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چکيده

مقولۀ دستوري مصدر در زبان فارسي ،ازجمله مووهو ههایي اسهت

ک باید بيشتر دربارهاش تأمل و تحقيه کهرد .در دسهتورهاي سهيتي،
مصدر هم اسم معرفي شده است وهم فعهل ،و در بررسهيههاي اخيهر

نيز ب صورتي عمي ب این مووهو نررداخته انهد .بهراسها

گهرای

غالب در زبان فارسي ،مصدر ،نوعي اسم است؛ اما شهواهدي نيهز در
زبان فارسي وجود دارند ک فعليبهودن ففعهلگونه بهودن مصهدر را
اثبات ميکييد .مصدرهاي فارسي ،قابليت مجهولشدن ،سببيشدن و
نيز ميفيشدن مانيد فعلهاي زماندار را دارند .درمقابل شواهد دالّبهر

فعليبودن مصدر ،برخهي شهواهد نيهز بيهان ر اسهمبهودن مصهدرههاي

فارسياند ک بررسي بيشتر دربارۀ این مسئل را الزام ميکييد .در ایهن
مقال  ،ویژگيهاي فعلي مصدر را بررسي کرده و وهرورت پهژوه

 .5استادیار و عضو هيأتعلمي گروه زبانشياسي مجتمع آموزش عالي جهرم a.mosaffa.jahromi@gmail.com
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عمي تر را دربارۀ ویژگيهاي اسمي ایهن سهازه ،بهراي محققهان بيهان
کردهایم .رهیافت این مقال  ،ن اه زایشي ب مقول هاي دستوري است.

واژههاي کليددي :مصهدر ،مجههول ،سهببي ،مشرصه ر ،وهمير
انتزاعي ،نق

تتا.

 .1مقدمه
تقسيمکردن واژهها ب مقول هاي گوناگون ،از قدیميترین یافت ها درحوزۀ زبانشاسي اسهت
و پيشييۀ آن ،ب تراخت 5بازميگردد فرابييز 90 :5090 ،5؛ باوجهود ایهن ،تعيهين مقوله هها در

زبانها همچيان چال بران يز ب نظر ميرسد و از این ميان ،مقولۀ دسهتوري مصهدر در زبهان
فارسي و شواهد زباني آن ،چال بران يز است .مصدر یکي از عياصر دسهتوري بسهيار فعهال
در زبان فارسي است و در شواهد زباني فارسي ،به برخهي ابعهاد آن ،چيهدان تهوجهي نشهده
است .ن اههاي متفاوت در دستورهاي فارسي ،از دستورهاي سيتي تها دسهتورهاي جدیهدتر،
این مووو را بيشتر نمایان ميکيد .در دستورهاي سيتي ،ن اهي اجمها یافته دربهارۀ مقولهۀ
دستوري مصدر دیده نميشود .در برخي دستورها مانيد انهوري و احمهدي گيهوي ف، 5931
مصدر ،اسم معرفي شده و در برخي دی ر ،فعل دانست شده است فر.ک .شریعت. 5961 ،
در پژوه هاي جدیدتر دربارۀ مصدر ،ایهن مقولهۀ دسهتوري ،اسهم شهمرده شهده اسهت
فر.ک .درزي . 5991 ،ن اهي ب تحليلهاي انجامشده دربارۀ مصدر در متون ،چيد نکته را
بدین شرح روشن ميکيد :مقولۀ دستوري مصدر چيدان موردتوجه قهرار ن رفته اسهت؛ در
دیدگاههاي موجود دربارۀ مصدر ،تفاوت وجود دارد؛ در بيشهتر تحليهلهها دربهارۀ مصهدر،
شواهد تجربي و نظري کافي ب دست داده نشده است؛ ب ویژه در تحليهلههاي اخيهر ،مصهدر
اسم دانست شده است.
درمقابل دیدگاه کساني ک مصدر را اسم دانست اند ،شواهد تجربي و نظرياي فراوان را
مبييبر فعليبودن مصدر ميتوان ب دست داد؛ البت شواهد تجربي مبييبر اسمبودن مصدر نيز
1. Thrax
2. Robins
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در زبان فارسي موجود است؛ ولي شواهد تجربي زیادي نيز فعليبودن ایهن مقولهۀ دسهتوري
را تأیيد ميکييد و ب ویژه ،بحث مصدر در ن اه زایشي ،درخور توج فراوان است .تها آنجها
ک ن ارنده اطال دارد ،تهاکيون ،مصهدر و مقولهۀ دسهتوري آن ،براسها

نظریه اي خها

تحليل نشده است .مقول هاي دستوري در ن اه زایشي ،مرزهایي روشهن دارنهد و نمهيتهوان
مقولۀ مصدر را ب دليل ویژگيهاي دوگانۀ آن ،متعل به ههردو مقولهۀ اسهم و فعهل دانسهت.
اگر مصدر را اسم بدانيم ،در ن اه زایشي ،این عيصهر دی هر نمهيتوانهد فعلهي باشهد و از آن
سوي ،اگر فعلي باشد ،نميتوان آن را اسم ب شهمار آورد .بها توجه به ایيکه ن هاه رهیافهت
دستور زایشي براي مقول هاي دستوري ،مرزهایي کامالً متمایز قائهل اسهت ،بایهد ن هاهي را
براسا

شواهد زبان فارسي درقالهب دسهتور زایشهي و مقولهۀ مصهدر به دسهت داد .دسهتور

زایشي و نظری هاي مرتبط بها آن مانيهد نظریهۀ نقه ههاي تتها ،نظریهۀ ایکه

تيهره و نظریهۀ

مرجعگزیيي ،همراه دی ر شواهد ساختواژي و معيایي ،شواهدي قهوي بهراي فعلهيبهودن
مصدرهاي فارسي ب دست دادهاند .در این مقال نيز کوشيدهایم شواهد فعليبهودن مصهدر را
در زبان فارسي بررسي کييم .بيشتر بررسيها در این پژوه  ،درقالب نظریۀ زایشي صهورت
گرفت اند و درعين حال ،از شواهد ساختواژي نيز استفاده شده اسهت .علهت به کهارگيهري
شواهد غيرزایشي در تحقي  ،آن اسهت که مقولهۀ دسهتوري مصهدر و معرفهي آن به عيهوان
مقول اي فعلي ،چيدان موردتوج نبوده است .در این مقال  ،شواهدي را نيهز ککهر کهردهایهم
ک اسمبودن مصدرهاي فارسي را تأیيد ميکييد؛ همچيين مصدر را به عيهوان اسهم ،به مثابهۀ
سؤالي قابل بررسي بيشتر در رهیافت زایشي مطرح کردهایم .از آنجا ک ن اههاي امروزي از
دستورهاي سيتي برآمدهاند ،مصدر را در ن اه سيتي نيز بررسي خواهيم کرد.
 .2مصدر در دستور سنتی و آثار متأخر

در دستورهاي سهيتي ،از دیربهاز ،به مصهدر و مقولهۀ دسهتوري آن توجه شهده اسهت؛ ولهي
نميتوان ن اهي اجما یافت و مبييبر مقولۀ دستوري مصدر را در دستورسيتي یافت .زوایاي
دید موجود در دستورها را دربارۀ مصدر مي توان در س رهیافهت خالصه کهرد :در برخهي
دستورها ،مصدر ،اسم معرفي شده است ،در برخي دی ر ،فعل و در برخي نيز هردو .انهوري
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و احمدي گيوي ف 591 :5931معتقدند« :دربر

اسم باید نهامي از مصهدر بهرد؛ زیهرا بهاایيکه

مفهوم اصلي فعل در آن ،ميدرج است ،ب علت نداشتن زمان و شرص ،اسم است؛ ن فعهل» .مصدر
ب عيوان اسم ،درمقابل ن اههاي کیهل قهرار دارد که آن را فعهل معرفهي کهردهانهد .شهریعت
ف 09 :5961معتقد است« :اما مصدر ازنظر معيي ،فعلي اسهت بهدون زمهان و شهرص فدر قسهمت

تعریف فعل ،در این باره ،بازهم بحث خواهيم کرد ؛ یعيي فهر ميهان "رفهتن" بها "رفهتم" در ایهن

است ک "رفتم" فعل ماوي ساده ...است...؛ اما "رفتن" ن مربوط ب زمان معيّن اسهت ونه شهرص

معيّن .»...قریب و دی ران ف 599 :5911هم گفت اند« :مصدر ازبراي بيان حدوث فعل است که

ب فاعل ،ميسوب باشد .»...باطيي ف 599 :5919هم ک از دستورنویسان اخير ب شهمار مهيرود،

گفت است« :مصدرهاي فارسي ميتوانيد ب عيوان گروهههاي فعلهي نهاخودایسهتا 5درجای هاه اسهياد

قرارگيرند» .باطيي مثال زیر را براي توويح فعل ناخودایستا ککر کرده است:
[ 9در این وقت شب ،او را از خواب بيدارکردن] ،دور از انصاف است.
از این ن اه باطيي ميتوان فعلهيبهودن مصهدرهاي فارسهي را دریافهت .در نظریه اي که
باطيي براسا

آن است ،اسياد ،جای اه عملکرد گروه فعلي است؛ بيابراین ،فعهل مهيتوانهد

در جای اه اسياد قرار گيرد؛ ن اسم.
درمقابل ن اههاي یادشده ،رهیافت سومي را هم ميتوان در دستورهاي سهيتي یافهت .در
برخي دستورهاي سيتي ،مصهدر ،فعلهي اسهمگونه دانسهت شهده اسهت .ایهن رهیافهت را که
امروزه ،در ن اههاي زبانشياختي نيز ب طور وميي وجود دارد ،مهيتهوان در کتهاب کسهاني
همچون شفایي ف 599 :5969یافت .ازدیدگاه شهفایي« ،مصهدرها ازلحها معيهي ،نمهودار نهام
عمل ،حرکت ،حالت و پروس ميباشيد و بيابراین ،درعين وابست ي ب سيستم افعال ،ارتبهاط بسهيار
نزدیکي نيز با اسامي دارند .خصوصيات نحوي آنها نيز در رابط با همين دو ویژگي معيایي فاسم و

فعل مشرص ميگردد.»...
درمقابل ن اهههاي سهيتي بها  ،درزي ف 550 :5991که دیهدگاه

ازجمله ن هاهههاي

زبانشياختي جدید به شهمار مهيرود ،معتقهد اسهت سهاختههاي مصهدري درواقهع ،گهروه

1. Non-Finite
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اسمياند؛ ن فرافکيي از مقول هاي دستوري دی ر .وي درعين حال ،اسهمبهودن مصهدر را بها
توج ب نظریۀ حاکميت و مرجعگزیيي ،مشکلآفرین دانست و نوشت است:
هدف از بررسي ساخت مصدري ،آن است ک نشان دهيم مقولۀ صورت مصهدري در
زبان فارسي ،فرافکيي از هسهتۀ اسهمي اسهت .اگهر ایهن نظهر در ن هاه نرسهت ،چيهدان
بحثان يز نمينماید ،قراردادن آن در چهارچوب نظریۀ حاکميهت و مرجهعگزیيهي ،و
وجود مقولۀ ومير مستتر ف PROدر زباني ک همهۀ جمهالت آن ،خهودایستاسهت ،به

اهميت نظري طرح مقولۀ نحوي صورتهاي مصدري در فارسهي مهي افزایهد فدرزي،
. 559 :5991
تقابل ن اههاي یادشده ،بيان ر آن است ک

زم است دربارۀ مصدر و اسم یا فعهلبهودن

آن ،بررسياي عمي صورت گيرد ک البت تاکيون ،در زبان فارسي انجام نشده است.
 .3مصدر و مجهول

یکي از مالکهایي ک ميتوان براي بررسي رفتار فعلگونۀ مصدر در زبان فارسي ب دسهت

داد ،قابليت مجهولشدن مصدرهاي فارسي اسهت .اگهر مصهدرهاي فارسهي از فعهل متعهدي
گرفت شده باشيد ،ميتوان آنها را ب صورت مجهول درآورد .چيد مثال:
شکستن فشکست شدن

پرتن فپرت شدن

آوردن فآوردهشدن

دیدن فدیدهشدن

درمقابل ،مصدرهایي را ک از فعل زم گرفت شهدهانهد ،نمهيتهوان به صهورت مجههول
درآورد؛ زیرا فعلهاي زم ،مفعول نميپذیرند .چيد مثال:
بازيکردن ف*بازيشدن

سعيکردن ف*سعيشدن

دعاکردن ف*دعاشدن

آمدن ف*آمدهشدن

دویدن ف*دویدهشدن

خوابيدن ف*خوابيدهشدن

در مثالهاي با  ،محدودیت حاکم بر واژهسازي ،توجيه پهذیر نيسهت .اگهر مصهدرهاي
فارسي اسم باشيد .در زبان فارسي ،تيها فعل مهيتوانهد شهکل مجههول داشهت باشهد .امکهان
مجهولشدن فعل و نيز امکان ساخت سببي براي مصدر -ک در قسمت بعد ،ب آن خهواهيم
پرداخت -فعليبودن مقولۀ دستوري مصدر را بي از پي

نشان ميدهد.
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 .4ساخت سببی و مصدر

در زبان فارسي ،تکواژ سببي ب فعل مهيچسهبد؛ بهدین ترتيهب ،در زبهان فارسهي مهيتهوان
مصدر سببي داشت و معياي اینگون مصدرها نيز سببي است .مثال:
خواباندن فاز خوابيدن

کشاندن فاز کشيدن

یکي از ویژگيهاي سببيشدن فعلها ،افزای

پراندن فاز پریدن

دواندن فاز دویدن

ظرفيت آنهاست و در این حالت ،نقه

تتا نيز تغيير ميکيد؛ البت این مووو  ،دور از انتظار نيست و ميتوان نقه

تتاههاي یکسهان

را براي مصدر و جمل هاي زماندار مهرتبط بها آنهها در نمونه ههاي زیهر یافهت .علهت ایهن
موازن  ،آن است ک اسمهاي مورداستفاده با مصدر ،قسمتي از ساخت موووعي هسهتيد؛ به
عبارت دی ر ،اینگون اسمها در جای اههایي قرار دارند که نقه
تغيير نق

تتها دریافهت مهيکييهد.

تتا یکي از ویژگيهاي فعليبودن مصدرهاست .مثال:
تتاي اسب ،کيش ر اسهت  /اسهب مهيدود فنقه

دویدن اسب فنق

تتهاي اسهب ،کيشه ر

است .
تتاي اسب ،کي گير است  /حسن اسب را ميدوانَد فنق

دواندن اسب فنق

تتاي اسهب،

کي گير است .
 .5مصدر و منفی

مصدرهاي فارسي را ميتوان ميفي کرد و شيوۀ ميفيشدن آنها مانيد ميفهيشهدن فعهلههاي

زماندار است؛ درحالي ک همۀ اسهمههاي فارسهي ،قابليهت ميفهيشهدن ندارنهد .درصهورت
داشتن صورت ميفي ،براي آنها ،تکواژهایي متفاوت ب کار ميرود و احتما ً معيا یا مقولۀ
آنان هم تغيير ميکيد .مثال:
رفتن /نرفتن

دیدهشدن /دیدهنشدن

ادب /بيادب کافي /ناکافي

خوراندن /نروراندن
5

اسکالي  5ف 5099تفاوت ميان ساختواژۀ نحو -حاکم و سهاختواژۀ واژگهان -مبيها

5

را شامل موارد زیر دانسهت اسهت :زایهابهودن؛ پهي بييهيپهذیري بهرونداد؛ دروندادشهمردن
1. Scalise
2. Syntactically Governed Morphology
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سازههاي نحوي؛ اجزا کلم ساخت شهده ارتبهاطههاي نحهوي را نشهان مهيدهيهد و از اصهول

خوشساختي نحوي پيروي ميکييد فاسريسر . 5003 ،5در مصدرهاي فارسهي ،ویژگهيههاي
یادشده ،آشکارا دیده ميشود .از همۀ فعلهاي فارسي ميتوان مصدر سهاخت و بهرونداد و

معياي آنها ،قابل پي بييي است؛ بدون ایيک ب ویژگي ميحصربه فهرد ميجهر شهود .از همهۀ
مصدرهاي متعدي فارسي ميتوان مجهول ساخت و محدودیت حاکمبر سببيسازي مصدر،
درست همان محدودیت حاکمبر فعلهاي زماندار در زبان فارسي است.
 .6نقشهاي تتا

در نظریۀ نقه ههاي تتها ،به ارتبهاط ميهان سهاختههاي نحهوي از یهک طهرف و تتهاگزیيي
تتهایي که به سهازهههاي درون  VPداده

مووو ها از طرف دی ر پرداخت ميشهود .نقه
ميشود ،نق

درونۀ تتا 9ناميده ميشود و نق

تتایي ک ب فاعل داده ميشهود ،نقه

برونهۀ

تتا 1نام دارد فکاليکوور . 55 :5003 ،1چامسهکي 6ف 91 :5095جای هاهههایي را ککهر کهرده
است ک در ساخت ميطقي ،نق

تتا دریافت ميکييد .صرفنظر از اصهطالحات رایه ،،ههر

جای اهي ک زیرمقول هاي واژگاني را برآورده کيد ،جای اه نق
نظریۀ ایک

تتا هستيد؛ عالوهبر آن ،نق

تيره ،متممها جای اه نق

تتا به شهمار مهيرود .در
تتا ميتواند ب جای هاه

فاعل ،اعمّاز  NPیا  Sنيز داده شود ک با زیرمقولۀ هستۀ واژگاني ،مرتبط نيست.
اگر اسم بعداز مصدر بياید ،نق

تتا دریافت ميکيد و ایهن نقه

آن ،بها ظرفيهت فعهل،

مرتبط است .اگر فعل ،یکظرفيتي باشد ،اسم بعداز مصدر ،فاعل است و در جملۀ زمهاندار
مرتبط با آن نيز چيين حالتي دیده ميشود .مثال:
بازيکردن مييا ف«مييا» فاعل و نق

تتاي آن ،کيش ر

مييا بازي ميکيد ف«مييا» فاعل جمل و نق

تتاي آن ،کيش ر
1. Lexical Morphology
2. Spencer
3. Internal Theta Role
4. External Theta Role
5. Peter W. Culicover
6. Noam Chomsky

 / 170نگاه زایشی به مقولۀ دستوري مصدر در زبان فارسي (رهيافتها و راهحلها)

دربارۀ فعلهاي دوظرفيتي ،مفعول فمحمول داخلي بعداز مصدر آورده ميشود .مثال:
آفریدن زمين ف«زمين» مفعول و نق

تتا کي گير

خدا زمين را آفرید ف«زمين» مفعول و نق

تتا کي گير

در متون زایشي ،از نظریۀ تتا براي نشاندادن فعل و معياي محمولهاي آن اسهتفاده شهده
است.
 .7مقولۀ دستوري مصدر در رهیافت حاکميت و مرجعگزینی

نو ن اه چامسکي ف 5039ب مقول هاي دستوري نيهز بها مووهو مقولهۀ دسهتوري مصهدر،
مرتبط است .چامسکي مقول هاي دستوري اسم ،فعل ،صفت و حهرفاوهاف را ازنهو اوليه
ندانست و آنها را ب مشرصه ههایي شکسهت اسهت .مقوله ههاي دسهتوري از مشرصه ههایي
دوارزشي بدین شرح تشکيل شدهاند ]+/-N[ :یعيي اسمي و غيراسمي؛ [ ]+/-Vیعيهي فعلهي
و غيرفعلي .این مشرص ها چهار مقولۀ زیرا را ب دست مي دهيد:
فاسم

[]+N, -V

ففعل

[]-N, +V

فحرفاواف

[]-N, -V

فصفت

[]+N, +V

در رهیافت زایشي ،مقول هاي دستوري ،کامالً از یکدی ر متمایزند و نميتوان مقوله اي
داشت ک مثالً هم اسم باشد وهم فعل .با توج ب این نکتۀ اساسي نميتوان مقولهۀ دسهتوري
مصدر را هم فعل وهم اسم معرفي کرد؛ زیرا مصدر یا فعل است ویا اسم .با توج ب شواهد
ککرشده در این پژوه  ،مقولۀ دستوري مصدر ،فعل معرفي شده است؛ بيابراین ،مصدر در
ردهبيدي تقسيمات زایشي ،تيها داراي ویژگهي [ ]-N, +Vاسهت .تقسهيمبيهدي بها دربهارۀ
مقول هاي دستوري و شکستن آنها درقالب مشرص هاي [ ]+/- Nو [ ]+/- Vدر ميابع اخير
مانيد استول 5ف ، 5095فوکوي و اسريز 5ف 5096و ابيي 9ف 5093هم دیده ميشهود .فوکهوي

1. Stowell
2. Fukui and Speas
3. Abney
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نظام مشرص هاي چامسکي را از مقول هاي واژگاني ،ب مقوله ههاي کهارکردي تعمهيم داده

است .بيکر 5ف 55 :5999نيز مقول هاي واژگاني را درقالب زایشي بررسي کرده و نظهام زیهر
را ب دست داده است ک کمي با چامسکي متفاوت است:

اسم داراي مشرصۀ [ ]+Nاست فدر این صورت ،اسم ،ارجا دارد .

فعل داراي مشرصۀ [ ]+Vاست فمهمترین مشرصۀ فعل ،داشتن مشرص ر 5است .
صفت داراي مشرصۀ [ ]–N, -Vاست.

حرفاواف قسمتي از نظامي دی ر فکارکردي است.

بيکر 9ف 59 :5999مهمترین ویژگي تعيينکييهدۀ فعهلبهودن را داشهتن مشرصه ر بهراي

یک مقول دانست است .جکيدف ف 5033نيز فعل را با مشرصۀ [فاعل ]+ 1تعيين کرده است
فر.ک .بيکر . 01 :5999 ،در نظری هاي زایشي ،جای اه ] [SPEC VPجای اه توليد فاعهل
است و براسا

بيکر ف ، 99 :5999داشتن فاعل ،ویژگهياي مههم درتعيهين فعهلبهودن یهک

مقول است .امکان گرفتن فاعل ،از ویژگيهاي فعلي مصدرهاي فارسي ب شمار ميرود.
 .8مقولۀ دستوري مصدر ازنگاه کارکردگرایی
براسا

1

نظر بيکر ف ، 95 :5999ایدۀ کلي کارکردگرایان این اسهت که فعهلهها واژهههایي

بيههان ر حههوادث 6هسههتيد .حههوادث بهها چيزهههایي 3ک ه اسههمههها بيههان ر آنههها هسههتيد و نيههز
ویژگيهایي 9ک صفتها از آنهها سهرن مهيگویيهد ،از ایهن نظهر متفهاوتانهد که مفههوم

مدتزمان 0را در خود دارند .حوادث معمهو ً مهدتي طهول مهيکشهيد و ناپدیهد مهيشهوند؛

درمقابل ،اشيا و ویژگيهایي ک در زمان ،ثابت ميمانيد ،ایهنگونه نيسهتيد .فعهل چيهانکه

1. Baker
2. Specifier
3. Mark C. Baker
4. Subject
5. Functionalist
6. Event
7. Things
8. Properties
9. Transitory
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گيون 5ف 5091و ن اکر 5ف 5093گفت اند ،اساسي است و ازنظر کرافت 9ف 5005و ههوپر
و تامرسون 1ف 5061نيز نقشي اساسي دارد.

مصدرهاي فارسي همواره بيان ر حهوادثانهد .درحهوزۀ تعریهف مصهدر در دسهتورهاي
سيتي نيز بيشتر بر واژههایي مانيد «انجامدادن کار» یها «رويدادن حهوادث» تأکيهد مهيشهود.
براسا

نظر اسالمي ف« ، 19 :5963مصهدر ،کلمه اي اسهت که انجهامدادن کهار یها رويدادن و

پدیهدآمههدن حالههت یها صههفتي را برسههاند؛ بههدون آنکه افههادۀ زمههان بيمایهد» .مصههدرهاي فارسهي
درصورت اسمبودن نمهيتوانيهد درقالهب رهیافهت کهارکردگرایي به مقوله ههاي دسهتوري
بررسي شوند؛ زیرا مصدرها انجامدادن کار یا رويدادن حالتي را نشان ميدهيد.
 .9مصدر و ویژگیهاي اسمی

تا ایيجا ،شواهد زیادي را دربارۀ فعليبودن مقولۀ دستوري مصدر در زبهان فارسهي به دسهت
دادیم .فعليبودن مصدر درمقابل اسميبودن این مقول است ک در کههن عمهوم ،جای هاهي
برجست تر دارد .مصدرهاي فارسي برخي ویژگيهاي اسمي را نيهز دارا هسهتيد که ازجمله
آنها ميتوان پذیرفتن تکواژ جمع را ککر کرد فبراي دیدن شواهد اسمبودن مصهدر ن هاه
کييد ب  :درزي . 5991 ،چيد مثال:
گری کردنهاي مکرر بچ  ،ن رانکييده نيست.
ن زدنهاي او دی ر ،عادي شده است.
تکواژ جمع در زبان فارسهي ،همهراه مقولهۀ اسهم به کهار مهيرود و درزي ف 5991نيهز
براسا

امکان کاربرد تکواژ جمع ،معتقد است مصدرهاي فارسي ،اسمانهد .شهواهد زیهر،

ورورت بازن ري در این ن اه را توجي ميکيد:
«الف»ها را در متن ،با همزه جايگزین کن.
«آ»ها را ب «اي» تبدیل کن.

1. Givón
2. Langacker
3. Croft
4. Hopper and Thompson
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شهدا هميش هاي تاریخ ایران محسوب ميشوند.
تازههاي خبري را بروان.
نکتۀ درخور توج در مثالهاي بها  ،آن اسهت که تهکواژ ]ههها[ در زبهان فارسهي ،به
جای اه ،حسا

است؛ ن ب مقولۀ کلم ؛ بدین سبب ميتوان مثالً قيدي مانيد «هميشه » را بها

این تکواژ آورد .اگر تکواژ جمع فارسي ب مقولۀ واژگاني ،حسا

باشد ،جمل هاي بها

غيردستوري خواهيد بود .شایان ککر است ک تحليل با تيها تحليل در این حهوزه نيسهت و
ميتوان تحليلي بدین صورت ب دست داد ک مقولۀ کلم ها ازنو اسم است .ب هرحال ،این
مووو  ،نيازميد بررسياي عمي تر در زبان فارسي است و ميتوان درحوزۀ مصدر نيز بهدان
پرداخت.
ویژگي دی ر اسم در زبان فارسي ،آن است ک نشانۀ مفعهولي «را» همهراه گهروه اسهمي
ب کار ميرود .براسا

نظر کریمي ف ، 5090این عيصر روي گروهههاي اسهمياي مشهرص

ظاهر ميشود ک مسيد ،متمم حهرفاوهاف یها تحهت حاکميهت گهره تصهریف ف Iنباشهيد.
درزي ف 550 :5991نيز با ککر مثالي مانيهد نمونهۀ زیهر ،ایهنگونه تحليهل کهرده اسهت که
کاربرد «را» ب دنبال صورتهاي مصدري ،بيان ر این است ک ساختهاي مصدري درواقع،
یک گروه اسمياند؛ ن فرافکيياي از مقول هاي دستوري دی ر .مثال:
من قصد [رفتن ب آمریکا] را ندارم.
کاربرد تکواژ «را» در زبان فارسي ،در مثالهاي زیر نشان ميدههد که ایهن مقوله نيهز
بيان ري قطعي براي اسمبودن نيست .در مثالههاي زیهر« ،را» همهراه یهک  CPبه کهار رفته
است:

ایيک آرش کمانگير در شاهيام  ،معروف است را باید در کتابهاي دبيرستان وارد نمود.

تحليلهاي با نشان ميدهد ک مووهو مصهدر و مقولهۀ دسهتوري آن به عيهوان اسهم،

نيازميد بررسياي عمي تر است و استياد ب شواهدي مانيد تکواژ جمع یا عالمهت مفعهولي،
ب تيهایي براي تعيين مقولۀ مصدر ،کافي نيست.
براسا

نظر بيکر ف ، 510 :5999این مسئل ک گروهههاي صهفتي ف APsو گهروهههاي

فعلي ف VPsهرگز نق

تتا دریافت نميکييد ،بدان معيا نيست ک آنها هرگهز نمهيتوانيهد
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در جای اههاي نحوي گروه اسمي ف NPواقع شوند .در زبان فارسي نيز برخهي گهروهههاي
فعلي ،متمم برخي فعلها واقع ميشوند؛ مانيد نمونهۀ زیهر که در آن ،بيهد درونه درجای هاه
مووو  ،یعيي جای اه نق

تتا ب کار رفت است و مقولۀ دستوري آن ،اسم نيست:

ميدانم ک علي ميآید.
مووو درخور توجه دی هر ،آن اسهت که در برخهي زبهانهها تهکواژ نشهان ر زمهان
دستوري حتي ب اسم و صفت نيز ميچسبد؛ مانيد زبان ترکي .در برخي دی ر مانيهد یوروبها
و نوپه  ،حتهي فعههل ونههد تصههریفي که بيهان ر زمههان اسههت ،نمهيگيهرد فبيکههر. 13 :5999 ،
ميحصرنبودن تصریفهاي نحوي ب یک مقولۀ خها

و گهزارش آن در زبهانههاي دی هر،

نيازميد پژوه هاي بيشتر دربارۀ مقولۀ دستوري مصدرهاي فارسهي اسهت .امکهان پهذیرفتن
تکواژ جمع ب تيهایي و استياد ب آن براي تعيين مقولۀ مصدر ،کافي نيست.
 .11نتيجهگيري

مقولۀ دستوري مصدر در دسهتور زبهان فارسهي ،نيازميهد تأمهل بيشهتر اسهت؛ زیهرا در متهون

دستوري فارسي نميتوان اجماعي دربارۀ آن یافت .در دستورهاي سهيتي ،مصهدر ههم فعهل
ارزیابي شده است وهم اسم .گرای

غالب درميهان مترصصهان ،به اسهمبهودن مصهدرهاي

فارسي است؛ درحالي ک شواهدي مبييبر فعليبودن مصدر در زبان فارسي وجود دارد که
ب آنها چيدان توجهي نشده است .شواهد بيان ر فعليبودن مصدرهاي فارسهي را مهيتهوان
در داشتن صورت مجهول ،داشتن صورت سببي ،ميفيشهدن مانيهد فعهلهها ،فهرافکنکهردن
جای اه مشرص ر و دادن نق

تتا یافت .هرچيد این شواهد ،فعليبودن مصهدرهاي فارسهي

را تأیيهد مههيکييههد ،مصهدرهاي فارسهي برخهي ویژگهيهههاي اسههمي را ههم دارا هسههتيد که
ورورت بررسي عمي تر دربارۀ این مقولۀ دستوري را در زبان فارسي توجي ميکيد.
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