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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.
Keywords: possessive strategy, possessor, possessum, juxtaposition, linker, case
marking, Iranian linguistic varieties.
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راهبردهای بیان مالکیت در برخی گونههای 8زبانی ایرانی

5

شهال شریفی

9

دانشیار گروه زبانشناسی ،دانشگاه فردوسی مشهد
نرجس بانو صبوری

4

دانشیار گروه زبانشناسی ،دانشگاه پیام نور تهران ،ایران

چکیده
در نوشتار پیش رو راهبردهایی که در برخی گونههای زبانی ایرانی برای بیان مالکیت بهکار میرود ،بررسی شده استت .ابتتدا نتو راهبترد
ملکی هر گونه با توجّه به دستهبندی کرافت ( )3002مشخّص شده و سپس ویژگیهایی که کرافت ( )0990بترای تحلیت ستاخت ملکتی
تعیین کرده و متغیّرهایی همچون ترتیب مالک و ملک ،مقولۀ مالک ازنظر اسم یا ضتمیربودن ،اهمّیتت جانتداری در چگتونگی بیتان رابطتۀ
مالکیت و وجود یا نبود تمایز رابطۀ تعلّقی و غیر تعلّقی در هر گونه بررسی شده است .براساس یافتههای پتژوهش ااضتر ،در گونتههتای
بررسیشده ،غالباً از یکی از سه راهبرد االتنمایی ،مجاورت و پیونده برای بیان مالکیت استتااده شتده استت ،امّتا در برختی متوارد از دو
راهبرد یادشده برای بیان مالکیت در قالب یک گروه نحوی استااده میشود .پیشتینۀ راهبترد االتتنمتایی بته ایرانتی باستتان و پیشتینۀ دو
راهبرد مجاورت و پیونده به ایرانی میانۀ غربی میرسد .ازنظر ویژگیهای مورد نظتر کرافتت ،جتز در برختی گونتههتا کته از مالتکهتای
واژهبستی استااده میشود ،مالک و ملک بدون ادغام در مجاورت هم قرار میگیرند ،تکواژ اضافه در گونتههتایی کته ن را دارنتد همتواره
بهصورت وندی (واژهبستی) پس از سازۀ اوّل و بهندرت پس از سازۀ دوّم قرار میگیرد.
کلیدواژهها :راهبرد ملکی ،مالک ،ملک ،مجاورت ،پیونده ،االتنمایی ،گونههای زبانی ایرانی.

 -0در این پژوهش از گونه که صورت خنثی است استااده کردهایم و نه گویش یا زبان ،زیرا در مورد گویش یا زبتانبتودن تمتام
موارد مطرحشده در این پژوهش اتّااقنظر وجود ندارد.
 -3تاریخ دریافت0291/00/0 :
 -2پست الکترونیکی نویسندۀ مسئول:
 -4پست الکترونیکی:

تاریخ پذیرش0291/03/00 :
sh-sharifi@um.ac.ir
n.sabouri@pnu.gilan.ac.ir
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 -0مقدّمه
مالکیت 8از مااهیم مهم برای انسان است و از نجا که بترای بیتان ن در زبتانهتای مختلت

روشهتای

رایجی وجود دارد ،میتوان ن را ماهومی جهانی درنظر گرفت (هاینه .)0991 ،6راهبردهای بیان مالکیتت
و عوام مؤثّر در چگونگی بیان این رابطه بسیار متااوت و متنوّ استت و بتدون شتک مبنتای شتناختی
دارد؛ در پژوهش پیش رو به این موضو که چگونه تااوت نگرش شناختی منجر به تولید صتورتهتای
مختل

بیان مالکیت میشود ،نمیپردازیم ،بلکه بر توصی

راهبردهای مورد استااده و متغیّرهتای دخیت

در بازنمایی رابطۀ ملکی در برخی گونههای 1زبانی ایرانی تمرکز میکنتیم و متیکوشتیم از رهگتذر ایتن
توصیاات که به دستهبندی این گونهها بهلحاظ ردهشناختی کمک خواهتد کترد ،بته برختی تلویحتات و
نکات نظری دست یابیم.
درخصوص موضو بحث پژوهش ااضر دربارۀ چگونگی بازنمایی مالکیت چه در قالتب نظتری و
چه بهصورت توصی

این رابطه در زبانها و گونههتای مختلت  ،در ختار از کشتور ثتار متاتاوت و

کمابیش فراوانی منتشر شده است؛ امّا در داخ کشور بهویژه در چارچوب مورد نظر نوشتار پیش رو کته
چارچوبی ردهشناختی است ،ثار اندکی را میتوان یافت .یکی از این ثار شتریای ( )0255استت کته در
ن به بررسی ردهشناختی ستاخت ملکتی در زبتان فارستی امتروز پرداختته شتده استت .در ایتن مقالته
راهبردهای ملکیسازی در زبان فارسی بررسی شده ،متغیّرهای دخی در چگونگی بتروز ستاخت ملکتی
مشخّص شده و درنهایت با توجّه به راهبرد غالب در زبان فارسی امتروز ،ردۀ ایتن زبتان از بابتت متغیّتر
ملکی معلوم شده است.
اثر بعدی مربوط به بامشادی و انصاریان ( )0296است کته در ن ستاخت ملکتی در گتویش کتردی
گورانی را از دیدگاه ردهشناسی بررسی کردهاند .یافتههای این پژوهش نشان میدهد که کردی گتورانی از
نظر ردهشناسی جزو زبانهایی است که برای ملکیسازی در سطح گروه از دو راهبرد سادۀ همجواری بتا
ترتیب رایشی اسم -ملکی و وندافزایی با همان ترتیب رایشی و عناصتر پیونتدی استتااده متیکنتد .در
سطح جمله نیز ساختهای داشتن و متعلّقبودن را بهکار میگیرد که میان این دو ازلحتاظ رایتش ستازه،
معرفگی یا نکرگی مالک و مملوک و همچنین انتقالپذیری و انتقالناپذیری مالکیتت تاتاوتهتایی دیتده
میشود .سوّمین اثر مربوط به مصطاوی و صناعتی ( )0291است کته در ن گتزارههتای ملکتی در زبتان
5. possession
6. B. Heine
7. varieties
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شهمیرزادی از دیدگاه ردهشناختی را کردهاند .در این مقاله چارچوب استیسن 5مدّ نظر قرار گرفتته کته در
ن چهار نو ردۀ زبانی بهصورت ردۀ مالکیت مکانی ،ردۀ مالکیت بایی ،ردۀ مالکیت مبتتدایی و مالکیتت
با فع داشتن مشخّص شده است .نتایج این پژوهش نشان میدهد در شهمیرزادی سه رده از ایتن چهتار
رده وجود دارد و تنها ردۀ مبتدایی کاربرد ندارد؛ امّا ساخت ملکی در زبان فارسی با توجّه به دیدگاههتا و
چارچوبهای دیگر هم تحلی شده است که ازجملۀ این پژوهشها میتوان بته درزی و افشتار ()0293
اشاره کرد که در این اثر به فرایند ارتقای اسم ملکی توجّه شده استت .تحلیت ارائتهشتده در ایتن مقالته،
تحلیلی نحوی و مبتنی بر رویکرد کمینهگراست و نتیجۀ ن این است که در فارسی فراینتد ارتقتای استم
ملکی قاب پذیرش است و زبان فارسی جزو زبانهتایی استت کته ستاخت ملکتی معترّفماننتد دارنتد.
همینطور رضویان و دیگران ( )0291ساخت اضافۀ ملکی در زبتان فارستی بتر پایتۀ دستتور ستاخت را
بررسی کرده و در پایان نتیجه گرفتهاند که میتوان ساخت اضافۀ ملکی را در زبان فارستی بته سته طبقتۀ
مالکیت ،اضافی و تخصیصی تقسیم کرد و در میان ساختهای اضتافه در زبتان فارستی ستاخت اضتافۀ
ملکی بیشترین بسامد را دارد.
 -5مفاهیم نظری
در لغتنامه دهخدا در تعری

مالکیت ،مالکبودن مده است؛ و بهمنزلۀ اصطالای اقوقی« :اقّی استت

که انسان نسبت به شیء دارد و میتواند هرگونه تصرّفی در ن بکند بهجتز نچته متورد استتثنای قتانون
است (معین )0210 ،اقّ استعمال و بهرهبرداری و انتقال یک چیز به هتر صتورت مگتر در متواردی کته
قانون استثنا کرده باشد .در قانون متدنی ایتران مالکیتت فقت در متورد عتین استتعمال نشتده استت .در
اصطالح فقه هر سلطۀ قانونی را ملک نامند و مالکیت صاتی است که از ایتن نظتر بتهکتار متیرود؛ لتذا

گاتهاند :مالکیت خانه ،مالکیت اق تحجیر ،مالکیت منافع و( »...دهخدا  .)0211در فرهنگ فارسی عمیتد
( )0262این واژه معادل مالکبودن درنظر گرفته شده و در فرهنتگ واژههتای فارستی ستره معتادلهتای
داشتاری و از نش برای ن ذکر شده است .بهنظر میرسد این واژه تعریای جز خود ندارد؛ یا بتهعبتارتی
برای تعری

ن از خودش استااده شده است و تعاریای که در فارسی بهصورت عتام از ن ارائته شتده،

مشخّصهها و مؤلّاههایی برای روشنکردن معنای ن بیش از خود واژه بهدست نمیدهد؛ امّتا مالکیتت در
فرهنگ کساورد ( )0995بهمثابۀ اسم بدینصورت تعری

شده است :االتت 9یتا متال ختودکردن 00یتا
8. Stassen
9. having
10. owing
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کنترل کردن 00چیزی .در این تعری

از مالکیت ،اداق سه مؤلّاه هست که در قالب سه مثال زیر نشتان

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 در مد.
3) He remains in full possession of his sanity.
او مالک کام فکر خود باقی میماند.

چنین بهنظر میرسد که این مؤلّاهها یا اوزۀ مالکیت در فارسی چندان مشخّص نیستت کته مختتص
به این زبان نباشد؛ چه ،والدرس )3006( 03نیز به این موضو پرداخته و بتهمنزلتۀ شتاهد بته تعتاری

و

مؤلّاههایی که هاینه ( )0991درخصوص مالکیت ارائه کرده ،اشاره داشته است؛ برای مثال مؤلّاتۀ کنتترل،

بهگونهای که مالک ممکن است بر ملک کنترل و سلطه داشته باشد ،یا مؤلّاۀ محدودۀ ناوذ و تأثیرگتذاری
در النگاکر )0951( 02ذکر شده و یا طرحوارۀ میزان عالقه به درگیر شدن یا دخالتتکتردن را بروگمتان

04

( )0955و هاینه ( )0991ارائه کردهاند؛ همچنین چپ و مک گرگور )0996( 08دو اوزۀ اندامهای بتدن و
رابطۀ جزء به ک را بهمنزلۀ اوزههای مالکیت و چگونگی بازنمایی نها را با توجّه به متغیّر تعلّقیبتودن
ملک به مالک بررسی کردهاند.
پاینه و برشی )0999( 06اتّی به مالکیت بیرونی قائ هستند و بر ننتد کته در ایتن نتو مالکیتت ،مالتک
بهمثابۀ رابطه هستهای و اصلی دستوری فع و در سازهای جدا از سازهای کته ملتک در ن قترار گرفتته،
کدگذاری و بازنمایی میشود .این سازه بهلحاظ دستوری میتواند فاع  ،ماعول مستقیم یا غیر مستقیم یتا
ماعول بهای باشد ،امّا نمیتواند ماعول متمّمی باشد و بهلحاظ نقشی میتواند نقشهتای مختلاتی هماننتد
هدف و بهرهبرنده ،یا اتّی در برخی زبانها نقش مکانی داشته باشد .دی  )3001( 01نیز مالکیتت بیرونتی
را بدینصورت تعری

میکند :مالکیت بیرونی پدیدهای است که در ن یتک صتورت استمی بتهلحتاظ

نحوی بهمثابۀ وابستهای از فع رمزگذاری شود ،امّا بهلحاظ معنایی مالک یکی از موضوعات فعت باشتد؛
11. controling
12. S. M. B. Valadares
13. R.W. Langacker
14. C. M. Brugman
15. H. Chappel & W. MacGregor
16. D. L. Payne & I. Brashi
17. R. A. Deal
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بنابراین ،در مالکیت بیرونی مالک و ملک در یک گروه ظاهر نمیشوند و در سطح بنتد و در ستازههتای
مختل

بازنمایی میشوند .در پژوهش ااضر تأکیتد بتر راهبردهتایی استت کته در ستطح گتروه عمت

میکنند و البتّه رابطهای از مالک و ملک مورد نظر است که در مورد مالکیت درونی و نته بیرونتی مطترح
میشود؛ این نو رابطه (مالکیت درونی) گویا معمولترین نو و بهعبارتی سرنمون رابطۀ مالکیت است.
در راهبردهایی که در سطح یک گروه عم میکنند ،چند متغیّر دخی هستند؛ اوّلین متغیّر ،شتیوۀ چیتنش
مالک و ملک است و در اینخصوص دو االت وجود دارد ،یا ابتدا مالک است و پس از ن ملتک قترار
میگیرد؛ یا ابتدا ملک است و پس از ن مالک قرار متیگیترد؛ بترای مثتال در فارستی معیتار چیتنش بته
صورت ملک -مالک است ،مانند کتاب علی؛ امّا در فنالندی اوّل مالک قرار میگیرد ،سپس ملتک (مثتال
از کارجاالینن ،331 :099305بهنق از درایر 3002 ،09است):
�4) Tytö- n kissa/ Girl-Gen cat/ The girl
s cat
گربۀ دختر

البتّه این بدینمعنا نیست که زبانی وجود ندارد که از هر دو چینش استااده کند .متغیّر دوّم نو مالتک
بهلحاظ اسم یا ضمیربودن است .در برخی زبانها راهبردی که برای بیتان مالکیتت بتههنگتام استمبتودن
مالک بهکار میرود ،متااوت از زمانی است که مالک ضمیر است؛ برای مثال در زبان فرانسه هنگتامی کته
مالک اسم است ،از ترتیب ملک  -مالک استااده میشود و زمانیکه ضمیر است ،ترتیتب مالتک  -ملتک
بهکار میرود (درایر)3002 ،؛ یا در فارسی زمانی که مالک ضمیر است ،میتواند بهصورت واژهبستتی نیتز
ارائه شود ،برای مثال :ماشینم؛ ولی هنگامیکه مالک اسم است ،این قابلیتت وجتود نتدارد؛ البتّته در زبتان
فارسی ارائۀ واژهبستی ضمیر اختیاری است؛ یعنی ضمیر بهصورت غیر واژهبستی هتم متیتوانتد بتهکتار
رود؛ برای مثال ماشین من؛ امّا در برخی زبانها این امر انتختابی نیستت و چنانچته مالتک ضتمیر باشتد،
همواره بهصورت واژهبست ارائه میشود .متغیّر ستوّم اهمّیتت مؤلّاتۀ معنتایی استت کته بتاعنوان رابطتۀ
تعلّقی 30در برابر رابطۀ غیر تعلّقی 30مطرح میشود .این رابطۀ معنایی خود با مؤلّاههای مختلاتی تعریت
میشود؛ ملک به مالک تعلّق داشته باشد ،بدینمعنی که جزئی از وجتود او باشتد یتا قابت تاکیتک از او

نباشد یا قاب واگذاری به غیر نباشد؛ همانند دست که جزئی از بدن فرد استت؛ بنتابراین در دستت علتی
18. M. Karjalainen
19. M. Dryer
20. inalienable
21. alienable
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رابطهاش با علی رابطۀ تعلّقی است؛ یا مادر که در مادر علی با فرد ،رابطۀ وجودی دارد؛ امّا در رابطتۀ غیتر
تعلّقی ملک قاب تاکیک و قاب واگذاری به غیر است؛ برای مثال ماشین علی یا مقام و منصب علی.
متغیّرهایی که از نها سخن گاته شد تنها متغیّرهای دخی در چگونگی بازنمایی رابطۀ مالک و ملتک در
زبانهای دنیا نیستند .در برخی زبانها نکات ظری

دیگری هم ممکن است ازنظر سخنگویان یا اهت

ن

زبان مهم باشند؛ بنابراین در ساخت ملکی بازنمایی میشوند؛ برای مثتال در زبتان پتالیکور از زبتانهتای
موجود در برزی دو ساخت متااوت زیر را داریم (والدرس:)3006 ،
5) Nu-amutra banana/ 1sG-plant banana
)My banana (that I planted and took care of
موزم ( ن موزی که خودم کاشته و مراقبت کردهام).
6) Nu-manapilatno/ 1sG-food banana
)My banana (that I can eat
موزم ( ن موزی که میتوانم بخورم).

عام مؤثّر دیگر در ساخت ملکی ،جانداری استت .در زبتان انگلیستی جانتداری متیتوانتد در انتختاب
� استااده کرد؛ افتزون بتر ایتن
راهبرد ملکی تأثیرگذار باشد؛ بدینمعنا که برای اسامی جاندار میتوان از s
االت متداول ،چینش مالک و ملک بهصورت مالک -ملک است؛ دراالیکه برای مثال در متورد راهبترد
استااده از  ofابتدا ملک است سپس مالک (روزنباخ:)3005 ،33
�7) Harry
s heart
قلب هری
8) The corner of the street
گوشۀ خیابان

کرافت ( )21 :0990در ردهبندی دقیقتر ساختهای ملکی ویژگیهای واژی -نحوی زیر را دخی
میداند:
 -0ترتیب رایشی ملک و مالک (ملک  -مالک ،مالک  -ملک)؛
 -3میزان ادغام ساختواژی مالک و ملک (مجاورت ،وندافزایی /ترکیب ،ادغام)؛
 -2تکواژ افزوده:
ال ) دارد یا ندارد؛
22. A. Rozenbach

راهبردهای بیان مالکیت در برخی گونههای زبانی ایرانی 62/

ب) نو تکواژ افزوده :االتنما /اضافه ،مطابقه ،شاخص ،طبقهنما ،پیونده ،ترکیبی از برخی از نها؛
) تکواژ افزوده  -سازهای از :ملک است یا مالک یا هیچکدام؛
د) ترتیب قرارگیری :پیش ،پس یا بین دو سازه؛
و) میزان ادغام ساختواژی ن با مالک یا ملک (مجاورت ،وندافزایی و صورت مک ّم ).
توجّه به دو نکته ضروری است .در مطالعات ردهشناختی برختی  possessiveو  genitiveرا یکستان
تلقّی میکنند و بههمین دلی گاه معتادل ستاخت ملکتی را  possessive constructionو گتاه genitive

 constructionدرنظر میگیرند؛ دراالیکه در تعاری

سنّتی این اصطالاات یکستان تلقّتی نمتیشتدند.

نکتۀ دوّم اینکه در مطالعات ردهشناختی بهجهت تنوّ ساختی غیر قاب انکار در زبانها ،بترای ردهبنتدی
ابتدا طبق نظر کینان و کامری 32تعریای معنایی از یک متغیّر همانند مالکیت درنظر گرفته میشتود ،ستپس
تمام ساختها 34یا راهبردهایی 38که ن معنا یا رابطۀ معنایی را بازنمتایی متیکننتد ،بررستی متیشتوند و
سپس همبستگی ن راهبردها و عوام زبانی دیگر مشخّص متیشتود (کرافتت )03 :0990 ،و بتههمتین
سبب تااوتی ندارد که ن راهبرد در اوزۀ واژگان یا ساختواژه باشد یا نحو (گتروه و بنتد)؛ همتۀ ایتن
راهبردها در ردهبندی مدّ نظر قرار میگیرند .در ردهشناسی ،زمانی کته رابطتۀ مالتک و ملتک متورد نظتر
است از رابطۀ ) genitive(Gو ) noun (Nصحبت میشتود؛ از ایتنرو ایتن اصتطالاات بتا اغمتا
ردهشناسی بهکار میروند؛ گاه بر االتنمایی ملکی که بهطور سنّتی تعری

در

شده منطبق هستند و گتاه بتا

ن فاصله دارند.
 -9روش پژوهش
نوشتار پیش رو دادهبنیان است و دادههای ن بر دو نو است .نتو اوّل دادههتای اوّلیّته 36هستتند کته از
گویشوران گونههای زبانی بهدست مدهاند و نتو دوّم دادههتای ثانویته 31هستتند کته از ثتار نوشتتاری
منتشرشده از برخی گونههای زبانی ااص شدهاند .هرجا از ثار منتشرشده استااده شده استت ،بترای ن
منبع ذکر شده است .پس از جمع وری دادهها ،در وهلۀ اوّل راهبترد ملکتیستازی در هرگونتۀ زبتانی بتا
استااده از دستهبندی کرافت )3002( 35مشخّص شده ،ستپس متغیّرهتایی کته در بختش نظتری بتهمثابتۀ
23. E. L. Keenan & B. Comrie
24 .constructions
25. strategies
26. primary data
27. secondary data
28. W. Croft
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متغیّرهای دخی در بیان رابطۀ مالکیت یا چینش ملتک و مالتک در زبتانهتای دنیتا معرّفتی شتدهانتد و
ویژگیهایی که ازنظر کرافت ( )0990در تحلی دقیقتتر ردهبنتدی ملکتی دخیت بتودهانتد ،در هرگونته
بررسی شدهاند تا مشخّص شود دخالت ن متغیّر یا ویژگی در ساخت ملکی ن گونته بته چته صتورت
بوده است.
 -4تحلیل دادهها
در این بخش به ارائۀ دادهها و بررسی نها در گونههای مختل

زبانی ایرانی پرداخته میشتود .دادههتای

این بخش برگرفته از گونههای ناایۀ خزری (گیلکی ،سمنانی) ،گونتههتای جنتوب غترب ایتران (لتری،
بختیاری کوهرنگ) ،گونههای بلوچی (بلوچی اربابان ،کروشی) ،گونههای مرکزی (طترهای) ،گونتههتای
زازا (هورامی پاوه) و گونههای کردی (کردی جافی) است.
 -8-4گیلکی
�zak-�d
�ft
� r:
�دفتر کودک

�mi d
دست من /دستم s:

�Ali p
�s
� r:
�پسر علی

�ti p
پای تو /پایت :

�l
�ku b
� l:
�بازوی دختر

�un�kul
� h:
�کاله او /کالهش

�
� hu zak:
�بچۀ هو

� ami dust:
�دوست ما /دوستمان

�Hasan-�pi
� oni:
�پیشانی اسن

�u
�on�pu
� ti:
�پشتی نها /پشتیشان

�miz-�p
� ye:
�پایۀ میز

بررسی دادههای باال نشان میدهد که گیلکی برای بیان رابطۀ ملکی از راهبرد االتنمتایی 39استتااده
میکند؛ این االتنمایی در اسم با االتنمای غیر فتاعلی� -کته بته مالتک اضتافه متیشتود نشتان داده
�)؛ البتّه این نشانه پتس از مالتکهتای مختتوم بته واکته ظتاهر
��Hasan-ə piپیشانی اسن
میشود (oni
�mi d
نمیشود .ضمایر ملکی در گیلکی از دیگر ضمایر متااوت هستند و شک خاصّ خود را دارنتد (s

�) .ازنظر ویژگیهای مورد نظر کرافتت ( ،)0990در گیلکتی ترتیتب رایشتی ملتک و مالتک
�دست من
بهصورت مالک  -ملک است؛ بنابراین برخالف فارسی امروز است .مالک و ملتک بتدون هتیچ ادغتامی
تنها در مجاورت هم قرار میگیرند .تکواژ اضافه بهصورت نشانۀ االت وجود دارد که ستازهای از مالتک
است و پس از ن بهصورت وندی اضافه میشود.
گاته شد که متغیّرهایی بالقوّه میتوانند در نحوۀ بیتان یتا چیتنش مالتک و ملتک در رابطتۀ مالکیتت
29. case marking

راهبردهای بیان مالکیت در برخی گونههای زبانی ایرانی 56/

تأثیرگذار باشند .اوّلین متغیّری که در این دادهها بررسی میشود تأثیر جانداری در بیان رابط ۀ مالکی ت ی ا
� و miz-ə
��Hasan-�piپیش انی حس ن
نحوۀ چینش مالک و ملک است .همانگونه که از مثالهای oni

� برمیآید ،جانداری تأثیری در نحوۀ بیان رابطۀ مالکیت یا چینش سازههای مل ک و مال ک
�p�yeپایۀ میز
در گیلکی ندارد .دوّمین متغیّر ،اهمّیت تعلّقیبودن ی ا نب ودن رابط ۀ ملک ی اس ت ک ه چنانک ه م ح ه
�ب ا
میشود ،این متغیّر به هنگام بیان رابطۀ مالکیت مدّن ر قرار نمیگیرد؛ نحوۀ بیان �mi d�sدس ت م ن
� که در هر جف ت در
� با �l�ku b�lبازوی دختر
� و �zak-�d�ft�rدفتر کودک
��uپشتی آنها
�on�pu
ti
اوّلی رابطۀ تعلّقی وجود دارد و در دوّمی رابطۀ غیر تعلّقی ،یکسان اس ت و ب رای مث ال تعلّق یب ودن ی ا
� نمیشود .سوّمین م ک اس
نبودن باعث بروز واژهبستی مالک در �mi d�sدست من

ی ا ض میربودن

�و
مالک و تأثیر آن در نحوۀ بیان رابطۀ مالکیت است .بررسی ص ور ه ایی مانن د �mi d�sدس ت م ن
� که در اوّلی مالک ضمیر است و در دوّم ی اس  ،نش ان م یده د ک ه اس
�l�ku b�lبازوی دختر

یا

ضمیربودن مالک تأثیری در نحوۀ بیان مالکیت و ترتیب مالک و ملک ندارد.
 -2-4سمنانی
�va
�ed aftar, va
� a daftar:
�دفتر کودک

�دست من /دست� mö das(t):

� Ali pir:
�پسر علی

�ta p
�:
�پای تو /پایت

�doxtar-in b
� l:
�بازوی دختر

�
�› kol
�,
� in kola:
�ک ه او /ک هش

�
�hu-yin va
� e:
چۀ آهو
�ب ّ

� hamâ dus(t):
�دوست ما /دوستمان

�Hasan-i pi
� oni:
�پیشانی حسن

�
�on pu
�t
� ya:
�پشتی آنها /پشتیشان

�miz-i p
� ya:
�پایۀ میز

چنانکه مشاهده میشود در سمنانی برای بیان رابطۀ مالکیت از راهبرد حالتنمایی اس تفاده م یش ود.
حالتنمایی ه در اس ها و ه در ضمایر وجود دارد؛ بنابراین ضمایر موجود در مثاله ای ب اال گوی ای
��Hasan-i piپیش انی
حالت ملکی هستند و اسامی نیز نشانۀحالت غیر فاعلی  /i/را بروز م یدهن د (oni
�)؛ همچنین بازنمایی جنس چه ج نس ببیع ی و چ ه ج نس دس توری ،در س منانی وج ود دارد
حسن
(کلباسی .)4831 ،سراج و سراج ( )4831معتقدند که افزودهشدن صامت  /n/به نش انۀ حال تنم ای غی ر
�؛
فاعلی  /i/بهدلیل مشخّصکردن جنس مؤنّث در این گونه اتّفاق میافتد�doxtar-i-n b�l:ب ازوی دخت ر
امّا کلباسی ( )4831معتقد است  /i/حالتنمای غیر فاعلی برای مفرد مذکّر و  /in/حالتنمای غی ر ف اعلی
برای مفرد مؤنّث در این گونه است؛ بنابراین  /in/را یک واژک با دو تکواژ میداند نه دو واژک .رض اپور
( )4831نیز  /in/را نشانۀ اضافه برای جنس مؤنّث میداند و آن را به  /i/و /n /تفکیک نمیکن د؛ همچن ین
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بازنمایی جنس در ضمیر سوّم شخص مفرد ملکی سبب میشود که دو صوورت از او داشوته باشویم›�

� (او مؤنّث) .نکتة آخر مربوط به اهمّیت آواهای پایانی اسامی در ظهوور یوا موحم ر وور
(او مذکّر)in ،
� بهدلیل مختومشحن  /Ali/به واکه ،نشوانة
نشانهها در این گونه است؛ چنانکه در نمونة �Ali pirپسر ملی
رالت غیر فاملی ظاهر نشحه اسوت .محموحابراهیمی و دیگوران ( )8913نیو اهمّیوت آواهوای پایوانی در
چگونگی بروز نشانههایی چون رالتنماها و جنس در این گونه را موورد توجّوه و تأکیوح رورار دادهانوح.
ازنظر ویژگیهای مورد نظر کرافت ( ،)8331در سمنانی ترتیب آرایشی ملک و مالک بهصورت مالوک -
ملک است؛ بنابراین با فارسی اموروز متفواوت اسوت .دو سوازة ملوک و مالوک بوحون هوید ادغوامی در
مجاورت هم ررار میگیرنح و در این گونه تکواژ اف وده وجود دارد .نوع آن رالتنماست که سوازهای از
مالک است و پس از آن بهصوورت ونوح ظواهر مویشوود .متییّرهوای جانوحاری و تعلّقویبوودن یوا غیور
تعلّقیبودن تأثیری در چینش سازهها یا نحوة بیان رابطة مالکیت در این گونه نوحارد و از ضومایر هوم بوه
صورت واژهبستی استفاده نمیشود؛ بنابراین شیوة چینش یا شیوة بیان رابطة ملکی ورتوی مالوک اسوم یوا
ضمیر است ،تفاوتی نحارد.
 -3-4لری
�dafar-e ba
�
� a:
�دفتر کودک

� dass-e me, dass-em:
�دست من /دستم

� korr-e Ali:
�پسر ملی

� kelew-e
�, kelew-
�:
�کاله او /کالهش

� baqal-e doxtar:
�بازوی دختر

�po
�ti-ye on
�, po
�ti-
� on:
�پشتی آنها /پشتیشان

� korr-e
� hu:
چة آهو
�ب ّ
�pi
� oni-ye Hasan:
�پیشانی رسن
�p
�a(e) m
�پایة می� z:

راهبرد بیان مالکیت در لری استفاده از پیونحه 91است .از نظور ویژگویهوای موورد نظور کرافوت (،)8331
چینش دو سازة دخیل در این راهبرد بهصورت ملک -مالک است کوه بوه فارسوی اموروز شوباهت دارد.
بهلحاظ می ان ادغام ،زمانی که مالک اسمی است ،دو سازه بحون ادغام در مجاورت هم رورار مویگیرنوح؛
امّا زمانی که مالک ضمیری است ،امکان ظاهرشحنش بهصورت واژهبستی وجود دارد کوه در آن صوورت
به ملک میچسبح .تکواژ اضافه در این گونه هموان کسورة اضوافه اسوت کوه سوازهای از ملوک اسوت و
بهصورت ونحی (واژهبستی) پس از آن ررار میگیرد .همانطور که مثوالهوا نشوان مویدهنوح ،متییّرهوای
��p�a(e) mپایة میو�) و تعلّقویبوودن یوا غیور تعلّقویبوودن
� درمقابل z
جانحاری (�korre-Aliپسر ملی
30. linker

راهبردهای بیان مالکیت در برخی گونههای زبانی ایرانی 76/

�) ترأثیری در نحروۀ بیران راب رۀ
� درمقابل �baqal-e doxtarبازوی دخترر
(�daftar-e ba��aدفتر کودک
مالکیت یا چینش سازههای دخیل ندارند.
 -4-4بختیاری کوهرنگ

دادههای این بخش از طاهری ( )9831گرفته شده است:
�h
� we piy‰:
�خانۀ مرد

�ke
�
� -s:
�عمّهاش

� melâ sar-om:
�موهای سرم

�da
�e
� s‰:
�خواهر شما

�leng kaw�d
�
� ar:
�لنگ کفش دختر
�sah‰v m
�
میش� œw:
ها
�صاحب
� pa miz:
�پایۀ میز

دادههای بختیاری کوهرنگ نشان میدهند که راهبرد ملکیسازی در این گونه ،مجاورت است .ازنظرر
ویژگیهای مورد نظر کرافرت ( ،)9111ترتیرب آرایشری دو سرازه برهصرورت ملر
درصورت ضمیربودن ،مال

میتواند هم بهصورت مستقل و هم واژهبستی پس از مل

 -مالر

اسرت و

ظراهر شرود .در

�) یرا ییرر تعلّقریبرودن
� �)da�eخرواهر شرما
اینگونه تکواژ اضافه وجود ندارد .متغیّر تعلّقیبرودن (s‰
�sah‰v m
�
� برا œw
�) و همچنین متغیّر جانداری (مقایسه کنید�pa miz :پایۀ میرز
(�h�we piy‰خانۀ مرد

�) تأثیری در چینش سازهها یا شیوۀ بیان راب ۀ مالکیت ندارد.
�صاحب میشها
 -5-4بلوچی اربابان

دادههای این بخش از دبیرمقدم ( )111 :9811گرفته شده است:
�Ali possag /
� okk-e Ali:
�پسر علی

�men-i berat /berat-e m
�:
�برادر من
آن� ayan-i ketâb:
�کتاب ها

همانگونه که از مثالها برمیآید ،در بلوچی اربابان دو راهکار حالتنمایی ( /i/بیرانگرر حالرت ییرر
فاعلی) و پیونده (هستهنما  )/e/کاربرد دارد .از این دو راهبرد در دو موقعیّت متفراوت اسرتفاده مریشرود.
زمانیکه چینش سازهها بهصورت مال  -مل
هنگامیکه چینش سازهها بهصورت مل  -مال

�) ،از راهبرد حالتنمرایی و
است (�Ali possagپسر علی
است ،برای مشخّصکردن مل

که هستۀ گرروه ملکری

�) .بهنظر مریرسرد اسرم یرا ضرمیربودن مالر
است ،از پیونده استفاده میشود (�men-i beratبرادر من
تأثیری در نحوۀ بیان این راب ه یا چینش سازهها ندارد؛ چراکه در هرر دو حالرت جایگراه مالر

و ملر

قابل تغییر است .چنانکه گفته شد ،ازنظر ویژگیهای مورد نظر کرافرت ( ،)9111هرردو ترتیرب آرایشری
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مالک  -ملک و ملک  -مالک وجود دارد و این دو سازه بدون ادغام در مجتاورت هتم قترار متیگیرنتد.
تکواژ اضافه در این گونه وجود دارد که در مورد االتنما بهصورت وندی پس از مالک اضتافه شتده و
�)
در مورد پیونده بهصورت وندی پس از ملک قرار میگیرد .متغیّر تعلّقیبودن (�men-i beratبترادر متن
�) تأثیری در چینش سازهها یتا شتیوۀ بیتان رابطتۀ مالکیتت
یا غیر تعلّقیبودن (�ayan-i ketâbکتاب نها
ندارد.
 -7-4کروشی

دادههای این گونه از عمادی ( )0254گرفته شده است:
� zahrâ-y telâ:
�طالی زهرا

� ta-y kâar:
�کار تو

� dart-ey tak:
�شاخۀ درخت

�‰
� an-I berâd:
�برادر نها

�bi
� an-i
� anek:
�دختر بیژن

� asb-i:
�اسبش

�
�af-e do
� amba:
�شب دوشنبه

�‰
�-i tofan
�:
�تانگش

� dâtiy-ey
� anek:
�دخترخاله

� dass-ay:
�دستش

همانطور که از دادهها برمی ید در کروشی از دو نو راهبترد ملکتیستازی پیونتده و االتتنمتایی
استااده میشود .در کروشی سه پیونده بهطور غالب بهکار میرود .پیونده ˚ yزمتانی بتهکتار متیرود کته
مالک به واکههای  /a/و  /â/ختم شده باشد ،در اینصورت فرقی نتدارد کته مالتک استمی (zahrâ-y telâ

�) .پیوندۀ ˚ iبه اسم خاص و ضمایری کته مختتوم بته
�) باشد یا ضمیری (�ta-y kâarکار تو
�طالی زهرا
�) .در دیگر موارد پیوندۀ ˚ eyبهکتار متیرود
��biدختر بیژن
� an-i
 /a/یا  /â/نیستند ،اضافه میشود (anek
�) .همچنین از پیوندۀ ˚ eدر موارد معدودی که بیشتر نمونتههتای ااشتیهای
(�dart-ey takشاخۀ درخت
�) .زمانی از االتنمایی استااده میشود کته
���af-e doشب دوشنبه
ملکی هستند ،استااده میشود (amb
مالک ضمیر واژهبستی است .چنانکه عمادی ( )0254میگوید ضمایر واژهبستتی بته لحتاظ االتت تتابع
نقش سازۀ همراه خود هستند؛ بنابراین برای مثال اگر سازهای کته ایتن ضتمایر ملکتی واژهبستتی بته ن
میچسبند فاع باشد ،ضمیر واژهبستی ملکی نیز از نو فاعلی خواهد بود و چنانچه سازۀ استمی همتراه،
ماعول صریح ،غیر صریح یا متمّمی باشد ،ضمیر واژهبستی ملکی نیز االت غیر فتاعلی خواهتد داشتت.
در دادههای باال واژهبست  /i-/که پس از  /asb/ظاهر شده ،فاعلی است؛ بنابراین ،ایتن ستازه در جملتهای
مانند اسبش در گ فرورفت میتواند ظاهر شود؛ امّا واژهبست ˚ ayکه پس از  /dass/متده ،غیتر فتاعلی
است؛ بنابراین این سازه در جملهای مانند از دستش افتاد ،میتوانتد ظتاهر شتود .در متورد ویژگتیهتای
کرافت ( )0990ترتیب غالب دو سازۀ ملک و مالک در مورد مالکهای اسمی و ضمیری مستتق بتا سته

راهبردهای بیان مالکیت در برخی گونههای زبانی ایرانی 69/

پیوندۀ ˚ -ey ،yو ˚ iبهصورت مالک -ملک است ،امّا در متورد پیونتدۀ ˚ eترتیتب معکتوس متیشتود؛
همچنین درخصوص ضمایر ملکی واژهبستی ترتیب ،ملک -مالک بهکار متیرود .در ایتن گونته ،تکتواژ
افزوده در مورد راهبرد پیونده وجود دارد و تکواژ افتزوده بیشتتر ستازهای از مالتک استت و بتهصتورت
� بتا
واژهبستی پس از ن اضافه میشود .متغیّرهای جانداری (مقایسه کنیتد�dart-ey tak :شتاخۀ درختت
�)،
�) و غیتر تعلّقتیبتودن (�asb-iاستبش
�) و تعلّقیبودن (�dass-ayدستش
� �dâtiy-eyدخترخاله
i nek
تأثیری در چینش سازهها یا شیوۀ بیان رابطۀ مالکیت در این گونه ندارد.
 -5-4طرهای
� dafter vŠ
�Š:
�دفتر کودک

� dös man/dösöm:
�دست من /دستم

� pur Ali:
�پسر علی

� på tö/påd:
�پای تو /پایت

� vŠ
� Š hu:
�بچّۀ هو

� kola nun/kölåy:
�کاله او /کالهش

�pi
� uni hasan:
�پیشانی اسن

� rafiq hämä/rafiqmun:
�دوست ما /دوستمان

� påyä miz:
�پایۀ میز

�›p
� ti numa/pŠ
�ti
� un:
�پشتی نها /پشتیشان

چنانکه از دادهها برمی ید راهبرد بیان مالکیت در طرهای مجاورت است .ازنظر ویژگتیهتای کرافتت
( ،)0990چینش سازهها بهصورت ملک  -مالک است .درصورتیکه مالک اسم باشد ،این دو سازه بتدون
�) ،امّا درصورتیکه مالتک ضتمیر باشتد،
ادغام در مجاورت هم قرار میگیرند (�dafter vŠ �Šدفتر کودک
�) .در عین اتال متغیّتر استم یتا ضتمیربودن
میتواند بهصورت واژهبستی نیز ظاهر شود (�dösömدستم
مالک تأثیری در چینش سازهها ندارد .تکواژ اضافه در این گونه وجتود نتدارد؛ بنتابراین ،از ایتن نظتر بته
فارسی امروز شبیه است .متغیّر جانداری در چینش سازهها یا شتیوۀ بیتان رابطتۀ مالکیتت تتأثیری نتدارد
�) .متغیّتر تعلّقتیبتودن (�på tö/pådپتای تتو/
� با �pur Aliپسر علتی
(مقایسه کنید�påyä miz :پایۀ میز
�)؛ نیز در چیتنش ملتک و مالتک و شتیوۀ
�) یا غیر تعلّقیبودن (�kola nun/kölåyکاله او /کالهش
پایت
بهکاررفته برای بیان مالکیت بیتأثیر است.
 -1-4هورامی
� dafar-�zwro-y:
�دفتر کودک

� das-�am/amn/mn, das-m:
�دست من /دستم

� kur-�Ali:
�پسر علی

�p
�-w to, p
� -t:
�پای تو /پایت

�baz
�-w kn
�
� e:
�بازوی دختر

�k
�
�wa-w
�d-, k
�
�wa-
�:
�کاله او /کالهش

�ba
� a-w
�h
� -y:
چۀ هو
�ب ّ
�tawe
� e-w Hasan-i:
�پیشانی اسن
� pâya-w mez-e:
�پایۀ میز

�dos-�ema, dos-m
� n:
�دوست ما /دوستمان
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در هورامی دو راهبرد پیونده و االتنمایی بهطور همزمان بهکار میرود .زمتانی کته ملتک بته واکته
ختم شده باشد ،پیونده  /w/است و هنگامی که ملک به همخوان ختم شده باشتد ،پیونتده  /�/استت کته
بهصورت واژهبست به ملک اضافه میشود .درخصوص االتنمایی نیز این االتنمایی با نشتانۀ  /y/در
مورد مالکهایی که به واکه ختم میشوند ،نشانۀ  /i/زمانیکه مالکها به همخوان ختم میشتوند و متذکّر
هستند و نشانۀ  /e/زمانیکه مالکها به همخوان ختم میشوند و مؤنّث هستتند ،بتروز متییابتد .در عتین
اال زمانیکه مالک به واکۀ  /i/ختم میشود ،نشانۀ االتنما ظاهر نمیشود .ازنظر ویژگیهای مورد نظتر
کرافت ( ،)0990چینش دو سازۀ ملک و مالک در هورامی بهصورت ملک -مالتک استت و هنگتامیکته
مالک اسم است ،این دو سازه بدون ادغام در کنار هم قرار میگیرند ،امّا زمانیکه مالتک ضتمیری استت،
امکان بروز صورت واژهبستی نیز وجود دارد .در این گونه دو تکواژ افزوده وجود دارد .یکتی االتتنمتا
که سازهای از مالک است و پس از ن بهصورت وندی ظاهر میشود و دیگری پیونده کته پتس از ملتک
بهصورت وندی قرار میگیرد .متغیّر تعلّقیبودن یا غیر تعلّقیبودن (مقایسه کنید�p�-w to/ p�-t:پای تتو/
�) و نیز متغیّر جانداری تأثیری بر چیتنش ستازههتای
��kکاله او /کالهش
�
� wa-w
� و d/ kłāwa-š
پایت
ملک و مالک یا شیوۀ بیان رابطۀ مالکیت در هورامی ندارد.
 -3-4کردی جافی
�daftar- ī mn
�
�:
�دفتر کودک

�das-
دست من /دستم� mn, das-m:

�kur-
� Ali:
�پسر علی

� pe-y to, pe-t/ pe-w
پای تو /پایت

�ba
� ka-y
�h
�:
�بچۀ هو

�k
�
� w-
�aw, k
�w
�-
�
�کاله او /کالهش

�twe
�-
� Hasan:
�پیشانی اسن

�dos-
� ema, dos-man
�دوست ما /دوستمان

� pâya-y mez:
�پایۀ میز

�p
�t
�aw
�n, p
�t
�˚ y
�n
�پشتی نها /پشتیشان

راهبرد مورد استااده در کردی جافی پیونده است .دو نو پیونده در این گونه بهکتار متیرود .پتس از
� /بهصورت واژهبست ظاهر میشود و پس از ملکهتایی
ملکهایی که به همخوان ختم میشوند ،نشانۀ /
که به واکه ختم میشوند ،نشانۀ  /y/بهصورت واژهبست بهکار میرود .درخصوص ویژگیهای مورد نظتر
کرافت ،چینش دو سازه بهصورت ملک -مالک است .این دو سازه درصورتیکه مالک اسم باشتد ،بتدون
ادغام در مجاورت هم قرار میگیرند ،امّا درصورتیکه مالک ضمیر باشد ،میتواند به دو صتورت مستتق
یا غیر مستق ظاهر شود .اگر مستق باشد ،بدون ادغام در کنار ملک قرار میگیرد؛ امّا وقتی غیتر مستتق
است ،بهصورت واژهبست به ملک میچسبد .دو تکواژ اضافه در این گونه هست که نو هتر دو پیونتده
است .پیوندهها سازهای از ملک هستند و بهصورت وندی (واژهبست) پس از ملک ظاهر میشوند .متغیّتر

راهبردهای بیان مالکیت در برخی گونههای زبانی ایرانی 10/

��kکتاله او/
�
�w-�aw, k
�
�) یا غیتر تعلّقتیبتودن (w-ī
تعلّقیبودن (�das-�mn, das-mدست من /دستم
� بتا��ba�ka-y �hبچّتۀ
�) و همچنین متغیّر جانداری (مقایسته کنیتد�pâya-y mez :پایتۀ میتز
کالهش
�) تأثیری در چینش دو سازه یا شیوۀ بیان رابطۀ مالکیت ندارد .در این گونه ،مالکهتای ضتمیری بته
هو
دو صورت مستق و واژهبستی ظاهر میشوند.
در پژوهش ااضر نمونهای از گونههای شمال شرق کشور یعنی گونههای خراسان شام سته استتان
خراسان شمالی ،رضوی و جنوبی ورده نشتدهاستت؛ چته در ثتار دیگتری چتون شتریای ( )0292بته
موضو ساخت اضافه در گونههای فارسی خراسان پرداخته شده است .طبق این بررسیهتا ،راهبردهتای
ساخت ملکی در این گونهها ،پیونده و مجاورت است .برخی از این گونهها تنها از یکی از این راهبردهتا
استااده میکنند (برای مثال بجستانی و گنابتادی تنهتا از پیونتده و دراتی و نهبنتدانی تنهتا از مجتاورت
استااده میکنند) و بع ی از هر دو راهکار در شرای

وایی متااوت بهره متیبرنتد (هماننتد ستبزواری).

ترتیب مالک و ملک در تمام این گونهها بهصورت ملک  -مالتک استت؛ بنتابراین در گونتههتایی کته از
پیونده استااده میکنند ،پیونده ،سازهای از ملتک استت و بتهصتورت ونتدی (واژهبستتی) بته ن اضتافه
میشود.
 -2بحث
همانطور که دادهها نشان میدهند ،در گونههای بررسیشده سه راهبرد االتنمایی ،مجتاورت و پیونتده
از مجمو راهبردهایی که کرافت ( )0990برای بیان رابطۀ مالکیت در ستطح گتروه معرّفتیکترده استت،
بهکار گرفته میشوند .در بیشتر گونهها تنها از یکی از این راهبردها (راهبرد پیونده هماننتد لتری ،راهبترد
االتنمایی مانند گیلکی و سمنانی و راهبرد مجاورت مانند طرهای) استتااده متیشتود و در گونتههتای
کمتری مانند بلوچی اربابان و هورامی دو راهکار بهکار گرفته میشوند.
بررسی راهبردهای بیان رابطۀ مالکیت در ایرانی باستان و ایرانی میانته متیتوانتد بتر وضتعیّت امتروز
گونههای بررسیشده پرتوی بیاکند .از اینرو در ادامه نمونههایی از ساخت اضتافۀ ملکتی در دورههتای
یادشده ارائه میشود.
در ایرانی باستان از نجا که اسامی و ضمایر بهلحاظ االت تصری

میشدند ،ایتن امتر بته نهتا امکتان

تحرّک میداد به گونهایکه م افالیه متیتوانستت پتیش و پتس از م تاف ظتاهر شتود؛ بتا ایتنهمته
نمونههای بسیاری از ظاهرشدن م افالیه پیش از م اف وجود دارد؛ بنتابراین در ستاخت ملکتی غالبتاً
مالک پیش از ملک قرار میگرفته است؛ مانند نمونههای زیر از اوستایی (فتروردین یشتت و وندیتداد 30
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برگرفته از گلدنر:)0516 ،20
�؛ امّا در عبارت و
�؛ �å�h�m rayaشکوه نان
�؛� �m��pبهای من
�asp�m var�s�mموی اسب
�.narabyas��n�iribyas��zartu
�؛ این ترتیب برعکس شده استtra :
�زنان و مردان زردشت
در مثالهای باال ضمایر و اسامی االتنمایی ملکی (اضافی) دارند این االت در ضتمایر بتدون افتزایش
تکواژ و در مورد اسامی ،با افزودن وند االتنما ظاهر میشود؛ بنابراین راهبرد مورد استااده در اوستتایی
برای بیان مالکیت ،راهبرد االتنمایی بوده است .براساس ویژگتیهتایی کرافتت چیتنش دو ستازه هتم
مالک -ملک و هم ملک -مالک بوده است که بدون ادغام در مجاورت هم قرار میگرفتهاند .نمونتههتای
زیر از فارسی باستان است (کنت:)0982 ،23
��man�pit
��،viپدر من
�t
� spahy�puca
�پسر گشتاسپ

� viبهستبب ونتد افتزوده -
�t
در مثالهای باال ضمیر� manاالت اضافی دارد و همینطور اسم�spahy
� hyاالتنمایی اضافی دارد.
در ایرانی میانۀ غربی مالکهای ضمیری زمانی که صورت مستق داشتند ،میتوانستتند پتیش یتا پتس از
ملک ظاهر شوند:
�9) zan
�m t
�, zan
�m d
�m
�n
�t�r
y.
تو را بکشم ،فریدگا ِن تو را بکشم( .گزیدههای زادسپرم)24 ،
�10) ku-�d
�� m
�hrmazd raw
g kard.
ش اورمزد را ارکت بخشید( .گزیدههای زادسپرم)26 ،
فرین ِ
�11) b
�z
�h man arw
�n
�
�m
�z
)dmurd. (dz1
روا ِن مرا از این زادمرد نجات بده( .رضائی باغبیدی)0255 ،

� /ظاهر میشتده استت ،امّتا زمتانی
زمانی که مالک ضمیری یا اسمی پس از ملک بهکار میرفت ،پیوندۀ /
که پیش از ملک بهکار میرفت ،پیونده ظاهر نمیشده است؛ بنتابراین در ایرانتی میانتۀ غربتی دو راهبترد
برای بیان رابطۀ مالکیت در سطح گروه بهکار میرفته است :مجاورت و پیونده .بهعالوه استامی و ضتمایر
مستق در ایرانی میانۀ غربی بهلحاظ االت صرف نمیشدهاند ،امّتا بترای اوّلشتخص ماترد دو صتورت
وجود داشت که یکی االت فاعلی و دیگری االت غیر فتاعلی را نشتان متیداد .در مثتال ( )00ضتمیر
 manاالت غیر فاعلی دارد؛ افزون بر این ،در ایرانی میانتۀ غربتی ضتمایر واژهبستتی ملکتی نیتز وجتود
31. K. F. Geldner
32. R. Kent
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داشتند .این واژهبستها گاهی همچون فارسی معیار امروز بهمثابۀ مالک پس از ملک ظتاهر متیشتدند و
درواقع به ملک میچسبیدند )
�) و گاه جدا از ملک ظاهر می شدند (هماننتد مثتال زیتر از
��(zan-i-زنش

ابوالقاسمی:)002 :0218 ،
�14) u-�pad z
�r ab
�g
�z ud ahram
�n k
�
�
)m (Acta 9, 32
و با زورش با ز و اهریمن کوشم (مبارزه میکنم).

در مثال باال ضمیر واژهبستی ملکی سوّمشتخص ماترد� -بته  -uچستبیده استت .در دورۀ باستتان نیتز
ضمایر واژهبستی ملکی وجود داشتهاند (مثال اوستایی از ابوالقاسمی:)90 :0218 ،
�15) az
�m t�ga
�
��fr
�
ayeni.
من گیتیات را گسترش خواهم داد.

� است) کته
در مثال باال� tضمیر دوّمشخص مارد و در االت اضافی است (م افالیه����gaگیتی
پیش از ملک واقع شده است .پیش از این گاته شد که ضمایر واژهبستی ملکی دورۀ میانه هم گاه جتدا از
ملک ظاهر میشدهاند و پیش از ن قرار میگرفتهاند .این ویژگی یعنی ظاهرشدن مالتک واژهبستتی پتیش
از ملک در هیچکدام از گونههای بررسیشدۀ امروزی دیده نمیشود .در تمتام ایتن گونتههتا ،واژهبستت
ملکی بهطور ثابت پس از ملک اضافه میشود و امکان جابهجایی ندارد .دادههای باال نشان متیدهنتد کته
در ایرانی باستان راهبرد االتنمایی وجود داشته ،ولی در دورۀ میانه دو راهبرد مجاورت و پیونتده جتای
ن را گرفتهاند .در گونههای کنونی هنوز راهبرد االتنمایی در بسیاری موارد دیده میشود ،امّتا جایگتاه
دو سازۀ ملک و مالک تثبیتشدهتر است.
گاه تغییر رایش مالک و ملک در یک گونه ممکتن متیشتود و ایتن در صتورتی استت کته راهبترد
ملکیسازی را عو

کنیم (مانند گونۀ بلوچی اربابان) .در بیشتر گونههایی که االتنمایی دارنتد ،مالتک

پیش از ملک قرار میگیرد و درعو

بیشتر گونههایی که از پیونتده استتااده متیکننتد ،ترتیتب ملتک -

مالک را دارند که شام فارسی امروز نیز میشود؛ امّا نکتهای که برخی از گونتههتا را از فارستی باستتان،
اوستایی و ایرانی میانه جدا میکند این است که در برخی گونههای امروز ضمایر ملکی واژهبستی وجتود
ندارند؛ این امر در مورد برخی گونههای فارسی بهویژه گونههای فارستی خراستان (شتریای و صتبوری،
 0291و شریای )0292 ،نیز صدق میکند .سیر تحوّل این گونهها نیاز به بررسی بیشتر دارد تتا مشتخّص
شود عدم وجود واژهبستهای ضمیری در نها برگرفته از کدام ویژگی یا روند تحوّلی نهاستت .نکتتۀ
دیگر اینکه در دورۀ باستان و میانه هم متغیّر تعلّقیبودن یا غیتر تعلّقتیبتودن و یتا جانتداری تتأثیری در
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چینش سازهها یا شیوۀ بیان رابطۀ مالکیت نداشته است .این خصوصیت در گونههای مورد بررسی امتروز
ادامه یافته است.
 -7نتیجهگیری
بررسی دادههای این پژوهش نشان از ن دارد که ردّ پای راهبترد االتتنمتایی دورۀ باستتان در ستاخت
ملکی گونههای شمالی ایران (ناایۀ خزری) و گونههای جنوب شرقی (بلتوچی) بتیش از دیگتر منتاطق
ایران دیده میشود (بهویژه با شمال شرقی ،گونههای خراسان و جنوب غربی ،گونههای لری و بختیتاری
مقایسه کنید) .راهبردهای دورۀ میانه یعنی مجاورت و پیونتده نیتز در نقتاط مختلت

کشتور بتهویتژه در

گونههای جنوب غربی ،شمال شرقی و غربی (گونههای کردی) مشاهده میشود.
ازنظر ویژگیهای مورد نظر کرافت ( )0990جز در برخی گونهها که از مالکهای واژهبستتی استتااده
میشود ،مالک و ملک بدون ادغام در مجاورت هم قرار میگیرند ،تکواژ اضافه در گونتههتایی کته ن را
دارند همواره بهصورت وندی (واژهبستی) پس از سازۀ اوّل و بهندرت پس از سازۀ دوّم قترار متیگیترد.
در گونههایی که فق از راهبرد االتنمایی استااده میکنند ،تنها ترتیب مالک و ملک دیده میشتود و در
نها که بههمراه االتنمایی از راهبرد دیگری هم استااده میکنند ،گاه از هتردو ترتیتب (ماننتد بلتوچی
اربابان) و گاه از ترتیب ملک  -مالک (مانند هورامی) استااده میشود .در تمتام گونتههتایی کته در نهتا
فق از راهبرد مجاورت استااده شده ،ترتیب ملک -مالک دیده میشود .در تمام گونههایی کته در نهتا
تنها از پیونده استااده شده ،ترتیب ملک -مالک دیده میشود و در نهتا کته در کنتار پیونتده از راهکتار
دوّمی استااده کردهاند یا هر دو ترتیب بهکاررفته (مانند بلوچی اربابان) یا بازهم از ترتیتب ملتک  -مالتک
استااده شده است (مانند هورامی) .توصیاات گاتهشده این فر

را تقویت میکند که شاید بتین ترتیتب

سازهها و راهبرد بهکاررفته برای ساخت ملکی رابطهای وجود داشته باشد.
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