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ساخت اضافۀ ملکی در زبان فارسی :تحلیلی از منظر دستور ساخت
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چکیده
زبانشناسیِ شناختی ،شاخهای است که به مطالعۀ زبان بهمنزلۀ بخشی از قوه شناخت میپردازد؛ ازاينرو ،بسياری از
پژوهشگرانِ حوزههای زبانشناسی ،علومشناختی ،عصبشناسی زبان به آن توجه ويژهای داشتهاند .دستور ساخت ،يکی
از دستورهای شناختی است که همچون زبانشناسی شناختی ،قوۀ شناخت را مبدأ تحليل قرار داده است .به دليل اينکه اين
دستور ،برخالف دستورهای پيشين ،تمام واحدهای زبانی اعم از کليات و استثنائات را تحليل میکند ،دستوری توانمند در
ارائۀ تحليلی جامع و يکپارچه از زبان به شمار میرود .بر اين اساس  ،در پژوهش حاضر اين دستور مبنای تحليل و مطالعه
قرار گرفته است .پژوهش حاضر به بررسی ساختهای اضافۀ ملکی در زبان فارسی از منظر دستور ساخت میپردازد.
براساس نتايج ،ساختهای اضافۀ ملکی به سه طبقۀ مالکيت ،اضافی و تخصيصی تقسيم میشوند و در ميان انواع
ساختهای اضافه در زبان فارسی ،ساختهای اضافۀ ملکی بيشترين بسامد را دارند
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واژههای کلیدی
زبانشناسی شناختی ،8دستور ساخت ،3ساخت ،9ساخت اضافۀ ملکی ،زبان فارسی
 .1مقدمه
کشف عالمِ ذهن از ديرباز شايان توجه پژوهشگران و انديشمندان بسياری بوده است .زبان ،يکی از سرنخهايی است که از
رهگذر آن ،ذهن و قوۀ شناخت 8مطالعه میشود .زبانشناسی شناختی ،شاخهای است که به مطالعۀ زبان بهمنزلۀ بخشی از
شناخت انسان میپردازد .تيلور ،3 :3333( 1به نقل از گلفام و بهرامی خورشيد ،)881 :8911 ،زبان را يکی از عناصر
تشکيلدهندۀ شناخت بشر میداند و ازاينرو مطالعۀ آن را در پرتو آنچه دربارۀ ذهن و شناخت میدانيم ،بايسته میشمارد.
يکی از انگارههای مطرح در زبانشناسی شناختی ،دستور ساخت است .در مقالۀ حاضر تالش شده است
ساختهای اضافۀ ملکی در زبان فارسی ازمنظر دستور ساخت ،بررسی شوند .بدين ترتيب عالوه بر تأييد توانايی اين
دستور در توضيح ساختهای اضافه ،طبقهبندی دقيقی برای اين نمونهها فراهم شده است .درخور ذکر است در مقالۀ
حاضر منحصراً و بهطور مفصل به ساختهای اضافۀ ملکی ،پرداخته و تنها به ذکر ديگر انواع ساختهای اضافه بسنده
شده است .در ادامه ،ابتدا مبانی نظری و اصول دستور ساخت ،بيان و پس از آن ،پيشينۀ پژوهش مطرح میشود .سپس
دادهها از رهگذر دستور ساخت تحليل شدهاند .در پژوهش حاضر ،دادهها بهطور تصادفی از ده شماره روزنامۀ جامجم
استخراج شدهاند و روش پژوهش ،توصيفی -تحليلی است.
 .2مبانی نظری
1

1

ايوانز )8 :3383( 1زبانشناسی شناختی را دارای دو تعهد اصلی تعريف میکند :تعهد شناختی و تعهد تعميمی  .طبق تعهد
شناختی ،توصيف زبانی بايد با اصول مطرح دربارۀ ذهن و مغز در ساير علوم مطابقت داشته باشد و طبق تعهد تعميمی،
توصيف زبانی بايد اصولی کلی به دست دهد که تعميمپذير به تمام جنبههای زبان انسان باشد .دستور ساخت ،بسياری از
مفاهيم و انگارههای خود را مطابق زبانشناسی شناختی طرحريزی میکند.
اين دستور بهمنزلۀ انگارهای شناختی از دل معنیشناسی قالبی 3فيلمور 8311a ،8313 ،8311،8311( 83و )8311b
برخاسته است .معنیشناسی قالبی ،نگرشی است که به بررسی و مطالعه ارتباط بين صورتهای زبانی ازقبيل واژهها،
عبارات و الگوهای دستوری با ساختارهای شناختی يعنی قالبها میپردازد (فيلمور و بيکر .)988 :3383 ،اين قالبها
همان ابزاری هستند که براساس آن تجربههای افراد تفسير میشوند .در دستور ساخت ،ردپای رويکرد زبانی تجربهبنياد

88

النگاکر )8311( 83مشهود است .فرض اساسی نظريۀ تجربهبنياد اين است که تجربه با زبان ،بازنمايیهای شناختی زبان را
1
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ساخته و بر آن تأثير میگذارد (النگاکر  8311و  ،3333به نقل از بايبی .)8 :3389 ،8دستور ساخت ،پس از شکلگيری
بهصورت نگرشهای مختلفی بسط و توسعه میيابد که از آن جمله میتوان به دستور ساخت نشانهبنياد ،3دستور ساخت
بنيادی  ،9دستور ساخت گلدبرگ 8اشاره کرد .اصول اين نگرشها مشترک است و از اين حيث ،همگی در خانوادۀ
نگرشهای ساختی 1قرار میگيرند .پژوهش حاضر ،براساس دستور ساخت گلدبرگ ( )8331صورت گرفته است.
 .2-1اصول دستور ساخت
1

انگارۀ اصلی دستور ساخت اين است که تمام دانش دستوری شامل صرف ،نحو ،واژگان و غيره به شکل ساختهای
دستوری کلی در ذهن گويشور وجود داشته و ذخيره شدهاند و همهچيز از واژهها گرفته تا کلیترين قواعد معنايی و
نحوی ،ساخت تلقی میشوند (کرافت ،818 :3338 ،1به نقل از گالزکوا .)98 :3388 ،1همچون دستورهای سنتی ،دستور
ساخت نيز واحد اصلی زبان را ساخت در نظر میگيرد؛ اما برخالف آنها اين دستور قوۀ شناخت را در تحليل دستوری
مؤثر میشمارد (وو .)81 :8333 ،3اين دستور ،هيچيک از سطوح اطالعات دستوری را «اصلیتر» از ديگر سطوح نمیداند
نمیداند و وجه تمايز ساختها را ميزان استفادۀ آنها از اطالعات دستوری میداند و بدين رو برخی از ساختها را از
برخی ديگر پيچيدهتر تلقی میکند (گالزکوا .)81 :3388 ،در دستور ساخت ،هرگونه تمايز چشمگير بين واژگان و نحو
و همچنين تمايز چشمگير بين معنیشناسی و کاربردشناسی 83رد میشود .از يک سو ،اين دستور زايشی است؛ بدين علت
که هم به تبيين عبارتهايی میپردازد که ازنظر دستوری اجازۀ ساختشان وجود دارد و هم عبارتهايی را تبيين میکند
که حذف شده يا مجوز ساخت ندارند .از سوی ديگر ،اين دستور زايشی نيست؛ زيرا به وجود هيچ صورت معنايی و
نحوی زيرساختی قائل نيست؛ بلکه نظريهای تکاليهای است (گلدبرگ.)1 :8331 ،
 .2-2ساخت
88

گلدبرگ ( )8 :8331ساخت را پيوند صورت  -معنايی تعريف میکند که ازنظر معنايی ماهيتی مستقل از واحدهای
واژگانی 83سازندهاش دارد .او (گلدبرگ )1 :3331 ،بيان میکند که «عنصر زبانی در صورتی ساخت شمرده میشود که
نخست ،واحدی صورت  -معنايی باشد ،دوم ،برخی از جنبههای صورت يا معنای آن واحد از روی بخشهای سازندهاش
يا از روی ساير ساختهای موجود در آن زبان پيشبينیپذير نباشند» .جمله زير را مالحظه کنيد:
He sneezed the napkin off the table.

«با عطسۀ او روميزی از روی ميز پائين افتاد».
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معنای جمله فوق بدين صورت است( He caused the napkin to move off the table by sneezing :او با
عطسهاش باعث شد روميزی از روی ميز به پائين بيافتد) .اين معنا ،تنها از کنار هم قرار گرفتن معانی واژههای سازندۀ آن
پيشبينیپذير نيست .همانطور که مالحظه میشود برخی از جنبههای معنای اين جمله (سببشدن  /حرکتکردن) از
روی ساختهای سازندهاش استنباطپذير نيست.
به عالوه زمانیکه الگويی زبانی کامالً پيشبينیپذير باشد و با بسامد 8کافی در يک زبان به کار رود ،باز هم در آن
زبان يک ساخت در نظر گرفته میشود (گلدبرگ.)1 :3331 ،
 .3-2بازنمایی ساخت

مطابق دستور ساخت ،هر ساخت از سه بخش تشکيل شده است .بخش معنايی و بخش نحوی ،دو بخش اصلی هر ساخت
هستند .هر ساخت بخش ديگری نيز دارد که واحدهای سازنده يک ساخت مشخص را نشان میدهد؛ برای مثال ،بازنمايی
ساخت سببی  -حرکتی 3به شکل زير است:
>path theme
׀
׀
׀
׀
>

OBJ

OBJ

<cause

<

CAUSE-MOVE
R

Sem

PRED

SUB

V

Syn

نمودار  -1بازنمایی ساخت سببی  -حرکتی (گلدبرگ)۱۵ :1۹۹۱ ،

در نمودار  ،8ساخت سببی  -حرکتی شامل سه سطر مختلف است .سطر نخست ( )Semمشخصات معنايی
ساخت را نشان داده است "CAUSE-MOVE" .معنای اصلی ساخت سببی  -حرکتی است که روبهروی آن،
نقشهای ساخت مدنظر مشخص شدهاند "PRED" .نمايانگر گزارهای است که در ساخت به کار میرود .جاهای
خالی روبهروی آن را نيز نقشهای مشارکان 9فعل پر میکنند "R" .رابطۀ فعل با ساخت را نشان میدهد .خطوط
متصلکنندۀ سطر اول به دوم حاکی از ادغام 8اين دو اليه با يکديگرند .سطر سوم ( ،)Synبازنمايی نحوی نقشهای
ساختی را نشان میدهد.
 .۵-2زایایی نسبی
۱

ساختها زايايی نسبی دارند .اين موضوع بدين معناست که میتوان فعل  /واژۀ نوظهوری را در ساخت مشخصی به کار
گرفت؛ برای مثال فعل " "faxرا میتوان در ساخت دومفعولی به کار برد:
Joe faxed Bob the report.
1
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«جو برای باب گزارش را فکس کرد  /از طريق فکس ارسال کرد».
طبق نظر مارانتز ،8318( 8به نقل از گلدبرگ ،)833 :8331 ،اگر فعل جديدی مانند " "shinبه معنای to kick" "with
 a shinباشد ،میتوان چنين فعلی را در ساخت دومفعولی به کار برد و جملهای بهصورت " "Joe shinned his
 teammate the ballساخت.
 .۵-3روابط بین ساختها

ساختها از کليات يا تعميمهای نظاممندی پيروی میکنند .ساختها شبکهای 3را شکل داده و با پيوندهای وراثتی 9به
يکديگر گره خوردهاند .ساختهايی که با بسامد بيشتری در يک زبان کاربرد دارند ،ساختهای بنيادیتر يا کلیتر
هستند (گلدبرگ .)1 :3389 ،رابطۀ بين ساختها براساس انگيزش 8ترسيم میشود؛ بدين صورت که ساخت الف ،ساخت
ب را بر میانگيزد ،اگر ساخت ب از ساخت الف به ارث رسيده باشد (گلدبرگ)13 :8331 ،؛ برای مثال ،نمونه زير را
مالحظه کنيد:
Bob went crazy.

«باب ديوانه شد».
باب واقعاً به مکان ديگری نرفته است؛ بلکه به طور استعاری به حالتی از ديوانگی تغيير حالت داده است .اين تغيير حالت
بسطی استعاری از تغيير مکان محسوب میشود .رابطۀ اين جمله با جمله " "Bob went homeبراساس انگيزش ترسيم
میشود؛ بدين معنا که جملۀ اول از جملۀ دوم به ارث رسيده و بين اين دو جمله پيوند وراثتی از نوع بسط استعاری برقرار
است.
 .3پیشینۀ پژوهش
قدمت بررسی ساخت اضافه در زبان فارسی به قدمت مطالعات دستور زبان فارسی میرسد و بدونشک جایدادن تمام
اين مطالعات در اين بخش ،ما را از هدف اصلی پژوهش دور میکند؛ ازاينرو ،از ميان انبوه مطالعات صورتگرفته در
اين زمينه ،تنها به مواردی اشاره میشود که به بررسی ساخت اضافه از منظر دستور شناختی پرداختهاند .در برابر انبوه
مطالعات ساخت اضافه در زبان فارسی ازمنظر دستورهای زايشی و سنتی ،تعداد انگشتشمار پژوهشهای شناختی و
بهويژه ساختی ساخت اضافه وجود دارد.
عموزاده و اسفندياری ( ،)8938در مقالۀ «بررسی مقايسهای ساخت اضافه در زبان فارسی براساس الگوهای شناختی و
غيرشناختی» به بررسی و مقايسه ساخت اضافه از نظر صورتگرايی 1و شناختی پرداختهاند .در بخش شناختی ،دستور
ساخت به عنوان چارچوب نظری تحليل انتخاب شده است .در اين بخش از رهگذر مفاهيم ساختی و با استفاده از شواهد
درزمانی 1گونۀ بنيادينی برای ساخت اضافه معرفی شده است و انواع ساخت اضافه مشخص شدهاند .در اين مقاله ادعا
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شده است ساخت اضافه درصدد نشاندادن نوعی گزارهمندی ارتباطی بين دو عنصر با رابطه نماسازی 8شده است.
عموزاده و اسفندياری ،انواع ساخت اضافه را نشأتگرفته از ساخت ملکی میدانند؛ زيرا در فارسی کهن اين ساخت
حضور داشته است .عالوه بر اين ،اين ساخت به دليل دربرداشتن عناصر عينی ،ساخت بنيادی در نظر گرفته شده است.
مقالۀ عموزاده و اسفندياری را میتوان نخستين پژوهش در چارچوب دستور ساختی در زبان فارسی قلمداد کرد؛ با اين
حال ،در اين مقاله پيکرۀ مشخصی از دادهها تحليل نشده و تنها برخی از اصول دستور ساخت در تحليلها مورد توجه قرار
گرفته است .بهعالوه در تعيين ساخت بنيادی ،استناد به شواهد درزمانی کافی نيست.
لطفی ( )3388گرچه در پژوهش خود نام هيچيک از رويکردهای شناختی را چارچوب نظری مطرح نکرده ،با
استفاده از مفاهيم شناختی رويه( 3عنصر دارای اهميت بيشتر) و زمينه( 9عنصر دارای اهميت کمتر) و برپايۀ فرضيۀ
آميختگی 8به توضيح ساخت اضافه در زبان فارسی پرداخته است .او تکواژ اضافه را تکواژ معنامندی تعريف میکند که
به عنصری متصل میشود که گويشور بهمنزلۀ رويه (عنصر دارای اهميت بيشتر) شناسايی کرده است.
 .۵ساخت اضافه ازمنظر دستور ساخت
همانطور که اشاره شد در مقالۀ حاضر ساخت بررسیشده ساخت اضافه و بهطور مشخص اضافۀ ملکی است .اضافه،
واکه بدون تکيه  -ye( -eبعد از واکهها به جز  )iاست که عناصر متعلق به يک سازه را به هم پيوند میزند (قمشی،
 .)133 :8331ساخت حاصل از اين پيوند «ساخت اضافه» نام میگيرد .در تعريفی سادهتر ،پيوند عنصر زبانی با عنصر زبانی
ديگری با کسره اضافه يا واکه بیتکيه ،ساخت اضافه نام دارد (مثال :همتِ واال ،مديريتِ زمان و غيره) .در مقالۀ حاضر،
همانطور که گفته شد ،ساختهای اضافۀ ملکی در زبان فارسی از منظر دستور ساخت بررسی شده است .بدين منظور،
اين ساختها از ده شمارۀ روزنامۀ جامجم و بهصورت تصادفی استخراج شده است .در ادامه ،ساخت اضافه و بازنمايی
آن توصيف شده است .سپس بهطور گذرا انواع ساختهای اضافه مشخصشده را بيان کرده و بهتفصيل انواع ساختهای
اضافۀ ملکی و روابط بين آنها بررسی شده است.
« .1-۵اضافه» بهمثابۀ یک «ساخت»

به گمان نويسندگان و با توجه به مبانی نظری پژوهش ،نخستين گام در تحليل و بررسی دادهها در چارچوب دستور
ساخت ،اثبات ساختبودن واحد زبانی مطالعهشده است .همانطور که پيشتر اشاره شد طبق دستور ساخت ،يک عنصر
زبانی در صورتی ساخت شمرده میشود که واحدی صورت  -معنايی باشد؛ بهطوریکه برخی از جنبههای صورت يا
معنای آن واحد از روی بخشهای سازندهاش يا از روی ساير ساختهای موجود در آن زبان پيشبينیپذير نباشد
(گلدبرگ .)1 :3331a ،ساختهای اضافه زير را در نظر بگيريد:
( )8بنزينِ عربستان
( )3دارايیِ خانواده

1
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3
ground
4
integrity hypothesis
2
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در مثال ( ،)8عالوه بر معنای دو واژه «بنزين» و «عربستان» معنای ديگری هم استنباط میشود .اين معنا نشاندهندۀ ارتباطی
بين اين دو واژه است .مثال ( )8بدين معناست که :بنزين متعلق به عربستان است .مثال ( )3نيز چنين معنايی دارد .معنای
تعلق ،معنايی است که هيچيک از عناصر سازنده اين نمونهها آن را منعکس نمیکند؛ بنابراين ،به دليل اينکه برخی از
جنبههای معنايی اين نمونهها يعنی معنای «تعلق شيئی به شيئ ديگر» يا «تعلق شيئی به فردی» را نمیتوان از روی معنای
واحدهای سازنده آنها استنباط کرد ،اين نمونهها را میتوان ساخت به شمار آورد .بهعالوه ،از يک سو ،با توجه به بسامد
اين ساخت (استخراج تنها  9333نمونه ساخت اضافه از ده شمارۀ روزنامه) در زبان فارسی اين نمونهها را میتوان ساخت
در نظر گرفت .از سوی ديگر ،ساختهای اضافه زايايی دارند؛ زيرا میتوان از اين ساخت برای بيان واژههای نوظهور در
زبان فارسی استفاده کرد؛ برای مثال ،به نمونههای زير توجه کنيد:
( )9افتخاراتِ اکتيو
( )8آيتمهایِ زنده
( )1انتقامِ تلگرامی
ساخت اضافه اين قابليت را دارد که در آن واژههای نوظهور و قرضی قرار بگيرد؛ همچنانکه در نمونههای فوق مالحظه
میشود واژههای «اکتيو»« ،آيتم» و «تلگرامی» واژههايی قرضی و نوظهورند؛ بنابراين ،زايايی ساخت اضافه در توليد چنين
نمونههايی کامالً آشکار است.
 .2-۵بازنمایی ساخت اضافه

در بازنمايی ساخت اضافه مطابق انگاره مطرح در دستور ساخت ،نموداری به شکل زير استفاده میشود .نمودار ( )3در
زير نمودار ساختی «بنزينِ عربستان» را نشان میدهد:

معنی

نحو

اضافه نما

مالک>

بنزينِ عربستان

بنزين

ِ-

عربستان

گروه اسمی

اسم

ـِ

اسم

مالکيت

<مملوک

نمودار  -2بازنمایی ساخت «بنزینِ عربستان»

ساخت بازنمايیشده در نمودار فوق دارای سه بخش يا سطر به شرح زير است:
الف) بخش معنايی ساخت اضافه (سطر اول) :در اين بخش ،معنای ساختی ساخت اضافه «بنزينِ عربستان» نشان
داده شده است .معنای اين ساخت بر مالکيت داللت میکند و در آن ،سه نقش ساختی مالک ،مملوک و اضافهنما
شرکت دارند .همانطور که مالحظه میشود نقشهای ساختی در سطر معنی و در جلوی معنای ساخت نشان داده شدهاند.
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ب) بخش نحوی ساخت اضافه (سطر سوم) :در اين بخش بازنمايی نحوی ساخت اضافه نشان داده شده است که
گروهی اسمی است .در جلوی آن ،بازنمايی نحوی هريک از نقشهای ساختی مالک ،مملوک و اضافهنما بهصورت
اسم ،اسم و کسرۀ اضافه مشخص شده است.
ج) بازنمايی واقعی ساخت اضافه (سطر دوم) :سطر دوم ،ساخت در دست تحليل را نشان میدهد (که در اينجا
«بنزينِ عربستان» ساخت مورد تحليل است) .اين سطر برخالف دو سطر اول و دوم انتزاعی نيست و بازنمايی واقعی ساخت
اضافۀ بررسیشده را نشان میدهد .در مثال ( ،)8بنزين :مملوک ،عربستان :مالک و کسره اضافه :اضافهنما است.
 .3-۵انواع اصلی ساختهای اضافه

ساخت اضافه جنبههای معنايی ويژه و خاص خود را دارد .اين جنبههای معنايی ،همان معنای ساختی محسوب میشوند
که لزوم قائلشدن به اين ساخت را در زبان فارسی آشکار میکند .تفاوت در معنای نمونههای اضافه ،قائلشدن سه طبقه
مختلف برای اين نمونهها را باعث شده است .بهطورکلی ،انواع ساخت اضافه عبارتاند از :اضافۀ ملکی (مثال :بنزينِ
عربستان) ،اضافۀ توصيفی (مثال :خوانندهیِ معروف) و اضافۀ نسبی (مثال :خيابانِ ری) .همانطور که پيشتر گفته شد در
اين مقاله تنها ساختهای اضافۀ ملکی بررسی شدهاند.
 .۵-۵ساختهای اضافۀ ملکی

در اين نوع ساخت اضافه ،مالکيت شيئی به فرد يا شئ ديگری نسبت داده شده است .اضافۀ ملکی به سه طبقه تقسيم
میشود (به علت تفاوت معنايی در نمونههای اين طبقه) که معنای مالکيت در هر سه طبقه ديده میشود .به نمونههای زير
توجه کنيد:
( )1طالهایِ مادر

( )1فريبِ ظاهر

( )1پاکتِ سيگار

در اين نمونهها معنای تعلق عنصری به عنصر ديگر ،معنايی است که بهتنهايی از روی واحدهای سازنده هر نمونه
استنباطپذير نيست .اين معنا با اندکی تمايز در اين سه نمونه بدين صورت است :در مثال ( ،)1مادر مالک طالها است
(مالکيت) .در مثال ( ،)1ظاهر دارای ويژگی فريبندگی است (مالکيت کمرنگ) .و در مثال ( ،)1پاکت مخصوص سيگار
است (تخصيص) .بر همين اساس ،سه طبقۀ اضافۀ ملکی شامل مالکيت ،اضافی و تخصيصی تعريف میشود که در زير
بهتفصيل به آنها میپردازيم.
 .1-۵-۵ساخت اضافۀ مالکیت

در اين نوع اضافۀ ملکی ،معنای مالکيت پررنگ است و عنصر نخست ،جزئی از عنصر دوم يا دارايی عنصر دوم محسوب
میشود .اين مالکيت معنای اصلی ساخت محسوب میشود .نمونههای زير را مالحظه کنيد:
( )3دارايیِ خانواده

معنی :دارايی متعلق به خانواده است.
( )83طالهایِ مادر

معنی :طالها متعلق به مادر است.
( )88کفِ دست
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معنی :کف جزئی از دست است.
( )83صورتِ گاو

معنی :صورت جزئی از گاو است.
در تمام نمونههای فوق ،دو عنصر شرکتکننده در ساخت ،بر مبنای رابطۀ مالکيت به يکديگر مرتبط شدهاند .عنصر اول
«مالک» و عنصر دوم «مملوک» است که با کسرۀ اضافه (اضافهنما) به يکديگر متصل شدهاند؛ البته گاهی اين معنی،
استعاری است و با فرايند بسط استعاری شکل گرفته است .هريک از نمونههای فوق را بهصورت «عنصر دوم ،عنصر اول
دارد» (مثال :پرنده ،النه دارد) بازنويسی میشود .نمودار ( ،)9نمودار ساختی اين نوع ساختهای اضافه را نشان میدهد.

معنی

نحو

< مملوک

مالکيت

گروه اسمی

اضافهنما

اسم

ـِ

مالک>

اسم

نمودار  -3ساخت اضافۀ مالکیت

 .2-۵-۵ساخت اضافۀ اضافی

در اين نوع ساختهای اضافه ،مالکيت کمرنگ شده است و حالت انتزاعی گرفته است؛ به طوریکه نمیتوان
نمونهها را بهصورت «عنصر اول ،عنصر دوم دارد» بازنويسی کرد .معنای اين نمونهها تعلق و مالکيت کمرنگ بين دو
عنصر را بازنمايی میکند .به چند نمونه از اين ساخت توجه کنيد:
( )89برخوردِ پليس
( )88فريبِ ظاهر
( )81کسریِ بودجه
( )81مصرفِ سيگار
( )81پرداختنِ يارانه
( )81از بين رفتنِ دندان
در اين نمونهها ،عنصر اول مفهومی است که متعلق به عنصر دوم است؛ اما نه بدين صورت که دارايی يا جزئی از آن
باشد .اين همان مالکيت و تعلق کمرنگ و انتزاعی است که اين طبقه را از ساختهای اضافه مالکيت متمايز میکند .از
همين رو ،اين نمونهها با نام اضافی مطرح شدهاند .نمودار ( ،)8نشاندهندۀ نمودار ساختی اين طبقه از ساختها است .در
اين ساختها ،نقشهای ساختی مضاف ،مضافاليه و اضافهنما شرکت دارند.
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معنی

اضافی

نحو

< مضاف

گروه اسمی

مضافالیه>

اضافهنما

اسم/مصدر

ـِ

اسم

نمودار  -۵ساخت اضافۀ اضافی

 .3-۵-۵ساخت اضافۀ تخصیصی

در اين نوع اضافه نيز معنای تعلق ديده میشود؛ با اين تفاوت که اين تعلق بر اختصاص مفهوم يا شيئی به شئ
ديگری داللت میکند .معنای اين نوع ساخت را میتوان بهصورت «عنصر اول ،مخصوص عنصر دوم است» بازنويسی
کرد .به مثالهايی از اين نوع اضافه توجه کنيد:
( )83کارگاهِ آموزش

معنی :کارگاه مخصوص آموزش است.
( )33محلِ کار

معنی :محل مخصوص کار است.
( )38ابزارآالتِ کشاورزی

معنی :ابزارآالت مخصوص کشاورزی هستند.
( )33قاشقِ غذاخوری

معنی :قاشق مخصوص غذاخوری (غذا خوردن) است.
( )39پاکتِ سيگار

معنی :پاکت مخصوص سيگار است.
در نمونههای فوق ،عنصری به عنصر ديگر اختصاص داده شده است .در ساخت اضافۀ تخصيصی نيز ،نقشهای ساختی
مخصوص ،اضافهنما و خاصيت شرکت دارند .نمودار ( ،)1نمودار ساخت اضافۀ تخصيصی را نشان میدهد.
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معنی

تخصيص

نحو

گروه اسمی

39

< مخصوص اضافهنما

اسم

ـِ

خاصیت>

اسم

نمودار  -۱ساخت اضافۀ تخصیصی

نکته حائز اهميت دربارۀ انواع ساختهای اضافۀ ملکی اين است که بازنمايی نحوی عناصر اين ساختها در هر سه نوع
يکسان است؛ يعنی اسمی با کسرۀ اضافه به اسم ديگری (اسم يا مصدر) 8نسبت داده شده است.
 .۱-۵روابط بین ساختهای اضافۀ ملکی

از ديگر مسائل مطرح در دستور ساخت ،پيوندهای وراثتی بين ساختها است که به شکلگيری شبکهای از ساختهای
مرتبطبههم منجر میشود .ساختهای اضافۀ ملکی با اين پيوندها به يکديگر مربوط میشوند .در ادامه به دو نوع پيوند
وراثتی مهم موجود بين اضافههای ملکی پرداخته شده است.
 .1-۵-۱پیوند وراثتی چندمعنایی

در تمام ساختهای اضافه معنای نسبت وجود دارد؛ برای مثال ،در ساختهای اضافۀ ملکی مالکيت شيئی به شئ ديگری
نسبت داده شده است .درواقع ،اين معنا بسطی از معنای نسبت محسوب میشود .بدين ترتيب ،میتوان بين ساخت اضافۀ
ملکی و ساخت اضافۀ انتزاعی با معنای نسبت ،پيوند وراثتی از نوع چندمعنايی قائل شد .طی اين پيوند ،ساختهای اضافۀ
ملکی ،هريک بسط معنايی از معنای اصلی ساخت اضافه قلمداد میشوند .در ساخت اضافۀ ملکی ،مالکيت يا تعلق شئ يا
مفهومی به شئ ،مفهوم يا فرد ديگری نسبت داده شده است که اين مصداقی از بسط معنايی ذکرشده در باال به شمار
میرود .در شکل ( ،)8پيوند وراثتی چندمعنايی بين ساخت اضافۀ ملکی «بودجهیِ سعودیها» و ساخت اضافه نشان داده
شده است.

 8مصدر همان بن فعل است که در برخی از نمونههای ساخت اضافۀ اضافی مشاهده شد.

پژوهشهای زبانشناسی ،دانشگاه اصفهان ،سال دهم ،شماره اول ،شماره ترتيبی  ،81بهار و تابستان 8931

38

شکل  -1پیوند وراثتی چندمعنایی

 .2-۵-۱پیوند وراثتی تنزل درجه

در ساخت اضافۀ مالکيت ،تعلق شديدی بين دو عنصر سازنده ساخت وجود دارد؛ حال آنکه در ساخت اضافۀ اضافی
شدت اين تعلق کاهش پيدا میکند؛ به طوریکه در برخی از نمونهها نمیتوان از مالکيت بين دو عنصر حرف زد؛ برای
مثال ،اين دو نمونه را با يکديگر مقايسه کنيد:
در نمونۀ ( ،)38مفهوم مالکيت و تعلق ،بسيار پررنگ است؛ اما در نمونۀ ( )31اين مفهوم کمرنگ شده و تشخيص آن
بسيار دشوار است .درواقع در نمونۀ ( )31مالکيت شکلی انتزاعی گرفته و تنها تعلق و رابطهای بين دو عنصر مشخص
است.
( )38مغزِ نويسنده
( )31مديريتِ زمان
با توجه به مطالب فوق ،میتوان بين ساخت اضافۀ مالکيت و اضافی پيوندی قائل شد که کاهش مفهوم مالکيت در
ساختی نسبت به ساخت ديگری توضيحپذير باشد .اين پيوند ،پيوند وراثتی تنزل درجه نام دارد .مطابق اين پيوند ،ساخت
اضافۀ اضافی با به ارثبردن مفهوم مالکيت (با وسعت کم) از ساخت اضافه مالکيت به ارث رسيده است .علت انتخاب نام
«تنزل درجه» برای اين نوع پيوند ،کمرنگشدن معنای مالکيت در ساخت مغلوب (ساخت اضافۀ اضافی) است .شکل
( ،)3پيوند وراثتی تنزل درجه را بين اين دو ساخت نشان میدهد.
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شکل  -2پیوند وراثتی تنزل درجه

 .6-۵اضافۀ ملکی ساختی با بیشترین فراوانی

در بررسی دادهها ،از ميان  9333نمونه ساختهای اضافه استخراجشده از روزنامهها ،ساختهای اضافۀ ملکی با
تعداد  8813نمونه بيشترين فراوانی را دارند .پس از آن ،بهترتيب فراوانی ساخت اضافۀ توصيفی با تعداد  8919نمونه و
ساخت اضافۀ نسبی با تعداد  811نمونه مشخص شد .بر اساس اين ،ساخت اضافۀ ملکی  1/81درصد از مجموع
ساختهای اضافه را به خود اختصاص داده است؛ بنابراين ،ساخت اضافۀ ملکی بيشترين بسامد را دارد و ساخت کلیتر
در نظر گرفته میشود؛ زيرا مطابق اصول دستور ساخت ،ساختهايی که با بسامد بيشتری در يک زبان کاربرد دارند،
ساختهای بنيادیتر يا کلیترند (گلدبرگ.)1 :3389 ،
به عالوه در بررسی دادهها ،از ميان  8813نمونه ساخت اضافۀ ملکی 113 ،نمونه از نوع اضافی 813 ،نمونه از نوع
مالکيت و  933نمونه از نوع تخصيصیاند .با توجه به اينکه ساخت اضافه تخصيصی و مالکيت معنای محدودتر و
مشخصتری نسبت به ساخت اضافه اضافی دارند ،بسامد بيشتر اين نوع اضافه نسبت به دو نوع ديگر توجيهپذير است.
ساخت اضافۀ مالکيت ،بر رابطۀ برجسته مالکيت و ساخت اضافۀ تخصيصی بر اختصاص داللت دارند؛ حال آنکه ساخت
اضافۀ اضافی معنای کلیتر و انتزاعیتری (مالکيت کمرنگ) نسبت به دو نوع ديگر دارد .نمودار زير ،فراوانی انواع
ساختهای اضافۀ ملکی را بر حسب درصد نشان میدهد.
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فراوانی ساخت های اضافه ملکی بر حسب درصد
۵۰

44/6
32/9

۴۰

22/5

۲۰

درصد

۳۰

۱۰
۰

اضافی

تخصیصی

مالکیت

نمودار  -6فراوانی انواع ساختهای اضافۀ ملکی (بر حسب درصد)

ساختهای اضافۀ ملکی که بر مفهوم تعلق از نوع مالکيت داللت دارند ،بيشترين بسامد را دارند .طبق اصول
دستور ساخت ،بسامد زياد ساخت اضافۀ ملکی حاکی از آن است که اين ساختها مفاهيم کلیتر و بنيادیتری را
بازنمايی میکنند .همچنانکه مفاهيمی ازقبيل مالکيت ،تعلق و غيره بهنظر بنيادیتر از مفاهيمی مانند تخصيص يا
توصيفاند؛ البته شايان ذکر است چنين فرضيهای ،پژوهش مربوط به خود را میطلبد.
 .۱نتیجهگیری
ساخت اضافه با توجه به تعاريف مطرح در دستور ساخت «ساخت« محسوب میشود؛ زيرا نهتنها بسامد آن در زبان فارسی
زياد است (پيکره  9333نمونهای مستخرج از تنها ده شماره روزنامه گواه اين موضوع است) ،دارای جنبههای معنايی
ويژهای است که از روی واحدهای واژگانی سازندهاش پيشبينیپذير نيستند؛ ازاينرو ،میتوان ساختهای اضافه در زبان
فارسی را با توجه به اصول دستور ساخت ،تحليل کرد .ساختهای اضافۀ ملکی به سه طبقۀ مالکيت ،اضافی و تخصيصی
تقسيم میشوند .در ساختهای اضافۀ ملکی تعلق عنصری به عنصر ديگر نسبت داده شده است .اين ساختها با پيوندهای
وراثتی چندمعنايی و تنزل درجه به يکديگر مربوط میشوند .به عالوه مشخص شد ساختهای اضافۀ ملکی بيشترين
بسامد را در ميان انواع ساختهای اضافه دارند .اين موضوع نشان میدهد اين ساختها مفاهيم کلیتر و بنيادیتری را
بازنمايی میکنند.
کتابنامه

گلفام ،ارسالن و بهرامی خورشيد ،سحر (« .)8911سببیسازی و تصويرگونگی :رويکردی شناختی» .دو فصلنامۀ
علمیپژوهشی زبانپژوهی دانشگاه الزهراء ،شمارۀ  ،8صص .881-811
عموزاده ،محمد و اسفندياری ،نسيم (« .)8938بررسی مقايسهای ساخت اضافه در زبان فارسی براساس الگوهای شناختی و
غيرشناختی» .پژوهشهای زبانشناسی تطبيقی ،دانشگاه بوعلیسينا همدان ،شمارۀ  ،8صص .38-13

31

 تحليلی از منظر دستور ساخت:ساخت اضافۀ ملکی در زبان فارسی

Bybee, J. L. (2013). “Usage-Based Theory and Exemplar Representations of
Constructions”. In T. Hoffmann, & G. Trousdale, The Oxford Handbook of
Construction Grammar 49-69. Oxford: University Press.
Croft, W. (2001). Radical Construction Grammar: Syntactic Theory in Typological
Perspective. Oxford: Oxford University Press.
Evans, V. (2012). “Cognitive linguistics. Wiley Interdisciplinary Reviews”, Cognitive
Science 3(2), 129-141.
Fillmore, C. J. (1975). An Alternative to Checklist Theories of Meaning. In
Proceedings of the First Annual Meetings of the Berkeley Linguistics Society
(BLS) 123-131. Berkeley, California.
Fillmore, C. J. (1977). “The case for case reopened”. Syntax and semantics 8, 59-82.
Fillmore, C. J. (1982). “Frame Semantics. In Linguistic Society of Korea”, Linguistics
in the Morning Calm 111-138. Seoul: Hanshin.
Fillmore, C. J. (1985a). “Frames and the semantics of understandings”. Quaderni di
semantica, 6(2) 222-254.
Fillmore, C. J. (1985b). “Syntactic intrusions and the notion of grammatical
construction”. In Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society 11, 73-86.
Fillmore, C. J., & Baker, C. (2010). “A frame approach to semantic analysis”. In B.
Heine, & H. Narrog, The Oxford Handbook of Lingusitic Analysis 40-313.
Oxford: Oxford University Press.
Ghomeshi, J. (1997). “Non-projecting nouns and the ezafe: construction in Persian”.
Natural Language & Linguistic Theory 15(4), 729-788.
Glozkova, A. (2011). A Construction Grammar Approach to Russian reflexives.
Unpublished PhD dissertation, University of Washington, USA.
Goldberg, A. E. (1995). Constructions: A Construction Grammar Approach to
Argument Structure. Chicago: The University of Chicago Press.
Goldberg, A. E. (2006). Constructions at Work: the Narure of Generalization in
Language. Oxford: Oxford University Press.
Goldberg, A. E. (2013). “Constructionist Approaches”. In T. Hoffmann, & G.
Trousdale, The Oxford Handbook of Construction Grammar 15-31. Oxford, Oxford
University Press.
Langacker, R. W. (1987). “Foundations of Cognitive Grammar”. Stanford University
Press.
Langacker, R. W. (2000). “A Dynamic Usage-Based Model”. In M. Barlow, & S.
Kemmer, Usage-Based Models of Language 1-63. Stanford: CSLI Publications.
Lotfi, A. R. (2014). “Persian Ezafe as a ‘figure’marker: A unified analysis”. California
Linguistic Notes 39(1), 55-72.
Marantz, A. (1984). On the Nature of Grammatical Relations. Linguistic inquiry
monographs 10. Cambridge Mass: The MIT Press.
Taylor, J. R. (2002). Cognitive Grammar. Oxford: Oxford University Press.
Wu, X. (1999). A corpus-based construction grammar analysis of the Mandarin BA
constructions Doctoral dissertation, University of Hawaii at Manoa.

31

پژوهشهای زبانشناسی ،دانشگاه اصفهان ،سال دهم ،شماره اول ،شماره ترتيبی  ،81بهار و تابستان 8931

