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 لحاظاین دو از گیرد که میان می کاررا به« بودن متعلق»و « شتندا»های ساخت جمله نیز

پذیری و انتقالو همچنین ، مملوکو  مالک گینکریا  گیمعرفآرایش سازه، 

 شود.هایی دیده میتفاوتمالکیت ناپذیری  انتقال

 

  :های کلیدی واژه

 .ناپذیر انتقال مالکیت پذیر،انتقال مالکیت ،کردی گورانی ،ملکیساخت  شناسی،رده

 

 مقدمه. 1

گوناگون در میان  هایو ساختها شناسی زبان به بررسی و واکاوی پدیدهدر رده

تواند شناسایی ها میگونه بررسی های اینیکی از انگیزه شود.های جهان پرداخته می زبان

که در  باشد های بسیاریرغم ناهمگونی به های مشترک و همگون در میان زبانهاویژگی

ن به این داد شناسی را پاسخ( کار رده3:  2001) 1سانگخورد.  چشم می نگاه نخست به

ها هستند؟ ها در زبان آدمی کدامترین پدیدهترین و نامحتمل داند که محتملپرسش می

 هایها و پدیدهاین پرسش به کنکاش در ساختدادن به  برای پاسخشناسان رده

توان د. دستاورد این تالش را میشوهای آدمی دیده می پردازند که در زبانگوناگونی می

های بندی زباندیگری دسته و های زبانشناخت جهانی در دو یافته فشرده کرد: یکی

ها ( زبانهتر )و نه لزوما در هم هایی هستند که در بیشهای زبان ویژگیجهان. جهانی

گیرد که در میان الگوهای همسانی انجام می هها برپایبندی زباندسته شوند.دیده می

  دهند. در یک رده یا دسته جای میلگو را آن ا ههای دارندشود و زبانها یافت میزبان

 ملکی، ساخت جلب کردهسوی خود  شناسان را بهردهتوجه هایی که یکی از ساخت

ها را  شود که یکی از آندر ساخت ملکی مفهوم پیوند میان دو چیز نمایانده میاست. 

                                                             
1 J. J. Song 
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« داشتن تعلق»معنا و مفهوم  هنامند. این پیوند دربردارندمی« مملوک»و دیگری را « مالک»

، 1)استاسن تعلق دارد «مالک»به « مملوک»؛ یعنی باشد میسویه  یکاست که مفهومی 

از دیدگاه گورانی  کردیدر را  ملکیساخت  تااین جستار برآن است (. 11: 2009

های داالهو، هایی از شهرستانگورانی که در بخش کردی. بررسی نمایدشناسی  رده

، یکی شود استان کرمانشاه بدان سخن گفته میشیرین و کرمانشاه در  ذهاب، قصرسرپل 

ها و دستاوردهای این پژوهش ای از یافتهو پاره استزبان کردی جنوبی های گویش از

کلهری  زبان کردی و بیش از همه به گویشجنوبی های توان به دیگر گویشرا می

 تعمیم داد.

شناسی زبان انجام شده  توصیفی و تحلیلی در چهارچوب رده روشاین پژوهش به 

صدها نمونه از ساخت ملکی در کردی گورانی  هدربرگیرندهای پژوهش که  است. داده

گویشوارن گردآوری  هاز گفتار روزمر است،)چه در سطح گروه و چه در سطح جمله( 

اعتبارسنجی  ،تندکه گویشوران بومی کردی گورانی هس ،و توسط خود نگارندگان  شده

  .شدو بررسی 

بررسی ساخت  هبه پیشین دومبخش این گونه است که  مقالههای این دهی بخشسازمان

و  «مالک»های گوناگون نمایش پیوند میان روشدر بخش سوم . پردازد می ملکی

بررسی ناپذیر انتقال وپذیر انتقال مالکیتو نیز تمایز میان شناسی زبان در رده «مملوک»

در شود و  واکاوی میگورانی  کردیدر  ملکی. در بخش چهارم، ساخت گردد می

 .آیدمی پژوهش گیرینتیجه پسین بخش نیزوا

 

 

                                                             
1 L. Stassen  
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 پژوهش هپیشین. 2

پیرامون  ای کنون هیچ پژوهش قابل مالحظه، تاندا کرده بررسیکه نگارندگان جا آنتا

این  هپیشین در این بخش رواین ی در زبان کردی انجام نگرفته است. ازساخت ملک

 گردد.  ارائه می موضوع در زبان فارسی

گوید، در دستورهای زبان فارسی چندان به موضوع ( می1388گونه که شریفی )همان

الدینی، )همچون مشکوهتر دستورنویسان  پرداخته نشده است و بیش ملکیساخت 

از این رو  .انداضافه آوردهآن را در زیر نام ساخت ( 1390و وحیدیان و عمرانی  1390

 . نشده است ارائه از این موضوع و فراگیری روشن تحلیل

به یک  اسمیهای پسین گوید: هنگامی که وابستهمی( 158-160: 1390الدینی )همشکو

آید که دارای [ پدید میاسمیِ + گروه – اسم] به صورتشود، ساختاری افزوده میاسم 

ما؛  ۀخان مانند است« تعلق»یا « مالکیت» این مفاهیمیکی از  ؛گوناگونی است مفاهیم

 هبا ساخت اضاف اسمیهای گروه الدینی یکی دیگر از مفهومهمشکو کتاب این دانشجو.

ی به آدمی، چیز« بودن مربوط»و یا « تخصیص»، «داشتن صاصاخت»را  اسمی هوابست

 کبوتر، کلید در. ۀالن ،داند، مانند: اتاق من جانور یا چیز دیگر می

دید پیوند میان مضاف و های اضافه را از ( گونه79-81: 1390وحیدیان و عمرانی )

تعلقی میان مضاف و  هگویند: در اضافدانند و میمی« غیرتعلقی»یا « قیتعل» الیهمضاف

ای غیرتعلقی چنین رابطه هشود، اما در اضافیا وابستگی دیده می ملکی هالیه رابطمضاف

 نیست.

 تعلقی: پرواز پرنده، کاغذ روزنامه، عنوان نامه هاضاف

 سفال، روز جمعه هغیرتعلقی: گل الله، کوز هاضاف
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در زبان فارسی را با نگاهی  ملکیساخت ( 148-150 و 109-111: 1390ماهوتیان )

را در فارسی بر سه شیوه  ملکیوی نمایش ساخت ده است. کر شناسانه بررسیرده

بست؛ ج( به کمک عبارت ژهبه کمک ساخت اضافه؛ ب( به کمک وا داند: الف( می

داند و هم می شدنی« مالِ»؛ او بازنمود مالکیت در جمله را هم به کمک عبارت «مالِ»

 منه.  ۀاین خونه مالِ منه؛ این خون به کمک ساخت اضافه، مانند:

برای « مالِ»ید: گو ناپذیر میپذیر از انتقالانتقال مالکیتوی همچنین در جداسازی 

توان برای بست را میرود اما ساخت اضافه و واژهکار می پذیر بهانتقال مالکیتنمایش 

 کار برد:  به مالکیت هگون هردوبیان 

   منزلمون؛ دستِ منناپذیر: انتقال

 تون ؛ خونهماشین حسن پذیر:انتقال

از  «همیشگی» مالکیتپردازد، جدایی بدان می ملکیموضوع دیگری که او در ساخت 

همیشگی  مالکیتگر  را نشان« مالِ»شده با های ساختهاو جمله .است «گذرا» مالکیت

گذرا  مالکیتو هم همیشگی  مالکیتداند، اما ساخت اضافه را هم برای بیان می

 شمارد: کاربردپذیر می

 گذرا( مالکیتاستادِ من )

 (همیشگی مالکیتدستِ من )

در زبان فارسی را از  ملکیگرفته پیرامون ساخت  فراگیرترین پژوهش انجامشاید بتوان 

است.  شناختی بررسی کردهضوع را از دید رده( دانست که این مو1388آنِ شریفی )

( گذاشته است و پس از بررسی 2003) 1کرافت هکار خود را برپای هتر شالود بیش وی

در زبان فارسی  ملکیدر ساخت که  گیردهای گوناگون موضوع، چنین نتیجه میسویه

                                                             
1   W. Croft 
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که دارای تکواژ افزوده، عناصر کارگیری پیونده به یکی شود:از دو راهبرد بهره گرفته می

که فاقد  است دیگری وندافزایی و ( استNG) مالک-مملوکپیوندی آمیخته و آرایش 

 . باشد می( NG) مالک-مملوکتکواژ افزوده، دارای عناصر پیوندی و آرایش 

 فارسی زبان در ملکی ساخت در اصلی را راهبرد وندهیکارگیری پبه همچنین راهبرداو 

 دارای هایزبان هرد در فارسی زبان ،ملکی ساخت هرد نظر از گوید:می و داندامروز می

  .ردیگمی قرار ملکی ساخت برای( شده دستوری هوندیپ از نوع) افزوده تکواژ

 

 ملکیشناختی پیرامون ساخت های ردهبرخی یافته. 3

 سازیملکیهای گوناگون روش. 3-1

 آن هرا وابست «مالک»و  ملکی اسمیگروه  هرا هست «مملوک»( 32-45: 2003کرافت )

های گوناگون را در زبان «مملوک»و  «مالک»میان  پیوندوی راهبردهای نمایش  .داندمی

  کند:بندی میدسته به این ترتیبجهان 

 گیرد:که سه راهبرد را دربرمی ؛راهبردهای ساده الف(

بدون دخالت هیچ تکواژ  «مملوک»و  «مالک»که در آن  1کناریراهبرد هم -

 : 2. برای نمونه در زبان کوبونگیرند قرار مینار هم دیگری در ک

1) Dumnab   ram 

  خانه      دومناب     

«دومناب ۀخان»          

 2یکی وندافزایی که خود بر دو روش است؛ 1پیوندی ساختواژیراهبرد هم -

افزوده  ،گروه است ۀکه هست «مملوک»یک وند به  صورت به «مالک»که 

                                                             
1   juxtaposition 
2 Kobon 
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شود، مانند یده مید ضمیریهای «مالک»تر در مورد  د. این روش بیششو می

 .کتابشزبان فارسی: 

که این روش  شود میافزوده  «مملوک»وند به  صورت بههای اسمی نیز «مالک»اما گاهی 

 :4نامند؛ برای نمونه در زبان کیووا می 3را آمیزش

2) nó:-tó:-cègùn 

م  -برادر -سگ      

«    برادرم سگِ»  

با یکدیگر درآمیخته  «مملوک»و  «مالک»که در آن  5جوشیهم راهبرد -

گرچه کمیاب است اما اآیند. این روش شوند و در قالب یک واحد درمی می

دیده  ضمیریهای «مالک»واژگان خویشاوندی و ها در در برخی زبان

 :6برای نمونه در زبان الک هوتا شود. می

3) ina   / nihų   /   hųku 

«مادرم» «/مادرت» «/مادرش»      

و  «مالک»دادن پیوند میان  افزودن تکواژی برای نشان ؛7ایب( راهبردهای رابطه

 : هستند و بر دو گونه نامندنما میحالت ای را . تکواژهای رابطه«مملوک»

  ؛شوندتکواژهای وابسته که وندهای حالت نامیده می -

 شوند.نامیده می 8حرف اضافهتکواژهای آزاد که  -

                                                                                                                                               
1 morphological concatenation 
2 affixation 
3 compounding 
4 Kiowa 
5 fusion 
6 Lakhota 
7 relational strategies 
8 adposition 
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 ملکی حرف اضافهای از و نمونه (a.4) در از زبان روسی ملکیای از وند حالت نمونه

 :آمده است (b.4)در  از زبان بلغاری

4) a.   kniga Ivan-a         

ایوان  کتاب-           GEN 

«کتاب ایوان»           

    b.   nova-ta     kniga na  majka mi 

 جدید -DEFکتاب    ofَم     مادر  -                                                 

     «کتاب جدید مادرم»

گرهای مطابقه  ای، نشانپرکاربردترین تکواژهای نمایه ؛1ای ج( راهبردهای نمایه

توان به دو ها را می( هستند. نمایه3سازیگرهای نمایه یا نشان 2گرهای گذرارجاع )نشان

آن  «مالک»را با  «مملوک»های شخصی، نمایه .کرد تقسیمشخصی غیرشخصی و  هدست

 :4کنند؛ برای نمونه در زبان مامسازی مینمایه

5) t- kamb ۥ   meeb ُ a 

 3SG-یتیم   جایزه                            

 «یتیم ۀجایز»                                                                           

گرها  سازی یک صفت یا دیگر تعریفنمایهشخصی، غیرهای بهترین نمونه برای نمایه

 اسم هسته است؛ همانند زبان روسی:ظ جنس، شمار و یا شخص با لحا به

6) mo-ja         knig-a 

FSG                                                                               -  کتابFSG- ـَ م  

 «کتابم»                                                                                

                                                             
1 indexical strategies 
2 cross-reference marker  
3 indexation marker  
4 Mam 
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تر شدهراهبردهای دستوری هدر زمر 1پیوندهکارگیری به ؛ترشدهد( راهبردهای دستوری

 در انگلیسی: s'-آید؛ همانند شمار می به ساخت ملکیاز دیگر راهبردها در 

                                    The Queen of England's dress 
 یا مانند تکواژ اضافه در زبان فارسی:  کتابِ علی

داند:  کارساز می ملکیبندی راهبردهای ساخت ( سه ویژگی را در دسته1388شریفی )

 ساخت در استقالل عناصر هانداز تکواژ؛ ب( این نوع و افزوده تکواژ نبود یا بود الف(

بندی کرافت . دو ویژگی نخست در دستهملکی؛ ج( آرایش عناصر در ساخت ملکی

بندی راهبردهای رده ،سه ویژگی نامبرده هشریفی برپای است. شمار آمده ( در2003)

 دهد:گونه نشان می لب نموداری اینها را در قادر زبان ملکیگوناگون ساخت 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 شناختیهای ردهشده در بررسیسه ویژگی یافت هها برپایبندی زبان( رده1)نمودار 

 (1388 ،)شریفی

 

                                                             
1 linker 

 بود یا نبود تکواژ افزوده

 اندازۀ وابستگی میان عناصر در ساخت ملکی

 آرایش عناصر در ساخت ملکی

 دارای تکواژ افزوده

 بدون تکواژ افزوده

 دارای عناصر مستقل

 پیوندیدارای عناصر 

 دارای عناصر آمیزشی

 (NGمالک )-دارای آرایش مملوک

 (GNمملوک )-دارای آرایش مالک

 شدهتکواژ دستوری

 ترشدهتکواژ دستوری

 ایرابطه

 اینمایه



 

 

 

 

 های ایرانی  شناسی گویش دوفصلنامه زبان                      10

 ناپذیرپذیر و انتقالانتقال مالکیت. 3-2

تواند تغییر کند )مانند خانه و ها می آن مالکیتمیان چیزهایی که ها زبان از در بسیاری

یا رد  های تن، سایهها تغییرناپذیر است )مانند اندام آن مالکیتجانوران( و چیزهایی که 

دوم  نهپذیر و گوانتقال مالکیتنخست را  هشود که گونپای شخص( جدایی گذاشته می

تر برای  بیشدر زبان انگلیسی  own فعلنامند. برای نمونه  میناپذیر انتقال مالکیترا 

 رود:کار می پذیر بهانتقال مالکیتدادن  نشان

 7) a.  George owns a car. 

     b. * George owns a big nose. 

 )ریچاردز کار رود به مالکیت نهگو هردوتواند با  می have فعلاز سوی دیگر، 
و 1

 :(275: 2010، 2اشمیت

8) a. George has a car. 

    b. George has a big nose. 

پیوند جدانشدنی، سرشتین  هبودن را نشانناپذیر( انتقال4: 1996) 4و مک گریگور 3چاپل

گر پیوندی آزاد  بودن را نشانپذیردانند اما انتقالمی مملوکو  مالکو همیشگی میان 

 (.1388)بازگفت از شریفی،  کنند تلقی می آن دو که همیشگی و سرشتین نیست میان

شود اما صورت ساختواژی نمایانده می بهناپذیر  نتقالا مالکیت 5در زبان سواحیلی

 صورت نحوی: پذیر بهانتقال مالکیت

9) a. baba-ngu                      پدرم  

    b. nyumba yangu     من ۀخان         

                                                             
1
 J. C. Richards 

2 R. Schmidt 
3
 H. Chappell 

4 W. McGregor  
5 Swahili 
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صورت ساختواژی ناهمگون نشان داده به دو  مالکیت هاین دو گون 1در زبان چیکاسا

 :(40: 2006، 2)باسمن شوند می

10) a. sa-holba  ناپذیر()انتقال                    تصویری از من  

      b. a-holba        )عکس من )عکسی که من دارم پذیر()انتقال    

کمک آرایش سازه  به ناپذیرپذیر و انتقالانتقال ملکیهای ساختها میان در برخی زبان

شود؛ مانند زبان ماالک ماالک در شمال استرالیا که برای نمایش تمایز گذاشته می

پذیر از آرایش انتقال مالکیتو برای  GN (11.a) هناپذیر از آرایش سازانتقال مالکیت

NG (11.b) (87: 2007، 3)شوپن شودبهره جسته می: 

11) a. yinya  puntu  

 سر      مَرد             

«سر مَرد»              

       b. muyiny  yinya-nö 

                   GEN- سگ           مَرد                           

                                               «سگ مَرد»   

 

 گورانی کردیدر  ملکیساخت . 4

های پیوند میان به بررسی روش یا روش آن هستند تاپی در این بخش درنگارندگان 

 ساخت ملکیاین گویش را از دید  هو رد بپردازندگورانی  کردیدر « مالک»و « مملوک»

از راهبرد « مالک»و « مملوک»گورانی برای نمایش پیوند میان  کردی. کنندشناسایی 

های زیر گویای این دهگیرد. داای بهره میافزودهکناری بدون دخالت هیچ تکواژ  هم

 واقعیت است.

                                                             
1 Chickasaw 
2 H. Bussmann 
3 T. Shopen 
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12)  

 
 

 

 

 

 

و سپس « مملوک»نخست  ،ساخت ملکیشود، در ها دیده مینمونهگونه که در این همان

ساخت نشینند و کنار هم می گیردها قرار تکواژ دیگری میان آنکه هیچ  آن بی« مالک»

دوم  هو ساز« مملوک»نخست  هباال، ساز های هنمون هآورند. در همرا پدید می ملکی

با  اند. را به نمایش گذاشته مالکیت هاند و رابطسادگی کنار هم نشستهاست که به« مالک»

در گورانی  ساخت ملکیتوان تنها راهبرد ایجاد کناری را نمی این همه، راهبرد هم

یان یابد وضعیت دیگری پیش پا« ā»یا « a»های به واکه« مملوک»دانست، زیرا اگر اسم 

 .آیدمی

13) 
 

 

 
 

 

 
 

کناری باهم به روش هم« مالک»و « مملوک» ه( دو سازe.13( تا )a.13های )نمونهدر 

در آغاز  *)نشان  ها نادستوری است برآمده از آن ساخت ملکیاند اما پیوند خورده

این یابیم که در ها درمی. با نگاهی به این دادههاست( نادستوری بودن آن هها نشاننمونه

a. māł     Ali 

 علی    خانه

 «خانۀ علی»

c. māl    ima 

 ما     خانه      

 «خانۀ ما»      

b. kawš  Ali 

 علی   کفش

 «کفشِ علی»

d. ban  kawš 

 کفش    بند

 «بند کفش»

c. * kawš-aka       Ali 

 کفش -DEFعلی        

a. * dokma      šawi 

 پیراهن      دکمه

d. * pā    men 

 من      پا

e. * bāwā       Ali 

 علی    پدربزرگ    

b. * dasa      dar 

 در      دسته
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توان گفت که اگر رو می ازاین اند.پایان یافته« ā»یا « a»به « مملوک»های اسم ههم موارد

گاه باید راهبرد دیگری را برای ایجاد  آن به یکی از این دو واکه پایان یابد،« مملوک»

( 13های )میان دو سازه در نمونه« e-». با افزودن تکواژ پیونده کار برد به ساخت ملکی

 آیند.های زیر پدید میشوند و نمونهها دستوری می آن ههم

 
14) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

کناری، از راهبرد گورانی افزون بر هم کردیبریم که چه گفته شد، پی می آن هبرپای

که در ) استکارگیری پیونده همانا به کهبرد بهره می ساخت ملکیدیگری نیز برای 

های دیگری واکه . اگرقرار گرفت(تر شدهراهبردهای دستوری هبخش پیشین در زمر

کار بست و همان توان پیونده را بهبیاید، نمی« مملوک» اسمدر پایان « ā»و « a»جز  به

 رود.کار میبه ساخت ملکیکناری برای راهبرد هم

15)  

 

 

 

c. kawš-aka-e            ali 

 کفش-LNK-DEF   علی

 «کفشِ علی»          

a. dokma-e       šawi 

 دکمه-LNKپیراهن   

 «دکمۀ پیراهن»
d. pā-e        men 

 پا-LNKمن    

 «پای من»

b. dasa-e         dar 

 دسته-LNKدر    

 «دستۀ در»

a. jāru   ima 

 ما    جارو 

 «جاروی ما»

b. re   kermāšān 

 کرمانشاه     راه

 «راهِ کرمانشاه»     

c. sandali    men 

   من      صندلی

 «صندلیِ من»

e. bāwā-e               ali 

 پدربزرگ  -LNKعلی          

 «پدربزرگ علی»         
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پایان  « i»یا « u» ،«e»های به واکه« مملوک»های ( واژهc.15( تا )a.15های )نمونهدر 

، صورت کلی بهکار رفته است. کناری بهها راهبرد هم آن ساخت ملکیاند و در یافته

گورانی از دو  کردیدر  ساخت ملکیگونه نتیجه گرفت که برای ایجاد توان این می

ها وابسته به بافت  شود که گزینش آناستفاده میکارگیری پیونده کناری و بهراهبرد هم

 تر از روش دیگر است.کناری بسیار پربسامدتر و گسترده؛ البته راهبرد همواجی است

سازی، راهبرد وندافزایی ملکییکی از راهبردهای  بیان شد،در بخش سوم گونه که  همان

باشد. در این روش  ضمیر« مالک»رود که کار میتر هنگامی به است و این روش بیش

« مالک»برد، بست نام میکارگیری واژهعنوان به ( از آن به149: 1390که ماهوتیان )

واحد  هیک واژ در قالب هردوچسپد و می« مملوک»بست به پایان همانند یک واژه

چون  هم ملکیهای ضمیریا  ملکیهای بستگورانی نیز واژه کردیشوند. در  پدیدار می

های ضمیرنخست فهرست  بر این اساس، .شوند میافزوده « مملوک» اسموندی به پایان 

بررسی  ساخت ملکیدر ها  هایی از آنسپس نمونه گردد و ارائه می( 1در جدول ) ملکی

 .شود می

 گورانی کردیدر  هپیوستملکی های ضمیر (1جدول )

 شمار-شخص
واژه به همخوان پایان 

 یابد

پایان واژه به واکه 

 یابد

 em -m- (1SG) اول شخص مفرد
 et -t- (2SG) دوم شخص مفرد

 e -ý- (3SG) شخص مفردسوم 
 emān/mān -mān- (1PL) اول شخص جمع

 etān/tān -tān- (2PL) شخص جمعدوم 
 eýān/ ýān - ýān- (3PL) شخص جمعسوم 
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ت بافت واجی در های دوم و سوم به سبب تفاو( تفاوت میان ستون1در جدول )

 ملکی ضمیر هذیرندپ هپای، که «مملوک» اسم بستگی دارد که  به این است، ساخت ملکی

ارائه  16های  مثالمساله شدن  منظور روشن به همخوان. بهیابد یا  ایان میبه واکه پ است،

 .شود می

16) 

 

 

 

 

 

 

اشاره کرد.  ضمیریهای «مالک»های اسمی و «مالک»توان به تمایز میان جا می در این

ی ضمیرهای «مالک»دهد، در گورانی ( نشان میc.16( تا )a.16های )گونه که دادههمان

 هم راهبرد وندافزایی بهند و به کمک شوافزوده می« مملوک»یک وند به  صورت به

یا  ((15( و )12) های)نمونه کناریبه کمک راهبرد هم اسمیهای «مالک»، اما پیوندند می

( راهبردهای 2جدول ) خورند.پیوند می« مملوک»به  ((14) های)نمونه به کمک پیونده

( 2003کرافت ) ی پیشنهادیهاویژگی هگورانی را برپای کردیسازی در ملکیاصلی 

 .سازد نمایان می ساخت ملکیاین گویش را از دید  هدهد و رد نشان می

 گورانی کردیسازی در  ملکی( دو راهبرد اصلی 2جدول )

 راهبرد

 ویژگی
 وندافزایی راهبرد کناریهم راهبرد

 افزوده تکواژ بی افزوده تکواژ بی افزوده تکواژ نبود یا بود

 پیوندی مستقل عناصر وابستگی ۀانداز

 (NG) مالک -مملوک (NG) مالک-مملوک آرایش سازه

c. das-e 

 دست  -اش 

 «دستش»

a. ketāw-aka-t 

 کتاب-DEF-ت

 «کتابت»

b. māł-mān 

 خانه -مان  

 «مانخانه»    
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و  1«داشتن»های توان بدان پرداخت، تمایز میان ساختتمایز دیگری که می

در گوید: او می است. کرده( به آن اشاره 29: 1997) 3است که هینه 2«بودن متعلق»

 بر آید وعنوان متمم آن می به مملوکعنوان نهاد جمله و  به مالک ،«داشتن»های ساخت

 مالکدر جایگاه نهاد است و  مملوک« بودنمتعلق»اما در ساخت  شود. تاکید می مالک

؛ شودداده می مملوکاست و تاکید و برجستگی به  کناری آن هدر جایگاه متمم یا ساز

 همانند:

Peter has a car.                                                         داشتن»ساخت»  

The car is Peters’s. or  The car belongs to Peter.         بودنمتعلق»ساخت»  

 صورتشود که گیری میبهره« dāšten»از فعل « داشتن»گورانی در ساخت  کردیدر 

متعلق »باشد. ساخت می« dāštها+شناسه»آن  حال صورتو « dērها+شناسه»آن  ۀگذشت

 های ربطیفعلهمراه  به« مالِ، متعلق به، از آنِ»عنی م به« hin» هواژ نیز به کمک« بودن

 مالکیتتوان برای بیان را می« بودنمتعلق»و هم « داشتن»هم ساخت شود. ساخته می

 کار برد. پذیر به انتقال

17) 

 

 
  

 

آن در  مالکیتآید که پذیر به شمار میانتقال «مملوک»یک « کتاب( »17های )در نمونه

(17.a به کمک ساخت )«داشتن »( 17و در.b به کمک ساخت )«نمایانده « بودنمتعلق

؛ کار برد پذیر بهناانتقال مالکیتتوان برای بیان را نمی« بودنمتعلق»شده است. ساخت 

به « bāwek»ها  زیرا در آن هستند( نادستوری b.18( و )a.18های )از این رو، جمله

                                                             
1 'have'-construction 
2 'belong'-construction 
3 B. A. Heine  

a. iy  ketāwa   hin   men-a. 

 من    مال   کتاب   این-است   

 «این کتاب مال منه»

b. men ketāw  dērem. 

 دارم    کتاب    من

 «من کتاب دارم»
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ناپذیر های انتقال«مملوک» هدر زمر هردوکه « دست»به معنی « das»و « پدر»معنی 

اند. پیوند خورده« من»به معنی « men» «مالک»با « بودنمتعلق»هستند، به کمک ساخت 

« داشتن» های تن به کمک ساختناپذیر اندام مالکیت انتقالاز سوی دیگر، بیان 

توان با ناپذیر هستند را میانتقال هروابط خویشاوندی که از گوناما نیست،  پذیر امکان

به کمک « سر» مالکیت( که در آن a.19) هبیان کرد. از این رو، جمل« داشتن»ساخت 

 مالکیت هدهند( که نشانb.19) ه؛ اما جمل، نادستوری استبیان شده« داشتن»ساخت 

 ت.باشد دستوری اسمی« برادر»ناپذیر انتقال

18)  

 

 
 

 

19)  

 

 

بودن  هیا نکر معرفهمربوط به « بودنمتعلق»و « داشتن»دومین ناهمگونی میان ساخت 

و « مالک»توان هنگامی که را می «داشتن»ست. ساخت ا ها در آن« مملوک»و « مالک»

 نکره« مملوک»و  معرفه« مالک»یا  (b.20) نکره هردویا  (a.20) معرفه هردو« مملوک»

(20.c) نکره «مملوک»و « مالک»توان آن را برای کار برد؛ اما نمی به ،باشد (20.d) 

و « مالک»کار برد که  توان بهتنها هنگامی میرا « بودن متعلق»استفاده کرد. ساخت 

. به (c.21) باشد معرفه« مملوک»و  نکره« مالک»یا  (a.21) باشند معرفه هردو« مملوک»

( d.21و  b.21) نکره« مملوک»توان در مورد را نمی« بودنمتعلق»سخن دیگر، ساخت 

  کار برد. به

20)  

b. * das-aka    hin    men-a. 

 دست-DEFمن   مال  -است  

 «دست مال من است»

b. men  barā    dērem. 

 دارم     برادر   من          

 «من برادر دارم»

a. * men  das  dērem. 

 دارم    دست   من       

 «من دست دارم»

a. men   ketāw-aka   dērem. 

 کتاب    من-DEFدارم            

 «من کتابه رو دارم»

b. kor-e        ketāw-e     dēre. 

 پسر-INDکتاب    -INDدارد        

 «پسری کتابی داره»
 

a. * iy bāweka  hin  men-a. 

من  مال     پدر    این      -است  

«این پدر مال من است»  
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21) 

 

 

 

 

 
 

هاست. در  های آندر آرایش سازه« بودنمتعلق»و « داشتن»های تفاوت سوم میان ساخت

آرایش « بودنمتعلق»( و در ساخت GN) مملوک-مالکآرایش « داشتن»ساخت 

( این دو ناهمگونی را 21( و )20های )شود. در نمونه( دیده میNG) مالک-مملوک

در جدول « متعلق بودن»و « داشتن»ساخت  های میانناهمسانی .توان به روشنی دیدمی

 خالصه شده است.( 3)

 

 

 

 

 

 

 

c. men ketāw   dērem. 

 دارم     کتاب    من   

 «من کتاب دارم»

d. * kor-e       ketāw-aka    dēre. 

 پسر-INDکتاب   -DEFدارد        

 «پسری کتابه رو داره»        

a. ketāw-aka   hin   men- a. 

 کتاب-DEFمن   مال    -است   

 «کتابه مال منه»

b. * ketāw-e    hin     men-a. 

 کتاب-INDمن    مال   -است   

 «کتابی مال منه»           

c. ketāw-aka hin    kor-ēk-a. 

 کتاب-DEFپسر   مال  -IND-است    

 «کتابه مال پسری است»             

d. * ketāw-e  hin    kor-ēk-a. 

 کتاب-INDپسر   مال  -IND-است   

 «کتابی مال پسری است»            
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 در کردی گورانی «بودن متعلق»و « داشتن»های میان ساخت ناهمسانی( 3)جدول

ش 
آرای

 
سازه

 

بیان 
ت

مالکی
 

انتقال
پذیر

 

بیان 
ت

مالکی
 

انتقال
ناپذیر

 «مملوک»و  «مالک»بودن  نکرهو  معرفه 

هردو 
معرفه

 

هردو 
نکره

 

ک
مال

 
معرفه

- 

ک
مملو

 
نکره

 

ک
مال

 
نکره

- 

ک
مملو

 
معرفه

 

 + + - + + + GN «داشتن»ساخت 

 ساخت

 «متعلق بودن»
NG + - - + + - 

 

 گیرینتیجه. 5

شناختی مورد بررسی قرار از دیدگاه رده گورانی کردیدر  ساخت ملکیدر این پژوهش 

 دست آمد:های زیر به و یافته گرفت

از دو راهبرد « مملوک»باشد برای پیوند آن با  اسمیاز نوع « مالک»اگر  -

شود که از میان این دو، استفاده می «e-» ۀکناری و به کارگیری پیوند هم

 تری دارد و زیرا بسامد بیشکناری را باید راهبرد بنیادین دانست  راهبرد هم

یا « a»های به یکی از واکه« مملوک»یابد که تنها هنگامی کاربرد می هپیوند

«ā ».در این دو راهبرد مستقل از هم هستند. ساخت ملکیعناصر  پایان یابد 

« مملوک»گاه همانند وندی به پایان  باشد آن ضمیریاز نوع  «مالک»اگر  -

ساخت  ،. در این راهبردیابدو راهبرد وندافزایی کاربرد می گردد افزوده می

 دارای عناصر پیوندی است. ملکی
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راهبردهای ساده هستند  هکناری، پیونده و وندافزایی در زمرسه راهبرد هم -

ها آرایش  ن روند و در هرسه آمی به کار سازی در سطح گروهکه برای ملکی

 شود.( دیده میمالک-مملوک) NG ۀساز

کار  به« متعلق بودن»و  «داشتن»سازی در سطح جمله، دو ساخت برای ملکی -

و در دومی از  )به معنی داشتن( «dāšten» فعلاز  اولیشود که در  گرفته می

گردد. این دو ساخت از آن، متعلق به، مالِ( استفاده می به معنی)« hin» ۀواژ

آرایش « داشتن»هایی باهم دارند که عبارتند از: الف( در ساخت ناهمسانی

ساخت است. ب(  NGآرایش « متعلق بودن»است اما در ساخت  GNسازه 

 اکار برد ام به ناپذیرپذیر و انتقالانتقال مالکیتتوان برای بیان را می« داشتن»

پذیر کاربرد دارد. ج( ساخت انتقال مالکیتتنها همراه « متعلق بودن»ساخت 

توان نمی را« متعلق بودن»و ساخت  نکره« مالک»توان همراه را نمی «داشتن»

 به کار برد. نکره« مملوک»همراه 

قابل توجهی پیرامون ساخت ملکی در زبان کردی  های جا که پیش از این پژوهش از آن

های مربوط به  دستاوردهای این پژوهش را با یافته ناچار نگارندگان به ،انجام نشده است

ترین پژوهش پیرامون این  که برجسته اند کردهساخت ملکی در زبان فارسی مقایسه 

 زبان( دریافته است که 1388شریفی )( انجام داده است. 1388موضوع را شریفی )

 هدست از ها آن از یکی :کند می ملکی استفاده ساخت برای راهبرد دو از امروز فارسی

 جمله راهبردهای از دیگری و شود دیده می تکواژ افزایش ها آن در که است راهبردهایی

 نخست راهبرد. شود نمی اضافه ملک و مالک به تکواژی هیچ ها آن در که است ساده

 راهبردهای جمله از خود که است وندافزایی از دومی استفاده و پیونده از استفاده
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دستم، »های ضمیری است )مانند  مالک راهبرد وندافزایی ویژه .درو شمار می به پیوندی

کار  های اسمی و هم ضمیری به ( ولی راهبرد استفاده از پیونده هم برای مالک«کتابت

 (. «من، دست خودش، دست علیدست »رود )مانند  می

کناری، پیونده و همکند:  در ساخت ملکی استفاده میکردی گورانی از سه راهبرد 

کار  های اسمی و هم ضمیری به وندافزایی. راهبردهای اول و دوم هم برای مالک

 .شود استفاده میهای ضمیری  که راهبرد سوم تنها برای مالک روند در حالی می

 از فارسی زبان ،از این رو .استپیونده  از استفادهزبان فارسی راهبرد  در اصلی راهبرد

 یوندهپ از نوع) افزوده تکواژ دارای های زبان رده در ملکی ساخت رده نظر

ولی راهبرد اصلی در  .(1388)شریفی،  گیرد می قرار ملکی ساخت برای( شده دستوری

راهبردهای ساده )بدون تکواژ افزوده( است که از جمله کناری  کردی گورانی راهبرد هم

 ربنابراین زبان فارسی امروز و کردی گورانی از لحاظ ساخت ملکی د د.رو شمار می به

به وجود تکواژ پیونده در برخی  باتوجه هرروی، بهگیرند.  جدا قرار می هدو رد

« ā»یا « a»های مملوک به یکی از واکه های ملکی گورانی )در مواردی که اسم ساخت

های زبان کردی )مانند  در برخی از دیگر گویش i–( و نیز وجود تکواژ پیوندۀ پایان یابد

کردی گورانی در گذشته از تکواژ پیونده در احتماال نتیجه گرفت که  توان سورانی( می

شناختی  دستخوش دگرگونی رده در گذر زمان برده ولی ساخت ملکی خود بهره می

گیرد که  هایی قرار می زبان در رده 1های کوبون و یوروبا زبانچون  همشده و امروزه 

 کناری است. ها راهبرد هم راهبرد اصلی ساخت ملکی در آن
 

 هانوشتپی

 کاررفته در مقاله:نوشت بهنمادهای کوته
DEF: Definite          IND: Indefinite     FSG: Female Singular 
1SG: First Person Singular            2SG: Second Person Singular 

                                                             
1 Yoruba 
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3SG: third Person Singular            1PL: First Person Plural  

2PL: Second Person Plural            3PL: Third Person Plural 
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