
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اي به اجزاي كالم در فارسيرويكرد حوزه

  
  غالمحسين كريمي دوستان

  دانشگاه تهران

  آرمان ذاكر

 دانشجوي دكتري دانشگاه عالمه طباطبايي

 

  چكيده

هاي دستور زبان فارسي در مورد مقولة واژگانيِ تعداد قابلِ توجهي از واژهها و كتابدر فرهنگ

اي و افعالِ همكرد، اتفاقِ نظر وجود ندارد و ، اسامي و صفات گزارههاي اين زبان از جمله مصادر

در نظرية . آموزان و محققانِ اين زبان شودتواند باعث پديد آمدنِ مشكالتي براي زباناين امر مي

ها ممكن است در برخي از شود و اين حوزههاي مستقلي تقسيم مياي، زبان به حوزهدستورِ حوزه

هاي نامهها از واژهآوريِ واژهدر اين مقاله با جمع. ها با هم تطابق نداشته باشندههاي واژمدخل

هاي مذكور زبان، ضمنِ پرداختن به ناهمگونيِ واژهها و مطبوعات فارسيمعتبر فارسي، كتاب

توان عللِ اي ميدهيم كه در چهارچوبِ نظرية دستورِ حوزهبنديِ واژگاني، نشان ميازنظر مقوله

 .نظر پايان دادهاي زبان فارسي را توضيح داد و به اختالفناهمگونيِ برخي از واژه

  .3اي، ناهمگوني مقوله2اي، دستور حوزه1واژگانِ قاموسي، مقوالت واژگاني: هادواژهيكل
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  مقدمه. 1

 كه ميابييدرم يروشنبه ،يفارس يهافرهنگ و زبان دستور يهاكتاب به كوتاه ينگاه با
 زبان يهاواژه يِبندمقوله در مختلف سانِيدستورنو و سانينوفرهنگ نيب ياديز نظرِاختالف

 سه را يفارس در كالم ياجزا تعداد ،يفارس يهافرهنگ و هادستور يبرخ. دارد وجود يفارس
اميخ ؛47: 1372 نوبهار،( مقوله شش ياعده ؛)1919 ،يالغننجم ؛27: 1305 ،يطالقان( مقوله،

 هشت يبرخ ،)51: 1376 ،يفرامرز گرد يسلطان( طبقه هفت يبرخ ،)26: 1344 پور،
 انددانسته مقوله ده هم ياعده و) 21: 1368 مشكور،( نه يبرخ ،)12: 1348 دورد،يفرش(
 صورتبه يبندطبقه كي در كه يواژگان طبقات ازيبعض گريديازسو). قمري 1318،ياصفهان(

 مثال يبرا. اندشده گريد ةطبق كي از يارمقولهيز گريد يبندطبقه در هستند، مستقل يامقوله
 ياعده ،)6313 د،يعم( انددانسته يفارس يِواژگان مقوالت از ياجداگانه ةمقول را مصدرها يبرخ

 و) 22: 1355 ،يخانلر ناتل ؛106: 1385 ،يويگ - يانور( انددانسته فعل ةطبق جزو را هاآن

  ).58: 1372 نوبهار،( داننديم هااسم ةطبق جزو را هاآن يبعض
 در يواژگان مقوالت فيتعار در ياديز يهاتفاوت ،يواژگان مقوالت تعداد در اختالف برعالوه

يم فيتعر هاآن يمعنا برطبقِ را يواژگان طبقات يبعض مثال يبرا. خورديم چشمبه زين منابع
 ،يخانلرناتل( هستند شخص اي زيچ كي منا آن ياعضا دانندكهيم ياطبقه را اسم مثالً و كنند

 زيچ كي نامِ كهيدرحال را يباز مثل ييهاواژه سپس و...)  و21: 1368 مشكور، ؛46: 1355
 فيتعار از يبعض و ينحو فيتعر از گريد ياعده. كننديم يبندطبقه اسم ةطبق جزو ستندين

 در ييهايناهمگون فيتعار نيا ةهم در اام. كننديم استفاده هانيا از يامجموعه از اي و يكاربرد
 يواژگان مقوالت تعداد و نوع ف،يتعر درمورد نظراتفاق عدم. شوديم دهيد مختلف طبقات ياعضا

 از كدامچيه در يفارس زبان يقاموس يهاواژه از يتوجه قابل تعداد كهنيا و يفارس زبان در
داشت برآن را ما رسند،يم نظربه ناهمگون الحاصطبه و گنجندينم منابع در شدهيمعرف طبقات 

  .ميكن يبررس را ناهمگون موارد نيا از دسته چهار مقاله نيا يبعد يهاقسمت در كه
 در چه يفارس زبان مدرسانِ و آموزانزبان يبرا را يمشكالت مسلماً يناهمگون موارد نيا
 و دارد همراهبه مدارس در يمعمو آموزشِ سطحِ در چه و زبانانيرفارسيغ به آموزش سطحِ

 هايناهمگون نيا نيهمچن. شوديم مدرسان و آموزانزبان تفاهمِ سوء و يسردرگم موجب
دست نكات، نيا به توجه با. است كرده جاديا يفارس زبانِ دستورِ پردازانِهينظر يبرا را يمشكالت

 حل را باال مشكالت ،يشناختبانز يِنظر اصولِ تيرعا ضمنِ بتواند كه جامع، يةنظر كي به يابي
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 ارائه يفارس يهاواژه يِبندمقوله يبرا يكامل يالگو اوالً كه ياهينظر. دارد يفراوان تياهم كند
  .باشد ديمف يفارس زبان دستور يبرا ينظر ازلحاظ اًيثان و كند

  

  كالم ياجزا يهاهينظر. 2

. است بوده زبان به مندانعالقه و شناسانبانز توجه مورد ربازيد از زبان يهاواژه يِبندمقوله
هينظر: كرد ميتقس يكل ةدست چهار به توانيم را كالم ياجزا به مربوط يهاهينظر و هاكرديرو
هينظر ،يشيزا دستور يةنظر همچون يامختصه و نحومحور يهاهينظر ،يسنت انِيدستور يها
  .كالم ياجزا به ياهحوز يهاكرديرو و محور) كاربرد - يمعن( محتوا يها

 در   V  و  N  يِنحو يِانتزاع يهامشخصه ،)1970(1يچامسك معاصر يِشناسزبان در
 -ينحو يهامالك بر هيتك با) 96:1973(2راس داد، قرار واژه ةطبق شناخت مالك را واژه مدخلِ

 يهامالك به) 2:2003(3كريب و كرد يبندميتقس مدرج يوستاريپ صورتبه را واژگان ،ييمعنا
 ةعد. كرد يبندطبقه وصفت فعل و اسم يِجهان ةدست سه به را واژگان و شد متوسل ينحو

رده و خود يِزبان يةنظر به توجه با و جسته بهره ياعل ةنمون يةنظر از هم شناسانزبان از ياديز
) 48:19914كرافت( يشناسرده يِدارونشان يكاربردشناخت يهامالك از يامجموعه از يشناس
 هم يبعض. كردند استفاده) 704: 71984تامسون و 6هاپر( يمتن و) 553:1987:النگاكر( ييمعنا

وجود در كلمه ظهورِ مدلولِ را يواژگان طبقات 201:1997 ،8مرنتز. (داننديم يدستور بافت( 

 

  ياحوزه يهاهينظر. 3

 ،10داكيس(    "9يادواژهخو دستور" چون ييهاهينظر شامل زبان دستور به ياحوزه كرديرو
 ،)1997 ،12جكنداف( بود  "١١بازنمودي-ياحوزه" يةنظر   ،)1991
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 به ياحوزه نگرشِ يمختلف شناسانِزبان. شوديم) 1982 ،2برزنن( "1ينقش -يواژ دستور "
36:1991( داكيس ،) 1987 ،1982( 3يكالمك ازجمله. اندداشته زبان در يواژگان مقوالت(،  )

  ).108:2001( كرافت و) 1999( 4سيفرانس
 و يمواز يهاحوزه عنوانِبه زبان آن در كه است يشيزا ياهينظر ،ياخودواژه دستورِ يةنظر
 به توجه با يزبان يهاحوزه از كيهر). 20:1991 داك،يس( شوديم ليتحل گريدكي از مستقل

 براساسِ توانينم را يزبان يهاحوزه از كيچيه و شونديم اداره خود خاصِ عناصرِ و اصول
 در دستور يهاحوزه از منظور. داد قرار گريد يهاحوزه درونِ اي و كرد فيتوص گريد يهاحوزه

 نيا در يزبان يهاحوزه تعداد. است كاربرد و معنا واژه،ساخت نحو، يهاحوزه همان هينظر نيا
 ةحوز خود، لِيتحل در) 10:2005( 5واساي مثال يبرا. است نشده انيب مشخص طورِبه هينظر

 فيتعر و ييشناسا البته. كرد) 20:1991( داكيس در صرف ةحوز نِيگزيجا را يكاربردشناس
 تنها. شوديم دهيد يشناسزبان يهاهينظر تمام در ربازيد از زبان، دستور مختلف يهاحوزه
 يِمواز شِيآرا و هاهحوز استقاللِ دارد وجود گريد يهاكرديرو و ياحوزه كرديرو نِيب كه يتفاوت
 داددرون كيچيه دادبرون و اندمستقل هاحوزه ،ياحوزه كرديرو در. است كرديرو نيا در هاحوزه
 عنوانِبه) عمل( داديرو چون ياهياول عناصرِ شاملِ هينظر نيا در معنا ةحوز. ستين گريد ةحوز

7تيخصوص ز،يچ كي اسمِ عنوانِبه 6عام اسم ،يتيظرف چند اي كي يهامحمول
 قواعد. است... و 

 يمنطق يهاگزاره ساخت قواعد بر يمبتن و يساخت گروه قواعد هيشب ييمعنا عناصرِ بِيترك
  .است

 يفعل يهاگروه، )PN( ياسم يهاگروه چون ياهياول عناصر شامل هينظر نيا در نحو ةحوز
)PV (يصفت يهاگروه و )PA (و قواعد يهاحوزه استقاللِ به اتوجهب. است يگروه ساخت 

 است گريد يِشيزا يهاهينظر در نحو از ترهيماكم اريبس نحو ةحوز ه،ينظر نيا در كاربرد و يمعن
 نيا در شونديم يبررس نحو چهارچوبِ در هاهينظر آن در كه يزبان يهادهيپد از ياريبس و

 قواعد برخالف. شونديم ليتحل...  و كاربرد و يمعن همچون يزبان گرِيد يهاحوزه در هينظر
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 نظامِ به يبستگ و هستند زبان هر خاصِ ،ينحو يِگروه ساخت قواعد اند،يجهان كه ،ييمعنا
  .دارند زبان يِنحو

 هر به مربوط يِسازواژه يهانديفرآ و هاوند و هاهسته تمامِ شاملِ هينظر نيا در صرف ةحوز
. دارند وجود يفيتوص و ياگزاره ،يارجاع يهانقش چون يمقوالت كاربرد، ةحوز در. است زبان

 در. هست زين حيتلو و هاانگارهشيپ ،يگفتار يهاكنش چون يموارد شامل نيهمچن حوزه نيا
 ابراز) 2001( كرافت كه گونهآن حوزه نيا در كالم ياجزا يهانقش يبررس به فقط ما مقاله نيا
 يةنظر در. كننديم ليتحل معنا ةحوز در هم را اردمو نيا ياعده هرچند. ميپردازيم دارديم

 كي عنوانِبه زبان انسجامِ باعث كه يعوامل از يكي سطوح، استقاللِ به باتوجه ياخودواژه دستورِ
 در كه صورتنيابه. هستند زبان يهاواژه شود،يم يزبان مختلف سطوحِ ارتباط و واحد كلِ

 زبان مختلف يهاحوزه از كيهر به مربوط اطالعات زبان، يهاواژه از كيهر يِواژگان مدخلِ
 هر يبرا مختلف يهاحوزه در موجود اطالعات ها،حوزه نيا استقاللِ به باتوجه. دارد وجود

 يعيطب طورِبه اطالعات گونهنيا كه هرچند. باشند ناهمگون و متفاوت تواننديم يواژگان مدخلِ
 در موجود اطالعات ،يگانژوا ةطبق هر 1ياعال ةنمون يضااع در و دارند بودن همگون به ليم

 تمام در لزوماً يول است همگون و هماهنگ مختلف يهاحوزه در هاواژه گونهنيا يِواژگان مدخلِ
 در. است مدرج ه،ينظر نيا در ،يواژگان مقوالت در تيعضو گريدانِيببه. ستين نيچن هاواژه
 يهمگون مختلف يهاحوزه در اطالعات نيا هاآن در كه ييااعض يعني ،ياعل ةنمون ريغ ياعضا

 و حوزه همان در حوزه هر به مربوط يِواژگان مختلف مقوالت در هاواژه نيا تيعضو ديبا ندارند،
 در مثالً يزبان يهاحوزه از حوزه كي در ياواژه است ممكن گريدعبارتبه. شود يبررس مستقالً

 فيتعار ن،يبنابرا. شود واقع ياسم گروه ةهست نحو در يول باشد عمل اي داديرو كي معنا ةحوز
 هاآن مدخلِ در كه شوديم طبقه هر ياعال ةنمون ياعضا شامل تنها يواژگان مقوالت از يسنت

يهاحوزه اطالعات استقالل بر يديتاك مقاله نيا در ما. دارند يهمگون هم با يزبان مختلف 
 كرديرو توانيم ز،ين دستور يهاحوزه استقالل به اعتقاد بدون يحت و ميندار يزبان يهاحوزه
 .داشت زبان يِواژگان مقوالت به ياحوزه
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4 .يفارس زبان يِواژگان مقوالت  

 "2ينقش يهاواژه" و "1يقاموس يهاواژه" يِكل ةدست دو به توانيم را زبان يهاواژه اصوالً
 يباز ةطبق اند،مشخص ييِمعنا يمحتوا يدارا كه هستند ييهاواژه ،يقاموس واژگانِ. كرد ميتقس

 ،ينقش هايواژه. است كم متن كي در هاآن بسامد و اندييچندهجا معموأل هستند، هاواژه از
 است اديز متن كي در هاآن بسامد اند،ييهجاتك و كوتاه معموالً هستند، هاواژه از بسته ياطبقه

- واژه. هستند ييمعنا يمحتوا بدون اصوالً اي ندارند ياديز ييمعنا يمحتوا هاواژه نيا معموأل و

-واژه و. اند... و يكمك افعال اضافه، حروف ربط، حروف: چون ييهامقوله شامل زبان يِنحو يها

  .هستند صفت و فعل اسم، چون يمقوالت شامل يقاموس هاي
 زبانِ يِقاموس يهاواژه يِواژگان مقوالت توانيم زبان، دستور به ياحوزه كرديرو به توجه با
 هستند ييهاواژه معموالً يگريد زبانِ هر و يفارس زبانِ در ينقش واژگانِ. كرد يمعرف را يفارس

 يِبندطبقه و فيتعر در كهنيا لحاظبه و شونديم فيتعر شانينحو عِيتوز اي نقش به توجه با كه
 اعم ،يفارس زبانِ يِقاموس ةواژ هر مدخلِ. ميپردازينم هاآن به ندارد وجود يچندان اختالف هاآن
 از كيهر و است يكاربرد و ينحو ،يصرف ،ييمعنا اطالعات شامل ساده، اي ياشتقاق يهاواژه از
  :است ريز شرح به شيخو مستقل و هيعناصراول شامل يدستور يهاحوزه نيا

  
  معنا ةحوز يةاول عناصر: الف

 كي نامِ كه هستند يعبارات شونديم شناخته نام نيا به منطق در كه هاواژه نيا: عام اسم. 1
  ...و ارسطو كتاب،: مثل. اندشخص اي زيچ

  ..و ديدو رفت،: مثل. هستند عمل اي داديرو كي ةدهندنشان كه ييهاواژه): عمل( 3داديرو. 2
 تيخصوص تواننديم و هستند تيخصوص كي يدهندهنشان كه ييهاواژه :تيخصوص. 3

  ... و تند خوب،: مثل. باشند داديرو كي اي شخص اي زيچ كي
  
  ينحو و يصرف يةاول عناصر: ب

 به يبستگ و است يزباندرون و زبان هر خاصِ ،يصرف و ينحو عناصرِ اتيخصوص
 شامل نحو ةحوز ةدهندليتشك عناصرِ يفارس زبانِ در. دارد زبان هر يِصرف و ينحو ساختار
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 نحوِ يِگروه ساخت قواعد و...  و يصفت گروه ،يفعل گروه ،ياسم گروه چون ،ينحو يگروهها
 ساخت قواعد و زبان هر يهاوند و هاشهير تمامِ چون يعناصر شاملِ صرف ةحوز. است يفارس
يبرا. شونديم اعمال حوزه نيا در ف،يتصر و اشتقاق يِسازواژه يهانديفرا. است زبان يهاواژه

 يهافيتصر و وندديپيم ياسم يهاستاك به فقط يفارس در جمع المتع پسوند كهنيا نمونه
 يهاپسوند نيهمچن و وندنديپيم يفعل يهاستاك به فقط يفعل يهاشناسه همان اي تطابق

  .شوديم مشخص صرف يحوزه در وندند،يپيم يصفت يهاستاك به فقط يعال و يليتفض
  

  يواژگان طبقات ياعال يهانمونه. 5

 به مربوط اطالعات ،يواژگان ةطبق هر در ياعل ةنمون ياعضا در شد اشاره كه طورهمان
 ةنمون يهاواژه از طبقه سه توانيم نيبنابرا. دارند يهمگون هم با دستور مختلف يهاحوزه
 موجود اطالعات زبان، در. برشمرد يفارس زبانِ يهاواژه يبرا را هافعل و صفات و هااسم ياعال
  .دارد ياعل ةنمون ياعضا يسوبه يهمگون به ليتما واژه، هر مدخلِ در مختلف يهاهحوز در

 .ياعل ةنمون يهااسم اتيخصوص. 1
  .عام اسم: ييمعنا ةحوز: الف
  .ياسم ستاك: صرف ةحوز: ب
  .ياسم گروه: نحو ةحوز: ج

 اشخاص اي هازيچ يهانام ييمعنا لحاظبه يفارس زبانِ در اسم ةطبق ياعال ةنمون ياعضا
يبرا يعني اند،ياسم يهاستاك يصرف ازنظرِ. دارند يارجاع نقشِ يكاربرد لحاظبه و هستند

 عِيتوز هاواژه نيا. رنديگيم را) ها –( جمعِ عالمت مانند ياسم يهاستاك يِفيتصر يهاوند مثال
  .يفارس زبان در ياسم يهاگروه همچون دارند، ينحو

  فعل ةطبق ياعال ةنمون ياعضا اتيخصوص. 2
  .داديرو اي عمل: ييمعنا ةحوز: الف
  .يفعل ستاك: صرف ةحوز: ب
  .يفعل گروه: نحو ةحوز: ج

 نقشِ و هستند داديرو اي عمل ةكنندانيب ييمعنا ازنظرِ هافعل ياعال ةنمون يفارس زبان در
 ازنظر. رنديگيم يفعل يهاشناسه و انديفعل ستاك هاواژه نيا ،يصرف ازنظرِ. دارند ياگزاره
  .دارند يفعل يهاگروه چون يعيتوز زين ينحو

  صفت ةطبق ياعال ةنمون ياعضا اتيخصوص. 3
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  .تيخصوص: معنا ةحوز: الف
  .يگر_فيتوص: كاربرد ةحوز: ب
  .يصفت ستاك: صرف ةحوز: ج
  .يصفت گروه: نحو ةحوز: د
 ،يصرف رازنظ. دارند يگرفيتوص نقشِ و هستند "تيخصوص" يفارس زبان در صفات

 ةهست و رنديگيم است، يصفت يهاستاك مختصِ كه ،)نيتر –( و) تر –( چون ييهافيتصر
شونديم واقع يصفت گروه.  

 اطالعات كه ،يفارس زبانِ يهاواژه فيتوص يبرا يواژگان ةطبق سه نيهم رسديم نظربه
 هاآن در كه يفارس انِزب يهاواژه گريد. است يكاف دارند، يهمگون هاآن در مختلف يهاحوزه

شوند يبررس مستقل طورِبه حوزه هر در ديبا ندارند يهمگون هم با گوناگون يهاحوزه اطالعات.  
 فرض صفات ةطبق ةرمقوليز و ستندين يمستقل يِكاربرد و ييمعنا ةطبق يفارس در هاديق

  .شونديم
  

6 .يفارس در ناهمگون مقوالت  

 لِيتحل نوع و يفارس زبان در ناهمگون مقوالت از دسته هارچ به نمونه طورِبه قسمت نيا در
 اكثرِ كه هستند ييهاواژه همان هاواژه نيا. شوديم اشاره زبان ياحوزه يةنظر در هاآن

 شاملِ موارد نيا. دارند نظر اختالف هاآن يِبندمقوله ةدربار سانينوفرهنگ و سانيدستورنو
  .شونديم همكرد افعالِ و ياگزاره صفات ،ياگزاره يِاسام ها،مصدر

  

  هامصدر. 1. 6

 يدارا كلمات نيا. هستند يفارس افعالِ ةشير و) َن –( يِاشتقاق پسوند از يبيترك مصدرها
 ،1اسپنسر(  نامنديم مختلط طبقات را هانآ خاطرنيابه و هستند يفردمنحصربه اتيخصوص

 نيا ةمقول نوعِ به نسبت يواحد كرديرو ،يفارس زبان يدستورها و هافرهنگ در). 96:2005
 يِواژگان طبقات از ياطبقه را هامصدر ها،دستور و هافرهنگ يبرخ. شودينم مشاهده هاواژه
 ةطبق از يارمقولهيز را هاواژه نيا گريد يبرخ). 1363 د،يعم( داننديم يفارس زبان در ياصل
يم افعال ةرمجموعيز و يفعل مشتقات جزو را هاآن گريد يبعض و) 58:1372 نوبهار،( هااسم

                                                           

1. A. Spencer 
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 را هامصدر ها،فرهنگ از يبعض در). 106:1375 ،يويگ و يانور و 22:1355 ،يخانلر ناتل( دانند
  .)يقمر1318 ،ياصفهان( داننديم فعل ةطبق معادلِ

 ةدهند نشان ييمعنا نظرِ از معموالً مصدرها. است ليدلچهبه هانظر اختالف نيا مينيبب حاال
 و دارند فعل ةطبق ياعال ةنمون ياعضا هيشب ييِمعنا تيخصوص يعني هستند عمل اي داديرو كي

 چند اي يتيظرف تك يهامحمول و دارند ياگزاره نقش معموالً يفارس زبانِ يهاگزاره ساخت در
  .است يتيظرف دو "برداشتن") 1( در مثالً. هستند يتيظرف

  

  .يعل  سطتو  كتاب  برداشتنِ. 1
   دوم موضوع  اول موضوع      محمول 

  
 هيشب يرفتار هستند، اشتقاق يِواژساخت نديافر محصولِ خود رسديم نظربه كه هامصدر

 رونديم كاربه جمع عالمت پسوند همچون هااسم يِفيتصر يهاوند با و دارند ياسم يهاستاك
)2.(  

  .امشده خسته هارفتن و هاآمدن نيا از. 2
 

 ،يفعل گروه ساختمانِ در و كننديم عمل يفعل يهاگروه ةهست هيشب مصدرها ينحو ازنظرِ
  .شونديم فيتوص دهايق با يفعل يهاهسته مثلِ

  .رفتن سرعت با. 3
  .دنيدو عجله با   
  

  .كرد يمنف را هاآن توانيم هافعل مثل
  .يعل نرفتنِ. 4

  .نيحس دنِيند   
  
  .هستند جهت مثل يفعل اتيخصوص يدارا هافعل مثلِ گروه درونِ در مصدرها
  .يعل شدنِدهيد. 5

  .حسن شدنِكشته    
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-موضوع ظهورِ البته. هستند يرونيب و يدرون موضوعِ يدارا گذرا افعالِ مثل مصدرها يبعض

 مشاهده كه طورهمان .ستين ياجبار هاآن يِفرافكن در ياگزاره يهااسم برخالف مصدرها يها
ساخته يهاگروه يول كننديم عمل يفعل يهاهسته مثلِ مصدرها ،يانتخاب رفتارِ ازنظرِ شوديم

 يهاگروه. دارند يفارس زبانِ در يمعمول يِاسم يهاگروه مشابه يعيتوز مصدرها، يِفرافكن از شده
 ظهورِ كهنيا به باتوجه البته. هستند اضافهحرف مفعولِ اي ينحو مفعولِ اي فاعل يِمصدر

 .باشد يعضوتك توانديم يمصدر گروه كي ستين ياجبار مصدرها يموضوعها
 مسئله نيهم. ستين همگون مصدرها مدخلِ در گوناگون يهاحوزه اطالعات نِيب ارتباط

باعث يصرف و ينحو نظرِ از هاواژه نيا رايز است شده هاواژه نيا يِبندمقوله در نظر اختالف 
 هافعل تيخصوص يدارا يمعن ازنظر و دارند اسم ةطبق ياعال ةنمون ياعضا هيشب يرفتار

  .هستند
  

  هامصدر تيخصوص
  .عمل اي داديرو: معنا ةحوز: الف
  .ياسم ستاك: صرف ةحوز: ب
 .يفعل گروه ةهست :نحو ةحوز: ج

  
 يآسانبه توانينم را هاواژه نيا هامصدر مدخلِ در شدهرهيذخ اطالعات يِناهمگون به باتوجه

 يهمگون يواژگان طبقات از كدامچيه ياعال ةنمون ياعضا اتيخصوص با رايز. كرد يبندبقهط
 البته. گفت سخن هرحوزه در مجزا صورتبه مصدرها يِواژگان ةطبق درمورد ديبا پس. ندارند

 رِرفتا شباهت صورتنيدرا رايز دانست يفارس زبانِ يهاواژه از جداگانه ياطبقه را مصدرها دينبا
 و دادهايرو به هاآن يِكاربرد و ييمعنا شباهت و ياسم يهاگروه به كلمات نيا يِصرف و ينحو

چيه يبرا ياريعتمام ةنمون يواژگان ةطبق نظرِ از مصدرها نيبنابرا. شوديم گرفته دهيناد هاگزاره
 خود نيا و ارندد دستور مختلف يهاهحوز در ناهمگون يرفتار و ستندين يواژگان مقوالت از كي

  .هاستحوزه استقاللِ لِيدلبه
  

  ياگزاره يِاسام. 2. 6

 دارند اختالف هاآن يِبندمقوله در سانينوفرهنگ و سانيدستورنو كه ييهاواژه ازجمله
 اتيخصوص به باتوجه) 1387( دوستان يميكر. است...  و اعطا احداث، اعزام، چون ييهاواژه
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 مورد در نظر اختالف وجود. است دهينام ياگزاره يهااسم را هاهواژ نيا شانييمعنا و ينحو
  .است انينما ريز جدولِ در يفارس زبانِ يهافرهنگ از يبرخ در هاواژه نيا يِبندمقوله ةنحو

  
 .1 ةشمار جدول

  سخن فرهنگ  معاصر فرهنگ  معين فرهنگ  واژه  رديف

  مصدر اسم  اسم  متعدي مصدر  حفظ  1

  مصدر اسم  اسم  عديمت مصدر  اخراج  2

  مصدر اسم  اسم  اسم  انجام  3

  مصدر اسم  اسم  متعدي مصدر  ادامه  4

  مصدر اسم  اسم  متعدي مصدر  تقليل  5

  مصدر اسم  اسم  متعدي مصدر  ايثار  6

  مصدر اسم  اسم  متعدي مصدر  تهيه  7

  اسم  اسم  متعدي مصدر  بيان  8

  اسم  اسم  مصدر اسم  پايان  9

  اسم  اسم  مصدر اسم  پرورش  10

  
  :است دستور مختلف يهاحوزه در هاواژه نيا ناهمگونِ رفتارِ نظرها اختالف نيا لِيدل

  ).هافعل هيشب و هااسم برخالف. (شوند واقع مفعول اي فاعل توانندينم هاواژه نيا
  .كرد سواد با را او حفظ: * الف. 6
  .گرفت صورت موقعبه اعزام: * ب. 6
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 مخاطب و روند كاربه بافت در كه هستند قبول قابلِ يصورت در تنها) ب(.6 مثل يجمالت در
 نيا درهرصورت. است يگريد زِيچ هر اي و زاتيتجه اي سربازان اعزامِ اعزام، از منظور مثالً بداند

  .ستندين قبول قابلِ و ندارند يكامل يمعنا بافت، از خارج در جمالت
  

  ).هافعل هيشب و اهاسم برخالف. (بست جمع توانينم را هاواژه نيا
  .هااهدا/ هااحداث. * 7
  

  ).هافعل خالف بر و هااسم مثل. (رونديم كاربه ياضاف ساخت در هاواژه نيا
8 .كتاب ياهدا/ كارخانه احداث.  
  

  .رونديم كاربه) يته( همكرد يهافعل با مركب يهافعل ساختمانِ در هاواژه نيا
  .شدن حفظ/ كردن احداث. 9
  

  ).هافعل مثل. (هستند) موضوع( ييمعنا مفعولِ و فاعل يدارا خود هااژهو نيا
10 .كارخانه احداث دولت توسط.  
  

  .رنديگينم) شناسه( مفعول با تطابق فيتصر ها،فعل برخالف هاواژه نيا
  .دندياحداث/ دنديحفظ. * 11
  

-نشان ييمعنا ازنظرِ كه دانست ييهاواژه ديبا را هاواژه گونهنيا زبان به ياحوزه كرديرو در

 رنديپذينم را ياشتقاق اي فيتصر گونهچيه هاواژه نيا يصرف ازنظرِ و هستند داديرو كي يدهنده
 ةحوز در هاواژه نيا كه گفت توانيم پس. رنديپذينم را يفعل يهاشناسه اي جمع عالمت مثالً

 يدارا و رونديم كاربه ياگزاره نقشِ در هاواژه نيا ،يكاربرد ازنظرِ. ندارند يحضور صرف
  .هستند ييمعنا يهاموضوع

  :هستند فعل ةطبق هيشب اتيخصوص يدارا ياگزاره يهااسم
  .كرد فيتوص ديق با توانيم هافعل مثل را ياگزاره يهااسم

  كار باسرعت انجامِ: الف. 12
  .كارخانه ةعجل با احداث: ب. 12
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 مجهولِ اي معلومشبه يهابيترك در و جهت يدارا تواننديم هافعل مثل ياگزاره يهااسم

  .شوند ظاهر ريز
  ).معلوم( يعل توسط كار دادنِ انجام: الف. 13
  ).مجهول( يعل توسط كار شدنِ انجام :ب .13
  

 موضوعِ حضورِ. هستند يبرون و يدرون موضوعِ يدارا گذرا يهافعل مثلِ ياگزاره يهااسم
ياجبار. است يارياخت يبرون موضوعِ ظهورِ يول است ياجبار گروه درونِ در هاهواژ نيا يِدرون

 هرگز هاواژه نيا كه شوديم باعث گروه يِفرافكن در هاواژه نيا يِدرون موضوعِ حضورِ بودنِ
-يدرون موضوعِ بدونِ هاواژه نيا نيبنابرا و كنند يفرافكن گروه خود يِدرون موضوعِ بدونِ نتوانند

  .ندارند زبان يهاجمله در ينحو يِتجل گونهچيه شان
 زبانِ در گريد يِاسم يهاگروه چون يعيتوز ياگزاره يهااسم يِفرافكن از حاصل يهاگروه

 ،)16( يااضافه حرف مفعولِ اي ،)15( ينحو مفعولِ اي ،)14( فاعل تواننديم و دارند يفارس
  .باشند

  
  .كرد خوشحال مرا كار انجامِ .14
  ينحو فاعل    

  .دارم دوست را كار انجامِ من. 15
  ينحو مفعول

  .شدم خوشحال كارخانه احداث از من. 16
  اضافه حرف مفعول

  
  .ندارند يهمگون باهم هاواژه نيا يِبرون و يدرون نحوِ به مربوط اطالعات نيبنابرا

  
  :يواژگان مدخلِ در ياگزاره يهااسم اتيخصوص

  .عمل اي داديرو: معنا ةحوز: الف
  .ياگزاره نقش: كاربرد ةحوز: ب
  .صرف ةحوز: ج
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  .ياسم گروه اتيخصوص يبعض:نحو ةحوز. د
  

  ياگزاره صفات. 3. 6

 نظر اتفاقِ هاآن يِواژگان ةمقول درمورد كه يفارس زبانِ در يقاموس يهاواژه از گريد يگروه
 در نظر اختالف يخوببه ريز لِجدو). 1387 دوستان، يميكر( هستند ياگزاره صفات دارد وجود

  .دهديم نشان را يفارس يهافرهنگ از يبرخ در هاواژه نيا يِبندمقوله
 

 .2 شماره جدول

  سخن فرهنگ  معاصر فرهنگ  معين فرهنگ  واژه  رديف

  صفت  صفت  اسم  فراموش  1

  صفت  صفت  فاعل اسم  محسوب  2

  صفت  صفت  مفعول اسم  مرخص  3

  مفعولي صفت  صفت  اسم  وادار  4

  صفت  صفت  صفت  گم  5

  صفت  صفت  مفعول اسم  محصور  6

  صفت  صفت  صفت  واژگون  7

  صفت  صفت  فاعل اسم  فايق  8

  

  :هستند ريز فردمنحصربه اتيخصوص يدارا هاواژه نيا
هاصفت برخالف ندارند يعال و يليتفض صورت.  
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  .ترفراموش. * 17
  

  .روندينم كاربه) اريبس( مثلِ ديتأك وديق با
  .فراموش اريبس* . 18
  

  .هستند) موضوع( ييمعنا مفعولِ و فاعل يدارا
  .> كتاب ،يعل < فراموش. 19
  
يتصر هافعل برخالفرنديگينم) شناسه( فاعل با تطابق ف.  

  .دنيفراموش. * 20
  

  .رونديم كاربه) يته( همكرد يهافعل با مركب فعلِ ساخت در
  .شدن/ كردن فراموش. 21
  

 معمول يِواژگان طبقات ياعال ةنمون ياعضا از كيچيه اتيخصوص با ات،يخصوص نيا
 جزبه ينحو ازنظرِ. هستند تيخصوص كي يدهندهنشان ييمعنا ازنظرِ هاواژه نيا. ستين سازگار
 در يكاركرد هاواژه نيا هم يصرف ازنظرِ. ندارند يگريد كاركرد مركب افعالِ ساخت در حضور

  .كنندينم شركت يواژساخت يهانديفرا در و ندارند حوزه نيا
  
  :ياگزاره صفات تيخصوص

  .تيخصوص: ييمعنا ةحوز. الف
  .گزاره: كاربرد ةحوز: ب
  .صرف ةحوز. ج
 .اضافه ساخت در شركت و همكرد افعالِ با مركب افعالِ يِفعل رِيغ عنصرِ: نحو ةحوز. د
  

  همكرد افعالِ. 4. 6

) 2005 دوستان، يميكر( هستند"شدن"و  "كردن" مانند افعال از يگروه همكرد، افعالِ
. رنديگينم قرار معمول يِواژگان طبقات از كيچيه در يآسانبه يواژگان يِبندمقوله نظرِ از كه
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 كي ذكرِ البته. كنديم مشخص را هاآن يِبندطبقه مشكلِ يخوببه افعال نيا يِگذارنام لِيدل
 يِمعنبه بيترتبه ميقد يِفارس در "كردن" و "شدن "افعالِ كه است يضرور مورد نيا در نكته

 يِفارس در. ندارند يكاربرد امروز يِگفتار يِفارس در يمعان نيا كه اندبوده »ساختن« و »رفتن«
 تنها و روندينم كاربه جمله فعلِ عنوانِبه ييتنهابه گاهچيه »شدن« و »كردن« فعلِ دو يامروز

عدمِ لِيدل. است گزاره عنوانِبه گريد ةواژ كي با همراه و مركب افعالِ ساختمانِ در هاآن كاربرد 
يمحتوا درواقع افعال نيا كه است نيا جمله يِاصل فعلِ و محمول عنوانِبه افعال نيا كاربرد 

  .ندارند يكاربردشناس ةنيزم در هم ينقش كاربرد و. ندارند ييمعنا
 ةكنندانيب كه كننديم فيتعر ياواژه را فعل ن،سايدستورنو فعل، ةمقول از يسنت فيتعر در

 و يانور ؛15:1355 ،خانلري ناتل ؛39:1346 ،يطالقان( باشد يحالت حدوث اي داديرو وقوعِ
 جزو توانينم را واژه دو نيا مشخصاً فعل، از فيتعر نيا طبقِ). 1372نوبهار،  ؛20:1375 ،يويگ

 نيا دينبا البته. ستندين زيچچيه ةكنندانيب بلكه داديرو تنهانه هاواژه نيا رايز دانست فعل ةمقول
 در). 32:1374 مقدم، ريدب( هستند نمود يكنندهانيب رايز كرد فرض معنايب كامالً را هاواژه
 يهافيتصر هم يصرف ازنظرِ و دارند يفعل يهاگروه گريد هيشب يرفتار هاواژه نيا نحو ةحوز
  :دارند تفاوت ياصل افعالِ با زين يصرف ازنظرِ افعال نيا. رنديگيم) شناسه( يِفعل

  :اسمِ مفعول ساخت ياشتقاق پسوند كردنِ اضافه با توانينم افعال نيا از نمونهيبرا
  .نوشته: الف. 22
  .كرده: * ب. 22
  

 اسمِ ييتنهابه كهنيايبرا الزم ييِمعنا يمحتوا هاهمكرد نيا كه است نيا امر نيا لِيدل
 صورتبه ،يفعل رِيغ ييِمحتوا عنصرِ با همراه و مركب فعلِ ساخت در يول ندارند، را وندش مفعول

  :ساخت مفعول اسمِ هاآن از توانيم مجموعه كي
  .شدهرانيو. 23
  
  :رود كاربه اضافه ساخت در ييتنهابه تواندينم افعال نيا مصدرِ

  .نامه نوشتنِ:  الف. 24
  .كمك كردنِ: * ب. 24
  .فقرا به كردنكمك :ج. 24
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 يهاحوزه در هاواژه نيا ناهمگونِ اتيخصوص به باتوجه شوديم مشاهده كه طورهمان
 گرِيد يهاهينظر اي يسنت فيتعار براساسِ يراحتبه توانينم را هاواژه نيا ،يدستور گوناگونِ

 يمحتوا براساسِ المك ياجزا كه معنامحور يهاهينظر در مثاليبرا. كرد يبندمقوله كالم ياجزا
  .گرفت درنظر هاواژه نيا يبرا يگاهيجا توانينم شونديم فيتعر شانييمعنا

 يِمدخل اتيخصوص با ييهاواژه را همكرد افعالِ توانيم زبان به ياحوزه كرديرو براساسِ
  :دانست ريز

  ):شد و كرد( همكرد افعالِ اتيخصوص
  .معنا ةحوز: الف
  .كاربرد ةحوز: ب
  .مركب يِفعل گروه ساخت در شركت: نحو ةحوز: ج
 .يفعل ستاك: صرف ةحوز: د

 

. شد متذكر را مهم يانكته ديبا زبان در يواژگان مقوالت به ياحوزه كرديرو درمورد انيپا در
 و ناقص يِنحو رفتارِ كه شود مطرح مسئله نيا است ممكن ياگزاره صفات و ياسام لِيتحل در

 هاواژه گونهنيا درواقع و هاستواژه نيا كاربرد و ييمعنا تيخصوص لِيدلبه هااژهو نيا ناهمگونِ
نيدرا. است يزبان ياحوزه عنوانِبه نحو استقاللِ عدمِ و نحو بر هاحوزه آن رِيتاث ةدهندنشان

  .داشت درنظر را ريز موارد ديبا خصوص
 باشد دونيا از متأثر نحو ةحوز و باشد داشته وجود هاحوزه نيا نِيب ارتباط ياگونه اگر اوالً

 و كرد يبندفورمول راآن توانينم يسادگبه كه است ميرمستقيغ و دهيچيپ يقدربه رابطه نيا
 كي يمعنا دانستنِ با بتوان كهيطوربه كرد ارائه مختلف، موارد در رابطه، نيا ةدربار يكل يحكم
 ثالثاً .است ناهمگون ارتباط نيا مصدرها مثلِ ييهاواژه در اًيثان .زد حدس را آن يِنحو رفتارِ واژه

 بحث نيا موضوعِ كه دارد وجود نحو، ازجمله ،يزبان يهاحوزه استقاللِ اثبات يبرا ياديز اليلِد
  ...). و 1991داك،يس ؛ 2005 واسا،ي ؛ 2003 س،يفرانس و واساي. (ستين

  

  يريگجهينت. 7

 چون يمقوالت صفت، و فعل اسم، يِواژگان مقوالت دركنارِ يفارس زبانِ در كه ميداد نشان 
 جزو يآسانبه يبندمقوله ازنظرِ كه دارند وجود همكرد افعالِ و ياگزاره صفات و ياسام مصادر،

 موضوعِ. دهنديم نشان يناهمگون خود از و رنديگينم قرار معمول يِواژگان مقوالت از كدامچيه
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 از كيهر آن در كه دستور، به ياحوزه كرديرو چهارچوبِ در هاواژه نيا يِواژگان يِبندمقوله
 كه شد روشن. گرفت قرار يبررس مورد انداستقالل يدارا كاربرد و صرف نحو، معنا، يهاحوزه
يهاواژه يِناهمگون علت يخصوص يةكل هاواژه نيا كه است نيا يبررس موردكي ياعال ةنمون ات 
 و ستندين دارا را نحو ةحوز درونِ اي كاربرد، و صرف معنا، نحو، يِزبان ةحوز هارچ در يواژگان ةمقول

  .رسنديم نظربه ناهمگون لحاظيازبرخ خاطرنيابه
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