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نگاهی به کسره اضافه در ساخت ملکی زبان تالشی (گونه ریک) با رویکرد
شناختی
مسعود

پورنوروز1

چکیده
در این پژوهش نگاهی به مقوالت مربوط به کسره اضافه در زبانهای گيلکی و مازندرانی و سپس به بررسی
اضافه در زبان تالشی ریک (که تمرکز اصلی این پژوهش میباشد) پرداخته شده است .باتوجه به بررسیهای
انجام شده مشاهده شد که عنصر اضافه در زبان تالشی از نوع اضافه معکوس میباشد .در بخش دیگر مقاله
نيز به نقش شناختی این عنصر در زبان تالشی (در ساخت مضاف˗مضافاليه) اشاره شده است .عنصر اضافه
به نظر میرسد که در مفهومسازی ذهنی نقشی را ایفا میکند .در بحث نتيجهگيری که انجام شده ،نشان از
این دارد که در زبان تالشی هنگام تغيير این سازهها ،ساخت مدنظر نادستوری نمیشود و همين عامل امکان
تغيير نگرش در ذهن گویشور را ایجاد میکند .عنصر اضافه در زبانهای ایرانی (غربی) وجود دارد که نقش
ارتباط دهنده بين هسته اسمی و شناسههای آن را برعهده دارد .این عنصر پرکاربرد بنا به گفته بسياری از
زبانشناسان زایشی هيچگونه نقش معنایی در مفهومسازی ذهنی ندارد ،درحاليکه باتوجه به نظریه گشتالت،
تصویر و زمينه ،نشان دادهایم که با تغيير جای عناصر در سازههای ملکی که در آن عنصر اضافه بکار میرود
چگونه مفهومسازی در ذهن گویشور دچار تغيير میشود .و همچنين عنصر اضافه نقش تعيين کننده در
تشخيص سازهای که از نظر شناختی "تصویر" میباشد ،را دارد.

واژگان کلیدی : :کسره اضافه ،اضافه معکوس ،تالشی (گویش ریک) ،تصویر و زمينه
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مقدمه
تالشی از زبانهای ایرانی شمال غربی است که هم اکنون در حاشيه جنوب غربی دریای خزر ،عالوه بر گيالن،
در جمهوری آذربایجان تکلم میشود که لهجهها و گونههای متعددی دارد .از لهجههای زبان تالشی میتوان
به ماسولهای ،شفتی ،ماسالی ،خوشابری ،پره سری ،اسالمی ،ریکی ،کرگان رودی ،لوندویلی ،عنبرانی ،لنکرانی،
ماسالی و  ...اشاره کرد .همه این لهجهها ،در حقيقت در سه گروه عمده؛ یعنی تالشی شمالی ،مرکزی و جنوبی
جای میگيرند .نکتهای که قابل ذکر هست ،این است که طبق پژوهشهای ردهشناختی ،زبانهای قدیمیتر
هند و اروپایی از نوع هسته پایانی یا  OVبودهاند ،اما با گذر زمان و ایجاد تغييرات زبانی ،به زبانهای هسته
آغازین یا  VOمشابه شدهاند ،که با این تفاسير و پژوهشهای انجام شده روی گروه اسمی آن ،زبان تالشی از
زبانهای هسته پایانی یا  OVهست (رضایتی .)10 :1386،زبان تالشی دنباله یکی از گویشهای ایرانی شمال
غربی است که در ادوار گذشته در آذربایجان رواج داشته است .دوبيتیهایی که در منطقه اردبيل به دست
آمدهاند ،و به قرن ده/شانزدهم متعلق دارند به یکی از گویشها سروده شدهاند .تحليل این دوبيتیها (توسط
ب .و .ميلر) نشان داده است که گویش اردبيل در قرن دهم/شانزدهم دارای ویژگیهایی است که آن را به
تالشی کنونی بسيار نزدیک کرده (ارانسکی .)139-138 :1386،قبل از اینکه به مسائل مهم در این پژوهش
 110پرداخته شود ،ابتدا الزم است که تکليف را در مورد اینکه تالشی زبان است یا گویش یا لهجه ،روشن کنيم.
برای همين به یکی از مقاالت دبير مقدم ( ،)1387در این زمينه اشاره میکنيم .ایشان بعد از آوردن تحليلهای
متنوع از زبانشناسان ایرانی و خارجی به تحليل خود در این زمينه میپردازد .دبير مقدم ( ،)1387زبان،
گویش ،لهجه و گونه را به شکل زیر تعریف میکند :الف) زبان؛ دوگونه زبانی که سخنگویان آن دو فهم متقابل
ندارند ،زباناند .ب) گویش؛ دوگونه زبانی که سخنگویان آن دو فهم متقابل دارند اما در عين حال بين آن
دوگونه تفاوتهای آوایی ،واجی ،واژگانی و یا دستوری مشاهده میشود ،گویشهای یکزباناند .ج) لهجه؛
دوگونه زبانی که سخنگویان آن دو فهم متقابل دارند اما در عين حال بين آن دوگونه فقط تفاوتهای آوایی
(واجی) دیده میشود ،لهجههای یکزباناند .د) گونه؛ اصطالحی است خنثی ،که همچنان که در تعریف زبان،
گویش و لهجه مشاهده میکنيم ،میتوان آن را بعنوان اطالقی کلی بکار برد.
با تفاسيری که از مقاله دبير مقدم برداشت میشود ،تالشی را زبان میناميم .در این پژوهش به بررسی
ویژگیهای کسره اضافه در زبان تالشی موسوم به گویش ریک (که تمرکز اصلی پژوهش میباشد) با رویکردی
شناختی پرداخته شده است .کسره اضافه که یکی از عناصر فعال در زبان فارسی میباشد ،نقش یک رابط را
ميان هستههای اسمی ،صفتی و برخی از حروف اضافه و تعدادی از وابستههای پسين آنها ایفا میکند .معظمی
( ،)1385کسره اضافه را یک گروه حالت میداند ،برای مثال در عبارت :پسرِ خوب .واژه «پسر» از جایگاه بعد
از صفت ،یعنی بعد واژه «خوب» حرکت کرده و به جایگاه باالتر و قبل از کسره اضافه قرار گرفته تا از کسره
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اضافه حالت نحوی را دریافت کند .ضمير موصولی  hyaدر ایرانی باستان بهصورت  /i/در ایرانی ميانه در
نقش موصول و نشانه اضافه بکار رفته است که در نهایت این نشانه در فارسی دری به کسره اضافه تبدیل
شده است (استاجی و جهانگيری .)82-69 :1385،کسره اضافه واکه  /e/بدون استرسی است که بين اسم و
شناسه آن ) ،(N-e Modو همچنين بين شناسههای تکرار شونده که پشت هم قرار میگيرند (N-e Mod1-

) ،e Mod2- Mod3به جزء در آخرین شناسه نيز ظاهر میشود .ایشان در این مقاله درصدد بررسی واکه
اضافه با تأکيد بر ارتباط آمدن کسره و توالی کلمات ) ،(word orderدر گروه اسمی میباشد .بعد از مشاهده
حضور/غياب کسره اضافه در حرکت چرخهای گروه اسمی در زبان فارسی ،گروه اسمی هسته پایانی میباشد
( .)Kahnemuyipour,2014: 23باتوجه به توضيحات بيان شده ،سعی در بررسی این عنصر با رویکرد
شناختی در زبان تالشی داریم .یکی از جدیدترین مکاتب در زبانشناسی ،مسائل مربوط به زبانشناسی
شناختی میباشد .دبير مقدم ،نگرشهای زبانشناسی امروز را به سه دسته تقسيم میکند که عبارتاند از:
نگرشهای صورتگرا ،نقشگرا و شناختی .زبانشناسی شناختی برخالف نگرشهای دیگر که هرکدام یک
حوزه جدا را در بر میگيرند ،یک مجمع الجزایری که نظریات مختلف را در خود جای داده که در ارتباط با
هم هستند میباشد در واقع زبان یک قوه ذهنی غير حوزهای و وابسته به دیگر قوای ذهنی است
( .)Langacker,2008در زبانشناسی شناختی زبان را الگوهای اندیشه قلمداد میکنند که ویژگیهای ذهن
را منعکس میکند .بنابراین مطالعه زبان از این نگاه ،مطالعه الگوهای مفهومسازی است .با مطالعه زبان میتوان
به ماهيت و ساختار افکار و آرای ذهن انسان پی برد (راسخ مهند .)76 :1394،میتوان ریشههای این مکاتب
را در دهههای  1960و  1970یافت .کتابهای ليکاف ( )1987و النگاکر ( )1987دو اثری هستند که پایههای
مکاتب زبانشناسی شناختی در آن پیریزی شده است .رویکردهای متفاوتی در زمينه دستور شناختی وجود
دارد که از مهمترین آنها میتوان به کتاب دستور شناختی النگاکر ( )1986اشاره کرد .ایشان تلقی زبان را
بعنوان مولفه مستقل از سایر مولفههای شناختی مردود میداند و نحو را نيز بخشی مستقل از سایر بخشهای
زبان نمی داند .النگاکر دستور را در معنای محدود آن یعنی صرف و نحو ،بکار نمیبرد ،بلکه آن را در معنای
گسترده آن بعنوان دانش نظام زبان استفاده میکند .او دیدگاه حوزهای به زبان را که صورتگرایان به آن
معتقدند ،نمی پذیرد بلکه دستور شناختی دیدگاه نمادین به زبان دارد که در آن تمایزی ميان نحو و واژگان
وجود ندارد .در دیدگاه نمادین ،زبان فهرستی از ارتباط ميان صورت و معنی است که میتواند شامل تکواژ،
واژه و ساختارهای دستوری گردد .این واحدها که مجموعه نمادین را به وجود میآورند ویژگیهای آوایی،
معنایی و دستوری در یک صورت زبانیاند (همان .)78 ،مقولهبندی به گفته النگاکر ( ،)2008ظهور ویژگی
عمومی فه م بشر است که ریشه در تجربيات ما از جهان اطراف دارد .چهارچوب مقولهبندی شده در پسزمينه
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ذهن بشر حضور دارد در حاليکه هدف در پيشزمينه آگاهی میباشد که با تجربه آن از طریق مشاهده کسب
میشود .در همين راستا روانشناسی گشتالت که توسط یک گروهی از روانشناسان آلمانی در سال  1920به
جهت شناخت و توصيف چگونگی درک اطالعات بصری توسط انسانها و فرآیندهای مربوط به آن ایجاد
گردیده ،میتواند شایان توجه باشد .گشتالت به معناهای کل ،شکل و فرم ترجمه میشوند و براساس این
تئوری کل بزرگتر از مجموع اع ضاست این جمله به این معنا است که با وجود اینکه هر قسمت خاص دارای
معنای ویژه خود میباشد ساختار کل میتواند به آن معنای کامل ببخشد .این توضيح به این معناست که
ذهن ما بطور خود به خودی سعی دارد تا دادههای بصری را ساده کرده و بعنوان نتيجه معنای کل جایگزین
بخشهای مجزا دیده خواهد شد .در حاليکه بخشهای مجزا میتوانند در برگيرنده معانی کامال متفاوتی
باشند کل قادر است تا به یک معنای کامال جدیدی از معانی اجزا منحرف شود .اصولی و یا قوانينی که میتوان
از مکتب گشتالت استخراج نمود به صورت زیر میباشند :مجاورت 1،تشابه 2،تداوم یا

پيوستگی 3،بستار4،

تصویر – زمينه ،تقارن 5،سرنوشت مشترک 6،فراپوشانندگی 7،قانون موازات 8،منطقه مشترک 9،عنصر

متصل10.

از ميان این موارد تنها به توضيح تصویر – زمينه میپردازیم :این قانون براساس رابطه ميان شیء و فضای
مجاور آن بنا شده است که گاهی فضای مثبت و منفی نيز مینامند ،مثبت به شی اطالق شده و منفی به
112

فضای دربرگيرنده شی اطالق میشود .این اصل به زمينه عمق میدهد ،و بعنوان قاعده بنيادی در اکثر
طراحیها در نظر گرفته میشود .زمينه به بيش از شکل اشاره دارد و حتی نوشته بعنوان زمينه در نظر گرفته
میشود .زمينه – پسزمينه زمانی میتواند به صورت خالقانه مورد استفاده قرار بگيرد که زمينه و پس زمينه
همزمان هر دو اشکال قابل تميز باشند .اصل بنيادین ادراک بصری است که ما را در خواندن یک ساختار
تصویرپردازی شده یاری میرساند .خوانش یک زمينه باتوجه به تضاد ميانزمينه و پسزمينه است که ممکن
میشود .در یک تصویرپردازی ،آنچه قابل تشخيص است و بيشتر به آن پرداخته میشود تصویر ،و مابقی
زمينه نام دارد .به عبارتی دیگر آنچه توجه ما را بيشتر جلب میکند تصویر و غير از آن ،زمينه است .در این
مقاله در پس از تشخيص دادن نوع اضافه در زبان تالشی در پی این هستيم که آیا عنصر موردنظر دارای نقش
مفهومسازی در زبان تالشی میشود یا خير؟
1
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 -1مروری بر مطالعات انجام شده
لطفی ( ،)2014در مقالهای تحت عنوان «اضافه فارسی بعنوان نشانگر تصویر :تجزیه و تحليل یکپارچه» به
بررسی اضافه با رویکردی شناختی میپردازد .بنابه گفته لطفی در ساخت اضافه ترتيب عناصری مانند مقابل
را داریم " ،"X-e Yکه اگر این ترتيب را جابجا کنيم معنای عبارت تغيير پيدا خواهد کرد ،درحاليکه اضافه
به همان شکل باقی می ماند .پرسشی که ایشان در پی پاسخ آن میباشد این است که آیا عنصر اضافه /e/

هيچگونه نقش مفهومی بين مضاف و مضافٌ اليه دارد یا خير .با پژوهشی که ایشان در ساخت مضاف و
مضافٌاليه در زبان فارسی انجام داده است با تقسيم ساخت مزبور به ساختهای تغييرپذیر و تغييرناپذیر و
ذکر این نکته که با ایجاد جابجایی مفهوم از نظر تصویر-زمينه تغيير میکند ،تحليلهای خود را ارائه میدهد:
 -ساخت اضافه با سازههای تغییرناپذیر

 )1جز-کل:
 پلههای ساختمان (عدم امکان جابجایی سازهها؛ "پله" تصویر" ،ساختمان" زمينه)؛ )2عمل کننده – متغير:
 زوزه گرگ (عدم امکان جابجایی سازهها -عمل کننده نقش تصویر و متغير نقش زمينه را ایفا میکند).113

 -ساخت اضافه با سازههای تغییرپذیر

 )1ظرف-مظروف:
اتوبوسِ مسافران/مسافرانِ اتوبوس )2گروه-عضو:
گله گوسفندان /گوسفندانِ گلهبا جابجایی سازهها در مثال باال تمرکز بر روی تصویر و زمينه نيز تغيير میکند .باتوجه به تحليلهای شناختی
باال ،لطفی نتيجهگيری که میکند اینگونه است که در سازههای تغييرناپذیر سازه اول برجستهتر بوده و
هيچگاه امکان جابجایی این سازه وجود ندارد و دليل آن این است که سازه اول بیحرکت ،بیجان بوده و
هرگز نمیتواند نقش مالک ،کل ،مکان و متغير را ایفا کند اما در سازههای تغييرپذیر امکان جابجایی بين
سازههای مضاف و مضافاليه وجود دارد .ایشان اضافه را تکواژی که نشانگر "تصویر" میباشد ،ناميده است.
در مقالهای با عنوان «بررسی مقایسهای ساخت اضافه در زبان فارسی براساس الگوهای شناختی و
غيرشناختی» ،به نوشته محمودزاده و اسفندیاری ( )1391به بررسی گونه بنيادین ساخت اضافه و مشتقات
آن از دیدگاه شناختی و غيرشناختی پرداخته و برای توضيح بيشتر در حيطه استعاریسازی ساخت اضافه در
زبان فارسی از مطالعات در زمانی بهره گرفته است .در طی مطالعات در زمانی نتيجهای که حاصل شده این
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بوده که گونه بنيادین ساخت اضافه در زبان فارسی به لحاظ تاریخی از حالت اضافی در فارسی باستان مشتق
شده و سپس در فرآیند استعاریسازی ،ساختهای پيچيدهتر از آن منشعب شدهاند .محمودزاده و اسفندیاری،
در مورد فعل اینگونه بيان کردهاند که فعل در واژگان ذهنی ما حاوی عناصر معنایی از جمله کنشگر،
کنشپذیر ،هدف ،وسيله و غيره است .این ظرفيتها و نقشهای مشارکين در هر فعلی آن را در طبقه خاصی
از افعال (الزم ،متعدی و غيره) قرار میدهد .در مثالهای زیر اینگونه توضيح میدهند:
الف) علی به طرف خانه رفت.
ب) آنها اکبر را کشتند.

الف') رفتن ِ علی به خانه.
ب') کشتنِ اکبر توسط آنها.

ساخت اضافه موجود در مثالهای (الف') و (ب') متاثر از فرآیند نماسازی هستند .این ساخت حاوی سه عنصر
نماسازی شده میباشد :فعل ،کنشگر و رابطه بين آنها یعنی واکه (.)ِ-
در قسمت آخر مقاله خود به تحول در زمانی ساخت اضافه در زبان فارسی پرداختهاند (همان .)28 ،با بررسی-
های صورت گرفته از سمت ایشان این نتيجه حاصل شده که این ساخت در ابتدا از ساخت اضافه ملکی
سرچشمه گرفته چرا که زبان فارسی کهن در ابتدا حاوی همين ساخت بوده که برطبق فرآیند استعارهسازی
و روابط توارث به ساختهای مشابهی چون ساخت نسبی ،ساخت حاوی فعل با اقمار گوناگون و ساخت صفت
 114و موصوف گسترش یافته است.
رضویان و دیگران ( ،)1395در مقالهای تحت عنوان «ساخت اضافه در زبان فارسی از منظر دستور گلدبرگ»
سعی در بررسی ساخت اضافه با رویکردی شناختی از منظر دستور گلدبرگ داشتهاند .این کار پژوهشی
کماکان همان بررسیهایی را دنبال میکند که در مقاله محمودزاده و اسفندیاری ،بدان اشاره شد .تنها بخشی
که میتوان از آن سخن به ميان آورد ،این است که عموزاده و اسفندیاری ،انواع ساخت اضافه را نشات گرفته
از ساخت ملکی میدانند ،زیرا در فارسی کهن این زیرساخت حضور داشته است .دستور ساخت گلدبرگ را
اینگونه تعریف کردهاند:
دستور ساخت گلدبرگ 1،یکی از دستورهای شناختی است که ابزاری به دست میدهد که میتوان براساس
آن به تحليلی شناختی ساخت زبانی پرداخت .اصول کلی دستور ساخت گلدبرگ را اینگونه عنوان کردهاند:
الف) گویشوران براساس الگوهای صورت-معنایی 2،یعنی ساختها ،عبارت زبانی خود را میسازند .ب) عبارات
زبانی حاصل تاثيرات متقابل ساختها و مواد زبانی مانند واژههای شرکت کننده در آنها هستند .ج) ساختها
به شکل شبکههایی از الگوهای همپوشا 3،هستند که به واسطه مشخصات مشترکشان به یکدیگر مرتبط
1

Goldberg's Construction Grammar
Meaning - Form Patterns
3 Overlapping Patterns
2
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میشوند .طبق نتيجهگيری که در این پژوهش به عمل آمده ،ساخت اضافه باتوجه به اصول مطرح در دستور
ساخت ،ساختی در زبان فارسی محسوب میشود .جنبههای معنایی غيرقابل پيشبينی این ساخت ،بسامد
باالی آن در زبان فارسی و مزایای نسبی این ساخت از جمله دالیلی هستند که لزوم قائل شدن به چنين
ساختی را در زبان فارسی آشکار میسازد .ایشان ساخت اضافه در زبان فارسی را به سه طبقه اصلی ،اضافه
ملکی (مالکيت ،اضافی و تخصصی) ،اضافه توصيفی و اضافه نسبی تقسيم میکنند که در ميان این طبقهها
ساخت اضافه ملکی باالترین بسامد را دارد .در ادامه به توصيف مواردی در زمينه عنصر فعال اضافه پرداخته
شده است.

 -2کسره اضافه
عنصر اضافه در زبانهای فارسی نوین ،کوردی (سورانی ،کورمانجی ،زازاکی\دیميلی و هورامی\ گورانی) وجود
دارد .الگویه پایه برای این عنصر به شکل مقابل میباشد :هستههایی با مقوله ] [N+که به همراه یک متمم
یا شناسه قرار میگيرند ،عنصر اضافه واژه بست واژه اول بوده و بين آنها قرار میگيرد ).(Larsen, 2009
NP/AP/PP/nonfinite CP
NP
)NP (for some Qs
)NP (for some Ps

A. N - EZ
B. A - EZ
C. Q - EZ
D. P - EZ

الف) هسته اسمی به همراه متمم گروه اسمی یا شناسه:
)(N -EZ NP

دلِ سنگ.ب) هسته ی اسمی به همراه صفت اسنادی:
)(N - EZ AP

 اتاقِ بسيار کوچک.ج) ساخت اضافه به صورت تکرار شونده و بازگشتی ) ،(recursiveدر ترکيب با صفت اسنادی چندگانه رخ
میدهد:
)(N- EZ AP-EZ AP

کتابِ سبزِ جالب.د) کسره اضافه بين هسته صفتی و متمم گروه اسمی:
)(A-EZ NP

 -عاشقِ حسن.

115

مجله بينالمللی پژوهش ملل

International Journal of Nations Research

هـ) کسره اضافه بين سور و متمم گروه اسمی:
)(Q -EZ NP

 تما ِم این شرکتها.و) نکته قابل توجه در این قسمت این است که در زبان فارسی ،کسره اضافه به همراه بند موصولی زمان-
دار/کامل 1قرار نمیگيرد ،اما به همراه بند موصولی بیزمان/تحليلیافته2نمایان میشود:
)(N FRC

ی میبينه)
مردی که (عل ُ(بدون کسره اضافه)
)(N-EZ RRC

 این جوانِ (از سوئيس برگشته)(به همراه کسره اضافه)
ز) و در آخر ،کسره اضافه بين حرف اضافه و گروه اسمی حضور دارد:
)(P-EZ NP

 بينِ من و تو.116

 وسطِ اتاق.دورِ استخر.)(N-EZ P-EZ NP

 خونه کنارِ دریا.در آخر این بخش به خالصهای از گفتههای کهنموییپور ( )2014در مورد کسره اضافه میپردازیم:
الف) کسره اضافه به همراه شناسههای پساسمی 3،حضور مییابد ،اما هرگز با شناسههای پيشاسمی4بکار
نمیرود.
ب) کسره اضافه به همراه صفت ،ساخت ملکی ،شناسههای گروه حرف اضافهای 5،بندهای موصولی تحليل
یافته6و بندههای موصولی کامل7حضور مییابد.
ج) کسره اضافه با صفت عالی (که پيشاسمی باشند) بکار نمیرود.
1

Full/Finite Relative Clause
Reduced / Non Finite Relative Clause
3 Post-Nominal Modifiers
4 Pre-Nominal Modifiers
5 PP Modifiers
6 Reduced Relative Clauses
7 Full Relative Clauses
2

دوره چهارم ،شماره  ،38بهمن 1397

نگاهی به کسره اضافه در ساخت ملکی زبان تالشی (گونهریک) ...

د) کسره اضافه هرگز با اسم بینشانه1،یا صفت اسنادی2بکار نمیرود.
هـ) کسره اضافه به صورت تکرار شونده بکار میرود.

 -3اضافه معکوس
الگویی که برای عنصر اضافه در زبان فارسی ذکر شد ،معکوس آن را برای اضافه معکوس تعریف میکنيم .در
زبانهایی مانند گيلکی و مازندرانی و همچنين تالشی متممها و شناسهها مقدم بر هسته اسمی میباشند که
توسط یک اضافه (اضافه معکوس) که در بين آنها درج شده به هم مرتبط میشوند .این عنصر بعنوان واژه
بست در واژه اول متصل میشود .شاکله اضافه معکوس اینگونه است:
A. NP/AP/PP - REZ N
B. NP
- REZ A
C. NP
- REZ P

در ادامه به مثالهایی در مسير الگوی باال از گيلکی و گویش ساری مازندرانی از الرسن ( )2009میپردازیم.
الف) ابتدا مثالهای گيلکی
117

شناسهها و متممهای اسم:
A. bagh -e

gul-an

ها گل اضافه معکوس – باغ
)(NP-REZ N

باغِ گلها
gul

B. surx -e

گل اضافه معکوس  -سرخ
)(AP-REZ N

گلِ سرخ
C. xujir - e sabz-e kitaab

کتاب اضافه معکوس-سبز اضافه معکوس – خوب
)(AP-REZ AP-REZ N

کتابِ سبزِ خوب
D. daryaa-e kinaar-e xowne

Bare Noun
Predictive Adjective

1
2
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خونه اضافه معکوس-کنار اضافه معکوس-دریا
)(NP-REZ P-REZ N

خانه کنارِ دریا
متمم صفت:
D. Hasan-e aashiq

عاشق اضافه معکوس-حسن
)(NP-REZ A

عاشقِ حسن
متمم حرف اضافه:
F. istaxr-e dowri

اطراف اضافه معکوس-استخر
)(NP-REZ P

اطرافِ استخر
ب) مثالهایی از مازندرانی (گویش ساری)
متممهای اسم و شناسهها:
118

G. dar-e sar

باال اضافه معکوس-درخت
)(NP-REZ N

باالی درخت
hemsaye

xaxer-e

H. Farhad-e

همسایه اضافه معکوس-خواهر اضافه معکوس-فرهاد
)(NP-REZ NP-REZ N

همسایههای خواهرِ فرهاد
متمم صفت:
I. gat-e sere

خانه اضافه معکوس-بزرگ
)(AP-REZ N

خانه بزرگ
zena

sefid-ru-e

J. laqer-e

زن اضافه معکوس-سفيدرو اضافه معکوس-الغر
)(AP-REZ AP-REZ N

زنِ سفيدروی الغر
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متمم حرف اضافه:
ben

K. dar-e

زیر اضافه معکوس-درخت
)(NP-REZ P

زیرِ درخت

 -4اضافه معکوس در زبان تالشی (گونه ریک)
ساخت مضاف˗مضافالیه
زبان تالشی همانند گيلکی و مازندرانی در مقوله زبان های دارای اضافه معکوس قرار دارد .حال به بررسی و
توصيف این عنصر در ساختهای متفاوت در تالشی میپردازیم .نغزگوی کهن ،در مقالهای تحت عنوان «بيان
مالکيت در تالشی» با استفاده از چهارچوب ردهشناختی آیکوند1به شناسایی انواع ساختهای مالکيت در
تالشی پرداخته است .در این مقاله به بررسی ساختهای نام برده در سه گویش مرکزی ،جنوبی و شمالی
پرداخته شده است .طبق بررسیهای ایشان برای رمزگذاری «مالکيت اسمی» ،در تالشی چهار راهکار
همجواری ،نشانهگذاری مالک ،نشانهگذاری مملوک ،و در آخر نشانهگذاری مالک و مملوک استفاده شده است:
در گروههای اسمی ملکی ،مملوک هسته گروه و مالک وابسته است (نغزگوی کهن .)22 :1395،راهکارهای
مربوط به رمزگذاری مالکيت در گروه اسمی به شرح زیر میباشد:
 -1-4همجواری
در این قسمت هيچ نشانهای به مالک یا مملوک متصل نمیگردد و فقط تقدم جایگاهی مالک بر مملوک این
دو را متمایز میسازد.
درِ خانه - ka bar
رکابِ دوچرخه - dutʃarxa rikob
شيشهِ پنجره - penjara ʃiʃa
شيرِ گاو - ga ʃət
کليدِ دروازه - darvoza kilid
رنگ پارچه - portʃa rang
تخمِ هندوانه - hınduna duna
Aikhenvald

1
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مدیرِ مدرسه - madrasa modir
رنگِ دگمه - dogma rang

نکتهای که حائز اهميت است مختوم شدن مالک به واکه میباشد .فقط در این صورت این راهکار مورد استفاده
قرار میگيرد (همان.)8 ،
خليلی ( ،) 2016در پژوهشی به تغييرات آوایی در زبان تالشی پرداخته است که در آن به چند نوع حذف
واکه ) ،(deletion of the vowelاشاره میکند که عبارتند از :الف) حذف واکه از آخر ستاک وقتی که ستاک
نشانه جمع  -unمیگيرد .ب) حذف واکه از آخر ستاک وقتی که واکه آخر ستاک همانند واکه آغازین پسوند
باشد .ج) حذف نشانه ملکی وقتی که واکه مربوط به این نشانه بين مالک  -مملوک قرار بگيرد و همچنين
مالک به واکه ختم شود .موضوع مقاله حاضر حذف قسمت (ج) را شامل میشود.
 -2-4نشانهگذاری مالک
در این راهکار معموال مالک با وند تصریفی یا واژه بست نشاندار میشود .در تالشی مالک با حالت نمای
غيرفاعلی1نشاندار میشود .حالت نمای  - iبه مالک مفرد و حالت نمای  - unبه مالک جمع متصل میشود.
در برخی گونههای زبان تالشی از حالت نمای  - aبرای مالک استفاده میشود.
120

نيشِ زنبور gaz

- meʃ-i

کتابِ دانشجویان - daneʃj-un kitob
صابونِ حمام - hamom-i savon
پاالنِ خر palun

- xar-i

کنارِ ماشينها - maʃin-un palo
کيفِ سرباز - sarboz-i kif
گذرگا ِه اسبها - asb-un dayvar-da-vra
زغالِ آتش - otaʃ-i pasna
کارگر ِرستوران - restoran-i korgar

در گونه ریک زبان تالشی ایران ،بجای حالت نمای غيرفاعلی  -iاز نشانه  -aبرای سازه (صفت – موصوف)
استفاده میشود:
گلِ زرد

- zard-a vəl

دیوارِ صاف

- sof-a divor

Oblique

1

دوره چهارم ،شماره  ،38بهمن 1397

نگاهی به کسره اضافه در ساخت ملکی زبان تالشی (گونهریک) ...
دیوارِ بلند - beland-a diyar
ردِ پای بزرگ - yul-a ria
سيگارِ بد - hich-a sigar
مسجدِ سفيد - isbi-a matʃit

شيرِ داغ
خانه زیبا

- dogh-a ʃet

- ghashang-a ka

حرفِ تلخ

gaf

- tel-a

بطور خالصه میتوان گفت که در زبان تالشی گونه ریک در بين ساختهای «صفت-موصوف» و ساختهای
«مضاف اليه-مضاف» به ترتيب به دو شکل  -aو  -iاضافه معکوس نمایان میشود (سبزعليپور.)101 :1394،
در صورتيکه صفت و مضافاليه به واکه ختم شوند ،دیگر عنصر اضافه معکوس نخواهيم داشت (رحمتینژاد و
اردبيلی .) 61 :1396،همچنين عنصر اضافه معکوس در مقوله شمار با هسته اسمی مطابقت دارد یعنی حالت
نمای  - iبه مالک مفرد و حالت نمای  -unبه مالک جمع متصل میشود .به گفته نغزگوی کهن (،)1395
عالوه بر نشانهگذاری مالک با حالت نماها ،مالک میتواند به صورت ضمير ملکی نيز باشد .ضمایر ملکی شش
صورت مختلف دارند و قبل از مملوک قرار میگيرند و به صورت تکميلی ،شخص و شمار مالک را مشخص
میکنند .بجز سوم شخص جمع  tʃaunکه در آن نشانه غير فاعلی جمع  -unقابل شناسایی است:
کتابِ من - tʃemə kitob
خانه تو - eʃtə ka
پولهای او - tʃa pul-e
خانه ما - tʃama ka
خانه شما - ʃəma ka
خانه آنها - tʃaun ka

نکتهای که میتوان به آن اشاره کرد ،نبود عنصر اضافه معکوس در ضمایر ملکی تالشی میباشد.

 -5تحلیل شناختی از اضافه معکوس در زبان تالشی (گویش ریک)
تالمی رابطه زمينه و پسزمينه را برای تحليل عبارتهایی که روابط مکانی را بيان میکنند ،بکار گرفت .همه
روابط مکانی در زبان ،خواه حرکتی در آن باشد و خواه نباشد ،با تعيين موقعيت یک شیء (تصویر) نسبت به
چيزی دیگر (زمينه) بيان میشوند .مثالهای زیر این نکته را نشان میدهد.

121

مجله بينالمللی پژوهش ملل

International Journal of Nations Research

 دفتر (تصویر) بر روی ميز ( زمينه) است. حميد (تصویر) به شهر (زمينه) رفت. پول های (تصویر) او ميان قفسه (زمينه) و ميز (زمينه) قرار دارند. زهرا (تصویر) از تهران (زمينه) تا کرج (زمينه) رانندگی کرد.مثال سوم و چهارم نشان میدهد که یک تصویر ممکن است چند زمينه داشته باشد .رابطه تصویر و زمينه
معموالً نامتقارن است؛ بدین معنا که تصویر به زمينه و بالعکس تبدیل نمیشود ،ولی موارد استثنایی هم
نسبت به این نکته وجود دارد .بعنوان نمونه« ،نزدیک» رابطهای متقارن ميان تصویر و زمينه را نشان میدهد.
 ماشين نزدیک خانه است. خانه نزدیک ماشين است.در جمله ( ،)2دو عالمت پرسش گذاشتيم؛ زیرا با اینکه «نزدیک» رابطهای متقارن است ،ولی معموالً چنين
جملهای بکار نمیرود؛ زیرا خانه ویژگیهایی دارد که ما را ناگزیر میسازد آن را تصویر به حساب بياوریم.
بعنوان نمونه ،خانه نسبت به ماشين بزرگتر است؛ از اینرو ،باید در این موقعيت آن را تصویر به حساب
بياوریم.
122

تالمی ویژگیهای اشياء را که موجب میشوند آنها را شکل یا تصویر تعبير کنيم ،بر میشمارد .این ویژگیها
در جدول زیر آمدهاند:
تصویر

زمينه

موقعيت نامعلوم

موقعيت معلوم

کوچکتر

بزرگتر

تغيير پذیرتر

ثابتتر

سادهتر از نظر ساختاری

پيچيدهتر از نظر ساختاری

برجستهتر

پسزمينهای

متاخر در آگاهی

مقدم در آگاهی

البته توجه به این نکته ضروری است که ممکن است یک چيز در بافتی خاص بعنوان تصویر و در بافتی دیگر
بعنوان زمينه عمل کند؛ بنابراین ،تصویر یا زمينه بودن یک چيز ،نسبی و وابسته به بافت موردنظر است .مثال
زیر این نکته را نشان میدهد:
 تاب (تصویر) بر روی ميز (زمينه) است. ميز (تصویر) بر روی فرش (زمينه) قرار دارد ).(Talmy, 1978 -اضافه معکوس بعنوان نشانه "تصویر".

دوره چهارم ،شماره  ،38بهمن 1397

نگاهی به کسره اضافه در ساخت ملکی زبان تالشی (گونهریک) ...

طبق توضيحاتی که لطفی ( )2014در مقاله خود در مورد اضافه در زبان فارسی ارائه داده است اینگونه
میتوان برداشت کرد که به نظر ایشان در ساخت مضاف ˗مضافاليه در زبان فارسی میتوان جای آنها را تغيير
داد که این عمل باعث تغيير در برداشت ما از تصویر ˗ زمينه شده که نگرش گوینده به تصویر را تغيير میدهد
که وقوع این اتفاق در زبان انگليسی امکان ندارد .در واقع طبق گفتههای ایشان باید گفت:
˗ ساخت اضافه در فارسی( ›Y,X‹ ← X˗e Y ← :امکان جابجایی وجود دارد) ← که به تغيير فهم ما از
زمينه میشود.
لطفی ( )2014در ادامه کار خود را با دو جدول به شکلهای زیر ادامه میدهد .ایشان دو سته از ساختهای
اضافه تغييرپذیر و تغييرناپذیر را بيان میکند که در ادامه به آنها پرداخته شده است (طبقهبندی که در دو
جدول زیر اتفاق افتاده برپایه مضاف˗ مضافاليه میباشد) .حال با توضيحات باال به نقش عنصر اضافه معکوس
پرداخته خواهد شد .باتوجه به مثالهایی که در هشت طبقه دستهبندی شدهاند باتوجه به مسئله تصویر و
زمينه با رویکردی شناختی میپردازیم تا به اهميت مفهومسازی این عنصر در زبان تالشی پی ببریم .باتوجه
به تصویر ˗ زمينه می توان گفت که انسان گاهی قسمتی از تصویری را مورد توجه قرار میدهد که بيشتر از
باقی قسمتها در ذهناش برجسته میشود .توجه اشخاص در برجستهسازی متفاوت عمل کرده و درکهای
متفاوت را به وجود میآورد .آن قسمتی که بيشتر و سریعتر در ذهن مفهومسازی میشود را تصویر و باقی
قسمتها که به برجسته شدن آن قسمت کمک کردهاند را زمينه گویند .حال باید ببينيم تحليل لطفی از
جابجایی مضاف˗ مضافاليه همان کارایی را در زبان تالشی هم دارد یا خير؟

123

مجله بينالمللی پژوهش ملل

International Journal of Nations Research

جدول  )1ساخت عنصر اضافه با سازههای تغييرناپذیر
عمل کننده˗ متغير

فاعل˗ مکان

)(functor˗variable

)(actor˗location

زوزه گرگ

مدی ِر مدرسه

پولِ پدر

zoze˗EZ gorg

modir˗EZ madrese

pul˗EZ pedar

kelaj˗EZ Mashin

تالشی (گویش ریک):

تالشی (گونه ریک):

تالشی(گونه ریک):

تالشی (گونه ریک):

wɑrg˗¡ zozɑ
gorg˗REZ zoze

madrasa mudir

dɑdɑ pul

mashin˗REZ kəloj

توضيح:

توضيح:

توضيح:

عدم امکان جابجایی سازه-

(چون واژه ی اول به واکه ختم

عدم امکان جابجایی

ها˗ فاعل که قدرت تحرک

شده دیگر اضافه معکوس نمود

سازهها˗پی بردن به

دارد و کوچکتر است بعنوان

ندارد) .عدم امکان جابجایی

تصویر و زمينه از طریق

تصویر "مدیر" ،و مکان که

سازهها˗ تصویر مملوک "کتاب"

فهم زمينهای که جز

ثابت بوده و تحرک ندارد

و زمينه مالک "پدر".

همان تصویر یا figure

توضيح:
عدم امکان جابجایی سازه-
ها˗عمل کننده یا functor

که همانند فعل میباشد
"زوزه کشيدن" اما اسم-
سازی اتفاق افتاده و به اسم

زمينه "مدرسه" ،میباشد.

تبدیل شده که نقش تصویر
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مملوک˗ مالک
)(possessed˗possessor

جزء˗ کل
)(part˗whole

کالچ ِ ماشين

بوده و کل زمينه یا همان
 groundمیباشد.

را دارد و متغير که واژه
"گرگ" میباشد همان نقش
زمينه را دارد.

جزء˗کل :قسمتها در هم رفته و تو در تو میباشند که جزء را بعنوان تصویر و کل را بعنوان زمينه دریافت
میکنيم .مملوک˗ مالک :شخص (الف) مالک (ب) است اگر (الف) حق عامليت بالقوه در استفاده از (ب) را
داشته باشد و اینکه قدرت اجازه دادن به دیگران در استفاده از (ب) را داشته باشد .مالک غير وابسته و دارای
احساس است .ولی مملوک وابسته که میتواند دارای احساس باشد یا نباشد .باتوجه به این موارد مالک زمينه
و مملوک بعنوان تصویر دریافت میشود.
فاعل˗ مکان :فاعل دارای احساس بوده ،تحرک دارد و عملی انجام میدهد .اما مکان احساس ندارد و به
جایگاهی گفته میشود که فاعل عملی را در آن انجام میدهد .فاعل بعنوان تصویر و مکان بعنوان زمينه
دریافت میشود .عمل کننده˗ متغير :رابطهای که بين این دو برقرار است شبيه به رابطه بين محمول˗ موضوع
میباشد .محمول یک فعل می باشد که باید با یک موضوع ترکيب شود تا یک عبارت نحوی را تشکيل دهد.
در مثال "گرگ زوزه میکشد" محمول تک ظرفيتی زوزه بيانگر عمل زوزه کشيدن است و گرگ هم موضوعی
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هست که آن عمل به آن نياز دارد .هرچند که هم مضاف و هم مضافاليه هر دو اسم بوده و نمیتوانند یک
عبارت را تشکيل دهند .عمل کننده بعنوان تصویر و متغير بعنوان زمينه درک میشود.
جدول  )2ساخت عنصر اضافه با سازههای تغييرپذیر
راس˗تنه

گروه˗عضو

توليد کننده˗توليد شونده

ظرف˗مظروف

)(head˗body

)(group˗member

)(producer˗product

)(container˗content

˗ چوپان گله

˗ گله گوسفندان

˗ نویسنده کتاب

˗ اتوبوس مسافران

chopan˗EZ galle

galle˗EZ gusfandan

nevisande˗EZ ketab

otobos˗EZ mosaferan

"چوپان" تصویر" ،گله"

"گله" تصویر" ،گوسفندان"

"نویسنده" تصویر و "کتاب"

در این مثال "اتوبوس" تصویر

زمينه.

زمينه.

زمينه.

است و محور توجه میباشد و

تالشی (گونه ریک):

تالشی (گونه ریک):

تالشی (گونه ریک):

"مسافران" که در زمينه قرار

rama gale˗un

pass˗un rama

Kitob˗i nevisanda

"گله" تصویر" ،چوپان"

"گوسفندان" تصویر" ،گله"

"کتاب" تصویر و "نویسنده"

زمينه.

زمينه.

زمينه.

˗گله چوپان

˗گوسفندان گله

galle˗REZ chopan

gosfandan˗REZ galle

"گله" تصویر" ،چوپان"

ketab˗REZ nevisande

زمينه.

زمينه.

"کتاب" تصویر و "نویسنده"

تالشی (گونه ریک):

تالشی (گونه ریک):

زمينه.

gale˗un˗¡ rama

"چوپان"تصویر" ،گله"
زمينه.

"گله" تصویر" ،گوسفندان"
زمينه.
(به علت ختم شدن گله
 ramaبه واکه ،عنصر اضافه
معکوس نمود آوایی ندارد).

دوم قرار میگيرد.
mosaferan˗EZ otobos

در مثال بال جای تصویر و

"گوسفندان" تصویر" ،گله"

rama pass˗ɘ
galle˗REZ gosfandan

دارد از نظر توجه در طبقه

˗کتاب نویسنده

زمينه متفاوت شد.
تالشی (گونه ریک):
mosɑfer˗un otobos
mosaferan˗REZ otobos

در زبان تالشی ساخت
تالشی(گونه ریک):
Nevisanda kitob

"مضاف اليه˗مضاف" داریم
که اگر جای مضاف اليه و

"نویسنده" تصویر و "کتاب"

مضاف را تغيير دهيم عنصر

زمينه.

اضافه معکوس نمایان می-
شود:
"مسافران" تصویر.
"اتوبوس" زمينه.
˗ مسافران اتوبوس
در این قسمت محور توجه
متفاوت میشود.
تالشی (گونه ریک):
otobos˗¡ mosɑfer˗ɘ
buss˗REZ passengers
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جایگاه زمينه و پسزمينه
متفاوت شده است.
جایگاه ظرف و مظروف در
تالشی از جایگاه آن در فارسی
متفاوت است.

ظرف  -مظروف ،توليد کننده˗ توليد شونده ،گروه ˗ عضو و رأس˗ تنه را اگر بخواهيم بگوئيم که کدام یک
تصویر و کدام یک زمينه است بستگی به زاویه دیدی دارد که گوینده به هنگام حرف زدن بر میگزیند .برای
مثال وقتی میگوئيم" :آب ليوان" واژه آب بعنوان تصویر و ليوان بعنوان زمينه درک میشود .اما وقتی
میگوئيم" ،ليوان آب" زاویه دید ما نسبت به تصویر و زمينه تغيير کرده است و ليوان که محور توجه میباشد
بعنوان تصویر و آب بعنوان زمينه درک میشود .باتوجه به جدولهای باال میتوان نتيجهگيری کرد که عنصر
اضافه نه تنها نقش های نحوی متفاوت دارد بلکه از زاویه دید زبانشناسی شناختی میتوان گفت مفهوم-
سازیهای متفاوت در ذهن گویشور ایجاد میکند.
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نتیجهگیری
در این پژوهش نگاهی به مقوالت مربوط به کسره اضافه در زبانهای گيلکی و مازندرانی و سپس به بررسی
اضافه در زبان تالشی ریک (که تمرکز اصلی این پژوهش میباشد) پرداخته شده است .بر همين مبنا مروری
کوتاه بر کسره اضافه و انواع آن شد .سپس به اضافه معکوس در زبانهای دارای آن عنصر پرداخته شد تا برای
درک بهتر عنصر اضافه (اضافه معکوس) در تالشی کمک حال مناسبی باشد .در بحث نتيجهگيری به این امر
پرداخته شد که در زبان تالشی هنگام تغيير این سازهها ،ساخت مدنظر نادستوری نمیشود و همين عامل
امکان تغيير نگرش در ذهن گویشور را ایجاد میکند .عنصر اضافه در زبانهای ایرانی (غربی) وجود دارد که
نقش ارتباط دهنده بين هسته اسمی و شناسههای آن را برعهده دارد.

این عنصر پرکاربرد بنا به گفته بسياری از زبانشناسان زایشی هيچگونه نقش معنایی در مفهومسازی ذهنی
ندارد ،همانطور که مشاهده شد در زبان تالشی که مثالهای آن از گونه ریک برگزیده شده بودند ،عنصر اضافه
معکوس به همراه ضمایر ملکی و همچنين در سازههای مضافاليه و مضاف که به واکه ختم میشدند ،حضور
نداشتند .عنصر اضافه معکوس را میتوان در زمينههای مختلف نحوی و شناختی بررسی کرد .همانطور که
ذکر آن رفت ،باتوجه به نظریه گشتالت ،عنصر اضافه در زبان میتواند زاویه دید گویشور به واژه موردنظر را
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تحت تاثير قرار دهد .از آنجائيکه این عنصر بسيار فعال میباشد نيازمند بررسیهای فراوان است تا به نقشهای
این عنصر هم از نظر نحوی و هم از نظر شناختی در زبان تالشی و همچنين دیگر زبانهای ایرانی دست یافت.
باتوجه به مطالب مذکور می توان اینگونه نتيجهگيری نمود که عنصر اضافه نه تنها نقشهای نحوی متفاوت
دارد بلکه از زاویه دید زبانشناسی شناختی میتوان گفت مفهومسازیهای متفاوت در ذهن گویشور ایجاد
میکند..
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