
 

 همکرد و کمکی یهافعل یبررسی هویت دستور
 های فارسیدر فرهنگ

 علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی()عضو هیئتپور سارا شریف

 هـای فارسـی پرداختـهدستوری فعل در فرهنگ حاطر به بررسی هویت ۀمقال: در چکیده
دستوری فعل  ۀنویسان در تمیز مقولمورد نظر فرهنگهای مالک ،است. به این منظورشده

بندی دووجهی فعل متعدی در مقابل فعـل تهسد ه وشد واژگانی بررسی هایهاز سایر مقول
عنـوان فعـل زبان فارسی بـه ۀدسا یها. سپس به کارکرد برخی فعلاسته زم تبیین گردید
ای و بـا رد تجزیـهکـسـتفاده از رویها با ارفتار این فعل ۀو پس از مطالع ههمکرد اشاره شد

هویـت عنوان بـه« فعـل همکـرد»ها، بر لزوم اختصاص تکیه بر معنای رویدادی این فعل
ه کارکرد دیگری از سه ب ،. در ادامهاستهکید شدأت های فارسیدر فرهنگدستوری مستقل 

. اسـتهعنوان فعل کمکی پرداخته شـد( بهدنوب، خواستن، داشتنزبان فارسی ۀدفعل سا
مقو ت نقشی هسـتند نـه  ءهای کمکی جزه فعلکرغم اینبه ایمهنشان دادپژوهش این در 

عنـوان یـک رکرد بـهااطالعات غل  در فرهنگ با در  ایـن کـ ۀواژگانی، برای پرهیز از ارائ
عنـوان به« فعل کمکی»معنایی ذیل هویت دستوری فعل  زم یا متعدی،  زم است  برش

 د.شوهای فارسی افزوده ی به فرهنگهویت دستوری مستقل
 هویت دستوری، فعل همکرد، فعل کمکی، معنای رویدادی، مقولۀ نقشی :هاکلیدواژه

 مقدمهـ ۰
 یا چند معنی و شاهد، امـا کی دارد به اختصاص فرهنگ در واژگانی مدخل هر اصلی بخش

 ر تمـامید و نیسـت معنـایی اطالعـات بـه محـدود فقـ  مدخل هر در شدهارائه اطالعات
 هویـت ،تلفـظ، ریشـه هایشیوه یا شیوه مانند واژگانی، اطالعاتی مدخل هر برای هافرهنگ

 ایـن در. اسـتشده ارائه نیز کاربرد ۀنحو و سبکی اطالعات حتی موارد برخی در دستوری و
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فارسی  زبان در فعل واژگانی مقولۀ مشخص طور به و هامدخل دستوری هویت بخش مقاله
 .ستابررسی شده

. اسـت( قاموسـیواژگانی هایفعل دسته دو دارای فارسی زبان دانیم،می که طورهمان
 مانند اند،شده ساخته فعلی جزء یک از تنها که هستند های ساده و سنگینفعل نخست دستۀ
 از که اندبمرکّ  هایفعل دوم دستۀ. نشستن و ،مردن، رفتن، دویدن، خوردن، خندیدن، آمدن

 جـزء یـک همـراهباشـد، بـه ایاطافهحره یا اسمی، صفتی تواندمی لی، کهغیرفع جزء یک
، «کـردن تمیـز» ماننـد ،اندشده تشکیل نامند،می «همکرد» یا «سبک فعل» را آن که فعلی،

 نامـهلغتفارسـی، ماننـد  هـایدر فرهنگ کـه اینکتـه. «زدن کلک»و ، «خوردن شکست»
، (۱۳۸۱عمیـد )فارسـی عمیـد فرهنـگ، (۱۳۶۳)فارسـی نامۀلغت، (۱۳۳۳و همکـاران  دهخدا)

 جـامع فرهنگ، (۱۳۸۸اران کو هم افشاری صدری) فارسی فرهنگ، (۱۳۴۲ معین) فارسی فرهنگ
 بـه آن توجـه شـده، ظرفیـت هـافعل دسـتوری هویت تعیین در ،(۱۳۹۲صادقی)فارسی زبان

زبـان  ۀساد یهافعل دستوری هویت هافرهنگ این دیگر، در عبارت هاست، بهآن موطوعی
 درمـورد اسـت.صـورت فعـل  زم و فعـل متعـدی نشـان داده شدهفارسی، در دو دسته و به

 دسـتوری اند، هویـتشده ارائه فرعی مدخل صورتبه ازآنجاکه عموماب  هم بمرکّ  هایفعل
 هـایفعل انواع برای دهخدا نامۀلغت در ،نمونه برای است.نشده مشخص حیث این از هاآن

 ظرفیـت ترتیـب، ایـن بـه اسـت وشده اسـتفاده «مرکـب مصـدر» دستوری یتهو از مرکب
هـای سـبک و کمکـی هـم م لفـان ایـن درمورد فعل. نیست مشخص هافعل این موطوعی

هـا، بـه انـد و حتـی در بع ـی از ایـن فرهنگهـای متفـاوتی رفتـار کردهها به روشفرهنگ
 است.های سبک یا کمکی رفتار شدههای گوناگونی با فعلشیوه

 در سـنگین و سـاده فعـل عنوانبه زبان فارسی، کارکردی کمکی سبک و هایفعل تمامی
 مـدخل زبان این هایدر فرهنگ خود الفبایی ردیف در هریک نتیجه در و دارند فارسی زبان
 آیـا ولـی. گیرنـدمی را متعـدی فعل یا  زم فعل دستوری هویت دو از یکی قطعاب  و شوندمی
 کمکـی فعل یا سبک فعل عنوانبه را هاآن دستوری، کارکرد هویت برچسب این ذیل توانمی

 مرّکبـی هـایفعل در سـبک فعل عنوانبه خوردن مانند ایساده فعل رفتن کاربه آیا داد؟ نشان
 در را آن توانمی که است معنایی برش یک صرفاب  «خوردن زمین» و «خوردن شکست» مانند
 پیداسـت ناگفتـه داد؟ قـرار «متعدی فعل» دستوری هویت لذی فعل آن هایمعنی سایر کنار

 .است فرهنگ در نادرست اطالعات ارائۀ معنای به قطعاب  امری چنین که
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 اطالعـات از میـزان ایـن آیـا است؛ اینکه موطوع همین بررسی حاطر پژوهش از هده
 فارسـی نزبـا در آن ۀشدمحق  هایصورت تمام بازنمایی فعل، برای واژگانی مقولۀ درمورد
 دو هـایویژگی بررسـی بـه حاطـر در مقالۀ س ال، این به پاسخ در. خیر یا نمایدمی کفایت

 همکردهــا یــا ســبک هــایفعل و کمکــی هــایفعل یعنــی فارســی زبــان هــایفعل دســته از
 هـایهویت افـزودن آیـا کـه دهـیم نشان بررسی این رهگذر از کنیممی تالش و ایمپرداخته

 دسـتوری هـایهویت فهرسـت بـه / همکـرد، سـبک فعـل یـا مکـیک فعل مانند دستوری،
 فرهنـگ در آن ذکـر از تـوانمی کـه اسـت امکـانی این یا است طروری فارسی هایفرهنگ

 اشـاره هـای گونـاگونپژوهش در هم ترپیش و دانیممی کهچنان آنکه، ویژهبه. کرد خودداری
 مقو ت جزء را کمکی هایفعل توانی، نم(۱۳۸۳ ، انوشه۲۱۱۸ طالقانی نمونه، برای)استشده

 هـافرهنگ در آنکه هستند، حال نقشی مقو ت از اینمونه هافعل این و کرد قلمداد واژگانی
 .است زبان یک واژگانی هایشود، مقولهبررسی می آنچه

 و رفتـاری هـایویژگی بررسـی بـه حاطـر مقالـۀ دوم بخش و در ادامه در اسا ، این بر
 مشخص ترتیب این به و پردازیممی متعدی و  زم از اعم فارسی زبان ساده هایفعل معنایی

 واژگانی مدخل یک به فعل دستوری هویت اختصاص برای نیاز مورد هایمالک که کنیممی
 معنایی و رفتاری هایویژگی بررسی به سوم بخش در سپس. است صورت چه به فرهنگ در

 آیـا کـه دهـیم پاسـخ سـ ال ایـن به تا پردازیمیم فارسی زبان یا همکردهای سبک هایفعل
. خیـر یـا اسـت طـروری فارسـی هـایفرهنگ در «همکرد فعل» دستوری هویت بازنمایی

 ایـمداده اختصاص فارسی زبان کمکی هایفعل رویپژوهش بر به مقاله را این چهارم بخش
 آیـا کـه ایمدهرکـ مشـخص هافعل از دسته این رفتاری و معنایی هایویژگی بررسی از پس و

 طـروری فارسی هایفرهنگ به «کمکی فعل» صورت به جدید دستوری هویت یک افزودن
 توانـدمی کـه پـژوهش ایـن نتـایج پـنجم بخـش در. کـرد پوشیچشم آن از توانمی یا است

 گرفتـه نظـر در هـافرهنگ دسـتوری اطالعات سطح اعتالی جهت در پیشنهادهایی عنوانبه
 .گرددمی ارائه شود

 های سادهفعل معنایی و نفیانی هایویژگیـ ۱
م لفـان  نظـر از کـه دهـیم پاسـخ سـ ال ایـن بـه مختصـر صـورتبه آنـیم بر بخش این در

 مجـزا واژگـانی مقو ت سایر از را فعل که است هاویژگی یا ویژگی کدام فارسی هایفرهنگ
 ممیـز وجه تواندیم که است خاص هایویژگی یا هامشخصه کدام دیگر، عبارتبه کند؟می

 هـاییمالک تواندمی س ال این به پاسخ شود؟ گرفته نظر در واژگانی مقو ت سایر از هافعل
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 فارسی زبان کمکی هایفعل و سبک هایفعل بررسی به آن مدد به که دهد قرار ما اختیار در
 در اهـفعل از گـروه ایـن بـه مسـتقل دستوری هویت افزودن آیا که کنیم مشخص و بپردازیم
 در فعـل دسـتوری مقولـۀ تعریـف منظـور، این به. خیر یا است طروری فارسی هایفرهنگ

 .شوداجمال بررسی میفارسی به زبان دستور هایکتاه
هـای دسـتور مبحث مقو ت واژگانی از آن دست موطوعاتی اسـت کـه در همـۀ کتاه

است و دستورهای سنتی هشناسی به آن پرداخته شدهای جدید زبانسنتی و نیز در همۀ نظریه
بنـدی های دستور زبان فارسـی بـه طبقهتاهکفارسی نیز از این قاعده مستثنا نیستند. م لفان 

انـد کـه های عمدتاب معنایی و گاهی رفتارهای صـرفی و نحـوی پرداختهواژگان بر پایۀ مالک
شــبیه بــه رویکــرد ســنتی در دســتورهای کالســیک یونــانی و رومــی اســت. فعــل در ســنت 

است که به ر  دادن رویـدادی یـا ای تعریف شدهصورت واژهدستورنویسی فارسی عموماب به
؛ انـوری و ۱۳۵۵خـانلری ؛ ناتل۱۳۸۴پور ؛ خیـام۱۳۳۲)نوبهـار کندنسبت دادن حالتی د لت می

؛ صـادقی و ۱۳۸۲؛ وحیـدیان کامیـار و عمرانـی ۱۳۵۵؛ مشـکور ۱۳۸۲؛ فرشـیدورد ۱۳۳۳، ۱۳۶۳گیوی 
 .(۱۳۸۱رهبر ؛ خطیب۱۳۸۸، ۱۳۸۲الدینی ؛ مشکوة۱۳۵۳ ،۱۳۵۶ارژنگ 

ای کـه صـورت واژهبندی فعل فق  با استفاده از مالک معنایی و بهرسد مقولهبه نظر نمی
کند، تنها مـالک مـورد توجـه م لفـان به ر  دادن رویدادی یا نسبت دادن حالتی د لت می

گاهاین مسئله به نویسان ازفرهنگ های فارسی بوده باشد. زیرافرهنگ ها و اند که اسمخوبی آ
لحار معنـایی بیـانگر رویـدادی هسـتند. ی در زبان فارسی وجود دارد که بههای زیادصفت

، از نظـر معنـایی مت ـمن وگوگفـتو  بـار های مشت ، ماننـد برای مثال، بسیاری از اسم
رویـدادی خـود بـه  هـا، بـرای تکمیـل معنـایهماننـد فعل ،عالوهمعنای رویداد هستند. به

 ( توجه فرمایید:۱هایهای مشخصی هم نیازمندند. در این زمینه به مثالظرفیت
 بارد.الف. باران می (۱)

 ه. بارِش باران
های دیگری در زبان فارسی وجود دارد که معمو ب در دستورهای سـنتی بـا همچنین اسم

و مصدرهای دخیل عربی در زبان شود عنوان اسم مصدر یا حاصل مصدر از آنها نام برده می
فارسی هستند که به لحار توزیع دستوری عموماب رفتاری مشابه رفتار اسـمی از خـود نشـان 

ها نیز غالباب مت من معنای رویداد یا عملی هستند و برای تکمیـل دهند. این گروه از اسممی
نمونـه از ایـن ( چنـد ۲هـایهای مشخصی هم نیاز دارنـد. در مثالمعنای خود به ظرفیت

 بینیم:ها را میاسم
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 ( )مت من معنای وقوع عملی(.کاریالف. انجام ) ( ۲)
 

 ( )مت من معنای وقوع عملی(.از جایی( )کسیه. اخرا  )
 

همچنین در ساخت اطافۀ وصفی ما با مفهومی همچون نسبت دادن حالتی به چیزی یـا 
ویژگی سرد بودن را بـه  سردصفت ، «چای سرد»ی مثال، در ساخت کسی سروکار داریم. برا

رسد در ساخت ربطی دهد. در نتیجه، به نظر میاست نسبت می چایاسمی که در این مثال 
شـود، بـه لحـار معنـایی عنوان ویژگی و نسبت دادن آن به چیزی یا کسی مطـرح میآنچه به

سـند قـرار کامالب وابسته به واژه یا ساختی اسـت کـه، بـه تعبیـر دسـتور سـنتی، در جایگـاه م
 ( توجه فرمایید:۳هایاست. به مثالگرفته
 را نوشیدم. سرد الف. چای ( ۳)
 

 است. سرده. چای 
 

بـر معیارهـای شـده از فعـل، عالوههـای ارائهباید به این نکته توجه داشت که در تعریف
 است و آن محدودیتمعنایی ذکرشده در با ، مشخصۀ دیگری هم عموماب در نظر گرفته شده

 1وقوع یا عدم وقوع رویدادی یا نسبت دادن حالتی در زمان معـّین یـا همـان زمـان دسـتوری
شـده از رسد که افزودن این معیار به معیارهای معنـایی سـاب  تعریـف ارائهاست. به نظر می

کند، زیرا زمان دستوری در زبان فارسی در قسـمت صـره تر میفعل را محدودتر و مناسب
شـود، ها نشـان داده میها و صفتهایی که با اسمابد و رویدادها یا نسبتیها تظاهر میفعل

هـا رسـد در بسـیاری از زبانعالوه، بـه نظـر میمبّین محدودیتی در زمان معّین نیسـتند. بـه
دادن زمان دستوری و مفاهیم وابسته به  برخورداری از این ویژگی، یعنی تصریف، برای نشان

های مربوط به مقولـۀ فعـل اسـت. از زمـان یونـان وماب از مشخصهآن، مانند نمود و وجه، عم
ه کـدانسـتند ای فاقد حالت دسـتوری میباستان نیز، در مطالعات زبانی غره، فعل را مقوله

 پذیرد.برای زمان، شخص و شمار تصریف می

                                                      
1. tense 
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ها هـم ها و صـفت، زمان دستوری بـرروی اسـم1مانند ترکی و آبازا ،هادر برخی از زبان
هـا هـم حتـی فعل3و نیوپ 2مانند یروبا ی دیگر،هاهمچنین در برخی زبان .یابدهر میتظا

کم در فارسـی، حال، دسـتبااین (.Baker 2003: 47)پذیرند برای زمان دستوری تصریف نمی
هـای کمکـی هـم براسـا  یابد. در فارسـی فعلها نمود میزمان دستوری در تصریف فعل

دانیم مقو تی نقشی هسـتند و در سـاخت که میرند، درحالیپذیزمان دستوری تصریف می
زمان و نمود هستند  ۀاطالعات مربوط به حوز ۀدهندموطوعی هیچ نقشی ندارند و تنها نشان

ها را از جمله حذه کرد، بدون آنکـه بـه سـاختار موطـوعی راحتی آنتوان بهنتیجه، میو در
 جمله خللی وارد شود.

 
نویسان در تبیین مقولۀ واژگانی فعل، با وجود رسد که فرهنگر میبا این توطیحات به نظ

مشکالتی که همچنان در تعریف مقولۀ فعـل در دسـتورهای سـنتی بـاقی اسـت، دو مـالک 
ای که به ر  دادن رویدادی یـا واژه عنوانبهصورت تعریف فعل . مالک معنایی به۱اند: داشته

عنوان نحوی به صورت تعریف فعل به ـ صرفی . مالک۲کند. نسبت دادن حالتی د لت می
 پذیرد. ای که به لحار زمان دستوری تصریف میمقوله

طور کـه زمان دو مالک ذکرشده برای تعریف فعل طروری است. چون همانح ور هم
گفته شد، اگر تنها به مالک معنایی توجه شود، امکان تمیز فعل از سـایر مقـو ت محمـول، 

نحوی لحار شود، امکان  ـ شود و اگر تنها مالک صرفیمشکل مواجه میها، با مانند صفت
کـه در های مرکب و چنانهای ساده، فعلفعلهای واژگانیهای کمکی از فعلتفکیک فعل

 رود.های همکرد( از دست میادامه خواهیم دید، فعل
زبـان از سـایر ایـن  ۀهـای سـادفعل فارسیهای بنابراین، بر پایۀ این معیارها، در فرهنگ

مقو ت واژگانی متمایز شده و پس از آن با در نظر گرفتن ظرفیت موطوعی هر فعل به تمایز 
های های متعدی در مقابل فعلهای دو یا چند ظرفیتی یا به عبارت دیگر، فعلدووجهی فعل

های متعدی و  زم به لحـار زیرسـاختی و طبـ  است. فعلشده ظرفیتی یا  زم پرداختهتک
ظرفیتی یـا هـای تـکبرای نمونه، عنـوان فعل شناسی انواع گوناگونی دارندهای زبانحلیلت

اسـت کـه  های  زم نامفعولیهای  زم غیرکنایی و فعلفعل ۀ زم در زبان فارسی دربرگیرند
هـای معنـایی خـود تحقـ  نقش ۀهریک دارای ساختار نحوی متفاوت از لحار نـوع و نحـو

                                                      
1. Abaza 

2. Yoruba 

3.  Nupe 
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ها از یکدیگر نیست. موطـوع مـورد بندی قادر به تفکیک آنو این دستههستند( و این معیار 
های دسـتور زبـان و بـه های فارسی است، نه کتاهبحث ما هویت دستوری فعل در فرهنگ

های هـا مقولـهکنـد. زیـرا در فرهنگها کفایـت میبندی برای فرهنگرسد این دستهنظر می
توانـد دارای انـواع که هریـک در جـای خـود میاست واژگانی هر زبان بازنمایی شده ۀعمد

 گوناگون باشد.
 ۀهای سـادبه این ترتیب به فعل توانمیشود این است که اگر س الی که اکنون مطرح می

تـوان از /  زم( داد، آیـا می متعدیها برچسب هویت دستوری فعلزبان فارسی در فرهنگ
ویژه کـه ب زبان فارسی نیز بهـره بـرد؟ بـههای مرکّ همین معیار در تأیید هویت دستوری فعل

این زبان هستند  ۀهای ساده و زندها به لحار شمار بسیار پربسامدتر از فعلاین دسته از فعل
 ؛۱۳۶۸ بـاطنی ؛۱۳۶۵ خـانلری ناتـل)گیرنـدمی نظـر در فعل ۲۳۱ تا ۱۱۵ بین را هاآن که تعداد

زی هست که در فرهنگ بـه هویـت همچنین این پرسش مطرح است که آیا نیا .(۱۳۸۴ گیـوی
های سبک یا همکرد نیز بـه طـور مسـتقل اشـاره کـرد؟ مسـئلۀ سـوم درمـورد دستوری فعل

هـا های کمکی است و اینکه آیـا در ایـن مـورد نیـز  زم اسـت بـه هویـت دسـتوری آنفعل
 ها پاسـخ دادهشود به این پرسـشصورت جداگانه پرداخته شود یا خیر. در ادامه تالش میبه

 شود.

 های مرّکب دن فانسیفعلـ ۳
فعلی در ساخت پربسامد و بسـیار زایـای فعـل  جزءعنوان های سبک در زبان فارسی بهفعل
یعنـی فعـل  ،فعلـی جـزءبر ح ور ب عالوههای مرکّ روند. در ساخت فعلکار میبهبمرکّ 

 دعـوت»د ماننـ)تواند اسم هست که میهم غیرفعلی  جزء، نیاز به همراهی یا همکرد سبک
ماننـد )یـا قیـد  («یـاد آوردنبـه»مانند )اطافه  حره ،(«کردن تمیز»مانند )صفت  ،(«کردن

ب زبـان فارسـی از آن دســت هــای مرّکـفعل مطالعـۀ. (۱۹۸۳)کریمـی باشـد («بـا  بـردن»
 ،)بـرای نمونـهانـدردهکبسیاری بـر روی آن پـژوهش موطوعاتی است که تاکنون پژوهشگران 

؛ کریمـی دوسـتان ۱۳۳۶؛ دبیرمقـدم ۱۹۹۳؛ کریمـی ۱۳۳۶؛ واحـدی لنگـرودی ۱۹۹۲محمد و کریمـی 
هـا ایـن . مشخصۀ اصلی این فعل(Folli, Harley & Karimi 2005؛ ۲۱۱۱؛ مگردومیان ۲۱۱۲، ۱۹۹۳

(، تکـواژ / نَ نِ سـازمنفی پیشـوندتوانـد بـا مییا همکرد و فعل سبک  غیرفعلی جزءاست که 
در  خواسـتنمانند )های کمکی و فعل (شایدو  بایدمانند نمامی(، عناصر وجهاستمراری

های بسـتو نیـز بـا واژه (در انواع نمود کامـل بودنهای مستمر، در زمان داشتنزمان آینده، 
و دیگر اینکه فعـل سـبک  (۲۱۱۱ دوستانکریمی)دش( از یکدیگر جدا شون ِـ / ش َـطمیری
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ب در زبان فارسی و اینکـه های مرکّ گیری فعلکلپذیرد. بحث چگونگی شبا فاعل تطاب  می
؛ کریمـی دوسـتان Goldberg 1995, 2003؛ Ghomeshi & Massam 1994)آیا فراینـدی واژگـانی اسـت

 ,Folli؛ ۲۱۱۲، ۲۱۱۱؛ مگردومیـان ۱۳۳۶؛ واحدی لنگرودی Heny & Samiian 1991)یا نحوی (۱۹۹۳

Harley & Karimi 2005پژوهش حاطر است. آنچـه در  ۀد  از محدوخار (۲۱۱۱ ؛ کریمی دوسـتان
های فارسـی م لفان فرهنگست که ببینیم آیا معیار ا این میان برای ما حائز اهمیت است این

 .های زبان فارسی هست یا نهبندی این گروه وسیع از فعلها قادر به مقولهدر تشخیص فعل

و اینکه کـدام بخـش  در زبان فارسی بمرکّ های گیری فعلفارغ از بحث چگونگی شکل
های معنایی بیرونـی و درونـی اسـت، آنچـه در تشـخیص ها مسئول اعطای نقشاز این فعل
ها همگی مقو تی واژگانی ب اهمیت دارد این است که این دسته از فعلهای مرکّ مقولۀ فعل

اینکـه بـه لحـار زمـان دسـتوری تصـریف هسـتند و نیـز  کامـل و دارای ساخت موطوعی
هـای کاررفته در فرهنگبهها را در دستۀ فعل طب  معیار بندی آنای که مقولهکته، نپذیرندمی

هـای فارسـی عمومـاب هرچند که روش مرسوم در تدوین فرهنگ .سازدپذیر میامکان فارسی
صورت مدخل فرعی ذیل مدخل عنصر غیرفعلی خود در  های مرکب را بهاین است که فعل

نامۀ فرهنـگ دهند، اما اگر در شیوهها نمیت دستوری به آنکنند و در نتیجه برچسب هویمی
توان اطمینان داشـت های فرعی نیز شده باشند، میقائل به در  هویت دستوری برای مدخل

های زبـان فارسـی ها، این دستۀ پرشمار از فعلکه با تعریف موجود از مقولۀ فعل در فرهنگ
صـورت فعـل  زم یـا ب هویـت دسـتوری بهواجد شرای   زم و کافی برای پذیرفتن برچسـ

متعدی هستند.
ب بایـد که در ساخت فعل مرکّ  ،های سبک را نیزمطرح است که آیا فعل این س ال اکنون

ب وابسـته بـه برای ساخت فعـل مرّکـ ،کار روند و به عبارت دیگرماب با عنصر غیرفعلی بهولز
ان فعل قلمـداد نمـود همچن دشدهیاتوان طب  تعریف همراهی با عنصر غیرفعلی هستند، می

گیرنـد یـا اینکـه تنهایی جزء مقولۀ فعل قـرار میهای سبک بهآیا فعل ،یا خیر. به سخن دیگر
 فعل سبک + عنصر غیرفعلی( را فعل در نظر گرفت؟بتوان کل فعل مرکّ تنها می

 های سبک یا همکردهای زبان فانسیفعلـ ۴
 ـ هـا بـا مـالک صـرفیدهد که این دسته از فعلیهای سبک یا همکردها نشان مرفتار فعل
های زبان فارسی براسا  زمـان کاررفته در تعریف فعل، که به قابلیت تصریف فعلنحوی به

شـود، دستوری د لت دارد، مطابقت دارند. اما درمورد مالک معنایی مسئله کمی دشوار می
ویـدادی یـا نسـبت دادن حـالتی که به ر  دادن راست ای واژهزیرا طب  مالک معنایی، فعل 
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بـرای )تقریباب همگی پژوهشگرانپذیرد. و بر این اسا ، ساخت موطوعی می کندد لت می
، ۲۱۱۸، ۲۱۱۵، ۲۱۱۱، ۱۹۹۳؛ کریمی دوستان ۱۳۳۶؛ واحدی لنگرودی ۱۹۹۲محمد و کریمی  ،نمونه

ی سـبک در ایـن هـامعتقدنـد کـه فعل (Folli, Harley & Karimi 2005، ۲۱۱۲؛ مگردومیـان ۲۱۱۱
به عبارت  .ها دارای ساخت موطوعی ناقص و یا فاقد ساخت موطوعی کامل هستندساخت

طـرح م v1درمـورد ای هستند شبیه بـه آنچـه شدههای سبک دارای معنای طعیففعل ،دیگر
 Folli, Harley) فولی، هارلی و کریمی و (۲۱۱۲)، مگردومیان(۱۹۹۳)شود. کریمی دوستانمی

& Karimi 2005) ب، فعل سـبک کنند که در ساخت یک فعل مرکّ اشاره می ،یهایبا ارائۀ شاهد
هـای تواند در تعیین نقش معنایی کنشگر/ مسـبب مـ ثر باشـد. سـاختار موطـوعی فعلمی

فعـل  ۀوعـالغیرفعلی به جزءمرکب در نهایت به صورت ترکیبی و از مجموع ساختار معنایی 
گیـریم ب در نظـر میفعـل مرّکـ عنوانبـهطـور کلـی هشود، یعنی آنچه ما بسبک تشکیل می

، ایـن مجموعـه در نتیجـه .«یا همکرد + فعل سبکغیرفعلی جزء»عبارت است از مجموعۀ 
و سپس ، یده شودباید سنج بکّ مر در تشخیص فعل موجودکه با معیار  است نخستین چیزی

 .بررسی گردد ییتنهاهای سبک بهفعلباید 

 را، بـدون سبک هایفعل رفتاری و معنایی هایویژگی است م ز های سبکدرمورد فعل
 در فعـل دسـتوری مقولۀ برای کاررفتهبه تعریف شان، براسا غیرفعلی عنصر گرفتن نظر در

 .نیمک ها، بررسیفرهنگ
 تـرپیش کـهدسـتوری، چنان زمان تصریف پذیرفتن یعنی نحوی، ـ صرفی مالک درمورد

 لحـار بـه مرّکـب فعل در آنچه و کنندمی رفتار معیاراین  طب  سبک هایشد، فعل اشاره نیز
تـر نیـز طور کـه پیشهمـان است، امـا سبک یا همکرد شود فعلمی تصریف دستوری زمان

های کمکی نیز تصریف زمان دستوری زیرا فعل .تنهایی کافی نیستاشاره شد، این مالک به

                                                      
چامسـکی ( و Hale & Keyser 1993)هیـل و کـایزر (، Larson 1988,1990) رسـون (، Kayne 1984)کـین . 1
(Chomsky 1995درمورد ) براسا  این فرطیه هر گروه . هستندای گروه فعلی  یه ۀقائل به فرطی، ساختار گروه فعلی

مسئول اعطای نقش معنایی کنشگر و  vواژگانی  ۀبا یی با هست ۀ.  یاستشدهواژگانی فعل تشکیل  ۀفعلی از دو هست
در  هـاهـده و ماننـد آن، پذیرهای معنایی درونی فعل یعنی کنشمسئول اعطای نقش Vواژگانی  ۀپایینی با هست ۀ ی

در نظـر گرفتـه عنصر مجزایی مسئول اعطای نقش معنایی کنشگر ، ه لحار نحویب ،ترتیب به اینشود. نظر گرفته می
 و (Chomsky 1995)چامسکی ( و Hale & Keyser 1993)هیل و کایزر های همان چیزی که بنا به تحلیل، استشده

این مطلب است که هر  ۀکنندانبیها، فعلبه ای اند. رویکرد تجزیهنامیده voiceو یا  v( آن را Kratzer 1996)کراتزر 
رویـداد بیرونـی معنـای سـببی و عـاملی دارد و ، استرویداد فعلی عموماب از دو رویداد بیرونی و درونی تشکیل شده

با این تحلیـل (. Levin & Rapaport 1988؛ Dowty 1979مندی است )رویداد درونی بیانگر تبییر وطعیت و غایت
v عنوان عنصر سبب و بهV شوندمی در نظر گرفتهنوان محمولی که بیانگر نتیجه است عبه. 
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ی سـبک در سـاخت موطـوعی هـاپذیرند و درنتیجه،  زم اسـت کـه نشـان دهـیم فعلمی
 مشارکت دارند و بنابراین، واجد هر دو معیار طروری در تعریف فعل هستند.

 یـا رویـدادی دادن ر  بـه کـه ایواژه عنوانبـه فعل تعریف یعنی معنایی، مالک درمورد
 کمـی اسـت، مسـئله موطوعی ساخت دارای درنتیجه، و کندمی د لت حالتی دادن نسبت

مرّکـب،  فعـل در و هسـتند شـدهطعیف معنـای دارای سـبک هایفعل رااست، زی ترپیچیده
 حاصل سبک فعل+  غیرفعلی جزء مجموعۀ از معنایی هاینقش اعطای و موطوعی ساخت

 اسـا ، ایـن بـر. نیست کامل موطوعی ساخت دارای سبک دیگر، فعل عبارت به شود.می
 کمبـود دچـار فعل تعریف در ییمعنا لحار از سبک هایفعل که برسد نظر به گونهاین شاید

 در هـاآن دسـتوری هویـت ردنکدر  ن برای باشد توجیهی بتواند مورد همین شاید و هستند
 نشـان متعـدد هـایپژوهش که داشت توجه باید و نیست سادگی این به مسئله اما ها.فرهنگ

 معنــای دارای و کنشــگرند معنــایی نقــش اعطــای مســئول ســبک هــایفعل کــه اســتداده
 هـم کنـار در غیرفعلـی جزء عنوانبه که گروه دستوری، نوع تعیین در که هستند ایدادیروی

 در موطـوع این بیشتر توطیح برای است. سازند، تأثیرگذارمی را مرکب گیرند و فعلقرار می
 معنـای تعیـین مختصـر، بـه طوربه شودمی تالش ایتجزیه رویکرد از استفاده با بعد بخش

 کـه متممـی، دسـتوری گروه گزینش در آن تأثیر نیز و شود پرداخته سبک هایفعل رویدادی
 سازند، بررسی شود.می را مرّکب فعل یک هم کنار در غیرفعلی جزء عنوانبه

یعنی ، ندافعل کامل یا سنگین ۀدشلحار معنایی شبیه به نسخۀ طعیفهای سبک بهفعل
ساختار موطـوعی ناقصـی دارنـد، امـا  تنهاییاست و بهبسیار وابسته معنایشان به متممشان 

هیـل و های بنا به تحلیل voice و یا v این مفهوم که تر بهپیششوند. ان فعل تلقی میهمچن
، مسـئول (Kratzer 1996)کراتـزر و  (Chomsky 1995)چامسـکی  ،(Hale & Keyser 1993)کـایزر 

ی نسبتاب ردکای روییهشدن به رویکرد تجز . قائلاشاره شداعطای نقش معنایی کنشگر است 
 درمـوردهای اخیـر ی کـه در دهـههـایپژوهشبیشتر و  گراستمرسوم در نظریات غیرواژگان

که نگاشت مستقیم ساخت رویدادی در نحـو  دهنداست نشان میمعنای فعل صورت گرفته
 Borer؛ Hale & Keyser 1993)شـناختی اسـتهای زبانو معنا قادر به توجیه بسـیاری از پدیـده

 .(Travis 1994؛ 1994
بنـدی چهارگانـۀ ترین اثر در تحلیل انواع رویداد و بازنمایی واژگانی فعـل، طبقهشاخص

ــدلر ــای  (Vendler 1957)ون ــت. رویکرده ــاگوناس ــه معنی گون ــی و از جمل ــی منطق شناس
 اند و معنای فعل را بـه عناصـرهبردشناسی واژگانی از مفهوم رویداد برای بازنمایی بهره معنی
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؛ Dowty 1979؛ Carter 1976)انــدتجزیــه کرده «عمــل، ســبب، ایســتایی و تبییــر وطــعیت»
Jackendoff 1983 ؛Levin & Rapaport 1988 ؛Pustejovsky 1988, 1991 ؛Croft 1988؛Parsons 1990  ؛

Harley 1995 ؛Folli & Harley 2005). 
توسـل بـه رویـدادهای هـا بـا بـین فعل ساختاریهای ای، تفاوتدر رویکردهای تجزیه

گرا وجـود دارد کـه اصو ب این اعتقاد در نظریات غیرواژگـان شود.توطیح داده میمتفاوتشان 
سببی، نامفعولی، ایستا، غیرکنایی( تنهـا از طریـ  اطالعـات های فعلیانواع مختلف گروه

ه اسـت کـ v واسطۀ وجود انواع متفـاوت هسـتۀشود، بلکه بهمدخل ریشۀ فعلی حاصل نمی
 .(Folli & Harley 2005؛ Harley 1995؛ Miyagawa 1998 ،)از جملهآیددست میچنین اطالعاتی به

 صـورتبه عموماب ، وجود داشته باشد بدر ساخت فعل مرکّ  تواندمی غیرفعلی چون جزء
xP ۱۹۹۳دوسـتان ؛ کریمی۱۹۹۲؛ محمـد و کریمـی ۱۹۸۳کریمـی  ،)برای نمونهشودنشان داده می ،

غیرفعلـی متـأثر از  جـزءباید گفت که چگونگی تحق   ،ما براسا  این توطیحات. ا(۲۱۱۲
 است v نوع هستۀ

واسطۀ نوع ماهیت رویدادشان که یا به تبییـر های سبک نامفعولی، بهفعل ،بر این اسا 
و یـا پایـداری و ایسـتایی  کننـد )تبییـر وطـعیت(ذیر د لت میپوطعیتی در موطوع کنش

 (PredP) گـروه محمـولی صورتکنند )ایستایی(، متممی بهرا بیان میپذیری موقعیت کنش
پـذیر موطـوع فعـل ها به لحار ساختار موطوعی، کنشچون در این دسته از فعل .گیرندمی

کار ب بـههـای مرّکـغیرفعلـی در ایـن محمول جزءعنوان سبک نیست و اسم یا صفتی که به
 است.پذیر را گزینش کردهو موطوع کنش رداست، کارکرد محمولی دارفته

واسـطۀ نـوع بـه، رونـدکار میمتعـدی بـه بمرکّ های های سبکی که در ساخت فعلفعل
را بـه موطـوع کند، نقش معنایی کنشگر یا مسبب ماهیت رویدادشان که د لت بر سبب می

اعطـا  به موطوع درونـی غیرفعلیجزء پذیر توس  نقش معنایی کنشکنند و بیرونی اعطا می
در ایـن دسـته از  ،گیرد. بنابراینو موطوع می ردکارکرد محمولی دا ،شود که بر این اسا می

 .یابدتظاهر می (PredPگروه محمولی صورتهای مرکب نیز متمم بهمحمول
ماند کـه در سـاخت از میان چهار نوع ماهیت رویدادهای فعل سبک، تنها عمل باقی می

های سبک با ماهیت رویدادی عمل که ناظر بـه رود. فعلکار میب غیرکنایی بههای مرکّ فعل
 صـورتب هستند کـه متممشـان بـههای مرکّ از فعل اینقش معنایی کنشگر است تنها دسته

 غیرفعلـی جزءهای سبک در این دسته از فعل زیرا .شودمحق  نمی (PredPگروه محمولی
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 (Predمحمـول یهسـتۀ نقشـ نیازی به همـراه شـدن بـا ،درنتیجهکارکرد محمولی ندارد و 
 .یابدتظاهر می NP/DP صورتهای سبک بهمتمم این دسته از فعل ،نیست. بر این اسا 

با وجود اینکه ح ور عنصر غیرفعلی برای سـاخت فعـل شود مشخص می ،بدین ترتیب
چگـونگی  ۀدکننـهـای سـبک نیـز، تعیینب طروری است، اما نوع ماهیت رویداد فعلمرکّ 

زبـان فارسـی نیـز گرچـه در یا همکـرد  های سبکفعل ،رفعلی است. بنابراینغی جزء تحق 
غیرفعلـی در جایگـاه متممشـان  جزءب، به لحار معنایی وابسته به ح ور ساخت فعل مرکّ 

هستند، اما هریک دارای مفاهیم رویدادی مشخصی هستند که در سـاختار موطـوعی فعـل 
 ست.ب م ثر امرکّ 

زبــان فارســی براســا  نــوع ماهیــت رویدادشــان  هــای ســبکاکنــون بــه بررســی فعل
ب در زبـان فارسـی هـای مرّکـبـه بررسـی سـاخت فعل ی مربوطهاپژوهشپردازیم. در می

)کریمـی اسـتمورد عنـوان شده ۱۸تا  ۱۵های سبک زبان فارسی بین تعداد فعل، اندپرداخته
هـای فعل، (۲۱۱۲)دوسـتانطبـ  تحلیـل کریمی. (۱۳۸۶؛ عالیـی ۲۱۱۲دوستان ؛ کریمی۱۹۹۳

نخست دستۀ شوند، میهای نمود، به دو دستۀ کلی تقسیم سبک زبان فارسی براسا  ویژگی
های سبک با نمود پویا که خود بـه دو دسـتۀ های سبک با نمود ایستا و دیگری دستۀ فعلفعل
اختصـاص »ماننـد  های سبک با نمود ایسـتافعل ؛شودتقسیم میهای انتقالی و آغازیفعل
 جـزءاما در کنـار ، کنندتنهایی موقعیتی را بیان نمی، گرچه خود به«عالقه داشتن»و « نداشت

یعنی به لحار . کنددهند که د لت بر ایستایی میب تشکیل میغیرفعلی نوعی محمول مرکّ 
دهـد یـا به این معنی که در این رویداد چیزی ر  نمی ،معنایی بیانگر رویدادی ایستا هستند

 جـزءهـای سـبک بـا نمـود پویـا در کنـار فعل ،شـود. در مقابـلحاصل نمی تبییر وطعیتی
افتـد یـا تبییـر آورند کـه بـر رویـدادی کـه اتفـاق میوجود میبی را بهغیرفعلی محمول مرکّ 

هـای سـبک بـا نمـود پویـای فعل ،کند. بـر ایـن اسـا دهد د لت میوطعیتی که ر  می
طـرر »، «هـدر رفـتن»، «درد گـرفتن»، «تنانتقـال یـاف»، «شکست خوردن»، مانند انتقالی

پـذیر کننـد کـه در آن موطـوع کنشدار مید لت بر رویدادی هده« فوت کردن»و  «دیدن
مانند  عمل، رویدادی معنای با سبک هایفعل ،شود. در مقابلدستخوش تبییر وطعیت می

 ایـن د.هسـتن آغـازی نـوع از پویـا سبک هایفعل دستۀ ، جزء«گریه کردن»و « حره زدن»
 فعـل رویدادی معنای نیستند، زیرا دارهده خوانش دارای لزوماب  مرّکب هایمحمول از دسته
 غیرفعلی جزء این و شود ایجاد وطعیت در تبییری حتماب  که نیست ایگونه به هاآن در سبک
 .است تأثیرگذار رابطه این در که است
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و « مسـخره کـردن»، «دادن شکسـت»ماننـد  سـبب، رویدادی معنای با سبک هایفعل
 عنصـر بـا همراهـی در و انـدآغازی نـوع از پویا سبک هایفعل دستۀ جزء نیز« درد آوردن»

ها دارند و در آنهده خوانش است، دارای صفت معمو ب  سببی هایمحمول در غیرفعلی که
 توس  موطوع این که اینجاست نکته دهد.می ر  پذیرکنش موطوع در وطعیت تبییر نوعی
 هـاینـوع محمول ایـن سـاخت در که ایغیرفعلی عنصر شود، بلکهنمی گزینش سبک فعل

همچنـین فعـل سـبک  (۲۱۱۲)دوسـتانکریمی. کنـدمی گزینش رود، آن رامی کاربه مرّکب
 .گیـردترین فعل سبک پویای زبان فارسـی در نظـر میرا سبک« انجام دادن»در معنی  کردن

تواند هم آغازی و هـم انتقـالی شود، میبا آن همراه می که چون بسته به نوع عنصر غیرفعلی
 باشد.

 نیستند قادر مرّکب فعل یک ساخت در سبک هایفعل که هرچند بینید،می که طورهمان
 اعطـا تنهاییرا بـه مرّکـب فعـل یک معنایی هاینقش سنگین، تمام و ساده هایفعل همانند

 بررسـی هسـتند، امـا ناقصـی طـوعیمو سـاخت دارای غیرفعلـی جزء ح ور بدون و کنند
 اعطای مسئول هم هافعل از گروه این که دهدمی نشان روشنیبه هافعل این رویدادی معنای

 گـروه دسـتوری نـوع گـزینش در شـانرویدادی معنای براسا  هم و کنشگرند معنایی نقش
 نظـر مـورد ییمعنا مالک نیز هافعل این در نتیجه،. م ثرند غیرفعلی جزء همان یا خود متمم

 سـاخت و رویـدادی معنـای دارای نوعیبه و کنندمی رعایت را هافرهنگ در فعل تعریف در
 .هستند موطوعی

های سبک یا همکرد و نقشی که به عهده دارند در اعطـای اکنون که معنای رویدادی فعل
 غیرفعلـی بررسـی ءو تعیین نوع گروه دستوری متممشان یا همـان جـز کنشگر نقش معنایی

هـا ال پیش آید که پس چه مشکلی وجود دارد اگر این دسته از فعل ممکن است این س، شد
هـای زبـان فارسـی به همان روشی در فرهنگ منعکس شوند که در بخش مقدمـه از فرهنگ

یعنی ذیل هویت دسـتوری فعـل  زم یـا فعـل متعـدی کـه بـه کارکردشـان . نمونه آورده شد
پاسـخ  ؟معنایی در فرهنـگ برشعنوان یک بهو است   گرفتهعنوان فعل ساده و سنگین تعلبه

 یبلکـه کـارکرد، معنـایی نیسـتند بـرشهای سبک یا همکرد اول فعل ۀاین است که در وهل
رونـد، کار میب بـهعنوان همکرد در ساخت فعل مرکّ ها وقتی بهمجزا هستند، یعنی این فعل

 علـتند و بـه همـین امتفاوتی از آن فعلبلکه کارکرد  ،یک برش معنایی از فعل ساده نیستند
غیرفعلـی.  ءند و نیازمنـد ح ـور جـزااست که رفتار متفاوتی دارند، دارای معنـای ناقصـی

سازند که ساخت موطـوعی می یبغیرفعلی فعل مرکّ  ءهای همکرد در کنار جزفعل ،عالوهبه
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ب ّکـمره فعـل فعلی و غیرفعلی است و به همین دلیل اسـت کـ ءآن حاصل تعامل هر دو جز
 هـاید و این هویت دستوری همیشه با هویت دستوری این فعلباش زم یا متعدی تواند می

فعـل سـاده، فعـل متعـدی  عنوانبهدر کارکرد خود  کردنفعل  ،برای نمونه .تسساده یکی نی
دیـدن: »ماننـد هایی . بـه همـین ترتیـب اسـت نمونـهاستفعل  زم  «دیر کردن»اما  ،است

دن: ورخـوردن یـا غصـه خـزمـین»و « خوردن: متعدی»یا « دیدن:  زم صدمه»و « متعدی
معنـایی ذیـل هویـت دسـتوری فعـل  برشدادن همکرد به صورت یک  قرار ،بنابراین«.  زم
بلکه منجـر بـه انتقـال اطالعـات غلـ  بـه کـاربر فرهنـگ ، انگارانه استتنها سهلنه، ساده

ها از طری  هویت وطوح در فرهنگز رفتاری بهت که این تمایاسطروری  ،شود. بنابراینمی
 مجزا نشان داده شود. دستوری

 های کمکی زبان فانسیفعلـ ۵
 داشـته توجـه دستوری زمان و نمود مقولۀ دو تعامل به است  زم کمکی هایفعل بررسی در

 ح ـور بـا توانـدمی فارسی زبان است، در پیوند در دستوری زمان با که نمود، مقولۀ. باشیم
 گذشـتۀ زمـان در «مـی» ماننـدپیشـوند ، بـا(بـود رفتـه: کامـل گذشتۀ مانندکمکی فعل

 و( رفتمی داشت: مستمر گذشتۀ زمان مانند پیشوند و کمکی فعل ، با(رفتمی: استمراری
بـا  عوامـل از هیچیک ح ور بدون اصلی فعل واژگانی ویژگی و موقعیت نوع به توجه با یا

 نمـود و کامـل نمـود تعامـل از فارسـی زبـان در. شـود محقـ ( فـتر: ساده گذشتۀ مانند
 فعـل هایزمان انواع را هاآن که رسیممی مختلفی هایساخت به دستوری زمان با استمراری

، خواسـتن و داشـتن، بودن هایفعل فعل ساده، یعنی در زبان فارسی سه. نامندمی فارسی در
. هسـتند نیـز کمکی فعل کارکرد ه و سنگین، دارایبر معنای واژگانی و کارکرد فعل سادعالوه
 نمودهـای و هـازمان در کمکـی فعـل کـاربرد از ایاست، نمونـهآمده( ۴در که هاییمثال

 نظـر در وجـه و دسـتوری زمان تعامل حاصل را آینده، آن زمان درمورد البتهاست گوناگون
 : گیرند(می

 کامل(. حال) .استبرده تهران به را علی مریم( لفا (۴)
 کامل(. گذشتۀ) .بود برده تهران به را علی مریم( ه 
 استمراری(. کامل حال) .استبردهمی تهران به را علی مریم( پ 
 آینده(.)  .برد خواهد تهران به را علی مریم( ت 
 مستمر(. حال)  .بردمی تهران به را علی دارد مریم( ث 
 مستمر(. گذشتۀ)  .بردمی تهران به را علی داشت مریم(   
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 در دوظرفیتـی متعدی فعل یک که است بردن جمله، فعل اصلی فعل( ۴هایجمله در
 جمله فاعل به و است کنشگر معنایی نقش دارای فعل این بیرونی ظرفیت. است فارسی زبان
 و اسـت پذیرکنش معنایی نقش دارای فعل این درونی ظرفیت. استشده اعطا «مریم» یعنی

 .استشده اعطا ،«علی» یعنی جمله، قیممست مفعول به
موطـوعی،  و معنـایی سـاختار لحـار بـه کـه است این آیدبرمی توطیحات این از آنچه

 سـاخت در تـأثیری تبییرشـان یـا و هاآن نبود و بود و ندارند عهده بر نقشی کمکی هایفعل
 خللـی جمله موطوعی ساختار به آنکه بدون ،آورد. درنتیجهنمی وجودبه جمالت موطوعی

 کرد. حذه جمله از را هاآن راحتیبه توانشود، می وارد
 امـا کننـد،می فرافکنـی کـه هسـتند هاییمقوله نقشی هایمقوله دانیم،می طور کههمان

 بـه مربـوط معـانی بـا متفـاوت معنایی اما هستند، معنی دارای البته. دهندنمی معنایی نقش
 جملـه بـه را هـاییمعنی نقشـی هایمقولـه ت دیگـر،عبار به. معنایی دارند هاینقش ۀحوز
اجبـار،  مفـاهیم ماننـد ندارد، دخالت معنایی هاینقش و موطوعی ساختار در که افزایندمی

 فعـل کـه داشـت توجـه بایـد. (Adger 2004, p. 165 نمونه، برای) دستوری زمانو  امکان، آینده،
 صـره همراه به و رودمی کاربه یخاص صورت به کمکی هایفعل این با همراه جمله اصلی

 و مفعولی صفت صورت به کامل حال و گذشته هایزمان کند. درنمی پیدا تبییری صیبگان
 کاربـه صـورت ایـن بـه فعـل کـه وقتی. رودار میکگذشته به ریشۀ صورت به آینده زمان در

 این. ستانشده مشخص فعل روی مستقیماب  زمان مشخصۀ که است این ۀدهندنشان رودمی
نـدارد وجـود جملـه در ایشـدهمشخص زمـان کـه باشد علت این به یا است ممکن حالت

 دیگـری عنصـر توسـ  زمـان کـردن مشـخص که باشد علت این به یا و( وجه التزامی مثل
 فعـل یک با همراه که ساختی در. نامندمی کمکی فعل را آن سنتی طوربه که استشده انجام

 حـد در ساختاری جایگاه لحار به که کمکی فعل روی همیشه دستوری است، زمان کمکی
 هـایفعل از هریـک اما یابد.می دارد، تظاهر قرار فعلی گروه و دستوری زمان گرهِ  بین فاصل

 طوربـه. گذارندمی جابه خود از بعد فعلی عنصر بر را مخصوصی واژیساخت تأثیر کمکی
خـاص،  کمکی هایفعل با ریشه، همراه یا مفعولی صفت صورتبه هافعل از استفاده کلی،

 .خاص نمودی هایتفاوت دادن نشان برای است ایوسیله
 موطـوعی سـاختار در هـافعل این نداشتن تأثیر ارائه شد، یعنی که توطیحاتی به توجه با
 گرفـت نتیجـه تـوانبودن، می نمود و زمان نشانگر یعنی نقشی معانی از برخورداری و جمله

 .واژگانی نه هستند، نقشی مقو تی خود کارکرد این در هافعل این که
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اما س الی که ما در پی پاسخ آن هستیم این است که آیا باید برچسـب هویـت دسـتوری 
هـا ویژه اینکـه فرهنگها در نظر گرفـت؟ بـهدر فرهنگ« فعل کمکی»صورت ای بهجداگانه

پرسش بدون تردید مثبت اسـت  محل بازنمایی عناصر واژگانی هستند، نه نقشی. جواه این
های سبک هـم بـه آن اشـاره تر در بخش فعلترین دلیل آن همان چیزی است که پیشو مهم

فعـل سـاده و سـنگین در زبـان  عنوانبـههای کمکی همگی دارای کـارکردی شد؛ اینکه فعل
 شوند و برچسبعنوان فعل ساده مدخل میفارسی هستند و هریک در ردیف الفبایی خود به

کنند. با این وصف آیـا دریافت می« فعل متعدی»یا « فعل  زم»هویت دستوری به صورت 
یک برش معنایی، ذیـل هویـت  عنوانبهها به صورت فعل کمکی توان به کارکرد این فعلمی

خواهم »در فعل  خواستنتوان اشاره کرد؟ برای نمونه، آیا می« فعل  زم یا متعدی»دستوری 
عنوان فعل متعدی قرار داد؟ روشن اسـت کـه چنـین کـاری به خواستن را ذیل مدخل« رفت

 منزلۀ ارائۀ اطالعات غل  در فرهنگ است.اصالب درست نیست و به
باشـد. اختصـاص دادن برچسـب  نشـدهتر به آن توجه ای نیست که پیشالبته این مسئله

کسـفورهای کمکی در فرهنگهویت دستوری مجزا به فعل د و روبـر های شاخصی ماننـد آ
های دستوری فعـل  زم درستی، در کنار هویتها، بهمسبوق به سابقه است و در این فرهنگ

اسـت و در نتیجـه تمـایز بـین و فعل متعدی از هویت دستوری فعل کمکی هم استفاده شده
 است.روشنی نشان داده شدهخوبی حفظ و بهانواع فعل به

 گیرینییجهـ ۶
ر مدخل در فرهنگ به اطالعـات معنـایی اختصـاص دارد، هرچند بخش اصلی اطالعات ه

شود نیز اهمیـت دارنـد. اما سایر اطالعاتی که در کنار معنا برای هر مدخل واژگانی ارائه می
، آوردن، آمـدن، ماننـد زبـان فارسـی ۀهـای سـاددر این مقاله نشان داده شد که بع ـی فعل

، بـودنماننـد  دیگـر،برخـی و  ندفعل همکـرد یـا سـبک هسـت ،زدنو ، دیدن، دادن، خوردن
هم فعل سبک یـا همکردنـد و هـم  ،داشتنمانند  ،اند و برخیفعل کمکی، داشتنو  خواستن

روند. به همین دلیـل ار میکعنوان فعل کمکی در ساخت مستمر یا ملمو  زبان فارسی بهبه
تـا از در   ها دقت بیشتری به خر  داد زم است در تعیین هویت دستوری این دسته از فعل

 اطالعات غل  در فرهنگ جلوگیری شود.
ای و معنـای رویـدادی در پژوهش حاطر، با اسـتفاده از رویکـرد تجزیـه ،به این منظور

ها بدون همراهـی جـزء غیرفعلـی معنـای های سبک، نشان داده شد که هرچند این فعلفعل
وجـه بـه معنـای ناقصی دارند، اما همچنـان عامـل اعطـای نقـش معنـایی کنشـگرند و بـا ت



17  
 ۱۳۹۹، ۱۶ۀ شمار، نویسیفرهنگ

 مقاله  
 همکرد ... هافعل بررسی هویت دستور

 

شـان، در شان، در گزینش نوع گـروه دسـتوری متممشـان یـا همـان جـزء غیرفعلیرویدادی
هـا بـا هویـت دسـتوری طروری اسـت در فرهنگ ،ساخت فعل مرّکب تأثیرگذارند. بنابراین

ها اشاره شود. برای به آن« فعل  زم»و « فعل متعدی»در کنار « فعل همکرد»مستقلی مانند 
فعـل »توان هویت دسـتوری می« فعل  زم»پس از هویت دستوری  آمدندخل نمونه، در م

، بــه «دســتور»تخصصــی  ۀرا آورد و پــس از تعریــف آن در کنــار برچســب حــوز« همکــرد
تنگ بـه»، «فـرود آمـدن»، «دیـد آمـدنپ»هایی از همراهی آن با جزء غیرفعلی، مانند نمونه
زی به ارائۀ شاهد در این مرحلـه نیسـت، زیـرا اما دیگر نیا ،، اشاره کرد«بار آمدن»و  ،«آمدن

صـورت های مرّکب ذیل نخستین بخـش خـود، یعنـی جـزء غیرفعلـی، بههریک از این فعل
 رخواهد گردید.کهای آن با شاهدهای مناسب ذمدخل فرعی در  خواهد شد و معنی

های کمکی جزء مقـو ت اینکه فعل وجودهای کمکی نشان داد با همچنین بررسی فعل
توان بـا ها همگی فعل ساده هم هستند و نمینقشی هستند نه واژگانی، اما ازآنجاکه این فعل

ها در فرهنگ ذیل هویت دستوری فعل ساده، اطالعات غلطی را بـه کـاربران منتقـل در  آن
سـفورد و روبـر، هویـت کهـای آها نیز، مانند فرهنگکرد،  زم است برای این دسته از فعل

 خواسـتندر نظر گرفت. برای مثال، در مـدخل فعـل « فعل کمکی»مانند دستوری مستقلی 
فعـل »توان هویت دستوری و ارائۀ معنی و شاهد، می« فعل متعدی»پس از هویت دستوری 

، شـاهدهایی «دسـتور»تخصصی  ۀرا وارد کرد و پس از تعریف آن با برچسب حوز« کمکی
 تر شدن تعریف ارائه نمود.نیز برای روشن
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