
 رويكرد نحوي يا صرفي: يند انضمام اسمارف
 )هاي زبان فارسي اي از داده بر مبناي نمونه(

  
  فائزه اركان
 دانشجوي دكتري دانشگاه تهران

  
  چكيده

اين فرايند بر مبناي انضمام . ويژه در زبان فارسي است ها، به سازي در زبان هاي واژه  يكي از زاياترين شيوه،فرايند انضمام اسم
داد آن يك فعل انضمامي   برون و گيرد به هستة فعل واژگاني شكل مي) عمدتاً موضوع دروني فعل(يك هستة اسمي ) پيوند(

تواند   خود مي،داد اين برون. اش در درون فعل مركب ارضا شده است است كه ساختار موضوعي) و بعضاً متعدي(عمدتاً الزم 
 ،رويكرد نحوي. كنند رايند انضمام اسم را با دو رويكرد نحوي و يا صرفي تبيين ميمعموالً ف. هاي ديگر باشد اي براي اشتقاق پايه

.  انضمامي استبر مبناي حركت نحوي هستة اسمي به سمت فعل و سپس پيوند اين دو با هم و تشكيل يك فعل مركبِ
ها با يكديگر، فعل مركب  ب آنشود كه تركي  ستاك اسم و فعل از واژگان انتخاب مي رويكرد صرفي بر اين اساس است كه دو

، ردر اين نوشتا. وجود آمده است  تركيب بهسازيِ  واژگان و با استفاده از قاعدة واژهةدهد كه در حوز دست مي انضمامي را به
 طبق سازي بر  به اين دليل كه ميزان زايايي و تعميم اين فرايند در واژه؛پذيرتر است فرايند انضمام اسم با رويكرد صرفي توجيه

 .يابد  رويكرد صرفي افزايش مي
  

  5، موضوع دروني4، تغييرات ظرفيت موضوعي3، رويكرد صرفي2رويكرد نحوي، 1اسم انضمام :ها كليد واژه
  

  مقدمه
شناختي است كه هر زباني با توسل به شماري  ترين مباحث زبان ها، يكي از مهم سازي در زبان هاي واژه شيوه

. سازي در زبان، فرايند انضمام است يكي از شيوه هاي واژه. كلمات جديدي خلق كندتواند  ها مي از  اين شيوه
يابد و  طور كلي فرايندي است كه با انضمام يك اسم به يك فعلِ متعدي وقوع مي فرايند انضمام اسم، به

ط  خاصي البته اين فرايند، بايد در شراي. داد آن يك واحد واژگاني فعلي است كه معناي مشخص دارد برون
در اين نوشتار به تعريف اين فرايند و نيز توضيح آن از منظر دو . دست آيد وقوع يابد تا فعلي انضمامي به

هاي زبان فارسي، اين فرايند را در اين  اي از داده پردازيم؛ سپس با معرفي نمونه رويكرد نحوي و صرفي مي
  .شود رضه ميگيري اين مباحث ع كنيم و در نهايت نتيجه زبان بررسي مي

 موضوع دروني فعل متعدي است ـ به آن فرايند انضمام اسم، فرايندي است كه در آن يك اسم ـ كه معموالً
شود تا يك واحد واژگاني انضمامي ـ كه معناي مشخص دارد ـ خلق كند؛ مشروط بر اينكه  فعل منضم مي

نه وابستة دستوري و وصفي باشد و فعلِ حاصل، داراي معناي تركيبيِ شفاف و عنصر اسمي آن فاقد هرگو

                                                 
1 Noun Incorporation 
2 syntatic approach 
3 Morphological approach 
4 Argument Valency chagnes 
5 Internal Argument 



 شناسي مجلة زبان و زبان

 96

به طور كلي، اين فعل به لحاظ ).  1376، دبير مقدم(عنصر فعلي آن به لحاظ معنايي تغيير نيافته باشد 
 واحدي تركيبي است كه از دو تكواژ اسم و  شود و به لحاظ ساختاري، معنايي، يك واحد واژگاني محسوب مي

  . فعل تشكيل شده است
ها نظير زبان فارسي،  موضوعاتي نظير فاعل و يا يك عنصر غير   كرد كه در برخي زبانالبته بايد اضافه

داد حاصل  به هر ترتيب برون. تواند به فعل منضم شود تا تركيبي انضمامي حاصل آيد موضوعي مثل قيد مي
 واژه تواند در زبان همچون يك به فعل متعدي، فعل انضمامي است كه مي) مفعول صريح(از تركيب اسم 

  .  و مورد استفادة اهل زبان واقع گردد شود1موجوديت يابد؛ يعني واژگاني
را به فعل متعدي از منظر رويكرد نحوي و ) مفعول صريح(اين نوشتار در صدد است تا فرايند انضمام اسم 

آيا اين نكتة ديگر اينكه بايد ديد . را ارزيابي كند 2صرفي مورد بررسي قرار دهد و تغييرات موضوعي فعل
دانست يا بايد آن را به سطح نحو نسبت ) صرف(سازي در حوزة واژگان  توان حاصل قواعد واژه فرايند را مي

  . داد
ترين اثري است  جامعـ كه ) a1988( 3 بيكرسعي بر آن است تا فرايند انضمام اسم از ديدگاه نحويجا  در اين

 و ديدگاه صرفي  ـه شده استعرض گزيني  حاكميت و مرجعةكه با ديدگاهي نحوي در چارچوب نظري
مورد بررسي قرار گيرد تا با توجه به آنها بتوان تا حد ، )1376(و دبير مقدم ) 1989 (5روزن، )1984 (4ميتون

  .هاي مركب فارسي قضاوت كرد هايي از فعل ماهيت نحوي يا صرفي انضمام اسم در نمونه امكان در مورد
  

 بررسي  بحث و
  رويكرد نحوي. 1

 است كه اين حركت Move- α حسب حركت نحوي بر) (NI متحليل انضمام اس  بيكر، تجزيه و آغاز كارِةنقط
گاني با از دست دادن ژاقع، يك مقولة وادر و. گردد اعمال مي 6هاي فرافكن بيشينه گاني و نه گرهژبر مقوالت وا

تقد است كه فرايند انضمام  اسم به وي مع. گردد  به هستة يك عبارت فعلي منضم ميفقطهاي خود و  وابسته
 ارتقا هاي  ساختةبيكر هم .سازد هاي نحوي ديگر را ميسر مي  تحت تأثير همان اصولي است كه حركت،فعل
فرايندهايي در  را ظاهراً 11هاي نامجهول  ساخت و10مجهول هاي ساخت ،9هاي كاربردي ساخت ،8 سببي،7مالك

عمدتاً ( واژگاني ةبه يك هست) نظير اسم، حرف اضافه(مقوالت واژگاني هايي از انضمام  گيرد كه نمونه نظر مي
  .)275: 1991اسپنسر،  (ندهست) فعل

 در جملة ذيل، به سمت Spear، حركت مفعول مستقيم را نظير NIهاي   زبان ارتقا مالك درهاي در ساخت
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.  استspear در iة طابق با نمايم و گذارد   بر جا ميi  خود را با نماية1د در جمله شاهديم كه رstoleفعل 
 ي ارتقاspear - stole براي فعل انضمامي 2يافته  به صورت يك مفعول مستقيم اشتقاقTom است كه گفتني

بر طبق  نمونة بازر حركت مفعول مستقيم را به سمت فعل و ايجاد يك فعل انضمامي در اينجا .يابد درجه مي
  ).275-276همان، ص ( شاهديم رارويكرد نحوي

  
  :است شرحاين هاي ديگر فرايند انضمام از ديدگاه بيكر به  ، گونهيبه طور كل
شود كه  يم و با آن ادغام كند  حركت ميcauseهاي سببي نيز، فعل واژگاني به سمت عنصر سببي  درساخت

  . است3 داراي يك متممِ بندي ساخت رفدر ژعنصر سببي . حاصل آن يك فعل انضمامي است
  

  
حركت حرف اضافه به سمت . شود منجر مي   كاربرديهاي نضمام حرف اضافه به فعل به خلق ساختفرايند ا

شود تا جملة   ادغام ميdance با فعلforحرف اضافة ) a3( در نمودار .گونه انضمام شاهديم اين فعل را در
)b3 (در جملة اول، . توليد گرددTomاي است و در جملة دوم،  حرف اضافه  مفعول Tomمچون يك مفعول ه

 به فعل متعدي تبديل شده appl بر اثر انضمام  با عنصر danceدر اينجا فعل الزم . يابد اشتقاق يافته ارتقا مي
  ).287و277: 1991اسپنسر، (است 
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 قبل از انضمام بر for به اين دليل كه ؛ حاكميت داردTom بر danced-forيدگاه بيكر، عبارت بر طبق د

Tom281: 1991اسپنسر،  (شود ناميده مي 1، پيامدِ شفافيت حاكميت حاكميت داشته است كه اين امر(.  
ولي تحت اشغال يابند كه جايگاه مفع زماني وقوع مي ـ كه مورد خاصي از انضمام استي نامجهول ـ ها ساخت

 قابل ةوند بايد به فعل منضم شود تا يك زنجير.  است2واژي يك وند مقيد  باشد كه به لحاظ ساختNPيك 
 كند  عمل مي3شبيه به يك موضوع اسمي معمولي وند  به عبارت ديگر،. دست دهد قبول ساختواژي را به

  .)278همان، ص(

  
 
                    Tom  killed        AP         Tom     killed       APi      e i 

  
 اما ؛AP اسمي است نظيرتكواژ،Enيه و تحليل ساخت مجهول بر طبق نظريه انضمام، تكواژ مجهولزدر تج
ية موانع بر طبق نظر (Iفعل با حركت خود به سمت . گردد توليد مي) نظير يك فعل كمكي (I  تصريفدرگره

("barriers" براي دريافت ،agr, tense با تكواژ ،Enاين . ودش و فعل مجهول حاصل مي يابد مي پيوند  نيز
  .شود كه معموالً به واسطة فعل، داده ميگيرد   ميواژ در عين حال، نقش تتايي فاعلي تك
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3 normal NP argument 

 
 
 
 
3a) Harriet danced for Tom )ساخت رفژ        (  

3b) Harriet danced – appl Tom )     ساختور (  
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، فعل مجهول يك عنصر 1گرا  يعني برخالف ديدگاه واژه؛ از ديدگاه بيكر، مثل يك فعل كمكي استENعنصر 
  ).278 -279: 1991اسپنسر،  ( بلكه ساخت نحوي دارد؛نيستواژگاني 

ث انضمام بيكر در بح.  يك عنصر را به سمت يك هسته شاهد بوديم2 حركت آشكار،انضمامبحث تا اينجا در 
. گيرد  قرار مي4در اين شيوه، اسم تحت فرايند انضمـام انتزاعـي.  نيز معتقد است3اسم به حركت نحوي پنهان

به لحاظ .  گويا اتفاق افتاده بوده است5 تجزية مجدده انضمام اسم به فعل با توجه به فرايند كترتيببدين 
ن هستة عبارت همچو ديگر 6 مجدداً تجزيه شدهبه ويژه، اسم. هاي واقعي است نحوي اين امر شبيه انضمام

  .كند  ايفا مي7 گروه اسمي مالككند و اين نقش را يك خود عمل نمي
 

6a) Dick stole Tom’s spear                              6b) Dick stole Tom spear         
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           S     
 

NP                   VP 

 

                 V               NP  

 
 

                             NP        N 

Dick   stole        Tom’s     spear 
 

 

           S    

 

NP                   VP 

 

               V                       NP  

 
 

                                NP               PP 

Dick     stole      the spear        of Tom 
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6c) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اين فرايند نيز مجدداً ةنتيج . محول شده است Tom ديگر هسته نيست و اين نقش به spearدر اين نمودار، 
محدوديت  « اصل نحويِ،ها، انضمام در اين ساخت. 1نضمام اسم آشكار اما بدون ا؛ استي مالكهمان ارتقا

كند كه يك عنصر واژگاني نظيرفعل، فقط با كلماتي  اين اصل بيان مي. كند  را رعايت مي2»حركت هسته
بدين  .دهد  يعني نقش تتايي به متممش مي؛3كند  ميتواند پيوند يابد كه بر آنها به طور مناسب حاكميت مي

 تواند نمي  چراكه فعل؛ غيرمجاز است،به فعل ر طبق اين اصل، انضمام فاعل به فعل و انضمام قيدصورت، ب
 كه مانعي براي حاكميت فعل ايجاد است 4فرماني كند و قيد نيز در يك جايگاه بدون نقش تتا سازهفاعل را 

ه در بسياري از گرچ.  گيرندطور مناسب مورد حاكميت قرار پس تمام ردها بايد در فرايند انضمام به. دكن مي
 بر اين اساس 6اصل مقولة تهي.  استمقولة تهيشودكه نقض اصل   انضمام، اين امر نقض مي5انواع تأييد نشدة

بدين صورت كه يا تحت حاكميت يك مرجع باشند كه . است كه ردها بايد تحت حاكميت مناسب قرار گيرند
. دهد اكميت يك هسته هستند كه به آنها نقش تتا مينمايه هستند و يا بدين شكل كه تحت ح با آن هم

اسپنسر، (داند   بيكر، امكان ناپذيري انواع خاصي از انضمام را با فرآيندهاي نحوي ديگر مرتبط ميةنظري
  . )279 ـ 281: 1991

آن كند و قائل به  باتوجه به نكات فوق ديديم كه بيكر ساختارهاي پيچيدة صرفي را از زاوية نحو تبيين مي
  لذا؛كند ساخت عمل ميوساخت و ر رف است كه بين ژάعنوان موردي از گشتار حركت  است كه انضمام به
 يعني يك ساخت ؛ماند پيش از انضمام و پس از آن يكسان باقي مي) گزاره و موضوع(روابط نقش تتايي 

دو ساخت از يك و هر  انضمامي و ساخت غيرانضمامي معادل آن از نظر تعداد موضوعات يكسان هستند
  .شوند ساخت واحد مشتق مي رفژ

. دشو بيكر راجع به فرايند انضمام، رويكرد راديكال وي نسبت به فرايندهاي صرفي مشخص مي با توجه به نظر
 ة بيكر با نظرية نظريداند و اين ويژگيِ مند صرفي را ناشي از اصول نحو مي ه هاي قاعد وي بسياري از جنبه

                                                 
1 overt NI 
2 Head Movement Constraint 
3 properly governed 
4 non - theta marked 
5 unattested 
6 Empty Category Principle (ECP) 

            S     
 

NP                   VP 

 

                 V               NP  

 
 

                             NP        N* → The  reanalyzed  noun 

Dick       stole     Tom     spear 
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كند و آشكارا چارچوب كار   مارانتز به ساختار واژگاني كلمات و تكواژها اشاره مية نظري.مارانتز مشترك است
در . كند اش، سكوت مي واژي فرايندهاي مورد بررسي هاي صرفاً ساخت بيكر در مورد جنبه. پذيرد را مي ليبر

ها   در بسياري از زبان موضوعي يك عنصر واژگاني نظير انضمام اسم، واقع بسياري از فرايندهاي تغيير ظرفيت
  ).293: 1991اسپنسر، . (دهد شود و تعميم نحوي خود را از دست مي واژگاني مي

 
  رويكرد صرفي. 2
 فعلي ةبه سمت هست) مفعول(بحث فرايند انضمام اسم از منظر رويكرد صرفي، حركت عنصرواژگاني  در

 روزن. كنند   واژگان تبيين ميةازي در حوزس  بلكه اِعمال اين فرايند را در چارچوب قواعد واژه؛مطرح نيست
 اما دو نوع ساخت نحوي ؛ است1ساختواژيِ انضمام، هميشه واژگانيكند كه فرايند تركيب  ادعا مي) 1989(

 يك فعل با موضوع مستقيم 2ـب واژگانيدر نـوع اول، فراينـد تركي. دـي دارن انضمـامارـساختوجوددارد كه 
ماند و  كند و لذا يك فعل متعدي، متعدي باقي مي  تأمين 3واژگان ي فعل را درد ساختار موضوعتوان آن نمي

هويت مفعول، از قبل در تركيب انضمام . به يك مفعول مستقيم در تمام سطوح باز نمود نحوي نياز دارد
ظاهر مستقيم  عنوان مفعول  به4 تهيةبنابراين، به داليل معنايي انتظار داريم تا يك مقول؛ مشخص شده است

 .ماند ، متعدي باقي ميم وجود دارد كه فعل بعد از انضما5ها نظير موهاوك اين ساختار در برخي زبان. شود
  

7a) Tom deer-hunts. 
       

 
 

 داريم كه در آن، جايگاه موضوع NIهاي  كند كه در نوع دوم ساخت نحوي انضمامي، زبان روزن ادعا مي
شود و لذا فعل مركب به لحاظ واژگاني الزم  ارضا مي ند تركيب واژگانيدروني فعل در واژگان از طريق فراي

- 295: 1991اسپنسر،  (است و ديگر نيازي به فرافكني جايگاه مفعول مستقيم در بازنمودهاي نحوي نيست
هاي انضمامي درست شبيه افعال الزم ديگر   ساخت، نظير زبان فارسي و انگليسي،هايي  در چنين زبان)294

 .كنند عمل مي
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7b) Tom deer-hunts. 
 

 
 

 است كه تمام  نظرتلقي كرده است و قائل به اين» واژي ساختي ساخت« انضمام اسم را) 1984( ميتون
 fund - raise   to مثالرايب؛ نددارهاي نحوي نيز  اند، معادل هاي ساختواژي هايي كه داراي اين ساخت زبان

 به اين معنا كه حضور ؛داند مند مي  را نقش1وي ساختواژي شدن. ت اسto raise fundداراي همتاي نحوي 
 حشو است ـكه الزاماً داراي ساخت نحوي غير منضم معادل خود در زبان را ـ ساختِ ساختواژي منضم 

. متفاوت از ساخت نحوي پيش از انضمام داشته باشد اي جدا و  پس بايد نقش و وظيفه؛داند وناكارآمد نمي
در واقع ). 5 -6: 1376دبير مقدم،(ا در چارچوب نقشي ـ كالمي مورد بررسي قرار داده است وي اين امر ر

شود، داراي همتاي  ميتون فرايند انضمام اسم به فعل را كه منجر به خلق فعل مركب انضمامي مي
داند   مستقل و فعل جدا درجمله ميةن يك سازهمچواي با مفعول مجزا  غيرانضمامي با همان مفهوم گزاره

كه  در حالي ،به هر ترتيب، فرايند انضمام اسم به فعل داراي نقش واژگاني است). 283: 1993كاتامبا، (
  .اش فاقد آن است همتاي نحوي

ها اشاره كرده است كه زايايي هر كدام از اين  طور خالصه، ميتون به چهار نوع فرايند انضمام اسم در زبان به
اسم با  در اين نوع، يك فعل و.  است2 تركيب واژگاني،نوع اول. تفـاوت اسـتهاي مختلف، م فرايندها در زبان

 نظير ؛ددار خاص با فعل ميزبانش  معناييِةرابط اين اسم. شوند تا فعل جديدي را بسازند يكديگر تركيب مي
د و نوع عمل يا كيفيت منتسب شده به اين تركيب اسم و فعل، داراي مفهوم واح. كنش پذير، مكان، ابزار

در واقع، تأثير معنايي اين تركيب به نحوي .  نه اينكه يك باهمايي تصادفي اسم و فعل باشد؛مشخص است
 در اين .ندنداراختصاصي  3برجستگي،  آنيكند كه در آن تك تك اجزا است كه بر عملي يكپارچه داللت مي

در زبان ). 848: 1984تون، مي(يابد و فعل حاصل يك فعل الزم است  نوع،  ظرفيت موضوعي فعل كاهش مي
هاي زيادي وجود دارد كه انضمام مفعول صريح به فعل متعدي منجر به توليد يك فعل الزم  فارسي نمونه

همچنين انضمام فاعل به بن فعل را در صفاتِ دلپذير، دلگير، .  غيرهشود؛ نظير غذاخوردن، درزدن و مي
  . ن كلمات داراي هويت واژگاني هستند شاهديم كه هركدام از اي غيرهخداپسند، نفت خيز و

 ،شود كه انضمام اسم به فعل هايي يافت مي  است كه در زبان4 كاربردِ صوري حالت، مورد اشارة ميتوننوع دومِ
در اين جا هم، همانند نوع  .گذارد بر ساختار كل بند تأثير مي و دشو  ميمنجر به تشكيل يك فعل مركب الزم
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 ظرفيت ، اما در نوع اول، فرايند انضمام؛ل غيرمعرفه و بدون حالت و شمار استاول، اسم منضم شده به فع
كه در نوع دوم، فعل متعدي با مفعول   در حالي؛دهد را پس از اشتقاق كاهش مي) فعل مركب الزم(فعل 

يتون، م (تواند نقش مفعولي را از آنِ خود كند  موضوعي نظير ابزار، مكان، مالك، مي وشود مستقيم تركيب مي
در زبان فارسي، افعال انضمامي . كند در اين مورد ظرفيت موضوعي فعل متعدي، تغيير نمي).856: 1984

توانند از اين نوع باشند كه عالوه بر صورت الزم، داراي صورت  مي... همانندِ  صدقه دادن، جارو كشيدن و
  . نيز هستند) همراه با مفعولي ديگر(متعدي 

 اگر در زباني فرايندهاي نوع اول و دوم يافت شود، اين زبان .ت اس1 ساختار گفتمان سوم، كاربرد صوري نوع
تواند اطالعات كهنه و جديد را در پس   انضمام اسم مي،تواند فرايند نوع سومي را نيز نشان دهد كه در آن مي

 تركيباتِ عل موجود در هستند و ف2هاي چند تركيبي ها عمدتاً زبان اين نوع زبان. زمينة يك گفتمان قرار دهد
) گر و كنش پذير يا كنش( كه به فاعل، مفعول استها، شامل وندهاي ضميري الزامي  انضمامي در اين زبان

ها داراي  اين نوع زبان. توانند يك بند دستوري راتشكيل دهند  به طوري كه به تنهايي مي؛كنند اشاره مي
ها در  ها آرايش سازه  در اين زبان.ك گفتمان پردازش كنند اطالعات را در ي عرضةتا ابزارهاي دستوري هستند

شود و اطالعات جديد، معموالً در ابتداي جمله ظاهر  يك جمله بر حسب اهميتشان در گفتمان تنظيم مي
  ).859: 1984ميتون، (شوند  مي

توان نوع  ميهايي كه هر سه نوع انضمام فوق يافت شود،  در زبان.  است3اي وع چهارم، انضمام اسم طبقهن
 فعل را محدود 4شود تا سيطره يا دامنة ل منضم ميدر اينجا، يك ستاك اسمي به فع. چهارمي را نيز يافت

كه  هويت  طوري  به؛ همراه است5تر  خاص بيرونيِ اما ستاك مركب با يك گروه اسميِ؛)نظير نوع سوم (سازد
 تواند  به همراه فعل، مي نضمم عام و  اسمِاينش، كند و پس از تعيين هويت  منضم شده را تعيين مياسمِ

 اسامي عام براي فقطاز آنجايي كه . هاي بعدي گفتمان بيايد بدون همراهي گروه اسمي بيروني در بخش
 اسم عامِ مورد نظر ها بر طبق ستاكِ شود و اسم بندي ظاهر مي روند، اغلب يك  نظام طبقه كار مي انضمام به

 معموالً  انضمام اسم از نوع 6.ند تا دامنة فعل را محدود نمايندشو قه بندي ميشود، طب كه به فعل ملحق مي
  ).863-864: 1984ميتون، (توان يافت  هاي سرخپوستي مي سوم و چهارم را در زبان

هاست كه متفاوت از   است كه انواعِ  انضمام اسم از ديد ميتون داراي هدف و نقش خاصي در زبانگفتني
 در غير اين صورت با اصل ؛)1984ميتون، ( است 7مند  نقش، لذا اين فرايند؛نحوي آنهاست همتاهاي كاركردِِ
ها، به نوعي  گرا به انواع انضمام اسم در زبان ترتيب، ميتون با نگاهي نقشدين ب.  در زبان مغاير است8اقتصاد
راي سلسله مراتب استلزامي ها بر طبق اين فرايند پرداخته است كه اين چهار نوع رده، دا شناسي زبان به رده
  ).890: 1984ميتون،  ( نوع چهارم < نوع سوم<  نوع دوم<نوع اول: فرايند انضمام اسم: هستند
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 و گروه  bodyكلمه. .they were bodyi-seeking for the meni:توان  با  اين جملة فرضي در زبان انگليسي نشان داد  اين نوع فرايند را مي6
  .با يكديگر هم مرجعند) the men(اسمي بيروني 
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. دانند مي) مربوط به حوزة واژگان(و دبير مقدم نيز فرايند انضمام اسم را فرايند ساختواژي  ساپير، اسپنسر
داند، رد كرده است  از سوي ديگر، نحوي مي  سو ساختواژي ورا كه فرايند انضمام را از يك ساپير ادعاي كروبر

 چرا كه بر اين باوراست كه فرايند انضمام را يا بايد فرايندي ساختواژي ؛تحليل تصنعي خوانده است را و آن
هاي  هاي بوميان امريكا عالوه بر مفعول، اسم  اوالً از آنجا كه در زبان،به ادعاي ساپير. دانست و يا نحوي

تري نسبت   تعريف گستردهيدبا تواند به فعل منضم شود،  هاي مكان و گاه در مواردي فاعل هم مي له، اسموسي
به بياني ديگر، آن .  صرفاً ساختواژي است و نه نحوي،به تعريف كروبر براي انضمام قائل بود و ثانياً اين فرايند

شود، در تعدادي از  هاي نحوي ابراز مي مك مكانيزم به ك ها اكثر زبان روابط منطقي كه در بسياري يا احتماالً 
 I در  song- write مثال، صورت راي ب؛دشو هاي بوميان امريكا به كمك فرايندهاي ساختواژي بيان مي زبان

song –write  جايگزيني ساختواژي براي فرايند نحويI write songs5: 1376دبير مقدم،  ( است(.  
بندي ميتون، زبان  داند كه با توجه به رده م به فعل را فرايندي ساختواژي ميدبير مقدم فرايند انضمام اس

 ،ر اثر اين فعل و انفعالباست كه ) 1984، بندي ميتون نوع اول در رده(فارسي برخوردار از نوع بنيادي انضمام 
 صريح آن بدين ترتيب، اين فرايند فعل متعدي را با انفصال مفعول. شود ساخت موضوعي فعل دگرگون مي

اي به شرح ذيل است كه در حوزة  بر اين اساس، انضمام در زبان فارسي رابطه. كند تبديل به فعل الزم مي
  :كند واژگان اين زبان عمل مي

 2اسم[ ـ) اي گروه حرف اضافه( ـ 1 گروه اسمي ←ـ فعل) اي گروه حرف اضافه( ـ 2 ـ گروه اسمي1گروه اسمي
  ]فعل+ 

كند و   هويت واژگاني و شفافيت معنايي خود را همچنان حفظ مي،انضمام، فعلوي معتقد است كه پس از 
ماحصل فرايند انضمام اسم به فعل، يك كلّ  معنايي است كه جزء اسمي آن، جنس، غير ارجاعي و غير 

  اينشود و نه بر  جزء فعلي آن كه بر اين كل معنايي اعمال مي همچنين، سيطرة عنصر نفي .مستقل است
 كند  همبستة واژگاني عمل مين يك كلِهمچوداد فرايند موردنظر،  امر نشان دهندة آن است كه برون

 ديگر اينكه بر طبق شواهد واجي نيز، قاعدة تكيه با اين افعال تركيبي انضمامي ).42: 1376دبيرمقدم، (
زء فعلي حامل تكيه طوري كه هجايِ پاياني ج  به؛كند ن يك كل همبسته رفتار ميهمچو) صورت مصدري(

كه دهد  مياين امرنشان . هجاي پاياني جزء فعلي تكيه بر است) صورت مصدري(در افعال ساده هم . است
قاعدة تكيه عمل قبال ن يك واحد يكپارچه در همچو يك فعل ساده،  با قياسدريك فعل مركب انضمامي 

  .ه شودن يك عنصر واژگاني  نهادينهمچوواژگان  تواند در كند كه مي مي
هاي منضم،  در خصوص حالت نداشتن اسم) 1984(  ميتونكالميِي ـ كه در رويكرد نقشگفتني است 

از آنجا كه هيچ نقش نحوي مستقلي در هستند، ) نقش تتا(ها داراي حالت معنايي  كه اگرچه اين اسماند گفته
  ).40: 1376دبيرمقدم، ( فاقد حالتند ،كل جمله به عهده ندارند

 كل همبسته  يكبر طبق شواهد نحوي نيز، فرايند اسم مصدر ساز با فعل مركب انضمامي را دبير مقدم 
. تبديل شود» غذاخوردن علي«به ساخت اضافي تواند   مي»علي غذا خورد«؛ به طور مثال، جملة داند مي

ن يك واحد همچو و نيز همراهي قيد با فعل تركيبي انضمامي، اين نوع افعال 1همچنين در فرايند قلب نحوي
 دهندة شاناين موارد ن. »موقع غذا خوردن بي«و » ها غذا خوردن بچه « نظيرِ؛كنند ناگسستني عمل مي
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 فرايند انضمام اسم است كه هر دو جزء اسمي و فعل تركيب انضمامي در همديگر به نحوي ساختواژي بودنِ
  ).38: 1376دبيرمقدم،  (اند اند كه يك واحد را تشكيل داده يافته شده

در حقيقت هر مفعول صريحي كه به صورت . داند وي انضمام مفعول صريح را فرايندي زايا در زبان فارسي مي
اي كه در اينجا شايستة ذكر است، اين  نكته. تواند منضم باشد اسم جنس و غير ارجاعي قابل تصور باشد، مي

يدكرده است، اينكه مفعول منضم در هاي ديگر تأك زبانبارة در) 873 :1984(طور كه ميتون  است كه همان
هاي ديگر كه برخوردار از  شود و در بعضي زبان  در كنار فعل واقع  ميفقطهايي همچون فارسي  زبان

هاي ساختواژي آن زبان به  ند، تابعي است از ويژگيهستانضمامند، اين دو سازه در هم تنيده و به هم بافته 
شود و در  ه مي شق اول مشاهد،هاي تحليلي و يا گسسته باندر ز. شناختي هاي رده بندي لحاظ تقسيم

  ).27: 1376دبيرمقدم، (ت  شق دوم مشهود اس1هاي هم بافته زبان
واژي ت فرايندهاي ساخزمينةبا توجه به رويكردهاي واژگاني به تغييرات ظرفيت موضوعي فعل، مواردي در 

 كه منجر به تغيير 2افزايي وند  مواردي نظير.شوند كه در چارچوب تحليل نحوي تبيين ناپذيرند يافت مي
همچنين، در برخي از . ize, ee, able نظير وندهاي؛شود، با ساختار موضوعي فعل در ارتباط است مقوله مي

توان آنها را بر حسب انضمام يا   يندهاي ساختواژي همچون تبديل فعل الزم به فعل متعدي آشكارا نميافر
پيوندد، فعل متعدي   كه به فعل الزم ميout مثالً پيشوند ؛ ديگر توجيه كرداي حركت هسته به سمت هسته

بر طبق نظر .  جستجو كرد)نه در نحو(صرف اين نوع تغييرات را بايد در . outsnore همانند ؛دهد دست مي هب
به . دهد ياي فعل را تغيير م  مقولههاي زيرْ  به طور كلي، ويژگي5افزايي  پيشوند،)1980( 4و روپر 3كارلسن

 حتي اگر فعل ؛ بپذيرند را)مفعول مستقيم( فقط يك اسم كههاي داراي پيشوند آن است  ويژه، گرايشِ فعل
 اين است ،پيشنهاد آنان. دنير  بپذاي ويا قيدي اي، متمم جمله ها عبارت حرفه اضافه  معادلِ آنبدون پيشوندِ

 يعني تمام افعالي كه از طريق يك فرايند  كرد؛تبيين 6ن رفتار را با محدوديت حالت متممن ايتوا  ميكه
). 296-297: 1991اسپنسر،(گيرند دهند و يك متمم اسمي مي شوند، حالت مفعولي مي واژگاني عام خلق مي

فرايند انضمام اسم را نيز كه در اين نوشتار . تواند راه گشا باشد بنابراين تحليل نحوي از اين موارد صرفي نمي
  .توان از زاوية صرفي تحليل كرد ميمورد بررسي است، 

در واقع، نظريات . ماند با توجه به نظريه بيكر و مارانتز، ساختار موضوعي فعل در طول اشتقاق نحوي ثابت مي
 به اين معنا كه ساختار موضوعي فعل از طريق ؛چامسكي مرتبط هستند 7بيكر و مارانتز به اصل فرافكني

بر طبق اصل . ماند رتمام سطوح بازنمود نحوي بدون تغيير باقي ميشود و د اشتقاق نحوي فرافكنده مي
 بتواند به تنهايي نقش -  ساخت فعلي الزم است رفدر واژگان و ژ - فرافكني، غيرممكن است يك فعل كه

دهندة  گونه واقع شود، بايد نقش اگر اين. داختصاص ده خود هتتاي مفعول مستقيم را در طول اشتقاق ب
 اين ،انگارد و آن فقط يك شيوه است كه اصل فرافكني را ناديده مي. ساخت وجود داشته باشد رفديگري در ژ
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اين راه، . در واژگان بدانيم ـ قبل از اينكه اشتقاق نحوي شروع شود را  ـ است كه تغيير ساختار موضوعي فعل
ل اضافي دارد كه آن هم، اين نوع ساخت، يك مفعو. استDative shift هاي شيوة مارانتز در برخورد با ساخت

 ن استآ  معادل1 تغيير نيافتة ةگون به علت تفاوت در ساختار موضوعي آن در مقايسه با ساختار موضوعي
  ).298: 1991اسپنسر، (

ها دارد، قواعدي نظير قواعد  كه رويكردي واژگاني نسبت به تغيير ظرفيت) b 1981( 2مز ويلياةبر طبق نظري
از ديد بيكر، فعل نقش تتاي . استتغيير ساختار موضوعي فعل در سطح واژگان مجهول و سببي، ناشي از 

واژ با اين جايگاه در ارتباط است و مانع از نمود  دهد و اين تك  ميENواژ مجهول  خود را به تك بيروني
، خود داراي ساختار ENواژ  معتقدند كه تك)1987 (و ويليامز 3لويودي س. شود روساختي نقش فاعلي مي

 پس عقيده بر آن. در جملة مجهول مرتبط باشدby - phrase تواند با  است كه مي) يك موضوعي (xموضوعي
آورد كه تركيبي از ساختار موضوعي فعل و  وجود مي  را به4 يك ساختار موضوعي تركيبي،افزايي ست كه وندا

 299: 1991اسپنسر، (  xi  < agenti, Theme > <<  : عبارتست ازbroken مثالً ساختار موضوعي ؛وند است
– 298.(  
  
  اي از افعال انضمامي در زبان فارسي نمونه. 3
فعل  و سازي تركيب اسم  واژهة مباحث فوق، تشكيل فعل مركب از طريق انضمام بر طبق قاعدها توجه بب

سي مورد بررسي ذيل، مواردي از افعال انضمامي در زبان فار در. باشد تواند زايا و به لحاظ معنايي، شفاف  مي
جدا از (انضمامي الزم باشند افعال توانند صرفاً  است كه  ظاهراً  افعال گروه الف ميگفتني . گيرد قرار مي

كه به نظر   در حالي؛) شامل يك مفعول مستقيم و فعل متعدي بسيط است عمدتاًشان كه همتاي نحوي
 ال انضماميفعا  صورت به هم و  الزمضماميِل مركب انافعصورت اهم به توانند  مي ب ةرسد  افعال دست مي

  .درجمله به كار روند متعدي
   .  آمده است1-1در جدول هاي فارسي  فهرست داده

افعال الزم محسوب  اند و افعال مركبي هستندكه بر اثر فرايند انضمام اسم به فعل خلق شده افعال گروه الف،
اي فعل متعدي قبل از انضمام، در درون عبارت انضمامي  ه مقولهاي زيرْ  به اين دليل كه محدوديت؛شوند  مي

ن يك همچو لذا كل فعل انضمامي ؛ وجود يك موضوع دروني را شاهديم،ارضا شده است و قبل از سازة فعلي
  . اين نوع فرايند انضمام اسم در زبان فارسي، بسيار زاياست.كند مله عمل ميجفعل الزم در 

اي با  ن يك فعل الزم در جملههمچوتوانند   به اين علت كه مي؛ناميم نضمامي ميافعال گروه دوم را هم افعال ا
 اما از سويي ديگر ؛»او گروگان گرفت«، »او وام گرفت« نظير ؛به كار روند» فعل انضمامي+ او «الگوي 

 يعني ؛»فتاو آنها را گروگان گر«، »او يك ميليون تومان وام گرفت« نظير ؛توانند مفعول دومي نيز بگيرند مي
داد  انضمام فعل الزم  نيست؛  و برونكند   متعدي عمل ميانضمامين فعل همچودر اين الگوي جمله، فعل 

تواند فعل متعدي نيز بسازد كه به مفعول ديگري نياز داشته باشد تا ساختار  بنابراين فرايند انضمام اسم مي
                                                 

1 unshifted 
2 Williams  
3 Di Sciullo 
4 Composite 
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  .شود در زبان فارسي يافت ميهاي اندكي از اين نوع  البته نمونه. موضوعي آن ارضا شود
تواند  مي) مفعولِ جمله(ن يك سازة مستقل همچو جزء اسمي ،در همتاهاي نحوي افعال مركب انضمامي

  نظيرِ؛واژ جمع توصيف شود تواند با يك صفت، ياي نكره، تك شيوه كه مي بدين؛  و توصيف گردد يابدسطب
 ؛ نيست انضمامي در اينجا ديگر فعل از نوع مركب" ....د، وامي گرفت و دايهاي پيشنهاد،پاسخ خوبي داد"

  . رابطة نحوي دارد) مفعول(بلكه يك فعل متعدي بسيط است كه با سازة اسمي 
  

  )ب   )الف

  پيشنهاد دادن  تحفه آوردن  غذا دادن

  پاداش دادن  نامه پست كردن  ندادزهر 

  وام دادن  مهر جعل كردن  كتاب فروختن

   دادنصدقه  دنزدر   بميوه گرفتنآ

  فتوي دادن  گل زدن  نامه نوشتن

  وام گرفتن  سيگار كشيدن  هوا خوردن

  باركشيدن   گرفتنپول  غذا خوردن

  گروگان گرفتن  ريش تراشيدن  چاي خوردن

 جارو كشيدن  دروغ گفتن  پاپوش درست كردن

    گل فرستادن  گردن خم كردن

    پيپ كشيدن  لب غنچه كردن
    ظرف شستن  نماز خواندن
    احرام بستن ندعا خواند

   آذين بستن 

  هاي فارسي فهرست داده: 1جدول 
  

  (VO) و يك هستة فعلي واژگاني (NO)ساختار افعال مركب انضمامي متشكل از يك هستة عمدتاً اسمي 
سازي ديگر شركت  تواند در فرآيندهاي واژه آيد كه خود مي دست مي است كه با انضمام اسم به فعل، فعلي به

سازي باشد؛ بنابراين فرض  پاية واژه/ عنوان ستاك  تواند به با تغييراتي جزئي به لحاظ آوايي مينمايد؛ يعني 
فعل مركب انضمامي همچون يك واحد واژگاني كه در فرآيندهاي اشتقاقي، فعال است، / وجود ستاك 

 "...ان گرفتن وناهار خوردن، دروغ گفتن، گروگ"طور مثال از افعال انضماميِ  رسد؛ به نظر مي ضروري به
لذا با .   را مشتق كرد"...گيري و  گويي، گروگان خوري، دروغ ناهار"توان به ترتيب كلمات مركب فعليِ  مي

توجه به انتخاب دو هستة اسمي و فعلي از واژگان براي توليد يك فعل مركب انضمامي، رويكرد صرفي را 
سازي ديگر دخالت كند؛ بنابراين  فرايندهاي واژهتواند در  داد آن قاعده، خود مي كنيم كه برون لحاظ مي

داد يك قاعدة صرفي را واحدي واژگاني در نظر گيريم و نه يك ساخت گروهي  تر است كه درون طبيعي
موضوع (به لحاظ در زماني، منشأ فرايند انضمام اسم، نحوي بوده است كه با حركت نحوي هستة اسم . نحوي
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ام با آن و در نهايت، ايجاد يك فعل مركب انضمامي همراه است؛ اما اين به سمت هستة فعلي و ادغ) دروني
باشد و تبديل ) البته در چارچوب شرايط مقتضي(شيوه توانست بعداً الگوي قياسي براي افعال متعدي ديگر 

سازي شود كه در اين مقطع، اين قاعده متعلق به حوزة صرف است و دائماً بر  زماني واژه به يك قاعدة هم
رو توجيه ساختار افعال  از اين. هاي نحوي، فعل انضمامي ساخت توان بدون توجه به محدوديت مبناي آن مي
دهد و به لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه   آن را افزايش مي1مي بر مبناي رويكرد صرفي، تعميممركب انضما

 .است
 فرايند انضمام اسم به فعل و ايجاد يك عمالِتوان به اجمال بيان كرد كه پس از اِ با توجه به مباحث فوق مي

رسيم كه به لحاظ ساختواژي از   مي2»كلمه «، به عنصر زبانيِ)عمدتاً الزم در زبان فارسي(فعل انضمامي 
حداكثر انسجام دروني، به لحاظ معنايي از شفافيت و يكپارچگي معنايي و به لحاظ نحوي از يك مقولة 

تكواژهاي موجود در . يستهايي ن ي نحوي آن داراي چنين مؤلفهدستوري واحد برخوردار است كه همتا
ها عنصري  توان در ميان آن ساختار يك فعل انضمامي، از چنان پيوستگي به يكديگر برخوردار است كه نمي

شود و   يعني مرتبة كلمه بودن آن نقض مي؛رود ها، ساخت انضمامي از بين مي با گسست آنزيرا  ،اضافه كرد
الي سئو" تواند به گروه نحويِ  مي"دادن پاسخ" به طور مثال كلمة ؛اش تبديل گردد ه همتاي نحويتواند ب مي

 تبديل "آوازي بلند خواندن" به "آوازخواندن" يا "گ گفتن دروغي بزر" به "گفتن دروغ" يا "دادن را پاسخ
 است؛ نحوي بسيار شكنندهرسد كه در اين فرايند، مرز بين يك كلمه و يك گروه   بنابراين به نظر مي؛شود
  .شويم با يك تغيير كوچك از حوزة صرف به حوزة نحو وارد ميزيرا 

 دو؛ زيرا برد  آن را بسيار باال مي3نكتة ديگر آن كه تبيين انضمام اسم بر طبق رويكرد صرفي، ميزان زايايي
 ،تار موضوعي فعلشود و با توجه به ساخ هاي باز اسم و فعل از واژگان انتخاب مي ستاك از مجموعه

هاي انضمامي قائل   بنابراين اكنون كه به كلمه بودنِ ساخت؛كنند هاي انضمامي متعددي خلق مي ساخت
 اما اگر اين فرايند را مقيد به حركت ؛ها را هم در چارچوب قواعد صرفي تجزيه و تحليل كنيم هستيم، بايد آن

داد حاصل از روابط   برون. دشو سازي بسيار كمرنگ مي ژه اي بدانيم، آزادي عمل در حوزة وا نحوي درون جمله
داد يك فرايند نحوي عمدتاً  برون؛ زيرا واژگاني محسوب كردعنصرِ توان  هاي نحوي را معموالً نمي و حركت

 لذا اگر در ؛)گردد شود و واژگاني مگر در موارد اندكي كه داراي معناي استعاري(يابد  هويت واژگاني نمي
 مشخص شده است كه اين فرايند بسيار )نظير زبان موهاوك(م  را با رويكرد نحوي تبيين كنند  انضما،زباني

  . شود كند و محدود به واژگان خاصي مي مي محدود عمل 
اصر قيدي به فعل در نساخت كه بر اثر انضمام فاعل يا ع هاي انضمامي خوش كه توجيه ساخت نكتة ديگر آن

 ECPاين دو ساخت انضمامي اصل زيرا  ؛ رويكرد نحوي غيرقابل توجيه استآيند، بر طبق زباني به دست مي
 اما اگر فرايند انضمام اسم را مقيد به اين حركت ؛ چامسكي است"موانع" كنند كه مغاير با نظرية را نقض مي

 يمطور كه گفت همان -به طور مثال در فارسي .  هم نيستمقولة تهينحوي ندانيم، ديگر نيازي به نقض اصل 
، "دلپذير"  نظيرِ؛آيند  كلماتي وجود دارد كه با انضمام فاعل به بن فعلي يا قيد به بن فعلي به وجود مي-

                                                 
1 Generality 
2 word 
3 productivity 
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توان با حركت نحوي فاعل و يا قيد به  اين موارد را نمي. "ديرخوابيدن، تندرفتن و تندخواندن" يا "خداپسند"
 بنابراين از ؛نمايد  اصل فوق را نقض مي، حركتچرا كه رد به جاي مانده از اينسمت بن فعلي توجيه كرد؛ 

دست داد و  دادي انضمامي به توان با يك حركت نحوي، برون اين زاويه، هرگاه كه شرايط نحوي اقتضا كند، مي
به به هر ترتيب مناسب آن است كه اين فرايند را . سازي است اين محدوديت نحوي، مانع از زايايي در امر واژه

  .هاي حركت نحوي را متحمل نشود كنيم تا محدوديت  صرفي لحاظاي دهقاع ،زماني لحاظ هم
ساختار موضوعي  كه شوند افعال انضمامي به لحاظ معنايي، نحوي، واجي واحدهاي خودكفايي محسوب مي

توانند به صورت يك كليت واحد واژگاني   لذا مي؛ در درون خودِ تركيب ارضا شده استآنها) متعدي(فعل 
  .نديستهاي نحوي، واجي و صرفي و معنايي يك عبارت گروهي ن وند كه داراي ويژگيش محسوب 

  گيري نتيجه
سازي در  توان اظهار داشت كه فرايند انضمام اسم، يكي از زاياترين فرايندهاي واژه با توجه به مباحث فوق مي
 ؛د يابهويت واژگاني و محسوب شود 1ن يك واژة قاموسيهمچوتواند  داد آن مي زبان فارسي است كه برون

 عنصر اسمي آن فاقد ؛باشد) گروه نحوي(البته مشروط بر اين كه فعل انضمامي داراي همتايي غيرانضمامي 
طوركل، از شفافيت معنايي و  وابسته و غيرارجاعي باشد و عنصر فعلي آن، تغيير معنايي نداشته باشد و به

هاي واژگاني تشكيل دهندة آن   ناشي از تركيب معناي سازه،در واقع اين شفافيت. كليتي واحد برخوردار باشد
  .است

 در بررسي فرايند انضمام اسم به فعل در زبان هندي، فعل) 1994( 2شايد بتوان به پيروي از تارا موهانن
به لحاظ نحوي نيز،  .است) تكية كلمه( محسوب كرد كه داراي يك تكيه 3اي ساختواژي  انضمامي را گزاره

 4 فرايندهاي مبتداسازي تأثير تواند تحت هاي تشكيل دهندة افعال انضمامي به تنهايي نمي از سازهكدام  هيچ
 بنابراين، هر دو ؛ نحوي باشند5ها داراي توصيف سازه) از يكي(قرار گيرند و يا در درون تركيب،  يا قلب نحوي

ها يا منجر به غيردستوري شدن و  اند كه جداسازي آن سازة فعل مركب انضمامي آن چنان به يكديگر پيوسته
 نحوي بيكر، اگرچه در بحث ةنيز نظري) 1991(به عقيدة اسپنسر . گردد ياتبديل به گروه نحوي شدن مي

 ر اثر فرايند وندبنحو مناسب و ثمر بخش است، مسائلي نظير تغييرات ظرفيت موضوعي  ـ تعامل صرف
 لذا بهتر است اين موارد را در چارچوب قواعد ؛كند وجيهتنمي تواند  و كلمات مركب را 6ها افزايي، واژه بست

  .سازي تبيين كرد واژه
داد آن عمدتاً فعل الزم و گاهي در زبان فارسي فعل متعدي است،  حاصل آنكه فرايند انضمام اسم كه برون

يند فعل فرا( زبان فارسي از نوع اول ،)1984(بندي ميتون   بر طبقِ ردهوزماني است  يك فرايند صرفي هم
  .برخوردار است) ماند فعل متعدي، متعدي باقي مي( بنديِ فرايند انضمام اسم و تا حدي نوع دومِ رده) ساز الزم
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