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 کورتە   چکیده 
بازشناخت   بر  تأکید  با  اردالنی  کردی  در  انضمام  فرآیند  بررسی  به  پژوهش  این 

پردازد. انضمام صرفی می  -ای این فرایند در بستر جدال نظری نحوی  ماهیت حوزه

سازی است که در صورت متعارف آن موضوع درونی اسم یکی از فرآیندهای واژه

به هسته فعل واژگانی منضم و سبب تشکیل یک   شود.  فعل انضمامی میاسمی 

داده کردستان بررسی  دانشگاه  آنالین  کردی  زبان  پیکره  از  که  کردی،  زبان  های 

تواند تبیین مناسبی استخراج گردیده است، نشان از آن دارد که رویکرد نحوی نمی

می اردالنی  کردی  در  که  چرا  دهد؛  دست  به  زبان  این  در  اسم  انضمام  توان از 

انضمام منمونه از  با مفروضات رویکرد  هایی  یافت که  را  به فعل  بیرونی  وضوع 

نحوی مغایر است. به طور مشخص، انضمام موضوع بیرونی به فعل برآیند حرکتی 

عنصر حرکتتلقی می آن  در  که  این شود  بر  ندارد.  حاکمیت  رد خود  بر  کننده 

های نحوی اشتقاق «شرط گسترش»اساس، حرکت موضوع بیرونی به سمت فعل 

هایی را  گرایانه در حقیقت بخشی از محدودیتکند. این شرط کمینهرا نقض می

تبیین   «اصل محدودیت حرکت هسته»گزینی توسط  که در نظریه حاکمیت و مرجع

دهد. در نتیجه، بر پایه مشاهدات تجربی و مفروض پنداشتن یافتند پوشش میمی

وی، واضح است که انضمام اسم به فعل در های نحشرط گسترش در اشتقاق سازه

 کردی اردالنی را فرایندی صرفی، و نه نحوی، قلمداد کنیم. 

ئەم لێکۆڵینەوەیە دەپەرژێتە سەر پێڤاژۆی "وەسەریەکخستن" لە زمانی کوردیدا بە   
  کێبڕکێی تەرکیز لە سەر ناسینەوەی سرووشتی ئاقاریانەی ئەو پێڤاژۆوە لە گۆڕەپانی  

نێوان  پێڤاژۆکانی    تیۆریکیی  لە  یەکێکە  ناو"  "یەکخستنی  وشەناسی.  و  ڕیزمان 
وشەسازی کە لە ڕەوتی ئاساییدا ئارگیومەمەنتی نێوەکی دەخرێتەوە سەر بنەڕەتی  

خراو. تاوتوێکردنی داتاکانی  کردارەکە و دەبێتە هۆی پێکهاتنی کردارێکی یەک
وەرگیراوە،    زمانی کوردی، کە لە جەستە زمانییەکەی سەرهێڵی زانکۆ کوردستان

دەریدەخات ڕوانگەی ڕێزمانی ناتوانێ شرۆڤەیەکی گونجاو لە یەکخستنی ناو لەو  
ئارگیومەنتی   یەکخستنی  نموونەگەلێکی  کوردیدا  لە  چونکە  دەست  بداتە  زمانە 
یەک   ڕێزمانی  ڕوانگەی  گریمانەکانی  دەگەڵ  کە  دەکرێ  بەدی  دەرەوەییش 

ومەنتی دەرەوە و کردار بەرهەمی  ناگرنەوە. بە شێوەی دیار، خستنەوە سەری ئارگی 
جواڵنەوەیەکە کە ئێلێمانی ترازراو بە سەر جێ پێی جواڵنەوەکەدا زاڵ نییە. بە پێی  
داڕشتنەوە  درێژەدانی  مەرجی  دەرەوە،  ئارگیومەنتی  بەرەوکردارچوونی  ئەمە، 
لەو   بەشێک  مینیمالخوازانەیە  مەرجە  ئەم  ڕاستیدا  لە  دەشکێنێ.  ڕێزمانییەکان 

نگاوی  ته ەی لە تیۆری حاکمییەت و شوێندۆزینەوە لە ڕێگای یاسای  بەرتەنگییان
هه وهجووالنه  لێڕوانینە  سته ی  پێی  بە  وابوو  کە  خۆی.  باڵی  ژێڕ  دەخاتە   ،

پێکهاتە   داڕشتنی  لە  درێژەدان  مەرجی  گرتنی  گریمانە  بە  و  ئەزموونییەکان 
ڕێزمانییەکان، دەبێ لە زمانی کوردیدا وەسەر یەک خستنەوەی ناو بە پێڤاژۆیەکی  

 وشەناسییانە دابنێین نەک بە ڕەوتێکی ڕێزمانی.  

 ؛رشط گسرتش   ؛ساختار موضوعی  ؛رصف  ؛انضامم  : واژگان کلیدی 

 .کردی

سەرەکی:وشە   پێکهاتەی   ؛وشەناسی  ؛وەسەریەکخستن  گەلی 
 .کوردی ؛مەرجی درێژەدان ؛ئارگیومەنتی

 مقدمه  -1
ی کورمانجی، سورانی، کلهری و هورامی است. کردی کورمانجی بیشتر در ترکیه و ی عمدهزبان کردی دارای چهار شاخه

باشد و در ایران بیشتر کردهای شمال غربی به این شاخه از زبان کردی تکلم  از کشور عراق دارای گویشور می هایی  بخش

ی هورامی به دو زیرمجموعهباشد.  کنند. شاخه کلهری هم بیشتر در کرمانشاه و شهرهای اطراف آن دارای گویشور می می 

شود، که شامل جنوب  ی هورامان تخت صحبت می ایران، در منطقهشود. اولی بیشر در  هورامی گورانی و زازائی تقسیم می 
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است. هورامی همچنین در هورامان لهون شامل پاوه، نودشه، دینور و در عراق بیشر در شهرهای حلبچه،    دمریوان و ژاورو 

بنگول، دیرسیم،    هایشود. دومی، زازائی فقط در ترکیه و در بخشبیاره، خرمال، تاول، زنگنه و کویه در کرکوک صحبت می

می  آذربایجان صحبت  و  مادن  زیرشاخه  .شودخارپوت،  به  که  مکریانی، سورانی،  سورانی  تقسیم   اردالنی های  جافی  و 

شود. سورانی در  ، پیرانشهر، نقده، صحبت می سردشتدر شهرهای مهاباد، بوکان،    شود. مکریانی فقط در ایران و بیشرمی 

شود.  بیشتر در شهرهای سنندج، دیواندره و کامیاران صحبت می اردالنی   شود.بت میسلیمانیه، کرکوک، هولیر صحشهرهای  

 (. 1398)ویسی، 

های گروه ایرانی نو است که دارای  باشد یکی دیگر از زبانهای سورانی میکردی اردالنی که یکی از زیر شاخه

 شود. گسترههای مرکب انضمامی یاد میعنوان فعلهای فعلی است که از آنها اصطالحاً تحت  وسیعی از محمول   دسته

حاکی از زایایی فرایند است. از    1سازی انضمامی و بسامد باالی افعال مرکب متشکل از فرایند انضمام وسیع محمول 

بایست در کدام حوزه زبان )صرف یا نحو( تعریف کرد  ساز انضمام را میبعد نظری، این پرسش که زایایی فرایند واژه

شناسان زایشی، بوده است. این چالش هم ماهیت تجربی دارد و هم شناسان، بویژه زبانروی زبانمواره چالشی پیشه

زباننظری. ماهیت تجربی این چالش از آن روی است که   تنها انضمام موضوع  های دنیا به صورتاکثر  های  زایا، 

هایی را که در آنها فرایند  ده در این خصوص قاطبه زبانهای مطالعه ششمارند؛ اما زباندرونی به فعل را مجاز می

دارد شامل نمی بالقوه وجود  به شکل  فرایند  انضمام  آیا  که  برقرار است  تجربی همواره  این پرسش  بنابراین،  شود. 

 های درونی قابلیت انضمام دارند؟ درساز انضمام دارای محدودیتی جهانشمول است مبنی بر این که فقط موضوعواژه

های مورد مطالعه نیز رخدادهایی از انضمام اسم که موضوع درونی فعل نیستند مشاهده گردیده  تعداد اندکی از زبان

 افزاید.  است؛ و این بر پیچیدگی دستیابی به یک تعمیم تجربی در این خصوص می

ست. به طور مشخص، در بعد نظری نیز، تعیین ماهیت فرایند انضمام و چگونگی تبیین زایایی آن مورد پرسش ا

ساز انضمام را فرایندی واژگانی تلقی کنیم این فرایند بخشی از صرف پیشانحوی خواهد بود. از  چنانچه فرایند واژه

تواند برآیند عملیاتی نحوی  سوی دیگر، عطف به زایایی و بسامد باالی انضمام موضوع درونی به فعل، انضمام می

 . 2الً وجود آن در نحو زبان تثبیت شده است )حرکت( در زبان قلمداد شود که مستق

شناختی میتون  در  پژوهش حاضر،  به شناسایی و معرفی انواع انضمام در کردی اردالنی بر پایه معیارهای رده

شود. در بستر مختصات توصیفی انضمام در این زبان، به طور ویژه به بررسی انضمام اسم به فعل  ( پرداخته می198۴)

های مورد تحقیق در این است که شواهد متعددی از انضمام موضوع بیرونی به فعل در  شود. اهمیت دادهپرداخته می

های نامتعارف نظری بیش از آنکه استثناء قلمداد شوند، ای که این صورتخورد به گونهکردی اردالنی به چشم می

 
1 Incorporation . 

زایایی   2 و  نیست  مفروض  نحو  و  بین صرف  تفکیکی  قابل  مرز  آن  در  که  است  تصور  قابل  نیز  تعامل  ابر  انیواژگرویکرد سومی  یند 

،  1993های نحوی و درج اقالم واژگانی در پسانحو است. این رویکرد، در شکل کنونی آن، در انگاره صرف توزیعی )هله و مرنتز  عملیات

متبلور است. با این حال، در خصوص فرایند انضمام، اهمیت این شق نظری سوم اصوالً در جدال نظری بین صرف و نحو    (2۰18ی  صدیق

 افتد و در نهایت ضرورت قایل شدن به این انگاره سوم قابل تقلیل به رویکرد نحوی به انضمام است.  از موضوعیت می 
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(  1988  3های نحوی )بیکرکه بر اساس رویکردگذارند. نظر به اینروند معمول انضمام را در این زبان به نمایش می

شود که انضمام  های ساختاری است، استدالل میانضمام بعنوان نوعی حرکت هسته به هسته تابع شرایط و محدودیت

های نحوی باشد. حرکت هسته اسمی موضوع  فاعل )موضوع بیرونی( به فعل مغایر شروط ساختاری ناظر بر اشتقاق

هسته   به  هسته بیرونی  محدودیت حرکت  اصل  آن  سنتی  در صورتبندی  کمینه  ۴فعلی  در شکل  آن شرط  و  گرایانه 

می نقض  را  دادهگسترش  بررسی  میکند.  نشان  اردالنی   کردی  فعل،  های  به  فاعل  انضمام  زایایی  وجود  که  دهد 

به چالش می را  به مفهوممحدودیت حرکت هسته  بازگشت  و  فرایند در چهارچوب کشد  این  های واژگانی/  سازی 

 کند.  تر میصرفی را موجه

ساختار مقاله حاضر به این صورت است که، پس از مقدمه )بخش حاضر( که به معرفی محورهای نظری و  

شناسان ها توسط زبانهای انجام گرفته و نتایج آنپردازد، در بخش دو مروری بر پژوهشتجربی پژوهش حاضر می

دهند از  شود. در بخش سه، مفاهیم نظری که چهارچوب تحلیلی این پژوهش را شکل میایرانی و غیر ایرانی ارائه می

(،  198۴)5گونه که در میتون نظر خواهد گذشت. مفاهیم این بخش بر تشریح مختصات تجربی و نظری فرایند انضمام آن

معرفی شده در بخش  ( متبلور است، متمرکز است. در پرتو مفاهیم و مختصات  1386( و شقاقی )1376دبیرمقدم )

شود. نتایج این بخش  های کردی اردالنی و به طور مشخص انضمام اسمی پرداخته میبه مطالعه داده   ۴قبل، در بخش 

تر است. در این بخش، دهد که رویکرد صرفی در تبیین فرایند انضمام در کردی از رویکرد نحوی موجهنشان می

شود. نهایتاً، بخش  یز گذاشتن بین ساخت ترکیبی و انضمامی پرداخته میهایی جهت تماسازی آزمونهمچنین به پیاده

 کند.   نتایج حاصل از پژوهش حاضر را بازنمایی می 5

 پیشینه پژوهش  -2

های قبلی ذکر شدد، یکی از دالیل عمده توجه نظری به فرایند انضدمام، اشدتقاق آن در سدطح  همانگونه که در بخش

های خود، انضمام را یک فآیند نحوی قلمداد  شناسان نظری در استدالل (. زبان1988 بیکر،)رابط نحو و صرف است.  

ای از حرکت آلفا، ه مثابه نمونهبرایند حرکت هسدته اسدمی به سدمت هسدته فعل، ب  کنند و معتقداند که این فرآیند،می

های خود به هسدته یک گروه فعلی  در نحو اسدت. در این تحلیل، یک مقوله واژگانی )اسدم( با از دسدت دادن وابسدته

و اتخاذ رویکرد نحوی جهت تبیین آن،   6بیکر )همان( با بررسدددی پدیده انضدددمام در زبان موهاکگردد. منضدددم می

به هسدته فعل حاکم، بدون  8اضدافه( از جایگاه موضدوعحرف صدفت، کت هسدته )اسدم،حر  (198۴)  7همسدو با تراویس

داند. بر اسداس این دیدگاه نحوی، انضدمام تنها از جایگاه  نقض اصدل مقوله تهی را در ایجاد فرایند انضدمام دخیل می

انضدمام به فعل ممکن ها جهت  حرکت از دیگر جایگاه  مفعول صدریح انجام شدده و به دلیل نقض اصدل مقوله تهی،

 
3 Baker. 
4  Head Movement Principle . 
5 Mithun . 
6 Mohawk . 

7 Travis. 

8 A-position . 
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شددمارد نخسددت یکسددانی روابط معنایی/ نخواهد بود. ازجمله دالیلی که وی برای نحوی بودن فرایند انضددمام برمی

دهنده ترکیب انضدمامی و دوم زایایی باالی این فرایند اسدت. از این منظر،  تتایی میان مفعول و فعل با اجزای تشدکیل

 گردد.جاد فعل میانضمام اسم به فعل تنها منجر به ای
نخسدتین تالشدهای جدی در حمایت از رویکرد صدرفی به فرایند انضدمام اسدت.  )198۴از سدوی دیگر، آاار میتون )

کند. یکی از این چهار نوع که کانون  وی در تحلیل خود چهار نوع انضددمام را با درجات زایایی مختلف شددناسددایی می 

داد ک بروندهد انضدمام اسدم، یعنی منضدم شددن یک اسدم به یک فعل متعدی و تشدکیل یمطالعه حاضدر را نیز شدکل می 

مند پدیده انضدمام قلمداد کرد. طبق ترین اار در معرفی نظامتوان بنیادیواحد واژگانی اسدت. در واقع، میتون )همان( را می 

(، انضدمام اسدم فرایندی اسدت که در آن یک اسدم، که معموالً موضدوع درونی فعل متعدی  8۴8:  198۴تعریف وی )میتون،  

واحد واژگانی انضدمامی که معنای مشدخصدی دارد خلق کند؛ مشدروط به اینکه فعل  شدود تا یکاسدت، به فعل منضدم می 

 حاصل، دارای معنای انباشتی شفاف و عنصر اسمی آن فاقد هرگونه وابسته توصیفی باشد.

ی  کند که فقط تناوب سدببی اجازهانضدمام را به انضدمام مفعول مسدتقیم به فعل محدود کرده و بیان می  9روزن

پندارد. به دهد. وی فاعل افعال غیرسدببی را در واقع مفعول مسدتقیم زیرسداختی فعل میشددن اسدم به فعل را میمنضدم

ای  پدیده به طور مشددخص، روزن  انضددمام را  های بیرونی هرگز امکان انضددمام ندارند.نظر روزن )همان( موضددوع

داند و بر آن اسدددت که ترکیب اسدددم و فعل نه در نحو )از طریق حرکت نحوی( که در واژگان شدددکل واژگانی می

ها وجود دارد: در نوع نخسدت، واژگان محل اشدباع سداختار موضدوعی فعل گیرد. ازنظر او دو نوع انضدمام در زبانمی

ماند. در نوع  ده نمی باشدد؛ در نتیجه فعل متعدی پس از انضدمام همچنان متعدی باقی میبا موضدوع درونی منضدم شد

تواند سداختار موضدوعی فعل را اشدباع کند، با کاسدتن از ظرفیت فعل، فعل متعدی را به دوم، لیکن، موضدوع منضدم می

 (.295-29۴:  1989رد. )روزن، شماوی رویکرد نحوی به انضمام را جایز برنمی  فعل الزم بدل نماید. به صورت کلی

کند که در آن یک جزء اسدمی با یک جزء فعلی  سداختواژی تلقی می  -( انضدمام را فرایندی نحوی2۰۰9مورو)

نظر، مورد بررسددی قرار  کند. او فرایند انضددمام را از سدده نقطه  ترکیب شددده و یک سددتاک مرکب فعلی را تولید می

که موقعیت خطی گروه اسمی  نسبت به جایگاه آن در قبل و  1۰تناوب جهتیی اول، انضمام را یک دهد. در وهلهمی

فعلی دارای وضدعیت کند؛ به طوری که در آن اسدم منضدم شدده در جایگاه پیشداکند تصدور مییا بعد از فعل تغییر می

اسدت   11اسدت. دومین منظر مربوط به تناوب مجاورتی   Xو در جایگاه پسدافعلی دارای وضدعیت هسدته    XPگروهی 

شدوند متفاوت هسدتند. و در نهایت، وی به که در آن اسدامی منضدم شدده از نظر فاصدله با فعلی که به آن منضدم می

کند که در آن امکان و عدم امکان قرار گرفتن عنصدر منضدم شدده در برابر عضدو  اشداره می 12دوگانگی آزاد و مقید  

 گیرد.غیرمنضم مورد بررسی قرار می

 
9 Rosen. 

10 Directionality alternation . 

11 Adjacency alternation . 

12 Free vs. bound dichotomy . 
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مثابه فرایند تعامل صدرف با سداخت موضدوعی فعل نگریسدته و انضدمام اسدم را تشدکیل واژه به به انضدمام    13لیبر

داند. وی های بسدداترکیبی میهای فعل به پایه فعلی بویژه در زبانمرکب از طریق پیوسددتن مفعول یا دیگر موضددوع

دارد که نه کامال صددرفی و نه کامال  پنهای زیر را ترکیباتی میبرد و مثال را زیر سددوال می 1۴فرضددیه انسددجام واژگانی

 (:  1۴9:  2۰1۰شوند )لیبر، نحوی توجیه می

stuff-blowing-up effects 

bikini-girls-in-trouble genre 

God-is-dead  theology 

اند.  ( انضمام اسم را در زبان انگلیسی به عنوان تغییر ظرفیت فعل در نظر گرفته2۰17)  15اسمیرنوا و شوستوا  

شود به نحوی که  اند که انضمام عامل، باعث تغییر ظرفیت فعل می های زبان انگلیسی نتیجه گرفتهآنها با بررسی داده

شود. ایشان  تر می تر و یا پیچیدهمعنایی آن یا ساده  کند در حالی که از نظر معنایی، گسترهتر میساختار جمله را ساده

شود و هیچ جایگاه نحوی  شود، عامل به فعل منضم می کنند که زمانی که تغییر ظرفیت فعل ایجاد می)همان( بیان می

هایی  فعلشود زیرا  ی معنایی جمله کاسته نمیهای حوزه کند اما از نظر معنایی، چیزی از پیچیدگیدیگری را اشغال نمی

دهند که  ای خواهند شد که به گویشوران این اجازه را میشوند دارای معانی استعارههای عامل منضم می که با اسم

 مقصود خود را از طریق کلمات کمتری برسانند. 

در فارسی و، تا حدودی، در کردی    16(، به طور مشخص،  به بررسی تفصیلی فعل سبک 1997دوستان )کریمی

سازی شرکت  پردازد؛ وی براین باور است که برخالف افعال دیگر، افعال سبک در تشکیل قیود حالت و سببیمی

نظر ساختار  از نقطه. دهندکنند. همچنین این دسته از افعال در برابر توصیف توسط قیود از خود مقاومت نشان مینمی

های زیادی  باشند و تنوعهای اابت نمیکه برخالف افعال دیگر، افعال سبک دارای موضوع رسدموضوعی، به نظر می

 دهند. را در ترکیبات مختلف از خود نشان می

دهد: نخست، مفعول  بندی را ارائه می(، با بررسی فرایند انضمام در زبان فارسی سه نوع دسته1386منصوری ) 

آورد که ترکیب فعل حاصل به صورت فعل  وجود میعنایی مستقل را بهگردد و یک واحد مبا فعل ساده منضم می

های  ساختن، امتحان دادن، اذان گفتن. نوع دوم انضمام تمام ویژگیکند؛ مانند خانهالزم در سطح جمله تجلی پیدا می

به فعل منضم الزم    شود وباشد با این تفاوت که در این نوع انضمام، اسم با فعل مرکب منضم مینوع اول را دارا می

مانند خانهتبدیل می زمینخرابشود؛  و گروه چرخزدن، گوشتشخمکردن،  اسم  انضمام  به  منصوری)همان(  کردن. 

های  عهده دارد، نشانهکند که اسمی که نقش مفعول را بهکند و استدالل می اضافه به فعل مرکب یا ساده اشاره میحرف

 کردن. هواپرتاببهبه فعل منضم شود مانند توپدهد تا دستوری خود را از دست می

 
13 Libier  . 
14 Lexical Integrity Hypothesis. 

15 Smirnova and Shustova . 

16 Light Verbs . 
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(، به بررسدی انضدمام اسدم به فعل و سداخت فعل مرکب انضدمامی پرداخته اسدت. به منظور بررسدی  1386شدقاقی )

فعل متعدی انضدمامی را در زبان فارسدی مورد بررسدی قرار داده  6۴فعل الزم انضدمامی و   25۴ای از  انضدمام، وی پیکره

رسداند که اگر اسدم، صدفت و های مرکب این نکته را می کند که وجود تنوع سداختی در فعلشدقاقی )همان( اشداره می اسدت. 

شدود. عنصدرهایی که  آمیزد، یعنی با آن منضدم می قید به مرور در کنار فعل بسدامد داشدته باشدند، عنصدر غیرفعلی با فعل درمی 

های انضدمامی دارای باشدند. از نظر معنایی، فعلوتی در جمله می های دسدتوری متفاشدوند دارای نقشبا فعل منضدم می 

اند. همچنین  های ترکیبی اغلب دچار گسدترش معنایی شددههای مرکب هسدتند زیرا فعلتری نسدبت به فعلمعنای شدفاف

عملکرد ی صدرف و قبل از  کند که در زبان فارسدی، فرایند انضدمام واژگانی اسدت و این فرایند در حوزهوی تصدریح می 

باشددند چون های انضددمامی دارای فهرسددت باز می کند که فعلکند. شددقاقی )همان( اشدداره می قواعد نحوی عمل می 

 .زنند و در نتیجه، انضمام فرایند زایاتری نسبت به ترکیب استسازی می گویشوران بنا به ضرورت دست به واژه

مرکب حاصدل انضدمام نیسدت و تلقی جزء فعلی فعل مرکب کند که فعل  (، اسدتدالل می 1395خوشددونی فراهانی )

باشدد و در ساختار موضوعی، اعطا نقش معنایی را به طریق سلسله مراتبی در نظر گرفته بعنوان فعل سدبک نیز صدحیح نمی 

 کند: و افعال مرکب را به لحاظ گوناگونی جزء غیرفعلی به دو گروه عمده تقسیم می 

 یا موضوع پذیر   . دارای جزء غیرفعلی محمولی 1

 . دارای جزء فعلی غیرمحمولی 2

کند و بر اسداس فرضدیه سدنگینی جزء  و در هر دو گروه ذکر شدده، جزء غیرفعلی را موضدوع جزء فعلی قلمداد می 

 داند.  فعلی، اعطای نقش معنایی را توسط جزء فعلی می 

کند که تعیین وضددعیت  پردازد و بیان می (، به بررسددی انضددمام در قالب رویکرد صددرف توزیعی می 1399نظری )

کند و ای بسدیار پیچیده اسدت اما با توجه به اینکه صدرف توزیعی ریشده بدون مقوله را ترکیب می های اسدمی مسدهلهانضدمام

شدود  اسدتدالل می همچنین،  تواند تبیین بهتری برای این فرایند داشدته باشدد.  دهد می در نهایت یک نقش نحوی را ارائه می 

بر خالف نظر بیکر که معتقد اسددت با حرکت هسددته به هسددته مقوالت واژگانی از جایگاهی به جایگاه دیگر و منظم  که 

کند، در تحلیل ارائه شددده بر اسدداس صددرف توزیعی  ها به فعل، نقش دسددتوری این مقوالت واژگانی تغییر می شددده آن

انضدمامی    گیرد و سدسس سدازهبتدا ادغام ریشده صدورت می دهد زیرا اتوان اسدتدالل کرد که این تغییر دسدتوری رخ نمی می 

 کند.ساز دریافت می ی نقشی مقولهفاقد مقوله، نقش دستوری خود را از هسته

 چهارچوب نظری  -3

نظری مرتبط با انضمام، به طور کلی، دو رویکرد نحوی و صرفی در تبیین فرایند انضمام اسم قابل شناسایی    آااردر  

های ملحوظ در انگاره صرفی در نهایت تبیین بهتری از وضعیت انضمام اسم در کردی  هستند. از آنجایی که پنداشت

تبیینی سه اار میتون    -ای از چهارچوب تحلیلی  دهد در این بخش به طور مشخص به مرور ملغمهاردالنی به دست می

گان این مقاله بر آن است که اصول و  شود. اعتقاد نگارند( پرداخته می1386( و شقاقی )136۴(، دبیرمقدم )198۴)

توان با  کننده رئوسی است که میفارسی( ترسیم  مبانی مطرح در این سه اار در سطح کالن )بینازبانی( و خرد )زبان

 های ایرانی پرداخت.  و بررسی انضمام در سایر زبان مفروض پنداشتن آنها به تحلیل 
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 ( 1۹۸۴میتون ) 1-3

کند: های دنیا، چهار نوع انضمام را با زایایی گوناگون شناسایی می (، با مطالعه گستره بسیار وسیعی از زبان198۴میتون )

شوند و ماحصل هم ترکیب میخواند یک ستاک اسمی و یک ستاک فعلی با می  17ترکیب واژگانی در نوع نخست که آن را   

ابزار با فعل این ترکیب یک فعل الزم انضمامی است. اسم منضم می  تواند رابطه معنایی تتایی همچون پذیرنده، مکان، 

داشته یا شیوه عمل آن را نشان دهد. این اسم فاقد نشانه معرفگی و شمار و نیز غیرارجاعی است. در این نوع انضمام،  

تغییر شده و فعل به الزم بدل می ظرفیت فعل کاهش   مفعول  یافته، ساختار موضوعی دچار  انضمام،  این نوع  شود. در 

 (. 8۴8: 198۴شود )میتون، دهد و به فعل متعدی منضم می های دستوری خود را از دست می مستقیم ویژگی 

شود اما گذرایی  در نوع دوم نیز که همانند نوع نخست است یک فعل متعدی با مفعول صریح خود ترکیب می

یک    کند. در این نوع از انضمام، ساختار موضوعی بدون کاهش ظرفیت فعل دستخوش تغییر شده،آن تغییری نمی

را اشغال می18موضوع غیرفاعلی  باقی  جایگاه مفعول صریح  انضمام فعل متعدی  این نوع  در  به عبارت دیگر،  کند. 

 (.856:  198۴ماند. )میتون،  می

انضم  نوع سوم  آنچه در زباندر  دارای یک وند ضمیری های بساترکیبی دیده می ام، همچون  انضمامی  شود، فعل 

 کند.کمک می   19ریزی و پرداش ساختار گفتمانمتناظر با فاعل یا مفعول )عامل یا پذیرا( است. این نوع انضمام به قالب

دهند. در این نوع از انضمام، اسم  م نشان میهایی که دارای انضمام نوع اول و دوم باشند، انضمام نوع سوم را هزبان

ها بر اساس اهمیت آنها در گفتمان  های جمله در این زبانتواند اطالعات کهنه و جدید را عرضه نماید. آرایش سازهمی 

 (. 859: 198۴شوند. )میتون، ای که اطالعات جدید معموالً در ابتدای جمله ظاهر می شود به گونهچیده می 

شود ترکیب ستاک اسم با فعل باعث تحدید  های بومی آمریکا دیده میرم انضمام که باز هم در زباندر نوع چها

کند که  در این نوع  نامد و اضافه میمی  2۰(، این نوع انضمام را انضمام اسم طبقه ای  1385گردد؛ ارکان )سیطره آن می

فعل را محدود سازد. اما ستاک مرکب با یک     21انضمام یک ستاک اسمی به فعل منضم می گردد تا سیطره یا دامنه  

کند و پس از تعیین هویتش، این  شده را تعیین می که هویت اسم منضمبه طوری  .همراه است  22تر گروه اسمی خاص

های بعدی گفتمان ظاهر شود  د بدون همراهی گروه اسمی بیرونی در بخشتوان اسم عام و منضم به همراه فعل، می

از نظر وی، اسم منضم واجد نقش تتا اما فاقد حالت است؛ چراکه نقش نحوی مستقلی در    (.86۴:  198۴)میتون،  

داند.  حوی میهای دنیا فرایندی صرفی ولی دارای معادل ن رو، وی انضمام را در تمام زبانجمله به عهده ندارد. از این

صرفی این  او  نظر  این 23شدگی به  از  باشد.  نقشمند  میباید  جفت  رو  از  متفاوت  نقشی  اسم،  انضمام  برای  توان 

 اش قائل است.غیرانضمامی نحوی

 
17 lexical compounding . 
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23 Morphologization . 



  146 رقابت صرف و نحو یاردالن یانضمام در کرد : 

 

 ( 13۷۶دبیرمقدم ) 2-3

با تفکیک فرایند ترکیب از انضمام در افعال مرکب زبان فارسی   «فعل مرکب در زبان فارسی»(، در مقاله 1376دبیرمقدم )

دست داده  ، معیارهای چندی را برای تشخیص انضمام در زبان فارسی به2۴و نیز با اشاره به فرایند انضمام در زبان چوکچی

برخالف تحلیل   ،ای دانسته است. طبق تحلیل دبیرمقدم )همان(اضافهو آن را شامل انضمام مفعول صریح و گروه حرف 

غیرارجاعی و غیرمستقل باشد به فعل منضم شده، باعث    نحوی  در انضمام، یک اسم و نه یک گروه اسمی که اسم جنس، 

(، زبان فارسی دارای  198۴شناسی میتون )گردد. بنابراین، عطف به ردهکاهش ظرفیت فعل و تغییر ساختار موضوعی آن می 

داد  داد آن را درونبرون  قدم )همان(، انضمام را دارای یک جفت غیرانضمامی دانسته،نوع اول انضمام خواهد بود. دبیرم

سازد که هویت  و این فرایند زایا تنها فعل مرکب الزم می   فروشی کتابهمچون در    -گیرد  سازی در نظر می فرایند واژه

ایند ترکیب با گسترش استعاری معنا  که در فرواژگانی و شفافیت معنایی خود را حفظ نموده است. این درحالی است  

 روبرو هستیم.

 دبیرمقدم در این مقاله به چهار تفاوت عمده میان ترکیب و انضمام قائل است که عبارتند از:

اند، یعنی  معنای تتایی انضمامی وجود دارد که این دو همنخست: در برابر هر صورت انضمامی صورت متناظر غیر

. در نمونه  مادر غذا را به بچه داد/  مادر به بچه غذا داداند. به عنوان مثال:  یکسان 25های تتاشاینکه آن دو دارای شبکه نق

غیرانضمامی، مفعول غیرصریح بین مفعول صریح و فعل واقع است و در جفت انضمامی مفعول صریح پیشین مفعول  

 غیرصریح را پشت سرگذاشته است تا انضمام صورت گیرد. 

که افعال ترکیبی ممکن است الزم یا  اند یعنی مفعول صریح ندارند، حال آنانضمامی بدون استثناء الزمدوم: افعال  

 ساز در زبان فارسی است. به بیان دیگر، انضمام فرایند فعل الزم .متعدی باشند 

ایند ترکیب، که فعل، در فرکند؛ درحالی هویت واژگانی و شفافیت معنایی خود را حفظ می   سوم: فعل در انضمام،

 دهندهگردد. به عبارت دیگر، این افعال نشان ای است ماهیتاً نمودی تبدیل می و به نشانه نوع عمل که مقوله  26شده  واژگانی 

ای که اهل زبان آن رویداد را ادراک و تصویرسازی  تحقق رویدادی است که فعل مرکب به آن داللت دارد، از زاویه  شیوه

مانند  اند. وی )هذهنی کرده افعالی  نشان دهندهدادن  گرفتن و قرضکردن، قرضقرضمان( وجود  ی فضاهای خالی  را 

 داند. خالءهای واژگانی در زبان فارسی می

چهارم: تشکیل فعل مرکب از طریق انضمام زایاست و فعل مرکب حاصل از نظر معنایی و ارجاعی شفاف است  

، لیکن تشکیل فعل مرکب به کمک ترکیب از زایایی کمتری برخوردار است؛ و از منظر خواندنکتاب و  غذا خوردنمانند 

تواند  شایان ذکر است که یک فعل ساده هم می ردن.  خوغوطهو    خوردنگول شود، مانند  معنایی دستخوش بسط استعاری می 

خوردن، هواخوردن های غصهخوردن در ترکیبدر فرایند ترکیب و هم در فرایند انضمام شرکت داشته باشد مانند فعل  
کند و خوردن در غذا خوردن که دستخوش است و دیدگاه خوردن را القا می که واژی شدهسرما خوردن، کتک خوردن  

 نشده، بلکه هویت واژگانی و شفافیت معنایی خود را حفظ کرده است.  واژی شدن

 
24 Chukchi . 
25 heta-grid . 

26 lexicalized. 
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 ( 13۸۶شقاقی ) 3-3

سازی در (، به بررسی فرایند انضمام در زبان فارسی پرداخته است و آن را یکی از فرایندهای واژه1386شقاقی )

برمی فارسی  گروه  زبان  از  انضمامی  مرکب  فعل  تمایز  وجوه  به  همچنین  وی  و  شمرد.  است   پرداخته  فعلی 

ها ارائه داده است. در تعریف انضمام آمده است که انضمام نوعی ساخت صرفی هایی برای تشخیص آن آزمون 

آن بر  حاکم  فعل  و  اضافه  حرف  اسم،  فعل،  از  متشکل  ساختی  آن  و  در  است  )همان(،  شقاقی  باشد.  می  ها 

نضمامی به بسامد باالی وقوع اسم در کنار فعل شناسی فرایند انضمام اسم به فعل و ساخت فعل مرکب اعلت 

ی ساخت انضمامی به شمار آورده، 27اعالبه فعل را نمونه   ]صریح [کند. وی همچنین انضمام مفعول اشاره می 

ها غیر از مفعول  داند. ازنظر او در بیشتر زبان کند می مجموعاً آن را فرایندی واژگانی که در حوزه صرف عمل می

های معنایی چون پذیرنده یا پذیرا هستند قابلیت انضمام که فاقد نقش یگری نیز چون ابزار و مکان  صریح، اسامی د

 است.  (1988های رویکرد نحوی بیکر )بینیبه فعل را دارند که این برخالف مفروضات و پیش 

نمونه ارائه  با  انضمامشقاقی )همان(،  فارسی،  زبان  فعل در  به  اسم  انضمام  فرایند  از  مفعول صریح   هایی 

 آورد. وی بررا موارد عمده انضمام اسم به شمار می  دارکشیدنو غیرصریح همچون در    گرفتنخون همچون در  

های های ترکیبی را بسیار بیشتر از فعلفعل مرکب ترکیبی و انضمامی، بسامد فعل  ۴۰۰۰مبنای مطالعه بیش از  

های انضمامی به فهرست بازی تقاد است که ازآنجاکه فعلبرابر( دانسته است؛ لیکن بر این اع  1۰انضمامی )حدود  

(  1376زنند همسو با دبیرمقدم )سازی می تعلق دارند و گویشوران زبان فارسی بنا به ضرورت، دست به واژه

 کند. انضمام را فرایندی زایاتر در قیاس با ترکیب قلمداد می 

 نماید:  ه شرح زیر ترسیم می ( مختصات فرایند انضمام را ب18- 17: 1386شقاقی )شقاقی، 

 گردد. های آن کاسته میهای فعل متعدی( به فعل منضم شده و از تعداد موضوعاسم )یکی از موضوع -1

 گر، معرف، حالت و غیره است. اسم منضم فاقد هرگونه نشانه دستوری از قبیل مشخص -2

 اسم منضم شده معموال اسم جنس و از نظر ارجاعی نامشخص است.  -3

 ساخت انضمامی قابل گسترش است.  -۴

 هر ساخت انضمامی دارای یک جفت غیر انضمامی یا نحوی است.  -5

 سازد. فرایند انضمام، فعل الزم می -6

 اسم منضم شده به فعل نقش تتایی دارد.  -7

 فعل انضمامی، هویت واژگانی شفاف دارد.  -8

 فرایند انضمام زایاست.  -9

 

 
27 prototype . 
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 انضمام در کردی اردالنی -۴

( برای شناخت  223:  2۰۰۴های مرتبط با انضمام در کردی اردالنی، از نظر هیگ )هیگ،  قبل از پرداختن به بررسی داده

ساختارهای نحوی زبان کردی باید با ضمایر و انواع آن، بویژه با ضمایر متصل شخصی، در این زبان آشنایی کافی  

گیری نظام انطباق از یک سو  های اسمی، نقش مهمی در شکلاین زبان به عنوان سازهداشت؛ چراکه ضمایر متصل در  

و بازنمایی ساختار موضوعی در سوی دیگر دارند. به طور کلی، ضمایر متصل شخصی، به دو گروه وندهای فاعلی و  

لی در افعال متعدی  (. وندهای فاعلی به عنوان شناسه فاع 1388شوند )کریمی،  های غیرفاعلی تقسیم میواژه بست

ایفای نقش میفاعلی در افعال الزم زمان  زمان حال و شناسه به بستکنند. واژههای حال و گذشته  های غیرفاعلی 

افعال متعدی   افعال متعدی گذشته و مفعول  عنوان مفعول مستقیم و غیرمستقیم در افعال متعدی زمان حال، فاعل 

 روند.  ه کار میگذشته و همچنین به عنوان ضمایر ملکی ب

شود که از یک بخش غیرفعلی و یک بخش فعلی  طور سنتی، در زبان کردی، فعل مرکب به فعلی گفته می  به

مثال،   عنوان  به  باشد  آن فعل    ter-kərdənساخته شده  فعل سبک است و میزبان     kərdən)سیر کردن( که در 

باخته نیست. نکته  کردی، جز فعلی از منظر معنای واژگانی نقشهای مرکب  شود. در فعلهای تصریفی واقع میشناسه

های  کنند. موضوعمرکب دریافت میها نقش خود را از عنصر غیرفعلی فعل حائز اهمیت دیگر این است که موضوع

بر روی فعل تظاهر    29بست توانند به صورت وند و واژهمی   28های اسمی کامل درونی و بیرونی در صورت حذف گروه

های  ها نقش بسیار مهمی در ابراز نقشبستاست، واژه   3۰ابند و چون  کردی اردالنی یک زبان تصریفی و ضمیرانداز ی

بست بر روی فعل تجلی یابند. در توانند از طریق واژههای درونی و بیرونی فعل میمعنایی بر عهده دارند. موضوع 

شود. اما در زبان حال، به بخش واژگانی فعل مرکب منضم می   31بستی افعال مرکب متعدی در زمان گذشته، خوشه واژه

بر روی فعل  خوشه واژه به وسیله وند فاعلی  بیرونی(  با فاعل )موضوع  متناظر  تصریف  ندارد چراکه  بستی وجود 

 شودمرکب منضم میبستی که در نقش مفعول )موضوع درونی( است به بخش واژگانی فعلشود و واژهنمودار می

 (:73: 1392، )شهدایی

 

1.    ⚫=i=⧫◼                                             kerd. 
.pastdo  .PL.OBLnd2=SG.OBL.rd3understand= You       

                                               «شما حالیش کردید.»                                                                                    

2.              ⚫ =i                                  -kn 

.PL.NOMrd3-give.press   .SG.OBLrd3-understand     You      

   «کنید.شما حالیش می »                                                                                         

 
28 Full NP. 
29 Clitic . 
30 Pro-drop . 
31 Clitic cluster . 
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تواند زایا و به  سازی میبا توجه به مطالب گفته شده، تشکیل فعل مرکب از طریق انضمام بر اساس قاعده واژه

کند تا ساختار  عنوان مفعول استفاده میهمتای نحوی افعال انضمامی، از اسم منضم به لحاظ معنایی، شفاف باشد.  

 تواند با یک صفت، واژه بست، نشانه معرفه و جمع همراه شود.موضوعی خود را اشباع نماید. این سازه اسمی می 

 

3. a. Mmst           drs=i                         d. 

past-give          .SG.OBL rd3-lesson      Teacher          

  «معلم درس داد.»                                                                                              

 

    b. Mmst          drs                             -d. 

       Teacher             lesson                             Asp-give.Press 
 «دهد.معلم درس می»                                                                                          

 

4. a.  Merym     nw⧫w=i                      l=m               ⧫◼ 

past-browbeat     me =romf          .SG.OBL rd3-Maryam     brow          

 « مریم با من اخم کرد.»                                                                           

     

    b. Merym         xərp      nw⧫w    -t◼      

         Maryam         bitterly     brow          Asp-browbeat-press 

               «کنه.مریم بدجور اخم می»

 

مثال   در  که  می   ۴و    3همانطور  =  مشاهده  دادن  درس  انضمامی  فعل   =     drs dnشود،  کردن  اخم  و 

     ◼⧫   w⧫wn بست :»در زمان گذشته دارای واژه=i»  است .  

 

است    𝑉0ی فعلی واژگانی  و یک هسته  𝑁0ی عمدتاً اسمیساختار افعال مرکب انضمامی متشکل از یک هسته

سازی دیگر شرکت نماید. به تواند در فرایندهای واژهکه با انضمام اسم به فعل، فعلی به دست می آید که خود می

سازی باشد. بنابراین، فرض وجود ستاک/فعل  ی واژهتواند ستاک/پایهعبارت دیگر، با تغییرات جزیی به لحاظ آوایی می

عنوان  رسد. بههمچون یک واحد واژگانی که در فرآیندهای اشتقاقی فعال است، ضروری به نظر می  مرکب انضمامی 

را    «گویی وناهارخوریدروغ»توان کلمات مرکب فعلی  می  «گفتن و ناهارخوردندروغ»مثال از افعال انضمامی مانند  

 (. 1385مشتق کرد. )ارکان، 

اگر قرار بر این باشد که خود فعل مرکب همزمان از فرایند انضمام  سازی در کردی اردالنی،  در فرایند فعل مرکب

گردد.  شده به این اشتقاق اضافه میگیرد و سسس اسم منضمو ترکیب استفاده کرده باشد، اول اشتقاق ترکیب انجام می

 به عنوان مثال:
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5. a. L Mzget, ds Mmst   mt -kn. 

        In  mosque , hand clergyman  kiss Asp-do.press 

 « بوسند.در مسجد، دست ماموستا را می»                                                                       

      b. kbr        ⧫u       b    ds      m⧫ krden.    

        somebody go.past to     hand     kiss do.past 

 « یارو رفت برای دست بوسی.»                                                                    

مرکب   فعل  اشتقاق،  اولین مرحله  ماچ کردن(،   ”m⧫ krden“در  اللفظی:  )تحت  بوسیدن  معنای  به 

 شود.ترکیب می 

 
 شود. به این فعل مرکب منضم می   ”ds“در مرحله بعدی اسم 

 

 
ی اسمی، یکی برای تشکیل فعل مرکب و دیگری برای تولید فعل انضمامی،  بنابراین با توجه به انتخاب دو هسته

-تواند دروندادی در فرایندداد آن قاعده، خود می تری ارائه نماید چون برونتواند توجیه قابل قبولرویکرد صرفی می

ی صرفی را واحدی واژگانی در  رسد اگر درونداد یک قاعده سازی دیگر باشد. بنابراین طبیعی به نظر میهای واژه 

 نظر بگیریم. در مثال زیر: 

6. a. Ml wn                     dm-mn-yn                             servis         krd. 

do.past down-close   .Pl.OBLrd=3.Pl.OBLst1mouth=                   themamily f         

   «ها دهنمون رو سرویس کردند.ی اونطایفه»                                                                               

 

    b. Ml wn      dm       srvis           -kn. 

        family them   mouth   close-down Asp.do.pres 

  «کنن.ها دهن سرویس می ی اونطایفه »                                                                
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را به عنوان موضوع درونی خود   «دهن»اسم    «سرویس کردن»  servis krden( ، فعل مرکب  6aدر نمونه )

و به فعل مرکب منضم شده    های دستوری خود را از دست دادهویژگی «دهن»( اسم  6bپذیرفته است. در نمونه )

است. اشتقاق   «دهن سرویس کردن»به معنای  kerden dam servis انضمامی  - است که حاصل آن  فعل ترکیبی 

ترکیبی   و  ترکیبی  فعل مرکب  فعل    -دو  تشکیل  و  انضمام  فرایند  برقراری  از  آن است که پس  از  انضمامی حاکی 

 سازی اشتقاقی قرار بگیرد: تواند پایه واژهرسیم که خود میانضمامی، به واحد زبانی واژه  می

7) dm- srvis-kr 

 کننده – سرویس - دهن      

            «دهن سرویس کن»

 ای برای اشتقاق اسم مفعول باشد: تواند پایه( می7صفت فاعلی مشتق از فعل انضمامی در نمونه )

8) dm- srvis -krw 

 شده – سرویس – دهن   

      «دهن سرویس شده»

موضوع کند مصدر افعالی که در ساخت موضوعی آنها هم موضوع بیرونی و هم  (، بیان می1379دوستان )کریمی

و   «مخلوقات»با موضوع درونی     «آفریدن»کار برد. مصدر  توان با دو گروه اسمی بهدرونی مستقیم وجود دارد را می

دهد. با مفروض پنداشتن  را تشکیل می  « آفریدن مخلوقات توسط خالق»گروه اسمی مصدری    «خالق»موضوع بیرونی  

دو موضوع درونی و بیرونی در گروه اسمی مصدری،  نکات فوق در خصوص امکان اشباع مصدر محمولی توسط هر  

با    «دهن سرویس کردن»  dm srvis krdenشود که مصدر فعل انضمامی  در کردی اردالنی مالحظه می

ای که فعل مرکب حاصل، تنها  منضم کردن موضوع درونی باعث کاهش ظرفیت موضوعی فعل شده است؛ به گونه

باشد. بنابراین اضافه کردن موضوعی غیر از موضوع بیرونی به مصدر  نیازمند موضوع بیرونی برای اشباع شدن می

ضمامی نسبت به ظرفیت جفت غیرانضمامی  به طور کلی، ظرفیت نحوی افعال ان شود.گفته سبب بدساختی میپیش

 است.  n-1آنها 

های صرفی افعال انضمامی میزان زایایی این افعال است. جهت تشکیل فعل انضمامی، از هر  یکی دیگر از جنبه

توان افعال  شود و بسته به ساختار موضوعی فعل گزینش شده می دو مجموعه باز اسم و فعل، دو ستاک انتخاب می

ی  اوت مشتق کرد. به لحاظ درزمانی، منشا فرآیند انضمام اسم، نحوی بوده است که با حرکت نحوی هستهانضمامی متف 

ی فعلی و ادغام با آن و در نهایت ایجاد یک فعل مرکب انضمامی همراه است.  اسم )موضوع درونی( به سمت هسته

رد و معموال برونداد یک فرایند نحوی را  لذا توجیه فرایند انضمام بر اساس حرکت نحوی، زایایی حوزه صرف را ندا

توان عنصر واژگانی به حساب آورد. نکته قابل تامل دیگر در باب انضمام در کردی اردالنی این است که همانگونه  نمی

 هایی از انضمام فاعل به فعل را مشاهده نمود.توان نمونهشود در زبان کردی میکه در مثال زیر مشاهده می
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8) a.  dine,       b-ek-i                         bhez   hli krd. 

         yesterday, wind-indef=3.SG.OBL strong    up   made  

 « دیروز باد شدیدی وزیدن گرفت )= باد شدیدی بالیدن گرفت.»                                         

 

        b. dine,         dwai  b-hl-krden         bfr    bri. 

         Yesterday, after  wind-up-mak-ing     snow fell 

   «دیروز، بعد از وزیدن باد برف بارید.»                                                                          

 

است. بخش    «بلند ساختن»  ◼hl اردالنی      در زبان کردی  «وزیدن»فعل متناظر با  

ساز در کردی اردالنی  یکی از زایاترین افعال سببی   «کردن »همچون معادل فارسی آن    «وزیدن »فعلی فعل مرکب  

( دستکم به لحاظ نحوی موضوع  8aدر نمونه )  «باد» است. آنچه از لجاظ نظری حائز اهمیت است این است که  

  «باد»و موضوع درونی بودن   «وزیدن»فعل غیرسببی است و از این منظر فرض پادمفعولی بودن فعل  «بیرونی»

به مثابه موضوع بیرونی )فاعل( به  «باد»( شاهد هستیم که 8bشود. حال در نمونه ) وخ می در کردی اردالنی منس

 منضم شده و تشکیل اسم مصدر داده است.   «بالیدن گرفتن/ باال ساختن/کردن»فعل مرکب 

انگیز قابل طرح این است که چگونه ممکن است اسم فاعل )موضوع بیرونی(، در فرایند  حال سهوال چالش 

(، انضمام  1988های نحوی )بیکر  شود که بر اساس رویکردشرکت کند و به فعل منظم شود. یادآوری می   انضمام

های ساختاری است. لذا، در تحلیل نحوی انضمام  به عنوان نوعی حرکت هسته به هسته تابع شرایط و محدودیت

های نحوی ری ناظر بر اشتقاق شود که انضمام فاعل )موضوع بیرونی( به فعل مغایر شروط ساختا بینی می پیش

 32باشد. حرکت هسته اسمی موضوع بیرونی به هسته فعلی در صورتبندی سنتی آن اصل محدودیت حرکت هسته 

گزینی،  گرایانه حاکمیت و مرجع کند. در گفتمان پیشاکمینه گرایانه آن شرط گسترش را نقض می و در شکل کمینه 

ای داشته باشد تا  دستخوش جابجایی شود باید بر ردّ خود تسلط سازه هر عنصر نحوی که در نتیجه حرکت آلفا  

( به روشنی  8های مورد بررسی در نمونه ) از این رهگذر رد حاصل از اصل مقوله تهی تبعییت نماید. لیکن، داده 

به فعل،  دهند که در زبان کردی موضوع بیرونی )فاعل( قابلیت انضمام به فعل را دارد؛ لذا انضمام فاعلنشان می 

صورتبندی این فرایند را در قالب حرکت هسته به هسته در نحو به چالش کشیده و ضرورت قائل شدن به ماهیت  

 کند. گرا را توجیه می صرفی این فرایند در چهارچوبی واژه 

 

 
32 Head Movement Principle . 
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 افعال مرکب و انضمامی در کردی اردالنی سنجش  -٥

پژوهش گرفتهدر  مرکب صورت  فعل  باب  در  که  آزهایی  مرکب  موناست،  افعال  از  ترکیبی  مرکب  افعال  تمایز  هایی جهت 

های کردی انجام گیرد و آنگونه که ها بر روی دادهشود که این آزموناست که در این بخش سعی میانضمامی ارائه گردیده  

دهند. دبیرمقدم روز میهای کردی اردالنی در برخی موارد، رفتاری مغایر با زبان فارسی را از خود بنشان داده خواهد شد داده

کند که زبان فارسی دارای نوعی فرایند مصدرساز  کند، که بر طبق آن اشاره می (، آزمون فرایند مصدرساز را معرفی می1376)

دهد. اگر جمله دارای فعل متعدی ساخت اضافه قرار می  کند و آن را هستهدار جمله را به مصدر تبدیل میاست که فعل زمان

شود و اگر فعل جمله الزم باشد، فاعل آن به صورت  ی آن هسته در ساخت اضافه واقع میمفعول صریح جمله وابسته باشد،  

گردد. در مورد افعال مرکب جزء غیرفعلی و فعل، خواه از طریق ترکیب خواه از طریق انضمام پیوند خورده  وابسته متجلی می

  « الف»های الف و ب موید این ادعا هستند. در مثال آورند. مثالوجود میساخت اضافه را به  باشند، به صورت مشترک هسته

 رو الزم است.فعل مرکب ماحصل فرایند انضمام است و از این  «ب»فعل مرکب متعدی است در حالیکه در مثال 

 الف. علی مینا را دلخور کرد = دلخور کردن مینا توسط علی 
 ها  ب. بچه ها غذا خوردند = غذاخوردن بچه

 در مثال زیر از کردی اردالنی  
10.  b     ri-i                          ti. 

.SG.OBL  shave.Pastrd3-beard    fatherMy         
      «پدرم ریشش رو تراشید.»                                                                                                 

را باید طبق آزمون فوق بتوان در مصدرسازی   «= ریش تراشیدن◼ri ⧫»شود، فعل انضمامی  همانطور که مشاهده می 

به   جمله  فاعل  میبا  الزم  فعل  انضمام  فرایند  که  چرا  برد،  مثال  کار  در  دیگر  طرف  از  مصدر    1۴سازد. 

◼ ⧫  دستوری است اما* ◼ t باشد.  غیر دستوری می 

11.  ⧫◼  
      «ریش تراشیدن پدرم»

12.   ⧫◼   ❑⬧ ⧫ ◼  

 «ریش تراشیدن پدرم حرف نداره.»                                                                                     

13.  
x⧫     ⧫               

     

      Tailor-DEF     cloth-DEF.SG.OBL      cut.past 

    «خیاط پارچه را برید»                                                                          

14. ◼ ⧫ 

   «بریدن پارچه»                          

15. * ◼ ⧫ 

            «*بریدن خیاط»                                        
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توان استنباط کرد که فعل مرکب ترکیبی و انضمامی در کردی اردالنی  اردالنی می های فوق در کردی با بررسی مثال 
انضمامی  نشان می   11آورند. مثال  ی ساخت اضافه را بوجود می هسته اردالنی    «تراشیدنریش»دهد که فعل  در کردی 

 در زبان کردی است.، مؤید فرایند مصدرسازی 1۴کار برود. همچنین مثال ی ساخت اضافه به تواند در هستهمی 

کند که در زبان فارسی، از افعالی که در ساختار موضوعی آنها هم موضوع برونی و  (، بیان می1379دوستان )کریمی 
می  دارد  وجود  مستقیم  درونی  موضوع  که  هم  افعالی  دیگر،  عبارت  به  مفعول ساخت.  اسم  هم  و  فاعل  اسم  هم  توان 

که در    «آفریدن»کنند. از افعالی مانند  اشتقاقی و همنشینی متفاوت عمل می   های موضوعی متفاوتی دارند، از نظرساخت
و    «آفریننده»توان اسم فاعل  ساخت موضوعی آنها هم موضوع بیرونی و هم موضوع درونی مستقیم وجود دارد، هم می 

بیرونی وجود دارد  که در ساخت موضوعی آنها فقط یک موضوع  « دویدن»ساخت. از افعالی مانند   «آفریده»اسم مفعول 
که در ساخت موضوعی آنها تنها یک موضوع درونی    «افتادن»ساخت و از افعالی مانند    « دونده» توان اسم فاعل  فقط می 

های کردی اردالنی، از افعال انضمامی  را ساخت. اما در تجزیه و تحلیل داده  «افتاده»توان اسم مفعول وجود دارد، فقط می 
 توان ساخت.ع درونی هستند، هم اسم فاعل و هم اسم مفعول می الزم که تنها دارای موضو

15. 
                       

     ⧫. 

      Mother.SG.NOM      always          pray     Asp.do 

 « خواند.مادرم همیشه دعا می»

دوستان که فقط دارای موضوع بیرونی مادر است برخالف نظر کریمی   «دعا خواندن»در مثال پانزده، فعل انضمامی  

  « دعا کردن» در مثال فوق فعل   باشد.توان اسم فاعل ساخت، هم دارای اسم فاعل و هم دارای اسم مفعول می که فقط می 

  krو  krی در کردی اردالنی دارای هم اسم فاعل و هم اسم مفعول است که نمود آوایی آنها به ترتیب با پسوندها

های  باشد. در توجیه دادهمی    و اسم مفعول آن    یابد. اسم فاعل آن  تجلی می 

فوق، نگارندگان بر این باوراند که در افعال انضمامی کردی اردالنی، موضوع درونی منضم شده در واقع بدون تجلی بعضاً  

 آوایی اما بصورت ذاتی در واژگان حضور دارد. 

16.  ◼ 
 «دعا کردن»

 گیری نتیجه -۶

آید این است که فرایند انضمام به صورت نسبتاً زایا در  دست می های این پژوهش در کردی اردالنی بهآنچه از بررسی داده
سازی در این گویش، اگر قرار بر این باشد که خود فعل مرکب  در فرایند فعل مرکبکردی اردالنی وجود دارد و همچنین  

ده به این شگیرد و سسس اسم منضمهمزمان از فرایند انضمام و ترکیب استفاده کرده باشد، اول اشتقاق ترکیب انجام می 
عمدتاً    شود که ساختار افعال مرکب انضمامی متشکل از یک هستهدر این پژوهش نتیجه گرفته میگردد.  اشتقاق اضافه می 

تواند در فرایندهای  کند که خود می فعلی واژگانی است که با انضمام اسم به فعل، فعلی تظاهر پیدا می  و یک هسته اسمی 
سازی باشد.  ی واژهتواند ستاک/پایهنماید. به عبارت دیگر، با تغییرات جزیی به لحاظ آوایی می سازی دیگر شرکت  واژه

است،   فعال  اشتقاقی  فرآیندهای  در  که  واژگانی  واحد  یک  انضمامی همچون  مرکب  ستاک/فعل  وجود  فرض  بنابراین، 
 رسد. ضروری به نظر می
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شود که  دالنی انضمام فاعل به فعل هم مشاهده میاست که در کردی ارهمچنین در این پژوهش استدالل شده

بر طبق رویکرد نحوی غیرقابل توجیه است؛ زیرا حرکت فاعل به سمت فعل در واقع قاعده محدودیت حرکت هسته  

کند؛ یعنی فاعل منضم شده به فعل در واقع بر رد خود حاکمیت ندارد. در نتیجه بر طبق این گونه موارد  را نغض می 

ها را توجیه نماید، لذا مناسب است که انضمام فعل در کردی اردالنی  تواند دادهالنی، رویکرد نحوی نمی در کردی ارد 

را صرفی لحاظ کنیم. نگارندگان بر این باوراند که در افعال انضمامی کردی اردالنی، موضوع درونی منضم شده در  

ارد، زیرا از افعال انضمامی الزم که دارای فقط  واقع بدون تجلی بعضاً آوایی اما بصورت ذاتی در واژگان حضور د

 توان ساخت. موضوع درونی هستند هم اسم فاعل و هم اسم مفعول می
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