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چکيده 
يكي از مباحثي كه در كتابهاي زبان فارسي مقطع متوسطه بسيار مورد نقد قرار مي گيرد 
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 
اين  در  متوسطه  دوره  فارسي2”  “زبان  كتاب  ،اشكاالت  مركب  فعل  مبحث  زبانشناختي  و 
زمينه استخراج ، نقد و بررسي مي شود . مبحث فعل مركب در كتاب مذكور ،منعكس كننده 
آراي وحيديان كاميار  )1356( مي باشد كه برخالف بسياري از دستورنويسان و زبانشناسان 
)خانلري1352، صادقي1372، دبيرمقدم1374(معتقد 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 2 پرداخته شده است سپس با پيروي 
از آراي كريمي)2005(و كريمي دوستان)2005( سعي 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 .
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مقدمه
افعال مرکب زبان فارسي مورد توجه بسیاري از دستورنویسان و زبانشناسان قرار گرفته است و 
آثار ارزنده و متعددي در این زمینه وجود دارد)خانلري، 1352؛ وحیدیان کامیار،1356؛ صادقي،1372؛ 
دبیرمقدم،1374؛ کریمي،1997وکریمي دوستان،2005(. درباره فعل مرکب نظریات متنوع و تقسیم بندي 
هاي متفاوتي ارائه گردیده است.  برخي از دستور نویسان چون خانلري )1365( معتقدند که تعدادفعل 
هاي ساده در زبان فارسي بسیار اندك است و زبان به گسترش دامنه افعال مرکب تمایل دارد. گروهي 
دیگر مانند وحیدیان کامیار)1356( بر این عقیده اند که در زبان فارسي تعداد افعال مرکب چندان زیاد 
نیست و اکثر افعال ساده هستند. بعضي از زبانشناسان نیز همچون دبیر مقدم )1374( تعداد افعال مرکب 
زبان فارسي را زیاد مي دانند. بدیهي است که این نظرات متفاوت تقسیم بندي هاي مختلفي را نیز به دنبال 
داشته است. بطوریکه به عنوان مثال فعلي همچون »زمین خوردن« را برخي زبانشناسان فعل مرکب 
دانسته اند، )دبیر مقدم، 1374( و بعضي فعل ساده فرض نموده اند )وحیدیان کامیار، 1378(. کریمي 
)1997( در مقاله اي تحت عنوان »افعال مرکب فارسي«1به نقل از خانلري )1352( اظهار مي دارد که از 
قرن سیزدهم افعال مرکب به تدریج جایگزین افعال ساده شده اند، به همین دلیل تعداد افعال ساده در زبان 
فارسي بسیار اندك است.یکي از دالیل این امر را ساختن فعل مرکب از واژه هاي قرضي دانسته اند. طبق 
نظر صادقي )1372( تعداد افعال ساده اي که بر مبناي صورتهاي قرضي عربي درفارسي ساخته شده اند 
بسیار محدود است در حالیکه تعداد زیادي از افعال مرکب در فارسي، متشکل از اسامي یا صفتهاي عربي 
قرضي هستند؛ مانند »رحم کردن، استغفار کردن، اجتناب کردن«. همچنین تعدادي از افعال مرکب در زبان 
فارسي از صورتهاي قرضي از زبانهاي غربي ساخته شده اند؛ مانند »تایپ کردن، فکس کردن، تلفن کردن« 
. صادقي )1372(  باالترین رقم افعال بسیط متداول در گفتارو نوشتار امروز را 115 عدد مي داند. بنابراین 
مفاهیم فعلي به صورتي زایا از طریق ترکیب یك عنصر غیر فعلي و یك عنصر فعلي شکل گرفته اند 
و  این ترکیبات همان افعال مرکب هستند. گرایش به  تولید افعال مرکب موجب گردیده براي تعدادي 
از افعال ساده موجود نیز، معادل مرکب وجود داشته باشد. مثالهایي از این گونه افعال در مثال )1( آورده 
شده است. افعال ساده در این مثالها در مقایسه با معادل مرکب خود سبك رسمي تري دارند و بیشتر در 

نوشتار به کار مي روند .

1. Persian Complex Verbs
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)1(
فعل ساده فعل مركب
کوشش کردن کوشیدن
گریه کردن گریستن
جنگ کردن جنگیدن

علیرغم اینکه از حدود 200سال پیش تا کنون بسیاري از دستور نویسان و زبانشناسان به مقوله فعل 
مرکب پرداخته اند، مباحث فعل مرکب در کتابهاي زبان فارسي آموزش و پرورش حاوي اشکاالت 
اساسي است . این نارسایي ها مشکالت جدي را در امر آموزش  براي دبیران و دانش  آموزان ایجاد نموده 
است. در این مقاله نگارنده قصد داردبه عنوان نمونه به نقد و بررسي مبحث فعل مرکب در کتاب زبان 
فارسي دوم متوسطه بپردازد. براي این منظور در بخش             )2( برخي از تحقیقات پیشین درباره فعل مرکب 
معرفي مي شوند تا به این ترتیب ابتدا مباني علمي و زبان شناختي دراین زمینه بیان گردد. سپس در بخش 
)3( به توصیف اشکاالت موجوددر کتاب درسي یاد شده پرداخته مي شود و در پایان راه حل هایي در 

جهت برطرف کردن این نارسایي ها ارائه خواهد شد.

2- تحقيقات پيشين
آثار متعددي در زمینه توصیف افعال مرکب در زبان فارسي وجود دارد که در این بخش ابتدا آراء تني 
چند از دستورنویسان سنتي ارائه مي گردد و سپس به منظور آشنا ساختن دبیران ادبیات فارسي با مباني 
زبان شناختي مبحث فعل مرکب، بخشي از نظرات کریمي دوستان )2005(،  کریمي )2005( و دبیر مقدم 

)1374(معرفي خواهد شد.
1-2 فعل مركب از ديدگاه برخي از دستور نويسان

خانلري )1365( اصطالح فعل مرکب را به افعالي  نسبت مي دهد که از دو کلمه مستقل ترکیب یافته اند. 
وي در ادامه بیان مي کند که کلمه اول اسم یا صفت است که صرف نمي شود و کلمه دوم فعلي است که 
صرف مي شود و آن را همکرد مي نامد. خانلري )1365( تأکید مي کند که علت اطالق فعل مرکب به این 

گونه ترکیبات به دلیل آن است که از مجموع آنها معني واحدي دریافت مي شود.
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انوري و گیوي )1376، ص 23( درباره فعل مرکب اینگونه سخن مي گویند:
»فعلهاي مرکب فعلهایي هستند که از یك کلمه با یك فعل ساده ساخته مي شوند و مجموعاً معني 
واحدي را مي رسانند، مانند »آرایش کردن، تأسف خوردن.« جزء غیر صرفي در این قبیل فعلها در حکم 
جزء صرفي است و از این رو نقش نحوي در جمله ندارد. اگر جزء غیر صرفي، نقش مشخصي داشته 
باشد و از مجموع جزء غیر صرفي و صرفي یعني فعل ساده، دو معني حاصل شود، مجموع آن دو را 
نمي توان فعل مرکب نامید؛ مانند: »خانه ساختم«، که »خانه« مفعول »ساختم« است و مجموع آن دو، فعل 

مرکب نیست.«.
2-2 فعل مركب از ديدگاه برخي از زبانشناسان 

کریمي  دوستان )2005( معتقد است که فعل مرکب  مدخل مجزایي در واژگان ندارد و اجزاء آن در 
نحو با یکدیگر ترکیب مي شوند. وي ابتدا اجزاي فعل مرکب را مورد بررسي قرار مي دهد، سپس انگیزه 
ادغام آنها را بیان کرده و نمودار درختي ساخت آن را ارائه مي کند. کریمي دوستان )2005( بخش اعظم 
افعال مرکب را متشکل از  همکرد 1 و اسم فعل 2 معرفي مي کند. وي اشاره مي کند که کلمه همکرد 
توسط گروهي از محققین مانند یسپرسن 3 ، )1965(؛ گریمشا ومستر 4 ،)1988( و دیگران براي طبقه اي 
از افعال به کار رفته است که به لحاظ معنایي رنگ باخته اند و به دلیل نداشتن قدرت کافي براي اطالق 
نقش معنایي نمي توانند مستقاًل بعنوان یك محمول به کار روند. کریمي دوستان در ادامه به منظور بررسي 
ویژگیهاي همکرد مثالهایي را ارائه مي کند که در شماره هاي )5-2( آورده شده است. همانگونه که مالحظه 
مي گردد علیرغم اینکه در تمامي این مثالها همکرد »کردن« به کار رفته است اما تعداد موضوعات و نوع 
آنها با یکدیگر متفاوت است. در مثال )2( فعل سه موضوع ، در مثال )3(  دو موضوع و در مثالهاي )4( و 
)5( یك موضوع دارد. افزون بر این در مثال )4( نقش معنایي موضوع، کنشگر5   است در حالیکه موضوع 

در مثال)5( داراي نقش معنایي کنش پذیر6   است.
)2(جان عروسك را به مري اهدا کرد.

1. light verb )Lv(v
2. Verbal noun )VN(
3. Jespersen
4. Grimshaw and Mester
5. Agent
6. Patient
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)3( کلمب آمریکا را کشف کرد.
)4( جان نرمش کرد.
)5( جان فوت کرد.

)کریمي دوستان، 2005: 1738(
مثالهاي فوق همگي شاهدي هستند براین ادعا که همکرد فاقد ساخت موضوعي است و نقشي در 
تعداد موضوعات و نوع آنها ندارد. لذا آنچه تعیین  کننده تعداد موضوعات و نوع آنهاست ، جزء دیگر فعل 
مرکب است که کریمي دوستان آن را اسم فعل نامیده است. حال سوالي که مطرح مي  شود این است که 
اگر همکرد دخالتي در ساخت موضوعي جمله ندارد،  چه نقشي در جمله دارد. بدیهي است وقتي همکرد 
به صورت یك محمول واژگاني عمل نمي کند در واقع یك عنصر نقشي است که حاوي مشخصه هاي 
فعلي مانند زمان، نمود، شخص و شمار خواهد بود. البته کریمي دوستان در ادامه با ارائه مثال )6( موارد 
یاد شده را  تنها نقش همکرد نمي داند. در این مثال مشاهده مي شود که فعل کمکي زمان آینده حاوي 

مشخصه هاي فعلي است بنابراین همکرد »کردن« باید نقش دیگري در جمله ایفا کند.
)6( آنها نرمش خواهند کرد.

)کریمي دوستان، 2005: 1743(
کریمي دوستان )2005( به منظور توضیح نقش دیگر همکرد، مثالهاي )7( و )8( را مطرح کرده و 
توضیح مي دهد که  تفاوت دو همکرد »کردن« و »شدن« در این مثالها در قابلیت اطالق حالت مفعولي 
است .وي بر اساس مواردي از این دست  نتیجه مي گیرد که نقش دیگر همکرد اطالق حالت مفعولي 
است. همانگونه که مالحظه مي شود در مثال )7( فعل »کردن« به مفعول حالت مفعولي مي دهد درحالیکه 

در مثال )8( فعل »شدن« توانایي اطالق حالت مفعولي را ندارد.
)7( کلمب آمریکا را کشف کرد. 

)8( آمریکا کشف شد.   
)کریمي دوستان، 2005: 1739- 1738(
در ادامه کریمي دوستان )2005( به منظور نمایش وظایف همکرد جدولي را ارائه مي کند که در شماره 

)9( مشاهده مي شود.
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جدول 9. وظایف عملکرد

انواع همكرد ساخت موضوعي حالت مفعولي مشخصه هاي فعلي

افعال سبك از نوع »کردن« خیر بله بله

افعال سبك از نوع »شدن« خیر بله بله

)کریمي دوستان، 1744: 2005(
تا این جا یك بخش از فعل مرکب یعني همکرد طبق نظر کریمي دوستان بررسي شد. اکنون به بررسي 
جزء دیگر فعل مرکب یعني اسم فعل خواهیم پرداخت. کریمي دوستان )2005( عنصر غیر فعلي فعل 
مرکب را اسم فعل مي نامد و علت را این چنین توضیح مي دهد که این عناصر حد واسط اسم و فعل 
هستند. وي به منظور توضیح بیشتر در این زمینه فعل مرکب » اهدا کردن« را مثال زده و جزء غیرفعلي 
آن یعني اسم فعل » اهدا« را با یك اسم معمولي مانند »عروسك« مقایسه مي کند. همانگونه که در مثالهاي 
)12-10( مالحظه مي شود واژه »اهدا« جمع بسته نمي شود، حرف تعریف نمي گیرد و مي توان آن را به 
وسیله قید توصیف کرد در حالیکه این مطلب در مورد واژه »عروسك« که یك اسم معمولي است، صدق 

نمي کند.
)10( الف.* اهداها
       ب. عروسکها

)11( الف * این اهدا
       ب. این عروسك

)12( الف. اهداء مکرر/ داوطلبانه
        ب.* عروسك مکرر/ داوطلبانه

)کریمي دوستان، 2005: 1747(
مثالهاي فوق حاکي از آن است که اسم فعل مانند اسامي معمولي نمي باشد بلکه بیشتر شبیه به افعال 
واژگاني عمل مي کند. بعالوه همانگونه که در مثالهاي )5-2( بررسي شد همکرد تأثیري در تعداد و نوع 
موضوعات ندارد و ساخت موضوعي اسم فعل در این باره تعیین کننده است که این خود شاهد دیگري 
براي  شباهت اسم فعل به فعل واژگاني است. اگر چه اسم فعل در موارد مذکور مانند فعل عمل مي کند از 
برخي جنبه ها نیز مانند اسم عمل مي کند. مثاًل اسم فعل حاوي مشخصه هاي فعلي مانند زمان و شخص و 
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شمار نمي باشد و  توانایي اطالق حالت ساختاري را نیز ندارد. کریمي دوستان )2005( به منظور نمایش 
ویژگیهاي اسم فعل جدول )13( را ارائه کرده است. x دراین جدول موضوع بیروني )کنشگر(، y موضوع 

دروني مستقیم )کنش پذیر( و z موضوع دروني غیر مستقیم )هدف( را نشان مي دهد.

جدول 13. ویژگی های اسم فعل

انواع اسم فعل ساخت موضوعي حالت ساختاري مشخصه هاي فعلي

اهدا x,y,z خیر خیر
کشف x,y خیر خیر
نرمش x خیر خیر
فوت y خیر خیر

)کریمي دوستان، 2005: 1747(
 کریمي دوستان )2005( انگیزه اصلي ادغام همکرد و اسم فعل و تشکیل یك محمول مرکب را اطالق 
حالت ساختاري توسط همکرد مي داند و معتقد است، حالت ساختاري که همکرد به موضوعات اسم فعل 
مي دهد در درك نحوي آنها تاثیر به سزایي دارد. وي در ادامه دو نمودار درختي براي افعال مرکب ارائه 
مي کند که در یکي همکرد، فعل »کردن« و در دیگري فعل »شدن« است و به این ترتیب در واقع الگویي 
براي افعال مرکب متعدي و الزم معرفي مي کند. کریمي دوستان معتقد است ادغام هسته زمان)T(، همکرد 
و اسم فعل ساختاري چون نمودار )14( را ایجاد مي کند که در آن جایگاههاي حالت ساختاري در جایي 

فراهم مي شوند که موضوعات فعل مرکب به طور ساختاري مجوز حضور مي یابند.
همانطور که در نمودار )14 الف( مشاهده مي شود وقتي همکرد از نوع فعل »کردن« باشد فعل مرکب 
به صورت یك محمول مرکب متعدي با برچسب Trap 1نمایش داده مي شود. هسته این عبارت فعلي ، 
همکرد »کردن« است که با برچسب Tra مشخص گردیده است. در متمم این هسته عنصر غیر فعلي قرار 
دارد که با XP مشخص شده است و مي تواند از مقوالت مختلفي باشد. در جایگاه شاخص اسم فعل 
مشخصه )ACC+( حاکي از این است که فعل »کردن« توانایي اطالق حالت مفعولي دارد. ضمناً موضوع 
دروني )y( در جایگاه شاخص اسم فعل و موضوع بیروني )x( در جایگاه شاخص گروه متعدي تولید 

1. Transitive Phrase
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شده است. نمودار )14 ب( نیز ساخت افعال مرکب الزم را نشان مي دهد که در آن محمول مرکب الزم 
با برچسب Intrap  1نشان داده شده است. در نمودار مشخصه) ACC-(نشان مي دهد که فعل »شدن« 

توانایي اطالق حالت مفعولي را ندارد.

14 . الف. نمودار افعال مرکب با همکرد»کردن«

1. Intransitive Phrase

 TP 

T' 

T Tra P 

Tra ' 

Tra  XP 

X Spec 
(+ACC) 

X 

Spec 

Spec 

y VN DO 
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14 . ب. نمودار افعال مرکب با همکرد»شدن«

)کریمی دوستان، 2005: 1745(
کریمي)2005( نیز این نوع از افعال مرکب را متشکل از عنصر غیر فعلي1 و فعل سبك مي داند. وي فعل 
مرکب را یك مدخل  واژگاني قلمداد نمي کند و علت را اینگونه توضیح مي دهد که دو جزء فعل سبك و 
عنصر غیر فعلي مي توانند توسط تعدادي از عناصر مانند وندهاي تصریفي، تکواژ نفي، افعال کمکي زمان 
آینده و یا عناصر تاکیدي از هم جدا شوند. کریمي)2005( نیز معتقد است فعل سبك و عنصر غیر فعلي در 
نحو با یکدیگر ترکیب مي شوند و به لحاظ معنایي در یکدیگر آمیخته مي شوند. نمودار پیشنهادي کریمي 
)2005( از افعال مرکب با فعلهاي سبك »کردن« و »شدن« در شماره )15( ارائه شده است. همانگونه که 
مالحظه مي گردد کریمي با پیروي از چامسکي )1995( فعل سبك را معادل v کوچك مي داند. چامسکي 
)1995( الیه فعلي را فرافکني از هسته اي می داند که آن را فعل سبك نامیده و آن را با برچسب v کوچك 

نشان مي دهد.الزم به ذکر است که همکرد در زبان انگلیسي نمود آوایي ندارد.

1. Non- Verbal Element

 TP 

T' 

T Intra 
P 

y 

Spec 

Intra 

Intra' 

XP 

Spec X 
(-ACC) 

VN BECOME 
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15 . الف. نمودار فعل مرکب»گریه کردن«       15 . ب. نمودار فعل مرکب»بیدارشدن«  
        

)کریمی، 13-14: 2005( 
دبیر مقدم )1374( در تحلیل خود تعداد اندك افعال ساده  در زبان فارسي راناشي از زایا بودن فرایند 
تشکیل فعل مرکب در زبان فارسي معاصر مي داند و معتقد است که  تمایل به ساختن فعل مرکب 
یك ویژگي شاخص رده شناختي زبان فارسي امروز است. وي برخالف کریمي دوستان)2005( و 
کریمي)2005( که فرآیند ساخت فعل مرکب را فرآیندي نحوي مي دانند این فرآیند را ساختواژي مي داند 
و معتقد است که تشکیل فعل مرکب به دو شیوه ترکیب و انضمام صورت مي پذیرد. دبیر مقدم )1374( 
در توضیح شیوه ترکیب، افعالي چون » بودن، شدن، کردن، زدن، دادن، گرفتن« را نام مي برد که با مقوالتي 
از نوع اسم، صفت، گروه حرف اضافه اي و قید ترکیب شده و فعل مرکب مي سازند. وي فهرستي از افعال 

مرکب را مثال مي زند که برخي از آنها در شماره )16( آمده است.
)16(

)دلخور بودن، دلخور کردن( صفت+ فعل

)تهدید کردن، فریب دادن( اسم+فعل

)به دنیا آمدن، از سر گرفتن( گروه حرف اضافه اي+ فعل

)پس دادن، فرود آمدن( قید+ فعل

)دبیرمقدم، 1374 :  23 -19(

 

DP 

vP 

v  

v N 

Kimea gerye kard 

DP 

AP 

vP 

v 

shod 

A 

bidâr Kimea Kimea Kimea Gerye KardBidar Shod
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دبیر مقدم در ادامه در بیان شیوه انضمام اظهار مي دارد که در زبان فارسي انضمام مفعول صریح وجود 
دارد که در این فرآیند مفعول صریح، نشانه هاي دستوري وابسته به خود را از دست مي دهد،  به فعل 
منضم شده  و فاقد حالت دستوري مي شود و از نظر معنایي یك واحد معنایي ایجاد مي کند. دبیر مقدم به 
عنوان نمونه جمله شماره )17( را مطرح مي کند. جمله )17 الف( داراي مفعول صریح مستقل است که 

این مفعول در جمله )17 ب( به فعل منضم شده است.
)17( الف. بچه ها غذایشان را خوردند.

       ب. بچه ها غذا خوردند.
)دبیر مقدم، 1374: 24(
دبیر مقدم خاطر نشان مي کند که در مثال )17 الف( واژه » غذایشان « ارجاعي است و به مورد خاصي 
از غذا اشاره دارد در حالیکه در)17 ب( واژه »غذا« اسم جنس است و غیر ارجاعي است و تنها سیطرة 
معنایي فعل را تحدید کرده و با فعل مشترکاً یك کل و واحد معنایي را تشکیل مي دهد. وي در ادامه منضم 
شدن گروههاي حرف اضافه اي را نیز مطرح کرده و با ارائه مثال )18( نشان مي دهد که طي این فرآیند، 

حرف اضافه حذف مي گردد.
)18( الف. بچه به زمین خورد.

       ب. بچه زمین خورد.
)دبیر مقدم، 1374: 27(
در این بخش با آرای برخي از دستورنویسان و زبانشناسان درباره فعل مرکب آشنا شدیم. الزم به ذکر 
است که نگارنده با نظر دبیر مقدم )1374( در رابطه با تلقي افعالي چون »غذا خوردن« به عنوان فعل مرکب 
موافق نیست. بهترین شاهدي که مي توان براي این مطلب عنوان کرد، شاهد معنایي است که به گواه شمار 
زیادي از اهل زبان در افعالي چون »غذا خوردن« هر جزء معني مستقل خود را حفظ کرده است و یك 
واحد و کل معنایي ایجاد نمي کند. اگر چه شواهد نحوي نیز بر این مطلب صحه مي گذارد. مثاًل فعل مرکب 
   » تهدید کردن « را نمي توان به صورت »کردن تهدید« به کار برد در حالیکه عبارت »خوردن غذا« متداول 
است .عالوه بر این مطلبي را که دبیر مقدم)1374( درمورد حذف حرف اضافه در انضمام بیان کرده است 
در بسیاري از جمالت داراي فعل بسیط نیز مشاهده مي شود. به عنوان مثال مي توان به جمله »حسن )به( 
سینما رفت « اشاره کرد.در این جمله طبق تحلیل دبیرمقدم »سینما رفتن« هم فعل مرکب خواهد بود.    
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در بخش )3( ابتدا به استخراج نارسایي هاي مبحث فعل مرکب در کتاب زبان فارسي 2 پرداخته مي شود 
و سپس این کاستي ها توصیف شده و راه حل هایي در جهت رفع آنها پیشنهاد مي گردد.

3- نارسايي هاي مبحث فعل مركب در كتاب زبان فارسي 
 در این قسمت به بررسي نارسایي   هاي مبحث فعل مرکب در کتاب زبان فارسي 2 مي پردازیم و سپس 
با ارائه راه حل هایي سعي در برطرف کردن این کاستي ها خواهیم کرد. از آنجایي که مبحث فعل مرکب 
در کتاب زبان فارسي2  منعکس کننده نظر وحیدیان کامیار )1356( مي باشد ابتدا در بخش 1-3 به نقد 
و بررسي آراي وحیدیان کامیار )1356( خواهیم پرداخت سپس در بخش 2-3 نارسایي هاي مبحث فعل 
مرکب در کتاب زبان فارسي2 را بیان مي کنیم و در بخش 3-3 راه حلهایي در جهت رفع این مشکالت 

ارائه مي شود.
1-3 نقد وبررسي آراي وحيديان كاميار )1356(

 وحیدیان کامیار )1356( در مقاله اي تحت عنوان »نقدي بر تاریخ زبان فارسي و نکاتي درباره فعل 
مرکب« به نقد آرای خانلري )1352( مي پردازد. وي به تعریف خانلري از فعل مرکب خرده مي گیرد و 
عنوان مي کند معیارهاي معتبر زبانشناسي براي تشخیص یك واژه، اعم از مرکب یا ساده، سه مورد است که 
شامل معیار صرفي، معیار نحوي و معیار آوایي است .وحیدیان کامیار معتقد است که خانلري از هیچیك 
از این معیارها استفاده نکرده و تنها معیار معنایي را به کار گرفته است که از نظر زبانشناسي اعتباري ندارد 
و موجب گمراهي مي شود. اما جالب آنکه وقتي خود ایشان مي خواهد مواردي که خانلري فعل مرکب 
شمرده را فعل ساده معرفي کند از معیار معنایي استفاده مي کند. مثاًل در مورد فعل »جنگ کردن« وحیدیان 

کامیار معتقد است  چون معني »کردن« در اینجا »انجام دادن« است ،این فعل مرکب نیست.
وحیدیان کامیار )1356( در ادامه به سه معیار زبانشناسي براي تشخیص افعال مرکب مي پردازد و فعل 

»گرسنه کرد« را با این سه معیار بررسي مي کند. تحلیل وي به این ترتیب است:
»1- معيار صرفي: براساس این معیار وقتي با یك واژه مرکب سر و کار داریم که نتوان واژه هایي را 
جانشین اجزا )کلمات( مرکب کرد مگر اینکه ساختمان به هم بخورد. در مثال »گرسنه کرد« به جاي گرسنه 

مي توان واژه هاي خفه، خسته، بیمار و غیره را انتخاب کرد.«
همانگونه که مالحظه مي گردد با معیار صرفي وحیدیان کامیار تقریباً  فعل مرکبي در زبان فارسي 
نخواهیم داشت چرا که جایگزیني کلمات در محور جانشیني از ویژگي هاي زبان است. تنها فعلي را 
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که وحیدیان کامیار در ادامه بحث خود مرکب دانسته و معتقد است اجزاء آن به هم جوش خورده اند 
فعل »دوست داشتن« است که البته همین فعل را نیز مي توان با معیار صرفي مطرح شده از سوي وي 
از فهرست افعال مرکب حذف کرد. در فعل »دوست داشتن« نیز مي توان به جاي »دوست« از واژه هاي 

»تنفر« و »نفرت« استفاده کرد. 
دومین معیاري که وحیدیان کامیار)1356( ارائه مي کند معیار نحوي است:

»2- معيار نحوي: براساس این معیار گرسنه کرد چون جزء اولش قابل گسترش است )یعني مي تواند 
وابسته بگیرد( مرکب نیست چه مي توان گفت: »گرسنه تر کرد«.

معیار نحوي وحیدیان کامیار نیز  مشکل دارد. چرا که در افعال مرکب نیز جزء غیرفعلي قابل گسترش 
است. مثاًل در فعل »ایمان داشتن« مي توان »ایمان قوي داشتن« را به کار برد که در اینصورت این فعل نیز با 
معیار نحوي وحیدیان کامیار  ساده محسوب مي شود. معیار بعدي وحیدیان کامیار )1356(براي تشخیص 

فعل مرکب معیار آوایي است:
»3- معيار آوايي: چون میان گرسنه و کرد مکث بالقوه مي توان قرار داد پس گرسنه کرد مرکب نیست.«
وحیدیان کامیار که معیار معنایي مطرح شده از سوي خانلري براي تشخیص فعل مرکب را بي اعتبار 
مي داند ، معیار آوایي را در این زمینه معتبر مي داند که مي توان ادعا کرد تقریباً در مورد تمامي افعال مرکب 
کاربرد دارد. به عبارت دیگر بین دو جزء تمامي افعال مرکب مي توان مکث کرد حتي مي توان بین اجزاي  

فعل مرکب »دوست داشتن« که از نظر وحیدیان کامیار واقعاً مرکب است نیز، مکث نمود.
اکنون پس از آشنایي با آراي وحیدیان کامیار در بخش بعد به نقد و بررسي مبحث فعل مرکب در کتاب 

زبان فارسي 2 خواهیم پرداخت .
2-3 . تبيين اشكاالت مبحث فعل مركب در كتاب زبان فارسي2 

 در کتاب زبان فارسي دوم متوسطه در فصل ساختمان فعل ابتدا فعل از نظر  اجزاي تشکیل دهنده بر سه 
نوع ساده، پیشوندي و مرکب طبقه بندي شده است. سپس بعد از ارائه تعاریف و مثالهایي براي افعال ساده 
و پیشوندي به فعل مرکب پرداخته شده است. تعریفي که از فعل مرکب ارائه شده از این قرار است؛ »اگر 
پیش از فعل ساده یا پیشوندي یك یا چند تکواژ مستقل بیاید و با آن ترکیب شود کلمه  حاصل، فعل مرکب 
است.« پس از آن مثالهایي ارائه شده که برخي از آنها در شماره )19( مالحظه مي شود. در تعریف مذکور 
فقط درباره ساختمان ظاهري فعل مرکب صحبت شده است وهیچ اشاره اي به این مطلب نشده است 
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که این ترکیب یك واحد معنایي ایجاد مي کند. نظر وحیدیان کامیار)1356(مبني بر عدم اعتبار مالحظات 
معنایي در این تعریف کامال مشهود است لذا در ابتداي مبحث فعل مرکب اولین نقص در تعریف آن به 

لحاظ معنایي مشاهده مي گردد که این خود اساس عدم درك دانش آموز است. 
الف- او از خواسته هایش چشم پوشید.  )19(
           ب- علي پدرش را خیلي دوست دارد.

           ج- حسن تعدادي کتاب از دوستش قرض گرفت.
           د- علي  کتاب داستان را مطالعه کرد. 

           و- من به کارهاي او ایمان آوردم.  
)کتاب زبان فارسي2، 1382 : 66-67(
در ادامه بدون هیچ توضیحي بالفاصله 3 روش بعنوان راههاي تشخیص فعل مرکب بیان شده است  

این روشها به این ترتیب بیان شده اند:
روش اول: فعل در صورتي مرکب است که جزء صرفي با جزء غیر صرفي رابطه نحوي نداشته باشد. 
یعني جزء غیر صرفي نقش مفعولي، مسندي، قیدي یا متممي نداشته باشد مثاًل فعل هاي جمالت زیر 

مرکب نیستند.

مي دهد.                                           درمعناي انجام   مي کند  مي کند.)  مطالعه  موضوع  این  درباره ي  حسن   - الف   )20(
                                                              مفعول

           ب- او درباره ي عالقه ی مردم به ادبیات تحقیق  کرد. )کرد در معناي انجام داد(            
                                                      مفعول   

            ج- دیروز محسن هنگام بازي زمین خورد. )در اصل به زمین خورد که  حرف اضافه  »به« 
حذف شده است.(                              متمم

)کتاب زبان فارسی 2، 1388 : 67( 
 بدیهي است طبق تعریف ارائه شده در کتاب چیزي که در ذهن دانش  آموز از فعل مرکب شکل 
مي گیرد فعلي است که حداقل متشکل از یك تکواژ مستقل + یك فعل ساده و یا پیشوندي است لذا 
ساختماني مرکب دارد. وي فعل هایي مانند »چشم پوشید«، »ایمان آورد«، »دوست دارد«، »شرکت دادند«، 
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»روي داد«، »قرض گرفت« و »مطالعه کرد« را فعل مرکب مي داند اما اندکي بعد ضمن یادگیري راههاي 
تشخیص فعل مرکب،  افعالي را مشاهده مي کند که به لحاظ ساختماني و تعریفي که آموخته است مرکب 
هستند اما کتاب آنها را ساده معرفي مي کند)نوعي تناقض(. به عبارت دیگر ، برخي از افعال که در مثالهاي 
قبلي مرکب بوده اند مانند فعل » مطالعه کردن« بالفاصله در مثالهاي بعدي با بیان داشتن رابطه نحوي عنصر 

غیر صرفي با عنصر صرفي  ساده تلقي مي شوند. 
 در ادامه براي اینکه دانش آموز بتواند وجود رابطه نحوي عنصر غیرصرفي با عنصر صرفي را بشناسید 

شیوه دوم تشخیص فعل مرکب مطرح مي شود.
روش دوم: وقتي که جزء غیر صرفي یکي از نقش هاي مفعولي، مسندي، قیدي و متممي را داشته 
باشد، در واقع یك گروه اسمي به شمار مي رود که مي توان پس از آن وابسته هایي را اضافه کرد یعني این 

اجزا را گسترش داد.

)21(  الف- حسن درباره ي این  موضوع مطالعه ای  نکرده است. 
                                                    مفعول  نکره                                                              

         ب- او درباره عالقه ي مردم به ادبیات تحقیق ها کرد.
        مفعول جمع

)کتاب زبان فارسی 2، 1388 : 68( 
در این قسمت مطرح شده است که اگر فعل  جمالت شماره )19( را بررسي کنید متوجه خواهید شد 
که قابل گسترش نیستند در حالیکه  با همین روش پیشنهادي کتاب برخي از افعال مرکب شماره)19( نیز 
زیر سؤال مي روند چون مي توان جزء غیرصرفي آنها را گسترش داد، مثاًل به جاي »ایمان آوردم« مي توان 

»ایمان قوي آوردم« به کار برد یا به جاي »مطالعه کرد« مي توان گفت »مطالعه دقیقي کرد«.
در اینجا مؤلف نیز که گویي خود متوجه این تناقض می شود در شماره )3( تأکید مي کند فعل مرکب 

را باید داخل جمله بررسي کنیم.  
روش سوم: تعیین ساختمان فعل زماني میسر است که در جمله بکار برده شود. مثال »قرض گرفت« 

به تنهایي ساده است زیرا مي توان گفت قرض ها گرفت اما در جمله )19 ج( حتماً فعل مرکب است.
آنچه در این قسمت مشکل ایجاد مي کند آن است که برخي اهل زبان عبارت »قرض ها گرفت « را 
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غیر دستوري مي دانند و معتقدند امکان چنین گسترشي وجود ندارد .افزون بر این ،مطلب یاد شده در 
شماره)3(بدان معناست که   فعل »قرض گرفت «در خارج از جمله ساده است ، به عبارت دیگر در خارج 
از جمله جزء صرفي و غیر صرفي فعل با هم رابطه نحوي دارند اما در درون جمله هیچ رابطه نحوي 

وجود نداشته و فعل »قرض گرفت« مرکب خواهد بود . 
اگرچه همین روش نیز با ارائه شواهدي با مشکل مواجه مي شود. مثاًل در مورد افعال »مطالعه کرد« در 
جمله شماره )7( کتاب و فعل »ایمان آوردم« در جمله شماره )2( کتاب که در اینجا در شماره )22( تکرار 

شده اند، جزء غیرصرفي آنها، حتي داخل جمله نیز قابل گسترش است.
)22( الف- من به کارهاي او ایمان قوي آوردم.

        ب- علي کتاب فیزیك را مطالعه دقیقي کرد.
توضیحات فوق روشن مي سازد که معیارعدم گسترش پذیري اساس تشخیص فعل مرکب در مبحث 
فعل مرکب کتاب زبان فارسي 2 مي باشد. این در حالي است که بسیاري از افعال مرکب گسترش پذیرند.

کریمي دوستان)2010( در مورد تفکیك پذیري افعال مرکب به تفصیل توضیح داده است. 
در کتاب راهنمای تدریس زبان فارسی )2( ویژه 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« یك اسم ساده است و به تنهایی گسترش پذیر 
است و می توان گفت: رودبزرگ، رودی، رودها. اما وقتی با کلمه »خانه« ترکیب شود کلمه مرکب می  
سازد و دیگر نمی توان گفت: رود بزرگ خانه، رودها خانه. در ادامه آمده است که همین نکته در مورد 
فعل مرکب نیز صادق است. مثاًل فعل »دست داد« مرکب است چون نمی توان آن را گسترش داد و گفت 
دستی داد/ دستها داد اما »کوشش کرد« فعل مرکب نیست و می توان گفت: کوششها کرد، کوشش زیادی 
کرد. این در حالي است که فعل »دست دادن« را نیز مي توان گسترش داد و به صورت »دست مردانه اي 

داد « به کار برد. 
در ادامه یکی از معیارهای تشخیص فعل مرکب به این صورت معرفی شده است، »هر فعل باید دقیقاً 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 یك 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 نمی توان گفت: علی جشنی ترتیبی داد/ ترتیب ها داد/ ترتیب دوستی داد. اما ترتیب داد 
خارج از این جمله می تواند 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 یك 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 یك عامل مهم از سوی اکثر صرفیون از جمله هسپلمث1 )2002( و شقاقی )1386( برای 
تشخیص اسم مرکب مورد تأیید است اما آیا واقعاً می توان همین شیوه را به مبحث فعل مرکب تسری 
داد . ضمن اینکه دو مقوله اسم و فعل در بسیاری از جنبه ها متفاوت عمل می کنند. مثاًل به لحاظ تکیه 
آوایی با یکدیگر متفاوتند. نگارنده با پیروی از کریمی دوستان )2005( و کریمی )2005( معتقد 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 به کار برد لذا این عامل به عنوان معیاری جهت 

تشخیص افعال مرکب اعتبار خود را از دست خواهد داد. 
مطلب دیگری که در کتاب راهنمای تدریس زبان فارسی )2( عنوان شده است. مقایسه ای 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 کامیار )1356( نیز از این نمونه مقایسه ها مطرح کرده 

است. 

کتابت را بیاور هما نند کوششی بکن

کتاب بیاور  هما نند کوشش کن
 )کتاب معلم زبان فارسی 2، 1384: 163( 
همان گونه که مالحظه می گردد 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 کاماًل 

1. Haspelmath  
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بی مورد است زیرا در »کتابت را بیاور«، »را« واقعاً 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. 

اکنون پس از نقد مبحث فعل مرکب در کتاب  زبان فارسي 2 با پیروي از کریمي دوستان )2005( و 
کریمي )2005( پیشنهاداتي در رفع این نارسایي ها ارائه خواهد شد. 
3-3 . پيشنهاداتي در جهت رفع مشكالت مبحث فعل مركب

به منظور درك بهتر دانش آموز ابتدا باید تعریف روشن و دقیقي از فعل مرکب ارائه شود. از آنجایي که 
در ادامه مبحث ساختمان فعل پس از فعل ساده و پیشوندي به فعل مرکب  پرداخته مي شود مي توان همان 
تعریف فعل مرکب را بکار برد اما باید مطالبي را به آن بیفزائیم. به نظر نگارنده با افزودن معیار معنایي بدون 
حذف تعریف قبلي مي نوان فعل مرکب را این گونه تعریف کرد:  » اگر پیش از فعل ساده یا پیشوندي 
یك یا چند تکواژ مستقل بیاید و با آن ترکیب شود کلمه ي حاصل، فعل مرکب است. منظور از ترکیب 

شدن آن است که اجزاي فعل مرکب در هم آمیخته شده و از مجموع آنها معني واحدي دریافت شود.«
 براي فهم این مطلب بهتر است در مورد اجزاي فعل مرکب بیشتر توضیح دهیم. همان طور که از معني 
مذکور استنباط مي شود ساختمان فعل مرکب متشکل از »تکواژ مستقل + فعل ساده یا پیشوندي« است. 
همان گونه که در مثال )23( مالحظه مي گردد اولین جزء، یعني تکواژ مستقل که نقش عمده اي در تعیین 

معني فعل مرکب دارد، مي تواند به صورت صفت، اسم، قید و یا گروه حرف اضافه اي باشد.
)23(

غمگین بودن صفت + فعل
فریب خوردن اسم + فعل

کنار آمدن قید + فعل
از سر گرفتن گروه حرف اضافه اي + فعل

برخالف تکواژ مستقل که محور اصلي تعیین معني فعل مرکب است، جزء دوم یعني فعل ساده یا 
پیشوندي معموال از معني اصلي خود تهي شده و تأثیر عمده اي در معني فعل مرکب ندارد لذا آن را همکرد 
مي نامیم. مثاًل آنچه از معني فعل »فریب خوردن« استنباط مي شود مربوط به تکواژ »فریب« است درحالي 
که فعل »خوردن« معني اصلي خود را از دست داده است و تأثیر کمتري در تعیین معني فعل مرکب دارد. 
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اینك پس از آشنایي با اجزاي فعل مرکب متوجه مي شویم که اطالق فعل مرکب به این گونه ساخت ها 
از آن جهت است که به لحاظ معنایي یك کل مي شوند.

در ادامه این تعریف مثالهاي شماره 7-1 کتاب عیناً آورده مي شود. به این ترتیب با اضافه  کردن این 
مطلب به درك دانش  آموز از فعل مرکب چه به لحاظ ساختمان فعل مرکب و چه به لحاظ آشنایي مختصر 

با اجزا و معني آن کمك کرده ایم. 
در مورد مبحث تشخیص فعل مرکب ابتدا باید توضیحي مبني بر وجود سازه هایي که ظاهراً شبیه فعل 
مرکب هستند، ارائه گردد. دراین توضیح مثالهاي واضحي مانند »دیوار ساختن« و »مدرسه رفتن« را مطرح 
کرده و توضیح مي دهیم علیرغم اینکه ظاهراً ساختمان آنها از یك فعل ساده و یك تکواژ مستقل ساخته 
شده ولي آنها فعل مرکب نیستند و در واقع بین اجزاي آنها رابطه  نحوي وجود دارد. مثاًل در عبارت دیوار 
ساختن »دیوار« مفعول فعل »ساختن« است، و در عبارت » مدرسه رفتن« ، »مدرسه« متمم فعل »رفتن 
« است. پس از این مقدمه در ادامه معیارهایي را براي تشخیص فعل مرکب از این گونه سازه ها معرفي 

مي کنیم. این معیارها مي توانند اینگونه باشند:
معيار معنايي: 

از آنجایي که از مجموع فعل مرکب باید معني واحدي دریافت  شود لذا هر گاه هر یك از اجزاء سازه 
مرکب معني مستقل و اصلي خود را حفظ کرده باشد فعل، مرکب نیست. مثاًل »اهدا کردن « فعل مرکبي 
است که از مجموع اجزاء آن معني واحدي دریافت مي شود اما »غذا خوردن« اینگونه نیست و هر یك از 

اجزاء آن معني مستقل و اصلي خود را حفظ کرده است لذا » غذا خوردن« فعل مرکب نیست.
معيار نحوي:

الف- یکي از روشهاي تشخیص فعل مرکب  افزودن حرف نشانه »را« به عنصر غیر فعلي است )انوري 
و گیوي، 1376، ص23(. اگر جمله با گرفتن » را« صورت و معناي درست و رسایي پیدا کرد آن کلمه 
مفعول است و فعل جمله ساده خواهد بود اما اگر با افزودن »را« معنا و صورت جمله روان نباشد آن کلمه 
مکمل فعل مرکب است و فعل جمله مرکب خواهد بود. به عنوان نمونه مي توان  این روش را در مورد 
فعل »سالم دادن« و »کتاب دادن« به کار برد و مثالهاي زیر را ارائه نمود. همانگونه که مشاهده مي شود 
افزودن »را« به کتاب از رواني جمله نمي کاهد لذا »کتاب« مفعول است و »دادم« فعل ساده است اما درمورد 

فعل »سالم دادن« اینطور نیست.
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 )24(
به ساسان کتاب دادم.
به ساسان سالم دادم.

به عنصر غیر فعلي »را« مي افزائیم:
به ساسان کتاب را دادم. به ساسان سالم را دادم.

)انوري و گیوي، 1376: 23(
وحیدیان کامیار )1356( از همین شیوه استفاده کرده و تعدادي از افعال مرکب را مورد بررسي قرار داده 
است. او جمالتي که در شماره )25( مالحظه مي گردد را مثال مي زند و معتقد است که بین دو قسمت 
افعال مرکب این جمالت، رابطه نحوي وجود دارد. وي عنصر غیرصرفي را در این افعال مفعول مي داند 

و نشانه آن را نیز کاربرد »را« مي داند.
)25( الف- این پند را به من داد.
        ب- بگذار حرفش را بزند.

)وحیدیان کامیار، 1356(
لذا وحیدیان کامیار افعالي مانند »پند دادن« و »حرف زدن« را فعل مرکب نمي داند. از سوي دیگر نقطه 
مقابل این نظر مربوط به دبیر مقدم )1374( است. همانطور که قباًل ذکر آن رفت دبیر مقدم در بیان شیوه 
انضمام اظهار مي دارد مفعول صریح مي تواند با از دست دادن نشانه دستوري وابسته به خود، به فعل منضم 
شده و فعل مرکب بسازد. وي مطابق با این نظر واژه اي مانند »غذا خوردن« را نمونه اي از فعل مرکب 
مي داند که با شیوه انضمام ساخته شده است. به نظر نگارنده دبیر مقدم و وحیدیان کامیار به نوعي دچار 
افراط و تفریط شده اند زیرا نمونه هایي که آنها مطرح مي کنند با شم زباني اهل زبان مغایرت دارد. آنچه 
در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد آن است که اگر عنصر غیرصرفي فعل مرکب معرفه شود، مي  تواند بدون 
هیچ مشکلي همراه با حرف »را« به کار رود که طبق نظر صادقي )1349( حرف »را« در آنجا نشانه معرفه 
گي است. صادقي )1349( با ذکر مثال هایي ثابت مي کند که »را« عالوه بر نقش اصلي خود که نشان دادن 
مفعول صریح است گاهي براي معرفه کردن نیز به کار مي رود. وي جمله »شب پیش را تا صبح بیدار 
مانده بودم.« را مثال مي زند و تأکید مي کند علیرغم اینکه فعل جمله الزم است عنصر »را« در جمله به کار 

مي رود که این به خاطر معرفه کردن ظرف زمان است.
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از مطالب فوق مي توان نتیجه گرفت آنچه در کاربرد این معیار نحوي براي تشخیص افعال مرکب 
اهمیت دارد این نکته است که براي آزمودن افعال مرکب با این روش باید عنصر غیرصرفي آنها نکره 
باشد. به عبارت دیگر فعل مرکب به صورت خام و اولیه خود که در آن عنصر غیرصرفي نکره است با این 
روش بررسي گردد. در جمله )26( بااستفاده از این روش فعل »حرف زدن« که مورد انتقاد وحیدیان کامیار 
بود، آزمایش شده است. همانطور که مالحظه مي گردد کاربرد را موجب گردیده که جمله رسایي خود 
را به لحاظ معنایي از دست بدهد لذا با این روش مي توان ثابت کرد که »حرف زدن« فعل مرکب است.

)26( الف- با مریم حرف زد.
        ب- * با مریم حرف را زد.

در اینجا به منظور بررسي نظر دبیر مقدم )1374( فعل »غذا خوردن« را با این روش مي آزمائیم. همانطور 
که مالحظه مي شود علیرغم نکره بودن واژه »غذا« افزودن »را« هیچ مشکلي ایجاد نمي کند و جمله همچنان 

روان و درست مي باشد. در اینصورت نمي توان »غذا خوردن« را فعل مرکب تلقي کرد.
)27( الف- با بچه ها غذا خوردند.
       ب- با بچه ها غذا را خوردند.

ب- روش دیگري که بعنوان معیار نحوي در تشخیص فعل مرکب مي توان بکار برد اسناد سازي است. 
در این روش نیز اگر جمله صورت و معناي درستي پیدا کرد فعل جمله ساده است در غیر اینصورت فعل 
جمله مرکب خواهد بود. براي درك بهتر به مثالهاي زیر توجه کنید. همانگونه که در مثال )28( مالحظه 
مي گردد فعل »مطالعه کردن« یك فعل مرکب است زیرا اسناد سازي عنصر غیر فعلي موجب شده است 
که جمله از معناي درست و رواني برخوردار نباشد اما فعل »دیوار ساختن« در مثال )29( مرکب نیست و 

اسناد سازي واژه »دیوار« از رواني جمله نمي کاهد.
)28( الف- علي مطالعه کرد.

        ب- * این مطالعه بود که علي کرد.
)29( الف- علي دیوار ساخت.

       ب- این دیوار بود که علي ساخت.
چنانکه در مثال )30( مشاهده مي شود در صورتیکه با این روش فعل »غذا خوردن« را هم بررسي کنیم 

مجدداً به این نتیجه مي رسیم که »غذا خوردن« فعل مرکب نیست.
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)30( الف- بچه ها غذا خوردند.
        ب- این غذا بود که بچه ها خوردند.

4_ نتيجه گيري
بر اساس تحلیل فوق مي توان آراي زبانشناسان در زمینه فعل مرکب را صرف نظر از تفاوتهاي جزیي 
در دو دسته طبقه بندي کرد . دسته اول گروهي که معتقد به ترکیب اجزاي فعل مرکب در نحو هستند. 
دسته دوم گروهي که جایگاه ترکیب اجزاي فعل مرکب را در صرف مي دانند. در کتاب زبان فارسي 
متوسطه آراي دسته دوم منعکس شده لذا بر معیار عدم گسترش پذیري جزئ غیر صرفي فعل مرکب 
تاکید شده است و به خاطر وجود موارد نقض متعدد براي این معیار، تناقض گویي در مبحث مذکور 
ایجاد مي گردد که پیامد آ ن اشکاالتي براي مدرس و محصل در امر آموزش است .در صورتي که اگر از 
آراي دسته اول پیروي شود مشکالت مبحث برطرف مي گردد و مي توان با شیوه اي روان و ساده مطلب 

را به دانش آموز آموزش داد.
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