
فارسی در مستقیم مفعول جایگاه
همدان) بوعلی (دانشگاه نْد مََه راسخ محّمد

مقدمه
سـازههای آن٬ در و٬ است آزاد واژگانی آرایش دارای که است زبانهایی از فارسی زبان
به که کسی نخستین زایشی٬ دستور در گیرند. قرار جایگاه چند در میتوانند جمله یک

1) scrambling 2) specificity

را نحوی١ قلب گشتار او بود. (Ross 1967) راس کرد اشاره سازهها آزاِد جابهجایی فرایند
ژاپـنی٬ زبـانشناس راس٬ از پس امـا٬ کـرد. پـیشنهاد زبانها این در سازهها حرکت برای
پرداختو ژاپنی زبان در فرایند این دقیق توصیف و مطالعه به ـ٬ (Saito 1985) سایتو مامورو
اصطالح عنوان به نحوی قلب اصطالح از پس٬ آن از داد. نشان را آن متعدد ویژگیهای
دارای اصطالح به که زبانهایی در واژگانی آرایش آن عمال ِا با که میشود استفاده پوششی
روسـی٬ ژاپـنی٬ مانند زبانهایی در درمیآید. نشاندار صورت به آزادند واژگانی آرایش
گـوناـگـون آرایشـهای با جمله روساخت در میتوانند سازهها فارسی٬ و هندی آلمانی٬
Mahajan 1994; Bailyn 1999) شود. تغییر دستخوش اصلیجمله معنای آنکه بدون شوند ظاهر

(Saito 1985; Fukui 1997;

خـواهـیم فـارسی در نحوی قلب مختصر معرفی به ابتدا نوشته٬ این اول بخش در
و آن مشّخصبودگی٢ با را آن رابطه همچنین٬ داد. خواهیم نشان را آن انواع و پرداخت
جایگاه بررسی به دوم٬ بخش در کرد. خواهیم جستجو فارسی بینشان واژگانی آرایش
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کوشید خواهیم پرداختو خواهیم بیشتری دقّت با فارسی جمالت در مستقیم مفعول

3) specific 4) non-specific

یا مشخص٣ به بسته مستقیم٬ مفعول برای باید فارسی واژگانی آرایش در که کنیم ثابت

برای مشخص اسامی مرجع ا امّ است٬ ناشناخته شنونده برای هم و گوینده برای هم نامشخص اسامی ٥ـ)ــمرجع
هـم مشـخص اسـامی تـرتیب٬ ایـن بـه است. شـده شناخته گوینده برای فقط گاه یا شنونده) و (ـگوینده هردو

هستند. نکره همواره نامشخص اسامی ا امّ نکره٬ هم و باشند معرفه میتوانند

نظر در آن٬ از پس و غیرمستقیم مفعول از قبل متفاوت٬ جایگاه دو ٬ آن٥ بودن نامشخص٤
بـرای جایگاه دو وجود پذیرش که داد خواهیم نشان سوم٬ بخش در سرانجام٬ ـگرفت.
تـمیز بـه میتواند آن نوع دو بر نحوی قلب عملکرد نحوه همچنین٬ و٬ مستقیم مفعول

کند. کمک فعل مفعولـ+ ترکیِب از فارسی مرکّب افعال

نحوی قلب ١
بگیرید: نظر در را (١) جملههای

دادم. آریا به را کتاب من الفـ (١)
دادم. را کتاب آریا به من بـ
دادم. را کتاب من آریا به جـ
دادم. من آریا به را کتاب دـ

دیده. که میگفت علی را آریا هــ

ساخت دارای (١ــالف) جمله پرداختهاند٬ فارسی واژگانی آرایش به که آثاری بیشتر در
باور اتفاق٬ به آنها٬ Karimiـ). 1999, 2001; Browning and Karimi 1994) است شده شمرده بینشان
این به همگی البته است. فعل مفعولـ+ فاعلـ+ فارسی در جمله بینشان ساخت که دارند
بـه و شـود تـغییر دسـتخوش سـادگی بـه میتوانـد آرایش این که دارند اذعان نیز نکته
ایـن هـرچـند مـیشود؛ دیـده د) تـا ب (١ـ جملههای در که درآید نشانداری حالتهای
بـا جـملههایی مـذکور بـینشان ساخت از میتوان و نیستند ممکن وجوه همه آرایشها
جـمله در کـه٬ است الزم نـیز نکـته ایـن در دقّت آورد. دست به نیز دیگری آرایشهای
امری این استو آمده (بهآریا) غیرمستقیم مفعول از قبل (ـکتابرا) مستقیم مفعول بینشان٬
آنـها بـه کـه نوشتههایی جمله از فارسی٬ واژگانی آرایش به مربوط آثار بیشتِر که است

میگذارند. صّحه آن بر شد٬ اشاره



٤/٦ فرهنگستان نامه
مقاله ٥٨

فارسی در مستقیم مفعول جایگاه

حرکت مقدار به بسته البته٬ نحویاند. قلب حاصل همگی (١) در نشاندار جملههای
جـای کـه (١ــب)٬ در نـحوی قـلب شد. قایل نحوی قلب نوع چند به میتوان عناصر٬
مـفعول دیگـر٬ عـبارت بـه مـیکند٬ عـوض را غـیرمستقیم مـفعول و مسـتقیم مــفعول

6) object shift 7) short distance scrambling 8) middle distance scrambling

مفعول٦ جابهجائی را آن آثار برخی در و میآورد مستقیم مفعول از قبل به را غیرمستقیم
(Mahajan میشود نامیده کوتاه٧ نحوی قلب قلب این Bailyn)ـ. 1999 Sekerinaـ؛ 1997) خواندهاند
اصطالح در د) و ج (١ـ میکنند حرکت فاعل از قبل جایگاهی به عناصر که وقتی (1994ـ.

این آثار از بسیاری در هرچند ـ٬ (Nemoto 1995) است داده روی میانه٨ نحوی قلب میگویند
داده روی مـنفرد جمله یک درون چون میدانند؛ کوتاه نحوی قلب نوعی نیز را حالت

9) scrambled 10) long distance scrambling 11) multiple

کرده حرکت پایه جمله به پیرو جمله از مقلوب٩ عنصر اـگر Karimiـ). 2001 Fukuiـ؛ 1997) است
قـلب اـگـر سرانـجام٬ داشت. خواهیم طوالنی١٠ نحوی قلب صورت٬ آن در (١ــهـ)٬ باشد
روی چندگانه١١ نحوی قلب مـیشود گفته (١ــد)٬ گردد شامل را سازه یک از بیش نحوی
جایگاه از عناصری یا عنصر که است این نحوی قلب موارد همه مشترک وجه است. داده
(البته نمیشود دگرگون جمله اصلی معنای ولی میکند مکان نقل جمله در خود بینشان
که دیگری نکته است). بیرون حاضر نوشته حوصله از که دارد بحث جای هنوز نکته این
چنانکه میرسد نظر به اختیاری حرکْت این اینکه است ذـکر درخور نحوی قلب مورد در
هرچند ـ؛ (Saito 1985 Fukuiـ؛ 1997) نمیشود جمله شدن غیردستوری باعث نگیرد انجام اـگر
مقوله این وارد که زبانشناسانی از و ندارد وجود نظر اتفاق نحوی قلب بودن اختیاری در
میدانـند اجباری کالمی لحاظ به دیگر های عّد و نحوی لحاظ به را آن های عّد شدهاند

Sekerina)ـ. 1997 Bailynـ؛ 1999 Karimiـ؛ 1999 Miyagavaـ؛ 1997 Ä باره این در بیشتر بحث (برای

واژگانی آرایش و آرایش و نحوی قلب بودن اختیاری وجود با که داشت توجه باید
دلخـواه بـه را سازهای هر میتواند نحوی قلب که گفت نمیتوان فارسی٬ زبان در آزاد
را جـمله آنـها از بـخشی یـا سـازهها بـرخـی حـرکت اوقـات گـاهی یعنی دهد؛ حرکت

دستاند: این از نمونههایی وـ٣) ٢) جملههای میسازد. غیردستوری
داد. حمله دستور او الفـ (٢)
داد. دستور او حمله ؟ بـ
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میگردد. کتاب دنباِل او جـ
(١٣٨٠ طبیبزاده از (مثالها میگردد. دنباِل کتاْب او ؟ دـ

کرد. تهدید را مینا علی الفـ (٣)
تهدید. را مینا علی کرد ؟ بـ

(١٣٧٦ دبیرمقدم از (مثالها تهدید. کرد را مینا علی ؟ جـ

پرداخت. خواهیم موضوع این به بیشتر سوم و دوم بخشهای در
بـه مـربوط مـیشود مـطرح فارسی در نحوی قلب آزادِی مورد در که دیگری نکته
همراه را نشانه حرف با غالبًا فارسی مستقیم مفعول واقع٬ در است. جمله در را وجوِد
شرح (برای نیست مقاله این بحث موضوع تکواژ این متعدد نقشهای بحث البته میشود.
مـراد مسـتقیم مـفعول با را آمدِن فقط اینجا در Karimiـ). 1990 ١٣٦٩؛ دبیرمقدم Ä را نقشهای

مشخص مفعول آن میشود همراه مستقیم مفعول با را وقتی که است این بر فرض است.
Karimi)ـ. 1990) است مـعیّن شـنونده و گـوینده بـرای آن مـرجـع کـه مـعنی ایـن به است٬
بخش در است. غیرمشخص باشد٬ را نشانه حرف بدون مستقیم مفعول اـگر درـعوض٬
مـفعولـــ نوع دو این متفاوت جایگاه دو درباره بحث به بسامد٬ معیار به توجه با بعد٬
از پیش ا٬ امّ پرداخت. خواهیم غیرمشخصـــ مستقیم مفعول مشخصو مستقیم مفعول
از آسـانتر را مشـخص مـیتوانـد نـحوی قـلب کـه است ضـروری نکـته ایـن ذـکر آن٬

Sekerina)ـ. 1997) کند جابهجا غیرمشخص

غیرمشخص مشخصو مستقیم مفعول جایگاه ٢
٣٠٠ حـدود در نگـارنده فـارسی٬ زبـان در مستقیم مفعول بینشاِن جایگاه تعیین برای
از جـملهها ایـن کرد. بررسی غیرمستقیماند مفعول و مستقیم مفعول دارای که را جمله
برگرفته (١٣٧٨ نجفی عامیانه٬ شواهدفرهنگفارسی (در معاصر فارسی داستانی نثر متون
مسـتقیم مـفعول دارای جـملهها بـیشتر کـه شـد مشـخص دادههـا ایـن پـایه بـر شدند.
اتفاق به قریب اـکثر در دارند٬ مشخص مستقیم مفعول که جملههایی میان از مشخصاند.
دارای کـه جملههایی میان از ولی دارد٬ قرار غیرمستقیم مفعول از قبل مفعول این آنها٬
آمده غیرمستقیم مفعول از پس مفعول این موارد اـکثر در غیرمشخصاند٬ مستقیم مفعول

گفت: میتوان بسامد٬ این به توجه با است.
غـیرمستقیم مفعول از قبل آن بینشان جایگاِه باشد٬ «مشخص» هرگاه مستقیم مفعول فارسی٬ جملههای در
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است. فعل مجاورت در و غیرمستقیم مفعول از پس آن بینشان جایگاه باشد٬ «غیرمشخص» هرگاه و است

مفعولهای برای فارسی٬ جملههای در که٬ گرفت نتیجه میتوان دادهها این به توجه با
در باید متفاوت بینشاِن جایگاه دو باشند٬ غیرمشخص مشخصیا آنکه حسب بر مستقیم٬

گرفت: نظر
دادم. آریا به را کتاب من الفـ (٤)

دادم. کتاب آریا به من بـ

غیرمشخصـــ مشخصو مستقیمـــ مفعول نوع هردو میتواند قلبنحوی حالیکه در
و دارد وجـود مـحدودیت غیرمشخص مستقیِم مفعول حرکت مورد در کند٬ جابهجا را

12) contrastive focus 13) closed set

Molnar) باشد تقابلی١٢ تأـکید در مفعول این که میکند جلوه طبیعی صورتی در آن حرکت
مسـتقیِم مـفعول (٤ــب)٬ مقلوب حالت (٥ـــب)٬ در ترتیب٬ این به Karimiـ). 2001 2001ـ؛

تکـیه بـا جـمله این در کتاب تلفظ است. گرفته قرار تقابلی تأـکید در (ـکتاب) غیرمشخص
مـفعول حـرکت امـا ـ٬ (Molnar 2001) است مـفعول ایـن تقابلی تأـکید نشانه خود شدیدتْر

نیست. تقابلی تأـکید یا شدیدتر تکیه نیازمند الف) (٥ــ در مشخص مستقیِم
دادم. آریا به من را کتاب الفـ (٥)

دادم. آریا به کتاب من بـ

مـیکند؛ انتخاب بسته١٣ مجموعه یک اعضای میان از را کتاب واقع٬ در ب)٬ (٥ــ جمله
ایـن بـه (٥ـــب) جمله صورت٬ این در میسازد. منتفی را دیگر انتخابهای امکان یعنی
جمله این در تقابلی تأـکید نقش واقع٬ در قلم). (یا دفتر نه دادم آریا به کتاب من که است معنی
(٥ـــالف) در تقابل این اما است. بسته مجموعه یک در ممکن موارد از مورد یک انتخاب
مشخصبودن دلیل به و٬ نمیشود همراه تکیه با مقلوب عنصر رو٬ این از نمیشود؛ دیده
جابهجائی امکان نیز٬ طوالنی نحوِی قلب در است. بیشتر نیز آن جابهجائی امکان مفعول٬
دارای (٦) جملههای است. غیرمشخص مستقیِم مفعول از بیش مشخص مستقیِم مفعول
و است غـیرمستقیم مـفعول از قبل آنها بینشان جایگاه که مشخصاند مستقیم مفعول
بینشان٬ حالت در آنها٬ جایگاه که غیرمشخصاند مستقیم مفعول دارای (٧) جملههای
مذکور مأخذ ابتدا زیر٬ مثالهای در است. فعل مجاورت در و غیرمستقیم مفعول از پس
خود صفحه شماره آن از پس و مأخذ همان صفحه شماره سپس عامیانه٬ درـفرهنگفارسی
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است. آمده فرهنگ
(٢ ٣٢٩؛ خشت (از ...ـ. و میریختند کاغذ توی را سرمه الفـ (٦)

میزدند. چله آب خانه در را او ببرند...ـ. حمام به را نوزاد که میترسیدند و بود سرد هوا اـگر بـ
(٥ ٦٨؛ همان )

(٤٧٦ ١٥١؛ قطره (سه بود. کرده خودشحرام به را خوشیها همه جوانی٬ ابتدای از جـ
(٥٩٩ ٤١؛ اللهزار (از ور. آن دادم ور این از دهانم توی را پستهها دـ

(٣٥ ٣٣٧؛ خشت (از میگذاشتند. چیزها جور این و عقدکنان برای را قالبی چارقد هــ

(٥٩٩ ١٥١؛ قطره (سه عباسی. صد تا ده میدادند تخممرغ بود٬ عباسی ده من یک روغن الفـ (٧)
بادها ) کردیم. ورقبازی کشیدیم٬ قلیان خوردیم٬ شام ... دربند٬ رفتیم بچهها و بر با یکروز بـ

(٢٤ ٢١٥؛
(٣١ ٧٣؛ ولگرد (سگ ریختیم. دواتروغن توی نداشتیم٬ چراغ ما شب یک جـ
(٣١١ ١٣٦؛ پشهها ) نخوانیم. روزنامه دیگر باشیم ما تا خوردیم ِحِرفتی کتک دـ

دو باید فارسی جملههای در مستقیم مفعول برای که میدهند نشان همگی معیارها این
سوم) (بخش میپردازد آن به نوشته این که پایانی نکته گرفت. نظر در بینشان جایگاه
یـعنی مـرکّب فعل ساختار با دادن) (ـکتاب فعل غیرمشخصـ+ مستقیم مفعول ترکیب بین تفاوت

است. خوردن) (زمین فعل غیرفعلیـ+ عنصر

مرکّب فعل مجدد بررسی ٣
از ساخت این آثار٬ این در فراواناند. پرداختهاند فارسی مرکّب فعل بررسی به که آثاری
نوشته٬ این در .(١٣٧٦ دبیرمقدم Äآثار این مرور است(برای شده مطالعه گوناـگون دیدگاههای
دو به را فارسی مرکّب افعال دبیرمقدم بود. خواهد بحث اساس (١٣٧٦) دبیرمقدم مقاله
دادن٬ دست زدن٬ صدا کردن٬ تهدید مانند افعالی او میکند. تقسیمبندی انضمامی ترکیبیو ـگونه
افعالی و میدهد قرار ترکیبی دسته در را خوردن کتک و داشتن دوست کشیدن٬ نفس گرفتن٬ یاد
وی میدهد. قرار انضمامی گروه در را نشستن زمین و دادن زهر گرفتن٬ ماهی خوردن٬ غذا مانند
دست از را خود به وابسته دستوری نشانههای فارسی در صریح مفعول که است آن بر
الزم فعل آن و است انضمامی مرکّب فعل آن ماحصل که میشود منضم فعل به و میدهد
تـفاوت چهار به وی ص٢٣). همان٬ ) است معنایی واحد و کل یک معنایی نظر از و است
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میکند: اشاره انضمامی و ترکیبی مرکّب فعل بین عمده
و گـزینشی مـحدودیتهای هـمان بـا گـروهی هـمسان یک دارای انضمامی افعال (١

14) ¶-grid

هـمسانی چـنین تـرکیبی افـعال امّـا خـورد؛ را غذا خورد٬ غذا مانند هستند٬ تا١٤ تِ چارچوب
ندارند.

الزم مـیتوانـند ترکیبی مرکّب افعال که حالی در الزماند٬ انضمامی مرکّب افعال (٢
باشند. کردن) (تهدید متعدی یا کشیدن) (نفس

افـعال که حالی در شفافاند٬ واژگانی و معنایی لحاظ به انضمامی مرکّب افعال (٣
آوردن). (باال نیستند گونه این ترکیبی مرکّب

محدود ترکیْب طریق از امّا زایاست فرایندی انضماْم طریق از مرکّب فعل ساخت (٤
است.

و ترکیبی مرکّب افعال بخش دو نمیتواند نحوی قلب فرایند که است آن بر دبیرمقدم
(٣) مثالهای Ä کند. جدا هم از را انضمامی

شد مطرح زبانشناسی محافل در (١٣٧٦) دبیرمقدم مقاله انتشار از پس که پرسشی
افـعال شـماِر شود٬ پذیرفته او تحلیل اـگر چون بود؛ انضمامی مرکِب افعاِل به معطوف
مـیتوان دادن فعل با فقط مثال٬ برای باشد. نامحدود میتواند فارسی انضمامی مرکّب

ساخت: بیشماری انضمامی مرکّب افعال
دادم. کتاب آریا به من الفـ (٨)
دادم. پول آریا به من بـ
دادم. کاغذ آریا به من جـ

دادم. گل آریا به من آرشگفت دـ
...ـ. و

نشانه فاقد فعل از قبل صریِح مفعول که صورتی در دبیرمقدم٬ دیدگاه طبق واقع٬ در
میسازد. مرکّب فعل و میشود منضم فعل به آنگاه باشد٬ را) (مثل دستوری

در افـعال ایـن رفتار است طرح قابل انضمامی مرکّب افعال درباره که نکتهای اّولین
مـیتوانـد انـضمامی مـرکِب افـعاِل غـیرفعلِی عـنصر واقـع٬ در است. نحوی قلب برابر
ایـن حـرکت شـد٬ اشـاره دوم بخش در که طور همان ا٬ امّ گردد؛ نحوی قلب معروض
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مـفعولهای بـه نسـبت غـیرمشخصانـد مسـتقیِم مفعولهای نگارنده ظر نــ ه بـ ه کـ عناصر٬
کـه کـرد جابهجا میتوان وقتی فقط را عناصر این و است محدودتر مشخص ِم مســتـقـیـ
همسان مقلوب جملههای (٩) مثالهای شوند. تلفظ تکیه با و باشند تقابلی تأـکید واجد

مثالهایـ(٨)ـاند.
میانه) نحوی (قلب دادم. آریا به من کتاب الفـ (٩)
کوتاه) نحوی (قلب دادم. آریا به پول من بـ
میانه) نحوی (قلب دادم. آریا به من کاغذ جـ

طوالنی) نحوی (قلب دادم. آریا به من که گلآرشگفت دـ

ترکیبی مرکّب افعال نمیتواند نحوی قلب است٬ کرده اشاره دبیرمقدم که طور همان ا٬ امّ
(١٠ــب). کند جدا همدیگر از را

گرفت. گاز را پسرک سگ الفـ (١٠)
گرفت. را پسرک سگ گاز ؟ بـ

مـرکّب فـعل در حاضر عنصر دو میتواند نحوی قلب که گرفت نتیجه میتوان پس
من٬ نظر به و٬ شمرد. مرکّب فعل نمیتوان را ساختها این لذا کند٬ جدا هم از را انضمامی
که است دلیل همین به آورد. شمار به فعل غیرمشخصـ+ مستقیم مفعول ساخت را آنها باید
مسـتقیم مـفعول هـمان جـز نـیست چـیزی کـه هستند دیگری نظیر دارای ساختها این
انضمامی مرکّب افعال همه مینشیند. غیرمستقیم مفعول از قبل جمله٬ در که٬ مشخص
مفعولـ+ نحوی ساخت دارای آنها نگارندهـــ نظر به چونـــ مـاند٬ الز دبیرمقدم) دیدگاه (از
مسـتقیم مـفعول نمیتوانـند دیگر دارد٬ وجود آنها در مستقیم مفعول چون و٬ اند فعل
ساختها این ترکیبی٬ مرکّب افعال برخالف که٬ است دلیل همین به باز بپذیرند. را دومی
نـحوی سـاخت چون ساخت٬ این اینکه مهمتر و شفافاند واژگانی و معنایی لحاظ به
جـملههای در غـیرمشخص مستقیم مفعول بینشان جایگاه استــــ فارسی زبان عادی

زایاست. استـــ فعل مجاورت در فارسی
خواندن کتاب مثل ساختی که میدهد نشان (1997) کریمی از برگرفته دیگری استدالل
استدالل٬ این پایه بر دانست. فعل مفعول را کتاب باید بلکه دانست مرکّب فعل نمیتوان را
بخش امّا (١١ــالف)؛ باشد همراه عددی پیشیِن وابسته با میتواند خواندن کتاب در ـکتاب

(١١ــب). باشد داشته خصوصیتی چنین نمیتواند ترکیبی مرکِب فعِل غیرفعلِی



٤/٦ فرهنگستان نامه
مقاله ٦٤

فارسی در مستقیم مفعول جایگاه

خواندم. کتاب تا سه یک/ الفـ (١١)
کردم. دعوت تا سه یک/ بـ

میتوان نیز ترکیبی مرکِب فعِل در حاضر عنصر دو بین که شود تصور است ممکن
دعوت را علی در رسمی یا و دعوتشکرد را علی در ـش واژهبسِت مانند کرد٬ وارد را عنصری
توجه باید اما دانست. فعل بخش دو بودن جداییپذیر بر دلیلی را دیدگاه این و کرد رسمی
چـون نـمیکند٬ خـدشهدار نـحوی قـلب دربـاره را نگارنده استدالل امر این که داشت
عبارت به نیست. سازه حرکتاین دلیل غیرفعلی بخش از صفتپس یا واژهبست حضور
مرکّب فعل دعوتکرد دلیل همین به استو نشده واقع نحوی معروضقلب دعوت دیگر٬

است.

نتیجهـگیری ٤
جـملههای در نـحوی حـرکتی عـنوان به نحوی قلب کردن مطرح از پس مقاله٬ این در
که کردیم فرض این اثبات در سعی میکند٬ عوض جمله در را سازهها جایگاه که فارسی

گرفت: نظر در جایگاه دو باید فارسی در مستقیم مفعول برای
است٬ غیرمستقیم مفعول از قبل آن بینشان جایگاه باشد٬ مشخص مستقیم مفعول اـگر
مفعول اـگر ا٬ امّ کند. جابهجا سادگی به را مفعول نوع این میتواند نحوی قلب هرچند
مجاورت در و غیرمستقیم مفعول از پس آن بینشان جایگاه باشد٬ غیرمشخص مستقیم
این برای امّا کند٬ جابهجا میتواند نیز را مفعول نوع این نحوی قلب هرچند است. فعل

است. الزم تقابلی تأـکید معنای وجود و دارد وجود بیشتری محدودیت جابهجایی
که شد پرداخته نکته این به سرانجام٬

گرفت نظر در فعل مشخصـ+ مستقیم مفعول ترکیِب میتوان را انضمامی مرکّب فعل
میدهد. نشان را نکته این نیز نحوی قلب و

این آورد٬ پدید مرکّب فعل مباحث در دیگری رویکرد آن ذـکر شاید که آخری٬ نکته
دیگـر بـه نسـبت فـعل غـیرمشخصـ+ مسـتقیم مفعول ترکیبهای از برخی احتماًال که است
نشان خود از بیشتری مقاومت نحوی قلب طریق از جابهجایی در نوع٬ این از ترکیبهای
این از ترکیبهایی به نسبت خوردن غذا ترکیب از غذا کردن جدا شاید مثال برای میدهند.
هنوز نگارنده اعتقاد با (هرچند باشد مشکلتر کمی شد٬ آورده (٩) مثالهای در که نوع
قطعی مرکّب افعال آن سوی یک در که گرفت نظر در طیفی بتوان شاید میشود). انجام
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باال (مثل میشود جمله شدن غیردستوری باعث حتمًا آنها عنصر دو کردن جدا که باشند
(مستقیم مفعول ترکیب همان و نیستند مرکّب فعل که ساختهایی دیگر سوی در و آوردن)
که٬ هستند ساختهایی طیف٬ این میان در ا٬ امّ خواندن). روزنامه (مثل اند فعل غیرمشخص)ـ+
میروند٬ پیش شدن مرکّب فعل سوی به دیگری٬ دلیل هر یا و استعمال کثرت علّت به

خوردن). غذا (مثل نیستند قطعی مرکّب فعل هنوز هرچند
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