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Abstract  
The present study aims at reviewing the strategies employed in some Iranian linguistic 

varieties in order to express possession. To do so, first the type of possessive strategy used 

in each variety was described based upon the categorization made by Croft (2003). Then the 

features considered by Croft (1990) to analyze the possessive constructions and the 

variables like the order of possessor and possessum, the category of possessor (noun or 

pronoun), the importance of animate or inanimate being in expressing the relation of 

possessive, the presence or absence of discrimination in alienable or inalienable possession 

in each variety have been addressed. The findings show that in the varieties studied in this 

research, mostly only one strategy from the three forms of case marking, juxtaposition, and 

linker is used; but in some cases two strategies from the three are used to show possessive as 

a syntactic phrase. Case marking strategy dates back to Ancient Iranian languages while 

juxtaposition and linker ones reach to Middle West Iranian languages. In terms of the 

features characterized by Croft, the possessor and the possessum are adjacent without any 

fusion except for some varieties that use the clitic possessors. The additional morpheme in 

such varieties mostly follows the first constituent and rarely the second in affix (or clitic) 

form. 
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 پژوهشی -علمی مقالة 

 یایران زبانی *هایگونهراهبردهای بیان مالکیت در برخی 

 2نرجس بانو صبوری ،1یشهال شریف

 .، ایراندانشگاه پیام نور تهران ،شناسیزبانگروه  دانشیار -2. دانشگاه فردوسی مشهد ،شناسیزبانگروه  دانشیار -1

 11/12/1931پذیرش:   1/11/1931 دریافت:

 چکیده
 نیو  ابتیدا  . شیده اسیت  بررسیی  رود، میی  کاربه مالکیت بیان برای های زبانی ایرانیگونه برخی در که راهبردهاییرو  پیش تارنوش رد

 تحلیی   بیرای  (1330) کرافیت  کیه  هیایی ویژگیی سپس  و هشد مشخّص( 2009) کرافت بندیدسته به هتوجّ با ملکی هر گونه راهبرد

 در جانیداری  اهمّییت  ضیمیربودن،  ییا  اسی   ازنظیر  مالیک  ۀمقول ملک، و مالک ترتیب همچون هاییرمتغیّ و کرده تعیین ملکی ساخت

 هیای یافتیه  براسیا   .اسیت  بررسیی شیده  گونیه   هر در یتعلّق غیر و یتعلّق ۀرابط تمایز دنبو یا وجود و مالکیت ۀرابط بیان چگونگی

ه برای بیان مالکییت اسیتداده شید    پیونده و مجاورت نمایی،حالت دراهبر سه از یکی از غالباً شده،بررسی هایگونه در پژوهش حاضر،

 راهبیرد  ۀپیشیین  شیود. اسیتداده میی   نحیوی  گیروه  ییک  قالیب  در مالکییت  بییان  بیرای  یادشده راهبرد دو ازا در برخی موارد امّ است،

 ،کرافیت  نظیر  مورد هایویژگی ازنظر .رسدیم غربی ۀمیان ایرانی به پیونده و مجاورت راهبرد دو ۀپیشین و باستان ایرانی به نمایی حالت

 تکیواژ  گیرنید، میی  قیرار  هی   مجاورت در ادغام بدون ملک و مالک ،شودمی استداده بستی واژه های مالک از که هاگونه برخی در جز

 .  گیردمی قرار دوم ۀساز از پس ندرتبه و لاوّ ۀساز از پس( بستیواژه) وندی صورت به همواره که آن را دارند هاییگونه در اضافه

 .های زبانی ایرانینمایی، گونهملک، مجاورت، پیونده، حالت راهبرد ملکی، مالک، ها:کلیدواژه

 
هیا و   فصلنامۀ مطالعات زبیان  .های زبانی ایرانیراهبردهای بیان مالکیت در برخی گونه(. 1931)نرجس بانو  ،صبوری ؛شریدی، شهالاستناد: 

 .17-21(، 22) 1، های غرب ایران گویش

                                                                                                                                                          
بیودن تمیام   ییا زبیان  ، زیرا در مورد گویش زبانیا  گویشای  و نه که صورت خنثی است استداده کرده گونه. در این پژوهش از *

 نظر وجود ندارد.شده در این پژوهش اتّداقموارد مطرح
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 مهمقدّ -1

هیای   روشهیای مختلی    در زبیان ن آنجا که بیرای بییان   آاز برای انسان است و مه  از مداهی   1لکیتام

الکییت  راهبردهای بیان م(. 1331، 2ینهاه) ن را مدهومی جهانی درنظر گرفتآتوان می ،وجود دارد یرایج

مبنیای شیناختی    بیدون شیک    اسیت و  وت و متنوّونگی بیان این رابطه بسیار متدار در چگو عوام  مؤثّ

 هیای که چگونه تداوت نگرش شناختی منجر به تولید صیورت موضو   به اینرو  پیشدر پژوهش  ؛دارد

رهیای دخیی    و متغیّ توصی  راهبردهای مورد استداده ربلکه ب ،پردازی شود، نمیلکیت میامختل  بیان م

ایین   رهگیرر   از وشیی ک میی  و کنیی  میتمرکز  یایرانزبانی  9هایگونهدر برخی ملکی  ۀدر بازنمایی رابط

شناختی کمک خواهید کیرد، بیه برخیی تلویحیات و      لحاظ ردهبه هاگونهبندی این دستهتوصیدات که به 

 .  یابی نکات نظری دست 

 و نظیری  قالیب  در چه مالکیت بازنمایی چگونگی حاضر دربارۀدرخصوص موضو  بحث پژوهش  

 و متدیاوت  آثیار در خیار  از کشیور    مختلی ،  هیای گونه و هازبان در رابطه این توصی  صورتبه چه

 کیه  رو نوشتار پیش نظر مورد چارچوب در ویژههب کشور داخ  در اامّ ؛است شده منتشر فراوانیکمابیش 

 در کیه  اسیت ( 1911) شیریدی  آثار این از یکی. یافت توانمی را اندکی آثار است، شناختیرده چارچوبی

 مقالیه  ایین  در. اسیت  شیده  پرداختیه  امیروز  فارسیی  زبیان  در ملکیی  سیاخت  شناختیرده بررسی به آن

 ملکیی  سیاخت  بیروز  چگونگی در دخی  رهایمتغیّ ،شده بررسی فارسی زبان در سازیملکی راهبردهای

 رمتغیّی  ازبابیت  زبیان  ایین  ۀرد امیروز،  فارسی زبان در غالب راهبرد به هتوجّ با درنهایت و شده مشخّص

 .  است شده معلوم ملکی

 کیردی  گیویش  در ملکیی  سیاخت  آن در کیه  است( 1937) انصاریان و بامشادی به مربوط بعدی اثر 

 از گیورانی  کردی که دهدمی نشان پژوهش این هاییافته. اندکرده بررسی شناسیرده دیدگاه از را گورانی

 بیا  همجواری ۀساد راهبرد دو از گروه سطح در سازیملکی برای که است هاییزبان جزو شناسیرده نظر

 در. کنید میی  اسیتداده  پیونیدی  عناصیر  و رایشیآ ترتیب همان با وندافزایی و ملکی -اس  رایشیآ ترتیب

 سیازه،  آراییش  ازلحیاظ  دو این میان که گیردمی کاربه را بودنتعلّقم و داشتن هایساخت نیز جمله سطح

 دییده  هیایی تدیاوت  مالکییت  ناپریریانتقال و پریریانتقال نهمچنی و مملوک و مالک نکرگی یا معرفگی

 زبیان  در ملکیی  هیای گیزاره  آن در کیه  است( 1931) صناعتی و مصطدوی به مربوط اثر ومینشود. سمی

                                                                                                                                                          
1. possession 

2. B. Heine 

3. varieties  
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 در کیه  گرفتیه  قرار نظر مدّ 1استیسن چارچوب مقاله این در. اندرا کرده شناختیرده دیدگاه از شهمیرزادی

 مالکییت  و مبتیدایی  مالکیت ۀرد بایی، مالکیت ۀرد مکانی، مالکیت ۀرد صورتبه انیزب ۀرد نو  چهار آن

 چهیار  ایین  از رده سه شهمیرزادی در دهدمی نشان پژوهش این نتایج. است شده مشخّص داشتن فع  با

 و هیا هدیدگا به هتوجّ با فارسی زبان در ملکی ساخت اامّ ؛ندارد کاربرد مبتدایی ۀرد تنها و دارد وجود رده

( 1932) افشیار  و درزی بیه  توانمیها پژوهش این ۀازجمل که است شده تحلی  ه  دیگر هایچارچوب

 ،مقالیه  ایین  در شیده ارائیه  تحلیی  . اسیت شده  هتوجّی ملک اس  ارتقای فرایندبه  اثر این در که کرد اشاره

 اسی   ارتقیای  فراینید  فارسی در که است این آن ۀنتیج و گراستکمینه رویکرد بر مبتنی و نحوی تحلیلی

. دارنید  ماننید فمعیرّ  ملکیی  سیاخت  کیه  اسیت  هیایی زبان جزو فارسی زبان و است پریرش قاب  ملکی

را  سیاخت  دسیتور  ۀپایی  بیر  فارسیی  زبیان  در ملکی ۀاضاف ساخت( 1931) گرانیدو  رضویان طور همین

 ۀطبقی  سیه  بیه  فارسیی  زبان در را ملکی ۀاضاف ساختتوان می که اندگرفته نتیجه پایان در وبررسی کرده 

 ۀاضیاف  سیاخت  فارسیی  زبیان  در اضیافه  هایساخت میان در و کرد تقسی  تخصیصی و اضافی مالکیت،

 .دارد را بسامد بیشترین ملکی

 مفاهیم نظری -2

 اسیت  یحقّ» :حقوقی یاصطالح منزلۀبه ؛ وآمده است بودنمالک، در تعری  مالکیت دهخدا نامهلغتدر 

 قیانون  اسیتثنای  میورد  آنچیه  جیز هب بکند آن در فیتصرّ هرگونه تواندمی و دارد ءشی به سبتن انسان که

 کیه  میواردی  در مگیر  صیورت  هیر  به چیز یک انتقال و برداریبهره و استعمال حقّ (1911، )معین است

 در. اسیت  نشیده  اسیتعمال  عیین  میورد  در فقی   مالکییت  اییران  میدنی  قانون در. باشد کرده استثنا قانون

 لیرا  ؛رودمیی  کیار هبی  نظیر  ایین  از که است صدتی مالکیت و نامند ملک را قانونی ۀسلط هر فقه اصطالح

 فرهنگ فارسی عمیید در  .(1911)دهخدا  «...منافع و مالکیت تحجیر، حق مالکیت خانه، مالکیت: اندگدته

 هیای معیادل ی سیره  فارسی  هیای فرهنیگ واژه درنظر گرفته شده و در  بودنمالکاین واژه معادل ( 1979)

عبیارتی   یا بیه  ؛این واژه تعریدی جز خود ندارد رسدنظر میبهاست. ن ذکر شده آبرای  از آنش و داشتاری

 ،ارائیه شیده  از آن صورت عیام  هاز خودش استداده شده است و تعاریدی که در فارسی ب آن برای تعری 

 در ا مالکییت امّی  ؛دهدنمی دسته بهواژود خن بیش از آکردن معنای یی برای روشنهادهمؤلّها و همشخّص

 ییا  9میال خیودکردن   ییا  2حالیت : اسیت  شده تعری  صورتبدین اس مثابۀ به( 1331) آکسدورد فرهنگ
                                                                                                                                                          
1. Stassen 

2. having 

3. owing 
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که در قالب سه مثال زییر نشیان   هست ده مؤلّ، حداق  سه مالکیتاز در این تعری   .چیزی 1کنترل کردن

 داده شده است:

1) She had taken possession of the sofa. 

 او مالکیت کاناپه را گرفته بود.
2) The book came into my possession. 
 کتاب به مالکیت من درآمد.

3) He remains in full possession of his sanity. 
 ماند.او مالک کام  فکر خود باقی می

مخیتص  کیه  نیسیت   شخّصممالکیت در فارسی چندان  ۀها یا حوزدهمؤلّاین که  رسدنظر میبهچنین  

شیاهد بیه تعیاری  و    منزلیۀ  و بیه  به این موضو  پرداختیه  نیز( 2007) 2والدر  ،چه ؛این زبان نباشدبه 

 ،کنتیرل  ۀدی مؤلّ برای مثال ؛ه استداشتاشاره  ،مالکیت ارائه کرده خصوصدر (1331)هایی که هاینه دهمؤلّ

 اریمحدودۀ ندوذ و تأثیرگیر ۀ دیا مؤلّ ،باشده اشتک ممکن است بر ملک کنترل و سلطه دکه مال ایگونهبه

 4بروگمیان  را کیردن وارۀ میزان عالقه به درگیر شدن ییا دخالیت  طرحو یا ذکر شده  (1311) 9ردر النگاک

هیای بیدن و   اندام ۀحوز ( دو1337) 2همچنین چپ  و مک گرگور ؛اندارائه کرده (1331)و هاینه  (1311)

بیودن   یتعلّقر ه به متغیّبا توجّ ها رانآچگونگی بازنمایی و های مالکیت وزهح منزلۀرا بهبه ک   جزء ۀرابط

 .  اندکردهبررسی ملک به مالک 

مالیک   ،کیه در ایین نیو  مالکییت     برآننید  رونی قائ  هسیتند و یی به مالکیت ب( حت1333ّ) 7پاینه و برشی

 ،ن قیرار گرفتیه  آای کیه ملیک در   زهای جدا از ساو اصلی دستوری فع  و در سازهای هسته هرابط مثابۀ به

مستقی  ییا   تواند فاع ، مدعول مستقی  یا غیرلحاظ دستوری میشود. این سازه بهکدگراری و بازنمایی می

ماننید  ه یهیای مختلدی  تواند نقشلحاظ نقشی می می باشد و بهتواند مدعول متمّا نمیامّ ،ای باشدمدعول به

مالکییت بیرونیی    نییز  (2011) 1دی  مکانی داشته باشد.نقش  های زباندر برخی حتّیا برنده، هرههدف و ب

 لحیاظ بیه  اسیمی  صیورت  ییک  نآ در که ستا ایپدیده بیرونی کند: مالکیتصورت تعری  میرا بدین

 ؛باشید  فعی   موضوعات از یکی مالک معنایی لحاظبه اامّ ،شود رمزگراری فع  از ایوابسته مثابۀبه نحوی
                                                                                                                                                          
1. controling 
2. S. M. B. Valadares 
3. R.W. Langacker 
4. C. M. Brugman 
5. H. Chappel & W. MacGregor 
6. D. L. Payne & I. Brashi 
7. R. A. Deal 
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 هیای سیازه  در و بنید  سطح در و شوندنمی ظاهر گروه یک در ملک و مالکلکیت بیرونی در ما ،بنابراین

کیید بیر راهبردهیایی اسیت کیه در سیطح گیروه عمی          تأحاضر در پژوهش . شوندمی بازنمایی مختل 

نظر است که در مورد مالکیت درونی و نیه بیرونیی مطیرح     مالک و ملک موردای از رابطهه د و البتّکنن می

 مالکیت است.   ۀعبارتی سرنمون رابط و بهنو  ترین گویا معمول )مالکیت درونی( این نو  رابطه؛ شودمی

چیینش   ۀشییو  ،رلین متغیّاوّ ؛ر دخی  هستندچند متغیّ د،کننیگروه عم  میک یی که در سطح در راهبردها

ملیک قیرار    آناز  پسیا ابتدا مالک است و  ،دو حالت وجود دارد خصوصدر اینمالک و ملک است و 

بیرای مثیال در فارسیی معییار چیینش بیه        ؛گییرد ن مالک قرار میی آیا ابتدا ملک است و پس از  ؛گیردمی

)مثیال   ملیک  سپس ،گیردل مالک قرار میا در فنالندی اوّامّ ؛کتاب علی مانند ،مالک است -صورت ملک

 است(: 2019 ،2نق  از درایربه، 221: 11332از کارجاالینن

4) Tytö- n kissa/ Girl-Gen cat/ The girl’s cat  
 گربۀ دختر

نو  مالیک   دومر متغیّمعنا نیست که زبانی وجود ندارد که از هر دو چینش استداده کند. ینه این بدالبتّ 

بیودن  هنگیام اسی   بیه ها راهبردی که برای بییان مالکییت   لحاظ اس  یا ضمیربودن است. در برخی زبان به

 کیه  هنگیامی برای مثال در زبان فرانسه  ؛متداوت از زمانی است که مالک ضمیر است ،رودکار میبهمالک 

ملیک   - ترتییب مالیک   ،ضمیر است کهشود و زمانیمالک استداده می - از ترتیب ملک ،مالک اس  است

 بسیتی نییز  هصورت واژتواند بهمی ،لک ضمیر استیا در فارسی زمانی که ما ؛(2019 ،)درایر رودکار می به

زبیان  ه در البتّی  ؛ت وجیود نیدارد  یی این قابل ،مالک اس  است کههنگامیولی  ؛ماشین  :ارائه شود، برای مثال

کیار  توانید بیه  بستی هی  میی  اژهو صورت غیریعنی ضمیر به ؛بستی ضمیر اختیاری استواژه ۀفارسی ارائ

 ،چنانچیه مالیک ضیمیر باشید     ها این امر انتخیابی نیسیت و  ا در برخی زبانامّ ؛ماشین من برای مثال ؛رود

 9یتعلّقی  ۀمعنایی است که باعنوان رابط ۀدمؤلّ اهمّیتر سوم متغیّ .شودبست ارائه میصورت واژهمواره بهه

 ؛شیود های مختلدی تعریی  میی  دهلّمعنایی خود با مؤ ۀشود. این رابطمطرح می 4یتعلّق غیر ۀدر برابر رابط

نی که جزئی از وجود او باشد یا قاب  تدکیک از او نباشد یا قابی   معبدین ،داشته باشد تعلّقملک به مالک 

 علیی اش با رابطه دست علیدر بنابراین ؛ که جزئی از بدن فرد است دست همانند ؛واگراری به غیر نباشد

                                                                                                                                                          
1. M. Karjalainen 

2. M. Dryer 

3. inalienable 

4. alienable 
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ی ملک قابی   تعلّق غیر ۀا در رابطامّ ؛وجودی دارد ۀرابطبا فرد،  مادر علیدر که  مادریا ؛ ی استتعلّق ۀرابط

 .  مقام و منصب علییا  ماشین علی برای مثال ؛دکیک و قاب  واگراری به غیر استت

مالک و ملیک در   ۀدخی  در چگونگی بازنمایی رابط یرهاتنها متغیّ ها سخن گدته شداز آنرهایی که غیّمت

ن آها نکات ظری  دیگری ه  ممکن است ازنظر سخنگویان یا اهی   های دنیا نیستند. در برخی زبانزبان

هیای  برای مثیال در زبیان پیالیکور از زبیان     ؛شوندبنابراین در ساخت ملکی بازنمایی می؛ زبان مه  باشند

 (:2007، )والدر  موجود در برزی  دو ساخت متداوت زیر را داری 

5) Nu-amutra banana/ 1sG-plant banana 

My banana (that I planted and took care of) 

 .ام(دم کاشته و مراقبت کردهموزم )آن موزی که خو

6) Nu-manapilatno/ 1sG-food banana 

My banana (that I can eat) 
 .(توان  بخورم)آن موزی که می موزم

در انتخیاب  توانید  سیت. در زبیان انگلیسیی جانیداری میی     ا جانداری ،اخت ملکیر دیگر در سعام  مؤثّ

ایین  بیر   ؛ افیزون استداده کرد s’توان از اسامی جاندار میمعنا که برای بدین ؛باشد تأثیرگرارراهبرد ملکی 

که برای مثال در میورد راهبیرد   درحالی ؛ملک است -صورت مالکچینش مالک و ملک به، متداولحالت 

 (:2001 ،1)روزنباخ مالک سپستدا ملک است اب ofاستداده از 

7) Harry’s heart 

 قلب هری

8) The corner of the street 

 بانگوشۀ خیا

نحوی زیر را دخی   -های واژیهای ملکی ویژگیتر ساختبندی دقیقدر رده( 91: 1330)کرافت 

 داند: می

 ؛ملک( - مالک، مالک - )ملک رایشی ملک و مالکآترتیب  -1

 ؛ترکیب، ادغام( /)مجاورت، وندافزایی واژی مالک و ملکمیزان ادغام ساخت -2

 افزوده: تکواژ -9

 ؛دارد یا ندارد (ال 

                                                                                                                                                          
1. A. Rozenbach 
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 ؛هانآاز  رخینما، پیونده، ترکیبی از باضافه، مطابقه، شاخص، طبقه نما/: حالتتکواژ افزوده نو  ب(

 ؛کدامملک است یا مالک یا هیچ :از ایسازه - هتکواژ افزود  (

 یا بین دو سازه؛ پس، پیش: گیریترتیب قرار د(

 . (صورت مکمّ و فزایی)مجاورت، وندا ن با مالک یا ملکآواژی میزان ادغام ساخت و(

 سیان ا یکر genitive و possessive شناختی برخیی ه به دو نکته ضروری است. در مطالعات ردهتوجّ 

 genitiveگیاه  و  possessive constructionگاه معیادل سیاخت ملکیی را     دلی همین کنند و بهی میتلقّ

construction شیدند.  ی نمیی تلقّی  سیان یک ن اصطالحاتایتی که در تعاری  سنّدرحالی ؛گیرنددرنظر می

بنیدی  ها، بیرای رده قاب  انکار در زبان   ساختی غیرتنوّ جهتشناختی بهکه در مطالعات ردهاین دوم ۀنکت

سیپس   ،شیود  مانند مالکیت درنظر گرفته میی هر معنایی از یک متغیّ یتعرید 1کامریکینان و ابتدا طبق نظر 

و سیپس  شیوند  بررسی می ،کنندمعنایی را بازنمایی می ۀنا یا رابطعن مآه ک 9یا راهبردهایی 2هاتمام ساخت

سیبب  همیین  و بیه  (12: 1330، )کرافیت  شیود می مشخّصزبانی دیگر   ن راهبردها و عوامآهمبستگی 

این راهبردهیا   ۀهم ؛)گروه و بند( واژه باشد یا نحوواژگان یا ساخت زۀن راهبرد در حوآ تداوتی ندارد که

 ۀمالک و ملک مورد نظر است از رابطی  ۀزمانی که رابط ،شناسی گیرند. در ردهنظر قرار می دی مدّبندر رده

genitive(G) و noun (N) کیار  شناسیی بیه   این اصطالحات با اغماض در رده رواز این ؛شودصحبت می

 ن فاصله دارند.  آ هستند و گاه بامنطبق  تی تعری  شدهطور سنّهایی ملکی که بنمبر حالت گاه ؛روندمی

 پژوهشروش  -3

هسیتند کیه از    4هلیّی هیای اوّ ل دادهدو نو  اسیت. نیو  اوّ  بر ن آای هبنیان است و دادهداده نوشتار پیش رو

آثیار نوشیتاری    هسیتند کیه از   2هیای ثانوییه  داده دومانید و نیو    مدهآدست هبهای زبانی گونهگویشوران 

ن آبیرای   ،ثار منتشرشده استداده شده اسیت آ. هرجا از اندشده حاص های زبانی برخی گونهده از شمنتشر

زبیانی بیا   گونیۀ  سیازی در هر ل راهبیرد ملکیی  اوّ ۀها، در وهلوری دادهآشده است. پس از جمعمنبع ذکر 

 مثابیۀ هیایی کیه در بخیش نظیری بیه     ریّسیپس متغ  ،شیده  مشخّص (2009) 7بندی کرافتداده از دستهاست

و  انید فیی شیده  هیای دنییا معرّ  مالکیت یا چینش ملیک و مالیک در زبیان    ۀرابطرهای دخی  در بیان متغیّ
                                                                                                                                                          
1. E. L. Keenan & B. Comrie 

2 .constructions 

3. strategies 

4. primary data 

5. secondary data 

6. W. Croft 
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 ر هرگونیه د ،انید بنیدی ملکیی دخیی  بیوده    تیر رده ( در تحلی  دقیق1330رافت )هایی که ازنظر کویژگی

گونیه بیه چیه صیورت     آن ر یا ویژگی در ساخت ملکی متغیّ آندخالت شود  مشخّصتا  اندشدهبررسی 

 بوده است.

 هال دادهتحلی -4

ی هیا . دادهشیود پرداخته میایرانی زبانی های مختل  نهدر گوها نآها و بررسی داده ۀدر این بخش به ارائ

 ،لیری هیای جنیوب غیرب اییران )    نیه گو)گیلکی، سمنانی(،  یخزر ۀهای ناحینهگوبرگرفته از  این بخش

هیای  نیه گو، (ایطیره ای مرکزی )هنه(، گو، کروشیاربابان بلوچیهای بلوچی )نهگو، (بختیاری کوهرنگ

 .( استکردی جافیهای کردی )نهگو و (پاوه هورامیزازا )

 گیلکی -4-1
zak-ə dəftər: ʻدفتر کودکʼ  /دست   دست منmi dəs:  

Ali pəsər: ʻپسر علیʼ  /پایت پای تو ti pā: 

lāku bāl: ʻ̓بازوی دختر   ʼ/کالهش کاله اوʻ unə kulāh: 

ʼآهو ۀبچʻ āhu zak: ʼدوست ما/ دوستمانʻ ami dust: 

Hasan-ə pišoni: ʻپیشانی حسنʼ  ʼ شانها/ پشتینآپشتیʻ :ušonə pušti 

ʼمیز ۀپایʻ :miz-ə pāye  

اسیتداده   1نمیایی هبرد حالیت رااز برای بیان رابطۀ ملکی دهد که گیلکی نشان میباال های بررسی داده 

نشیان داده  شیود  لیک اضیافه میی   اکیه بیه م   ə-فیاعلی   ای غیرنمبا حالت  نمایی در اسحالتاین  ؛کند می

ظیاهر  واکیه  بیه   هیای مختیوم  از مالیک  پیس ه این نشانه البتّ ؛(ʻپیشانی حسنHasan-ə pišoni ʼ) شود می

 mi dəs) خود را دارنید  متداوت هستند و شک  خاصّاز دیگر ضمایر در گیلکی ضمایر ملکی  شود. نمی

ʼدست منʻ). رایشیی ملیک و مالیک    آترتییب   گیلکیی در  ،(1330) نظر کرافیت  ردهای موازنظر ویژگی

است. مالک و ملیک بیدون هییچ ادغیامی     امروز بنابراین برخالف فارسی ؛ ملک است - صورت مالک به

ای از مالیک  حالت وجود دارد که سیازه  ۀرت نشانصو. تکواژ اضافه بهگیرندمیتنها در مجاورت ه  قرار 

 شود.ندی اضافه میصورت ون بهآاز  پساست و 

مالکییت   ۀابطی بییان ییا چیینش مالیک و ملیک در ر      ۀحوتوانند در نمیه بالقوّرهایی گدته شد که متغیّ 

مالکییت ییا    ۀثیر جانداری در بیان رابطی أتشود ها بررسی میری که در این دادهلین متغیّاوّثیرگرار باشند. أت

                                                                                                                                                          
1. case marking 
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 miz-əو  ʻحسین  پیشیانی Hasan-ǝ pišoni ʼ ایهکه از مثال گونههمان چینش مالک و ملک است. ۀنحو

pāye ʼمیز ۀپایʻ های ملیک و مالیک   مالکیت یا چینش سازه ۀبیان رابط ۀنداری تأثیری در نحواج ،آیدبرمی

ملکیی اسیت کیه چنانکیه مالحظیه       ۀنبیودن رابطی   بودن ییا یتعلّق اهمّیتر، ین متغیّدومدر گیلکی ندارد. 

 بیا  ʻدسیت مین  mi dǝs ʼبیان  ۀنحو ؛گیردنظر قرار نمیمالکیت مدّ ۀرابط انهنگام بی هر باین متغیّ ،شود می

ušonə pušti ʼ هانآپشتیʻ و zak-ə dəftər ʼدفتر کودکʻ با lāku bāl ʼبازوی دخترʻ هر جدیت در   که در

بیودن ییا   یتعلّقی اسیت و بیرای مثیال    یکسان  ،یتعلّق غیر ۀی رابطدومی وجود دارد و در تعلّق ۀلی رابطاوّ

اسی  ییا ضیمیربودن    سومین میالک   شود.نمی ʻدست منmi dǝs ʼبستی مالک در ن باعث بروز واژهنبود

 و ʻدسیت مین  mi dǝs ʼهیایی ماننید   مالکیت است. بررسی صیورت  ۀبیان رابط ۀن در نحوآثیر أمالک و ت

lāku bāl ʼبازوی دخترʻ ّدهید کیه اسی  ییا     نشیان میی   ،ی اسی  دومی در  لی مالک ضمیر است وکه در او

 بیان مالکیت و ترتیب مالک و ملک ندارد.   ۀثیری در نحوأیربودن مالک تضم

 سمنانی -4-2
vačed aftar, vača daftar: ʻدفتر کودکʼ  mö das(t): ʻ دست  دست من/ ʼ  

Ali pir: ʻپسر علیʼ  ta pā: ʻ پایت پای تو/ ʼ  

doxtar-in bāl: ʻبازوی دخترʼ  žö kolā, žin kola: ʻکاله او/ کالهشʼ  

āhu-yin vače: ʻ آهو ۀبچّ ʼ  hamâ dus(t): ʻدوست ما/ دوستمانʼ 

Hasan-i pišoni: ʻپیشانی حسنʼ  ʼشانپشتی ها/پشتی آنʻ žon puštīya: 

miz-i pāya: ʻ میز ۀپای ʼ   

شیود.  اسیتداده میی   نماییحالتراهبرد از برای بیان رابطۀ مالکیت  در سمنانی شودچنانکه مشاهده می 

گوییای   بیاال هیای  در مثالبنابراین ضمایر موجود  ؛ضمایر وجود دارددر ه  ها و در اس   هنمایی حالت

پیشیانی  Hasan-i pišoni ʼ) دهنید را بروز میی  /i/فاعلی  حالت غیرۀحالت ملکی هستند و اسامی نیز نشان

 سیمنانی وجیود دارد  در  ،بازنمایی جنس چه جینس طبیعیی و چیه جینس دسیتوری      همچنین ؛(ʻحسن

 نمیای غییر  حالیت  ۀبه نشیان  /n/شدن صامت ( معتقدند که افزوده1932) سرا  و سرا (. 1914ی، )کلباس

 ؛ʻبیازوی دختیر  doxtar-i-n bāl ʼ :افتدداق میگونه اتّ ث در اینکردن جنس مؤنّمشخّصدلی  به /i/فاعلی 

 یفیاعل  نمای غییر حالت /in/ر و فاعلی برای مدرد مرکّ نمای غیرحالت /i/معتقد است  (1914) ا کلباسیامّ

 رضیاپور . داند نه دو واژکرا یک واژک با دو تکواژ می /in/بنابراین  ؛ث در این گونه استمدرد مؤنّ یبرا

همچنیین   ؛کنید نمی تدکیک /n/ و /i/ به را نآ و داندمی ثمؤنّ جنس برای اضافه ۀنشان را /in/نیز ( 1934)

 او) žöداشته باشیی :   اوشود که دو صورت از ب میشخص مدرد ملکی سببازنمایی جنس در ضمیر سوم



 1931، تابستان 22های غرب ایران، سال هدت ، شمارۀ  ها و گویش / فصلنامۀ مطالعات زبان77

-اسامی در ظهور یا عدم حضور نشیانه واهای پایانی آ اهمّیتخر مربوط به آ ۀنکت ث(.مؤنّ او) žinر(، مرکّ

 ۀنشیان  ه،واکی بیه  / Ali/شیدن  دلیی  مختیوم  به ʻپسر علیAli pir ʼ ۀچنانکه در نمون ؛ها در این گونه است

در واهیای پاییانی   آ اهمّییت نییز   (1913)و دیگیران   محمیدابراهیمی شده اسیت.  ظاهر ن فاعلی حالت غیر

 انید. کیید قیرار داده  أه و تمیورد توجّی  را نماها و جنس در این گونه لتاهایی چون حچگونگی بروز نشانه

 - صورت مالیک ایشی ملک و مالک بهرترتیب آ سمنانی، در (1330) نظر کرافت های موردازنظر ویژگی

مالیک بیدون هییچ ادغیامی در      ملیک و  ۀ. دو سیاز اسیت  تدیاوت مبنابراین با فارسی امیروز  ؛ ملک است

ای از نماست که سیازه ن حالتآتکواژ افزوده وجود دارد. نو  در این گونه و گیرند مجاورت ه  قرار می

 بیودن ییا غییر   یتعلّقی و  رهیای جانیداری  شیود. متغیّ صیورت ونید ظیاهر میی    ن بهآاز  پسمالک است و 

ضیمایر هی  بیه    از مالکیت در این گونه نیدارد و   ۀبیان رابط ۀها یا نحوثیری در چینش سازهأبودن ت یقتعلّ

ملکی وقتیی مالیک اسی  ییا      ۀبیان رابط ۀچینش یا شیو ۀبنابراین شیو ؛شودبستی استداده نمیصورت واژه

 .نداردتداوتی  ،ضمیر است

 لری -4-3
dafar-e bačča: ʻ کودک دفتر ʼ  dass-e me, dass-em: ʻ دست  دست من/ ʼ  

korr-e Ali: ʻپسر علیʼ  kelew-e ō, kelew-š: ʻ کالهش کاله او/ ʼ  

baqal-e doxtar: ʻبازوی دخترʼ  pošti-ye onā, pošti-šon: ʻ شانپشتی ها/نآپشتی  ʼ  

korr-e āhu: ʻ آهو ۀبچّ ʼ   

pišoni-ye Hasan: ʻپیشانی حسنʼ   

pāa(e) mīz: ʻ میز ۀپای ʼ   

، (1330) نظیر کرافیت   هیای میورد  اسیت. از نظیر ویژگیی    1پیوندهاستداده از  لریدر  بیان مالکیت بردراه

 شیباهت دارد. امیروز  مالک است کیه بیه فارسیی     -صورت ملکدخی  در این راهبرد به ۀچینش دو ساز

 ؛گیرنید دو سازه بدون ادغام در مجاورت ه  قیرار میی   ،لحاظ میزان ادغام، زمانی که مالک اسمی است به

ن صیورت  آدر وجود دارد کیه  بستی صورت واژهامکان ظاهرشدنش به ،که مالک ضمیری است ا زمانیامّ

ای از ملیک اسیت و   اضیافه اسیت کیه سیازه     ۀچسبد. تکواژ اضافه در این گونه همیان کسیر  به ملک می

رهیای  متغیّ ،نید دههیا نشیان میی   ه مثیال طور کهمانگیرد. ن قرار میآاز  پسبستی(  )واژه صورت وندی به

 ودنبی یتعلّقی  بیودن ییا غییر   یتعلّقی ( و ʻمییز  ۀپایʼ pāa(e) mīzدرمقاب   ʻعلیپسر korre-Ali ʼجانداری )

(daftar-e bačča ʼدفتر کودکʻ   درمقابbaqal-e doxtar ʼ بازوی دختیرʻ تی )ۀبییان رابطی   ۀثیری در نحیو أ 
                                                                                                                                                          
1. linker 
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   های دخی  ندارند. مالکیت یا چینش سازه

 بختیاری کوهرنگ -4-4

 :شده استگرفته ( 1913)از طاهری  ی این بخشهاداده

hōwe piyâ: ʻ مرد ۀخان ʼ  kečī-s: ʻ اشهعمّ ʼ  

melâ sar-om: ʻموهای سرمʼ  

leng kawš dōδar: ʻ̓لنگ کدش دختر   

daδe īsâ: ʻخواهر شماʼ 

 sahâv mēšõw: ʻ هاصاحب میش ʼ   

pa miz: ʻ میز ۀپای ʼ  

ازنظیر  رت است. مجاو ،سازی در این گونهملکیراهبرد دهند که نشان می بختیاری کوهرنگهای داده

و اسیت  مالیک   - ملیک صیورت  رایشیی دو سیازه بیه   آ، ترتییب  (1330) نظر کرافیت  های موردویژگی

در از ملک ظیاهر شیود.    پسبستی صورت مستق  و ه  واژهه  بهتواند میمالک درصورت ضمیربودن، 

 بیودن یتعلّقی ( ییا غییر   ʻخیواهر شیما  ʼ( daδe īsâ)بیودن  یتعلّقر تغیّموجود ندارد. تکواژ اضافه گونه این

(hōwe piyâ ʼمرد ۀخانʻ) ّر جانداری )مقایسه کنید: و همچنین متغیpa miz ʼمییز  ۀپایʻ   بیاsahâv mēšõw 

ʼهاصاحب میشʻمالکیت ندارد. ۀبیان رابط ۀها یا شیو( تأثیری در چینش سازه   

 بلوچی اربابان -4-5

 شده است: گرفته (223: 1932) از دبیرمقدم بخشاین  هایداده

Ali possag /čokk-e Ali: ʻپسر علیʼ  men-i berat /berat-e mā: ʻبرادر منʼ  

 ayan-i ketâb: ʻ هاکتاب آن ʼ  

 حالیت غییر  گیر  بییان  /i/) نماییحالت در بلوچی اربابان دو راهکار ،یدآها برمیکه از مثال گونههمان 

شیود.   ت متدیاوت اسیتداده میی   این دو راهبرد در دو موقعیّاز کاربرد دارد.  (/e/ نماهستهیونده )پو  (فاعلی

 و نمیایی حالت از راهبرد ،(ʻپسر علیAli possag ʼ)ملک است  -صورت مالکها بهکه چینش سازه زمانی

کردن ملک که هستۀ گیروه ملکیی   مشخّص، برای مالک است -صورت ملکها بهکه چینش سازههنگامی

رسید اسی  ییا ضیمیربودن مالیک      نظر میی . به(ʻمن برادرmen-i berat ʼ) شوداستداده میپیونده از  است،

چراکه در هیر دو حالیت جایگیاه مالیک و ملیک       ؛ها ندارداین رابطه یا چینش سازهبیان  ۀثیری در نحوأت

رایشیی  آهیردو ترتییب   ، (1330) نظر کرافیت  مورد هایازنظر ویژگیچنانکه گدته شد، . قاب  تغییر است

گیرنید.   سازه بدون ادغام در مجیاورت هی  قیرار میی     مالک وجود دارد و این دو - ملک و ملک - مالک
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و  شیده از مالک اضیافه   پسصورت وندی نما بهگونه وجود دارد که در مورد حالت تکواژ اضافه در این

( ʻبیرادر مین  men-i berat ʼ) بودنیتعلّقر متغیّ گیرد.ک قرار میاز مل پس صورت وندیدر مورد پیونده به

مالکییت   ۀبییان رابطی   ۀها ییا شییو  ثیری در چینش سازهأ( تʻهانآکتاب ayan-i ketâb ʼ) بودنیتعلّق یا غیر

   .ندارد

 کروشی -4-6

 ( گرفته شده است:1914) های این گونه از عمادیداده
zahrâ-y telâ: ʻطالی زهراʼ ta-y kâar: ʻکار توʼ 

dart-ey tak: ʻ درخت ۀشاخ ʼ âšan-I berâd: ʻ هانآبرادر  ʼ  

bižan-i ǰanek: ʻدختر بیژنʼ asb-i: ʻ̓اسبش   

šaf-e došamba: ʻشب دوشنبهʼ  âš-i tofanȵ: ʻتدنگشʼ  

dâtiy-ey ǰanek: ʻدخترخالهʼ  dass-ay: ʻدستشʼ  

 نمیایی پیونیده و حالیت   سیازی دو نو  راهبیرد ملکیی  از ید در کروشی آها برمیکه از دادهطور همان 

رود کیه  کیار میی  زمیانی بیه   y–رود. پیونده کار میطور غالب بههدر کروشی سه پیونده ب. دشواستداده می

 zahrâ-y telâ) کیه مالیک اسیمی    نیدارد فرقی  صورتاین، در خت  شده باشد /â/ و /a/ هایمالک به واکه

ʼطالی زهراʻری( باشد یا ضمی (ta-y kâar ʼکار توʻپیوند .)ۀ –i     به اس  خاص و ضمایری کیه مختیوم بیه

/a/  یا/â/ شودنیستند، اضافه می (bižan-i ǰanek ʼدختر بیژنʻ در .) ۀموارد پیونددیگر –ey رودکیار میی  به 

(dart-ey tak ʼشاخۀ درختʻ .) ۀاز پیوندهمچنین –e  ی اهیای حاشییه  نمونیه  بیشتردر موارد معدودی که

شود کیه  ستداده مینمایی احالتاز زمانی . (ʻدوشنبه شبŠaf-e došamb ʼ)شود استداده می ،ملکی هستند

بسیتی بیه لحیاظ حالیت تیابع      گوید ضمایر واژهمی( 1914)بستی است. چنانکه عمادی مالک ضمیر واژه

ن آبسیتی بیه   واژه ای کیه ایین ضیمایر ملکیی    سازه بنابراین برای مثال اگر ؛همراه خود هستند ۀنقش ساز

اسیمی همیراه،    ۀاز نو  فاعلی خواهد بود و چنانچه سازبستی ملکی نیز چسبند فاع  باشد، ضمیر واژه می

واهید داشیت.   فیاعلی خ  بستی ملکی نیز حالت غیرضمیر واژه ،می باشدصریح یا متمّ مدعول صریح، غیر

ای ایین سیازه در جملیه    ،بنابراین ؛ی استعلفا ،ظاهر شده /asb/که پس از  /i-/بست واژهباال های در داده

ی فیاعل  غییر  ،میده آ /dass/که پس از  ay–بست ا واژهامّ ؛تواند ظاهر شودمی اسبش در گ  فرورفت مانند

 هیای در میورد ویژگیی  توانید ظیاهر شیود.    می ،از دستش افتاد مانندای بنابراین این سازه در جمله ؛است

های اسمی و ضمیری مسیتق  بیا سیه    ملک و مالک در مورد مالکۀ ساز ترتیب غالب دو( 1330)کرافت 

 ؛شیود ترتییب معکیو  میی    e– ۀا در میورد پیونید  امّ ،ملک است -صورت مالکبه i–و  y ،-ey– ۀپیوند
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تکیواژ   ،رود. در ایین گونیه  کار میی مالک به -بستی ترتیب، ملکواژه ضمایر ملکی خصوصهمچنین در

صیورت  اسیت و بیه   از مالیک ای سیازه  بیشیتر دارد و تکواژ افیزوده   جوددر مورد راهبرد پیونده وافزوده 

بیا   ʻدرخیت  ۀشیاخ dart-ey tak ʼرهای جانداری )مقایسه کنیید:  شود. متغیّن اضافه میآاز  پسبستی  واژه

dâtiy-ey ǰanek ʼدخترخالهʻ بودنیتعلّق( و (dass-ay ʼدستشʻ و غییر )  بیودن یتعلّقی (asb-i ʼ اسیبشʻ ،)

 مالکیت در این گونه ندارد. ۀبیان رابط ۀها یا شیوینش سازهثیری در چأت

 ایطره -4-7
dafter väčä: ʻدفتر کودکʼ  dös man/dösöm: ʻ دست من/ دستʼ  

pur Ali: ʻپسر علیʼ  på tö/påd: ʻپای تو/ پایتʼ  

väčä åhu: ʻ هوآبچّۀ  ʼ  kola nun/kölåy: ʻ کالهش کاله او/ ʼ  

pišuni hasan: ʻ سنپیشانی ح ʼ  rafiq hämä/rafiqmun: ʻ دوستمان دوست ما/ ʼ  

påyä miz: ʻ میز ۀپای ʼ pöšti numa/päštišun: ʻ شانپشتی ها/نآپشتی  ʼ  

 هیای کرافیت  ازنظر ویژگیی رت است. ای مجاوراهبرد بیان مالکیت در طره یدآها برمیچنانکه از داده 

دو سازه بیدون   این ،که مالک اس  باشدرتیاست. درصومالک  - صورت ملکها به، چینش سازه(1330)

 ،ضیمیر باشید  مالیک  که ا درصورتیامّ ،(ʻدفتر کودکdafter väčä ʼ) گیرندادغام در مجاورت ه  قرار می

ر اسی  ییا ضیمیربودن    . در عین حیال متغیّی  (ʻدست dösöm ʼ) ظاهر شود نیزبستی صورت واژهتواند بهمی

از ایین نظیر بیه     ،بنیابراین ؛ تکواژ اضافه در این گونه وجیود نیدارد  ها ندارد. ثیری در چینش سازهأمالک ت

 ثیری نیدارد مالکییت تیأ   ۀرابطی  بییان  ۀها یا شییو ر جانداری در چینش سازهست. متغیّفارسی امروز شبیه ا

 پیای تیو/  på tö/påd ʼبیودن ) یتعلّقی ر (. متغیّی ʻپسر علیی pur Ali ʼبا  ʻمیز ۀپایpåyä miz ʼمقایسه کنید: )

 ۀنیز در چیینش ملیک و مالیک و شییو     ؛(ʻکالهش کاله او/kola nun/kölåy ʼ) بودنیتعلّق یا غیر (ʻپایت

 تأثیر است.کاررفته برای بیان مالکیت بی به

 هورامی -4-8
dafar-ū zwro-y: ʻدفتر کودکʼ das-ū am/amn/mn, das-m: ʻ دست  دست من/ ʼ 

kur-ū Ali: ʻپسر علیʼ pā-w to, pā-t: ʻ پایت پای تو/ ʼ 

bazū-w knāče: ʻ̓بازوی دختر  

bača-w āhū-y: ʻ آهو ۀبچّ ʼ 

kłāwa-wād-, kłāwa-š: ʻ کالهش کاله او/ ʼ 

 

tawełe-w Hasan-i: ʻپیشانی حسنʼ dos-ū ema, dos-mān: ʻ دوستمان دوست ما/ ʼ 

pâya-w mez-e: ʻ میز ۀپای ʼ  
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 واکیه بیه  زمیانی کیه ملیک    . رودمی کاربهزمان طور ه هب نماییپیونده و حالت راهبرددو  هورامیدر  

اسیت کیه    /ū/پیونیده   ،شده باشید خت   همخواناست و هنگامی که ملک به  /w/پیونده  ،خت  شده باشد

در  /y/ ۀنمایی با نشیان این حالتنمایی نیز حالت خصوصدر. شودمی اضافه ملک به بستواژه صورت به

ر و میرکّ شیوند  خت  میهمخوان ها به که مالکزمانی /i/ ۀشوند، نشانخت  می واکههایی که به مورد مالک

در عیین   .یابید بیروز میی   ،ث هسیتند ند و مؤنّشوخت  میهمخوان به ها که مالکزمانی /e/ ۀو نشان هستند

نظیر   های موردزنظر ویژگیاشود. نما ظاهر نمیحالت نۀنشا ،شودخت  می /i/ ۀواککه مالک به حال زمانی

کیه  هنگیامی مالیک اسیت و    -صورت ملکملک و مالک در هورامی به ۀدو ساز، چینش (1330) کرافت

 ،سیت ا که مالیک ضیمیری  ا زمانیامّ ،گیرندبدون ادغام در کنار ه  قرار میاین دو سازه  ،مالک اس  است

نمیا  وجود دارد. در این گونه دو تکواژ افزوده وجود دارد. یکیی حالیت   نیزبستی واژهصورت امکان بروز 

شود و دیگری پیونده کیه پیس از ملیک    صورت وندی ظاهر مین بهآ پس ازای از مالک است و که سازه

 پای تیو/ pā-w to/ pā-t ʼ مقایسه کنید:)بودن یتعلّق بودن یا غیریتعلّقر گیرد. متغیّقرار می صورت وندیبه

هیای  بر چیینش سیازه  ثیری ر جانداری تأمتغیّنیز و  (ʻکالهش کاله او/kłāwa-š /kłāwa-w ād ʼ و ʻپایت

 .ندارددر هورامی  مالکیت ۀبیان رابط ۀملک و مالک یا شیو

 جافیکردی  -4-9
 daftar- ī mnāł: ʻدفتر کودکʼ  das-ī mn, das-m: ʻ دست   دست من/  

kur-ī Ali: ʻپسر علیʼ pe-y to, pe-t/ pe-w ʻ پایت پای تو/  
bačka-y āhū: ʻ هوآ ۀبچ ʼ kłāw- ī aw, kłāw-ī ʻ کالهش کاله او/ ʼ 

tweł-ī Hasan: ʻپیشانی حسنʼ dos-ī ema, dos-man ʻ دوستمان دوست ما/ ʼ 
pâya-y mez: ʻ میز ۀپای ʼ ʼ شانپشتی ها/نآپشتیʻ pštī awān, pštī–yān  

رود. پیس از  کیار میی  . دو نو  پیونده در این گونه بهپیونده است کردی جافیراهبرد مورد استداده در  

هیایی  د و پس از ملکوشبست ظاهر میصورت واژهبه /ī/ ۀنشان ،شوندخت  می نهمخواهایی که به ملک

نظیر   های موردویژگی خصوصدررود. کار میبست بهصورت واژهبه /y/ ۀنشان ،شوندخت  می واکهکه به 

بیدون   ،که مالک اس  باشید دو سازه درصورتی اینمالک است.  -صورت ملکچینش دو سازه به ،کرافت

  دو صیورت مسیتق   تواند به، میباشدکه مالک ضمیر ا درصورتیامّ ،گیرنددر مجاورت ه  قرار میادغام 

مسیتق    ا وقتی غییر امّ ؛گیردبدون ادغام در کنار ملک قرار می، مستق  ظاهر شود. اگر مستق  باشد یا غیر

  هیر دو پیونیده   که نو هستدو تکواژ اضافه در این گونه چسبد. بست به ملک میصورت واژهبه ،است

ر متغیّی شوند. بست( پس از ملک ظاهر میصورت وندی )واژهای از ملک هستند و بهها سازهاست. پیونده
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 او/کیاله  kłāw-ī aw, kłāw-ī ʼ) ندبیو یتعلّقی  یا غییر  (ʻدست  دست من/das-ī mn, das-m ʼ) بودنیتعلّق

 ۀبچّی  bačka-y āhū ʼبیا   ʻمییز  ۀپایی pâya-y mez ʼ)مقایسیه کنیید:    جانداری رمتغیّ همچنین و( ʻکالهش

ی ضیمیری بیه   هیا مالک ،در این گونه مالکیت ندارد. ۀبیان رابط ۀثیری در چینش دو سازه یا شیوأت( ʻآهو

 شوند.بستی ظاهر میو واژه دو صورت مستق 

های خراسان شام  سیه اسیتان   نههای شمال شرق کشور یعنی گونهای از گونمونهحاضر وهش در پژ 

( بیه  1939) ثیار دیگیری چیون شیریدی    آدر  ؛ چیه اسیت ورده نشیده آو جنوبی  سان شمالی، رضویخرا

راهبردهیای   ،هیا این بررسی طبقهای فارسی خراسان پرداخته شده است. نهموضو  ساخت اضافه در گو

هیا  ها تنها از یکی از این راهبردنهها، پیونده و مجاورت است. برخی از این گونهساخت ملکی در این گو

درحیی و نهبنیدانی تنهیا از مجیاورت     و گنابیادی تنهیا از پیونیده     بجستانی و برای مثال) کننداستداده می

 .ماننید سیبزواری(  ه) برنید وایی متداوت بهره میی آو بعضی از هر دو راهکار در شرای   کنند(استداده می

هیایی کیه از   ین در گونیه بنیابرا  ؛مالیک اسیت   - ملک صورتها بهترتیب مالک و ملک در تمام این گونه

ن اضیافه  آبسیتی( بیه   )واژه صیورت ونیدی  از ملیک اسیت و بیه    ایسازه ،پیونده ،کنندپیونده استداده می

 شود. می

 بحث -5

نمایی، مجیاورت و پیونیده   حالت راهبردسه  شدهبررسی هایگونه در ،دهندمی نشان هاداده که طورهمان

 ،اسیت  کیرده فیی معرّ گیروه  سیطح  در مالکیت ۀرابط بیان برای (1330) کرافت که راهبردهایی مجمو  از

، راهبیرد  لیری  ماننید ه پیونده راهبرد) راهبردها این از یکیاز  تنها هادر بیشتر گونه .شوندمی گرفته کار به

هیای  و در گونیه  دشیو میی  اسیتداده ( ایو راهبرد مجاورت مانند طره سمنانی و گیلکی مانندنمایی حالت

 .  شوندمی گرفته کاربه راهکار و هورامی دو اربابان بلوچی کمتری مانند

ت امیروز  بیر وضیعیّ   توانید میی  میانیه ایرانی ایرانی باستان و مالکیت در  ۀبررسی راهبردهای بیان رابط 

هیای  دوره ملکیی در  ۀهایی از ساخت اضیاف در ادامه نمونه رواز اینشده پرتوی بیدکند. های بررسیگونه

   شود.مییادشده ارائه 

هیا امکیان   نآایین امیر بیه     ،شدندلحاظ حالت تصری  مینجا که اسامی و ضمایر بهآباستان از ایرانی در 

 همیه بیا ایین   ؛از مضیاف ظیاهر شیود    پیس و  پییش توانسیت  الیه میی که مضافایداد به گونهک میتحرّ

 غالبیاً در سیاخت ملکیی    بنیابراین  ؛از مضاف وجود دارد پیشالیه از ظاهرشدن مضاف سیاریهای ب نمونه

 20فیروردین یشیت و وندییداد    ) از اوستایی های زیرونهمانند نم؛ گرفته استاز ملک قرار می پیشمالک 
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 (:1117، 1برگرفته از گلدنر

 aspǝm varǝsǝm ʼموی اسبʻ ؛mē āpō ʼهای منآبʻ ؛åɳhᶏm raya ʼشکوه آنانʻو ا در عبارتامّ ؛ 

ʼزنان و مردان زردشتʻبرعکس شده است این ترتیب ؛: narabyasčā nāiribyasčā zartuštra . 

)اضافی( دارند این حالت در ضیمایر بیدون افیزایش     نمایی ملکیهای باال ضمایر و اسامی حالتدر مثال

در اوسیتایی  راهبرد مورد استداده بنابراین  ؛شودنما ظاهر میتکواژ و در مورد اسامی، با افزودن وند حالت

سیازه هی     هیایی کرافیت چیینش دو   نمایی بوده است. براسا  ویژگیی ت، راهبرد حالتبرای بیان مالکی

هیای  نمونیه . اندگرفتهمالک بوده است که بدون ادغام در مجاورت ه  قرار می -ملک و ه  ملک -مالک

 :(1329، 2)کنت زیر از فارسی باستان است

ʼپسر گشتاسپʻ vištāspahyā puca، ʼمن پدرʻ manā pitā 

-ونید افیزوده    سیبب به vištāspahyāطور اس  حالت اضافی دارد و همین manāهای باال ضمیر در مثال

hyā نمایی اضافی دارد.  حالت 

 از پیس  ییا  پییش  توانسیتند می داشتند، مستق  صورت که زمانی ضمیری هایمالکغربی  ۀمیانایرانی  در

 :شوند ظاهر ملک
9) zanēm tō, zanēm dāmān ī tō rāy. 

 (94های زادسپرم، را بکش . )گزیده آفریدگانِ توبکش ،  تو را

10) ku-š dām ī ōhrmazd rawāg kard. 
 (97های زادسپرم، را حرکت بخشید. )گزیده اورمزد آفرینشِ

11) bōzāh man arwān čīmī zādmurd. (dz1) 
 (1911بیدی، )رضائی باغاز این زادمرد نجات بده.  روانِ مرا

 زمیانی  اامّی  ،اسیت  شیده می ظاهر /ī/ ۀپیوند ،رفتمی کاربه ملک از پس اسمی یا ریضمی مالک که زمانی

دو راهبیرد  غربیی   ۀمیانی  ایرانیی بنیابراین در   ؛است شدهنمی ظاهر پیونده رفت،می کاربه ملک از پیش که

 ضیمایر و اسیامی   عالوههب رفته است: مجاورت و پیونده.کار میمالکیت در سطح گروه به ۀبرای بیان رابط

 صیورت  دو مدیرد  شیخص لاوّ بیرای  اامّی  ،اندشدهنمی صرفلحاظ حالت به غربی ۀمیان ایرانی در مستق 

ضیمیر   (11) مثیال  در .دادمیی  نشیان  فیاعلی را  و دیگری حالت غیر فاعلی حالت یکی که داشت وجود

man وجیود  نییز  ملکیی  یبسیت واژه ضیمایر  غربیی  ۀدر ایرانی میانی  ،افزون بر این ؛دارد فاعلی غیر حالت 

                                                                                                                                                          
1. K. F. Geldner 

2. R. Kent 
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 و شیدند میی  ظیاهر  ملک از پس مالک مثابۀبه امروز معیار فارسی چونهم گاهی هابستواژه این. داشتند

 از زییر  مثیال  ماننید ه) شدند می ظاهر ملک از جدا گاه و( ʻزنشʼ (zan-i-š) چسبیدندمی ملک به درواقع

   (:109: 1912، ابوالقاسمی

14) u-š pad zōr abāg āz ud ahramēn kōšēm (Acta 9, 32) 
 .کن (می مبارزه)کوش   اهریمن و آز با زورش با و

 نییز باسیتان   ۀدر دور چسیبیده اسیت.   -u بیه  -š مدیرد  صخشی مبستی ملکی سوضمیر واژهباال در مثال 

   (:31: 1912، ابوالقاسمیاز اوستایی مثال ) اندبستی ملکی وجود داشتهضمایر واژه

15) azǝm tē gaēθā frāδayeni. 

 ات را گسترش خواه  داد.من گیتی

است( کیه   ʻگیتیgaēθā ʼالیه مدرد و در حالت اضافی است )مضاف شخصدومضمیر  tēدر مثال باال  

میانه ه  گاه جیدا از   ۀبستی ملکی دورگدته شد که ضمایر واژه پیش از ایناز ملک واقع شده است.  پیش

 پییش  بسیتی واژه مالیک  ظاهرشدن یعنی ویژگی اند. اینگرفتهن قرار میآاند و پیش از شدهملک ظاهر می

بسیت  هیا، واژه در تمیام ایین گونیه    .شودنمی امروزی دیده ۀشدبررسی هایگونه از کدامهیچ در ملک از

کیه  دهنید  نشان میی  باالهای داده جایی ندارد.هشود و امکان جاباز ملک اضافه می پسطور ثابت هملکی ب

ورت و پیونیده جیای   امیانه دو راهبرد مج ۀولی در دور ،نمایی وجود داشتهن راهبرد حالتدر ایرانی باستا

اه ا جایگی امّی  ،شوددیده میموارد بسیاری  نمایی درهای کنونی هنوز راهبرد حالتگونهدر  اند.گرفتهن را آ

 تر است.  شدهملک و مالک تثبیت ۀساز دو

هبیرد  کیه را  اسیت  در صیورتی و ایین  شیود  ممکین میی  ملک در یک گونه  و رایش مالکآگاه تغییر  

الیک  م ،نمایی دارنید هایی که حالت در بیشتر گونه بلوچی اربابان(. ۀسازی را عوض کنی  )مانند گون ملکی

 - ترتییب ملیک   ،کننید پیونیده اسیتداده میی   از هایی که گیرد و درعوض بیشتر گونهاز ملک قرار می پیش

، هیا را از فارسیی باسیتان   ای که برخی از گونیه تها نکامّ ؛شودمی نیزروز شام  فارسی اممالک را دارند که 

بستی وجیود  های امروز ضمایر ملکی واژهکند این است که در برخی گونهمیانه جدا میایرانی و  اوستایی

 ،صیبوری  و شیریدی ) های فارسیی خراسیان  نهویژه گوهب فارسی هایونهگ برخیاین امر در مورد ؛ ندارند

 مشیخّص  تیا  دارد بیشتر بررسی به نیاز هاگونه این لتحوّ سیرکند. صدق می نیز( 1939 ،و شریدی 1931

 ۀنکتی . هاسیت نآ لیتحوّ روند یا ویژگی کدام از برگرفته هانآ در ضمیری هایبستواژه وجود عدم شود

 در ثیریتیأ  جانیداری  ییا  و بیودن یتعلّقی  غییر  یا بودنیتعلّق رمتغیّ ه  میانهباستان و ۀ دور در اینکه دیگر
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امیروز  های مورد بررسی این خصوصیت در گونه .است نداشته مالکیت ۀرابط بیان ۀشیو یا هاسازه چینش

 است. یافتهادامه 

 گیرینتیجه -6

باسیتان در سیاخت    ۀنمیایی دور پای راهبیرد حالیت   ردّهای این پژوهش نشان از آن دارد که بررسی داده

)بلیوچی( بییش از دیگیر منیاطق     ی های جنوب شرقنهخزری( و گو ۀ)ناحی رانهای شمالی اینهگوملکی 

 های لری و بختییاری نهگو ،یو جنوب غرب های خراساننهگو ،یویژه با شمال شرقه)ب شوددیده میایران 

در  وییژه  هکشیور بی  در نقیاط مختلی     نییز میانه یعنی مجاورت و پیونیده   ۀراهبردهای دور .(مقایسه کنید

 شود.  های کردی( مشاهده مینه)گوی و غرب ی، شمال شرقیجنوب غربهای  نهگو

بسیتی اسیتداده   هژهای واها که از مالکجز در برخی گونه (1330)های مورد نظر کرافت ازنظر ویژگی 

را ن آهیایی کیه   گیرند، تکواژ اضافه در گونیه بدون ادغام در مجاورت ه  قرار میمالک و ملک  ،شودمی

گییرد.  قیرار میی   دوم ۀاز ساز پسندرت ل و بهاوّ ۀاز ساز پسبستی( واژه) صورت وندیبههمواره  دارند

در  وشیود  تنها ترتیب مالک و ملک دیده می ،کنندستداده مینمایی احالت راهبرد فق  ازهایی که نهدر گو

)ماننید بلیوچی    ترتییب گاه از هیردو   ،کنند  استداده میمایی از راهبرد دیگری هنهمراه حالتها که بهنآ

هیا  نآدر هیایی کیه   در تمیام گونیه  شود. مالک )مانند هورامی( استداده می - اربابان( و گاه از ترتیب ملک

هیا  نآهایی کیه در  گونهدر تمام  .شودده میمالک دی -ترتیب ملک ،از راهبرد مجاورت استداده شده فق 

کیه در کنیار پیونیده از راهکیار      هیا نآشود و در می مالک دیده -ترتیب ملک ،داده شدهه استتنها از پیوند

مالیک   - رفته )مانند بلوچی اربابان( یا بازه  از ترتییب ملیک  کاراند یا هر دو ترتیب بهی استداده کردهدوم

کند که شاید بیین ترتییب   ت میاین فرض را تقویشده گدته)مانند هورامی(. توصیدات  استداده شده است

 ای وجود داشته باشد.  برای ساخت ملکی رابطه رفتهکارهها و راهبرد بسازه
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