
 مرکب فعل  مورد در دستورنویسان دیدگاه  مقایسه و تحلیل

 رویا نظری 
 های کرمانشاه فارسی، دبیر دبیرستان   ادبیات  و  زبان  کارشناس ارشد  

 چکیده

یکی از مباحث چالشیی در دسیتزرزبان فارسیی، بفث فمر مرکس اسی  کا  ران و نظرات متتاواری در مزرد سیاآتار  ن 

دستزرنزیسان، آزاه دستزرنزیسان سنّتی    رفلیلی بر  ن اس  را دیدگاه-اس . پژوهش حاضر با رویکردی رزصیتیشدهذکر 

دهد کا چا اآتالفاری در  و سیس  با ه  ماایسیا بکند و نشیان  و آزاه دسیتزرنزیسیان یدید را پیرامزن فمر مرکس بررسیی

 ن اسیی  کا ه د دسییتزرنزیسییان ممتاد هسییتند کا فمر مرکس، های ابتدایی پژوهش بیانگر مزرد  ن ویزد دارد. یافتا

  نفز  در مرکس  فمر ایزای  امّا برآی قائر با ررکییس  ؛کنیدررکیبی از دو کل ید مسیییتایر اسییی  کا ممنی واحدی را الایا می

 .دانندمی صرف  در  را مرکس  فمر  ایزای ررکیس  هستند و برآی دیگر نیز یایگاه

 دستزر زبان، فمر مرکس، دستزر سنّتی، دستزر یدید.  کلیدواژه:

 مقدمه

ان هربی وارد زبان فارسیی  ای ممتاد هسیتند از زبهای فملی زبان فارسیی اسی  کا هر چند هدهفمر مرکس یکی از گزنا

ی   . افزون برا(155: 1363 رزک،  )شییی   دانندها قدم   ن را با دورة باسییتان مرربم میولی برآی پژوهش اسیی ؛شییده

. ای  (525:1364  ه ایزنترخ،)  اسی داشیتاپهلزی کاربرد افمال مرکس گسیتر    زبان  و میانا  دورة  در  ممتاد هسیتند کا

  متینی،   یالل)  کندمیسییامد فراوانی در زبان فارسییی پیداو فمر مرکس ب  رسییددورة زبان دری با اوج آزد میدر  رویکرد  

410:1347.) 

  فمر خ  گزید:اسی ؛ با هنزان ماالخآانلری  در ممرفی فمر مرکس میهای متمددی ذکر شیدهرمریفدربارة فمر مرکس،  

  یک با... و بسیت   آزردن،  زدن،  دادن،  کشییدن،  کردن،:  مانند   ه کردخ  فمر  یک   پیزند از  کا  شیزدمیگتتا  فملی با  مرکس

 با  متتاوت  واژگانی  فارة  یک   ررکیس ماحصییر  کا   یدمی  پدید  شییزد،مینامیده   فملیارخ  کا  ن یز و  قید  یا  صییت   یا  اسیی 

 دیگر  هایزبان  بمضیی  در کا  فمر  سیاآت ان گزناای .   وردمی  ویزدبا  زبان  در  را  ایرازه  فملی  متهزم  کا  اسی   ررکیس ایزان

 (.127: 2ج: 1366  آانلری،)  اس   فارسی زبان  مختصات از  دارد،  ممدودی  هایماال نیز

 از  کا  هسییتند  هاییفمر  مرکس  هایگیزی  نیز در رمریف فمر مرکس ممتاد هسییتند کاخفمر خانزری وافزون برای ، 

 یزن.   آزردن  رأسیف  کردن، رایشخ  مانند  رسیانند؛می را  واحدی  مج زهاً و  شیزندمیسیاآتا  سیاده  فمر  یک  با  کل ا  یک 

 ناش  غیرصیرفی،  یزن اگر.  ندارد  ی لا  در نفزی ناش  رو ای   از و  اسی   صیرفی  یزن  حک   در  هافمر  قبیر ای   در  غیرصیرفی

 را  دو  ن  مج زع  شیزد،حاصیر  ممنی  دو  سیاده،  فمر  یمنی  صیرفی و  صیرفی  غیر یزن  مج زع از  و  باشیدداشیتا  مشیخصیی

مرکس   فمر  دو،  ن  مج زع و  اسییی    سیییاآت خ  متمزل   آاناخ  کا  ، سیییاآت   آانا: خمانند  نامید؛ مرکس  فمر  رزانن ی

  رزیّا  مزرد  بسییار  کا  اسی  زبانی  دسیتزر  هایواقمی  از  یکی  مرکس  فمر روی هر با  (.25:  1376گیزی،  )انزری و     نیسی 

 نیز اآتالف  ه ی .  اندپرداآتا  ن بررسیی  و بفث با آزیش نگاه  زاوید از  ها ن از  کدام هر و  اسی گرفتا  قرار  دسیتزرنزیسیان



های  رو، پژوهش حاضیر بر  ن اسی  کا  ران و اندیشیااز ای  .شیزدارائا  مرکس  فمر از  متمددی  رماریف  کا  اسی شیده  باهث

 بکند.ر مرکس بررسی و با یکدیگر ماایساای از دستزرنزیسان را دربارة فمپاره

 های پژوهشپرسش

 دهد:  های زیر پاسخ ن اس  را با پرسش پژوهش حاضر بر

  ران دستزرنزیسان در مزرد فمر مرکس چگزنا اس ؟-

 دستزرنزیسان در مزرد فمر مرکس چیس ؟اآتالف  -

 پیشینة پژوهش

های اسییی ، اغلس ای  پژوهشهای مختلتی انجام شیییدهدر مزرد فمر مرکس و سیییاآتار  ن در ادا فارسیییی پژوهش

 شزد:میاند کا برآی از  نان اشارهکرده ثار ادبی یا یک مت  ادبی بررسی  ساآت ان فمر را در یکی از

سیمدی     گلسیتان  در  یدید  و  سینتی زبان  دسیتزر  دیدگاه ( در پژوهشخماایسیا فمر مرکس از1394)  پزرملکی و هلی-

  یدید  و  قدی   دسیتزرنزیسیان بی   مرکس  فمر  رشیخی   در  اسیاسیی نظرهای  اآتالف و  هاشیباه   اند کابا ای  نتیجا رسییده

 مرکس  سینتی،  دسیتزرنزیسیان  دیدگاه  از  کا  سیمدی  گلسیتان  هایفمر  از  بسییاری  کا  گت   رزانمی بنابرای   ؛شیزدمیدیده

 .  شزندمیگرفتا نظر  در  ساده  یدید،  هایمالک  گرفت  نظر  در  با امروزه  شدند،می  رزصیف

  فارسیی   زبان مرکّس  افمال  ماهی  فارسیی   زبان  در  مرکس  فمر  ممنایی  خبررسیی  ( در ماالد1392)  مرادی و ه کاران  -

  ی الت  ه د  فمر  کا  کنندمی  نگارندگان ای  پژوهش، ادها.  کنندیمبررسییی  لیبر  واژی-ممنایی ن زد نظرید  چارچزا  در  را

با  و  داده  دسی  از  را آزد  رویدادی مزضیزع  رغییرن زده،  ه کرد  ممنایی بدند کادلیر ای  با  امّا ؛اسی بزده  سیاده  اصیر  در

 از  یکی مزضیزع با هایشمزضیزعاز    یکی  مزضیزهی، سیاآ   حتظ با  و اسی نداشیتا  را  مف زل  دادننشیان رزانایی  رنهایی

 از  مرکّس  فمر  کا  دهدمی  نشیان  ماالا ای .  دهدمی  رشیکیر  مرکّس  ن ایا شیده و یک واحدممناییمف زل، ه  هایمزضیزع

  فمر پیش  و  ممنایی و هستد نفزی  ه کرد،  ن  در  کا اس  مرکز  درون  ممنایی،  لفاظ از و  وابستا ررکیس  یک  نفزی،  لفاظ

 مرکّس مؤثر اس .  فمر  مزضزهی  ساآ   در و  وابستا

 نظرهای  مطالمد  با  بیهای   راریخ  و  سییییسیییتان  راریخ  در  فمر  سیییاآت ان  خماایسیییا ( در نزشیییتار1398)  نیاآلیر-

های و راریخ  ریخ بیاسیی  را در را  پیشییزندی و  مرکس  فمر  ی لا از  فمر  سییاآت ان انزاع  کاربرد  مختلف  دسییتزرنزیسییان

 اند.کردهسیستان بررسی

 بررسی بحث و 

  مف د خهلی  آیامسزر ،  الزار ، خهبدالرسیزل  ژیلبر  های خفارسیی با نام  های دسیتزرنزیسیاناندیشیادر ای  بخش،  ران و 

  خمهدی   دبیرمادم ،  خمف د  گیزی وانزری ،اح دی  خحسیی   آانلری ، نارر  خپرویز  باطنی ،  خمف درضییا  شییناس ،حق

امّا   شیزد؛میارائا  کری ی   خغالمفسیی   و  طباطبایی   خهالنالدی   زاده ،طبیس  خامید  فرشییدورد ، خآسیرو  مشیکزةالدینی ،

 گردد:ی  نان در مزرد ساآت ان فمر مشخ گیرپیش از پرداآت  با  ران ای  دستزرنزیسان، الزم اس  کا ابتدا مزضع

 ساختمان فعل از نگاه دستورنویسان



، از ی لا  نان  متتاوری در مزرد سیاآت ان فمر دارند. برآی ازدسیتزرنزیسیان سینتی و دسیتزرنزیسیان یدید نظرات 

های شیاآ  دسیتزر سینتی سیاآت ان فمر را با سیا بخش سیاده، پیشیزندی و مرکس راسیی   آانلری، با هنزان یکی از چهره

در   و  دهدمیان سیینتی، دیدگاه آانلری را گسییتر نزیسیی (. انزری نیز از دیگر دسییتزر176: 11377)آانلری،    اسیی کرده

  پیشیزندی   هایفمر  مرکس،  پیشیزندی،  دهد  ن را با سیاده،میت ان فمر ارائاگانا از سیاآبندی شیشگامی فرارر، راسیی 

نزیسیان  پزر از دیگر دسیتزر(. آیام23:  1386کند )انزری،    میشیخصیا راسیی  یک   ناگذر  هایفمر  فملی،  هایهبارت  مرکس،

 اس اآتا و رنها با مزضزع فمر مرکس اشاره کردهسنتی در کتاا آزیش با بفث ساآت ان فمر نسرد

وحیدیان  هنزان ماال؛  نیز را حدودی مشیابا نظرات دسیتزرنزیسیان سینتی اسی  با  نزیسیان یدید ران دسیتزراز دیگر سیز،  

با کامیار نیز کا رویکردی یدیدی با دسیتزر زبان فارسیی دارد، ه انند آانلری بر ای  باور اسی  کا فمر از نظر سیاآت ان  

ای مزارد نیز (. در پاره56: 1386کامیار،  )وحیدیان  شیزدمی)مرکس( راسیی   )سیاده(، پیشیزند و غیربسییم  سیا دسیتا بسییم

شیزد، برای رزضییب بیشیتر، فرشییدورد رنها قائر با دو نز  میرنزیسیان یدید مشیاهدهاآتالفاری نیر در ای  زمینا میان دسیتز

ا ه چنی  ارژنگ بر ای  باور اسی  ک (؛413: 1384)فرشییدورد،   )مرکس، غیرسیاده( اسی   )سیاده( و غیربسییم  فمر بسییم

 (.102: 1374شزد: ساده، پیشزندی، مرکس و گروهی )ارژنگ،  میساآت ان فمر با چهار بخش راسی 

ا اصیر  ک  گزنا نتیجا گرف رزان ای اسی ، میفمر صیزرت گرفتای کا در مزرد سیاآت ان  ابندیبا رزیا با ای  راسیی 

ها ماند و گاهی وق میبزدن  ن اسی ، حال اآتالفی کا باقیبزدن و مرکسبزدن، پیشیزندیدر سیاآت ان یک فمر بر سیاده

س اسیی  کا در اداما با  ن نزع نگاه  نان با سییاآت ان فمر مرک اسیی ؛رضییارا  ران دسییتزرنزیسییان شییده  نیز باهث

 شزد.میپرداآتا

 مرکب آراء دستورنویسان در مورد فعل

بندی ساآت ان فمر، اآتالفاری ویزد دارد و هرکدام از دستزرنزیسان  در مزرد ساآت ان فمر مرکس نیز ه انند راسی 

نزیسییان سیینتی،  ی از دسییتزردهند. از نگاه انزری با هنزان یکمیا بر درسییتی و صییف  نظر آزیش ارائادالیر آزیش ر

  شیزد، مینامیده  ه کرد  کا  سیاده  فمر  یک  با  نامندمی  یار  فمر  را  ن  کا  کل ا  یک   از  کا  هسیتند  هاییفمر  مرکس،  هایفمر

 یزن  حک   در(   رایش)  غیرصییرفی یزن(  کردن   رایش: )مانند.  رسییانندمی را  واحدی  ممنی  مج زع  در و  شییزندمیسییاآتا

 ای  نگاه  از نیز  فارسییی  ه کردهای  رری (. مه 25: 1386)انزری،   ندارد   ی لا  در نفزی  ناش  ورای  از و  اسیی   صییرفی

 حیلا  سیاآت ،  روان  سیاآت ،پراکنده:  سیازدمی مرکس  فمر  صیت ،  با  رنها سیاآت :  سیاآت   کردن،: از  هباررند دسیتزرنزیسیان

 امان  دادن،  گزاهی  دادن،  رضیییا:  دادن. دارند  را   کردنخ  کارکرد  دقیااً  مرکس،  فمر  در: ن زدن و  فرمزدن  نهادن،  سیییاآت ،

 . . . و  دادن  پند  دادن،

 و  اسی   صیت  یا  اسی  اول  کل ا.  اسی شیده  رشیکیر  مسیتار  کل ا  دو  از  کا اسی   خفملی  مرکس،  از نگاه آانلری نیز فمر

 واحدی  ممنی  کل ا  دو ای  مج زع  از.  دارد  نام   ه کردخ  و  شییزدمیصییرف کا  اسیی   فملی  دوم  کل ا.  شییزدن یصییرف

  ممنی   ه  با واژه  دو و  ندارد  مسییتالی  ممنی   ن یزان  از  یک  هر  ررکیس،  در زیرا  ؛ سییاآت  آراا: خمانند  شییزد؛میدریاف 

  ه کرد   ویژگی.  دارد ویزد  یداگانا  واژگانی واحد  دو  ن،  در  زیرا  نیسی ،  مرکس  فمر   سیاآت   دیزارخ  اما  سیاآتند؛  واحدی



 با  صیرفی  یزن  هنزان با  رنها  یا  کندمی  پیدا ثانزیا  ممنی  یا  دهدیمدسی   از را  آزد  اصیلی  ممنی  ررکیس،  در  کا  اسی  ای 

  برکنیدن، دل  درکشیییییدن،دَم:  دانیدمی  یزئیسیییا  را  مرکیس  افمیال  برآی  البتیا وی  (.177:  1377  ،)آیانلری   یید می  کیار

ای   اسیی .برزدن. با دیگر سییخ ، فمر مرکس پیشییزندی را نیز در زمرة فمر مرکس  وردهبانگ   دردادن،ر  سییربر وردن،

 با  بسییم  فمر  از  متشیکر اسی   فملی: مرکس  فمرخ یز پیرامزن فمر مرکس ویزد دارد. در نظر ویپزر نرویکرد در نگاه آیام

  در : مانند.  متهزم  یک   دارای  لتظ  دو  از  متشیکر اسی   فملی دیگر  هبارت با و  پسیزند  حک   در  فملی با  اسی  از  یا  پیشیزند  یک 

 (.69: 1389پزر،  )آیام   برآاس   رف ،

زیرا انزری   آت ان فمر مرکس اآتالف ویزد دارد؛میان دسیتزرنزیسیان سینتی در مزرد سیادهد کا  میای  رویکرد نشیان

های پیشییزند را در زمرة طزر کلی ه د فمرپزر باامّا آیام  داند؛یزن ممنادار می  و حتی آانلری ررکیس فمر مرکس را از دو

 کند( منافات دارد.نای واحدی را الاا میبا رمریف فمر مرکس )ررکیس دو بخش ممنادار کا مماس  کا  فمر مرکس  ورده

دهد، رویکرد وی نیز با رویکرد آانلری میات بیشیتر در مزرد فمر مرکس ارائاالزار از دسیتزرنزیسیان یدید رزضییف  ژیلبر

 یزن  در  اصیلی  ممنی مرکس  افمال  خدر  و انزری ه سیان اسی  و را حدودی رک یر دیدگاه  نان اسی ، او بر ای  باور اسی  کا

 از  را آزد  اصییلی  ممنی  ک   و بیش  کا  فمر  ه دة  ناش و اسیی   گریلزه(  …قید  صییت ،  اسیی ،:  ن  هام  ممنای با)  یاسیی 

  کار  با  مرکس  فمر سیاآت   در  کا  ایسیاده  هایفمر. اسی   اسی   یک  اسیاس بر  فملی ماهی   با  هبارری  سیاآت   داده،دسی 

  ،  دادنخ  میاننید  ررمل زس  متهزم  بیا  هیاییفمیر  ییا   شیییدنخ  ، کردنخ  میاننید  هسیییتنید  انتزاهی  ممنی  بیا  هیاییفمیر  ییا  رونیدمی

  گرایشیی   و  دهندمیدسی  از  را آزد  ممنایی  مفتزای از  بخشیی  ررکیبی  حال   در  دوم  دسیتد.  آزردنخ  ، گرفت خ  ، زدنخ

  یانشییی   اغلس  اول  دسییتد و  دوم  دسییتد  ه چنی   ؛بیابند  فملی  اشییتاا   سییادة ابزار  ه چزن  ه لکردی  کا  ابندیمی  بدان

 (.37: 1393)الزار،    کردن  فریاد:  زدن  شزند. ه انند فریادمی  یکدیگر

 مرکس  افمالخ اسی :های مرکس را با دو گروه راسیی  ن زدهفمر  افزون برای ، دبیرمادم از دیگر دسیتزرنزیسیان یدید،  

:  ک کی   فمر و  صیت خ  چنینی دارد:سیاآت انی ای  ،  از نگاه وی  ررکیبی  مرکس  افمال  . انضی امی  مرکس  افمالخ و   ررکیبی

  اس    فروریخت .: فمر  و  قید.   مدن  دنیا با:  فمر و  ایاضافا حرف گروه.  کردن  رهدید:  فمر و  اسی   شیدن.  دلخزر  بزدن،  دلخزر

های مرکس انضیییامی بر ای  باور اسییی  کا  در مزرد  فمیر  دبیرمایدم  شیییدن.کشیییتیا:  سیییازمجهزل  ک کی  فمیر  و  متمزل

  اثبات  برای  اسییتدالل  چند و اسیی   انضیی امی  مرکس  فمر   دادن  غذاخ و   غذاآزردنخ  ، پخت   غذاخ  مانند  هاییخزنجیره

.  ۳   را  سیییبزی  ه  و  پخت   غذا  ه   م خ*  مانند  ایی لا بزدن  نادسیییتزری. ۲ را  نشیییانا  حذف. ۱:  دهدمیارائا  انضییی ام

  ماهی   هلیخ  ی لا بزدن  نادسیتزری. ۴   دادم گربا با  ه   را  ن از  ک ی  و  آزردم  غذا  دیشیس  م خ*  ی لا بزدن  نادسیتزری

  در .  ن منضی   ممادل و  غیرمنضی   سیاآ  بی   کاربردشیناآتی و  کالمی  و  ممنایی  رتاوت. ۵.   گذاشی  حزض  رزی و  گرف 

  فمر  و  متمزل  مج زها  مزارد، برآی  در  ه چنی   ؛ممرفا  اسی  نا  اسی ،  ین   اسی   واقع  در  متمزل  انضی امی،  هایسیاآ 

 (.28-27: 1384)دبیرمادم،  انداآت  بچاخ ، آزردنشیرینیخ ، دادن زهر: خاس  اصطالحی  ممنای  دارای

کند ولی در بیان نظر زاده هر چند در ظاهر ه ان رمریف دسیتزرنزیسیان سینتی را در مزرد فمر مرکس رکرار میطبیس

کند. وی بر ای  باور اسی  کا مین سینتی مشیخ وی را با دسیتزرنزیسیا  کند کا رتاوت دیدگاهمیرهآزیش با مزاردی اشیا



. اسیی   کل ا  دو  ن  مصییدر  فملی اسیی  کامرکس، خ  پیزند میان ایزای فمر مرکس، پیزندی نفزی نیسیی  از نگاه وی فمر

  کردن،  رایش:  مانند  دارد؛  نام   ه کردخ اسی   بسییم  فملی  کا  دوم  کل د و   ه راهخ اسی   صیت   یا اسی   کا  کل د نخسی 

 وابسیتد  یا  مت   و  نیسی  نفزی رابطد  ه کرد و ه راه بی   رابطد. …  و  کردن  ک ک   زدن، حرف  زدن،  صیدا  کردن،  رف ر

 ه   با  ه کرد و  ه راه و  گیردمیشیییکر  ه کرد و  ه راه مج زع  اسیییاس بر  مرکس  فمر نفزی  ظرفی .  نیسیییتند  یکیدیگر

  ییک   زدنحرفخ  مرکیس  فمیر  و  مسیییتای   متمزل  ییک    زدن  صیییداخ  مرکیس  فمیر  ماالً  گیرنید؛می  را  آزد  نفزی  هیایمت  

  ه کرد  اسیاس بر  ظرفیتشیان  اگر  کا چرا اسی   پیشیی  سیخ   رأیید  در ن زنا ای   و  گیردمی  یی   باخ  ایاضیافا حرف  متمزل

  ،  کردن  الغرخ  ، کردنچیا خ  ه چزن  هیاییفمیر  زاده،  طبییس  نظر بیا.  (38: 1385زاده،  )طبییس  گرفتنیدمی  واحید  مت    بزد،

  اسییینادی   هایزنجیره روی  از  کا  اندسیییببی  هایسیییاآت ان  بلکا  نیسیییتند  مرکس  فمر   کردن  زیباخ و   کردن  زشییی خ

  رایش. خشیزدن یربدیر   بزدنخ با   کردنخ  گاههیچ  مرکس  افمال  در. اندشیدهسیاآتا  بزدن  یا  شیدن  ربطی  فمر+مسیندخ

  امیا   کرد؛ربیدییر   بزد   رایش  دآترخ  ی لید  بیا  را   کرد رایش  را  دآتر  اوخ  ی لید  رزانن ی  چزن  اسییی   مرکیس  فمیر   کردن

 .)ه ان(  کردربدیر  بزد  زیبا  دآترخی لد با  را   کرد  زیبا  را  دآتر اوخی لد   رزانمی  زیرا نیس   مرکس  فمر   کردن  زیباخ

های  قاهدههای و ای اسی  و پیچیدگینزیسیان یدید با فمر مرکس، نگاه بسییار سیادهاز دسیتزرارژنگ    نگاه غالمرضیا

.  اسی شیده  رشیکیر  صیت   یا  هام  اسی   یک   و(  ه کرد)ک کی  فمر  یک   از مرکس  فمر  وی،  نظرات پیشیی  را ندارد. در رویکرد

  قید   یا  فمر  مت    یا  متمزل شیزند،ررکیس  ک کی  فمر با  کا ن از  قبر  روندمی  کار با  مرکس  فمر  سیاآت ان  در  کا  هاییاسی 

 او مانند با انداآ ؛  فاصییلا  فمر با  هااسیی    ن بی   حتی  ،در ورد  صییزرت  ه ان با را  ها ن ه   باز  رزانمی و اندبزده  فمر

 یک کل ا یک  مانند  و  یابندمی ایرازه  ممنی  ه  روی اسیی ی یزن  با  ه کرد  .زدند  کتکش  زدند، او با  متصییلی  کتک :  زدندکتک 

 (.54: 1374گیرند )ارژنگ، می رکیا

پردازد. وی رمبیر رر با  ن میه انند ارژنگ اسی  با ای  رتاوت کا وی با صیزرت متصیرگیزی نیز   اح دی  نظر حسی 

  خفمر :  نزیسدوی در ای  زمینا میبرد. میفملیار  نامخ  کند و از  ن با هنزان اصیطال دیگری را وارد رمریف فمر مرکس می

 از  را مرکس  فمر  اقسیام  .شیزدمینامیده  فملیار  کا  دیگری یزن  یا  فمر ب   یا  صیت   یا  اسی  و  ه کرد  از اسی   متشیکر  مرکس

 :ن شر  اس وبد  فملیار  حیث

  +  مضیارع ب . ۴  آزردنشیکسی :  ه کرد+ماضیی ب . ۳  کردن هزیز:  ه کرد  +  صیت . ۲  کردنلطف:  ه کرد+اسی  .۱

    اسیتیدن خ  ماضیی  نتی. ۶  کردن  وگزگت :  ه کرد  +  گزناگزن  هایصیزرت با مضیارع  ب +ماضیی ب . ۵  کردن  گذر:  ه کرد

.  ۹  کردنگریان:  ه کرد  +  فاهلی  صیت . ۸  کردنگشیزده:  ه کرد  +  متمزلی  صیت . ۷  گرداندن نیسی :  ه کرد  +  (صیت )=

.  ۱۱(  دادم  زندگانی را رز  م )  دادن  زندگانی:  ه کرد  +  یایی  مشیتق مصیدر  حاصیر. ۱۰ کردنآزاهش:  ه کرد  +  مصیدر  اسی 

 (.870  -869: 1384گیزی،  )اح دی  کردننشی  :  ه کرد  +  دیگر گزناگزن  مشتاات. ۱۲  کردن  دیدن:  ه کرد  +  مصدر

ون بر  قائر با دو نزع فمر بزد، بسییم و غیربسییم. وی افز  -  شیدگزنا در سیاآت ان فمر اشیارهه ان  -فرشییدورد  آسیرو

های پیشییزندی را نیز ذکر کرده و ممتاد  مج زهد غیر بسیییم، فمردر زیر  گیزی را  ورده،کا ر ام رویکردهای اح دی ن



)هبیارات کنیایی( را در زیرگروه فمیر مرکیس ذکر    . افزون برای ، هبیارات فملیهیا ه  مرکیس هسیییتنیداسییی  کیا ای  فمیر

 (. 413 و414برای رزضیب بیشتر نگاه شزد با صتفات  )اس   کرده

ای کا با در ی لارنزیسیان دارد، وی ممتاد اسی  کا سیاآت ان هر فمر  رویکرد متتاوری با دیگر دسیتز  کامیاروحیدیان

های کنایی را های پیشیزندی و هبارتد. افزون برای ، وی نیز با مانند فرشییدورد، فمرشیزمیکار برده آزاهدشید، مشیخ 

  ن با  و  بیاید  مسیتار  رکزاژ  چند  یا  یک   پیشیزندی  یا  سیاده  فمر  از  پیش  اگر  گزید کااسی  و میدر زمرة افمال مرکس  ورده

نزیسیان نیسی  سیخ  مابزل دسیتزرالبتا ای   (؛  76:  1379کامیار،  )وحیدیان  اسی  مرکس  فمر  حاصیر،  کل د شیزد،  ررکیس

کردن   خکزشییش  . با هنزان ماال در ررکیسشییزدرزاند منجر با سییاآ  فمر مرکس زیرا گاهی اوقات ی ع دو یزن ن ی

 کزشیشخ  ؛ بیاور  را  کتاب خ  ه انند  ، بک  را  کزشیشی خ  ؛ بیاور  کتابیخ  ه انند  ، بک   کزشیشیی. خاسی   متمزل   کزشیشخ

 .اندمرکس  فمر  ه   کنایی  هایهبارت.  بیاور  کتااخ  ه انند  ، ک 

 نتیجه

داد کا ه د  نان بر ویزد فمر ه کرد در سیاآت ان فمر  ر مرکس در  ثار دسیتزرنزیسیان نشیانبررسیی سیاآت ان فم

کنند  میز اصیطالحی با نام فملیار اسیتتادهاسی ، صیت  و قید اذهان دارند، گروه دیگری در ای  میان امرکس و ررکیس  ن با  

ای از مزارد نیز اآتالفاری میان ای  دسیتزر نزیسیان ویزد دارد.  امّا در پارهکیس فمر ه کرد با اسی ، صیت  و قید؛  در کنار رر

اند. افزون برای ،  های مرکس  وردهرا در زیر مج زهد فمر  بمضیییی از دسیییتزرنزیسیییان، افمال پیشیییزندی و هبارات کنایی

 دانند. رنها راه رشخی   ن را در ساآتار نفزی ی لا می  دن فمر مرکس هستند ودستزرنزیسان دیگری نیز منکر صرفی بز

دسیتزرنزیسیان یدید  نزیسیان یدید و قدی  ویزد دارد، ای  اسی  کا  اآتالفی کا را حدودی میان دسیتزر نکتد دیگر

  حاصیر،   کل د  شیزد،  ررکیس  ن  با و  بیاید  مسیتار  رکزاژ  چند یا  یک   پیشیزندی  یا  سیاده  فمر  از  پیش  ممتاد هسیتند کا اگر

در حالی کا دسیتزرنزیسیان قدی  برای  باور هسیتند کا ررکیس دو یزن گاهی اوقات منجر با سیاآ  فمر   اسی ؛  مرکس  فمر

 شزد.مرکس ن ی
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