با يك فعل ساده ساخته ميشوند و مجموع ًا معني

واحدي را ميرسانند ،مانند «آرايش كردن ،تأسف خوردن ».جزء غير صرفي در اين قبيل فعلها در حكم
جزء صرفي است و از اين رو نقش نحوي در جمله ندارد .اگر جزء غير صرفي ،نقش مشخصي داشته
باشد و از مجموع جزء غير صرفي و صرفي يعني فعل ساده ،دو معني حاصل شود ،مجموع آن دو را
نميتوان فعل مركب ناميد؛ مانند« :خانه ساختم» ،كه «خانه» مفعول «ساختم» است و مجموع آن دو ،فعل
مركب نيست.».
 2-2فعل مركب از ديدگاه برخي از زبانشناسان

كريمي دوستان ( )2005معتقد است كه فعل مركب مدخل مجزايي در واژگان ندارد و اجزاء آن در
نحو با يكديگر تركيب ميشوند .وي ابتدا اجزاي فعل مركب را مورد بررسي قرار ميدهد ،سپس انگيزه
ادغام آنها را بيان كرده و نمودار درختي ساخت آن را ارائه ميكند .كريمي دوستان ( )2005بخش اعظم

افعال مركب را متشكل از همكرد  1و اسم فعل  2معرفي ميكند .وي اشاره ميكند كه كلمه همكرد

توسط گروهي از محققين مانند یسپرسن )1965( ، 3؛ گريمشا ومستر  )1988(، 4و ديگران براي طبقهاي
از افعال به كار رفته است كه به لحاظ معنايي رنگ باختهاند و به دليل نداشتن قدرت كافي براي اطالق

نقش معنايي نميتوانند مستق ً
ال بعنوان يك محمول بهكار روند .كريمي دوستان در ادامه به منظور بررسي
ويژگيهاي همكرد مثالهايي را ارائه ميكند كه در شمارههاي ( )2-5آورده شده است .همانگونه كه مالحظه
ميگردد عليرغم اينكه در تمامي اين مثالها همكرد «كردن» به كار رفته است اما تعداد موضوعات و نوع
آنها با يكديگر متفاوت است .در مثال ( )2فعل سه موضوع  ،در مثال ( )3دو موضوع و در مثالهاي ( )4و

( )5يك موضوع دارد .افزون بر اين در مثال ( )4نقش معنايي موضوع ،كنشگر 5است در حاليكه موضوع
در مثال( )5داراي نقش معنايي كنش پذير 6است.
()2جان عروسك را به مري اهدا كرد.
1. light verb (Lv)v

)2. Verbal noun (VN
3. Jespersen

4. Grimshaw and Mester
5. Agent

6. Patient
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( )3كلمب آمريكا را كشف كرد.
( )4جان نرمش كرد.
( )5جان فوت كرد.
(كريمي دوستان)1738 :2005 ،
مثالهاي فوق همگي شاهدي هستند براين ادعا كه همكرد فاقد ساخت موضوعي است و نقشي در
تعداد موضوعات و نوع آنها ندارد .لذا آنچه تعيين كننده تعداد موضوعات و نوع آنهاست  ،جزء ديگر فعل
ي شود اين است كه
مركب است كه كريمي دوستان آن را اسم فعل ناميده است .حال سوالي كه مطرح م 
اگر همكرد دخالتي در ساخت موضوعي جمله ندارد ،چه نقشي در جمله دارد .بديهي است وقتي همكرد
به صورت يك محمول واژگاني عمل نميكند در واقع يك عنصر نقشي است كه حاوي مشخصههاي
فعلي مانند زمان ،نمود ،شخص و شمار خواهد بود .البته كريمي دوستان در ادامه با ارائه مثال ( )6موارد
ياد شده را تنها نقش همكرد نمي داند .در اين مثال مشاهده مي شود كه فعل كمکي زمان آينده حاوي
مشخصههاي فعلي است بنابراين همكرد «كردن» بايد نقش ديگري در جمله ايفا كند.
( )6آنها نرمش خواهند كرد.
(كريمي دوستان)1743 :2005 ،
كريمي دوستان ( )2005به منظور توضيح نقش ديگر همكرد ،مثالهاي ( )7و ( )8را مطرح كرده و
توضيح مي دهد كه تفاوت دو همكرد «كردن» و «شدن» در اين مثالها در قابليت اطالق حالت مفعولي
است .وي بر اساس مواردي از اين دست نتيجه ميگيرد كه نقش ديگر همكرد اطالق حالت مفعولي
است .همانگونه كه مالحظه ميشود در مثال ( )7فعل «كردن» به مفعول حالت مفعولي ميدهد درحاليكه
در مثال ( )8فعل «شدن» توانايي اطالق حالت مفعولي را ندارد.
( )7كلمب آمريكا را كشف كرد.
			
( )8آمريكا كشف شد.
(كريمي دوستان)1738 -1739 :2005 ،
در ادامه كريمي دوستان ( )2005به منظور نمايش وظايف همكرد جدولي را ارائه ميكند كه در شماره
( )9مشاهده ميشود.
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جدول  .9وظایف عملکرد
مشخصههايفعلي

حالتمفعولي

ساخت موضوعي

انواع همكرد

بله

بله

خير

افعال سبك از نوع «كردن»

بله

بله

خير

افعال سبك از نوع «شدن»
(كريمي دوستان)2005 :1744 ،

تا اين جا يك بخش از فعل مركب يعني همكرد طبق نظر كريمي دوستان بررسي شد .اكنون به بررسي
جزء ديگر فعل مركب يعني اسم فعل خواهيم پرداخت .كريمي دوستان ( )2005عنصر غير فعلي فعل
مركب را اسم فعل مينامد و علت را اين چنين توضيح ميدهد كه اين عناصر حد واسط اسم و فعل
هستند .وي به منظور توضيح بيشتر در اين زمينه فعل مركب « اهدا كردن» را مثال زده و جزء غيرفعلي
آن يعني اسم فعل « اهدا» را با يك اسم معمولي مانند «عروسك» مقايسه ميكند .همانگونه كه در مثالهاي
( )10-12مالحظه ميشود واژه «اهدا» جمع بسته نميشود ،حرف تعريف نميگيرد و ميتوان آن را به
وسيله قيد توصيف كرد در حاليكه اين مطلب در مورد واژه «عروسك» كه يك اسم معمولي است ،صدق
نميكند.
( )10الف *.اهداها
ب .عروسكها
( )11الف * اين اهدا
ب .اين عروسك
( )12الف .اهداء مكرر /داوطلبانه
ب *.عروسك مكرر /داوطلبانه
(كريمي دوستان)1747 :2005 ،
مثالهاي فوق حاكي از آن است كه اسم فعل مانند اسامي معمولي نميباشد بلكه بيشتر شبيه به افعال
واژگاني عمل ميكند .بعالوه همانگونه كه در مثالهاي ( )2-5بررسي شد همكرد تأثيري در تعداد و نوع
موضوعات ندارد و ساخت موضوعي اسم فعل در اين باره تعيين كننده است كه اين خود شاهد ديگري
براي شباهت اسم فعل به فعل واژگاني است .اگر چه اسم فعل در موارد مذكور مانند فعل عمل ميكند از
برخي جنبهها نيز مانند اسم عمل ميكند .مث ً
ال اسم فعل حاوي مشخصههاي فعلي مانند زمان و شخص و
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شمار نميباشد و توانايي اطالق حالت ساختاري را نيز ندارد .كريمي دوستان ( )2005به منظور نمايش
ويژگيهاي اسم فعل جدول ( )13را ارائه كرده است x .دراين جدول موضوع بيروني (كنشگر) y ،موضوع
دروني مستقيم (كنش پذير) و  zموضوع دروني غير مستقيم (هدف) را نشان ميدهد.
جدول  .13ویژگیهای اسم فعل
مشخصههايفعلي

حالت ساختاري

ساخت موضوعي

انواع اسم فعل

خير

خير

x,y,z

اهدا

خير

خير

x,y

كشف

خير

خير

x

نرمش

خير

خير

y

فوت
(كريمي دوستان)1747 :2005 ،

كريمي دوستان ( )2005انگيزه اصلي ادغام همكرد و اسم فعل و تشكيل يك محمول مركب را اطالق
حالت ساختاري توسط همكرد ميداند و معتقد است ،حالت ساختاري كه همكرد به موضوعات اسم فعل
ميدهد در درك نحوي آنها تاثير به سزايي دارد .وي در ادامه دو نمودار درختي براي افعال مركب ارائه
ميكند كه در يكي همكرد ،فعل «كردن» و در ديگري فعل «شدن» است و به اين ترتيب در واقع الگويي
براي افعال مركب متعدي و الزم معرفي ميكند .كريمي دوستان معتقد است ادغام هسته زمان( ،)Tهمكرد
و اسم فعل ساختاري چون نمودار ( )14را ايجاد ميكند كه در آن جايگاههاي حالت ساختاري در جايي
فراهم ميشوند كه موضوعات فعل مركب به طور ساختاري مجوز حضور مييابند.
همانطور كه در نمودار ( 14الف) مشاهده ميشود وقتي همكرد از نوع فعل «كردن» باشد فعل مركب

به صورت يك محمول مركب متعدي با برچسب 1 Trapنمايش داده ميشود .هسته اين عبارت فعلي ،
همكرد «كردن» است كه با برچسب  Traمشخص گرديده است .در متمم اين هسته عنصر غير فعلي قرار
دارد كه با  XPمشخص شده است و ميتواند از مقوالت مختلفي باشد .در جايگاه شاخص اسم فعل

مشخصه ( )+ACCحاكي از اين است كه فعل «كردن» توانايي اطالق حالت مفعولي دارد .ضمن ًا موضوع
دروني ( )yدر جايگاه شاخص اسم فعل و موضوع بيروني ( )xدر جايگاه شاخص گروه متعدي توليد
1. Transitive Phrase
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شده است .نمودار ( 14ب) نيز ساخت افعال مركب الزم را نشان ميدهد كه در آن محمول مركب الزم
با برچسب 1 Intrapنشان داده شده است .در نمودار مشخصه( )-ACCنشان ميدهد كه فعل «شدن»

توانايي اطالق حالت مفعولي را ندارد.
 . 14الف .نمودار افعال مرکب با همکرد«کردن»

TP

'T
T

Spec
Tra P

' Tra

Tra

XP
X

DO

Spec

VN

Spec
)(+ACC

y

X

1. Intransitive Phrase
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 . 14ب .نمودار افعال مرکب با همکرد«شدن»
TP

'T

Spec

T

Intra
P
'Intra
XP

Intra

Spec
)(-ACC

X

BECOME

VN

y

(کریمی دوستان)1745 :2005 ،

كريمي( )2005نيز اين نوع از افعال مركب را متشكل از عنصر غير فعلي 1و فعل سبك ميداند .وي فعل
مركب را يك مدخل واژگاني قلمداد نميكند و علت را اينگونه توضيح ميدهد كه دو جزء فعل سبك و
عنصر غير فعلي ميتوانند توسط تعدادي از عناصر مانند وندهاي تصريفي ،تكواژ نفي ،افعال كمكي زمان
آينده و يا عناصر تاكيدي از هم جدا شوند .كريمي( )2005نيز معتقد است فعل سبك و عنصر غير فعلي در
نحو با يكديگر تركيب ميشوند و به لحاظ معنايي در يكديگر آميخته ميشوند .نمودار پيشنهادي كريمي
( )2005از افعال مركب با فعلهاي سبك «كردن» و «شدن» در شماره ( )15ارائه شده است .همانگونه كه
مالحظه ميگردد كريمي با پيروي از چامسكي ( )1995فعل سبك را معادل  vكوچك ميداند .چامسكي
( )1995اليه فعلي را فرافكني از هستهاي میداند كه آن را فعل سبك ناميده و آن را با برچسب  vكوچك
نشان مي دهد.الزم به ذكر است كه همكرد در زبان انگليسي نمود آوايي ندارد.
1. Non- Verbal Element
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 . 15الف .نمودار فعل مرکب«گریه کردن»

 . 15ب .نمودار فعل مرکب«بیدارشدن»

							
vP

v
v

DP

vP

v

AP

N

kard Kard

Kimea geryeGerye
Kimea
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shod
Shod

A

DP

bidâr
Bidar

Kimea
Kimea

(کریمی)2005 :13-14 ،
دبير مقدم ( )1374در تحليل خود تعداد اندك افعال ساده در زبان فارسي راناشي از زايا بودن فرايند
تشكيل فعل مركب در زبان فارسي معاصر مي داند و معتقد است كه تمايل به ساختن فعل مركب
يك ويژگي شاخص رده شناختي زبان فارسي امروز است .وي برخالف كريمي دوستان( )2005و
كريمي( )2005كه فرآيند ساخت فعل مركب را فرآيندي نحوي ميدانند اين فرآيند را ساختواژي ميداند
و معتقد است كه تشكيل فعل مركب به دو شيوه تركيب و انضمام صورت ميپذيرد .دبير مقدم ()1374
در توضيح شيوه تركيب ،افعالي چون « بودن ،شدن ،كردن ،زدن ،دادن ،گرفتن» را نام ميبرد كه با مقوالتي
از نوع اسم ،صفت ،گروه حرف اضافهاي و قيد تركيب شده و فعل مركب ميسازند .وي فهرستي از افعال
مركب را مثال ميزند كه برخي از آنها در شماره ( )16آمده است.
()16
صفت +فعل

(دلخور بودن ،دلخور كردن)

اسم+فعل

(تهديد كردن ،فريب دادن)

گروه حرف اضافهاي +فعل

(به دنيا آمدن ،از سر گرفتن)

قيد +فعل

(پس دادن ،فرود آمدن)
(دبيرمقدم)19- 23 : 1374 ،
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دبير مقدم در ادامه در بيان شيوه انضمام اظهار ميدارد كه در زبان فارسي انضمام مفعول صريح وجود
دارد كه در اين فرآيند مفعول صريح ،نشانههاي دستوري وابسته به خود را از دست ميدهد ،به فعل
منضم شده و فاقد حالت دستوري ميشود و از نظر معنايي يك واحد معنايي ايجاد ميكند .دبير مقدم به
عنوان نمونه جمله شماره ( )17را مطرح ميكند .جمله ( 17الف) داراي مفعول صريح مستقل است كه
اين مفعول در جمله ( 17ب) به فعل منضم شده است.
( )17الف .بچهها غذايشان را خوردند.
ب .بچهها غذا خوردند.
(دبير مقدم)24 :1374 ،
دبير مقدم خاطر نشان ميكند كه در مثال ( 17الف) واژه « غذايشان » ارجاعي است و به مورد خاصي
از غذا اشاره دارد در حاليكه در( 17ب) واژه «غذا» اسم جنس است و غير ارجاعي است و تنها سيطرة

معنايي فعل را تحديد كرده و با فعل مشترك ًا يك كل و واحد معنايي را تشكيل ميدهد .وي در ادامه منضم
شدن گروههاي حرف اضافهاي را نيز مطرح كرده و با ارائه مثال ( )18نشان ميدهد كه طي اين فرآيند،
حرف اضافه حذف ميگردد.
( )18الف .بچه به زمين خورد.
ب .بچه زمين خورد.
(دبير مقدم)27 :1374 ،
در اين بخش با آرای برخي از دستورنويسان و زبانشناسان درباره فعل مركب آشنا شديم .الزم به ذكر
است كه نگارنده با نظر دبير مقدم ( )1374در رابطه با تلقي افعالي چون «غذا خوردن» به عنوان فعل مركب
موافق نيست .بهترين شاهدي كه ميتوان براي اين مطلب عنوان كرد ،شاهد معنايي است كه به گواه شمار
زيادي از اهل زبان در افعالي چون «غذا خوردن» هر جزء معني مستقل خود را حفظ كرده است و يك
واحد و كل معنايي ايجاد نميكند .اگر چه شواهد نحوي نيز بر اين مطلب صحه ميگذارد .مث ً
ال فعل مركب

« تهديد كردن » را نمي توان به صورت «كردن تهديد» به كار برد در حاليكه عبارت «خوردن غذا» متداول
است .عالوه بر اين مطلبي را كه دبير مقدم( )1374درمورد حذف حرف اضافه در انضمام بيان كرده است
در بسياري از جمالت داراي فعل بسيط نيز مشاهده ميشود .به عنوان مثال ميتوان به جمله «حسن (به)
سينما رفت » اشاره كرد.در اين جمله طبق تحليل دبيرمقدم «سينما رفتن» هم فعل مركب خواهد بود.
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در بخش ( )3ابتدا به استخراج نارساييهاي مبحث فعل مركب در كتاب زبان فارسي  2پرداخته ميشود
و سپس اين كاستيها توصيف شده و راه حلهايي در جهت رفع آنها پيشنهاد ميگردد.
 -3نارساييهاي مبحث فعل مركب در كتاب زبان فارسي

در اين قسمت به بررسي نارساييهاي مبحث فعل مركب در كتاب زبان فارسي  2ميپردازيم و سپس

با ارائه راهحلهايي سعي در برطرف كردن اين كاستيها خواهيم كرد .از آنجايي كه مبحث فعل مركب
در كتاب زبان فارسي 2منعكس كننده نظر وحيديان كاميار ( )1356مي باشد ابتدا در بخش  3-1به نقد
و بررسي آراي وحيديان كاميار ( )1356خواهيم پرداخت سپس در بخش  3-2نارسايي هاي مبحث فعل
مركب در كتاب زبان فارسي 2را بيان مي كنيم و در بخش  3-3راه حلهايي در جهت رفع اين مشكالت
ارائه مي شود.
 3-1نقد وبررسي آراي وحيديان كاميار ()1356

وحيديان كاميار ( )1356در مقالهاي تحت عنوان «نقدي بر تاريخ زبان فارسي و نكاتي درباره فعل

مركب» به نقد آرای خانلري ( )1352ميپردازد .وي به تعريف خانلري از فعل مركب خرده مي گيرد و
عنوان ميكند معيارهاي معتبر زبانشناسي براي تشخيص يك واژه ،اعم از مركب يا ساده ،سه مورد است كه
شامل معيار صرفي ،معيار نحوي و معيار آوايي است .وحيديان كاميار معتقد است كه خانلري از هيچيك
از اين معيارها استفاده نكرده و تنها معيار معنايي را به كار گرفته است كه از نظر زبانشناسي اعتباري ندارد
و موجب گمراهي مي شود .اما جالب آنكه وقتي خود ايشان مي خواهد مواردي كه خانلري فعل مركب

شمرده را فعل ساده معرفي كند از معيار معنايي استفاده مي كند .مث ً
ال در مورد فعل «جنگ كردن» وحيديان
كاميار معتقد است چون معني «كردن» در اينجا «انجام دادن» است ،اين فعل مركب نيست.
وحيديان كاميار ( )1356در ادامه به سه معيار زبانشناسي براي تشخيص افعال مركب مي پردازد و فعل
«گرسنه كرد» را با اين سه معيار بررسي مي كند .تحليل وي به اين ترتيب است:
« -1معيار صرفي :براساس اين معيار وقتي با يك واژه مركب سر و كار داريم كه نتوان واژه هايي را

جانشين اجزا (كلمات) مركب كرد مگر اينكه ساختمان به هم بخورد .در مثال «گرسنه كرد» به جاي گرسنه
ميتوان واژه هاي خفه ،خسته ،بيمار و غيره را انتخاب كرد».

همانگونه كه مالحظه مي گردد با معيار صرفي وحيديان كاميار تقريب ًا فعل مركبي در زبان فارسي

نخواهيم داشت چرا كه جايگزيني كلمات در محور جانشيني از ويژگيهاي زبان است .تنها فعلي را
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كه وحيديان كاميار در ادامه بحث خود مركب دانسته و معتقد است اجزاء آن به هم جوش خورده اند
فعل «دوست داشتن» است كه البته همين فعل را نيز مي توان با معيار صرفي مطرح شده از سوي وي
از فهرست افعال مركب حذف كرد .در فعل «دوست داشتن» نيز ميتوان به جاي «دوست» از واژه هاي
«تنفر» و «نفرت» استفاده كرد.
دومين معياري كه وحيديان كاميار( )1356ارائه مي كند معيار نحوي است:
« -2معيار نحوي :براساس اين معيار گرسنه كرد چون جزء اولش قابل گسترش است (يعني مي تواند

وابسته بگيرد) مركب نيست چه ميتوان گفت« :گرسنه تر كرد».

معيار نحوي وحيديان كاميار نيز مشكل دارد .چرا كه در افعال مركب نيز جزء غيرفعلي قابل گسترش

است .مث ً
ال در فعل «ايمان داشتن» ميتوان «ايمان قوي داشتن» را به كار برد كه در اينصورت اين فعل نيز با
معيار نحوي وحيديان كاميار ساده محسوب ميشود .معيار بعدي وحيديان كاميار ()1356براي تشخيص
فعل مركب معيار آوايي است:
« -3معيار آوايي :چون ميان گرسنه و كرد مكث بالقوه مي توان قرار داد پس گرسنه كرد مركب نيست».

وحيديان كاميار كه معيار معنايي مطرح شده از سوي خانلري براي تشخيص فعل مركب را بي اعتبار

ميداند  ،معيار آوايي را در اين زمينه معتبر مي داند كه ميتوان ادعا كرد تقريب ًا در مورد تمامي افعال مركب
كاربرد دارد .به عبارت ديگر بين دو جزء تمامي افعال مركب مي توان مكث كرد حتي مي توان بين اجزاي
فعل مركب «دوست داشتن» كه از نظر وحيديان كاميار واقع ًا مركب است نيز ،مكث نمود.

اكنون پس از آشنايي با آراي وحيديان كاميار در بخش بعد به نقد و بررسي مبحث فعل مركب در كتاب
زبان فارسي  2خواهيم پرداخت .
 . 3-2تبيين اشكاالت مبحث فعل مركب در كتاب زبان فارسي2

در كتاب زبان فارسي دوم متوسطه در فصل ساختمان فعل ابتدا فعل از نظر اجزاي تشكيل دهنده بر سه

نوع ساده ،پيشوندي و مركب طبقهبندي شده است .سپس بعد از ارائه تعاريف و مثالهايي براي افعال ساده
و پيشوندي به فعل مركب پرداخته شده است .تعريفي كه از فعل مركب ارائه شده از اين قرار است؛ «اگر
پيش از فعل ساده يا پيشوندي يك يا چند تكواژ مستقل بيايد و با آن تركيب شود كلم ه حاصل ،فعل مركب
است ».پس از آن مثالهايي ارائه شده كه برخي از آنها در شماره ( )19مالحظه ميشود .در تعريف مذكور
فقط درباره ساختمان ظاهري فعل مركب صحبت شده است وهيچ اشارهاي به اين مطلب نشده است
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كه اين تركيب يك واحد معنايي ايجاد ميكند .نظر وحيديان كاميار()1356مبني بر عدم اعتبار مالحظات
معنايي در اين تعريف كامال مشهود است لذا در ابتداي مبحث فعل مركب اولين نقص در تعريف آن به
لحاظ معنايي مشاهده مي گردد كه اين خود اساس عدم درك دانش آموز است.
( )19الف -او از خواستههايش چشم پوشيد.
ب -علي پدرش را خيلي دوست دارد.
ج -حسن تعدادي كتاب از دوستش قرض گرفت.
د -علي كتاب داستان را مطالعه كرد.
و -من به كارهاي او ايمان آوردم.
(كتاب زبان فارسي)66-67 : 1382 ،2
در ادامه بدون هيچ توضيحي بالفاصله  3روش بعنوان راههاي تشخيص فعل مركب بيان شده است
اين روشها به اين ترتيب بيان شدهاند:
روش اول :فعل در صورتي مركب است كه جزء صرفي با جزء غير صرفي رابطه نحوي نداشته باشد.

يعني جزء غير صرفي نقش مفعولي ،مسندي ،قيدي يا متممي نداشته باشد مث ً
ال فعلهاي جمالت زير
مركبنيستند.
( )20الف  -حسن دربارهي اين موضوع مطالعه ميكند (.ميكند درمعنايانجا م ميدهد.
مفعول

ب -او دربارهي عالقهی مردم به ادبيات تحقیق كرد( .كرد در معناي انجام داد)
مفعول
ج -ديروز محسن هنگام بازي زمین خورد( .در اصل به زمين خورد كه حرف اضاف ه «به»
حذف شده است).

متمم

(کتاب زبان فارسی )67 : 1388 ،2
بديهي است طبق تعريف ارائه شده در كتاب چيزي كه در ذهن دانشآموز از فعل مركب شكل
ميگيرد فعلي است كه حداقل متشكل از يك تكواژ مستقل  +يك فعل ساده و يا پيشوندي است لذا
ساختماني مركب دارد .وي فعلهايي مانند «چشم پوشيد»« ،ايمان آورد»« ،دوست دارد»« ،شركت دادند»،
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«روي داد»« ،قرض گرفت» و «مطالعه كرد» را فعل مركب مي داند اما اندكي بعد ضمن يادگيري راههاي
تشخيص فعل مركب ،افعالي را مشاهده ميكند كه به لحاظ ساختماني و تعريفي كه آموخته است مركب
هستند اما كتاب آنها را ساده معرفي ميكند(نوعي تناقض) .به عبارت ديگر  ،برخي از افعال كه در مثالهاي
قبلي مركب بودهاند مانند فعل « مطالعه كردن» بالفاصله در مثالهاي بعدي با بيان داشتن رابطه نحوي عنصر
غير صرفي با عنصر صرفي ساده تلقي ميشوند.
در ادامه براي اينكه دانش آموز بتواند وجود رابطه نحوي عنصر غيرصرفي با عنصر صرفي را بشناسيد
شيوه دوم تشخيص فعل مركب مطرح ميشود.
روش دوم :وقتي كه جزء غير صرفي يكي از نقشهاي مفعولي ،مسندي ،قيدي و متممي را داشته

باشد ،در واقع يك گروه اسمي به شمار مي رود كه ميتوان پس از آن وابستههايي را اضافه كرد يعني اين
اجزا را گسترش داد.
( )21الف -حسن دربارهي اين موضوع مطالعه ای نکرده است.
مفعول نكره

ب -او درباره عالقهي مردم به ادبيات تحقیق ها كرد.
				

مفعول جمع

(کتاب زبان فارسی )68 : 1388 ،2
در اين قسمت مطرح شده است كه اگر فعل جمالت شماره ( )19را بررسي كنيد متوجه خواهید شد
که قابل گسترش نيستند در حاليكه با همين روش پيشنهادي كتاب برخي از افعال مركب شماره( )19نيز
زير سؤال مي روند چون مي توان جزء غيرصرفي آنها را گسترش داد ،مث ً
ال به جاي «ايمان آوردم» مي توان
«ايمان قوي آوردم» به كار برد يا به جاي «مطالعه كرد» مي توان گفت «مطالعه دقيقي كرد».
در اينجا مؤلف نيز كه گويي خود متوجه اين تناقض می شود در شماره ( )3تأكيد ميكند فعل مركب
را بايد داخل جمله بررسي كنيم.
روش سوم :تعيين ساختمان فعل زماني ميسر است كه در جمله بكار برده شود .مثال «قرض گرفت»

به تنهايي ساده است زيرا ميتوان گفت قرضها گرفت اما در جمله ( 19ج) حتم ًا فعل مركب است.

آنچه در اين قسمت مشكل ايجاد مي كند آن است كه برخي اهل زبان عبارت «قرضها گرفت » را
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غير دستوري مي دانند و معتقدند امكان چنين گسترشي وجود ندارد .افزون بر اين ،مطلب ياد شده در
شماره()3بدان معناست كه فعل «قرض گرفت »در خارج از جمله ساده است  ،به عبارت ديگر در خارج
از جمله جزء صرفي و غير صرفي فعل با هم رابطه نحوي دارند اما در درون جمله هيچ رابطه نحوي
وجود نداشته و فعل «قرض گرفت» مركب خواهد بود .

اگرچه همين روش نيز با ارائه شواهدي با مشكل مواجه مي شود .مث ً
ال در مورد افعال «مطالعه كرد» در

جمله شماره ( )7كتاب و فعل «ايمان آوردم» در جمله شماره ( )2كتاب كه در اينجا در شماره ( )22تكرار
شده اند ،جزء غيرصرفي آنها ،حتي داخل جمله نيز قابل گسترش است.
( )22الف -من به كارهاي او ايمان قوي آوردم.
ب -علي كتاب فيزيك را مطالعه دقيقي كرد.
توضيحات فوق روشن ميسازد كه معيارعدم گسترش پذيري اساس تشخيص فعل مركب در مبحث
فعل مركب كتاب زبان فارسي  2مي باشد .اين در حالي است كه بسياري از افعال مركب گسترش پذيرند.
كريمي دوستان( )2010در مورد تفكيك پذيري افعال مركب به تفصيل توضيح داده است.
در کتاب راهنمای تدریس زبان فارسی ( )2ویژه معلمان دوره متوسطه در مبحث مربوط به تشخیص
فعل مرکب تأکید بر عدم گسترش پذیری جزء اول شده است .مثالی که در آنجا مطرح گردیده کلمه
رودخانه است و عنوان شده است که اگر چه کلمه «رود» یک اسم ساده است و به تنهایی گسترش پذیر
ی
است و می توان گفت :رودبزرگ ،رودی ،رودها .اما وقتی با کلمه «خانه» ترکیب شود کلمه مرکب م 
سازد و دیگر نمیتوان گفت :رود بزرگ خانه ،رودها خانه .در ادامه آمده است که همین نکته در مورد
فعل مرکب نیز صادق است .مث ً
ال فعل «دست داد» مرکب است چون نمی توان آن را گسترش داد و گفت
دستی داد /دستها داد اما «كوشش کرد» فعل مرکب نیست و می توان گفت :کوششها کرد ،کوشش زیادی
کرد .اين در حالي است كه فعل «دست دادن» را نيز ميتوان گسترش داد و به صورت «دست مردانهاي
داد » به كار برد.

در ادامه یکی از معیارهای تشخیص فعل مرکب به این صورت معرفی شده است« ،هر فعل باید دقیق ًا در

همان جمله و بافتی که به کار رفته در نظر گرفته شود چون در کاربرد دیگر احتماالً معنایی دیگر خواهد
داشت و این دو با وجود شباهت ساختی نباید از یک مقوله تلقی شوند؛ مثل «داد» که در دو کارکرد زیر
یکسان نیست :الف) علی جشنی ترتیب داد .ب) علی ترتیب کارها را داد .در مثال نخست ،ترتیب داد
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مرکب است چون نمیتوان گفت :علی جشنی ترتیبی داد /ترتیب ها داد /ترتیب دوستی داد .اما ترتیب داد
خارج از این جمله میتواند فعل مرکب نباشد هم چنانکه در مثال ب دیدیم».
همانگونه که از مطلب فوق بر می آید تمام مشکالت و پیچیدگی که در مبحث فعل مرکب ایجاد
شده ،به طوری که یک فعل را در جمله ایی ساده و در جمله دیگر مرکب تلقی می کنند به دلیل تأکید بر
عدم گسترش پذیری جزء اول فعل مرکب و خلط مباحث صرفی و نحوی است .اگر چه عدم گسترش
پذیری به عنوان یک عامل مهم از سوی اکثر صرفیون از جمله هسپلمث )2002( 1و شقاقی ( )1386برای
تشخیص اسم مرکب مورد تأیید است اما آیا واقع ًا میتوان همین شیوه را به مبحث فعل مرکب تسری

داد  .ضمن اینکه دو مقوله اسم و فعل در بسیاری از جنبه ها متفاوت عمل میکنند .مث ً
ال به لحاظ تکیه
آوایی با یکدیگر متفاوتند .نگارنده با پیروی از کریمی دوستان ( )2005و کریمی ( )2005معتقد است
که ترکیب دو جزء فعل مرکب در نحو صورت می گیرد و همین امر سبب گردیده است که بتوان بین
دو جزء فعل مرکب عناصری را قرار داد .در این صورت ابهامات بحث فعل مرکب که با معیار گسترش
پذیری ایجاد شده است ،برطرف خواهد شد .ضمن اینکه پیشتر شواهدی مطرح گردید مبنی براینکه همین
معیار گسترش پذیری را می توان در مورد افعال مرکب هم بهکار برد لذا این عامل بهعنوان معیاری جهت
تشخیص افعال مرکب اعتبار خود را از دست خواهد داد.
مطلب دیگری که در کتاب راهنمای تدریس زبان فارسی ( )2عنوان شده است .مقایسهای است بین
«کوشش کردن» و «کتاب آوردن» و نتیجه گرفته شده است کوشش مانند کتاب مفعول است و کوشش
کردن فعل ساده تلقی شده است نه مرکب .وحیدیان كاميار ( )1356نیز از این نمونه مقایسهها مطرح کرده
است.
کوششی بکن

هما نند

کتابت را بیاور

کوشش کن

هما نند

کتاب بیاور
(کتاب معلم زبان فارسی )163 :1384 ،2

همان گونه که مالحظه میگردد در صورتی که قائل به ترکیب دو جزء فعل مرکب کوشش کردن در

نحو باشیم افزودن «ی» به کوشش مشکلی ایجاد نخواهد کرد .در مورد کاربرد «را» هم این تطبیق کام ً
ال
1. Haspelmath
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بی مورد است زیرا در «کتابت را بیاور»« ،را» واقع ًا نشانه مفعول است اما در «کوششت را بکن» «را» نشانه
معرفه بودن است .لذا نتیجه حاصله از این مقایسه در رابطه با فعل «کوشش کردن» صحیح نمی باشد.
اكنون پس از نقد مبحث فعل مركب در كتاب زبان فارسي  2با پيروي از كريمي دوستان ( )2005و
كريمي ( )2005پيشنهاداتي در رفع اين نارساييها ارائه خواهد شد.
 . 3-3پيشنهاداتي در جهت رفع مشكالت مبحث فعل مركب

به منظور درك بهتر دانشآموز ابتدا بايد تعريف روشن و دقيقي از فعل مركب ارائه شود .از آنجايي كه
در ادامه مبحث ساختمان فعل پس از فعل ساده و پيشوندي به فعل مركب پرداخته مي شود ميتوان همان
تعريف فعل مركب را بكار برد اما بايد مطالبي را به آن بيفزائيم .به نظر نگارنده با افزودن معيار معنايي بدون
حذف تعريف قبلي مي نوان فعل مركب را اين گونه تعريف كرد « :اگر پيش از فعل ساده يا پيشوندي
يك يا چند تكواژ مستقل بيايد و با آن تركيب شود كلمهي حاصل ،فعل مركب است .منظور از تركيب
شدن آن است كه اجزاي فعل مركب در هم آميخته شده و از مجموع آنها معني واحدي دريافت شود».
براي فهم اين مطلب بهتر است در مورد اجزاي فعل مركب بيشتر توضيح دهيم .همان طور كه از معني
مذكور استنباط مي شود ساختمان فعل مركب متشكل از «تكواژ مستقل  +فعل ساده يا پيشوندي» است.
همان گونه كه در مثال ( )23مالحظه مي گردد اولين جزء ،يعني تكواژ مستقل كه نقش عمده اي در تعيين
معني فعل مركب دارد ،مي تواند به صورت صفت ،اسم ،قيد و يا گروه حرف اضافهاي باشد.
()23
صفت  +فعل

غمگين بودن

اسم  +فعل

فريب خوردن

قيد  +فعل

كنار آمدن

گروه حرف اضافه اي  +فعل

از سر گرفتن

برخالف تكواژ مستقل كه محور اصلي تعيين معني فعل مركب است ،جزء دوم يعني فعل ساده يا
پيشوندي معموال از معني اصلي خود تهي شده و تأثير عمدهاي در معني فعل مركب ندارد لذا آن را همكرد

مي ناميم .مث ً
ال آنچه از معني فعل «فريب خوردن» استنباط ميشود مربوط به تكواژ «فريب» است درحالي
كه فعل «خوردن» معني اصلي خود را از دست داده است و تأثير كمتري در تعيين معني فعل مركب دارد.
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اينك پس از آشنايي با اجزاي فعل مركب متوجه مي شويم كه اطالق فعل مركب به اين گونه ساخت ها
از آن جهت است كه به لحاظ معنايي يك كل مي شوند.

در ادامه اين تعريف مثالهاي شماره  1-7كتاب عين ًا آورده ميشود .به اين ترتيب با اضافه كردن اين

مطلب به درك دانشآموز از فعل مركب چه به لحاظ ساختمان فعل مركب و چه به لحاظ آشنايي مختصر
با اجزا و معني آن كمك كردهايم.

در مورد مبحث تشخيص فعل مركب ابتدا بايد توضيحي مبني بر وجود سازههايي كه ظاهرا ً شبيه فعل

مركب هستند ،ارائه گردد .دراين توضيح مثالهاي واضحي مانند «ديوار ساختن» و «مدرسه رفتن» را مطرح
كرده و توضيح ميدهيم عليرغم اينكه ظاهرا ً ساختمان آنها از يك فعل ساده و يك تكواژ مستقل ساخته
شده ولي آنها فعل مركب نيستند و در واقع بين اجزاي آنها رابط ه نحوي وجود دارد .مث ً
ال در عبارت ديوار

ساختن «ديوار» مفعول فعل «ساختن» است ،و در عبارت « مدرسه رفتن» « ،مدرسه» متمم فعل «رفتن
» است .پس از اين مقدمه در ادامه معيارهايي را براي تشخيص فعل مركب از اين گونه سازهها معرفي
ميكنيم .اين معيارها ميتوانند اينگونه باشند:
معيارمعنايي:

از آنجايي كه از مجموع فعل مركب بايد معني واحدي دريافت شود لذا هر گاه هر يك از اجزاء سازه

مركب معني مستقل و اصلي خود را حفظ كرده باشد فعل ،مركب نيست .مث ً
ال «اهدا كردن » فعل مركبي
است كه از مجموع اجزاء آن معني واحدي دريافت ميشود اما «غذا خوردن» اينگونه نيست و هر يك از
اجزاء آن معني مستقل و اصلي خود را حفظ كرده است لذا « غذا خوردن» فعل مركب نيست.
معيار نحوي:

الف -يكي از روشهاي تشخيص فعل مركب افزودن حرف نشانه «را» به عنصر غير فعلي است (انوري

و گيوي ،1376 ،ص .)23اگر جمله با گرفتن « را» صورت و معناي درست و رسايي پيدا كرد آن كلمه
مفعول است و فعل جمله ساده خواهد بود اما اگر با افزودن «را» معنا و صورت جمله روان نباشد آن كلمه
مكمل فعل مركب است و فعل جمله مركب خواهد بود .به عنوان نمونه مي توان اين روش را در مورد
فعل «سالم دادن» و «كتاب دادن» به كار برد و مثالهاي زير را ارائه نمود .همانگونه كه مشاهده ميشود
افزودن «را» به كتاب از رواني جمله نميكاهد لذا «كتاب» مفعول است و «دادم» فعل ساده است اما درمورد
فعل «سالم دادن» اينطور نيست.
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()24
به ساسان كتاب دادم.
به ساسان سالم دادم.
به عنصر غير فعلي «را» ميافزائيم:
به ساسان كتاب را دادم .به ساسان سالم را دادم.
(انوري و گيوي)23 :1376 ،
وحيديان كاميار ( )1356از همين شيوه استفاده كرده و تعدادي از افعال مركب را مورد بررسي قرار داده
است .او جمالتي كه در شماره ( )25مالحظه مي گردد را مثال مي زند و معتقد است كه بين دو قسمت
افعال مركب اين جمالت ،رابطه نحوي وجود دارد .وي عنصر غيرصرفي را در اين افعال مفعول مي داند
و نشانه آن را نيز كاربرد «را» مي داند.
( )25الف -اين پند را به من داد.

ب -بگذار حرفش را بزند.

(وحيديان كاميار)1356 ،

لذا وحيديان كاميار افعالي مانند «پند دادن» و «حرف زدن» را فعل مركب نميداند .از سوي ديگر نقطه

مقابل اين نظر مربوط به دبير مقدم ( )1374است .همانطور كه قب ً
ال ذكر آن رفت دبير مقدم در بيان شيوه
انضمام اظهار مي دارد مفعول صريح ميتواند با از دست دادن نشانه دستوري وابسته به خود ،به فعل منضم
شده و فعل مركب بسازد .وي مطابق با اين نظر واژه اي مانند «غذا خوردن» را نمونهاي از فعل مركب
مي داند كه با شيوه انضمام ساخته شده است .به نظر نگارنده دبير مقدم و وحيديان كاميار به نوعي دچار
افراط و تفريط شده اند زيرا نمونه هايي كه آنها مطرح مي كنند با شم زباني اهل زبان مغايرت دارد .آنچه
ي تواند بدون
در اينجا بايد مورد توجه قرار گيرد آن است كه اگر عنصر غيرصرفي فعل مركب معرفه شود ،م 
هيچ مشكلي همراه با حرف «را» به كار رود كه طبق نظر صادقي ( )1349حرف «را» در آنجا نشانه معرفه
گي است .صادقي ( )1349با ذكر مثال هايي ثابت مي كند كه «را» عالوه بر نقش اصلي خود كه نشان دادن
مفعول صريح است گاهي براي معرفه كردن نيز به كار مي رود .وي جمله «شب پيش را تا صبح بيدار
مانده بودم ».را مثال مي زند و تأكيد ميكند عليرغم اينكه فعل جمله الزم است عنصر «را» در جمله به كار
مي رود كه اين به خاطر معرفه كردن ظرف زمان است.
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از مطالب فوق مي توان نتيجه گرفت آنچه در كاربرد اين معيار نحوي براي تشخيص افعال مركب
اهميت دارد اين نكته است كه براي آزمودن افعال مركب با اين روش بايد عنصر غيرصرفي آنها نكره
باشد .به عبارت ديگر فعل مركب به صورت خام و اوليه خود كه در آن عنصر غيرصرفي نكره است با اين
روش بررسي گردد .در جمله ( )26بااستفاده از اين روش فعل «حرف زدن» كه مورد انتقاد وحيديان كاميار
بود ،آزمايش شده است .همانطور كه مالحظه مي گردد كاربرد را موجب گرديده كه جمله رسايي خود
را به لحاظ معنايي از دست بدهد لذا با اين روش مي توان ثابت كرد كه «حرف زدن» فعل مركب است.
( )26الف -با مريم حرف زد.

ب * -با مريم حرف را زد.

در اينجا به منظور بررسي نظر دبير مقدم ( )1374فعل «غذا خوردن» را با اين روش ميآزمائيم .همانطور
كه مالحظه ميشود عليرغم نكره بودن واژه «غذا» افزودن «را» هيچ مشكلي ايجاد نميكند و جمله همچنان
روان و درست ميباشد .در اينصورت نميتوان «غذا خوردن» را فعل مركب تلقي كرد.
( )27الف -با بچه ها غذا خوردند.

ب -با بچهها غذا را خوردند.

ب -روش ديگري كه بعنوان معيار نحوي در تشخيص فعل مركب ميتوان بكار برد اسناد سازي است.

در اين روش نيز اگر جمله صورت و معناي درستي پيدا كرد فعل جمله ساده است در غير اينصورت فعل
جمله مركب خواهد بود .براي درك بهتر به مثالهاي زير توجه كنيد .همانگونه كه در مثال ( )28مالحظه
ميگردد فعل «مطالعه كردن» يك فعل مركب است زيرا اسناد سازي عنصر غير فعلي موجب شده است
كه جمله از معناي درست و رواني برخوردار نباشد اما فعل «ديوار ساختن» در مثال ( )29مركب نيست و
اسناد سازي واژه «ديوار» از رواني جمله نميكاهد.
( )28الف -علي مطالعه كرد.

ب * -اين مطالعه بود كه علي كرد.

( )29الف -علي ديوار ساخت.

ب -اين ديوار بود كه علي ساخت.

چنانكه در مثال ( )30مشاهده ميشود در صورتيكه با اين روش فعل «غذا خوردن» را هم بررسي كنيم

مجددا ً به اين نتيجه ميرسيم كه «غذا خوردن» فعل مركب نيست.

نقد وبررسي مبحث فعل مركب دركتابهاي زبان فارسي دوره متوسطه
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( )30الف -بچهها غذا خوردند.

ب -اين غذا بود كه بچهها خوردند.

 _4نتيجه گيري

بر اساس تحليل فوق مي توان آراي زبانشناسان در زمينه فعل مركب را صرف نظر از تفاوتهاي جزيي

در دو دسته طبقه بندي كرد .دسته اول گروهي كه معتقد به تركيب اجزاي فعل مركب در نحو هستند.
دسته دوم گروهي كه جايگاه تركيب اجزاي فعل مركب را در صرف مي دانند .در كتاب زبان فارسي
متوسطه آراي دسته دوم منعكس شده لذا بر معيار عدم گسترش پذيري جزئ غير صرفي فعل مركب
تاكيد شده است و به خاطر وجود موارد نقض متعدد براي اين معيار ،تناقض گويي در مبحث مذكور
ايجاد مي گردد كه پيامد آ ن اشكاالتي براي مدرس و محصل در امر آموزش است .در صورتي كه اگر از
آراي دسته اول پيروي شود مشكالت مبحث برطرف مي گردد و ميتوان با شيوهاي روان و ساده مطلب
را به دانشآموز آموزش داد.
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