
 

 

 

 

 

 گلدبرگ ساخت اضافه در زبان فارسی از منظر دستور ساخت
 

  حسین رضویان
 شناسی دانشگاه سمنان زبان ۀاستادیار گرو

 صدیقه کاوسی تاجکوه
 شناسی دانشگاه سمنان کارشناس ارشد زبان

 سحر بهرامی خورشید 
 شناسی دانشگاه تربیت مدرس زبان ۀاستادیار گرو

(57 ص تا 93ص  از)  

 02/20/35:مقاله رشیپذ خیتار ؛02/7/35 :مقاله افتیدر خیتار
 چکیده

شناسی شناختی است که در آن ساخت به یکی از رویکردهای مطرح در زبان گلدبرگ دستور ساخت

مطرح در مقاله حاضر در صدد است تا با تکیه بر مبانی و اصول . شودعنوان واحد اصلی زبان قلمداد می

 مقالهاز این رهگذر، در . های اضافه در زبان فارسی بپردازدساخت نواعا به بررسی و تحلیلاین دستور

به طور تصادفی نمونه ساخت اضافه  سه هزار. حاضر این دستور مبنای تحلیل و مطالعه قرار گرفته است

های طبق نتایج، ساخت. مورد بررسی قرار گرفته استجم استخراج شده و از ده شماره روزنامه جام

شوند و ، توصیفی و نسبی تقسیم می(یشامل مالکیت، اضافی و تخصیص)ه طبقه ملکی اضافه به س

ها مشاهده شد که هپس از بررسی داد. شودنسبت به عنوان معنای اصلی ساخت اضافه در نظر گرفته می

های اضافه اند، پس از آن ساختبه خود اختصاص دادههای اضافه ملکی باالترین بسامد را ساخت

 از پس .اندهای اضافه نسبی کمترین بسامد را داشتهبسامد باالتری داشته و سپس ساختتوصیفی 

 ریسا و شد نییتع اضافه یها ساخت در یساخت یمعنا عنوان به «نسبت» مفهوم ها، نمونه لیتحل

 .شد لحاظ مفهوم نیا از یبسط( رهیغ و فیتوص ص،یتخص) میمفاه
 

، ساخت اضافه، زبان 0، ساخت2گلدبرگ دستور ساخت ،0شناسی شناختینزبا :های کلیدیواژه

 .فارسی
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 مقدمه - 

ذیل عناوینی همانند انواع ترکیبات اضافی یا های دستور زبان مبحث اضافه در کتاب

وقتی اسم با کسره به کلمه بعد از خود اضافه شود و . الیهی مطرح شده استنقش مضاف

: 2971احمدی گیوی و انوری، )د شوکلمه دوم، اسم باشد، ترکیب اضافی حاصل می

های متنوع های دستور به انواع ترکیبات اضافی با جزئیات و مثالدر اکثر کتاب(. 33

شناختی نیز بوده های اخیر مورد توجه دستوراین ساخت در سال. پرداخته شده است

 .است

شود، که نگاه ای جدید در مطالعات زبانی محسوب میشناسی شناختی، شاخهزبان

شناسی شناختی زبان. قرار دارد درست در نقطه مقابل دستور زایشی آن به زبان و ذهن

چون دستور زایشی که برخاسته از دل کتاب ساختارهای نحوی توان همرا نمی

، 1برناردز)است، به یک اثر یا یک فرد مشخص مربوط دانست ( 2357) 9چامسکی

های مختلف کل گرفته در زمینهشناسی شناختی حاصل مطالعات شزبان(. 22: 2333

ها این است که زبان را بایستی همگام توسط افراد مختلف است، که انگاره اصلی همه آن

شناسانی که در ظهور این از جمله زبان. و با توجه به قوه شناخت مورد مطالعه قرار داد

، (2322و  2320) 5توان به چارلز فیلموراند، میشاخه و رویکرد زبانی تأثیرگذار بوده

اشاره  (0222) 2و لئوناردتالمی (2332 و 2327) 7، رونالد النگاکر(2377)  جورج لیکاف

 .کرد

-ابزاری به دست می ، یکی از دستورهای شناختی است کهگلدبرگ دستور ساخت

بدین روی، . های زبانی پرداختاساس آن به تحلیل شناختی ساختتوان بر دهد که می

اضافه در زبان  هایدستور به بررسی ساختاین تا از منظر  ددیمدر صحاضر  در مقاله

در زبان فارسی، با « اضافه»اثبات ساخت بودن بدین ترتیب عالوه بر  .بپردازیمفارسی 

خواهیم ها فراهم بندی دقیقی برای این نمونه، طبقههای ساخت اضافهاستناد به نمونه

فه در زبان فارسی صورت گرفته است، های بسیاری در زمینه ساخت اضاپژوهش .آورد
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به بررسی این ساخت از منظر دستور ساخت پرداخته که در این میان تنها یک پژوهش 

های در مقاله خود به بررسی و مقایسه ساخت( 2932)عموزاده و اسفندیاری . است

در بخش مربوط به دستور . اندو دستور ساخت پرداخته 2گراییاز منظر صورت اضافه

گونه  0چنین با استفاده از شواهد درزمانیت، از رهگذر مفاهیم ساختی و همساخ

در این . اندبنیادینی برای ساخت اضافه معرفی شده و انواع ساخت اضافه مشخص شده

مندی ارتباطی بین مقاله ادعا شده است که ساخت اضافه درصدد نشان دادن نوعی گزاره

عموزاده و اسفندیاری، انواع ساخت اضافه را . شده است 9دو عنصر با رابطه نماسازی

دانند، زیرا در فارسی کهن این ساخت حضور داشته نشأت گرفته از ساخت ملکی می

 .است

و  مطالعات و پس از آنپردازیم، به بیان مبانی نظری دستور ساخت میابتدا ،در ادامه

ها حلیل دادهبه ت سپس. شودمیبیان صورت گرفته در این زمینه  های قبلیپژوهش

در زبان  های اضافهای از رهگذر دستور ساخت برای انواع نمونهبندی تازهپرداخته و طبقه

 .یمدهارائه می فارسی
 

 مبانی نظری -2

پردازیم و از این رهگذر در این بخش به بیان مبانی نظری مربوط به دستور ساخت می

 .گیردهای اضافه در زبان فارسی مورد تحلیل قرار میساخت
 

 تاریخچه دستور ساخت - -2

ای از ظهور دستور ساخت در کتاب خود تاریخچه( 9و  0: 0221) 5و اوستمان 1فراید

نشأت گرفته  فیلمور  دارند که دستور ساخت از دستور حالتدهند و بیان میارائه می

فیلمور در مطالعات مربوط به این دستور، به رهیافت جدیدی که دستور ساخت . است

شناسی ریشه های زبانچون دیگر نگرشدستور حالت نیز هم. یابدامیده شده، دست مین

های که با تأکید بر اهمیت نقش داشت، 2 23دهه  7گشتاری-های زایشیدر نگرش
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.Formalism 
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، نگرش 2ایدستور رابطه. ها متمایز ساختدستوری در نحو، مسیر خود را از این نگرش

و اوایل دهه  2372در اواخر دهه . ت مطرح شدزمان با دستور حالدیگری بود که هم

پای دیگر دستور رد. ، فیلمور بر آن شد که این دو دستور را در کنار هم قرار دهد2322

-یافت که ریشه در معنی( 2377)جورج لیکاف  0توان در دستور گشتالتساخت را می

دنبال تعریف این دستور، به . است 9شناسی زایشی سنتی داشته و نگرشی تجربه بنیاد

دستور ساخت ، به طور کلی. باشدانواع جمله می روابط دستوری کلی برای هر یک از

شناسی معنی. شودمحسوب می 1شناسی قالبیمعنی فیلمور در زمینهحاصل مطالعات 

شوند که هایی در نظر گرفته میقالبی، نگرشی است که در آن واحدهای زبانی قالب

 .کنندتجربه افراد را منعکس می

از منظر دستور  7اصطالحدر مقاله خود به مطالعه ( 2322)  و اُکنر 5فیلمور، کی

اولین مقاله به چاپ رسیده در زمینه دستور  تواناین اثر را می. پردازندساخت می

، (2327)توان به لیکاف های مشهور در این زمینه میاز دیگر پژوهش. ساخت نامید

، کی و فیلمور ( 233)و لمبرشت  3کائلیس، می(2335)، گلدبرگ (2327) 2لمبرشت

 .اشاره نمود ( a022)و گلدبرگ ( 0220)گلدبرگ  ،(2333)
 

 گلدبرگ دستور ساخت -2-2

های زبان در رساله دکتری خود به بررسی انواع ساخت 2335در سال  22گلدبرگ ادله

د و پس از کراو رساله خود را به صورت کتابی چاپ . انگلیسی در سطح جمله پرداخت

. آثاری در این زمینه منتشر ساخت آن نیز به مطالعه و بسط دستور ساخت پرداخت و

با نام دستور ساخت گلدبرگ توسط پژوهشگران مختلف مورد بسط و توسعه  دستور این

طور که بیان شد، این دستور به عنوان مبنای نظری در مقاله حاضر همان. قرار گرفت

 .انتخاب شده است
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.Relational Grammar 
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.Gestalt Grammar 
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 گلدبرگ دستور ساخت ول کلیاص -2-3

 : شمارندسه فرضیه اصلی برای دستور ساخت بر می( 20: 0221)فراید و اوستمان 

ها، عبارات زبانی خود یعنی ساخت 2معنایی-های صورتاساس الگوگویشوران بر( الف

 .سازندخود را می

ی هاها و مواد زبانی مانند واژهعبارات زبانی حاصل تأثیرات متقابل ساخت( ب 

 .ها هستندکننده در آنشرکت

هستند که به واسطه  0پوشاهای همهایی از الگوها به شکل شبکهساخت( ج 

 .شوندشان به یکدیگر مرتبط میمشخصات مشترک

«هسته»در دستورهای زایشی بخشی از زبان به عنوان 
آن تلقی شده و کانون  9

«حاشیه»حت عنوان توجه مطالعات قرار گرفته است و الگوهای غیرمتداول ت
قلمداد  1

  یا ذاتی 5دستورهای زایشی، توضیح این الگوها را از طریق قواعد کلی، همگانی. اندشده

از این روی، دستورهای زایشی مدعی هستند که این . دانندپذیر نمیزبان امکان  ذاتی

-زبانمطالعات های فراگیری زبان یا توانند کانون توجه نظریهای نمیموارد حاشیه

چه درست در نقطه مقابل، دستور ساخت بر این باور است که هر آن. اختی قرار گیرندشن

ای زبان نیز تواند به بخش هستهآورد، میای را فراهم میموجبات فراگیری موارد حاشیه

ای که فرضیه این دستور این است که نظریه(. a022  :21گلدبرگ، )بسط داده شود 

های کاربردی و معنایی را برای الگوهای محدودیتهای صوری پیچیده و محدودیت

 7مندتواند برای الگوهای کلی، ساده یا قاعدهتوضیح دهد، می( حاشیه)غیرمتداول 

این بدان معناست که دستور (. a022  :5گلدبرگ، )نیز مورد استفاده قرار گیرد ( هسته)

گوهای متداول و ساده ساخت ابزاری برای توصیف زبان به دست داده است که نه تنها ال

. پردازددهد، بلکه به توضیح الگوهای پیچیده و غیرمتداول نیز میزبانی را توضیح می

پژوهشگران این حوزه درصدد ارائه توصیفی از کل ساختارهای سازنده زبان هستند، نه 

. شوندکه تنها به آن ساختارهایی بپردازند که به عنوان هسته دستور زبان تلقی میاین

ین مهم ریشه در تعریفی دارد که دستور ساخت از الگوهای زبانی ارائه داده است، این ا
                                                           
1
.meaning-form patterns 

2
.overlapping patterns 

3
.core 

4
.periphery 

5
.universal 

6
.inherent 

7
.regular 
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تعریف همان تعریف سنتی ساخت است که در دستورهای سنتی به عنوان مطابقه 

از آن یاد شده است و در این دستور به عنوان واحد اصلی زبان در نظر  2صورت و معنا

 (. : 2335، گلدبرگ)شود گرفته می
 

 ساختتعریف -2-۴

طبق . شوندطور کلی، در دستور ساخت تمام الگوهای زبانی به عنوان ساخت تلقی می به

صورت و معنایی  0ها، پیوندهای قراردادیاین دستور، این الگوها  درست همانند واژه

یک عنصر »که داردبیان می( a022  :5) گلدبرگ (.9:  022میکائلیس، )باشند می

معنایی باشد، دوماً  -شود که اوالً واحدی صورتساخت شمرده میزبانی در صورتی 

اش یا از روی های سازندههای صورت یا معنای آن واحد از روی بخشبرخی از جنبه

که الگویی به عالوه زمانی. بینی نباشدهای موجود در آن زبان قابل پیشسایر ساخت

افی در یک زبان به کار رود، باز هم یک ک 9بینی باشد اما با بسامدزبانی کامالً قابل پیش

، ساخت را (22 :0221)فراید و اوستمان . «شودساخت در آن زبان در نظر گرفته می

چون طرحی کلی کنند، که همو انتزاعی تعریف می 1الگوی زبانی قراردادی، نمادین

 . دهدهای زبانی را مجوز میتولید عبارت
 

 هابازنمایی ساخت -2-5

 .شوندها نشان داده میاند که در بازنمایی آنز سه بخش مختلف تشکیل شدهها اساخت

بخش معنایی تمام : بخش معنایی و بخش نحوی دو بخش اصلی هر ساخت هستند

 / مبتدا یابی، ساختار اطالع، سازمان5های ساختیشناختی از قبیل نقشاطالعات معنی

بخش نحوی اطالعات نحوی شامل (. 202: 2333وو، )گیرد کانون و غیره را در بر می

باشد که هر ساخت دارای بخش دیگری نیز می. دهدهای دستوری را نشان میمقوله

 :جمله زیر را در نظر بگیرید .دهدواحدهای سازنده یک ساخت مشخص را نشان می

 

 

                                                           
1
.form and meaning correspondence 

2
.conventional pairings 

3.frequency 
4.symbolic 
5.constructional roles 
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1- She handed him the ball. 

 «(.با دست)او توپ را برایش پرتاب کرد »
 :در نمودار زیر نشان داده شده است( مفعولی دو ایجمله)جمله باال بازنمایی ساخت  

 2بازنمایی ساخت جمله : 2نمودار 

، معنای ساخت، در (سطر باال)در سطر اول : این نمودار از سه بخش تشکیل شده است

سطر دوم بازنمایی واقعی ساخت و در سطر سوم بازنمایی نحوی ساخت و عناصر سازنده 

 .استآن نشان داده شده 
 

 معنای ساخت -2-6

-به مثال(. 15: 0227، 2ایوانز)ها هر یک معنای قراردادی مربوط به خود را دارند ساخت

 :های زیر توجه کنید
2- Pat kicked the wall. 

 «.پت به دیوار ضربه زد»
3- Pat kicked Bill black and blue. 

 «پت، بیل را سیاه و کبود کرد»
4- Pat kicked the ball into the Stadium. 

 «اش توپ را به داخل استادیوم انداختپت با ضربه»
های مختلف معناهای متفاوتی بدهد؟ تفاوت چطور توانسته در جمله"kick"فعلی مانند 

هر یک از . ها استها نشأت گرفته از تفاوت در معنای ساختی آنمعنای این جمله

 .شودهای فوق به ساخت متمایزی مربوط میجمله
 

 

 

                                                           
1
.Evans 

 
Sem           CAUSE-RECEIVE    <ag              rec               pat> 

 

   
                            HAND      <hander(she)  handee(him)  handed(ball)> 

   

 

Syn                       V                      SUB            OBJ           OBJ2 
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  چندمعنایی -2-7

ای از مفاهیم بسیار مرتبط به هم هستند، نه اینکه گر خانوادهها نشانمعموالً ساخت

با توجه به این  «چندمعنایی»این ویژگی . صرفاً به یک مفهوم انتزاعی ثابت مربوط شوند

ای بین نحو و واژگان در دستور ساخت وجود موضوع که هیچ تفاوت و جدایی برجسته

برای مثال جمله زیر را در نظر (. 90: 2335گلدبرگ، )بینی است ، قابل پیشندارد

 :بگیرید
5- Sara gave him a letter. 

 «ای به او دادسارا نامه»
انتقال چیزی از شخصی به »در این جمله . مفعولی است ای از ساخت دو، نمونه5جمله 

 :کنیدحال جمله بعدی را مالحظه . صورت گرفته است «شخص دیگر
6- Chris baked Jan a cake. 

 «.کریس برای جین کیک پخت»
مفعولی است، با این تفاوت که این  ، این جمله نیز ساختی دو5درست مانند جمله 

معنای این جمله بدین . «کریس کیکی به جین داده است»جمله بدان معنا نیست که 

کریس برای  /ستبا نیت دادن کیک به جین، کیک پخته ا کریس»صورت است که 

 . «جین کیک پخته است

در  .دشوخوبی آشکار میمفعولی به های فوق چندمعنایی ساخت دوبا نگاهی به مثال

رود و یک صورت برای معانی متفاوت اما مرتبط به هم به کار میساخت دومفعولی 

ای ه، چرا که معانی نمونهساخت در نظر گرفته 0به عنوان معنای اصلی «انتقال»مفهوم 

و  95 : 2335گلدبرگ، )از این مفهوم دانست  9توان بسط یافتهساخت دو مفعولی را می

91.) 
 

 ۴های انسانیها و صحنهرابطه بین ساخت -2-8

انتقال چیزی از »مثالً . مرتبط هستند انسانیهای زبان با صحنهموجود در های ساخت

ست، یک تجربه یا صحنه مفعولی مطرح ا که در قالب ساخت دو «فردی به فرد دیگری

توان مرتبط با را می هر ساختاز این روی، مطابق دستور ساخت گلدبرگ  .انسانی است
                                                           
1
.polysemy 

2.basic sense 
3.extension 
4.humanly relevant scenes 
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کننده های بازنماییساخت 2گذاری صحنهاساس فرضیه رمزبر . ای انسانی دانستصحنه

-گذاری میهایی را رمزای جمله، به عنوان مفاهیم اصلی خود رخدادانواع اصلی یا پایه

: 2335گلدبرگ، )شوند ای انسان محسوب میهای اصلی یا پایهند که جزو تجربهکن

93.) 
 

 هاداده ساخت اضافه از منظر دستور ساخت و بررسی -3

های و وابستهبین اسم  است، که( iجز ها به بعد از واکه ye-) e-اضافه، واکه بدون تکیه 

 .گویند ساخت اضافهاز این پیوند،  به ساخت حاصل. (2: 0221پور، کهنموئی)آید آن می

های اضافه در زبان فارسی از طور که گفته شدبه بررسی ساختدر مقاله حاضر، همان

نمونه ساخت اضافه از ده  9222بدین منظور،  .پردازیممنظر دستور ساخت گلدبرگ می

 2931زمانی دی ماه  ۀشماره در باز ۀاین د. جم استخراج شده استروزنامه جام ۀشمار

تصادفی صورت طور به وزنامهر هایشماره اند و انتخاببه چاپ رسیده 2931تا بهمن 

از تمامی ها به طور تصادفی به منظور ثابت نگه داشتن متغیر متن، داده. گرفته است

اعم از فرهنگی، سیاسی، ورزشی، سرگرمی و غیره انتخاب  های روزنامهصفحات و بخش

بندی و تحلیل مسائل مربوط ، طبقهبه تعریف ساخت اضافهدا ، ابتبخشدر این . اندشده

بندی بندی ارائه شده تقسیمها را بر حسب طبقهسپس، داده. به آن خواهیم پرداخت

 .نموده و بسامد و درصد مربوط به هر طبقه را مشخص خواهیم کرد
 

 از منظر دستور ساخت« اضافه»تعریف  - -3

ریف ساخت اضافه از منظر دستور ساخت پرداخته و در اینجا با ذکر سه دلیل، به تع

 :کنیماثبات میدر زبان فارسی وجود چنین ساختی را 

ساخت اضافه از روی عناصر  یمعنایهای برخی جنبهقابل پیش بینی نبودن  (الف

 .سازنده آن

شود که برخی از طبق دستور ساخت، یک عنصر زبانی در صورتی ساخت شمرده می

اش یا از روی سایر های سازندها معنای آن واحد از روی بخشهای صورت یجنبه

های اضافه، معنای در ساخت .بینی نباشدهای موجود در آن زبان قابل پیشساخت

به مثال زیر . باشدبینی نمیساخت به تنهایی از روی معنای عناصر سازنده آن قابل پیش

 :توجه کنید

                                                           
1.Scene Encoding Hypothesis 
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 طالهایِ مادر-7

 .ادر استطالها متعلق به م: معنی
آن را یک از عناصر سازنده این ساخت، معنایی است که هیچ ی تعلقمعنادر مثال باال، 

 .توان اضافه را به عنوان ساخت در نظر گرفتمیبنابراین، . کنندمنعکس نمی

 های اضافه در زبان فارسیبسامد باالی ساخت (ب

جم شماره روزنامه جام ۀشود، از میان تنها دطور که در روش پژوهش مالحظه میهمان

این مسئله، بسامد باالی این . نمونه ساخت اضافه استخراج شده است 9222تعداد 

در دستور ساخت گلدبرگ نیز، بسامد باالی یک . دهدساخت را در زبان فارسی نشان می

. رودبه شمار میساخت به عنوان دلیلی برای قائل شدن به آن ساخت در زبان مورد نظر 

 .وی، این مسئله نیز شاهدی دیگر بر ساخت بودن اضافه در زبان فارسی استاز این ر

 های اضافه در زبان فارسیزایایی نسبی ساخت( ج

های ساخت. ها استها زایایی نسبی آنمطابق دستور ساخت، یکی از ویژگی ساخت

ور در های نوظهتوان از این ساخت برای بیان واژهاضافه دارای زایایی هستند، زیرا می

 :های زیر توجه کنیدبرای مثال، به نمونه. زبان فارسی استفاده کرد

 افتخاراتِ اکتیو -2

 ضبطِ آیتم -3

 یِ نینجارشته -22

-های نوظهور و قرضی قرار بگیرد، همساخت اضافه این قابلیت را دارد که در آن واژه

 «نینجا»و  «آیتم»، «اکتیو»های شود که واژههای فوق مالحظه میکه در نمونهچنان

هایی و با بنابراین، زایایی ساخت اضافه در تولید چنین نمونه. هایی قرضی هستندواژه

 .توجه به بسامد باالی آن کامالً آشکار است
 

 اضافه هایانواع ساخت -3-2

های معنایی، این جنبه. های معنایی ویژه و خاص خود استساخت اضافه دارای جنبه

ئل شدن به این ساخت را در زبان  شوند، که لزوم قامحسوب میهمان معنای ساختی 

بندی دقیقی از ساخت اضافه، و برای پرهیز به منظور ارائه طبقه. سازندفارسی آشکار می

ساخت  ۀداوری تأثیر گرفته از نتایج سایر رویکردها در زمیناز دخالت هر گونه پیش

اند که گویی بندی شدهای طبقهه شیوهها استخراج شده و بر اساس معنا باضافه، داده
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-بندی تفاوت معنایی در نمونهمالک اصلی این طبقه .شوندبندی میبرای اولین بار طبقه

 :های زیر را در نظر بگیریدبرای مثال نمونه. باشدهای مختلف اضافه می

 طالهایِ مادر -22

 دیکتاتورِ بزرگ -20

 خیابانِ ری -29

تعلق عنصری به عنصر دیگر، معنایی است که به تنهایی از روی ها معنای در این نمونه

 که همان معنای ساختی است، این معنا. واحدهای سازنده هر نمونه قابل استنباط نیست

، مادر مالک طالها است 22در نمونه : با اندکی تمایز در این سه نمونه بدین صورت است

ری ، 29و در نمونه ( وصیفیت) است صفتی برای دیکتاتور، بزرگ 20در نمونه (. ملکی)

توان سه بر همین اساس می(. نسبی)اسمی است که به خیابان نسبت داده شده است 

بندی ر گرفت، که در ادامه به این طبقههای اضافه در نظاصلی برای ساختطبقه 

ای طور که مالحظه شد، تفاوت در معنا باعث قائل شدن به طبقههمان. شودپرداخته می

 :به طور کلی، انواع ساخت اضافه عبارتند از .های اضافه شده استفاوت برای نمونهمت
 

 ساخت اضافه ملکی - -3-2

اضافه . ، مالکیت شیئی به فرد یا شئ دیگری نسبت داده شده استدر این نوع ساخت

مالکیت، ) شود، که معنای مالکیت در هر سه طبقهملکی خود به سه طبقه تقسیم می

 .شوددیده می (ضافیتخصیصی و ا
 

 ساخت اضافه مالکیت -3-2-2

در این نوع اضافه، معنای مالکیت پر رنگ است و عنصر اول، جزئی از عنصر دوم یا 

 :های زیر را مالحظه کنیدنمونه. باشدمی آندارایی 

 یِ پرندهالنه -21

 .النه متعلق به پرنده است: معنی
 طالهایِ مادر -25

 .ادر استطالها متعلق به م: معنی
 هایِ بینیسوراخ - 2

 .ها جزئی از بینی هستندسوراخ: معنی
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است که از طریق  «مملوک»و عنصر دوم  «مالک»عنصر اول های فوق، در مثال

، نمودار ساختی این نوع 0نمودار . اندبه یکدیگر اتصال یافته( «نمااضافه»)کسره اضافه 

 .دهدهای اضافه را نشان میساخت

 ساخت اضافه مالکیت: 0نمودار 

 

 ساخت اضافه اضافی -3-3-2

و حالت انتزاعی به خود گرفته است کم رنگ شده بسیار ، مالکیت هاساختدر این نوع 

 :به چند نمونه از این ساخت توجه کنید .است

 وضعِ معلوالن -27

 حضورِ مردم -22

 گرفتنِ پول -23

 خودکفاییِ بنزین -02

، اما نه بدین تعلق داردها، عنصر اول مفهومی است که به عنصر دوم در این نمونه

ها رنگ و انتزاعی موجود در این نمونهکم مالکیت. صورت که دارایی یا جزئی از آن باشد

ها، مضاف، در این ساخت .ای قرار دهیمدر طبقه جداگانهرا  هاساختکه این باعث شده 

دهنده نمودار ساختی این طبقه از نشان ،9نمودار . نما شرکت دارندالیه و اضافهمضاف

 .ها استساخت

 

 <مالک        نما اضافه       مملوک>             مالکیت         معنی     

 

   

 

 
 اسم         ـِ          اسم                 گروه اسمی                   نحو    
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 ساخت اضافه اضافی: 9نمودار 
 

 ساخت اضافه تخصیصی -3-2-۴

تعلق بر اختصاص شود، با این تفاوت که این در این نوع اضافه نیز معنای تعلق دیده می

عنصر »توان به صورت معنای این نوع ساخت را می. کندشیئی به شئ دیگری داللت می

هایی از این نوع اضافه توجه به مثال. بازنویسی کرد «اول، مخصوص عنصر دوم است

 :کنید

 دفترِ ریاست-02

 .است ریاست مخصوص ،دفتر: معنی
 مراکزِ خرید -00

 .ندخرید هستمخصوص  مراکز: معنی
 هشدارِ حریق -09

 .است حریق( زمان) مخصوص هشدار: معنی
 .نما و خاصیت شرکت دارندهای مخصوص، اضافهدر ساخت اضافه تخصیصی، نقش

 . دهد، نمودار ساخت اضافه تخصیصی را نشان می1نمودار 
 

 ساخت اضافه تخصیصی: 1نمودار 

 

 < الیهنما        مضافاضافه            مضاف      >          اضافی          معنی   

 

   

 

 
 اسم        ـِ              مصدر      / اسم         گروه اسمی            نحو     

 

 <نما      خاصیتاضافه       مخصوص>          تخصیص          معنی   

 

   

 

 

 اسم                ـِ  اسم                         گروه اسمی               نحو 
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 ساخت اضافه نسبی -3-5-2

در اضافه . گیرندای به نام اضافه نسبی قرار میهای اضافه در طبقهانواع دیگری از ساخت

های نمونه. ول نسبت داده شده استنسبی، عنصر دوم که اسمی خاص است به عنصر ا

 :زیر را مالحظه کنید

 ساالرِ عقیلی -01

 شهرِ کوهرنگ-05

 شهرکِ اکباتان - 0

برجسته  «نام نهادن یا نسبت دادن نامی به ماهیت، شئ یا فردی»ها، رابطه در این نمونه

، 5 نمودار. چون نامی است که به عنصر اول انتساب داده شده استاست و عنصر دوم هم

 .دهدبازنمایی ساخت نسبی را نشان می

 ساخت اضافه نسبی: 5نمودار 
 

 صیفیساخت اضافه تو -6 -3-2

در این نوع ساخت، عنصر دوم توضیح یا توصیفی درباره عنصر اول است و از این طریق 

 :های این ساخت را مالحظه کنیدنمونه. شودمعنای ساخت اضافه محدود و مشخص می

 خرگوشِ وحشی-07

 یِ تاریخیواقعه -02

 موادِ مغذی -03

 آبزمینِ کم -92

در برای مثال . شودصری نسبت داده میهای اضافه توصیفی، صفتی به عندر ساخت

، نمودار ساخت  نمودار . به خواننده نسبت داده شده است «معروف»، صفت 01مثال

 .دهداضافه توصیفی را نشان می

 

 <نما      منسوباضافه         منتسب >          انتساب          معنی     

 

   

 

 
 اسم        ـِ                اسم                   گروه اسمی            نحو    
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 ساخت اضافه توصیفی:  نمودار 

 ساخت اضافه معنای -3-3

، عنصری به طریقی به عنصر های ساخت اضافهدر تمام نمونهطور که مالحظه شد، همان

نسبت  اضافه ملکی مالکیت عنصری به عنصر دیگری در .دیگری نسبت داده شده است

در . نسبت داده شده استنسبی، نام یا لقبی به عنصری  در اضافه. داده شده است

از این روی، . ای به عنصری نسبت داده شده استتوصیفی نیز صفت یا مشخصهاضافه

های اضافه در نظر گرفت ساخت 2یا سرنمون را به عنوان معنای اصلی «نسبت»توان می

های معنایی با افزوده شدن جنبههای اضافه را بسطی از این معنا دانست که و نمونه

به عنوان معنای  «نسبت»با قائل شدن . انددیگری هر یک در طبقه مشخصی قرار گرفته

 . نشان داد 7را در نمودار  0توان بازنمایی کلی این ساختاصلی ساخت اضافه، می

 

 ساخت اضافه: 7نمودار 
 

                                                           
1.prototype 

 .شودنما میو اضافه( عنصر دوم)یافته ، نسبت(عنصر اول)منسوب  هایاین ساخت شامل نقش .0

 

 <صفت     نما     اضافه         موصوف>           توصیف         معنی     

 

   

 

 
 صفت        ـِ                 اسم            گروه اسمی               نحو     

 

 <دهشدادهنما       نسبتاضافه           منسوب>         نسبت             معنی

 

   

 

   

 صفت /اسم           ـِ           مصدر    /اسم        گروه اسمی              نحو
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 های اضافهدر ساخت چندمعنایی ساختی -3-۴

های معنایی های اضافه به خاطر دارا بودن جنبهتر نیز بیان شد، نمونهطور که پیشهمان

شوند و معنای ساختی شان به عنوان ساخت در نظر گرفته میبینیبل پیشو غیرقا ویژه

عالوه بر این موضوع، استدالل دیگری نیز وجود دارد که لزوم . شودها تعریف میبرای آن

مفاهیمی مانند مالکیت،  :سازدها را آشکار میقائل شدن معنای ساختی برای این نمونه

ها را به هیچ یک از توان آنیمی هستند که نمیتعلق، انتساب، تخصیص و غیره مفاه

را در نظر «آزمونِ ارشد»ساخت . های اضافه مرتبط دانستعناصر زبانی سازنده ساخت

به طور . «آزمون مخصوص ارشد است»: نای این نمونه به این صورت استبگیرید، مع

مربوط  «ارشد»یا  «آزمون»توان به در این نمونه را نمی «تخصیص»واضح، معنای 

. توان به کسره اضافه بین این دو واژه نیز مربوط دانستاز طرفی این معنا را نمی. دانست

مند و اگر دارای معنای مستقلی مند است، نه معناچرا که اوالً کسره اضافه عنصری نقش

را به  «تخصیص»که اگر معنای دوم این. توانست به تنهایی نیز به کار رودبود بایستی می

مالکیت، )های اضافه شویم که سایر مفاهیم ساختاضافه ربط دهیم، ناگزیر می کسره

جویی معنایی از این روی، اصل صرفه. را نیز به کسره اضافه نسبت دهیم( انتساب و غیره

های اضافه، معنای بنابراین، بسیار موجه است که برای ساخت. شودزیر پا گذاشته می

در نتیجه چنین رویکردی، عالوه بر حفظ . ر نظر بگیریمد( معنای اصلی)ای ساختی ویژه

های اضافه را در ساخت توانیم ویژگی چندمعنایی ساختیمی صرفه معنایی در تحلیل،

عنصر )توان چنین گفت که یک صورت از این رهگذر می. به درستی به تصویر بکشیم

تخصیص، توصیف و  مالکیت، انتساب،)برای بیان مفاهیم مختلف ( عنصر دوم +ِ –+اول 

 .مورد استفاده قرار گرفته است( معنای نسبت)اما مرتبط به هم ( غیره
 

 های انسانیساخت اضافه و بازنمایی صحنه -3-5

های مرتبط دهنده صحنهها نشانطور که در بخش مبانی نظری اشاره شد، ساختهمان

زبان انگلیسی، معنای برای مثال در ساخت دو مفعولی در . های انسانی هستندبا تجربه

د تا شخص یا شوای مربوط است که در آن شخص یا شیئی باعث میساخت به صحنه

تجربه یا : کهپرسشی که در اینجا مطرح است این. ت کندشئ دیگری، شیئی را دریاف

 شود؟صحنه انسانی چگونه در ساخت اضافه بازنمایی می

های انسانی است که فرد به له تجربهجم ها، افراد و غیره ازگذاری اشیاء، پدیدهنام

از جمله  «تعلق شیئی به فردی»چنین، هم. پردازدها میکمک ساخت اضافه به بیان آن
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از این . کندهایی است که فرد از کودکی برای بیان آن از ساخت اضافه استفاده میتجربه

-مالکیت، نامهای انسانی در زمینه های اضافه بازتاب تجربهروی، بدون تردید ساخت

دیگری در این  این موضوع مستلزم پژوهش خاطر نشان می شود. غیره هستند گذاری و

 .است زمینه
 

 

 های پژوهشداده بررسی -3-6

 های اضافه ملکی باهای اضافه، ساختنمونه ساخت 9222ها، از میان در بررسی داده

ه ترتیب فراوانی ساخت اضافه پس از آن، ب. ترین فراوانی را دارندنمونه بیش 2153تعداد 

. نمونه مشخص شد 272نمونه و ساخت اضافه نسبی با تعداد  9 29توصیفی با تعداد 

رصد و د 1/15درصد، ساخت اضافه توصیفی  12/ ساخت اضافه ملکی بر این اساس، 

فراوانی انواع اصلی  ،2نمودار  .اندرا به خود اختصاص داده درصد  ساخت اضافه نسبی 

 .دهدی اضافه را بر حسب درصد نمایش میهاساخت

 
 اضافه بر حسب درصد نمودار فراوانی انواع اصلی ساخت: 2نمودار 

 

ها، برای مقایسه فراوانی هر طبقه، فراوانی تمام انواع اضافه را اعم از در بررسی داده

اضافه مالکیت، تخصیصی، اضافی، توصیفی و )ها های آنطبقههای اصلی و زیرطبقه

-، فراوانی انواع مختلف ساخت3نمودار  .ایمها محاسبه نمودهبه کل دادهنسبت ( نسبی

 .دهدهای اضافه را بر حسب درصد نمایش می
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 های اضافه بر حسب درصدنمودار فراوانی انواع مختلف ساخت: 3نمودار 

 

 نتیجه  -۴

اساس دستور نمونه ساخت اضافه مورد بررسی قرار گرفت و بر  9222در مقاله حاضر 

ساخت اضافه با توجه به اصول مطرح در دستور ساخت، . بندی شدندساخت طبقه

بینی این های معنایی غیرقابل پیشجنبه. شودساختی در زبان فارسی محسوب می

ساخت، بسامد باالی آن در زبان فارسی و زایایی نسبی این ساخت از جمله دالیلی 

-ساخت .سازندختی را در زبان فارسی آشکار میهستند که لزوم قائل شدن به چنین سا

، اضافه (مالکیت، اضافی و تخصیصی)ه سه طبقه اصلی شامل اضافه ملکی ب های اضافه

،که در میان انواع این ساخت، اضافه ملکی شوندمیتوصیفی و اضافه نسبی تقسیم 

با توجه به باال بودن بسامد این ساخت، . باالترین بسامد را به خود اختصاص داده است

در .کند، کامالْ قابل توجیه استچون مالکیت را منعکس میتری هماینکه مفهوم کلی

های های اضافه ملکی تعلق عنصری به عنصر دیگر نسبت داده شده، در ساختساخت

 ،های اضافه توصیفیاضافه نسبی اسم خاصی به عنصری نسبت داده شده و در ساخت

به عنوان معنای  «نسبت»بنابراین، مفهوم  .است فتی به عنصری نسبت داده شدهص

( تخصیص، توصیف و غیره)های اضافه تعیین شد و سایر مفاهیم ساختی در ساخت

 .بسطی از این مفهوم هستند
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