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ﭼﮑﯿﺪه

ﮔﺮوﻫﯽ از دﺳﺘﻮرﯾﺎن و زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﻞ ﻣﺮﮐﺐ در زﺑﺎن
ﻓﺎرﺳﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮ وﺟﻮد آن را ﺑﺪﯾﻬﯽ داﻧﺴﺘﻪ و در ﻣﻮرد ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي آن
و ﺷﯿﻮهﻫﺎي ﺗﺸﺨﯿﺺ آن ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺤﺚﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از
ﮐﺪام ﯾﮏ از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ،ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻫﺮ ﮐﺪام ازﯾﻦ ﺻﺎﺣﺐ
ﻧﻈﺮان دﻻﺋﻞ وﯾﮋة ﺧﻮد را اﻗﺎﻣﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ،
آراي ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺑﺎﻃﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ در
ﻣﻮرد آن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.
در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ،اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻼﺻﮥ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻌﻞ ﺳﺎده در ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮏ ﺿﺮورت زﺑﺎﻧﯽ
اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻌﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ زﺑﺎن ،ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺷﺪه و ﺗﻔﺎوتﻫﺎي ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ اﻓﻌﺎل
ﺳﺎده و ﻣﺮﮐﺐ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﺜﺎل ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﺎرﺑﺮد ﮔﻮﻧﮥ ﺳﺎدة اﻓﻌﺎل ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺳﺎزي زﺑﺎن ﺷﺪه و
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﺷﻨﺎﯾﯽزداﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﮐﺎرﮐﺮد اﯾﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﻞ،
ﺳﺎﺧﺘﺎر آﻧﻬﺎ و ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻨﺎﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮان ﯾﮑﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮔﻮﻧﮥ دﯾﮕﺮ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮد.
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 -1ﻣﻘﺪﻣﻪ
دﺳﺘﻮرﯾﺎن و زﺑﺎﻧﺸﻨﺎﺳﺎن درﺑﺎرة ﻓﻌﻞ ﻣﺮﮐّﺐ ﻧﻈﺮات ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ دارﻧﺪ؛ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ
ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻢ داﻧﺴﺘﻦ وﺟﻮد آن در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ؛ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ در
وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪهاي در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ و ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻓﻌﻞ ﻣﺮﮐّﺐ ،آن را داراي اﻧﻮاﻋﯽ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻮد ﯾﺎ ﻧﺒﻮد ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﻘﻮﻟﻪاي در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻌﺎرﯾﻒ و اﺳﺘﺪﻻﻻت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﺤﺚ ﺗﺮﺟﯿﺞ ﯾﺎ ﻋﺪم ﮐﺎرﺑﺮد اﻓﻌﺎل ﺳﺎده در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﻌﻞ ﻣﺮﮐّﺐ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﻄﻘﺎً ﺷﺎﻣﻞ دﺳﺘﻪاي از ﻓﻌﻞﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﮔﻮﻧﻪي ﻣﺮﮐّﺐ و ﺳﺎدة آﻧﻬﺎ در
زﺑﺎن وﺟﻮد دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺨﺴﺖ ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺗﻌﺎرﯾﻔﯽ ﮐﻪ درﺑﺎرة
ﻓﻌﻞ ﻣﺮﮐّﺐ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ،ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ از اﯾﻦ رﻫﮕﺬر اﺳﺘﻨﺒﺎط دﻗﯿﻖﺗﺮي
درﺑﺎرة اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﮥ دﺳﺘﻮري داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ
آراي ﯾﮑﯽ از زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ درﺑﺎرهي ﻓﻌﻞ ﻣﺮﮐّﺐ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ
اﻣﺮوز ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
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ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ درﺑﺎرة ﻣﻘﻮﻟﮥ دﺳﺘﻮري
»ﻓﻌﻞ ﻣﺮﮐّﺐ« وﺟﻮد دارد .ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ،ﻫﺮ ﮐﺪام دﯾﺪﮔﺎه ﺧﺎﺻﯽ درﺑﺎرة اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﮥ زﺑﺎﻧﯽ
داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﻈﺮات در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
ﭘﺮوﯾﺰ ﻧﺎﺗﻞ ﺧﺎﻧﻠﺮي در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻓﻌﻞ ﻣﺮﮐّﺐ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :اﺻﻄﻼح ﻓﻌﻞ ﻣﺮﮐّﺐ را
ﺑﻪ اﻓﻌﺎﻟﯽ اﻃﻼق ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ از دو ﮐﻠﻤﮥ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﮐﻠﻤﻪي اول اﺳﻢ ﯾﺎ
ﺻﻔﺖ اﺳﺖ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺻﺮف ﻧﻤﯽﺷﻮد  .ﮐﻠﻤﮥ دوم ﻓﻌﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺮف
ﻣﯽﺷﻮد و آن را ﻫﻤﮑﺮد ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ« )دﺳﺘﻮر ﺗﺎرﯾﺨﯽ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ .(48/وي در اداﻣﻪ،
راﻫﯽ را ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻓﻌﻞ ﻣﺮﮐّﺐ از ﻓﻌﻞ ﺳﺎده ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽدﻫﺪ» :اﻃﻼق ﻓﻌﻞ
ﻣﺮﮐّﺐ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻠﻤﺎت از آن ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺠﻤﻮع آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻨﯽ واﺣﺪي درﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺮﮔﺎه دو ﮐﻠﻤﻪ از اﯾﻦ اﻧﻮاع ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ دو ﻣﻌﻨﯽ را ﺑﻪ ذﻫﻦ اﻟﻘﺎ ﮐﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ
ﻫﺮﯾﮏ از اﺟﺰا ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و اﺻﻠﯽ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻃﻼق اﺻﻄﻼح ﻓﻌﻞ

ﻣﺮﮐّﺐ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ«)ﻫﻤﺎن(49/؛ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﻧﻘﺪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮ آراي او از ﻃﺮف
ﺑﺮﺧﯽ از زﺑﺎﻧﺸﻨﺎﺳﺎن وارد ﺷﺪه اﺳﺖ و درﺳﺘﯽ ﮔﺰارهﻫﺎي وي در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﺤﻞ
ﺗﺸﮑﯿﮏ اﺳﺖ).ﺑﺮاي اﻃﻼع ﺑﯿﺸﺘﺮ ،رك .ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻓﺎرﺳﯽ.(164/
ﻣﻬﺪي ﻣﺸﮑﻮةاﻟﺪﯾﻨﯽ ﺿﻤﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪي ﻓﻌﻞ اﺻﻠﯽ)واژﮔﺎﻧﯽ( در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ از
ﻟﺤﺎظ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎزﻧﺪة آن ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﮥ »ﺳﺎده«» ،ﭘﯿﺸﻮﻧﺪدار« ،و »ﻓﻌﻞ ﻣﺮﮐّﺐ« ،درﺑﺎرة
ﻓﻌﻞ ﻣﺮﮐّﺐ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﻓﻌﻞ ﻣﺮﮐّﺐ از دو ﺳﺎزة ﻧﺤﻮي ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد :ﭘﺎﯾﻪ و ﻋﻨﺼﺮ
ﻓﻌﻠﯽ« )دﺳﺘﻮر زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮﭘﺎﯾﻪي ﻧﻈﺮﯾﻪي ﮔﺸﺘﺎري  .(138/وي در اداﻣﻪ ،ﻓﻌﻞﻫﺎﯾﯽ
ﭼﻮن :ﺻﻠﺢ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮرده اﺳﺖ ،ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد ،دوﺳﺖ داﺷﺖ و ...را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﻓﻌﻞ ﻣﺮﮐّﺐ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ »ازﻟﺤﺎظ ﺗﺠﺰﯾﮥ رو ﺳﺎﺧﺘﯽ،
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﺤﻮي ﮔﺮوه اﺳﻤﯽ +ﻓﻌﻞ ﻣﺘﻌﺪي ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻓﻌﻞ ﻣﺮﮐّﺐ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ-
ﻫﺎي :ﭘﯿﺮاﻫﻦ ﻣﯽدوزد ،ﮐﺘﺎب ﺧﻮاﻧﺪم ،ﮐﺎﻏﺬ ﺧﺮﯾﺪه اﺳﺖ ،ﺧﺎﻧﮥ ﺑﺰرﮔﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ-
اﻧﺪ«)ﻫﻤﺎن .(139/وي ﺑﺮاي ﺗﻤﯿﯿﺰ اﯾﻦ دو از ﻫﻢ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ» :ﻣﻼك ﺑﺴﯿﺎر
ﺳﺎدهاي ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻓﻌﻞ ﻣﺮﮐّﺐ از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﺤﻮي ﯾﺎد ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ
ﮔﺮوه اﺳﻤﯽ از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﺤﻮي ﺑﺎﻻ ﺣﺬف ﺷﻮد ،ﻓﻌﻞ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎز ﻫﻢ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﯽ
اﺻﻠﯽ در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﺤﻮي را دارا ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ﻓﻌﻞﻫﺎي ﻣﯽدوزد،
ﺧﻮاﻧﺪم ،ﻣﯽﺧﺮﯾﺪ ،و ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ واژﮔﺎﻧﯽ ﺧﻮد اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ ،اﮔﺮ ﭘﺎﯾﻪ از ﻓﻌﻞ ﻣﺮﮐّﺐ ﺣﺬف ﺷﻮد ،ﻋﻨﺼﺮ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﻣﻌﻨﯽ
ﺧﺎﺻﯽ را ﮐﻪ در ﻓﻌﻞ ﻣﺮﮐّﺐ داراﺳﺖ دﯾﮕﺮ در ﺑﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ«)ﻫﻤﺎن(.
ﺧﺴﺮو ﻓﺮﺷﯿﺪورد در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻓﻌﻞ ﻣﺮﮐّﺐ در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻓﻌﻞ ﺳﺎده ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻓﻌﻞ
ﺑﺴﯿﻂ ﺑﻪ آن ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺼﺪرش از ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ)اﮔﺮ ﭼﻪ ﻫﺮ ﻣﺼﺪري
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺷﺘﻘﺎق ﻣﺸﺘﻖ اﺳﺖ( ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﺪن ،ﺷﻨﯿﺪن ،دوﯾﺪن؛ و ﻓﻌﻞ ﻣﺮﮐّﺐ آنرا
ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺼﺪرش ﺑﺎ ﺻﻔﺖ ﯾﺎ ﻗﯿﺪ ﯾﺎ اﺳﻢ ﯾﺎ ﮐﻠﻤﻪاي دﯾﮕﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﭘﺎك ﮐﺮدن ،دﯾﺮآﻣﺪن ،ﻏﺬاﺧﻮردن«)دﺳﺘﻮر اﻣﺮوز .(129/او ﺳﭙﺲ ﯾﺎدآورر ﻣﯽﺷﻮد »اﻟﺒﺘﻪ
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻓﻌﻞ ﻣﺮﮐّﺐ از ﮔﺮوه ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا اﺟﺰاي ﺑﺴﯿﺎري از ﻓﻌﻞ-
ﻫﺎي ﻣﺮﮐّﺐ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﺻﻔﺖ ﯾﺎ واﺑﺴﺘﻪﻫﺎي دﯾﮕﺮ از ﺟﺰء دﯾﮕﺮ آن ﺟﺪا ﮐﺮد:
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﺬاي ﮔﺮم ﺧﻮردن ،ﻏﺬاي ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺧﻮردن«)ﻫﻤﺎن(.
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ﺳﺎل دوم ـ ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  1390ـ ﺷﻤﺎرة ﭼﻬﺎرم

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺑﺎﻃﻨﯽ درﺑﺎرة ﻓﻌﻞﻫﺎي ﻣﺮﮐّﺐ در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ
دارد .ﻧﻈﺮات او در اﯾﻦ ﺑﺎب ﺑﻪ دو دﺳﺘﮥ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ﺗﺠﻮﯾﺰي ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد .در دﯾﺪﮔﺎه
ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ او ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﮐﺴﺎن ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻮﺻﯿﻒ ﭘﺪﯾﺪهاي ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﻌﻞ ﻣﺮﮐّﺐ
ﻣﯽﭘﺮدازد» :ﯾﮑﯽ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ داﺷﺘﻦ ﻓﻌﻞﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﯾﮏ اﺳﻢ ﯾﺎ ﺻﻔﺖ ﯾﺎ ﻋﻨﺼﺮ دﯾﮕﺮي ﺑﻪاﺿﺎﻓﮥ ﻓﻌﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد« )ﺗﻮﺻﯿﻒ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دﺳﺘﻮري زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ78/و .(79وي در اداﻣﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :اﻓﻌﺎل ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ
ﻓﺎرﺳﯽ از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻨﯽ ﯾﮏ واﺣﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دﺳﺘﻮري دو ﺟﺰء ﻫﺴﺘﻨﺪ و
داراي دو ﻧﻮع رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ«)ﻫﻤﺎن( .ﺑﺎﻃﻨﯽ ﺳﭙﺲ در ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪاي
اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻪ اﺳﺎس ﺗﺠﻮﯾﺰاﺗﺶ در ﺗﺮﺟﯿﺢ ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻌﻞ ﺳﺎده در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﻌﻞ
ﻣﺮﮐﺒﺮا در ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎﻧﯽ ﻋﻘﯿﻢ« ﺷﮑﻞ داده اﺳﺖ .او ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ،
از ﻓﻌﻞ ﻣﺮﮐّﺐ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﻌﻞﻫﺎي ﺗﺎزه ﺑﻪ
ﻧﺪرت از ﺻﺮف ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﻠﻤﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﺟﺎي آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﻌﻞﻫﺎي ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﻪ
ﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪة اﯾﺸﺎن در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﻌﻞ از واژهﻫﺎي ﻓﺮﻧﮕﯽ ﻧﯿﺰ
از ﻫﻤﯿﻦ اﻟﮕﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺎﻃﻨﯽ در اداﻣﻪ و در ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻘﺪ آراي او
ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
ﺣﺴﻦ اﺣﻤﺪيﮔﯿﻮي در دﺳﺘﻮر ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻓﻌﻞ )ﺑﺨﺶ ﺳﻮم -ﻓﻌﻞﻫﺎي ﻫﻤﮑﺮد( در
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻓﻌﻞ ﻫﻤﮑﺮد ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﻓﻌﻞ ﻫﻤﮑﺮد ﮐﻪ آن را ﻣﻌﯿﻦ و ﻓﻌﻞ ﻣﻌﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ،
ﻓﻌﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ اﺳﻢ ﯾﺎ ﺻﻔﺖ و ﺑﻪ ﻧﺪرت ﮐﻠﻤﮥ دﯾﮕﺮ ،ﻣﻌﻨﯽ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد را از
دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ و ﯾﺎ ﻣﻌﻨﯽ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺰء ﺻﺮﻓﯽ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽ-
رود و از ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺮﮐﯿﺐ ،ﻓﻌﻞ ﻣﺮﮐّﺐ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ« )دﺳﺘﻮر ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻓﻌﻞ  .(1208/2/او
در ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﻋﻨﺼﺮ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﻠﯽ را ﮐﻪ از ﺗﺮﮐﯿﺐ آن ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺮد ،ﻓﻌﻞ ﻣﺮﮐّﺐ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ -،از
ﻗﻮل ﻓﺮﺷﯿﺪورد" -ﻓﻌﻠﯿﺎر" ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ دﺳﺘﻮرﻧﻮﯾﺴﺎن ،ﻫﻤﮑﺮدﻫﺎي
ﻣﺘﺪاول زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ را ﺑﺮﻣﯽﺷﻤﺮد).ﺑﺮاي اﻃﻼع از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻧﻈﺮات دﯾﮕﺮ ،ر.ك.
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻓﺎرﺳﯽ  154 /و (155
ﻣﺤﻤﺪ دﺑﯿﺮﻣﻘﺪم ﻧﯿﺰ در ﻣﻘﺎﻟﻪاي ﻣﻔﺼﻞ و ﺟﺎﻣﻊ ،ﺗﻼش ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع
ﺑﻮد ﯾﺎ ﻧﺒﻮد ﻓﻌﻞ ﻣﺮﮐّﺐ ،اﻧﻮاع آن و ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮات دﯾﮕﺮان درﺑﺎرة اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ
ﺑﭙﺮدازد .او ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻓﻌﻞ ﻣﺮﮐّﺐ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﯽﭘﺮدازد و ﻓﻌﻞ ﻣﺮﮐّﺐ را

اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﻓﻌﻞ ﻣﺮﮐّﺐ ﺑﻪ ﻓﻌﻠﯽ اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن واژي آن
ﺑﺴﯿﻂ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ از ﭘﯿﻮﻧﺪ ﯾﮏ ﺳﺎزة ﻏﯿﺮ ﻓﻌﻠﯽ ﭼﻮن اﺳﻢ ،ﺻﻔﺖ ،اﺳﻢ ﻣﻔﻌﻮل ،ﮔﺮوه
ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪاي ،ﯾﺎ ﻗﯿﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺎزة ﻓﻌﻠﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ«)ﻫﻤﺎن .(150/وي ﺳﭙﺲ
وﺟﻮد ﻓﻌﻞ ﻣﺮﮐّﺐ را در دﯾﮕﺮ زﺑﺎنﻫﺎي دﻧﯿﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﻃﺮح و ﻧﻘﺪ
آراي اراﺋﻪ ﺷﺪه درﺑﺎرة ﻓﻌﻞﻣﺮﮐّﺐ در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد و وﺟﻮد آن را ﺑﺪﯾﻬﯽ ﻣﯽ-
داﻧﺪ و در اداﻣﻪ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺎزهاي از ﻧﻈﺎم ﻓﻌﻞ ﻣﺮﮐّﺐ در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ
اﺳﺎس آن ،ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻓﻌﻞ ﻣﺮﮐّﺐ در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ دو ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﻋﻤﺪه وﺟﻮد دارد " :ﺗﺮﮐﯿﺐ" و "اﻧﻀﻤﺎم".
دﺑﯿﺮﻣﻘﺪم در اداﻣﻪ ،دو ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾﺎد ﺷﺪه را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﭼﻬﺎر
ﺗﻔﺎوت ﻋﻤﺪه ﺑﯿﻦ اﻓﻌﺎل ﻣﺮﮐّﺐ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ و اﻧﻀﻤﺎﻣﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ او ﺗﻮﺟﯿﻪﮔﺮ
ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪي اﻓﻌﺎل ﻣﺮﮐّﺐ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻓﻌﺎل اﻧﻀﻤﺎﻣﯽ و اﻓﻌﺎل ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ اﺳﺖ)ر.ك.
ﻫﻤﺎن/ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﻓﻌﻞ ﻣﺮﮐّﺐ«(.

 -3ﻓﻌﻞ ﺳﺎده ﯾﺎ ﻣﺮﮐّﺐ؟
ﺑﺎﻃﻨﯽ در ﻣﻘﺎﻟﻪي »ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎﻧﯽ ﻋﻘﯿﻢ« ﺑﻪ ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرآﯾﯽ و زاﯾﺎﯾﯽ زﺑﺎن
1

ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد و ﺑﺮآن اﺳﺖ ﮐﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ-ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﻨﻮﻧﯽ -ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺎزﻫﺎي
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮔﻮﯾﺸﻮراﻧﺶ را ﺑﺮآورده ﮐﻨﺪ .وي در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮونرﻓﺖ از اﯾﻦ
ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪي ،راه ﺣﻞﻫﺎﯾﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻌﻞ ﺳﺎده در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻓﻌﻞ ﻣﺮﮐّﺐ در آن دﺳﺘﻪ از ﻓﻌﻞﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﻧﻪي ﺳﺎده و ﻣﺮﮐّﺐ آﻧﻬﺎ ،ﻫﺮ دو ،در
زﺑﺎن وﺟﻮد دارد .وي از دﯾﮕﺮ ﺳﻮ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﻌﻞ از واژهﻫﺎي ﻓﺮﻧﮕﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺧﻮد آن واژه را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺻﺮف ﮐﻨﯿﻢ ،و ﺗﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﻌﻞﻫﺎي ﻣﺮﮐّﺐ ﺑﺎ ﻓﻌﻞ ﻫﻤﮑﺮد ﺧﻮدداري ﮐﻨﯿﻢ.

 - 1ﺑﻪدﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ ،اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﺸﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر از
ﻣﺘﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪة اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در "ﺳﺎﯾﺖ زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﺮان")ر.ك .ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس
اﻣﮑﺎن ارﺟﺎع ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻘﺎﻟﻪ -ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺮﺳﻮم اﺳﺖ -وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻫﻨﮕﺎم ارﺟﺎع ﺑﻪ
ﻣﻘﺎﻟﻪي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،ﺗﻨﻬﺎ از اﻟﮕﻮي »ﺑﺎﻃﻨﯽ/ﻓﺎرﺳﯽ ،زﺑﺎﻧﯽ ﻋﻘﯿﻢ« ﺑﻬﺮه ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻃﺒﻖ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ
ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺖ زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﺮان آﻣﺪه ،اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻞ ،اﻧﺪﮐﯽ ﺗﻠﺨﯿﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﻣﺎ در اداﻣﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﻢ دﻻﯾﻞ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻃﻨﯽ را ﺑﺮاي ﺗﺮﺟﯿﺢ ﭼﻨﯿﻦ
ﮐﺎرﺑﺮدي ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.
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ﺳﺎل دوم ـ ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  1390ـ ﺷﻤﺎرة ﭼﻬﺎرم

 -1-3ﻃﺮح ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ دو روﯾﮑﺮد ﻋﻤﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
ﻧﺒﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را ﯾﮑﯽ داﻧﺴﺖ .ﯾﮑﯽ روﯾﮑﺮد »ﺳﺮهﮔﺮاﯾﯽ« اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺗﻼش ﻣﯽﺷﻮد از
ﮐﺎرﺑﺮدِ واژﮔﺎنِ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﺷﻮد؛ روﯾﮑﺮد دﯾﮕﺮ »ﻋﻠﻤﯽﮐﺮدن زﺑﺎنِ
ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎيِ روزِ ﮔﻮﯾﺸﻮرانِ آن« اﺳﺖ ،در اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺗﻼش
ﻣﯽﺷﻮد از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪيﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮة زﺑﺎنِ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮاي ﺑﺮآوردن ﻧﯿﺎزﻫﺎي روز ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻋﻠﻤﯽِ
ﻓﺎرﺳﯽزﺑﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
ﺑﺎﻃﻨﯽ در ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﻓﺎرﺳﯽ ،زﺑﺎﻧﯽ ﻋﻘﯿﻢ« ﺑﻪ آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ -ﺑﺮاي
آﻧﭽﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺷﺪن زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ -ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻣﻘﺎﻟﮥ ﯾﺎد ﺷﺪه از ﻫﻤﮥ
ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎي زﺑﺎنِ ﻓﺎرﺳﯽ در راه ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻫﺪف ،ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪه؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ
ﺑﺤﺚ "ﺧﻠّﺎﻗﯿﺖ ﯾﺎ زاﯾﺎﯾﯽ در واژﮔﺎنِ زﺑﺎن" ﺑﺴﻨﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .وي درﺑﺎرهي اﻫﻤﯿﺖ
زاﯾﺎﯾﯽ واژﮔﺎﻧﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :زاﯾﺎﯾﯽ واژﮔﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻫﻞ زﺑﺎن اﻣﮑﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﮥ آﻧﻬﺎ رخ ﻣﯽدﻫﺪ واژهﻫﺎي ﺗﺎزه ﺑﺴﺎزﻧﺪ و ﮐﺎراﯾﯽ زﺑﺎنِ ﺧﻮد را ﺑﺎ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪيﻫﺎي ﺧﻮد ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﮔﺮداﻧﻨﺪ«)ﻓﺎرﺳﯽ ،زﺑﺎﻧﯽ ﻋﻘﯿﻢ( .ﻫﻢاو در اداﻣﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ-
دﻫﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ زﺑﺎﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ،زاﯾﺎﯾﯽ واژﮔﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﺤﺚ اﺷﺘﻘﺎق ﯾﺎ واژهﺳﺎزي ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ-
ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ در ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺷﺘﻘﺎق ﻣﯽآورد» :اﺷﺘﻘﺎق ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از اﺳﻢ ﯾﺎ
ﺻﻔﺖ ﻓﻌﻞ ﺑﺴﺎزﯾﻢ .از ﻓﻌﻞ اﺳﻢ ﯾﺎ ﺻﻔﺖ ﺑﺴﺎزﯾﻢ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن« )ﻫﻤﺎن( .ﺳﭙﺲ از ﻣﯿﺎن
ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺷﺘﻘﺎﻗﯽِ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﮔﺬر از ﻣﻘﻮﻟﮥ اﺳﻢ ﯾﺎ ﺻﻔﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﮥ ﻓﻌﻞ را از ﻫﻤﻪ
ﻣﻬﻢﺗﺮ ﻣﯽداﻧﺪ و در واﻗﻊ آن را اﺳﺎس ﮐﺎر ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﺎﻃﻨﯽ ﻧﺨﺴﺖ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽِ اﻣﺮوز ،ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻓﻌﻞﻫﺎي ﻣﺮﮐّﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻌﻞﻫﺎي ﺳﺎده و ﯾﺎ ﮐﺎرﺑﺮدِ آﻧﻬﺎ در ﺳﺎﺧﺖِ
واژﮔﺎن ﺗﺎزه رو ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ اﺳﺖ .او از ﭼﻨﯿﻦ روﻧﺪي ﺑﻪوﯾﮋه در ﺳﺎﺧﺖِ واژﮔﺎن ﻋﻠﻤﯽ
اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و دﻻﯾﻞ ﺧﻮد را را ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﯽﺷﻤﺎرد:

 -1در زﺑﺎنِ ﻓﺎرﺳﯽ ﻓﻘﻂ ﻓﻌﻞﻫﺎي ﺳﺎده ﯾﺎ ﺑﺴﯿﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ زاﯾﺎﯾﯽ دارﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ
ﻣﯽﺗﻮان از آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺘﻖ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.
 -2ﺷﻤﺎر ﻓﻌﻞﻫﺎي ﺳﺎدهاي ﮐﻪ زاﯾﺎﯾﯽ دارﻧﺪ و از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر
اﻧﺪك اﺳﺖ .
 -3از اﯾﻦ ﺷﻤﺎر اﻧﺪك ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎري در ﺣﺎل از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ و ﻣﺘﺮوك ﺷﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ
و ﺟﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﻌﻞﻫﺎي ﻣﺮﮐّﺐ ﻣﯽدﻫﻨﺪ؛ وﻟﯽ ﻓﻌﻞﻫﺎي ﻣﺮﮐّﺐ ﻋﻘﯿﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻤﯽ-
ﺗﻮان از آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺘﻖ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.
 -4در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽِ اﻣﺮوز ،دﯾﮕﺮ ﻓﻌﻞ ﺳﺎده ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻋﺎدي از اﺳﻢ ﯾﺎ ﺻﻔﺖ ﻓﻌﻞ ﺳﺎﺧﺖ و...
وي در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ در وﺿﻊِ ﻓﻌﻠﯽ
ﺑﺮاي ﺑﺮآوردن ﻧﯿﺎزﻫﺎي روزﻣﺮة ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﯿﺴﺖ؛ وﻟﯽ ﺑﺮاي واژهﺳﺎزيِ
ﻋﻠﻤﯽ از زاﯾﺎﯾﯽ ﻻزم ﺑﺮ ﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ زﺑﺎنِ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ)ﻫﻤﺎن(.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در اداﻣﮥ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺑﺮاي ﮔﺰارهﻫﺎي  1ﺗﺎ  4ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ دﻻﯾﻞ و
ﺷﻮاﻫﺪ زﺑﺎﻧﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﭘﺎﯾﺎن ،راه ﺑﺮونرﻓﺖ از اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را در دو ﻓﺮآﯾﻨﺪ زﯾﺮ
ﻣﯽداﻧﺪ:
 -1ﺳﺎﺧﺖِ ﻓﻌﻞ از اﺳﻢ ﯾﺎ ﻣﺼﺪر) ﭼﻪ اﺳﻢ و ﻣﺼﺪر ﻓﺎرﺳﯽ؛ ﭼﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ( ﮐﻪ آن را
ﻓﻌﻞﻫﺎي ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ.
 -2ﺳﺎﺧﺖِ واژﮔﺎن ﺗﺎزه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﯿﺎس) ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ »ﻧﻮﺷﺘﺎر« ﺑﺮ ﻗﯿﺎس
»ﮔﻔﺘﺎر«(.
ﭘﯿﺶ از ورود ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻧﻘﺪ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎي ﺑﺎﻃﻨﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻌﺎرض در ﮔﺰارهﻫﺎي
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺎﯾﺐ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻌﻞﻫﺎي ﻣﺮﮐّﺐ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻓﻌﻞ-
ﻫﺎي ﺳﺎده را ﻋﻘﯿﻢ ﺑﻮدن ﻓﻌﻞﻫﺎي ﻣﺮﮐّﺐ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ واژهﺳﺎزي ﻣﯽداﻧﺪ و ﺑﺮآن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻓﻌﻞﻫﺎي ﻣﺮﮐّﺐ در ﻓﺮآﯾﻨﺪِ واژهﺳﺎزي زاﯾﺎﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ).ﻫﻤﺎن( .او در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﯾﺎدآور
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺼﺪرﻫﺎي ﺟﻌﻠﯽ -ﻓﻌﻞﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از اﺳﻢ ﯾﺎ ﻣﺼﺪر ﮐﻪ او آﻧﻬﺎ را
ﻓﻌﻞﻫﺎي ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ -ﻧﯿﺰ در ﺳﺎﺧﺘﻦ واژهﻫﺎي ﺗﺎزه ﻧﺎزا ﻫﺴﺘﻨﺪ)ﻫﻤﺎن(؛ اﻣﺎ در ﭘﺎﯾﺎن،
ﯾﮑﯽ از راهﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽﮐﺮدن زﺑﺎنِ ﻓﺎرﺳﯽ را اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻌﻞﻫﺎي ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ)ﺟﻌﻠﯽ( ﻣﯽ-
داﻧﺪ)ﻫﻤﺎن( ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻﻻت ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﺘﻌﺎرض اﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺻﻮرت
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ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ،ﺑﺎز ﻫﻢ در راﻫﯽ ﮔﺎم ﺑﺮ ﻣﯽدارﯾﻢ ﮐﻪ زﺑﺎنِ ﻓﺎرﺳﯽ را ﺑﻪ ﺳﻮي
ﻋﻘﯿﻢ ﺑﻮدن ﺳﻮق ﻣﯽدﻫﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﻌﻞ ﻣﺮﮐّﺐ
و ﻓﻌﻞ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ،ﻫﺮ دو در واژهﺳﺎزي ﻋﻘﯿﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﻋﻠﻤﯽ
ﺷﺪن زﺑﺎن اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻌﻞ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ را ﺑﺮ ﻓﻌﻞ ﻣﺮﮐّﺐ ﺗﺮﺟﯿﺢ داد؟
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮان دﻻﯾﻞ دﯾﮕﺮي را ﺑﺮاي اﯾﻦ ﺗﺮﺟﯿﺢ اراﺋﻪ ﮐﺮد؛ اﻣﺎ ﻫﺪف از اﯾﻦ ﯾﺎدآوري
ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺸﺎن دادن ﺗﻌﺎرض در اﺳﺘﺪﻻل اراﺋﻪ ﺷﺪه در آﻏﺎز و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﭘﺎﯾﺎنِ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻮد.
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 -2-3ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ
در دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎي ﺑﺎﻃﻨﯽ ،در ﻣﻮرد ﺳﺎﺧﺖ ﻓﻌﻞ ﻣﺮﮐّﺐ و ﺗﻔﺎوت آن ﺑﺎ ﻧﻮع ﺳﺎده ،ﺑﺎ
دو ﻣﺴﺌﻠﻪ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ:
 -1ﺳﺎﺧﺖِ واژهﻫﺎي ﺗﺎزهي ﻋﻠﻤﯽ از اﺳﻢ ﯾﺎ ﻣﺼﺪرِ زﺑﺎنِ ﻣﺒﺪأ )ﻣﺎﻧﻨﺪ» :ﯾﻮن« +
ﭘﺴﻮﻧﺪ ﻓﻌﻞ ﺳﺎز »ﯾﺪن« = »ﯾﻮﻧﯿﺪن«(.
 -2ﺗﺮﺟﯿﺢ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﺮﺟﯿﺢ ﮐﺎرﺑﺮدِ ﻓﻌﻞ ﺳﺎده در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﻌﻞِ ﻣﺮﮐّﺐ در آن دﺳﺘﻪ از
ﻓﻌﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ ،ﮔﻮﻧﮥ ﺳﺎدهي آﻧﻬﺎ در زﺑﺎن وﺟﻮد دارد و ﻫﻢ ،ﮔﻮﻧﮥ ﻣﺮﮐّﺐ آﻧﻬﺎ.
در ﻣﻮرد ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ دﻻﯾﻞِ ﺑﺎﻃﻨﯽ در ﺗﺠﻮﯾﺰ روي آوردن ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﮐﺎرﺑﺮدي ﻣﻌﻘﻮل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .او در اﺑﺘﺪا ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ در ﺑﯿﺸﺘﺮِ
زﺑﺎنﻫﺎي زﻧﺪهي دﻧﯿﺎ وﺟﻮد دارد و ﭘﺲ از آن ﺑﺎ آوردن ﺷﻮاﻫﺪي از ﻣﺘﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺪﻋﺘﯽ در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ و در آﺛﺎر ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﻣﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ
دارد )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻮﺳﯿﺪن ،دزدﯾﺪن ،ﻃﻠﺒﯿﺪن ،ﻏﺎرﺗﯿﺪن ،رﻗﺼﯿﺪن ،ﻓﻬﻤﯿﺪن و.(...
اﻣﺎ در ﻣﻮرد دوم ،ﻧﻈﺮات ﺑﺎﻃﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮔﻮﻧﻪي ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﺠﻮﯾﺰي و
ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ او ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺿﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻌﻞ ﺳﺎده در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﻌﻞ
ﻣﺮﮐّﺐ ﺣﮑﻢ داده اﺳﺖ .او ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ اﻣﺮوز ﻣﯽﭘﺮدازد و ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ اﻣﺮوز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖِ ﻓﻌﻞﻫﺎي ﻣﺮﮐّﺐ ﮔﺮاﯾﺶ دارد ﺗﺎ ﻓﻌﻞ-
ﻫﺎي ﺳﺎده .اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺣﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘّﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ آن دﺳﺘﻪ از اﻧﺪك ﻓﻌﻞﻫﺎي
ﺳﺎدهاي ﮐﻪ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮاي ﻣﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ،ﻓﻌﻞﻫﺎﯾﯽ ﻣﺮﮐّﺐ دارﯾﻢ .او در اداﻣﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﻞﻫﺎي ﻣﺮﮐّﺐ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ واژهﺳﺎزي ﻋﻘﯿﻢاﻧﺪ ،اﻣﺎ از ﻓﻌﻞﻫﺎي ﺳﺎده ﻣﯽ-

ﺗﻮان واژهﻫﺎي ﺗﺎزهاي ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ زاﯾﺎﯾﯽ زﺑﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ
ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻣﯽﺗﻮان اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﻃﻨﯽ  -ﺑﻪ ﻃﻮرِ ﺿﻤﻨﯽ -ﺑﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﮐﺎرﺑﺮدِ ﻓﻌﻞ ﺳﺎده
در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﻌﻞ ﻣﺮﮐّﺐ -در آن دﺳﺘﻪ از ﻓﻌﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ ﮔﻮﻧﮥ ﺳﺎدهي آﻧﻬﺎ در زﺑﺎن
ﻓﺎرﺳﯽ وﺟﻮد دارد و ﻫﻢ ﮔﻮﻧﮥ ﻣﺮﮐّﺐ آﻧﻬﺎ -ﺣﮑﻢ داده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ
ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد:
اﮔﺮ زاﯾﺎﯾﯽ ﻓﻌﻞﻫﺎي ﺳﺎده و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻋﻘﯿﻢ ﺑﻮدن ﻓﻌﻞﻫﺎي ﻣﺮﮐّﺐ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ،ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﺗﺮﺟﯿﺢ را ﻣﻌﻘﻮل داﻧﺴﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ
ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺣﺬف ﺗﺠﻮﯾﺰي ﻓﻌﻞِ ﻣﺮﮐّﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻓﻌﻞ
ﺳﺎده دارﯾﻢ؟ اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ از ﺗﺮﺟﯿﺢ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ اﯾﻦ ﺗﺮﺟﯿﺢ
ﻣﻌﻘﻮل ﻧﯿﺴﺖ.
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ،ﻣﯿﺎن ﻓﻌﻞ ﺳﺎده و ﻓﻌﻞ ﻣﺮﮐّﺐ در اﯾﻦ
ﻣﻮارد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎ وﺟﻮد دارد .ﻣﺤﻤﺪ دﺑﯿﺮﻣﻘﺪم در ﺑﺎرة اﻓﻌﺎﻟﯽ از ﮔﻮﻧﮥ ﺷﺘﺎب ﮐﺮدن )=
ﺷﺘﺎﻓﺘﻦ( ،آراﯾﺶ ﮐﺮدن=)آراﺳﺘﻦ( و ...ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺒﺎط اﯾﻦ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻫﻤﮑﺮدِ
ﮐﺮدن ،ﺗﻨﻬﺎ وﻇﯿﻔﮥ ﺟﺰء ﺻﺮﻓﯽ ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎرِ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ دارد و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از
اﻧﺠﺎم دادنِ ﮐﻨﺶ ،ﮐﻨﺶ ﮐﻠّﯽ«) ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻓﺎرﺳﯽ(164/؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان-در ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮش اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎ در اﯾﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﻞ-
ﺣﺬف ﮔﻮﻧﮥ ﻣﺮﮐّﺐ آن را ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮐﺮد .اﻟﺒﺘّﻪ ﺑﺎﻃﻨﯽ ﺑﻪ ﺣﺬف ﮔﻮﻧﮥ ﻣﺮﮐّﺐ از زﺑﺎن ،ﺣﮑﻢ
ﻧﺪاده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪﻫﺮ روي ﺗﺠﻮﯾﺰ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﻧﮥ ﺳﺎده ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﺬف ﮔﻮﻧﮥ
ﻣﺮﮐّﺐ اﯾﻦ اﻓﻌﺎل ﺷﻮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮدي را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.
از دﯾﮕﺮ ﺳﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻓﻌﻞﻫﺎي ﺳﺎده ﮐﻪ اﻣﺮوزه در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﻬﺎ
ﻓﻌﻞ ﻣﺮﮐّﺒﯽ دارﯾﻢ ،ﮔﻮﻧﻪاي ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ-ادﺑﯽ دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ
در ﺑﺎﻓﺖِ زﺑﺎن اﻣﺮوز ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻼم ،ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺷﺪه و از زﺑﺎن ﻣﻌﯿﺎر اﻣﺮوزي ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺑﮕﯿﺮد .ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ) (1ﺗﺎ ) (3اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ:
 -1ﻣﻨﯿﮋه ﺧﻮدش را آراﯾﺶ ﮐﺮد.
ﻣﻨﯿﮋه ﺧﻮدش را آراﺳﺖ.
 -2ﻧﯿﻤﺎ ﺑﺮادرش را ﻓﺮﯾﺐ داد.
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ﻧﯿﻤﺎ ﺑﺮادرش را ﻓﺮﯾﻔﺖ.
 -3آرش ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪاش را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد.
آرش ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪاش را ﺑﺮرﺳﯿﺪ.
در ﺻﻮرتﻫﺎي دوم ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ذﮐﺮ ﺷﺪه ،ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ ﺑﺎ
ﻫﻨﺠﺎرﮔﺮﯾﺰي روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﯾﻌﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻌﻞﻫﺎي ﺳﺎده ،ﮔﻮﻧﻪاي ﻫﻨﺠﺎرﮔﺮﯾﺰي
واژﮔﺎﻧﯽ ﯾﺎ آرﮐﺎﺋﯿﺴﻢ) (Archaismاﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد زﺑﺎنِ ﻣﻌﯿﺎر ﺑﻪ ﺳﻮي
زﺑﺎنِ ادب ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ﺻﻮرت ﻫﺎي اول و دوم در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﺑﺎﻻ،
ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ اﻓﻌﺎل را در ﮔﻮﻧﮥ ﺳﺎده و ﻣﺮﮐّﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .در ﻫﻤﮥ اﯾﻦ
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺤﺘﻮا و ﭘﯿﺎم ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮي ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﮐﺎررﻓﺖ ﮔﻮﻧﮥ ﺳﺎدة
ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻓﻌﺎل ،ﺳﺒﺐ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺳﺎزي) (Foregroundingدر زﺑﺎن ﻣﻌﯿﺎر ﺷﺪه و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﮑﺚ در رواﻧﯽ) (DE-Automatizationآن ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﮥ
ﺧﻮد در اﻧﺤﺮاف زﺑﺎن ﻣﻌﯿﺎر ﺑﻪ ﺳﻤﺖ زﺑﺎن ادﺑﯽ در ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﺆﺛّﺮ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﻧﻮعِ ﻓﻌﻞ )ﺳﺎده و ﻣﺮﮐّﺐ( ﺑﺮاي
ﮐﺎرﺑﺮد در ﺑﺎﻓﺖﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ و ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮐﺎرﺑﺮدِ ﯾﮑﯽ و ﺗﺮكِ دﯾﮕﺮي را
ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮐﺮد .زﯾﺮا اﯾﻦ دو در واﻗﻊ ﺟﺰء ﺗﻮاﻧﺶﻫﺎي زﺑﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﺎﻓﺖ-
ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮاي اﻟﻘﺎي ﻓﺮمﻫﺎي زﺑﺎﻧﯽِ ﻣﺘﻔﺎوت.
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ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ﺑﺎﻃﻨﯽ ،اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ در ﮐﺎرﺑﺮد اﻓﻌﺎل ﺳﺎده را ﺣﻔﻆ
و ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﻓﻌﻞﻫﺎ ﺑﺮاي ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺷﺘﻘﺎقﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از ﺟﺰء ﻓﻌﻠﯽ اﯾﻦ اﻓﻌﺎل ،ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﺧﺖِ واژﮔﺎن ﺗﺎزه و ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و در ﻧﺘﯿﺠﻪ زاﯾﺎﯾﯽ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯽداﻧﺪ .زﯾﺮا
ﮔﻮﻧﮥ ﻣﺮﮐّﺐ آﻧﻬﺎ ﻓﺎﻗﺪ زاﯾﺎﯾﯽ ﺑﻮده و از آن ﻧﻤﯽﺗﻮان در ﺳﺎﺧﺖِ واژه ﻫﺎي ﺗﺎزه ﺑﻬﺮه ﺑﺮد؛
اﻣﺎ در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ دﻻﯾﻞ دﯾﮕﺮي اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﻃﻨﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره
ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.

ﯾﮑﯽ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻌﻞﻫﺎي ﺳﺎده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﮔﻮﻧﮥ ﻣﺮﮐّﺐ آﻧﻬﺎ آﺳﺎنﺗﺮ
اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از واژﮔﺎن ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﭘﯿﺎمِ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ رﺳﺎﻧﺪ .ﻫﻤﺎن
ﺑﺤﺜﯽ ﮐﻪ در زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ،آن را اﻗﺘﺼﺎد زﺑﺎﻧﯽ) (Economy of languageﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.
دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ؛ در ﻫﻤﮥ زﺑﺎن-
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻓﻌﻞﻫﺎي ﻣﺮﮐّﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻓﻌﻞﻫﺎي ﻣﺮﮐّﺐ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪودي
ﻫﻤﮑﺮد)ﺟﺰء ﺗﺼﺮﯾﻔﯽ ﻓﻌﻞ ﻣﺮﮐّﺐ( ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻧﺘﯿﺠﮥ آﻣﺎري ذﯾﻞ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از
ﻣﻘﺎﻟﮥ دﮐﺘﺮ ﺑﺎﻃﻨﯽ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:
»در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺳﻪ ﻫﺰار ﻓﻌﻞ ﻣﺮﮐّﺐ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد،
 1056ﻓﻌﻞ آن ﺑﺎ "ﮐﺮدن" ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ  :آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮدن ،ﮔﻮد ﮐﺮدن ،ﻧﺎﻣﺰد
ﮐﺮدن و ﻏﯿﺮه« )ﺑﺎﻃﻨﯽ ،ﻓﺎرﺳﯽ ،زﺑﺎﻧﯽ ﻋﻘﯿﻢ( .در ﮐﻞ ،ﻫﻤﮑﺮدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ در
ﺳﺎﺧﺖِ ﻓﻌﻞ ﻣﺮﮐّﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪودﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
در اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ در ﯾﮏ ﻣﺘﻦ ،ﺑﺎ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ و ﺗﮑﺮار در ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ اﻓﻌﺎل ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﯾﻢ.
ﺑﻪ ﻣﺜﺎل زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ:
ﻣﻦ درﺑﺎرة ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪام ﮐﺘﺎﺑﻬﺎي زﯾﺎدي را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدم ،و ﮐﻮﺷﺶ
ﮐﺮدم ﻣﻄﺎﻟﺐ آن را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻢ و در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮي ﮐﺮدم ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﺑﻞ
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدن ﻧﯿﺴﺖ.
در ﻧﻤﻮﻧﮥ ﻓﻮق از ﻓﻌﻞﻫﺎي ﻣﺮﮐّﺒﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺮد »ﮐﺮدن«
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ؛ ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺗﮑﺮارِ ﻫﻤﮑﺮدِ »ﮐﺮدن« ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺘﻦ
از ﺗﻨﻮع ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﺎﺷﺪ .اﻣﺮوزه ﺑﺮاي ﺣﻞّ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻً دو ﮐﺎر ﺻﻮرت
ﻣﯽﮔﯿﺮد :ﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻫﻤﮑﺮدﻫﺎ را ﺑﻪ ﻗﺮﯾﻨﮥ دﯾﮕﺮ ﻫﻤﮑﺮدﻫﺎ ﺣﺬف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )ﮐﻪ در اﻏﻠﺐ
ﻣﻮارد ﺑﺎﻋﺚ اﺑﻬﺎم در ﺟﻤﻠﻪﻫﺎ و اﺧﺘﻼل در ﻓﻬﻢِ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽﺷﻮد( ﯾﺎ از ﻫﻤﮑﺮدﻫﺎي
دﯾﮕﺮي ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻓﻌﻞﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ
و ﻫﻤﺎن ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﻧﻤﻮدن« ﺑﻪ ﺟﺎي »ﮐﺮدن« )ﮐﻪ در درﺳﺘﯽ و
ﻧﺎدرﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﻢ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺳﺖ و ﻋﺪهاي آن را درﺳﺖ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ(.
اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻌﻞﻫﺎي ﺳﺎده اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدي ﺣﻞ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؛ ﻧﻤﻮﻧﮥ ذﯾﻞ ،ﻫﻤﺎن ﻧﻤﻮﻧﮥ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎﻻ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﻌﺎل ﺳﺎده ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ
اﺳﺖ:
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زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ـــــــــــــ

ﻣﻦ درﺑﺎرهي ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪام ﮐﺘﺎبﻫﺎي زﯾﺎدي ﺧﻮاﻧﺪم ،و ﮐﻮﺷﯿﺪم ﻣﻄﺎﻟﺐ
آن را ﺑﺮرﺳﻢ)ﯾﺎ :ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻢ( و در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮي ﮐﺮدم)ﯾﺎ :ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻢ(ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
در ﻧﻤﻮﻧﻪي اﺧﯿﺮ از دو ﻓﺮآﯾﻨﺪ "ﺗﺒﺪﯾﻞِ ﻓﻌﻞ" و "ﺣﺬفِ ﻫﻤﮑﺮد" ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
اﺳﺖ) :ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدن :ﺧﻮاﻧﺪن؛ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدن :ﺑﺮرﺳﯿﺪن( و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻨﻮع ﻓﻌﻞ را در
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮرد ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﻓﻌﻞﻫﺎي
ﻣﺮﮐّﺐ ﮐﻪ ﮔﻮﻧﮥ ﺳﺎدة آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻫﻢ ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﻌﻞﻫﺎي
ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ،ﺑﻪ ﺗﮑﺮار و ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ در ﮐﺎرﺑﺮد "ﻫﻤﮑﺮد" ﭘﺎﯾﺎن داد.

 -5ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
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در ﮐﻨﺎر دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻓﻌﻞ ﻣﺮﮐّﺐ و ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪي آن اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه ،ﺑﺤﺚ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد و آن ﺗﺮﺟﯿﺢ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﻧﮥ ﺳﺎده ﯾﺎ ﻣﺮﮐّﺐ
اﻓﻌﺎل اﺳﺖ .اﺳﺘﻔﺎده از اﻓﻌﺎل ﺳﺎده ،ﻣﺰاﯾﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ دارد ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان:
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ در زاﯾﺎﯾﯽ زﺑﺎن و اﯾﺠﺎد اﻓﻌﺎل ﺟﺪﯾﺪ و ﻧﯿﺰ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺗﮑﺮار ﻫﻤﮑﺮد را ﻧﺎم
ﺑﺮد .اﻟﺒﺘّﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﻧﮥ ﺳﺎدة اﻓﻌﺎل ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي ﺗﺠﻮﯾﺰ در
ﺣﺬف ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﻣﺮﮐّﺐ آن اﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي زﺑﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ
ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ازﯾﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارﻧﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮان در ﻫﻤﮥ ﻣﻮاﺿﻊ آنﻫﺎ را
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻫﻢ ﮐﺮد .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﻧﮥ ﺳﺎدة
اﻓﻌﺎل ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺳﺎزي زﺑﺎن و ﻣﮑﺚ در رواﻧﯽ آن ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ زﺑﺎن از ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي زﺑﺎن ﻣﻌﯿﺎر ﺷﻮد.
در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮥ ﺑﺪﯾﻬﯽ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺼﺪِ ﻣﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖِ زﺑﺎن و ﯾﺎ
ﭘﺎكﺳﺎزي آن از ﺳﻬﻮ و ﺧﻄﺎ و ﯾﺎ ﺗﺠﻮﯾﺰ در ﮐﺎرﺑﺮد آن ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﯾﺸﻮران ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا
زﺑﺎن ﭘﺪﯾﺪهاي ﭘﻮﯾﺎ و ﺧﻮدزاﺳﺖ .ﻗﺼﺪ ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮرﺳﯽ اﺑﻌﺎد دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
ﯾﮏ زﺑﺎنﺷﻨﺎس ﺑﻮد و ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﺑﻪ زﻋﻢ ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﭘﺮدازي ﻟﺤﺎظ ﺷﻮد.
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 ﺑﺎﻃﻨﯽ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ،ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دﺳﺘﻮري زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ،اﻧﺘﺸﺎرات اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ،ﺗﻬﺮان،.1381
 -ــــــــ ،ﻓﺎرﺳﯽ ،زﺑﺎﻧﯽ ﻋﻘﯿﻢ ،ﺳﺎﯾﺖ زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﺮان15 ،ﺗﯿﺮ ،WWW.lingosta.com/56 ،1390

 دﺑﯿﺮﻣﻘﺪم ،ﻣﺤﻤﺪ ،ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻓﺎرﺳﯽ)ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت( ،ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺸﺮداﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،ﺗﻬﺮان.1384 ،
 ﻓﺮﺷﯿﺪورد ،ﺧﺴﺮو ،دﺳﺘﻮر اﻣﺮوز ،ﺑﻨﮕﺎه ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﺻﻔﯽ ﻋﻠﯿﺸﺎه.1348 ، ﻣﺸﮑﻮهاﻟﺪﯾﻨﯽ ،ﻣﻬﺪي ،دﺳﺘﻮر زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮﭘﺎﯾﻪي ﻧﻈﺮﯾﻪي ﮔﺸﺘﺎري ،اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎهﻓﺮدوﺳﯽ ،ﻣﺸﻬﺪ.1370 ،
 -ﻧﺎﺗﻞ ﺧﺎﻧﻠﺮي ،ﭘﺮوﯾﺰ ،دﺳﺘﻮر ﺗﺎرﯾﺨﯽ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺗﻮس ،ﺗﻬﺮان.1372 ،
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زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ـــــــــــــ

ﺳﺎل دوم ـ ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  1390ـ ﺷﻤﺎرة ﭼﻬﺎرم

