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چکیده

در فرایند دستوریشدگی ،گاه ممکن است یک مقولة واژگانی عالوه برر

نقش دستوری جدیدی که به دست میآورد ،کاربرد و نقش اولیة خود را

به عنوان یک مقولرة واژگرانی برهطرور هر زمران فظر کنرد .تعردادی از

پساضرافههرا در ترکری آرربایارانی وجرود دارنرد کره عرالوه برر نقرش
دستوری پساضافه به عنوان مقولههای واژگرانی ماننرد اسر و فرظت نیر

کاربرد دارند .بر این مبنا ،فرض پژوهش فاضر بر ایرن اسرت کره سراخت

ایررن گررروه از پررساضررافههررا در ترکرری آرربایاررانی ،نتیاررة فراینررد
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دستوریشدگی مقوالت واژگرانی اسرت .در مقالرة فاضرر ،ایرن گرروه از

پساضافهها که از پیکرة زبان ترکری آرربایارانی اسرتررا شردهانرد ،در

قالب افول پنجگانة هاپر مورد بررسی قرار گرفتهاند .با ارائرة سریر تورول

تدریای برخی از واژهرا و همننرین افرول دسرتوریشردگی ،نشران داده

شدهاست که این گروه از پساضافهها در نتیاة دسرتوریشردگی از سرایر

مقوالت زبانی مانند اس و فظت به وجود آمردهانرد .هرر ننرد در برخری

موارد ،این پساضافهها نقش اولیة واژگانی خود را به طور کامل از دست
دادهاند ،اما برخی دیگر عالوه بر کسب نقش جدید به عنوان پساضافهها،

کاربرد واژگانی افلی خود را همننان فظ کردهاند .بنابراین ،در بررسی

این پساضافهها افول واگرایی و مقولهزدایی قابلِ شناسایی است.

واژههای کلیدی :پساضافه ،دستوریشدگی ،واگرایی ،مقولهزدایی.

 .1مقدمه

عنافر دستوری نی همنون سایر عنافر زبانی دنار تغییرر و دگرگرونی مریشروند .در طری

این تغییرات ،گاهی در زبانهای مرتلر

مشراهده مریشرود عنصرری کره متعلر بره فروزة

واژگانی بوده ،نقش دستوری را برعهده گرفتهاست .از این رهیافت ،میتوان به مظهرومی بره

نام «دستوریشدگی »1دست یافت .فرایندی که به وسیلة آن مقوالت واژگرانی و سراختهرا

در برخی بافتهای خاص زبانی نقش دستوری بر عهده داشرته و بعرد از دسرتوری شردن بره
ایااد نقشهای جدید دستوری مریپردازنرد ( .)Hopper & Traugott, 2003, p. xvیکری
از موارد پرکاربردِ دستوریشردگی در زبرانهرای مرتلر

سراختهشردنِ فررو

مقولرههرای واژگرانی اسرت .نامسرکی ( )Chomsky, 1970و جکنردا

 )1973فرو

برابرنهاد «فر

اضرافه 2از

( Jackendoff,

اضافه را ج ء مقروالت واژگرانی مریداننرد .در پرژوهشهرای پیشرین ،رائرو
grammaticlization
adposition

1
2

اضافه» را بهمثابه افطالفی پوششی در نظر میگیری کره بره دو فرورت پریشاضرافه و پرساضرافه در

زبانها تظاهر مییابد .بر اساس ردهشناسی زبانها ،زبانهای جهان بر اساس اینکه ترتیب فر

«اضافه -اس » را نگونره

بازنمایی مینمایند ،به دو دستهی عمده طبقهبندی میشروند )1 :زبرانهرای پریشاضرافهای نظیرر فارسری و انگلیسری)2 ،
زبانهای پساضافهای نظیر ترکی و ژاپنی.
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( ،)Rauh, 1993فان ریم دیک ( )Van Riemsdijk, 1990 & 1998و روریک ( Rooryck,

 )1996با بررسی زبانهای مرتل  ،فرو

اضافه را بره دو دسرتة واژگرانی و نقشری تقسری

کردهاند .به نظر میرسد ایرن اخرتال نظرهرا دربرارة واژگرانی یرا دسرتوری (نقشری) برودن
فرو

اضافه ،خود نشانی از نقش دستوریشدگی در ایااد و ساختهشدن این مقولة زبرانی

باشد .نرا که در دستوریشدگی ،فورتهای زبانی به طور ناگهانی از یک مقوله به مقولره

دیگر زبانی منتقل نمیشروند ،بلکره مرفلرههرای موردودِ انتقرالی را پشرت سرر مریگذارنرد

( .)Hopper & Traugott, 2003, p. 6بسیاری از فرو

اضافه ممکن اسرت در مرفلرهای

از دستوریشدگی قرار داشته باشند که طبقهبندی آنها زیر عنوان واژگانی یا نقشری دشروار
باشد .زمانیکه یک فورت واژگانی دنار دستوریشدگی شود ،فرورت افرلی واژگرانی

ممکن است به عنوان یک عنصر خودمرتار براقی بمانرد و بره عنروان یرک عنصرر واژگرانی

دنار تغییر شود (.)Naghzgooye Kohan, 2010 a, p. 153

1

ترکی آرربایاانی که در ردهبندی زبانها ،زبانی پرساضرافه ای تلقری مریشرود ،دارای

پساضافههایی است که عالوه بر دارا بودن نقش دستوری ،به عنوان عنصری واژگانی ماننرد
اس یا فظت نی کاربرد دارند .با توجه بره مظهروم دسرتوریشردگی و افرول مطرر در آن

میتوان این فرضیه را مطر ساخت که این گروه از پساضافهها در نتیاة دسرتوریشردگی
به وجود آمدهاند .بنابراین ،هد

پژوهش فاضر ،عرالوه برر توفری

ایرن دسرته از پرس-

اضافهها ،بررسی درستی فرضیة باال با استظاده از افول دستوریشدگی هاپر است .در همرین

راستا ،به منظور گردآوری دادهها ،از روش میدانی-کتابرانهای بهرره گرفتره شردهاسرت؛ بره
این ترتیب که با انتراب متنهای مکتوب معافر ،از میان آثار منتشرشرده 2پیکررهای فرراه

شد و در این پیکره به بررسی  100جمله کره دربردارنردة پرساضرافه بودنرد ،پرداختره شرد.
سپس با استظاده از افولِ هاپر ،مواردی که نمونرهای از دسرتوریشردگی بودنرد ،بررسری و

تولیل شدند .به طور کلی ،در این مقاله به فورت موردی به نگونگی شناسایی و تا یره و

تولیل هشت مورد از انواع دستوریشدگی موجود در پیکرة زبانی پرداخته خواهد شد.

این مقاله از نهار زیربرش تشکیل شدهاست :عالوه بر این برش ،در زیربرش دوم به

 2مشرصات این آثار در زیر دادهها آورده شدهاست.

postposition

1
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نارنوب نظری مورد نظر پرداخته خواهرد شرد؛ در ایرن بررش ،عرالوه برر معرفری مظهروم
دستوریشدگی ،افول هاپر که قرار است در قالب آن دادههای این پژوهش مرورد بررسری
قرار گیرد ،ارائه خواهد شد .برش سوم ،به مقولره فرر

اضرافه و بره ویرژه ،پرساضرافه در

ترکی آرربایاانی میپردازد .برش نهارم ،به تولیل دادههای گرردآوری شرده اختصراص
دارد و در برش پنا نتیاة بهدستآمده از پژوهش ارائه خواهد شد.

 .2چارچوب نظری
همانطور که در مقدمه اشاره شد ،انگاره نظری این پژوهش ،مبتنری برر دسرتوریشردگی از

دیدگاه هاپر است .بر این مبنا ،در این برش پس از معرفی مظهوم دسرتوریشردگی بره بیران
افول هاپر در دستوریشدگی میپردازی  .در برش تولیرل دادههرا ،برا بهررهگیرری از ایرن

افول ،به بررسی روند دستوریشدگی در پساضافههای زبان ترکی میپردازی .

 .1 .2دستوریشدگی
دستوریشدگی فرایندی است که به موجب آن یک جر ء زبرانی ،خافریت دسرتوری پیردا

میکند یا دستوریتر میشود ( .)Kuryłowicz, 1965, p. 52برای نمونه ،مریتروان بره واژه

 willدر زبان انگلیسی اشاره کرد که در افل یک واژة مستقل به معنای «راغب بودن و میرل

داشتن» بودهاست .در انگلیسی نوین ،این واژه در اثر دستوریشدگی به عنوان فعرل کمکری
در ساخت فعلی زمان آینده به کار میرود:
میل داشتن

Call it what you will

فعل کمکی

I will call you

)1. a
)b

فرایند دستوریشدگی میتواند گاه در اثرِ نیازِ یک زبان به یک وافدِ دسرتوری جدیرد

ایااد شده و یا برای اناام نقشی ه ارزش برا نقرشِ یرک وافردِ دسرتوریِ موجرود در زبران
شکل بگیرد .بنابراین ،از طری مطالعة این فرایند در زبانها ،میتوان برا سریر تغییرر و تورول

دستوری آنها و نگونگی شکلگیری مقولههای دستوری جدید آشنا شد.
بر اساس شواهد فراوانی که از زبانهای مرتل

به دست آمردهاسرت ،دسرتوریشردگی

طی مرافلی با ترتیب مشرصی اناام میپرذیرد .ایرن مرفلرههرا را مریتروان در قالرب یرک
پیوستارمرفلهای 1نمایش داد (:)Hopper & Traugott, 2003, p. 7

cline

1
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پیوستار  .1ج ء واژگانی آزاد> واژة نقشی> واژهبست> وند تصریظی

براساس این پیوستار ،ابتردا یرک جر ء واژگرانی نقرش دسرتوری مریگیررد و سرپس بره

واژهبست و بعد از آن به وند تصریظی تبدیل میشود .البته الزم به اشراره اسرت تغییرر زبرانی
میتواند در هر مرفلهای متوق

شود و به پایان نرسد .این سیر توولی از یک سرری افرولِ

معتبرِ زبانگذر و فتی جهانیهای زبرانی پیرروی مریکنرد کره مریتروان آنهرا را بره وسریلة

جهانیهای شناختیِ بشر شر داد .نظریة دستوریشردگی ابر اری را ارائره مریدهرد کره بره
وسرریلة آن مرریترروان برره ارتبررام بررین م لظررههررای دسررتوری متظرراوت و نگررونگی پیرردایش

نندمعنایی نظاممند پی برد .برخی پژوهشهای زبرانگرذر و تراریری سربب برروز قواعردی

شدهاند که قابلیت آن را دارند که به عنوان نمونرههرایی از دسرتوریشردگی در نظرر گرفتره
شوند (.)Hopper, 1991, p. 19

هاپر ( )Hopper, 1991بهرهگیرری از تعمری هرای زبرانگرذر ،بررای پرژوهش در زمینرة

دستوریشدگی و بهویژه درموردِ زبرانهرایی کره دادههرای تراریری مسرتقیمی از آنهرا در

دسترس نیسرت؛ را یرک تکنیرک کراربردی دانسرتهاسرت .نغ گرویکهرن ( Naghzgooye

 )Kohan, 2010, p 152-154به نقل از هاپر ( )Hopper, 1991, p. 22افول پرنجگانرهای

را معرفی مینماید که موارد زیر را شامل میشوند:

یکم) الیهبندی :1بره طرور پیوسرته درون یرک فیطرة وسری نقشری ،الیرههرای نقشری

جدیدی ظاهر میشوند .با این اتظاق ،الیههای قدیمی ضرورتاً از بین نمیروند ،بلکه ممکرن
است باقی مانده و با الیههای جدیدتر ،ه زیستی داشرته باشرند .بررای نمونره ،در انگلیسری

شیوة قدیمی ،ساختِ زمانِ گذشته با تغییر در واکرههرای سرتا

) (sing – sangفرورت

میگرفت .در فال فاضر ،باقیماندههای این ساخت قدیمی در کنار شیوة جدید سراخت
گذشته ) (walk – walkedه زیستی دارند.

دوم) واگرایییی :2وقترری یررک فررورت واژگررانی دنررار دسررتوریشرردگی شررده و برره

واژهبست یا وند تبدیل گردد ،فورت افلی واژگانی ممکن اسرت بره عنروان یرک عنصرر

خودایستا باقی بماند و به عنوان یک عنصر نقشی دنرار تغییرر شرود .ماننرد فعرل «داشرتن» و
«خواستن» در زبان فارسی که به سبب فرآینرد دسرتوریشردگی در برخری از کاربردهرای
layering
divergence

1
2
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خود به فورت فعل کمکی درآمدهاند .با این فال ،فرورتهرای اولیرة ایرن دو فعرل برا

همان معنای اولیه در کنار فورتهای دستوریشده کاربرد دارد.

سوم) خاصشدگی :1در درون یک فیطه نقشی ،ممکن است فورتهرای مرتلظری

با ماهیت معنایی یکسان در یک سطح وجود داشته باشند .زمرانی کره دسرتوریشردگی ر

میدهد ،انتراب فورتهای مرتل

مودودتر میشرود .هرر قردر کره شرمار فرورتهرای

انترابشده کمتر شود ،به همان اندازه معنای دستوری که آنها به عهرده مریگیرنرد ،بیشرتر

میشود .برای نمونه ،در زبان فارسی فعل مرکّب از ترکیب اس  ،فظت ،قید یا فتی پریش

اضافه 2و فعلی کره از معنرای افرلی و قاموسری اولیره تهری شردهاسرت( ،همکررد) سراخته

میشود .ج ء دستوری شده (یعنی همکرد) فقط با ج ء غیرفعلی خافی بره کرار مریرود؛
برای نمونه ،فعل «زدن» تنها با اسامی معینی بره کرار مریرود ،ماننرد «کترک زدن»« ،کلرک

زدن»« ،قدم زدن»؛ اما با همة اسامی نمیتوان آن را به کار برد* :تالش زدن * ،ناات زدن.

چهارم) ثبات : 3زمانیکه فورتی دنار دستوریشدگی میشود و نقرش واژگرانی آن

به نقش دستوری بدل میشود ،بعضی از ویژگیهای معنای واژگانی خود را فظ میکند و

پیشینة واژگانی آن ممکن است به فورت موردود در توزیر دسرتوری آن مرنعکس شرود.
برای نمونه ،در زبان انگلیسی هنوز در فعل کمکی  willکه نشانة آینده است ،معنای «تمایرل

یا قصد» بر جای ماندهاست .این معنا مربوم به کاربرد اولیة آن در فعرل قاموسری  willanدر
انگلیسی کهن است.

پنجم) مقولهزدایی :4فورتهایی که دنار دستوریشدگی میشوند ،گرایش دارند

که ویژگیهای مقولههای کامل فعرل و اسر را از دسرت دهنرد و ویژگریهرای مقولرههرای
ثانوی همنون فظت ،فر

تعری

و فر

اضافه را بر عهده گیرند .مانند فعرل «گررفتن»

در فارسی جدید که در افل متعلر بره مقولرة افرلی اسرت ( -2الر ) .هرر ننرد برا طری

دستوریشدگی در بعضی از کاربردهرای خرود در قررون اولیرة هارری بره فرورت فعرل

کمکری درآمردهاسرت .در ایرن زمینره ،نغ گرویکهرن ( )Naghzgooye Kohan, 2010بره
1

specialization
preposition
3
persistence
4
decategorization
2
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جملهای از نظامی عروضری اشراره مریکنرد کره در نمونرة ( -2ب) آمرده و نمایرانگر نمرود
آغازین 1است:

آنها دونرخه را از ما گرفتند.

 .2ال )

نارنج آوردن گرفتند.

ب)

 .3مقولة حرف اضافه
مقولة فر اضافه مقولهای نالشبرانگی در زبان است که تا اندازة بسیاری ماهیتی دوگانره
دارد .این مقوله از سرویی شربیهِ مقروالت واژگرانی تمرامعیرار اسرت و از سروی دیگرر شربیهِ
مقوالت غیرواژگانی (نقشی) است .فر

زبانها مانند فارسی و انگلیسی فر

اضافه در همة زبانها وجرود نردارد .در بعضری از

اضافه از نوع پیشاضافه است ،بردین معنرا کره فرر

اضافه پیش از متم خود واق میشود .در فالی کره در زبرانهرایی از قبیرل ترکری و ژاپنری
فرو

اضافه از نوع پساضافه هستند ،نرا که پس از مرتم ظراهر مریشروند .در بعضری از

زبانهایی که فر

اضافه ندارنرد ،بره جرای ایرن مقولره از برخری نشرانههرای فررفی ماننرد
2

فالتنماها استظاده میشود  .بر خرال

آننره اغلرب دسرتوریان ارائره مریدهنرد ،فررو

اضافه طبقة بستهای از عنافر زبانی نیست ( .)Saint- Dizier, 2006, p. 2در زبانهرایی کره
میتوانند فر

اضافه داشته باشرند ،تعرداد فرر

اضرافهای کره از یرک واژه سراخته شرده

باشند ،معموالً بین  40تا  120مورد اسرت (همران) .عرالوه برر ایرن دسرته از فررو

اضرافه،

موارد زیادی از ترکیبهای پیشاضافهای 3نی وجود دارد .ترکیب پریشاضرافهای ،در واقر

ساختی است که کل آن ،نقشِ فر

اضافه را نشان میدهد (مانند.)on the left of :

inchoative

1

 2با توجه به این که برخی پسوندهای فالتنما در زبان ترکی فافل تبدیل پساضافهها به پسوند است رکر نکترهای در

ایناا ضروری مینماید .فالت نووی اس در ترکی آرربایاانی معموالً به کمک پسوندهای فالتنما ظراهر مریشرود.
بدین فورت که به دنبال شکل ساده اس پسروندهای  -nn ،-dn ،-d ،- ،- ،-بره ترتیرب فالرت فراعلی،

مظعولی ،مظعول بهای ،مظعول دری ،مظعول ازی و اضافی را بازنمایی میکنند .در برخی موارد نظیر فالرت مظعرول برایی
که در گذشته با فالتنمای  –inنشان داده میشد امروزه به کمک پساضافه  -ilنشان داده میشود .با توجره بره سریر

توول زبان ترکی بسیاری از پسوندهای فالتنما فافل تبردیل پرساضرافه هرا هسرتند کره ایرن رونرد در ترکری امرروز

همننان ادامه دارد .این موضوع در ترکی آرربایاانی موضوعی در خور توجه است کره مریتوانرد در پژوهشری مار ا
مورد بررسی قرار گیرد.

prepositional compounds

3
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از جنبة نووی یا معنایی ،میتوان بررای فررو

گرفت .از نظر نووی میتوان فرو

فرو

اضافه هستة گروه فر

اضرافه نقرشهرای مرتلظری را در نظرر

اضافه را ج ء مقوالت نقشی دانست ،به این دلیرل کره

اضافهای بوده و میتوانند به فرورت سلسرلهمراتبری گرروه

اسمی را نی توت فاکمیت خود درآورند .فرو

رابطة معنایی بین ساختی که قبل از فر
میآید ،در نظر گرفت .بنابراین ،فرو

اضافه را همننین میتوان به عنوان یک

اضرافه قررار مریگیررد برا سراختی کره بعرد از آن

اضافه را میتوان مقوالتی واژگرانی دانسرت ،زیررا

همنون سایر مقوالت واژگانی قادر هستند تا گ ینشها و مودودیتهای خرود را برر روی

ساختها اعمال نمایند .برای نمونه ،فرو

اضافه میتوانند نقشهای پذیرنده 1را مشرر

نموده یا فالت اس بعد از خود را (در پساضافهها اس قبل از خود را) تعیین نمایند.

گونههای فر اضافهای 2را میتوان بر اساس شواهد نووی و با درنظر گرفتن بعضی از

ویژگیهای معنایی آنها به دو گروه واژگانی و غیرواژگانی تقسی کررد ( Rauh, 1993, p.

 .)100فرو

اضافة واژگانی دارای ویژگیهای نووی ،معنرایی و آوایری مشرابه برا دیگرر

مقولههای واژگانی هستند و مردخل واژگرانی مسرتقل دارنرد .در فرالی کره فررو

اضرافة

غیرواژگانی مدخل واژگانی مستقلی ندارند و در نتیاة فرآیندهای متنوع دستوریشدگی به
وجود آمدهاند (همان) .از آنجا که هد

پژوهش فاضر ،شناسایی و بررسی پساضافههرای

فافل از دستوریشدگی در ترکی آرربایاانی است ،باید اشاره نمود که ایرن پرژوهش بره
شناسایی و بررسی پساضافههای غیرواژگانی در ترکی آرربایاانی میپردازد.

 .1 .3حروف اضافه در ترکی آذربایجانی
در کترررابهرررای دسرررتور ترکررری آرربایارررانی (،)Zehtabi, 2000( )Həsənov, 1991
( )Abdullayeva, 2013( ،)Kazimov, 2010مقولههرای زبرانی بره سره گرروه مقولرههرای
افلی ،مقولههای کمکی و مقولههای اختصافی تقسی میشوند .مقولرههرای افرلی معنرای
مشرصی دارند و در جمله نقش نووی مشرصی را به عهده مریگیرنرد .مقولرههرای افرلی

شامل اس  ،فظت ،اعرداد ،ضرمیر ،فعرل و قیرد هسرتند .مقولرههرای کمکری معنرای مسرتقل

واژگانی ندارند و در ساخت جمله نقش کمککننده را بر عهده دارند و سببِ پیوند واژهها
thematic roles
adpositional variants

1
2
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یا جمالت به یکدیگر میشوند .مقولههای کمکی ،به لواظ منشأ از مقولههای افلی سراخته

شدهاند ( .)Abdullayeva, 2013, p. 18مقولههای اختصافی شامل نامآواها و فرو
هستند که در جمله هیچ گونه نقش دستوری ندارند.
فرو

نردا

اضافه در ترکی آرربایاانی از نوع پساضافه هستند ،پساضافه واژه یا تکرواژی

است که به دنبال یک اسر یرا گرروه اسرمی مریآیرد و مکران ،جهرت ،مالکیرت و غیرره را

مشر

میکند ( .)Richards & Schmidt, 2002, p. 409مثال ( )3نمونهای از پس اضافه

در زبان ترکی است:1

’ به طر ِ خانه ‘



-

Ev

طر ِ

DAT

خانه

3.

زبانشناسان و دستورنویسان از دیدگاههای گونراگون ،بره طبقرهبنردی پرساضرافههرا در

ترکی آرربایاانی پرداختهاند .برای نمونه ،اردال ( )Erdal, 2004, pp. 331-332پساضافهها
را در ترکی به دو دستة پساضافهها ی خاص 2و غیرخاص 3دستهبندی کرده است:

پساضافه های خاص در ترکی قدی هرنند که خرود از فرورت فررفی اسر یرا

فعل ساخته شدهاند اما پسوند تصریظی نمیگیرند امرا از طرفری دیگرر نناننره ایرن
عنافری که به عنوان پساضافه به کار میروند در نقشهای دیگری از قبیرل قیرد
به کار روند؛ میتوانند پسوند تصریظی بگیرند .پساضافههای غیرخراص از لوراظ

ه زمانی و درزمانی و ه از نظر فرفی و ه نووی اس هستند (همان).

در بیشتر کتابهای دستور ( )Kazimov, 2010پساضافههرا در ترکری آرربایارانی بره

سه دسته طبقهبندی میشوند:

 1در این مقاله از عالئ و اختصارات زیر در آوانگاری دادهها استظاده شده است:
Gerund
past
genitive
possessive
infinitive
subjunctive
accusative

GER:
PAST:
GEN:
POSS:
INF:
SUBJ:
ACC:

Plural
singular
ablative
future
Present
progressive
dative
epenthesis

PL:
SG:
ABL:
FUT:
PRES:
PROG:
DAT:
EPEN:
2
proper
3
improper
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الف .پساضافههای پایدار :پساضافههرای پایردار ،از جنبرة تراریری در دورههرای

قدیمیتر زبان از مقولههای پایه به پساضافه تبدیل شدهاند و بررای آنهرا نمریتروان معنرای
واژگانی در نظر گرفت .مانند(  :به طر ِ) و یا ( kimiمانند).

ب .پساضافههای ناپایدار :پساضافههای ناپایدار ه در نقش پساضرافه و هر در

نقش مقولههای واژگانی پایه (از قبیل اس  ،فعل و فظت) بره کرار مریرونرد .ماننرد :

(بعد از) و ( در برابرِ) .برای نمونه  ،ه به فورت پساضافه (مثال  )4و هر

به فورت قید (مثال  )5کاربرد دارد:

 .4نئنه گوندن سونرا لیاقتسی لیکلرینی گ سترجکلر)Arğış, 2003, p. 28( 1

-
ACC

-
POSS

-
PL



بیلیاقتی





-
ABL

بعد از

روز

-
PL



-



-
ACC

 PASTپیش بردن به جلو
’ سپس دست راستش را به جلو برد‘ .

-
3SG POSS

پ .حروف اضافة وندشده :گرروه سروم از فررو

فررو

نند

-
FUT

’ بعد از نند روز بیلیاقتیشان را نشان خواهند داد‘ .

 .5سونرا ساغ الینی ایرهلی اوزاتدی( )Arğış, 2003: 41







نشان دادن









دست راست

سپس

اضرافه در ترکری آرربایارانی،

اضررافة وندشررده هسررتند کرره پسروندهای (پررساضررافة) )( –lA (-l/-lهمراهرری)،

( -dAnپساضافه فافله مکانی/زمانی) ،و ( -dkپساضافه فافله مکانی/زمانی) را شرامل
میشوند (.)Abdullayev, 2013; Kazimov, 2010

6. Gecələr söbhəcən şam kimi yana (Abdullayev, 2013: 97).


3SG


SUBJ



سوختن



مثل



شم 

’کاش شبها همنون شم تا فبح بسوزد‘ .



تا


DAT



فبح


PL



شب

در این میان ،دو پس اضافة  -Aو  -Aفورت مسرتقل آوایری ندارنرد و بره سراخت

 1با توجه به این که دادههای این پژوهش از مناب متعدد گردآوری شدهاست در برخی منراب دادههرا برا فررو
آورده شده اند و در برخی آثار با الظبای عربی .نگارندگان در هر مورد بر اساس متن افلی عمل کردهاند.

الترین
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پیش از خود متکی بوده و البته تکیهبر نیر نیسرتند .بررخال

ونردها ،ایرن پرساضرافههرا در

ساختی که به آن اضافه میشوند ،نقش ساختواژی ندارند و نقش دسرتوری پرساضرافه را

بر عهده دارند .با این وف  ،شاید عبارت «پساضافه پیبستی »1عنوانِ دقی تری بررای ایرن

دو باشد .هنگامی که پساضافة  بعد از واژههایی که به واکه خت میشوند قررار بگیررد،

با واژة قبل از خود هماهنگی واکهای برقرار میکند و بره فرورت  - /-بره آن اضرافه

شود ( z--j-با پای خرودش) .در بررش ( )10 -4نشران داده خواهرد شرد کره
کاربرد این پساضافه با دو فورت مرتل
برخال

در ادامة سیر دستوریشدگی آن است.

دو پرساضرافه قبلری ،پرساضرافة  -اگرر نره در شریوة نوشرتارِ ترکری

آرربایاانی به ساخت قبل از خود متصل میشود ،اما از جنبة آوایی فورت مسرتقلی دارد و

از قاعدة هماهنگی واکهای تبعیت نمیکنرد ()Kazimov, 2010, p. 347؛ در فرالی کره در
زبان ترکی پسوند ها بره لوراظ پسرین یرا پیشرین برودن برا واکرة می برانی کره بره آن متصرل

میشوند ،هماهنگی واکهای پیردا مریکننرد ،امرا همرانطرور کره در ) (7.aو ) (7.bمشراهده

میشود ،این هماهنگی در مورد  -فورت نگرفتهاست.

 تا فبح ‘

 تا شهر‘

-d

-

تا

DAT

فبح

-d

-



تا

DAT

شهر



)7. a

)b

 .4تحلیل دادهها
همانطور که در برش ( )1-3اشاره شد ،پساضافهها که در زبان ترکری آرربایارانی جر ء

مقولههای کمکی موسوب میشوند ،بره لوراظ منشرأ ،از مقولرههرای پایره سراخته شردهانرد.

همننین ،بسیاری از پساضافهها ،عالوه بر ایظای نقش دستوری خود بره عنروان پرساضرافه،
همننان معنای افلی و اولیة خود را در قالب مقولههای واژگانی پایه مانند اسر و فرظت و

قید فظ کردهاند؛ برخی واژه ها که همننران در فرال گرذار از مقروالت واژگرانی پایره بره
enclitical postposition

1
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پساضافه هستند ،جایگاهی بینابینی دارند .بر این مبنا ،همة این موارد را با توجه بره تعریر

دستوریشدگی در برش ( )1-2میتوان نشانهای بررای دسرتوریشردگی پرساضرافههرا در
ترکرری آرربایاررانی در نظررر گرفررت .در ادامره ،برره بررسرری تعرردادی پررساضررافه ،در ترکرری
آرربایاانی در قالب افول پنجگانة هاپر میپردازی .

 .1 .4آیری //

این واژه ،عالوه بر پرساضرافه ( ،)8بره فرورت قیرد ) (9و فرظت ) (10نیر بره کرار بررده

میشود .این واژه ،زمانیکه به عنوان قید به کار رود ،به معنای «مستقل واختصافی» است

و وقتی فظت باشد معنای «دیگر ،غیر» میدهد .هرادی ( )Hadi, 2007بره نقرل از کاشرغری

فورت قدی این واژه را آیروق //دانستهاست و در افل اس مظعول به معنی ما ا و

منظصل بوده که همروان کامی پایانی آن فذ

 .8قرار ائتم گ نول زولظوندن آیری (نسیمی).




-

-

بدونِ

ABL

2nd SG

’ بدون زل



شدهاست (.)Hadi, 2007, p. 96


nyl



-

-

G

دل

3rd SG

Neg

شدن

آرام

زل

تو دل آرام نمیگیرد‘ .

همانطور که مشاهده میشود ،واژة  در مثال باال ،به فورت پساضافه ظاهر شرده

است.

9. O ataanasından ayrı yaşayır (Orucov, 2006, p. 183).
-





-

-

PRES

زندگی کردن

جدا

ABL

3rd SG



پدر و مادر او

’ او جدا از والدینش زندگی میکند ‘

در مثال باال ،واژة  به فورت قید به کار برده شدهاست.
’ یک کار دیگر ‘



کار

)همان( 10. Ayrı bir iş



یک





دیگر



همانطور که مشاهده میشرود ،واژة  //کره در افرل اسر مظعرول برودهاسرت ،بره

تدریج نقشِ دستوری پیدا کرده و یا به بیان دیگر دنرار دسرتوریشردگی شردهاسرت .طبر
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افلِ واگرایی در دستوریشدگی ،اگر واژهای دنار دسرتوریشردگی شرود ،ممکرن اسرت
فورت افلی واژگرانی خرود را هر بره فرورت یرک واژة خرود ایسرتا فظر نمایرد .واژة

 //نی اگر نه در نتیاة دستوریشدگی به پرساضرافه تبردیل شردهاسرت امرا فرورت

افلی خود را به عنوان قید ( )9و فظت ( )10نی فظ کردهاست.
 .2 .4کیمی //

از این پساضافه ،برای مقایسه و تشبیه استظاده میشود .تر زبانهایی که بره دیرن شرامانی

گرایش داشتند ،پوست فیوانات را جدا کرده ،درون آن را از عل

یا کاه پر کرده و آن را

به عنوان نماد در مولی قرار داده و به آن  میگظتند ( .)Eyuboğlu, 1991: 282کیب/

گیب/کیپ در ترکی قدی به معنای مثل ،مانند و مدل بودهاست که کیبی > کیمی از همران

به وجود آمدهاست ( .)Hadi, 2007, p. 690بنابراین  که در افل یک اس برودهاسرت
به تدریج معنای واژگانی خود را از دست داده و نقش دستوری پیدا کردهاست:

 .11گئنه غملی ساز کیمی نال منی ()Jafari, 2008, p. 41
-

ACC



من

’دوباره مثل سازی غمنا



نواختن

مرا بنواز‘



مثل





ساز

غمنا



دوباره

 .3 .4ساری//

این پساضافه وقتری در فالرت مظعرولی (غیرمسرتقی ) مریآیرد ،معنری «بره طرر ِ» را نشران

میدهد و در فالت مظعول (ازی) به معنای «از بابت ،از جهرت» مریآیرد ( Hadi, 2007, p.

 .)498کالسون ( ،)Clauson, 1972ریشة این واژه را از واژة  ، sمیداند .این واژه
در افل اس و به معنای «طرر » برودهاسرت کره بره عنروان قیرد و پرساضرافه نیر اسرتظاده

میشدهاست  .فورت تغییر یافتة   / به معنای سمت و جهت اسرت.

دادههای زیر که برگرفته از ( )Clauson, 1972, p. 845است مربروم بره ترکری میانره

(قرن  13میالدی) بودهاند که نشان میدهد ،واژة  در ترکی میانره هر بره فرورت

اس ( )12و ه به فورت پساضافه ( )13به کار میرفتهاست:
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(tört sarıka > tört sarı(Clauson, 1972, p. 844




جهت

نهار

’ نهار جهت ‘


’ به طر ِ شرق‘



به طر ِ

12.

(همان) 13. ıka

شرق


با توجه به دادههای تاریری موجود ،سیر دستوریشدگی  را بره فرورت پیوسرتار

( )2میتوان نشان داد:

پیوستار ( .2اس /قید /پساضافه)(<sاس /پساضافه)(<پساضافه)

پیوستار باال ،ناظر بر افل مقولهزدایی در دستوریشردگی اسرت .برر اسراس ایرن افرل،

فورت دستوریشده  ویژگریهرای مقولرة افرلی خرود (اسر ) را از دسرت داده و
فورت ثانویه (پساضافه) را میگیرد .به بیان روشنتر ،ایرن واژه در ترکری معافرر ،دیگرر

کاربرد اسمی ندارد و فقط به فورت پساضافه به کار برده میشود:

 .14ائوه ساری گئتدی ()Hadi, 2006, p. 499
-

-

PAST

’ به طر

خانه رفت ‘

رفتن



-

به طر ِ DAT




خانه

 .4 .4ایرهلی//

این واژه زمانیکه به فورت پرساضرافه بره کرار بررده مریشرود ،معنرای «قبرل از /پریش از»

میدهرد .کالسرون ( )Clauson, 1972, p. 144منشرأ نرسرتینِ ایرن واژه را ،مرکرب از 

(اول /ابترردا) و ( پسرروند نشررانه جهررت) دانسررتهاسررت .از دیرردگاه وی ،در دوره هررای

قدیمیتر زمانیکه جهتهای افلی جغرافیایی با ایستادن رو به شرق تعیرین مریشردهاسرت،
این واژه به معنای ’ به طر

شرق ‘ به کار میرفترهاسرت .از همرین جرا ،ایرن واژه برا جهرت
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«روبررهرو» و «مقابررل» ارتبررام معنررایی پیرردا کررردهاسررت .پسرروند  کرره مرظ ر

آن در

(درون ،داخل) و ( باال) نی دیده میشود؛ مظهوم «به سمتِ» را در برر دارد

که  ilدر ماموع به معنی «به سمت پیش» است (.)Hadi, 2006, p. 142

این واژة مرکب که از مقولة اسمی  و نشانة جهت  ساخته شدهاست ،برا فرذ

شدن همروان  و تبدیل واکه  → به فورت واژة وافد  درآمدهاست و در نتیارة
دستوریشدگی به قید و پساضافه تبدیل شدهاست .دستوریشدگی ایرن واژه نیر برر طبر

افل مقولهزادیی قابلِ تبیین است .واژة  که در افل یک گروه اسمی برودهاسرت ،در
ترکی معافر نقش قید ) (15و پساضافه ) (16را پیدا کردهاست:
پیوستار < il<il< +  .3

)15. İrəli getmək (Orucov et al, 2006, p. 567
-

-



INF

رفتن

پیش (قید)

’پیش رفتن‘



-
ACC

).همان( 16. Gəlməyindən irəli eylə xəbərdar məni




خبردار
من
’ پیش از آمدنت مرا خبردار کن ‘
 .5 .4قارشی//

این واژه در دیوان لغاتالتر



بکن



پیش از

-
ABL

-
2ND SG

-
INF



آمدن

 ،بره معنری «مقابرل و ضرد» آمردهاسرت ( Seddiq, 2010, p.

 .) 255این واژه در ترکی آرربایاانی معافر به عنوان اس و فظت به معنری «قسرمتِ جلرو»
مورد استظاده قرار میگیرد:

)17. evin qarşısı (Orucov et al, 2006, p. 66
-

POSS. 3rd SG

’ قسمت جلو خانه ‘



-



رو به رو  GENخانه
.
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 برره مرررورنقش دسررتوری پیرردا کرررده و برره عنرروان پررساضررافه پررس از

فالتمظعولیاس قرار میگیرد:

 .18گول رخسارینه قارشی ()Fuzuli, 2008, p. 243

’ در برابر گل رخسار تو ‘











در برابرِ

DAT

POSS. 2nd SG

گلِ رخسار

همانطور که مشاهده میشود ،این واژه که در افل اس بودهاست ،به پساضافه تبردیل

شده و نقش دسرتوری پیردا کرردهاسرت .ایرن تغییررِ مقولره ،نراظر برر افرل مقولرهزدایری در
دستوریشدگی است .این واژه ،عالوه بر این که به فر

اضافه تبدیل شردهاسرت؛ کراربرد

اولیررة خررود برره عنرروان اسرر ) (17را نیرر فظرر کررردهاسررت کرره از افررل واگرایرری در

دستوریشدگی پیروی کردهاست .از آنجایی که بین معنرای واژگرانی  در نقرش
اس (مقابل /روبهرو) و معنای آن در نقش پساضافه (در برابرِ) ن دیکی معنایی وجود دارد؛

میتوان ادعا کرد که این واژه در نقش پساضرافه بعضری از ویژگریهرای معنرایی فرورت
قبلی خود را نی فظ کردهاست .این موضوع با افرل ثبرات در دسرتوریشردگی مطابقرت

میکند.

 .6 .4دوغرو//

فورت قدی این واژه ،به فورت بودهاست که اس فعل بوده و از ریشره 

کرره فالررت گررذرای فعررل (-مسرریری را مسررتقی رفررتن) مرریباشررد ،سرراخته شرردهاسررت

)  .(Clauson, 1972, p. 473در افرل بره معنری «مسرتقی » بروده اسرت کره در اثرر

تووالت آوایی به فورت  درآمده و به فورت استعاری در معانی دیگری از قبیرل
«راستگو ،درست ،فا » نی به کار رفتهاست .این واژه در ترکی معافرر ،عرالوه برر معرانی

یادشده در نقش دستوری پساضافه ) ،(21برای بیان جهت نی استظاده میشود:

)19. doğru yol (orucov et al, 2006, p. 657

’راه درست ‘





راه

درست
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-



Pres.

3rd
SG

’ به فر

(همان) ğru sözə nə demək

-

-

-



شدن

INF

گظتن

نه

راست نی ی نمیتوان گظت‘ .

-

DAT

 .21بیردن گونئیه دوغرو قاندی (.)Arğış, 2003, p. 33
-
PAST



دویدن
’ناگهان به سمت جنوب دوید‘

-
DAT



به طر ِ



20.



فر  راست






جنوب

ناگهان

دستوریشدگی واژة  نی با افل واگرایی قابلِ تبیین است .همانطور که مشاهده

شد این واژه ،ضمنِ کسب نقش دستوری پساضرافه ) ،(21کراربرد افرلی خرود بره عنروان
فظت ) (20) ،(19را نی فظ کردهاست.

 .7 .4اوچون/ /

از این پساضافه ،برای بیان سبب و علت استظاده میشود .اردال ( )Erdal, 2004, p. 333به

فرضیهای اشاره میکند که بر اساس آن ساخت اولیة این واژه به فورت گروه اسرمی )(22

تولیل میشود:

-n
INS



-i

rd

POSS. 3 SG

22.

سر ،انتها ،نهایت

این واژه که بر مبنای نمونة ) (22یک گروه اسمی است در اثر تووالت آوایری و بره

ه آمیرتن تکواژها به فورت یک تکواژ وافد درآمده و نقش دستوری پرساضرافه را بره

خود گرفتهاست که از افل مقولهزدایی پیروی میکند:

 .23عشقی قوروماق اوچون اورادا یاشادی ()Yunan, 2012, P. 41
-

1st SG

-



PAST

زیستن

 .8 .4ایله //

در دیوان لغاتالتر

-
LOC





-m

Goru

-



آناا

برایِ

INF

فظرر
کردن

ACC

عش

کاشغری ،فورت قدیمی  به فورت  ثبرت شردهاسرت و

این توضیح نی آمدهاست که گاهی ممکن است آوای  rدر آن فرذ

شرود  .از دو
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تکواژ ( یرک) و-تشرکیل شردهاسرت - .در ترکری قردی یرک تکرواژ قیدسراز

بودهاست که برای ساختن قید مکان و زمان از آن استظاده میشدهاست  .که در افل
یک قید بودهاست ،به تدریج مظهوم زمان و مکران را از دسرت داده و سرپس بره پرساضرافه

تبردیل شردهاسرت ( .)Erdal, 2004, p. 404-405ایرن فراینرد نمونرهای از مقولرهزدایری در
دستوریشدگی است.

هنگامی که پساضافة  بعد از واژههرایی کره بره واکره خرت مریشروند ،قررار بگیررد

) ،(24.aمیتواند با واژة قبل از خود هماهنگی واکهای برقرار کنرد و بره فرورت - /-

به آن اضافه شود ).(24.b


’ با پای خودش ‘


-

با

با

-j
EPEN


3SG Poss

-
3SG Poss

’ با پای خودش ‘

به مثال دیگری توجه نمایید:

2nd SG

’ با زبان ببند‘



پا



پا

24.a) z

خود

z

خود

)dil ile düğmele (Paçaçıoğlu, 1995, p. 8



LOC
زبان
بستن

)b

25.

به کار رفتن این پساضافه ،ه به فورت مستقل و ه به فورت وندی ،نشان مریدهرد

که این پرساضرافه هنروز در فرال طری ّ فرآینرد وندشردن اسرت .پیوسرتار ( ،)4سریر تورول
پساضافة وندشدة  را نشان میدهد:

پیوستار (  .4قید) > ( پساضافه) > - >  > 

 .5نتیجهگیری
در ایررن مقالرره ،هشررت نمونرره از پررساضررافههررای ترکرری آرربایاررانی کرره فاف رلِ فراینررد

دستوریشدگی هستند ،در قالب افول هاپر مورد بررسی قرار گرفرت .یافترههرای پرژوهش
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نشان داد در بعضی موارد ،این پساضافهها معنای افلی و واژگانی خود را از دست دادهانرد
و در ترکی معافر فقط نقش دستوری پساضافه را دارنرد .فرآینردِ طریشرده از طریر ایرن

واژهها ،با افل مقولهزدایی در دستوریشدگی قابرلِ توجیره اسرت .نررا کره برر اسراس آن
مقوالت پایه (افلی) ویژگیهای خود را از دست میدهند و ویژگیهای مقولههای کمکی

(ثانویه) را به عهده میگیرند .در موارد دیگرر ،مقروالت واژگرانی ،عرالوه برر فظر معنرای

افلی و اولیه خود در نتیاة دستوریشدگی نقش پساضافه را نی بر عهده گرفتهاند که ایرن

فرایند نی با افل واگرایی در دستوریشدگی قابلِ تبیین است .واگرایی و مقولهزدایری ایرن
موارد نشان میدهدکه دستوریشدگی این مروارد ،هنروز در مرفلرة اولیرة دسرتوریشردگی

(ج ء واژگانی آزاد > واژة نقشی) قرار دارد .از میان هشت پساضافة بررسیشده در مرورد
 اشاره شد که به دلیل فذ

شدن فالتنمای بایی  –nدر زبران ترکری معافرر ،نقرش

آن به پساضافة  که فافل فرآیند دستوریشدگی میباشرد ،واگرذار شردهاسرت .ایرن

پساضافه نی طی فرآیند دستوریشدگی در فال تبدیل شدن به پیبست است که برا توجره
به سیر پیوستار دستوریشدگی در نهایت میتواند به فرورت پسروند فالرتنمرا ،جرایگ ینِ

پسوندِ فالتنمای قدیمی و رهاشده گردد .بنابراین ،زبران ترکری برا بهررهگیرری از فرآینرد

دستوریشدگی به بازتولید مقولههای دستوری مرورد نیراز خرود مریپرردازد .طبر پیوسرتار
دستوریشدگی ،این روند را میتوان برای تمامی هظرت مرورد دیگرری کره مشرر

هنوز در مرافل اولیة فرآیند دستوریشدگی هستند ،در نظر گرفت.
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