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:چكيده
در . نضمام در زبان فارسي پرداخته است به بررسي ا،اين پژوهش ضمن معرفي رويكردهاي مطرح در خصوص انضمام

از م  اسـتدالل شـده اسـت كـه هـيچ كـدا         ،هـاي انـضمام در زبـان فارسـي        پژوهش با استناد به برخي از صـورت       اين  
هاي زبان فارسـي  داده. ضمام را در زبان فارسي توجيه كند    ان تواند به درستي پديدة   رويكردهاي نحوي و واژگاني نمي    

 انضمام را تبيين كند كه عوامل كاربردشناختي را در ايـن پديـده لحـاظ    تواند پديدةدهند كه رويكردي مي   مي نشان
 و  هر دو بـر روي يـك پيوسـتار قـرار دارنـد     ،انضمام و تركيب   در اين پژوهش همچنين استدالل شده است كه          .كند
. از يكديگر جدا ديدتوان آن دو را كامالًنمي

-مـي ده است و اشكال مختلفـي را در بـر    انضمام در زبان فارسي گستردالل شده است كه دامنة  در اين پژوهش است   
ه حرف اضـافه  گرو+ ، انضمام اسم  به فعل مركبتوان به انضمام اسم به فعل ساده، انضمام فعل از آن جمله مي   گيرد؛

.، انضمام گروه حرف اضافه اشاره كرد دو مفعوليمركب يا ساده، انضمام اسم در جملةفعل + 

واژهساختفرايندهاي ،شناسي، كاربردهاي مركبگزارهانضمام ، فعل مركب ، :هاكليدواژه

 مقدمه.1
شناسان قرارگرفته،  ا رويكردهاي متفاوت مورد توجه زبان     بخير  هاي ا ني كه در سال   يكي از فرايندهاي زبا   

 ايـن  ، اين پديده كه سبب شده است تا چنين توجهي را به خـود جلـب كنـد             ي ويژگي اساس  .فرايند انضمام است  
را نآ) 1988(بيكـر  سـبب شـده اسـت تـا     ويژگي اين . واژه قرار گرفته استدر مرز نحو و ساخت  ظاهراًاست كه   

تلقي اي واژگاني را پديدهنآ) 1989( روزنود بپردازه به تحليل آن ببيند و با رويكردي نحوگرايانحويناي پديده
بـا رويكـردي    انـد    كوشـيده  )1998( در اين راستا كـوك و ويلهلـم          .از آن عرضه كند   ي  واژكند و توجيهي ساخت   

بـه تحليـل انـضمام      -تي  تبيـين كنـد       شناختي انضمام را بـه درسـ      كه بتواند ابعاد معنايي و كاربرد     -كاركردگرا  
 با توجه به تحقيقاتي كه بر برخـي از   وبا معرفي رويكردهاي موجود در اين خصوصكوشد اين مقاله مي .بپردازند

ديـده را   ديگري از ايـن پ عدِ ب ،هاي اخير در زبان فارسي    ها صورت گرفته است و همچنين با توجه به پژوهش         زبان
.بپردازد آن هاي زبان فارسي به تقويت دادهو با توجه بهكند ارائه 

 مباني نظري.2
 فرايند انضمام و انواع آن.2-1

 اسم، ضمير و نوعاً( و عنصر ديگر )  فعل و يا حرف اضافهنوعاً(انضمام را تركيب يك واژه ) 2001(تس  گر
؛ه كـرد  وان براي انـضمام عرضـ     ت است كه مي   ترين تعريفي ترين و يا عام    گسترده ،اين تعريف . كندتعريف مي ) قيد
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بر اسـاس تعريـف   . گيردفت نشده است را در بر مي       حتي يا  و يا ها پيدا شده    چراكه همه نوع انضمامي كه در زبان      
لي دهد كه به دالي مي ولي تحقيقات موجود نشان    ؛وان به انضمام اسم، ضمير و قيد قائل شد        بترود  فوق انتظار مي  
ها در زبـان و يـا عـدم توانـايي در     ن ساير انواع انضمام و نادر بودن آن    يتعيوة  نظر در خصوص شي   چون عدم اتفاق  

. به انضمام اسم پرداخته شده است صرفاً،ها از فرايندهاي مشابهنآتفكيك 
تركيـب حاصـل بـه عنـوان گـزارة         صورتي كه   ه  فعل ب انضمام اسم عبارت است از تركيب و يا همراه شدن اسم و           

) كل(شود تا از لحاظ معناشناختي يك واحد تركيب شدن اسم و فعل سبب مي      ). 1911،ركروب(ه كار رود     فعل ب 
ت فعل را يف ظر،تر عبارتي فنيكند و يا بهيل فعل متعدي را به الزم تبدمعنايي ايجاد كند و از لحاظ نحوي عموماً

.دهد كاهش
الف). 1    (
a.ni-c-qua in nacatl

I –it- eat  the flesh
I eat theflesh.

ب). 1(
b.ni-naca – qua

I – flesh –eat
I eat flesh

Nahault (sapir 1911) 

يـك كـل    واز دسـت داده     هاي دستوري خـود را      اسم نشانه ، ب  و ب اين است كه در نمونة       الف) 1(تفاوت نمونة 
.استايجاد كردهمعنايي 

:دكناين شرح عرضه مي انضمام اسم به ي را در خصوصارگانهبندي چهاتقسيم) 1984(ميتون 
دهـد و بـا فعـل متعـدي         هاي دستوري خود را از دست مـي        ويژگي ،ضمامي است كه مفعول مستقيم    ان-نوع اول 

.اندتركي و انگليسي از اين نمونه. كندشود و فعل حاصل را الزم ميمنضم مي
. ماندت كه فعل متعدي باقي مي با اين تفاو؛اين نوع مانند نوع اول است-منوع دو

نيـز  انضمام  ي از اين نوع     كچچوزبان  . در گفتمان معرفي شده باشد     انضمامي است كه ارجاع اسم قبالً     -نوع سوم 
.كنداستفاده مي
ي يهـا  زبـان  .كندبه عملي خاص محدود مي     فعل را     قلمرو ريشة  ،است كه در آن اسم منضم     ساختي  -نوع چهارم 

. خوردار است برموارد فوق از اين نوع انضمام نيزوه بر عال
،كه در آن اسم ماننـد انـضمام       كند  اشاره مي 1زدايييندي مشابه انضمام به نام اسم     فرابه  ) 2001(تسگر

 بنـابراين    لحاظ تكيه مانند انضمام نيست؛     دهد ولي تركيب اسم و فعل به      هاي دستوري خود را از دست مي      نشانه
.انضمام تلقي نشود بود كه يندضمام بايد متوجه اين فرا تحليل اندر

1 noun stripping
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 رويكردها.2-2
 رويكرد نحوي بيكر.2-2-1

قرارگرفته اسـت  سير مورد بر  يرويكردهاي متفاوت با انضمام    فرايند ، اشاره شد  1 در بند    ه قبالً كهمچنان
ظريـة حاكميـت و      ن رچوبچـا  در )1988(بيكـر   . اسـت  )1988(نحـوي بيكـر   ها رويكـرد  نآترين  كه از برجسته  

كه اسم منضم براساس حركـت      به اين معنا  . به تحليل انضمام اسم پرداخته است     )1981(گزيني چامسكي مرجع
طرف اسم حركت داده شده تحت حاكميت قرار ارد كه ازگذي بر جاي ميشود و از خود ردلفا به فعل منضم ميآ

نشان اين صورت   ه  اشتقاق نحوي آن را ب    ) 1999(المبرت  . شود نمي  تهي نقض  اين تحليل اصل مقولة    با .گيردمي
:استداده

)2(

Deep  structure (DS)                                        SS

[s NP [VP   [NP  Det    N ]  V ]]     [ S   NP [ VP  [ NP   Det  t I][V  N V ]]]

. است)فعل(به هسته ) حرف اضافه،اسم، صفت( سته به هسته  از نوع حركت هحركت در اين فرايند
 چراكه هستةاست؛پذير از جايگاه مفعول مستقيم امكان انضمام نحوي فقط) 2(بر اساس اين رويكرد در مثال 

قرار ن تحت حاكميت آشود و رد به هستة واژگاني فعل  متصل مي)در جايگاه مفعول مستقيم(گروه اسمي 
. گيردمي

مبرترد واژگاني روزن و نظرية تجزية واژگاني الك روي.2-2-2
 ايـن   .اسـت )1989(رد واژگـاني روزن     كـ  روي ،ه شد كه در مقابل تحليل نحوي بيكر عرض      رد ديگري   كروي

 قبل از نحو در واژگان جا ، اشكال كلمه از جمله انضمام اسمكه همةستوار شده استتحليل بر اين اساس نظري ا
افـت درونـي   بهـا و فـارغ از     ها در همة زبـان    د براين حقيقت بنا شده است كه همة واژه        خونكته   اين .گرفته است 

نظر  صرف-شود اي مواجه ميهور زبان وقتي با واژ يعني گويش؛كندرواني مشابهي ايجاد مي- حالت روحي ،هانآ
قة دروني آن توجه دارد و نه به ساب     ور نه به ساخت     گويش. يندبيك واحد معنايي مي    آن را    -از ساخت دروني آن     

 شـهردار از  اينكـه واژة  ور بـه    شود؛ اما گويش  به يكي از مسئوالن شهر گفته مي      دانيم كه، شهردار،    مي. نتاريخي آ 
خش،، ,,  قشنگ از ور زبان فارسي كاري ندارد كه واژةگويش يا مثالً ي ندارد؛شهر و داشتن درست شده است كار

ه تحليـل سـاخت درونـي كلمـه         بـ و بخواهـد    اس باشـد  نشجز اينكه زبان  ه  ب (. شده است  ت درس ،، انگ ,,و پسوند 
).بپردازد

ر سـاخت موضـوعي     بـ  يك تركيب واژگاني است كه       ،دهد كه انضمام اسم   روزن در تحليل خود نشان مي     
تفـاوت  هاي مختلف بـه خـاطر نحـوة اشـتقاق م           و تفاوت در رفتار نحوي انضمام اسم در زبان         شودفعل اعمال مي  
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2بند و انضمام اسم طبقه    1يند انضمام اسم مركب   ابه همين دليل انضمام اسم را به دو فر        ) 1989(روزن  . هاستآن

گردد و نقش تتايي درونة     مفعول به فعل منضم مي     ،به اين صورت كه در انضمام اسم مركب       . كندبندي مي تقسيم
 اسـم بـه فعـل    ،بنـد در انضمام طبقه. دهدميدسته بدر نتيجه فعل الزم  شود و  انضمام جذب مي   ه وسيلة فعل ب 

 فعل مركب متعدي خواهـد ،گردد و در نتيجه تركيب حاصلا نقش تتا بر اثر انضمام جذب نمي       ام ؛شودمنضم مي 
.بود

ة وي نظريـ  .واژي انضمام اسم پرداخـت    خت به تحليل سا   ،شكلي متفاوت از روزن   ه  نيز ب ) 1999(المبرت  
. فرعي تحليل كرديك فرايند و5و تركيب نقشي4دو مكانيزم اصلي كاربرد نقشيرا با خود 3ي واژگانةدستور تجزي

؛ به اين صورت كه رو كرده بود به سادگي توجيه كردهوي همچنين انضمام ادات كه رويكرد نحوي را با مشكل روب
.كند واژگاني با موضوع اضافي را توجيه الزم است كه هستة6 فرايند بسط موضوعيفقط

)3(

Λx P (x)                      λQx [ P (x)       Q(x) ]

دهد كه مي شواهدي به دست ها، بودن انضمام در برخي از زباناژيوييد ساختضمن تأ) 1986(سيداك 
وي با انتقاد . واژي جوابگو نيست و بايد به تحليل نحوي روي آورد     ها تحليل ساخت  در برخي از زبان   كند  ثابت مي 

. داند علمي مي، به طور كلي آن را فاقد توجيهواژي بودن انضمامدر خصوص ساخت) 1984(از ادعاي ميتون 

 تحقيق پيشينة.3-1
ايرانيهاي غير  در زبان تحقيق بررسي پيشينة.3-1

 گرفتـه   هاي مختلف و با توجه به يكي از رويكردهاي فوق صـورت           تحقيقاتي كه در اين خصوص در زبان      
ت در ايـن قـسم    . تواند همة مسائل انضمام را حـل كنـد        كدام از رويكردهاي فوق نمي    كه هيچ دهد  است نشان مي  

ضرورت توجـه بـه رويكردهـاي ديگـري كـه بتوانـد         اشكاالت موجود معرفي شده،     اهم اين تحقيقات،    ضمن مرورِ   
. را پاسخگو باشد نشان داده خواهدمسائل مطرح

ت داد كه اين زبان از بسياري جها       نشان ،زبان چوكچي انجام داد   اي كه دربارة    لعهمطابا  ) 1995(اسپنسر  
توانـد  شده مـي  عنصر منضم ؛از جمله اينكه فرايند انضمام در اين زبان زاياست        . با تحليل نحوي بيكر سازگار است     

7صريحغيرجايي مفعول هابج فرايند  ،و انضمام اسم  شود منضم مي  مفعوليغيرهايفاعل فقط ازفعل  ارجاعي باشد؛ 

1 compound noun 
2 classifier noun
3 Lexical Decompositional Grammar 
4 functional Application 
5 functional composition
6 argument extension 
7 dative shift
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را مجاز 1افزوده انضمام ،زادانهبيكر سازگار نيست چرا كه چوچكي آا از بعضي جهات با تحليل  ام؛كنديمرا تغذيه 
اي نـه  اين زبان اسم با مخصص خود بـه گو         همچنين در . كندنقض مي  تهي را   اصل مقولة   پديده شمرد كه اين  مي

مام عناصر وجهي موقتي را مجـاز   عالوه بر اين چوكچي انض    . رقابل قبول است  شود كه در اين تحليل غي     منضم مي 
جـود بـا   هـاي مو دارد كـه داده  وي همچنين اظهار مـي .همخواني نداردآن تر داند كه اين حتي با گونة ضعيف   مي

.در حد وسيعي سازگاري دارد) 1989(تحليل واژگاني روزن 
 زبـان   در خـصوص  ) 1996(نمير، تحقيقي است كه گرو     است انجام گرفته باره  تحقيق ديگري كه در اين      

يي است كه ويژگـي  هااز جمله زبانكه -اين زبان در . انجام داده است)هاي آريزوناي شمالييكي از زبان  (2يهاپ
كـه  را   چهار نـوع انـضمامي       اين زبان همة  . كند مي بقت به لحاظ شخص با فاعل مطا      عل فقط ف-د  قلب نحوي دار  

ـ ؛ قابل انطباق استبراين با تحليل نحوي بيكر كامالًبنا؛داند مجاز مي، معرفي كرده است   )1984(ميتون ا بيكـر   ام
 هم بافته و  زبانيمطور مسلّه پي بكه هادر حالي. هاي تركيبي استانكند كه اين وضعيت خاص زببيني ميپيش

 كه زبان هاپي با تحليل نحـوي بيكـر    به همين دليل در اين پژوهش چنين استدالل شده است    .يا تركيبي نيست  
ائن موجـود، هـاپي بـسياري از    بودن اين زبان است كه بـا قـر  بيني تركيبي پيش،نازگارتر است و تنها مشكل آ    س

تـوان حكـم    م نمـي  ها به طور مسلّ    ولي در خصوص برخي ديگر از ويژگي       هاي تركيبي را داراست   هاي زبان ويژگي
ه ه ويژگـي را بـ  شمرد كه هاپي نُميهاي تركيبي برچهارده ويژگي براي زبانتا در اين راس) 45ص  (ير  گرنوم. كرد

ت و يـك ويژگـي ديگـر    ، دو ويژگـي بـا محـدودي    يكي محتمل،ويژگي نيز به طور مجازطور كامل داراست و يك  
ري و يا اينكـه توجيـه ديگـ       توان اين زبان را نيز تركيبي دانست        بر اين اساس با كمي تسامح مي      . نامشخص است 

پـارادوكس  -كه چنين اسـت     - نحوي باشد    رحال اگر انضمام در هاپي كامالً      ه به. بيني بيكر پيدا كرد   براي پيش 
.شوداي توجيه ارامتر زبان تركيبي بايد به گونهپ

از لحـاظ   ) 1989 (واژي روزن سازد كه اگر چه توجيه سـاخت       همچنين خاطر نشان مي    )1996(رگرنومي
و همچنـين   هاي غلطي درخـصوص ارجـاعي بـودن اسـم منـضم             بينيپيشپذيرتر است،   افتر و انعط  نظري ساده 

.دهدميدسته بند بمتعدي بودن انضمام طبقه
ورد بررسي و پژوهش هاي شمال اوروگوئه معد معنايي در يكي از زبان    را از ب  انضمام اسم   ) 1989(بنولين  
تـا تركيبـات    ) لفظـي (لي با اسم منضم از ارجاع مستقيم        ع ف وي نشان داده است كه معناي ريشة      . قرار داده است  
ـ      ه عنوان ابزار ساختاري كه واحد      اسم ب  در اين پژوهش انضمام   . وسان است استعاري در ن   ه هاي معنايي جديـد را ب

ادعـا  هـا   برخي از زبان  با بررسي انضمام در     ) 1998( كوك و ويلهلم     .ي قرار گرفته است    مورد ارزياب  ،آوردوجود مي 
 كـه انـضمام را    رويكـردي و هـر    ندارد  همخواني  ) 1988( نحوي بيكر    رويكردها با   اين زبان ند كه انضمام در     اكرده
سـازند كـه    خاطر نـشان مـي  ، اين دو.ا توجيه كند تواند انضمام ر   نمي ،در قالب ارتباط دستوري بررسي كند     صرفاً

ه نظـر    بـ  مـدتر بـسيار كارآ  حـساس اسـت،     اشناختي  شناختي و معن  گرايانه كه نسبت به ابعاد منظور     رويكرد نقش 
.استنحوواژه وفرايندي در تالقي ساختبه لحاظ نقش اند كه انضمام اسم هكرداستدالل ها آن. رسدمي

1 adjunct 
2 Hopi 
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دهـد ايـن     مـي   نـشان  كـه بعـضاً   سم نيز تحقيقاتي انجام گرفته اسـت      بندي ميتون از انضمام ا    در خصوص تقسيم  
هاي از زبان (در زبان پناره    ) 1995 (پين، پژوهشي است كه     اين مطالعات يكي از   . بندي جنبة جهاني ندارد   تقسيم

. نضمام در اين زبان همخواني نداردبندي فوق با اتقسيمدهد كه نشان ميانجام داده است و ) وئالونز
م از كـدا شود كه فرايند انضمام با هيچها اشاره شد چنين استنتاج مين آاز مجموع تحقيقاتي كه در اين بخش به    

تواند همة مـسائل انـضمام را   كدام از آن الگوها نميندارد و هيچكامل ها و با رويكردهاي مطرح شده مطابقت     الگو
كـه بتوانـد همـة ابعـاد سـاختاري، معنـايي،           ه شـود    تـري عرضـ   هـاي جـامع   نظريهرود   لذا انتظار مي   ؛ن كند يتبي

. واژي انضمام را در بر بگيردكاربردشناختي و ساخت

 انضمام در زبان فارسي بررسي پيشينة.3-2
 نيز بـه    نويسان پيشين ا دستور  ام ؛است تازه   نسبتاً بحثي   ،صورت مستقل ه  بحث انضمام در زبان فارسي ب     

صوص ابـراز  خـود را در ايـن خـ      ، نظـر    اند و در بحث فعل مركب و يـا مفعـول          اي متوجه چنين ساختي شده    گونه
. را مرور خواهيم كردا دا اين نظرهش ابتدر اين بخ. اندداشته

ـ براي اينكـه ايـن قبيـل افعـال را    .آيد گاهي مفعول نزديك فعل مي    :نويسدمي) 125 : 1362(زرسنج   ا ب
 فعـل  مركـب   ، مفهوم را برسـانند  يك،اگر هر دو جزء:  اين نكته توجه كنيمهاي مركب اشتباه نكنيم بايد به    فعل
 فعـل    مفعـول و   طـور مـستقل داراي معنـا باشـند،        ه  بـ گر دو جزء  ا ا  ام ؛،، يعني عادت كرد   خو گرفت ,, مثل   ؛است
 نـان را  -نان گرفـت  :  آورد ،،را,,توان مي  اسم راه دوم اين است كه اغلب اوقات بعد از        . ،، نان گرفت  ,, مثل ؛اندساده
،،خو را گرفت,,* ولي ،،خو گرفت,,:توان چنين كرد اما فعل مركب را نمي؛گرفت

كـاركرد  كه از نظر شكل مشابه فعل و از نظرشده است  د كه زرسنج متوجه وجود ساختي       دهموارد فوق نشان مي   
. متفاوت با آن است
. رده اسـت  د كـ  ييأ وجود انضمام را ت    يحاًوه گذاشته است و تل    ر اين ساخت صح   نيز ب ) 43: 1376(شريعت  

د يعنـي ممكـن اسـت بعـد از           نـدار  ،،  را,,توجه كنيد كه مفعول احتياجي به حرف      : گويد در بحث مفعول مي    وي
شـدن  ه طرف معرفهآيد كه يا معرفه باشد و يا ب       حرف را بعد از مفعولي مي      معموالً. يد يا نيايد  بيا, را,مفعول حرف   

م خـاص و يـا ضـمير    كه اگر اسكند ميكيد همچنين وي تأ. شناسيهم او را مي    پسري را ديدم كه تو     برود؛ مثلِ 
.گيرد مي"را"نة، حرف نشامفعول واقع شود، مفعول

هـاي دسـتوري خـود را از    انه عام و نكره باشد نش،يعت متوجه اين ويژگي مفعول شده است كه هر گاه مفعول     شر
).پردازيممينهاي انضمام كه در بخش بعد به آيعني يكي از ويژگي(. دهددست مي

فعـل  + نحوي، گروه اسـمي     دارد كه تجزية روساختي تركيب      عان مي ذنيز ا )139: 1370 (الدينيةمشكو
ي مالك تشخيص فعل مركب     و... كتاب خواندم و    دوزد،   پيراهن مي   مانندِ ؛متعدي، نيز با فعل مركب مشابه است      

 فعل باقي مانده باز همان معني ،اسمي از تركيب نحوي باال حذف شودداند كه اگر گروه هاي باال اين ميرا از فعل
 عنـصر فعلـيِ    ، اگر پايه از فعل مركب حذف شود       ،كسكه بر ع  در حالي د بود؛    نحوي را دارا خواه    اصلي در تركيب  
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ايي در فريـب    مانند تفـاوت معنـ     (. ديگر در بر نخواهد داشت     ،داراستكه در فعل مركب     باقي مانده معني خاصي   
).داده است و داده است

.دهدن را نشان ميآكند و تفاوت شاره ميي مشابه ساخت فعل مركب ا فوق نيز به وجود ساختويسندةن
دسـت  "، دو فعـلِ     ل مركب و سـاخت مـشابه آن       در تشخيص فع  ) 60: 1381(حيديان كاميار و عمراني     و

"كوشش كرد"ن فعلِد و چونكنيسه مي را با هم مقا،،كوشش كرد,, و "سعادتي به من دست داد"در جملة"داد
 به ايـن طريـق      .دندانآن را مركب نمي   ) ششي كرد وششش را كرد، كوشش زيادي كرد، كو      ك(قابل گسترش است    

.دننمايوشزد ميگ راشدن بين دو ساخت فوق لزوم تمايز قائلايشان
 متوجـه   ،انده كار نگرفته  نويسان پيشين اگر چه لفظ انضمام را ب       د كه دستور  ده موارد فوق نشان مي    همة

و ظ عملكـرد بـا آن متفـاوت اسـت     ولي از لحااظ صورت بسيار شبيه فعل مركب،      اند كه از لح   وجود ساختي شده  
 خوانندگان خود   ،اند با راهكارهاي ابتكاري خود     به همين دليل سعي كرده     .اه شود ممكن است با فعل مركب اشتب     

. متوجه وجود چنين ساخت نحوي كنندرا
ـ  است تا بحث انـضمام    سبب شده   ب در زبان فارسي انجام گرفته،       فعل مرك  دربارة   تحقيقاتي كه اخيراً   ه  ب

ااهللاو حجـت  ) 1376( دبيرمقدم   ،)1992( جان محمد    -ميتوان به كري  از اين ميان مي   . تي جدي مطرح شود   صور
. خواهيم كردد آخر را بررسي  دو مور در اين قسمت.اشاره كرد) 1379(طالقاني 

با عنوان اين مطلب كـه عنـصر اسـم در افعـال مركـب               ) طالقانياهللا  نقل از حجت  ( جان محمد    وكريمي  
ضمام اسم در زبان فارسـي را رد  انند فرافكن محدودي از هستة اسم داشته باشد، توا نيست و اغلب ميXاًضرورت

.ندكنميمام در زبان فارسي را رد  انض،ر شواهد زيكند و با ارائةمي

)4(مثال .  فرافكني از گروه فعلي است بلكه معموالً؛ نيستX يكلزوماً) اسم يا صفت( غيرفعلي ءجز: الف 
ساسان سرماي سختي خورد). 4(

V' 

V X' 

خورد سرماي سختي 

)5(مثال .گيرد غير فعلي و فعل قرارءتواند بين جزمي- زمان آينده نشانةاز جمله-بسياري از عناصر: ب
كرد خاموش خواهدرا چراغ او ). 5(
 را عال مركبمستقيم در زبان فارسي گواه نحوي مستقلي است كه وجود انضمام اسم در افپيوستن مفعول غير: ج

)6( مثال .كنددر زبان فارسي رد مي
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 ساسان كتاب را داد كيميا .الف).6(
)1992محمد،جانكريمي و                 ( ساسان كتابا رو كيميا داد . ب* 

كـدام از  به باور نگارنده هيچ.  جاي بحث فراوان دارد،ن فارسي است دليلي بر عدم انضمام در زبا ،ل فوق اينكه دالي 
. دليل رد انضمام در زبان فارسي نيست،ل فوقيدال

كه انضمام در ايـن زبـان وجـود دارد و فقـط بايـد در                ن است   ، به معناي آ   اگر استدالل الف درست باشد    
اينكـه در    با تحليل نحوي بيكر سازگار است يـا نـه و يـا               اينكه مثالً مثالً  كرد؛  خصوص چگونگي و اقسام آن بحث     

نيز به آن ) 29: 1376(كه دبيرمقدم چنانهم-وجود شكل انضمامي فعل . گيرد يا نهيبندي ميتون جاي متقسيم
 وي .تواند وجود داشته باشد بلكه شكل غيرانضمامي نيز مي؛دليلي بر شكل غيرانضمامي نيست-اشاره كرده است 

ل مركـب انـضمامي     كند كـه فعـ    يبي را در اين ذكر مي     هاي فعل مركب انضمامي و فعل مركب ترك       يكي از تفاوت  
دن،، يـا   سرماي سختي خور  ,, انضمامي بنابراين حالت غير    است؛ انضمامي با نقش تتايي يكسان    داراي صورت غير  

مركب كه فعل، در صورتي.خوردن،، نيستسرما,,يلي بر عدم  انضمامي بودن دل" سرماي سختي را خوردن"حتي 
بـه  ب،  اسـتداللِ   .  آن وجود نداشته باشد    نضماميِكل غيرا  دليلي وجود ندارد كه ش     ،انضمامي به حساب آيد   از نوع   

؛ينده دليل بـر رد انـضمام نيـست         زمان آ   مثل نشانة  ،ه كار بردن نشانة فعل    تواند درست باشد كه ب    اين دليل نمي  
كه در حالي.گردند بعد از تشكيل گروه فعلي به فعل ادغام مي اساساً، خود)چون زمان و وجه  (هاچراكه اين نشانه  

.و وجه استهايي نظير زمان كه بدون مشخصهاست  و درون گروه فعلي بحث انضمام مربوط به فعل
دليلي -كه اين استدالل درست باشد كه در صورتي-در خصوص استدالل سوم نيز الزم است گفته شود 

ه فعـل بـه صـورت       ين معني نيست ك   اچرا كه وجود انضمام در زبان به        ؛بر رد انضمام اسم در زبان فارسي نيست       
.شودنانضمامي ديگري ظاهر غير

 در اًتـوان صـرف  دارد كه پديدة فعل مركب زبان فارسـي را نمـي        اذعان مي  )1379:20(طالقاني  اهللا  حجت
ب زبان  فعل مركر واقع پديدةد. واژي بررسي كردهاي ساختضيههاي نحوي و يا فقط در چارچوب فريهقالب نظر

 غيرفعلي نيـز در آن      ءكه در عين حال مشخصات معنايي فعل و جز         نحوي است  -واژي ساخت فارسي يك پديدة  
.كندسزايي ايفا مينقش ب

زارشي از  گ با ارائة  خته است كه   فعل مركب به اين بحث پردا      تري در مقالة  ه طور بسيار جامع   ب) 1376(دبيرمقدم  
.بريم بخش از مقاله را به پايان مين اي،اين بحث

يح و ديگر انضمام گروه  يكي انضمام مفعول صر:كند نوع انضمام در زبان فارسي اشاره ميمقدم به دودبير
حـرف تعريـف    را، حرف نـشانة  (هاي دستوري وابسته به خود را      مفعول صريح نشانه   ،در مورد اول  . ايحرف اضافه 

)  دبيرمقدم33مثال . (دهداز دست مي) لة ضمير ملكي متصل و ضمير اشاره جمنكرة ي، نشانة
.يشان را خوردندها غذا بچه.لفا. )7(

.ها غذا خوردند بچه.ب
ه  ب را ب   م شود و نمونة   دهد تا به فعل منض    هاي دستوري خود را از دست مي       مفعول صريح فعل نشانه    ،كه در الف  
)8( مثال.كند، فعل انتظار داشتن استمي در اين خصوص ذكر ديگري كه وينمونة. دست دهد
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.ن فقط از شما اين انتظار را دارم كه خوب درس بخوانيدم. الف). 8(
.من از شما انتظار دارم كه خوب درس بخوانيد.    ب

ود انضمام در زبـان فارسـي مطـرح    در خصوص وج، پنج استدالل  هاي دستوري وي عالوه بر حذف نشانه    
 و كالمـي و كاربردشـناختي       تفاوت معنـايي   امكان حذف فعل، ارجاع ضميري، حذف اسم،         :د كه عبارتند از   كنيم

 تـشكيل يـك واحـد       ، اسم منـضم و فعـل      ،به اين صورت كه پس از انضمام      . ساخت غيرمنضم و معادل منضم آن     
. كنـد ديد ميايي فعل را ته سيطرة معن، اسم عام و غيرارجاعي است و فقط كه در آن اسم منضم    دهند  معنايي مي 

:كندين مييمطلب را بهترتباين )  دبيرمقدم39(مثال زير
.مينا زهر را به حسن داد. الف). 9(

.مينا به حسن زهر داد. ب
اي  انضمام گروه حرف اضـافه ،ح شده استمقدم مطر انضمام ديگري كه در مقالة دبير    ،مام اسم جز انض ه  ب

) دبيرمقدم40شمارة : ( )10 (مثال. شود حرف اضافه حذف مي،مام در اين نوعد انضر اثر عملكرد فراينب. است
. ما روي زمين نشستيم.الف. )10(

. ما زمين نشستيم.ب
:عبارتند ازكه كند م معرفي مي تشخيص تركيب از انضما چهار مالك براي،پايان بحث خودمقدم در دبير

انـد؛ تايي دارد كه اين دو هم معنايي تانضمامي وجودورت متناظر غير ص ،برابر هر صورت انضمامي   در  -1
.اندهاي گزينشي يكسانهاي تتا و محدويتيعني در نقش

كه افعال مركبي كه بـه  در حالي؛انداند بدون استثنا الزم    مركبي كه از طريق انضمام پديد آمده       افعال-2
.عدي باشنداند ممكن است الزم يا مت تركيب حاصل شدهشيوة

كـه در   در حالي؛كندفيت معنايي خود را همچنان حفظ مي    فعل هويت واژگاني و شفا     ،پس از انضمام  -3
.شودشدن ميگاني فعل دستخوش واژركيب اسم و فعل، ت

 نظر معنـايي و ارجـاعي شـفاف          از ، حاصل ل مركبِ مركب از طريق انضمام زاياست و فع      تشكيل فعل   -4
ي برخـوردار اسـت و فعـل        يسه با انضمام از زايايي كمتـر      قا مركب به كمك تركيب در م       ليكن تشكيل فعل   ؛است

.  دچار بسط استعاري شده است معموالً،مركب حاصل
،توانند متعدي باشـند عال مركب مي انضمامي و اينكه اف ول شدن بين افعال مركبدبيرمقدم با تمايز قاي  

ند را  ي مفعـول هـست     كه متعدي و دارا    " دادن اختصاص"ن  افعالي چو اختصاص،، در   ,,ش نحوي عنصري چون     نق
 اين لحاظ مانند فعـل بـسيط عمـل           فعل مركب از   ،انضمامي اينكه در فعل مركب غير     ، است و آن   نيز تعيين كرده  

.بيندواژي سازگارتر ميهاي زبان فارسي را با رويكرد ساخت داده،مقدمدر اين پژوهش دبير. دكنمي
و ر قالـب نحـو ايكـس تيـره پرداختـه        مركب د   اضافة  نيز كه به تحليل حروف     )1381(لحسني چيمه اابو

اگرچه تفاوت چنداني بين انضمام و      اند،  افه از طريق انضمام به وجود آمده      استدالل كرده است كه اكثر حروف اض      
به لحاظ   به ظاهر مركب را      وي حروف اضافة  . داندركت نحوي مي  آن را نوعي ح   بيند،  ژي نمي وافرايندهاي ساخت 

,, و  ) براسـاس (اسـم ،،    + حرف اضـافه    ,, دو دسته    ،كند كه از اين چهار دسته     تقسيم مي ساختاري به چهار دسته     
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را )راجع بـه (حرف اضافه ،، + اسم ,,و ) نحوي(را حاصل انضمام  ) از زير (زمان،،  /حرف اضافه مكان  + حرف اضافه   
اي قلمـداد نمـوده    را گروه حرف اضـافه  )از زير ( اضافه،، حرف+ زمان  /حرف اضافه مكان  ,,واژي و   فرايندي ساخت 

.است

ها بررسي وتحليل داده.4
 از ايـن جهـت كـه        ، زبـان فارسـي     روشن شد كه بحث انـضمام در       ، مطرح شد  2هايي كه در بند     با بحث 

 به وجود   احتاًو ازاين جهت كه صر    اي بس طوالني دارد    پيشينه ،اند به آن پرداخته   نويسان سنتي نيز تلويحاً   دستور
كـه  -بدون ترديد وجود ساختي مشابه فعل مركـب در زبـان فارسـي        .  نو است   بحثي نسبتاً  ، شده باشد  نعاذآن ا 

خت از هـم  رف تـشخيص ايـن دو سـا   اند و بخشي از كـار خـود را صـ   ن اذعان كرده آنويسان به   دستوربسياري از   
ي نيـز  از لحاظ نظر. زبان فارسي غيرقابل انكار استدر ام نوع اول     الاقل انضم  دهد كه  وجودِ   نشان مي -اند  نموده

و تبديل آن به همراه فعـل بـه يـك كـل             ) ه شد  عرض همانند مثالي كه قبالً   (هاي دستوري از مفعول     حذف نشانه 
لي استالي از جمله د،منضمول و همچنين وجود جفت متناظر غيرمعنايي و نيز از خاص به عام تبديل شدن مفع     

هاي قبـل بـه همـين مختـصر بـسنده           به دليل تكرار اين بحث در بخش      . ه كرد توان عرض مام مي كه در اثبات انض   
. آوريممي انواع انضمام بنديِتفصيل بيشتر آن را درتقسيمكنيم و مي

 انواع انضمام .4-1
:بندي كردمام اسمي با جزئيات بيشتري دستهانضرا در باب هاي زبان فارسي دادهتوان مي

فعل سادهبا انضمام اسمي مفعول .4-1-1
دهد كـه تركيـب     شود و تشكيل يك واحد معنايي مي       مفعول با فعل ساده منضم مي      ،نضمامدر اين نوع ا   

.كند ميالزم در بافت دستوري عمل) منضم(ه صورت فعل مركب  ب،حاصل
.هايش را نوشت ديشب علي مشق. الف.)11(

. ديشب علي مشق نوشت.ب
 در نمونة ب، .است) نشانة جمع، ضمير و نشانة مفعول(شق داراي سه نشانة دستوري  م الف،   11در جملة 
يـك  " مشق نوشتن " فعل حاصل، الزم است و مصدر        ي خود را از دست داده است و       هاي دستور مشق همة نشانه  
 بـسيار زيـادي     ايـايي اين ساخت در زبان فارسي از ز      . دهداست كه يك واحد معنايي را شكل مي       مصدر انضمامي   

بـه شـرط    -شـوند   ايي كه مفعول مستقيم فعل واقع مي      هتوان ادعا كرد همة اسم     تا جايي كه مي    ؛ است خورداربر
. دهندتشكيل يك فعل انضمامي مي-ار روند كه اينكه با فعل خاصي با بسامد كافي ب

:برخي از اين افعال عبارتند از
گفـتن،  بـافتن، اذان  گـرفتن، قـالي   امتحاندادن،  حانن، امت شستساختن، غذاخوردن، غذاپختن، لباس   خانه
.نمازخواندن
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ه  به اين دليـل كـ      ؛يز هستند كه اين افعال از افعال مركب متما      اي كه بايد به خاطر داشت اين است         نكته
ند توايگري مي دستوري و يا عنصر دستوري د     كه نشانة فت متناظر غيرانضمامي نيز دارند      هر كدام از اين افعال ج     

 صفت ،كه اسمدادن ، اختصاصكردنمسموممانند :  ولي فعل مركب نه فاصله بيندازد؛ي فعلء اسمي و جزءبين جز
.شود تركيب حائل نميء دستوري بين دو جزو يا نشانة

انضمام اسم با فعل مركب. 4-1-2
شود نه ركب منضم ميسم با فعل مجز اينكه اه  ب؛هاي انضمام فوق را داراستاين نوع انضمام همة ويژگي

،شود و مجموع اسم منضم و فعل مركـب        ي به فعل الزم تبديل مي     ، فعل مركب متعد   مانند بند الف  . با فعل ساده  
،، زدنزمين شـخم ,,مانند ؛شودارجاعي تبديل ميهمچنين اسم به حالت غير    . دهنديك واحد معنايي را شكل مي     

.)12(در 
.ا شخم زدندها رران امروز زمينكارگ.الف) .12(

.زدندكارگران امروز زمين شخم مي. ب
:افعال ديگري از اين دست عبارتند از

زدن، مـرغ پركنـدن، سـر حنـا     زدن، باغ بيـل  درو كردن، زمين شخم   ) ، گندم جو( برنج   ،كردنخانه خراب 
كـردن، ماشـين    كـردن، سـفره تميز    دادن، گوشـت چـرخ    كردن، تكليف انجام  دادن، قصه تعريف  بستن، آهن جوش  

.... تميزكردن،
مثل مرغ پركندن يا سر حنا . ه نظر برسدنوس بممكن است براي بعضي نامأ،ذكر شد كه   يبرخي از افعال  

حرفـة كه  ولي براي كساني؛به سختي قبول كنيمرا كه باعث شود انضمامي بودن آن ... دادن يا آهن جوش  بستن  
ر اين دليل آن هم اين است كه بسامد تكرا.  عادي است كامالً،ار برندكه كند كه چنين تركيباتي بها ايجاب ميآن

شود كه چنين استنتاج مينكته از اين .  منضم شده استاسم كامالًاي است كه برايشان ها به اندازهافعال براي آن
 در آن دخيل  بلكه عوامل گفتماني و كاربردشناختي؛يستواژي ن نحوي و يا ساخت يك پديدة انضمام صرفاًپديدة
شـناختي را لحـاظ   بهتر بتواند عوامـل كاربرد كه رسد كه بايد به نظرياتي روي آورد        به نظر مي  براين اساس   . است
.كند

گيرنـد؛  در اين دسته قـرار مـي       هراًظا. ..كردن و   يزيون تماشا افعال چون فوتبال بازي كردن، تلو     از  برخي  
تـوان   نمـي  مـثالً  ؛هاي افعال مركـب   مي را دارند و برخي از ويژگي      نضماهاي افعال ا  ولي اين افعال برخي از ويژگي     

از طرف . كندز اين جهت مانند فعل مركب عمل مي يعني فوتبال مفعول فعل نيست ا،،كردمفوتبال را بازي,,گفت 
 ايـن جهـت مثـل فعـل     ازفوتبـال،،   ,,چه بازي كرديـد؟،، در جـواب بـشنويم        ,,از كسي بپرسيم    توانيم  ديگري مي 

 فعل مركب و انضمامي را      هاي زبان فارسي با نظرياتي كه كامالً      دهد كه داده  اين نشان مي  . كندمامي عمل مي  انض
ط را  مرز مشخص بين اين دو بايد جانب احتيا       ل شدنِ   رسد براي قاي   به نظر مي   .كند سازگار نيست  از هم جدا مي   

جا الزم اسـت يـك    همين.دهدورد تأييد قرار مير بودن تركيب و انضمام را ميك پيوستااين مثال بر   . نگاه داشت 
نـشان  ) 9(در مثال . خواني كنيم تا اهميت و ظرافت اين مهم روشن شود  را با تحليلي ديگر باز    ) 9( مثال   بار ديگر 
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 صـفتي اضـافه     ،حال اگر به سـاخت انـضمامي      .  الف وب به خاطر انضمام است      )9 (داده شد كه تفاوت معنايي در     
)13(مثال . شودت معنايي احساس نمي ديگر آن تفاوكنيم

.مينا زهر را به زهرا داد. الف ). 13(
. مينا به زهرا زهر داد.        ب 
. دادبديمينا به زهرا زهر .       ج 

)ساده(فعل مركب + گروه حرف اضافه + م انضمام اس.4-1-3
اضافه با فعل مركب و يا سـاده        و گروه حرف    يكي ديگر از موارد انضمام در زبان فارسي انضمام يك اسم            

هـاي  نشانه،استدالل نگارنده بر وجود چنين انضمامي اين است كه اسمي كه نقش مفعول را به عهده دارد                 . است
 يـك  ، تركيـب ين از نظر معنايي اسم منضم و بقيةهمچن. فعل منضم شوددهد تا بهاز دست مي دستوري خود را    
)14(مثال . آورنديموجوده واحد معنايي را ب

.تاب كرد علي توپي را به هوا پر.الف). 14(
.تاب كرد علي توپ به هوا پر.ب
.تاب كردپ پر علي به هوا تو. ج

 تركيب منضم شده است و  اسم با كل،،ب,,ند كه در  صورت انضمامي هست،،ج ,,  و ،،ب ,, فوق   در نمونة 
. ديك كندگذارد تا خود را به فعل نز گروه حرف اضافه را پشت سر مي، اسم،،چ,,ونةدر نم .  با فعل مركب   "ج"در  

 مفعـول   ين دليل است كـه ترتيـبِ      به ا  حرف اضافه را پشت سر گذاشته است،        گروه ، اسم جا ادعا شد  اينكه در اين  
 بر اين ).1382 و راسخ1376دبير مقدم (نشان مفعول در زبان فارسي است       ترتيب بي  ، مفعول غيرصريح  -صريح  

دهـد و بـا كـل    هاي خـود را از دسـت مـي       اسم نشانه  ، در سطح اول   :ل شد توان به دو سطح انضمام قاي     ياساس م 
.كندتر مينزديكخود را به فعل اسم انضمامي ، دومشود و در سطح يا اليةتركيب منضم مي

 دو مفعولي انضمام اسم در جملة.4-1-4
گذاشت تا  مفعول ازي را پشت سر مي     ،   از انضمام اشاره شد كه در آن اسم        اي تحقيق به نمونه   در پيشينة 

 مفعـول  ،دهـد هاي دستوري خود را از دست ميه نشانه اسم عالوه بر اينك،در اين نوع انضمام   . فعل منضم شود  ه  ب
عـول ازي   مفتن و از فعـل انتظـار داشـ      در پيشينه، فقط    .  تا خود را به فعل نزديك كند       گذاردازي را پشت سر مي    
 بلكـه در    ،گـذارد  مفعـول ازي را پـشت سـر مـي           نه فقط  دهد كه اسم  هاي زير نشان مي   مثال. سخن به ميان آمد   
.گذارداسطه هر نوع مفعولي را پشت سر ميو مفعول بي،يجمالت دو مفعول

. من اين ستم را به شما كردم كه حقيقت را نگفتم. الف.)15(
. حقيقت را نگفتم من به شما ستم كردم كه. ب

.اي شما خريدم كه خوب درس بخوانيد من اين هديه را بر. الف.)16(
.نيد هديه خريدم كه خوب درس بخوا من براي شما. ب
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. من اين معامله را با شما كردم كه سود ببريد. الف.)17(
. من با شما معامله كردم كه سود ببريد. ب

رف اضافه انضمام گروه ح.4-1-5
در زبـان  - آن اشـاره شـد     بـه  2بند  كه در   -اگرچه انضمام گروه حرف اضافه تعريف خاص خود را دارد           

 از كنـد؛ ي انـضمام را پيـدا مـي   هـا شود كه برخي از ويژگي  فعل همراه مي    آنقدر با  رسي گروه حرف اضافه بعضاً    فا
شـايد چنـين مـواردي را بتـوان انـضمام           . ندكجمله اينكه به لحاظ آوايي و معنايي به صورت يك واحد عمل مي            

ن افعـال را بـه دو دسـته    توان ايـ مي. تر در اين مورد تحقيق كرد ب آوردكه البته بايد به طور دقيق      افزوده به حسا  
ي كـه بـه     هـاي  دوم آن  و دستة ) 18(خوابيدن،، در مثال    با كفش ,, مانند   ؛ترندخي به انضمام نزديك    بر :تقسيم كرد 

توان بـه   نميرا  چنين افعالي    كه   "از حركت ايستادن  " و   "از دور خارج شدن   " مانند هت دارند؛ تركيب بيشتر شبا  
)19(در مثال .كار برده انضمامي بصورت غير

.ندهايشان خوابيدزلزله ديشب با كفش مردم از ترس . الف.)18(
.بيدنددم از ترس زلزله ديشب با كفش خوا مر.      ب

.يستاد از حركت اساتوبو.)19(

تحليل برخي از كلمات مركب از طريق انضمام. 4-2
 بـه ايـن     ؛ انضمام فرضي اسم صورت گرفته اسـت       در زبان فارسي كلمات مركبي وجود دارد كه بر اساس         

رايب. س قياس كلمات مشابه درست شده است     ها از انضمام اسم و فعل و  بر اسا          آن معني كه ابتدا فعل انضماميِ    
"هـوا سـنجيدن   " فرضي    از انضمام  )دنسنجكه با آن وضعيت هوا را مي      اي  وسيله ("هوا سنج "مثال كلمة مركب    
ب در مثـال زيـر شـكل         الف و    جملة-اينكه اين فعل در زبان فارسي كاربرد داشت         به فرض   -درست شده است    

. انضمامي و غيرانضمامي آن بود
: دادنشاناين شكل توان به گيري فرضي اين كلمه را مينحوة شكل

)20(
سنجد اين دستگاه هوا را مي

سنجداين دستگاه هوا مي

اين دستگاه هواسنج است

          هواسنج
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: برخي از اين كلمات عبارتند از
.سنجسنج، دماشناس، بارانشناس، زباننگار، هواهواپيما، دانشجو، هوانورد، روزنامه

 انضمام ضمير ندارد،فارسي.4-3
 ضـمير مـشترك در      هراًظـا . كنـد ها اشاره مـي   به وجود انضمام ضمير در بعضي از زبان       ) 1200(تس  گر

. كه واقعيت خالف اين استشودي مانند مثال زير با فعل منضم مياجمله
.اندها خود را باخته آن. الف).22(

.اندها خود باخته آن.ب
ده است و به اين منظور نـشانة        با فعل منضم ش    "خود"مشترك  رسد كه ضمير    ه نظر مي   فوق ب  در جملة 

 بلكه تركيب خودباخته و فعل ،عل منضم نشده استكه ضمير با ف در صورتي؛دستوري خود را از دست داده است
 وجود داشته   باخته قبالً دهدكه تركيب خود  ميتكيه نيز نشان  . )هستند/ اندخود باخته  ( همراه شده است   "بودن"

. است"خودباخته هستند"اند به معنيِ به عبارتي خودباخته؛دهدان ميشن دوم اين را نيز مة كل.است
: زير نيز شاهد ديگري بر اين نمونه از جمالت استجملة

. امروز جواني خود را سوزاند. الف).23(
.سوزي كرد امروز جواني خود.      ب

ممكـن اسـت در   . سوزي خارج از جمله شكل گرفته استخودب دهد كه تر كي در اين مثال نشان مي"ب"نمونة  
:كند كه جملة زير اين نظر را رد مي در صورتي؛ ساخت سببي فعل تلقي شود،گيري انضمامجملة فوق عدم شكل

. او خود را نشان داد. الف).24(
.نمايي كرد او خود.    ب

شـود و بـه جـاي آن از تركيـبِ      عـل منـضم نمـي      بـا ف   دهد كه ضمير مـشترك    هاي سه گانة فوق نشان مي     جمله
و  زدن و كـردن بـا تركيبـاتي چـون خودخـوري              همراه شـدن افعـالي چـون      . كندشده استفاده مي  ساختهپيشاز

.سوزي گواه اين مطلب استخود

انضمام بعد از گروه حرف اضافه.4-4
 حرف اضافه به فعـل  ه شدن گروه صورتي از انضمام وجود دارد كه اسم بعد از همرادر زبان فارسي ظاهراً   

اين افعال . انددل از دنيا شستن،، ازاين دسته     ,,چشم از جهان فرو بستن،، و       ,,افعالي چون . شودمركب تشكيل مي  
ايـن گـواه   .كار گرفته شده اسـت ه اسم در معناي حقيقي خود بها ، در آن انداگرچه به تركيب بسيار نزديك شده     

به نظـر  تر از آن است كه هد مسئلة انضمام غامض  دنشان مي  زبان فارسي است و       در  انضمام گستردگيديگري بر   
.رسدمي
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گيرييجه نت.5
سـي  ه شـد و بـدون شـك برر        ه در اين جستار مواردي از آن عرض       ك-گستردگي انضمام در زبان فارسي      

هـايي كـه در ايـن      شرغـم تمـام تـال     علـي دهد كه   نشان مي -طلبدتري را مي  كامل آن تحقيقات بسيار گسترده    
در خـصوص همـة   آن را الگوي كـاملي كـه بتـوان    كننده و همچنين  هنوز نظرية قانع   ،خصوص انجام گرفته است   

.  مطرح نشده است،ه كردها عرضانزب
تـوان تـوجيهي بـراي       نمـي  ،واژي تلقـي شـود     سـاخت  دهد كه اگر انضمام پديـدة     هاي زبان فارسي نشان مي    داده

. واژي آن قابل توجيه نيست رفتارهاي ساخت،يند نحوي دانستشت و اگر آن را فراات نحوي آن داارتباط
ـ   عد معنـايي و كاربرد    توان ب دهد كه نمي  اين پژوهش نشان مي    ضمام را ناديـده گرفـت و لـذا         شـناختي ان

ن يمام را تبي  ها و ابعاد انض   ة صورت تواند هم  نمي ،نظر قرار دهد   ساخت نحوي يا واژگاني را مورد      اي كه صرفاً  نظريه
تر ام حساسيت بيشتري نشان دهند موفق     شناختي انضم كردهايي كه نسبت به ابعاد كاربرد     رويدر اين زمينه    .كند

.رسندبه نظر مي
ربرد آن  اي زاياست كه حتي با عدم كـا       دهد كه انضمام پديده    نشان مي  ،انضمام فرضي در اين زبان    وجود  

بودن آن از يك طرف زايا. مانندورت انضمامي اسم و فعل در جمله نميمنتظر كاربرد صتركيبات مربوط در جمله، 
. ندكتر مييكزدواژي ن تحليل ساختآن را بهي آن، واژ از طرف ديگر رفتار ساخت؛با تحليل نحوي سازگار است

هـاي  كـه برخـي از ويژگـي     هايي اسـت    كند وجود ساخت   اين بحث بيش از همه جلب توجه مي        درآنچه  
 بلكـه  ؛ نيستييند قطعدهد كه انضمام يك فرااين نشان مي. هاي تركيب را دارا هستندرخي از ويژگي بانضمام و   
ن معنـا  نكته بـه آ  لبته اين   ا. شودشود و به تركيب ختم مي     ت كه از شكل بدون انضمام شروع مي       ستار اس يك پيو 

هاي فارسي شكل ابتدايي تركيب چرا كه بعضي از      ؛ندهاي زبان فارسي حاصل انضمام هست     نيست كه همة تركيب   
تـر در ايـن خـصوص را بايـد بـه            ؛ البته قـضاوت به    انده صورت تركيب ساخته شده    اند و از ابتدا ب    انضمامي نداشته 

.انكار استن افعال انضمامي در اين زبان غيرقابلشد هر حال روند استعاريبه. تري موكول كردهاي دقيقپژوهش
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