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چکیده

مفهوم مالکیت یکی از مفاهیم جهانی و قابلِ بررسی در گونه هها زبهانی

مختلف است .این مفهوم ،ب دو صورت اسمی و گزارها بیهان مهیشهود.

در مقالۀ پیشرو ،ساخت گزارۀ ملکی در زبان شهمیرزاد بر پایۀ رویکرد
نقشی -ردهشناختی بررسی شدهاست .ب این منظور ،ابتهدا پرسهشنامه ا

تهی شد تا از طریق مصاحب با گویشوران این زبهان ،دادههها مهورد نظهر

گردآور شود .همچنین از چهارچو نظهر استیسهن ()Stassen, 2009
بهره گرفت شد ک چهار ردۀ زبانی برا سهاخت مالکیهت گهزارها ارائه

کردهاست .این چهار رده ،مشتمل بر ردۀ مالکیت مکهانی ،مالکیهت بهایی،
مالکیت مبتدایی و مالکیت با فعهل «داشهتن» هسهتند .تمهامی ایهن ردههها
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چهارگان در زبان شهمیرزاد بررسی شدند .یافته هها به دسهتآمهده از

تحلیل دادهها نشان میدهد ک در گونۀ شهمیرزاد س رده از بهین چههار

ردۀ مورد نظرِ چارچو نظر  ،برا رمزگذار گزارهها ملکی ب کهار

گرفت ه مههیشههوند .ردۀ مبتههدایی در ایههن گونههۀ زبههانی کههاربرد نههدارد و

گویشوران تمایل دارند از ردۀ مالکیت با فعل «داشهتن» به جها مالکیهت

مکانی و بایی اسهتفاده کننهد .بهر ایهن مبنها ،ردۀ مالکیهت بها فعهل «داشهتن»

فراوانی کاربرد باالتر نسبت ب سایر ردهها دارد.

واژههای کلیدی :مالکیت ،گزارۀ ملکی ،مالکیت مکانی ،مالکیت بایی
(همراهی) ،مالکیت مبتدایی ،مالکیت با فعل «داشتن» ،زبان شهمیرزاد

 .1مقدمه

مفهوم «مالکیت» مفهومی نسبتاً انتزاعهی بهوده و ارائه تعریفهی روشهن از آن دشهوار به نظهر

میرسد .در حالی ک گویشوران هر زبان بر مبنا شّم زبانی خود ،درکی از مفهوم مالکیهت

دارند .به منظهور توصهیف مفههوم مالکیهت در زبهانهها گونهاگون ،حضهور دو مشهار

«مالک» 1و «مملو » 2الزامی است و بین این دو مشار  ،رابطۀ نامتقارنی تعلق وجود دارد.
ب طور ک همواره «مملو » متعلق ب «مالک» است اما عکه

ایهن رابطه وجهود نهدارد.

عنصر  xرا میتوان متعلق ب عنصر  yدانست یا ب عبارتی x ،و  yبا هم رابطهۀ مالکیهت دارنهد

اگر  xو  yدر فضا و مکان مشترکی باشند یا به بیهان دیگهر بها ههم مجهاورت 3داشهت باشهند

( .)Stassen, 2009, p. 11این مفههوم را بها دو صهورت سهاختیِ اسهمی و توصهیفی و یها از

طریق جمل میتوان بیان کرد .در صورت اول رابطۀ بهین «مالهک» و «مملهو » به صهورت

توصیفی 4یا با مالکیت اسمی 5بیان میشود و در نوع دوم رابطهۀ دو مشهار

بها جمله بیهان

میشود .گونۀ نخست را مالکیت اسمی و گونۀ دوم را گزارۀ ملکی 6مینامنهد (همهان.)26 ،

1

)possessor(PR
)possessee(PE
3
contact
4
attributive possession
5
adnominal possession
6
predicative possession
2
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برا نمون  ،جملۀ «آن دختر موها زیبایی دارد»در فارسی معیار ،یک گهزارۀ ملکهی اسهت

ک بیانگر مفهوم مالکیت است .گروه اسمی «آن دختر» مالک و «موهها زیبهایی» مملهو

است .ب این ترتیب «موها زیبا» ب «آن دختر» تعلق دارد و هر دو در فضا و مکان مشهترکی

بوده و با هم مجاورت دارند .در گزارۀ ملکی ،یک فعل بیانگرمفهوم مالکیهت اسهت امها در

مالکیت اسمی فعل ،وجود ندارد .برا روشهنشهدن موضهوع بایهد اشهاره نمهود که گهزارۀ
ملکی باال ،وقتی ب صورت «موها زیبا آن دختر» بازنویسی شود ،مالکیت اسهمی وجهود

خواهد داشت.

در مقالههۀ حاضههر بههرآنیم تهها بههر پایههۀ رویکههرد نقشههی -رده شههناختی به بررسههی سههاخت

گزارهها ملکی (و ن مالکیهت اسهمی) در زبهان شههمیرزاد و ردههها آن در ایهن زبهان

پرداخت شود .بنابراین در پی آنیم ک بر حسب اهمیت موضوع ب ایهن پرسهش پاسهخ دههیم
ک زبان شهمیرزاد کدام یک از ردهها زبانیِ ساخت گزارۀ ملکهی را بهرا رمزگهذار

این نوع ساخت ب کار میگیرد .همانگون ک از عنوان مقال بر میآید ،ب علت گستردگی

پژوهش در این حوزه ،بررسیها تنهها به سهاخت گهزارههها ملکهی در زبهان شههمیرزاد

محدود شده و ساخت مالکیت اسمی در این تحقیق در نظر گرفت نشدهاست .ب این منظهور،

ابتدا یک پرسشنامۀ  53جمل ا تهی شد و دادهها از طریق مصاحب با گویشور گهردآور

شدند .سپ

با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی ،دادههها زبهانیِ گهردآور شهده ،مهورد

بررسی و تحلیل قرار گرفتند و ب این وسیل  ،ردهها زبانیِ مربهو به رمزگهذار ِ سهاخت
گههزارۀ ملکههی در زبههان شهههمیرزاد اسههتخرا شههدند .اسههتخرا ردهههها زبههانی در زبههان

شهمیرزاد بر اساس پژوهشها استیسن ( )Stassen, 2009ک در بخش مبهانی نظهر به

صورت گسترده ب آن پرداخت شده ،صورت گرفت است .از جمل محدودیتها دیگر این
مقال آن است ک فقط گزارهها ملکیا مورد نظر هستند ک در آنها فعلها «بهودن» و

«داشتن» ب صورت فعل ساده ب کار رفت اند .در حالی ک فعلهایی مانند «تعلهق داشهتن» که

فعل مرکب است و فعلها دیگر بررسی نمیشوند .اشاره ب ایهن نکته ضهرورت دارد که

دادهها مشتمل بر جمل ها مثبت خبهر هسهتند .در رویکهرد نقشهی-ردهشهناختی ،معنهی و
نقش با صورت ارتبا دارند ،بر این مبنا در پژوهش حاضر نیز از صورت و معنها در تحلیهل

دادهها بهره گرفت شدهاست.
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 .2پیشینۀ پژوهش
در این بخش ب مرور پژوهشهایی انجهام شهده در پیونهد بها سهاخت مالکیهت در دو بخهش
پرداخت میشود .ابتدا پژوهشها مرتبط با سهاخت مالکیهت در زیربخشهی جداگانه ارائه

میشود .سپ

به مهرور پیشهینۀ کهاربرد در پیونهد بها مطالعهات انجهام شهده دربهارۀ زبهان

شهمیرزاد میپردازیم.

 .1 .2پژوهشهای پیشین :ساخت مالکیت
در این بخش ،ب مهرور پیشهینۀ نظهر دربهارۀ سهاخت مالکیهت مهیپهردازیم؛ در زیهربخش
( )1 .1 .2آثهار پژوهشهگران ایرانهی و ریههر ایرانهی در پیونهد بها گونههۀ زبهانی فارسهی از نظههر
میگذرد .سپ

در زیر بخش ( )2 .1 .2پژوهشها دستورنویسان و زبانشناسهان ایرانهی و

ریر ایرانی در زبانها دیگر مورد بررسی قرار میگیرد.
 .1 .1 .2پژوهشهای ایرانی

در دستور سنتی ،بررسیها اندکی در زمینۀ ساخت مالکیت انجام شدهاسهت که فقهط به

بررسی مالکیت اسمی در قالب ساخت اضاف پرداخته انهد و موضهوع گهزارههها ملکهی از
نظرها دور مانده است .در دستور سنتی ساخت مالکیت اسمی ،نوعی ساخت اضهاف در نظهر

گرفته شهده ()Homayun Farokh, 1959, p. 38که آن را اضهافۀ تخصیصهی نامیهدهانهد
( Hakemi, 1960, p. 37; Hakemi & Shoar, 1969, p. 29-30; Taleghani, 1967, p.

 .)110-11; Khazaeli & Mirmirani, 1972, p. 58در اضهافۀ تخصیصهی ،مضها

به

مضا الی اختصاص دارد .مانند «در باغ» ( .)Taleghani, 1967, p. 111به ایهن معنهی که

گاهی اسمی مستقل و یا یک ضمیر ،برا شرح اسمی دیگر اضاف شده و توضهیحی دربهاره

آن میدهد .در این صهورت آن اسهم یها ضهمیر ،مضها الیه شهمرده شهده و واژۀ اصهلی را

مضا

مینامند .در مورد ساخت مالکیت ،مضا الی ارلب ،نمایانگر تعلق اسم ب چیز یها

کسی است ( .)Natel Khanlari, 2007[1972], p. 86-88برخی از دستورنویسان عالوه بر
اضافۀ تخصیصی ب اضافۀ ملکی نیز اشاره کهردهانهد که ایهن گونه اضهاف  ،نسهبت مالکیهت

مضا

ب مضا الی را تعیین مهیکنهد ( Mashkur, 1976, p. 299; Vazinpur, 1977, p.

25; Salehi (Bakhtyar), 1992, p. 37-40; Shariat, 1995, p. 361-362; Emad
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;Afshar, 1993, p. 43-44; Nobahar, 1993, p. 98-99; Ashaari, 1994, p. 32-33
Gharib et al., (2006[1949]), p. 48-50; Anvari & Ahmadi Givi, 2007, p. 101 .)103; Farshidvar, 2005, p. 219برا طبق بند انواع اضاف ب کارگیر مال معنایی

مضا

مضا

و مضا الی امر نشدنی و نادقیق است و باید از مال ها دیگر اسهتفاده شهود.

و مضا الی اساساً دو جزء از یک جملۀ کامل هستند که از صهورت جمله خهار

شدهاند .در حالیک برا پیبردن ب نوع رابطۀ میان مضا

و مضا الی باید مشخص کهرد

ک هر یک از این دو واژه چ جزئی از جمل اند .یکی از این گون ها ،اضافۀ تعلقی است ک
دربردارندۀ زیر بخشهایی است .در این نوع اضاف  ،میان مضا
بستگی کلی وجود دارد و ب بیانی دیگر ،مضا

و مضا الی نوعی تعلهق و

متعلق ب مضا الی است .از زیربخشها

این نوع اضاف  ،ساختی است ک در آن مضا  ،ب مفعول و مضا الی به نههاد یهک جمله

تبهدیل شهده و گهزارۀ آن فعهل«داشهتن»اسهت ( ;Sadeghi & Arzhang, 1978, p. 27-28

 .)Arzhang, 1995, p. 79-81ترکیبها اضاف ا که یکهی از گونه هها ترکیهبهها در
زبان فارسی است ،مهمترین و بزرگترین دستۀ ترکیبها کنونی را تشکیل میدهنهد که

پیوند میان اجزا آنها به وسهیلۀ رابطهۀ نحهو اضهاف برقهرار مهیشهود ،ماننهد «درِ آهنهی»

( .)Shafaei, 1994, p. 137گروهی از این ترکیبها با گروهها دیگر تفاوت دارنهد ،ایهن

گروه شامل اعضا «اسم»« +اسم» است و نمایانگر وجود رابطۀ انتسا  ،تعلق ،مالکیت ،بیان

جن  ،تشبی و موارد از این قبیل است (همان .)142 ،در چارچو دستور مقول و میهزان،

طبق اسم دومین طبق ا است ک میتواند در جایگاه وابست  ،پیرو یهک گهروه اسهمی قهرار
گیرد و از نظر توصیف معنایی ،قرار گرفتن طبق اسم یا گروه اسهمی در ایهن جایگهاه معنهی

مالکیت را میرساند ( .)Bateni, 1993, p. 155بر پایۀ نظریۀ گشتار  ،یکی از وابسهت هها

پسین اسم ،وابستۀ ملکی ،یا مضا الی است .ب این معنی که یهک گهروه اسهمی به عنهوان

وابستۀ اسمی در درون گروه اسمی بزرگتر قرار میگیرد .ممکن است در جایگاه وابستۀ
اسمی ضمیر متصل نیز قرار گیرد ک از دیدگاه سنتی به آن ضهمیر ملکهی گوینهد .سهاخت

موردنظر ب معانی متفاوتی اشاره میکند ک یکی از معانی« ،مالکیت و یها تعلهق» اسهت و به

داشتن و دارا بودن چیز در پیوند با انسان و یا «تعلق» چیهز به «انسهان» داللهت مهیکنهد.

معنا دیگر ،ب «اختصاص داشتن» یا «مربو بهودنِ» چیهز به چیهز دیگهر اشهاره مهیکنهد

( .)Meshkatoddini, 1994, p. 201-203مفهوم مالکیت را ب س صورت در زبهان فارسهی
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بیان میکنند؛ نخست ،بیان مالکیت بها اسهتفاده از سهاخت اضهاف اسهت که بها جهزء اضهاف
میتوان مالک را ب مملو

پیوند زد .در این ترکیب ،مالک یا اسم است یا ضمیر شخصهی

یا ضمیر انعکاسی .مالک و مملو

هیچ نشانۀ صرفی ک مختصِ بیان مالکیت باشد ،ندارند.

دومین شیوۀ بیان مالکیت ،ب وسیلۀ واژهبست انجام مهیپهذیرد .در ایهن روش ،واژهبسهت به

مملو

میپیوندد .در سهومین شهیوه ،از عبهارت «مهالِ» اسهتفاده مهیشهود .ایهن واژه ،نشهانۀ

مملو

از آن قرار میگیرد .مالک میتواند اسهم یها ضهمیر

مالکیت ریر تعلقی یا انتقالیافتنی است و معموالً با فعل ربطهی مهیآیهد .در سهاخت اضهاف ،
قبل از جزء اضاف و مالک پ

شخصی یا ضمیر انعکاسی باشد ( .)Mahutian, 1999, p. 109-110مفهوم مالکیهت از نظهر
رابطۀ مضا

با مضا الی بر دو گونۀ تعلقی یا ریر قابهل انتقهال و ریرتعلقهی یها قابهل انتقهال

است .در اضافۀ تعلقی ،بین مضا

و مضا الی رابطۀ مالکیت یا وابسهتگی وجهود دارد ،امها

در اضافۀ ریر تعلقی چنین رابط ا وجود ندارد .در واقع در اضافۀ تعلقی میتوان مضا الی

را جمع بست مانند «پر پرندگان»« ،دستۀ صندلیها» .اگر به ههر دلیلهی نتهوان مضها الیه را

جمع بست ،با جاب جایی مضا

و مضا الی در اضافۀ تعلقی و افزودن فعلِ «دارد» میتهوان

یک جمل س جزئی مفعولدار ساخت ،مانند «حافظ دیوان دارد» .اضاف هایی ک قاعدههها

باال درمورد آنها صدق نکند ،ریرتعلقی هستند مانند «دست طمع» ( Vahidiyan Kamyar

 .)& Omrani, 2007, p. 79-81برا بیهان مالکیهت ریهر تعلقهی ،از واژۀ «مهالِ» و «سهاخت

اضاف » استفاده میشود و مالکیت تعلقی ،فقط با ساخت اضاف بیان میشهود .در جمله ههایی

ک با «مالِ» ساخت میشوند ،ارلب مالکیت دائم مستتر است اما با ساخت اضاف میتهوان ههم
مالکیت دائم و هم مالکیت موقت را بیان کرد .بیان مالکیت در جمل نیز امکهانپهذیر اسهت.

مالکیت در جمل با واژۀ «مالِ» و فعل ربطی بیهان مهیشهود .مملهو

«مالِ» و مالک پ

در ایهن حالهت قبهل از

از آن میآید ،مانند «این خون مالِ من » .مالکیت در جمله را بها سهاخت

اضاف نیز میتوان بیان کهرد ماننهد «ایهن خونهۀ منه » ( .)Mahutian, 1999, p. 110-111در

زبان فارسی ،هرگاه اسم وابسهت ا بگیهرد ،اسهمِ مضها
واژهبست « »–eیا «( »–yeپ

در جمله  ،مقهدم واقهع مهیشهود و

از واک ب جز  )/i/ک ادات اضاف (یا اضاف ) نامیده مهیشهود،

ب دنبال آن میآید .این وابستگی ،رابطۀ معنایی بین هست و وابست ایجهاد مهیکنهد .یکهی از

این روابط معنایی ،رابطۀ تعلق است .رابطۀ تعلق یا نشاندهندۀ مالکیت اسهت ماننهد مالکیهت
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اسمی ،یا نمایانگر روابط منشاء ،هد  ،رابطۀ بخشنما ،رابطۀ مکانی و موارد مشاب است .بها

واژۀ «مالِ» ک قبل از مضا الی قرار میگیرد ،میتوان رابطۀ مالکیت را نشهان داد .به جها

واژۀ «مالِ» گاه در گونۀ ادبی فارسی ،پارهگفتارِ «از آنِ» همان نقش را برعهده دارد ( Lazar,

 .)1957, 87-91; Lambton, 1976, p. 9 & 10 & Fotnote 1ساخت اضهاف را مهیتهوان
بدون ربطدهندۀ « »–eنیز ب صورت فک اضاف  1مانند «صاحبخان » و اضافۀ مقلهو ماننهد

«ایراندوست» بیان کرد .بنابراین ،نشهانۀ اضهاف که به اختصهار آن را «اضهاف » 2نهامگهذار
میکنند ،در واقع همانند حر

اضافۀ خنثی شهدهاسهت .پهالمر ( )Palmer, 1971بهر مبنها

دستور حالت ،ساخت اضاف را ب دو طبق اصلی تقسیم میکند .اولهین گونه  ،از زیرسهاخت
بند موصولی با محمول «بودن» (اضافۀ صفتی) و یا محمهول «داشهتن» (اضهافۀ ملکهی) مشهتق

میشود .پالمر ( )Palmer, 1971نخسهتین فهرد اسهت که مالکیهت ریرتعلقهی و تعلقهی را

متمایز میکند .ب باور و  ،مالکیت ریرتعلقی از بند موصولی محدود 3مشهتق مهیشهود .امها

ساخت مالکیت تعلقهی نمهیتوانهد از سهاخت بنهد موصهولی مشهتق شهود .از دیهدگاه پهالمر

( )Palmer, 1971اضافۀ ملکی ریرتعلقی و توصیفی از حهذ

دو فعهل«بهودن»و«داشهتن»به

دست میآید .این دو فعل در دستور حالت ،دو فعل بدون محتوا هستند .زیرا از یک سهو از

زیر ساخت ساخت حالت قابل پهیشبینهی هسهتند و از سهو دیگهر ،معنهایی را نمهیافزاینهد

( .)Windfuhr, 1979, p. 57-61در زبهان فارسهی (فارسهی باسهتان ،میانه و جدیهد) بهرا

ساختن ساخت مالکیت ،از فعل«داشتن» و فعل ربطهی «بهودن» اسهتفاده مهیشهود .در فارسهی

امههروز نیههز فعههل «داشههتن» بههرا بیههان مالکیههت و نمههود اسههتمرار ب ه کههار مههیرود .برخههی
پژوهشگران ادعا میکنند فعل اصلی «داشتن» در اصل برا بیان مالکیت ب کار نرفت و په

از طی تحوالتی برا بیان این مفهوم ب کار رفت است .سپ  ،این سیر تحول ،فعهل «داشهتن»

ب صورت فعل کمکی برا بیان نمود ب کار رفته اسهت ( .)Estaji, 2006, p. 2-13دو فعهل
«بهودن» و «داشهتن» مههمتهرین ابزارهها رمزگههذار مفههوم ایسهتایی هسهتند .فعهل «بههودن»

اصههلیتههرین جایگههاه را در میههان افعههال ربطههی دارد .ایههن فعههل ،هههیچ محتههوا معنههایی جههز

پیونددهندگی ندارد و از جنبۀ معنهایی خنثهیتهرین فعهل ربطهی اسهت .فعهل «داشهتن» در دو
1

fakk-e-ezâfe
ezâfe
3
restrictive relative clause
2
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معنا سنگین و سبک در نظر گرفت شدهاسهت .ایهن فعهل ههم ماننهد «بهودن» مفههوم دوام و

استمرار را در خود دارد و در فارسی امروز نمیتواند در ساخت استمرار شرکت کند (به

جز وج التزامی در ساختها شرطی ،بها بسهامد بسهیار کهم) .در فارسهی میانه بهرا بیهان

مفهوم مالکیت از فعل «بهودن» اسهتفاده مهیشهد (.)Mofidi, 2011, p. 68 & 79-80 & 83

مصطفو ( )Mostafavi, 2012در رسالۀ دکتر خود گزارههها ملکهی و زیرشهاخ هها

آن را در فارسی امروز در چارچو ردهشناسهی-نقشهی مهورد بررسهی قهرار داده و به ایهن

ترتیب ب ردهها زبانی در زبان فارسی امروز برا این مفهوم دست یافت است.

 .2 .1 .2پژوهشهای غیرایرانی
ساخت گزارۀ ملکی و مالکیت توصیفی (اسمی) دو نوع ساخت مالکیت ی شمار مهیآینهد.
مالکیت توصیفی (اسمی) یا توسط گروه حر اضاف ا و یا از طریق تصریف ،رمزگهذار

میشود و کاربرد هر یک از ابزارها بستگی ب زبان دارد .در زبهان هلنهد  ،محمهول «بهودن»
برا رمزگذار جمل ها مکانی و مالکیت ب کار میرود .با وجود اینک دو زبهان هلنهد

و انگلیسی با هم خویشاوند بوده و ب هم شبی اند ،اما تفاوتها برجست ا در رمزگهذار

ساختها مورداشاره وجود دارد ( .)Dik, 1980, p. 106-108ساخت مالکیت در دو بُعهد
زبانی و شناختی -مفهومی قابل بررسی است .از بُعد زبانی ،ساختها مالکیت در زبانها

گوناگون و حتی در یک زبان ،تفاوتها صور و معنایی را ایجاد میکنند .بهرا نمونه ،
در زبههان انگلیسههی دو فعههل « »haveو « »ownاز جنبههۀ معنههایی تفههاوتهههایی را در سههاخت

مالکیت ایجاد میکنند .از سو دیگر تفاوتهایی ک بین مالکیت تعلقی و ریرتعلقی وجود

دارد ،نیز پیامد بُعهد شهناختی -مفههومی سهاخت مالکیهت اسهت .از ایهن بُعهد ،دو عنصهر در
ساخت مالکیت معرفی مهیشهود ،یکهی «مالهک» و دیگهر «مملهو »« .مالهک» به لحها

پیشنمون ا [+جاندار] و ب طور خاص [+انسان] است و«مملو »مشخصۀ [+جاندار] یها [-

جاندار] دارد ( .)Seiler, 1983, p. 276-277مالکیت اسهمی به صهورت اسهمی و ضهمیر

رمزگذار میشود ک در زبانها گوناگون ،روشها متفاوتی بهرا رمزگهذار آنهها
وجود دارد .برا نمون  ،در زبان فرانس وقتی مملو

خاص ،ممکن است ضمیر ملکی حذ

اعضا بدن باشهد بها برخهی از افعهال

شود اما در برخی نیهز حضهور مالهک الزامهی اسهت
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(همان .)281-278 ،سهیلر ( )Seiler, 1983در پهژوهش خهود به گهزارههها ملکهی اشهاره

کردهاست .ب باور و  ،ترتیب سازهها در گهزارههها ملکهی به گونه ا اسهت که در آن

ترجیحاً مالک ب عنوان مبتدا و مملو

ب صورت خبهر به کهار مهیرود .او به ارتبها بهین

ساخت گزارۀ ملکی و ساخت مکانی و وجود اعتقاد دارد و در این مورد ب اثهر کهالر

( )Clark, 1978اسهتناد مهیکنهد ( Seiler, 1983, p. 289-299; Foley & Van Valin,

 .)1984, p. 49جمل ها بیانکنندۀ مکان ک معموالً با فعل «بهودن» و حهر

اضهافۀ مکهان

رمزگذار میشوند ،دارا فعلها ایستا  1دو موضوعی هسهتند .سهاخت مالکیهت نیهز از

این جنب  ،شبی ساخت مکهانی اسهت .فعهل «داشهتن» یهک فعهل ایسهتا اسهت و جنبهۀ مکهانی
مالکیت ریرتعلقی را میتوان ب صورت زیر از فعل «داشتن» تفسیر کرد:

«بودن در مالکیت»

1. John has the ‘be in x’s possession’ book.
The book is in John’s possession.

در زبانهایی مانند روسی و تاگالوگ و برخی زبانها موجود در استرالیا ،ساختهها

مکانی برا بیان مالکیت ریرتعلقی ب کار میروند (.)Foley & Van Valin, 1984, p. 50

در زبان انگلیسی فعل«داشتن» از فعلها دیگر ماننهد «»take« ،»seize« ،»hold« ،»obtain
و « »grabاشتقاق یافت است .عالوه بر فعل گذرا «داشتن» ،گهاه در برخهی زبهانهها ،از فعهل
ناگذرا «بودن» هم برا رمزگذار گزارهها ملکی اسهتفاده مهیشهود .بهر ایهن مبنها ،در

موارد گروه اسمی «مالک» نقش فاعل جمل و در موارد دیگر گهروه اسهمی«مملهو »
نقش فاعل جمل را بهر عههده دارد ( .)Givon, 2001, p. 134-136در زبهان انگلیسهی فعهل

نیم گذرا

2

«( »haveداشتن) برا رمزگهذار گهزاره ملکهی به کهار مهیرود که در ایهن

صههورت «مالههک» فاعههل و «مملههو » مفعههول جمل ه خواهههد بههود .در زبههانههها دیگههر از

محمولها مکانی یا بندها وجود  ،برا این منظور استفاده میشود ( Dryer, 2007, p.

 .)244برا بررسی گزارهها ملکی در چارچو رویکرد ردهشناختی ،در نظر گرفتن سه
عامل معنیشناسی مالکیت ،فضا مفهومی مالکیت و محهدودیتهها سهاختار ضهرور

است .از نظر معنیشناسهی دو پهارامترِ «تسهلط» و «مجهاورت» بهرا مالکیهت در نظهر گرفته

میشود .ب نظر استیسن بین ’مالک‘ و ’مملو ‘ یک رابطۀ نامتقارن وجود دارد که مفههوم
stative
(semi)transitive

1
2
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تعلهق را دربهردارد و یکهی به دیگهر متعلهق اسهت ( .)Stassen, 2009, p. 10-11پهارامتر

«تسلط» با مفهوم قدرت توصیف میشود و مشارکی ک تسلط دارد ،عامل اصهلی اسهت .در

ساخت مالکیت «مالک» بر «مملو » تسلط دارد .در پارامتر مجاورت «مالک» و «مملهو »
در فضا و مکان مشترکی هستند یا ب بیان دیگر با ههم مجهاورت دارنهد .مالکیهت را به ایهن

صورت میتوان توصیف کرد ک «مالهک» و «مملهو » در یهک رابطهۀ مکهانی نسهبتاً قهرار

داشت و «مالک» بهر «مملهو » تسهلط دارد .در فضها مفههومی ،چههار زیرشهاخۀ مالکیهت
تعلقی ،ریرتعلقی ،موقت یا فیزیکی و انتزاعی وجود دارند ک این زیرشهاخ هها از تالقهی دو
پارامتر تسلط و مجاورت ایجاد میشوند (همان .)18-11 ،فضا مفهومی در تمامی زبهانهها

وجود دارد اما تحقق آن با توج ب ردهها زبانی ،متفاوت اسهت .در میهانِ تمهامی زبهانهها

حداکثر چهار راهبرد را میتوان در نظر گرفهت که ممکهن اسهت ههر چههار راهبهرد بهرا
رمزگذار چهار زیرشاخ مالکیت ب کار رود و یا فقهط یهک راهبهرد یها دو راهبهرد بهرا

رمزگذار ِ چهار زیرشاخ استفاده شود .برا رمزگذار مالکیت در تمامی زبانهها ،چههار
راهبرد مالکیت مکانی ،بایی ،مبتدایی و با فعل «داشتن» مشخص شدهاست (همهان.)36-35 ،

در بخش مبانی نظر ب این موارد ب صورت گسترده اشاره خواهد شد.

 .2 .2پژوهشهای پیشین :زبان شهمیرزادی
شهمیرزاد ب شاخ زبانها رربی شمالی زبانها ایرانی تعلهق دارد .شههمیرزاد در شهش
کیلومتر شمال سنگسر و در اسهتان سهمنان قهرار دارد و سهاکنین آن به ایهن زبهان گفتگهو

میشود ( .)Dabirmoghadam, 2013, 1034در برخی آثار ایرانهی و ریرایرانهی مهرتبط بها

زبان شهمیرزاد  ،مفاهیمی در پیوند با ساختمان آوایی /واجهی ،صهرفی و نحهو آن اشهاره

شدهاست .برا نمون  ،دبیرمقهدم ( )Dabirmoghadam, 2013در کتها ردهشناسهی خهود
یک بخش را ب گونۀ شهمیرزاد اختصاص داده و بر پایۀ دادههایی ،اثبات کردهاسهت ایهن

زبان1مانند فارسی از جنبۀ مطابقه  ،زبهانی فهاعلی -مفعهولی اسهت (همهان .)1222 ،همچنهین
شهمیرزاد مانند گیلکی و مازندرانی اساساً پ اضاف ا است و مضا الی قبهل از مضها

میآیهد (همهان .)25 ،پژوهشهگران دیگهر ماننهد کلباسهی ( )Kalbasi, 2011و یارشهاطر
 1دبیرمقدم  ،شهمیرزاد زبان درنظر میگیرد ن گویش.
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( )Yarshater, 1957نیههز ب ه سههاخت ایههن زبههان پرداخته انههد .اشههمیت ()Schmitt, 2004
شهمیرزاد را زیرمجموع ا از گویشها مازندرانی (و ن سمنانی) در نظر میگیهرد .و

مباحثی را در پیوند با آواشناسی (مصوتها و صامتها) ،صر

(اسم ،صفت ،ضهمیر ،عهدد

و فعل) ،نحو و واژگان این گونۀ زبانی ارائ مهیکنهد و در ههر بخهش نمونه ههایی را آورده

است .و  ،عالوه بر فهرست کردن واک ها و همخوانها ،ویژگیها اسم ،صفت ،ضهمیر و
موارد مشاب را بیان میکند و ب ارائۀ برخی ویژگیها صرفی به ویهژه در پیونهد بها فعهل و

ویژگههیههها نحههو ماننههد ترتیههب واژهههها مههیپههردازد (همههان .)505 -503 ،کریسههتنسههن

( )Christensen, 1935نیز در یکی از مقال ها خهود در زمینهۀ گهویششناسهی ایرانهی ،به
معرفی گویشها منطقۀ سمنان از جمل شهمیرزاد  1پرداخت است.

 .3مبانی نظری
چههارچو نظههر مقالههۀ حاضههر برگرفتهه از اثههر گههزارهههها ملکههی نوشههتۀ استیسههن
2

( )Stassen, 2009است .این کتا به بررسهی روشهها گونهاگونِ ارائهۀ مفههوم «گهزارۀ
ملکی» با رویکرد ردهشناختی پرداخت است .مفهوم موردنظر یکی از ویژگیهها سهاختار

در تمامی زبانها ب شمار میآید .عالوه بر ایهن اثهر ،در پهژوهش حاضهر از مبهاحثی در اثهر

هاین ( )Heine, 1997با عنوان مالکیت 3نیز بهره گرفت شدهاست.

 .1 .3گزارۀ ملکی از دیدگاه استیسن ()Stassen, 2009
همانگون ک در بخش مقدم اشاره شد ،در ساخت مالکیت حضور دو مشار

«مالهک» و

«مملو » الزامی است و رابطۀ بین دو مشار  ،ساخت مالکیت را به وجهود مهیآورد که
این رابط نامتقارن است .ب این معنی ک همواره «مملو » ب «مالک» تعلق دارد و بهرعک

آن وجود ندارد .برخی پژوهشگران برا تعریف مفهوم تعلق ،آن را ب رابطهۀ «مکهانی» که

رابط ا پای ا تر ب حسا میآید ،تقلیل دادهاند .اما برا شرح مفهوم تعلهق ،بیهان مفههوم
مکان تنها یکی از شهر هها الزم بهوده و کهافی نیسهت .از سهو دیگهر ،محهدودیتهها

گزینشی ک در رابطۀ مالکیت وجود دارد بها محهدودیتهها گزینشهی رابطه هها مکهانی
 1و این زبان را شامرزاد نامیده است.

Predicative possession
Possession

2
3
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تفاوت دارد .ب این معنا که در رابطهۀ مالکیهت یکهی از عناصهر (مالهک) مشخصهۀ معنهایی

[ +انسان] را دارد ( .)Stassen, 2009, 12همانگون ک اشاره شد ،برا شرح مفهوم تعلهق،
عالوه بر عنصر مکان ،نیاز ب پارامتر شناختی /معنایی «تسلط» اسهت که نمهیتهوان آن را به

مفهوم مکان تقلیل داد .در واقع مفهوم «تسلط» را میتوان با مفهوم «قهدرت» توصهیف کهرد.
مشارکی ک تسلط دارد عامل اصلی است و دربارۀ چگونگی پیشرفت یهک ر داد تصهمیم

میگیرد .در رابطۀ مالکیت «مالک» بر «مملو » تسهلط دارد« .مالهک» مکهانِ «مملهو » را

تعیین میکند و عاملِ تعیینکننده در ادامۀ رابطۀ مالکیت با «مملو » است (همان .)14 ،ب طهور
کلی میتوان مالکیت را با حضور دو عنصر «مالک» و «مملو » ب صورت زیر معرفی کرد:
الف) «مالک» و «مملو » در یک رابطۀ مکانی نسبتاً پایدار قرار دارند.
) «مالک» بر «مملو » تسلط دارد (بنابراین انسان است).

بههرا سههاخت مالکیههت فضهها مفهههومی وجههود دارد که از تالقههی دو پههارامتر تسههلط و

مجاورت ب دست میآید .در فضا مفهومی مورداشاره ،حهداقل چههار زیرشهاخۀ مالکیهت

تعلقی ،ریرتعلقی ،فیزیکی /موقتی و انتزاعی ب وجهود مهیآیهد (.)Stassen, 2009, 15-17
جدول زیر چهار زیرشاخۀ مالکیت را ب صورت مختصر نشان میدهد.

جدول  :1زیرشاخ ها مالکیت ()Stassen, 2009, p. 17

زیرشاخۀ مالکیت
مالکیت ریر تعلقی
مالکیت تعلقی
مالکیت موقتی /فیزیکی
مالکیت انتزاعی

مجاورت دائمی
+
+
-

تسلط
+
+
-

بر اساس جدول باال ،تفاوت بین مالکیت تعلقی و ریرتعلقهی را مهیتهوان ایهنگونه بیهان

کردک در مالکیت تعلقی «مالک» بر «مملو » خهود تسهلطی نهدارد ،ماننهد رابطهۀ مالکیهت

اعضا بدن یا رابطۀ خویشاوند  .ب این معنا ک در شرایط عاد  ،انسانها در حفهظ رابطهۀ
مالکیههت اعضهها بههدن خههود و رابط ه ههها خویشههاوند تسههلط ندارن هد (همههان.)18-17 ،

درمالکیت موقتی/فیزیکی ،در یک زمهان معهین «مملهو » در دسهترس «مالهک» اسهت .در
واقع هد

از بیان این نوع ساخت ملکی ،بیان مالکیهت دائمهی نیسهت .زیهرا مجهاورت بهین
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«مالک» و «مملو » نیز الزاماً دائمهی نیسهت .به دلیهل مجهاورت مهوقتیِ ایهن دو مشهار ،

«مالک» فقط در همان زمان معین بر «مملو » تسلط دارد .بنابراین بر مبنا پهارامتر تسهلط،

این نوع مالکیت ب مالکیت ریرتعلقی شباهت دارد.

از میانِ چهار زیر شهاخۀ اشهارهشهده  ،جایگهاه مرکهز در ایهن فضها متعلهق به مالکیهت

ریرتعلقی است و درحاشی ا ترین جایگاه ،زیر شاخۀ انتزاعی قرار دارد .با ایهنکه وضهعیت

دقیق فضا مفهومی ،مالکیت را ب طهور آشهکار نمهیتهوان به تصهویر کشهید ،امها به نظهر
میرسد گسترۀ مالکیت تعلقی و مالکیت موقتی بسیار نزدیک ب گسترۀ مالکیت ریهر تعلقهی

است ،اما مالکیت انتزاعی این نزدیکی را ندارد .فضا مفههومی و تقسهیمبنهد هها آن به

زیرشاخ هایش یک پیکربند شناختی همگانی اسهت .بنهابراین ایهن فضها مفههومیِ زبهان
مستقل است ب این معنا ک در تمام زبانها وجود دارد ،اما با توج ب ردۀ زبانی یا تفاوتهها

و شباهتها بین زبانها ،ب شیوهها گوناگونی بازنمایی میشود .بنابراین برا ههر زبهان،

میتوان نقشۀ معنایی خاصی در پیوند با مفهوم مالکیت ترسهیم کهرد .در نقشه هها معنهایی،

راهبردها گوناگونی برا رمزگذار یک ساخت در هر زبان مشهخص مهیشهوند .بهرا

نمون  ،در فضا مفهومی مالکیت ک شامل چههار زیرشهاخ اسهت ،حهداکثر چههار راهبهرد
بههرا رمزگههذار ایههن مفهههوم وجههود دارد .احتمههال دارد که یههک زبههان بههرا هریههک از

زیرشاخ ها راهبرد جداگان ا  ،ب کار برد .یا اینک فقط یک راهبهرد بهرا رمزگهذار ههر

چهار زیرشاخ در یک زبان ب کار گرفت شود .برا نمون  ،در زبان انگلیسی فقط راهبرد ب

کههارگیر فعههل نیم ه گههذرا ِ «داشههتن» ( ،)haveبههرا هههر چهههار زیرشههاخ وجههود دارد
(.)Stassen, 2009, 20-21

ساخت گزارۀ ملکی در زبانها گوناگون ،دربردارندۀ ردهها زبانی گوناگونی است.

معیههار بنیههاد و صههور در ایجههاد ردهههها مختلههف از نظههر استیسههن (،)Stassen, 2009
چگونگی رمزگذار نقش دستور گروه اسمی «مالک» و «مملو » اسهت .بهر ایهن مبنها،

چهار ردۀ مشخص و قابل تفکیک ایجاد میشود ک در واقع چهار نوع ساخت گزارۀ ملکی
ب شمار میآیند .البت موارد از ساختها ملکی مشاهده میشوند ک نمهیتهوان آنهها را

در هههیچ یههک از گون ه ههها اصههلی ایههن سههاخت گنجانههد و علههت آن را بایههد در فراینههد

دستور شدگی یافت (همان .)48 ،چهار نوع ساخت گزارۀ ملکهی عبهارت انهد از مالکیهت
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ل «داشتن» .4از چهار نهوع
مکانی ،1مالکیت بایی (همراهی) ،2مالکیت مبتدایی ،3مالکیت با فع ِ

مالکیت باال ،س گونۀ اول را باید در یک گروه قرار دارد و گونۀ چهارم را از سه نهوع اول
مجزا کرد .گونۀ چهارم از جنبۀ نحو یک ساخت گذرا است و بر عک

سه نهوع اول ،از

جنبۀ نحو ناگذرا هستند .در واقع در س نهوع اول ،رمزگهذار گهزارۀ ملکهی به صهورت
جمل ها مکانی یا وجود است .ب این معنها که در ههر سه مهورد بهاال ،یهک فعهلِ یهک
ظرفیتی با معنا مکانی یا وجود وجود دارد و فعلهایی مانند «بودن»« ،وجود داشتن» ایهن

نقش را ب عهده دارند .البت فعلها مورداشهاره ،در زبهانهها گونهاگون به صهورتهها

مختلفی رمزگذار میشوند .این فعلها در جمل ها معیارِ تمامی زبهانهها ،صهورت فعلهی
دارند ،در برخی موارد فعلها ب صورت ادات بازنمایی میشوند و در پارها از زبانهها نیهز

تظاهر صفر دارند .با وجود این گوناگونیها ،رمزگذار س نهوع مالکیهت اول رمزگهذار

مکانی /وجود ب شمار میآید .این نکت را باید در نظر گرفت ک در این س نوع مالکیهت

ناگذرا ،توزیع نقشها دستور گروهها اسمی «مالک» و «مملو » با هم مشهاب نیسهت

(همان .)49-48 ،در بخشها زیر هر یک از ردهها ب صورت جداگان تعریف میشوند.

 .1 .1 .3مالکیت مکانی
مالکیت مکانی یکی از انواع ساختها ناگذرا اشارهشده در بخش پیشهین اسهت که به

این صورت تعریف میشود:

الف -این ساخت دارا فعل مکانی /وجود  ،ب معنا «بودن» است.

 -گروه اسمی«مملو » ،نقش دسهتور فهاعلی دارد به گونه ا که ایهن گهروه اسهمی

تمامی امتیازها صرفی-نحو مربو ب فاعل دستور را داراسهت .بهرا نمونه  ،اگهر در
زبانی مطابق فاعل بر رو فعل وجود داشت باشد ،گروه اسمی «مملو » عامل تعیینکننهدۀ
این مطابق خواهد بود .اگر در زبانی نظام حالت وجود داشت باشد ،گهروه اسهمی«مملهو »

وضعیت فاعل ناگذرا در جمل را خواهد داشت.

 گروه اسهمی «مالک» حالت ریرفاعلی خواهد داشهت ،ب طور ک اگر در زبانی نشهانۀ1

locational possession
with possession
3
topic possession
4
have possession
2
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صور ب عنوان پسوند یا حر

اضاف برا این وضهعیت باشهد ،گهروه اسهمی «مالهک» آن

نشان را در بر خواهد داشت .بر مبنا تعریف باال ،پیشنمونۀ ساخت اشارهشهده را مهیتهوان

در زبان انگلیسی ب این صورت ارائ کرد (:)Stassen, 2009, p. 49-50
ترجمۀ فارسی :در مالک یک مملو

2. At/ to PR (there) is/exist a PE

هست /وجود دارد

 .2 .1 .3مالکیت بایی
دومین رمزگذار ناگذرا گزارۀ ملکی ،ساختی است که استیسهن ( )Stassen, 2009آن

را ب گفت خود ،با کمی تردید مالکیت بایی نهادهاست .تعریف زیر را مهیتهوان بهرا ایهن
نوع ساخت ارائ کرد:

الف -ساخت مالکیت بایی دارا فعل مکانی /وجود است ک ب صهورت فعهل بها معنها
«بودن» است.

 -گروه اسمی «مالک» ،فاعل دستور است.

 -گروه اسمی «مملو » ،حالت ریرفاعلی دارد.

در موارد بسیار  ،نشانۀ حالت در گروه اسمی«مملو » در ساخت مالکیت بایی معنها

«همراهی» دارد و میتوان آن را ب حر

اضهافۀ «بها» ترجمه کهرد .بهر ایهن مبنها ،ایهنگونه

رمزگذار  ،مالکیت همراهی یا مالکیت بایی نامگذار میشود.

صورت کلی آن را میتوان ب صورت زیر ارائ کرد (:)Stassen, 2009, p. 54-55
ترجمۀ فارسی :مالک با مملو

a PE

است ،مالک با مملو

with

وجود دارد.

3. PR is/exist

 .3 .1 .3مالکیت مبتدایی
سومین و آخرین ساخت مالکیت ناگذرا ،ساخت مالکیت مبتدایی است .این ساخت نیهز در
برخی ویژگیها ساخت مالکیت مکانی مشتر

است .ب جز این ویژگیِ مشهتر

آنهها

ک هر دو فعلها مکانی/وجود دارند ،در هر دو آنها گهروه اسهمی «مملهو » نقهش

فاعل دستور را بر عهده دارد .ویژگی متمایزکنندۀ ساخت مالکیهت مبتهدایی ،رمزگهذار

گروه اسمی «مالک» است ک ب عنوان «مبتدا جمل ا ِ »1گزارۀ ملکی ایفا نقش میکند.
sentence topic

1
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تعریف مالکیت مبتدایی ب صورت زیر است:

الف -ساخت مذکور دارا فعل مکانی/وجود ب صورت فعل با معنا «بودن» است.
 -گروه اسمی «مملو » ،نقش فاعل دستور را دارد.

 -گروه اسمی «مالک» ،مبتدا جمل ا است.

بنابراین میتوان صورت معیار مالکیت مبتهدایی را به صهورت زیهر در زبهان انگلیسهی و

فارسی ارائ کرد (:)Stassen, 2009, p. 57-58
ترجمۀ فارسی :مالک را  ،مملو

است

4. (As for) PR, PE is/exist.

 .4 .1 .3مالکیت با فعل «داشتن»
برخال س گونۀ دیگرِ ساخت مالکیت ک پیشتر ارائ شد ،گونۀ چهارم ساختی است که

ماهیتاً گذرا است .ب این دلیل ک فعل (نیم )گذرا «داشتن» در ایهن سهاخت حضهور دارد.

از آنجاییک در این نوع ساخت مالکیت ،محمولهها مکهانی/وجود «بهودن» و «وجهود

داشتن» ب کار نرفت است ،ساخت مکانی/وجود ب شمار نمهیآیهد .از ویژگهیهها دیگهر

آن ،این است ک گروه اسمی «مالک» در آن صورت رمزگذار کنشگر 1و گروه اسهمی
«مملو » صورت رمزگذار پذیرا 2را ب خود میگیرد .در زبانهایی که فهاعلی /مفعهولی

هستند و در نمون ها ارائ شده در اثر استیسن ( ،)Stassen, 2009نیز ارلهب دارا سهاخت
مالکیت با محمول «داشتن» هستند .گروه اسمی «مالک» فاعل فعل «داشهتن» و گهروه اسهمی

«مملو » مفعول مستقیم آن است .ب طور کلی میتوان این سهاخت را به صهورت زیهر در
نظر گرفت (همان:)63-62 ،
ترجم فارسی :مالک مملو

دارد.

PE

5. PR has a

تعریف مالکیت با محمول «داشتن» را نیز میتوان ب صورت زیر ارائ کرد:
الف -ساخت مالکیت با محمول «داشتن» دارا محمولی گذراست.
 -گروه اسمی «مالک» ب عنوان فاعل/کنشگر خواهد بود.

 گروه اسمی «مملو » ب عنوان مفعول مستقیم/پذیرا خواهد بود.agent
patient

1
2
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 .2 .3ساخت مالکیت از دیدگاه هاینه ()Heine, 1997
مالکیت را میتوان بر دو پایۀ کلی «مالک» و «مملو » تقسهیمبنهد کهرد .به ایهن ترتیهب

امکان ایجاد زیربخشهایی بهرا هریهک فهراهم مهیشهود .تقسهیمبنهد بهر پایهۀ «مالهک»،
دوگون مالکیت را ب وجود میآورد .مالکیتی ک در آن «مالک» انسان است و مالکیتی که

در آن «مالک» ریر انسان است .در صورتیک بر پایۀ «مملو » تقسیمبند انجام شود ،سه

گون مالکیهت عینهی ،1اجتمهاعی و انتزاعهی وجهود دارد ( .)Heine, 1997, p. 9در تمهامی
زبانها ب طور کلی دو نوع مالکیهت تعلقهی و ریرتعلقهی وجهود دارد .نهوع تعلقهی را «جهدا
ناپذیر»« ،2ذاتی» 3و حتهی «ریرعهاد » 4و نهوع ریرتعلقهی را «تصهادفی»« ،5اکتسهابی»« ،6قابهل

انتقال» 7و «عاد » 8نیز نامیدهاند .در تمامی زبانها بین این دو دست تمایز وجود دارد .گونهۀ

تعلقی ،معموالً یک طبقۀ بست است .در حهالی که ریرتعلقهیهها یهک طبقهۀ بهاز را تشهکیل

میدهند .گونۀ تعلقی گروهی هستند ک نمیتوان آنها را از صاحبانشهان جهدا کهرد ،ماننهد
روابط خویشاوند  ،اعضا بدن ،مفاهیمی که مربهو به مکهان باشهند .از جمله حهرو

اضافۀ مکانی «رو »« ،زیر»« ،جلو » ،حالتها فیزیکی و ریرفیزیکی مثل قدرت ،تهرس و
موارد مانند نام ،صدا ،سای  ،اثر انگشت ،ردپا ،ویژگی ،وطن و خانه (همهان .)10 ،زمهانی

ک «مالک» ریرانسان باشد نیز این موضوع صدق میکند .ب طور کلی هرگاه بتوان مملو

را از مالک جدا کهرد ،آن مالکیهت از نهوع ریرتعلقهی و هرگهاه نتهوان آن را جهدا کهرد،آن
مالکیت از نوع تعلقی خواهد بود .برا نمون «درِ اتهاق» نمایهانگر مالکیهت تعلقهی و «تخهت

اتاق» بیانگر مالکیت ریرتعلقی است (همان.)22 ،

با وجود اینک گزارۀ ملکی و مالکیت اسمی از جنبۀ صورت زبانی با هم تفهاوت دارنهد،

اما برمبنا مفاهیمِ ساختار ِ مشابهی ایجاد شدهاند .از آنجاییک این دو به لحها معنهایی

مشاب اند و با توج ب اینک مالکیت اسمی از جنبۀ معنایی کلهیتهر از گهزارۀ ملکهی اسهت،

1

concrete
inseparable
3
inherent
4
abnormal
5
accidental
6
acquired
7
transferable
8
normal
2
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گزارۀ ملکی زیرساخت و ساخت اولی و اصلی اسهبوده و مالکیهت اسهمی بهر مبنها قواعهد
خاصی از آن مشتق شدهاست (همان.)27 ،

هاین ( )Heine, 1997ب دو زیرشاخۀ مالکیت تعلقی ریرجانهدار 1و مالکیهت ریرتعلقهی

ریرجاندار نیز اشاره میکند .مالکیت تعلقی ریرجاندار ب مالکیتی گفت مهیشهود که در آن
مفهوم جزئی از کل وجود دارد و «مالک» و «مملو » از هم جدا نشدنی هسهتند ،ماننهد دو

جملۀ زیر:

6. a) The tree has few branches.
b) My study has three windows.

اما در مالکیت ریرتعلقی ریرجاندار ،مالک ریرجاندار است و مملو
است (همان.)35-34 ،

از آن قابل جدا شدن

a) That tree has crows on it.
b) My study has a lot of useless books in it.

7.

 .4تحلیل دادهها
در این بخش ،ب توصیف و تحلیل نمونه هها از سهاخت گهزارۀ ملکهی در شههمیرزاد در

چارچو رویکرد نقشی -ردهشناختی پرداخت مهیشهود .ایهن نمونه هها همهانگونه که در
بخش مقدم اشاره شد ،از طریق مصاحب پرسشنام ا که به همهین منظهور تهیه شهده ،از

گویشوران شهمیرزاد گردآور شدهاند .هریهک از ردههها چهارگانهۀ گهزارۀ ملکهی از

طریق نمون ها گردآور شده ،بررسی میشوند .همهانگونه که در بخهش مبهانی نظهر

اشاره شد ،برا ساخت گهزارۀ ملکهی بهر مبنها نقهش دسهتور مشهار هها «مالهک» و
«مملو » چهار رده در زبانها دنیا وجود دارد .استیسن ( )Stassen, 2009ادعها دارد که

ردهها این ساخت از این چهار رده تجاوز نمیکنند .ب باور و  ،اگر ساختها دیگهر

در زبانها وجود داشت باشند ،ک در نگاه اول نتوان آنها را در زیر بخهش ایهن ردههها قهرار
داد ،با بررسیآنها این نتیج ب دست میآید ک ساختها مذکور بر اثر فرایند دسهتور

شدگی از ردهها اصلی چهارگان خار شدهاند .از چهار ردۀ اصلی ساخت مالکیهت ،سه

ردۀ آن دارا محمول ناگذرا و یک رده دارا محمول گذراست .بنابراین میتهوان بها ایهن
معیار چهار رده را ب دو گروه تقسیمبند کرد .س ردها ک از جنبۀ نحو ناگذرا هسهتند،

 :1Inanimateمنظور از ریرجاندار مشخصۀ [-انسان] بودن است و جانوران و گیاهان را نیز در بر میگیرد.
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صورت جمل ها مکانی و یا وجود را دارند و مشخصۀ اصلی آنها حضور محمول یهک

ظرفیتیِ «بودن» است .در جمل ها معیار و هنجار ،این محمول نمود صرفی -نحو دارد اما
در برخی از زبانها ب صورت جزء فعلهی اسهت و در برخهی تظهاهر صهفر دارد .ردۀ چههارم
دارا محمول گهذرا «داشهتن» اسهت .چههار ردۀ اصهلی اشهاره شهده مشهتمل بهر مالکیهت

مکانی ،مالکیت بایی (همراهی) ،مالکیت مبتدایی و مالکیت با محمول «داشتن» هسهتند .سه

ردۀ مالکیت مکانی ،بایی (همراهی) و مبتدایی از نوع ناگذرا و ردۀ چهارم یعنی مالکیهت بها

محمول «داشهتن» از نهوع گهذرا اسهت .بها تحلیهل دادههها اشهارهشهده مهیتهوان ردۀ زبهان
شهمیرزاد را از نظر گزارهها ملکی تعیین نمود.

 .1 .4مالکیت مکانی در شهمیرزادی
بر مبنا تعریفی ک از گزاره ملکیِ مکانی در بخش مبانی نظر ارائ شدهاست و با مقایسهۀ

دادهها شهمیرزاد  ،نمون ههایی از ایهن نهوع گهزارۀ ملکهی در ایهن زبهان مشهاهده شهدند.
نمون ها زیر تأییدکنندۀ این مدعا است:
«در خانۀ ما یک اتاق کوچک هست»

ʔ ötaq dær

هست

اتاق

8. ʔæme xune dælæ yæk xürde

کوچک

یک

در

خان

در نمونۀ باال ،بر مبنها تعریهف گهزارههها مکهانی ،فعهل ناگهذار  /dæræ/به معنها

ما

«هست» یعنی زمانِ حالِ مصدر «بودن» مشاهده میشود .از سو دیگر مملو  ،یعنی گهروه

اسمیِ /yæk xürde ʔötaq /ب معنا «یک اتاق کوچک» ویژگهیهها فاعهل دسهتور را

دارد ،ب این معنا ک مطابق فعل با آن صورت میگیرد و بر ایهن اسهاس ،نقهش فهاعلی دارد.
پ

پ

اضافۀ  /dælæ/ک یک پ

اضافۀ مکانی است و معادل «در» فارسی محسو میشود،

از گروه اسمی  /ʔæme xune/یعنی «خانهۀ مها» قهرار دارد و بنهابراین حالهت ریرفهاعلی

دارد .پیشتر دربارۀ زیرشاخ ها مالکیت ب این مطلب اشاره شد ک در مفههوم مالکیهت از

تالقی دو پارامترِ مستقلِ تسلط و مجاورت ،فضا مفهومی ایجاد شهده و ارزش ههر یهک از
این دو پارامتر مفهوم مالکیت را ب زیر شاخ هایی تقسیمبند میکند .این روابط ،در بخش

مبانی نظر توضیح داده و خالصۀ آن در جدولی در همان بخهش ارائه شهد .در زیرشهاخۀ

تعلقی ،گروه اسمی «مالک» بر گروه اسمی «مملو » تسلط ندارد اما مجاورت دائمهی بهین
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آنها وجود دارد .در جملۀ ( ،)8زیهر شهاخۀ ریرجانهدار تعلقهی مالکیهت ،رمزگهذار شهده

است .منظور از ریرجاندار ،مالک ریرجاندار یعنی در این جمل «خانۀ ما» اسهت .جملهۀ (،)9
نیز نمایلنگر رمزگذار گزارۀ ملکی از زیرشهاخۀ ریرجانهدار ریرتعلقهی اسهت .بایهد اشهاره

اضافۀ مکهانیِ  /dælæ/اسهتفاده شهده،

نمود در نمون ها مالکیت مکانی ک در آنها حر

ترجمۀ واژهب واژۀ این پ

اضاف ب فارسی «تو ِ» است ک هست نما یا کسرۀ اضاف دارد .به

همین دلیل ،هست نما ب صورت واژهبست به واژههها پهیش از آنهها در دادههها موجهود
میپیوندد.

«در این اتاق فرش زیبایی هسهت»

færš dæræ

هست فرش

dælæ qæšæng-e

هست نما  -زیبا

موارد ک در مورد فعل جمل  ،نقش فاعلیِ مملو

( )8مطرح شد ،در جملۀ ( )9نیز مشاهده میشوند.

در

9. ʔin ʔötaq-e

هست نما -اتاق

این

و حالت ریرفاعلیِ فاعل در جملهۀ

زیرشاخ ها دیگر مالکیت نیز در این زبهان از طریهق ردۀ مالکیهت مکهانی رمزگهذار

میشوند .نمون ها زیر ،شاهد بر این ادعا هستند.

dim gönnə zæxm-e mal dæræ

«رو دست حسن جا زخم بزرگی هست»
(زیرشاخۀ تعلقی جاندار) هست جا

«خنجر رو کمرش هست»

هست نما-زخم بزرگ رو

dæræ

(زیر شاخۀ ریر تعلقی جاندار) هست

«دست بچ تو دست مادرش بود»
(زیرشاخۀ موقتی جاندار) بود

dim

رو

در هست نما – دست

kæš-e
dæss-e

سر

تو

tej-i

11.

نشانۀ نکره -خنجر

dæs mar-e

واژهبست ملکی  -مادر دست

«فکرهایی در سر تو هست» te kælle dælæ dæræ
(زیرشاخۀ انتزاعی جاندار) هست

هست نما -دست هست نما -حسن

واژهبست ملکی-کمر

dælæ dæveæ

در

10. hæsæn-e dæss-e

köte-e

12.

هست نما-بچ

yæk fəkr-a-yi
نشانۀ نکره-نشانۀ جمع -فکر

13.
یک

در پیکرۀ مورد بررسی ،دادههایی از این زبان مشاهده شدند که گویشهوران ردۀ مکهانی

را ب ردۀ مالکیت «داشتن» تبدیل کردهاند .اگر تمامی دادههها سهاخت مالکیهت مکهانی را

 100درصد در نظر بگیریم ،تمایل سخنگویان شهمیرزاد ب استفاده از سهاخت مالکیهت بها

فعل «داشتن» ب جا ساخت مالکیت مکانی در این پیکره ،درصد است .به ایهن معنهی که

سخنگویان شهمیرزاد از میان  100درصد دادهها 84 ،درصد آن را به سهاخت مالکیهت بها

فصلنامة علمی  -پژوهشی زبانپژوهی دانشگاه الزهرا(س) 191 /

فعل «داشتن» تبدیل کردهاند .برا نمون  ،جملۀ ( )14ک از زیر شاخۀ تعلقهی ریرجانهدار به

شمار میآید ،این موضوع را تأیید میکند.
«گردو چربی دارد»

14. xüz čærbi danæ

دارد

چربی گردو

جملۀ فارسی نمونۀ باال در پرسشنام ب صورت «در گردو چربی هست» بودهاسهت که

یک نمون از ردۀ مالکیت مکانی است اما گویشور آن را ب صورت ردۀ مالکیت با محمهول

«داشتن» تولید کردهاست .این در حالی است ک نمونۀ مشاب این جمل  ،یعنی جملۀ «در شهیر

گاو کلسیم هست» ب صورت مالکیت مکانی بیان شدهاست.
«در شیر گاو کلسیم هست»

dælæ kælsiyom dæræ

هست

در

کلسیم

šir-e

هست نما-شیر

15. gü-e

هست نما -گاو

در زبان فارسی این امکان وجود دارد ک در ساخت مالکیت مکهانی تحهولی ر دههد.

این تحول مشتمل بر آن است که فعهل ناگهذرا «بهودن» در فارسهی به فعهل نیمه گهذرا

«داشتن» در جمل تبدیل شود و ب دنبال آن گروه اسمی «مالهک» که در ایهن نهوع سهاخت،
اضافۀ مکانی در ساخت حفظ میشهود

حالت ریر فاعلی دارد ،نقش فاعلی میگیرد و حر

( .)Mostafavi, 2012, P. 133ایهن تحهول را استیسهن ( )Stassen, 2009به مثابه نهوعی
فرایند دستور شدگی ب نام گذرایی ساز  1در نظر میگیرد ک در آن یکی از ساختها

گزارۀ ملکی ناگذرا ب ساخت گزارۀ ملکی با فعل «داشتن» تبدیل میشود .او ایهن فراینهد را

«تحول ب ساخت گزارۀ ملکی با فعل داشتن» مینامد .از دیهدگاه و  ،بها توجه به ایهن که

فرایند دستور شدگی گذراییساز  ،در نهایت ب ساخت مالکیت با فعل’داشتن‘ منتههی و
متوقف میشود ،میتوان نتیج گرفت ک ساخت مالکیت بها فعهل «داشهتن» نقطه پایهانی در

تکوین تاریخی ساخت گزارۀ ملکی ب شمار میآید (.)Stassen, 2009, p. 208-209

در پیکرۀ پژوهش حاضر نیز این موضوع آزمون شد و حضور این نهوع تحهول و فراینهد

دستور شدگیِ گذراییساز تأیید شد .در نمونۀ ( )11این فرایند ب خوبی قابلِ مشاهده است:
«هر چی در دل دار بگو»

bæü
بگو

دار

dani
چی

dælæ hær či
هر

در

16. dæl-ə
هست نما-دل
transitivity

1
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 .2 .4مالکیت بایی(همراهی) در شهمیرزادی
در بخش مبانی نظر پژوهش ،ب صورت مختصر ،تعریفی از این نوع ساخت مالکیت ارائه

شد .در این نوع ساخت نیز فعل جمل یک فعل ناگذرا مکانی/وجود است .گروه اسمی

«مالک» فاعل دستور و گروه اسمی «مملو » حالت ریرفاعلی دارد .در صورتی که کهل

دادهها ساخت مالکیت بایی را  100درصد در نظر بگیریم ،تمایل گویشوران شههمیرزاد

برا استفاده از ساخت گزارۀ ملکی با فعل «داشتن» ب جا ساخت مالکیت بایی  70درصد

است .یعنی از  100درصد دادهها مالکیت بایی  70درصد آن را ب ساخت مالکیت با فعهل
«داشتن» تبدیل میکنند .در برخی موارد ،ب جز چند مورد نیز در دادهها این نوع سهاخت،

حر

است:

اضافۀ «با» حذ

شده است .در زیر نمون ا از دادهها ساخت مالکیت بهایی آمهده

(زیرشاخۀ تعلقی جانهدار) piremærd dæræ ba sæfəd-ə mi ö dæraz-e riš

ریش

هست نما-بلند و مو هست نما-سفید

با

هست

17. yæk

پیرمرد نشانۀ نکره(یک)

«پیرمرد است با موها سفید و ریش بلند»

در جملۀ باال( /yæk piremærd/ ،یک پیرمهرد) گهروه اسهمی «مالهک» و فاعهل جمله

است .فعل ناگذرا مکانی/وجود  /dæræ/ب معنها «هسهت» ،فعهل جمله اسهت .حهر

اضافۀ همراهیِ  /ba/ک همان «با» در فارسی اسهت نیهز در جمله مشهاهده مهیشهود .گهروه

اسمی «مملهو » یعنهی ( /sæfəd-ə mi ö dæraz-e riš/مهو سهفید و ریهش بلنهد) حالهت
ریرفاعلی دارد .در این جمل  ،زیرشاخۀ تعلقی جاندار با سهاخت مالکیهت بهایی رمزگهذار

شدهاست.

با وجود اینک در دادهها پیکره ،ساخت مالکیت بایی فراوانی بسیار پهایینی دارد امها از

آنجایی ک نمونۀ آن در پیکره مشاهده شدهاست ،مهیتهوان به کهارگیر ایهن نهوع رده از
ساخت مالکیت را تأیید کرد.

 .3 .4مالکیت مبتدایی در شهمیرزادی
در پیکرۀ مورد نظر هیچ دادها برا این نوع ساخت مالکیت مشاهده نشد .بنابراین فراوانی
این نوع ساخت صفر بود.
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 . 4 .4مالکیت با فعل «داشتن» در شهمیرزادی
این نوع ساخت مالکیت ک در آن فعل (نیم ) گذرا «داشتن» ب کار رفت و ب همین علهت

از س گونۀ دیگر متفاوت است ،در پیکره کاربرد باالیی دارد .چرا که از  100درصهد کهل

دادهها مربو ب ساخت مالکیت بها فعهل «داشهتن» ،تمهامی دادههها بها ایهن گونه سهاخت

رمزگذار شدهاند .همانگون ک در بخش هها دیگهر نیهز به آن اشهاره شهد ،در بسهیار

موارد گویشوران تمایل دارند تا ردهها دیگر ساخت مالکیت را نیهز به ایهن گونه تبهدیل

کنند .نمون ها فراوانی از این رده در پیکره یافت می شهود که در ایهن جها به چنهد نمونه
بسنده میکنیم .در واقع در ههر چههار زیهربخش مالکیهت بها ایهن نهوع سهاخت رمزگهذار

میشوند.

«صورت سفید و موها زیبایی داشت»

mi dašt-æ

(زیرشاخۀ تعلقی جاندار) داشت

«کدخدا باغ زیبایی دارد»

مو

dan-æ

(زیرشاخۀ ریرتعلقی جاندار) دارد

«هر چی پهول دار به مهن بهده»

هست نما -زیبا

baq
باغ

ب

من

صورت

qæšæng-e

19. kædxoda
کدخدا

20. hær či pul dan-i hade
بده

(زیرشاخۀ انتزاعی) دارد

دار

هر

پول چی
قهدیمی

سنت

شههر ایهن

22. ʔin šæhr čæn-ta mædrəsə dan-æ

(زیرشاخۀ تعلقی ریرجاندار)دارد

«اتاق من یک میز و یک گنج دارد»

(زیرشاخۀ ریرتعلقی ریرجاندار) دارد

«اسب یالها قشنگی دارد»

«او بچ ها زیاد دارد»

و

هست نما-سهفید

21. ʔin šæhr qædim-i ræsm dan-æ

«این شهر چند مدرس دارد»

«دختر من دل درد دارد»

dim

هست نما -زیبایی

mær-æ

(زیرشاخۀ موقتی)

«این شهر سنتها قدیمی دارد»

ö qæšæng-e

18. səfəd-e

مدرس

شهر این

چند

23. me ʔötaq yæk miz ʔö yæk gænjæ dan-æ

گنج

یک و

میز یک

اتاق

من

24. ʔæsb-e yal qæʔšæng dan-æ

(زیرشاخۀ تعلقی جاندار) دارد
dan-æ
(زیرشاخۀ ریرتعلقی) دارد

قشنگی

یال

اسب

25. me dætær dəl-dærd
دل درد
dan-ᴂ

(زیرشاخۀ تعلقی جاندار) دارد

دختر من
26. ʔϋ xᴂle kӧtᴂ
یچ

خیلی او
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«حسن دختر داشت ب نام لیال»

(زیرشاخۀ تعلقی جاندار) بود

27. hæsæn dætər dašt-æ e num læyla beæ
لیال

نام –ش

داشت دختر

حسن

همانگون ک مشاهده شد در تمامی نمون ها بهاال ،فعهل جمله  ،فعهل «داشهتن» اسهت.

گروه اسمی «مالک» ب عنوان فاعل/کنشگهر و گهروه اسهمی «مملهو » به عنهوان مفعهول
مستقیم/پذیرا بازنمایی میشوند.

 .5بحث و نتیجهگیری
با تحلیل دادهها پیکره ،یافت ها زیر ب دست آمد:

 .1با بررسی نمون ها پیکره معلوم شد ک در زبان شهمیرزاد بر مبنها چهارچو نظهر

پژوهش ،اولین ردۀ ساخت گزاره ملکی یعنهی مالکیهت مکهانی وجهود دارد .در واقهع ،ایهن

گونۀ زبانی از بین چهار ردۀ پیشهنهاد استیسهن ( )Stassen, 2009تمایهل به گهزینش ایهن
گون از ساخت گزارۀ ملکی را دارد .هر چنهد بایهد در نظهر داشهت در مهوارد نیهز تمایهل

گویشوران بر این است ک جمل ها مالکیت مکانی را ب مالکیهت بها فعهل «داشهتن» تبهدیل

کنند .زیرا گویشهوران شههمیرزاد از  %100کهل دادههها سهاخت مالکیهت مکهانی%84 ،
درصد آنها را ب ساخت مالکیت با فعل ʼداشتن ʻتبدیل میکنند .در جمل هایی ک ایهن رده

را رمزگذار کردهاند ،فعل جمل از افعهال ناگهذرا وجود /مکهانی انتخها شهدهاسهت.

گروه اسهمی «مملهو » در ایهن نمونه هها نقهش فهاعلی در جمله را دارنهد و گهروه اسهمی

«مالک»حالت ریرفاعلی دارد .حالهت دسهتور ریرفهاعلی در ایهن جمله هها به وسهیلۀ په

اضههاف ههها مکههانی تعیههین مههیشههوند .زیرشههاخ ههها چهارگان ه مالکیههت توسههط ایههن رده

رمزگذار شدهاند .عالوه بر این ،زیرشاخ ها ریرجاندار ک هاین ( )Heine, 1997نیهز
ب آنها اشاره کردهاست ،در این نوع از ساخت گزارۀ ملکی مشاهده میشوند.

 .2در زبان شهمیرزاد بسهامد کهاربرد مالکیهت بهایی بسهیار پهائین اسهت .زیهرا سهخنگویان

شهمیرزاد  ،از  100درصد کهل دادههها سهاخت مالکیهت بهایی 70 ،درصهد آنهها را به

ساخت مالکیت با فعل «داشتن» تبدیل کردهاند و تمایهل گویشهوران بهر ایهن اسهت که ردۀ
مالکیت با فعل «داشتن» را جایگزین مالکیت بایی کنند .اما در بین دادهها پیکره ایهن نهوع

ساخت مشاهده میشود .در این نمون ها فعهل جمله  ،یهک فعهل ناگهذرا وجود /مکهانی
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اضافۀ همراهی «با»نیز در جمل وجود دارد و ب گروه اسهمی «مملهو »حالهت

است .حر

ریرفاعلی میدهد .نقش گروه اسمی «مالک» در جمل نقش فاعلی است.

 .3در پیکهرۀ موردبررسههی ،هههیچ نمونه ا از مالکیههت مبتهدایی مشههاهده نشههد و جمله ههها

پرسشنام در این رده از ساخت گزارۀ ملکی به سهاخت مالکیهت بها فعهل «داشهتن» تبهدیل

شدهاند .بنابراین فراوانی کاربرد این نوع ساخت در زبان شهمیرزاد صفر است.

 .4فراوانی کاربرد مالکیت با فعل «داشتن» در زبان شهمیرزاد بسیار باال است .بررسیهها

انجام شده نشان مهیدهنهد که سهخنگویان عهالوه بهر ایهن که در پیکهره  100درصهد کهل

دادهها ساخت مالکیت با فعل «داشتن» را ب کار میبرند ،تمایهل دارنهد که  84درصهد از

 100درصد ساخت مالکیت مکانی را ب ساخت مالکیت با فعل «داشتن» تبدیل کننهد .آنهها

عالوه بر این  70درصد از کل  100درصد ساخت مالکیت بایی را ب ساخت مالکیت با فعل
«داشتن» تبدیل میکنند .نمون ها پیکرۀ مورد بررسی جمل هایی ک دارا سهاخت گهزارۀ
ملکی از نهوع مالکیهت بها فعهل «داشهتن» هسهتند ،فعهل (نیم )گهذرا «داشهتن» فعهل اصهلی

آنهاست .گروه اسمی «مالک» در نقش فاعل/کنشگر و گروه اسهمی«مملهو » در نقهش

مفعول مستقیم/پذیرا هستند .زیرشاخ ها چهارگانهۀ پیشهنهاد استیسهن ()Stassen, 2009
توسط این نوع گزارۀ ملکی رمزگذار میشوند .رمزگهذار زیرشهاخ هها ریرجانهدار

ک هاین ( )Heine, 1997ب آنها اشهاره کهردهاسهت نیهز در بهین دادههها پیکهره مشهاهده
میشوند.

ب طورکلی میتوان نقشۀ معنایی ساخت گزارۀ ملکی را در زبان شهمیرزاد ب صهورت

زیر ارائ داد:

مکانی

بایی (همراهی)

مبتدایی

با محمول «داشتن»

شکل  :1نقشۀ معنایی گزارۀ ملکی در زبان شهمیرزاد

نقشۀ معنایی باال بیانگر آن است ک اگر فضا مفهومی مالکیت را ب صورت یک قها

در نظر بگیریم ک در آن قسمتها چهارگان ردهها ساخت گهزارۀ ملکهی وجهود دارد،

در شهمیرزاد فقط س قسمت از چههار قسهمت یعنهی قسهمتهها رنگهی کهاربرد دارنهد.
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ردهها مالکیت مکانی و با فعل «داشتن» تمام زیرشاخ ها مورد نظهر چهارچو نظهر را
رمزگذار میکنند .اما با توج ب این ک از ردۀ مالکیت بایی ،دادهها زیاد در دسهترس

نیست نمیتوان با قاطعیت در مورد رمزگذار تمام زیرشاخ ها مالکیهت توسهط ایهن رده

اظهار نظر کرد .در مقایس با زبان فارسی بر اساس پژوهش مصهطفو ()Mostafavi, 2012
زبههان شهههمیرزاد نیههز هماننههد زبههان فارسههی از س ه ردۀ زبههانی بههرا رمزگههذار سههاخت

گزارهها ملکی استفاده میکند .بنابراین این زبان نیز میتواند با زبهان فارسهی در یهک ردۀ
زبانی قرار گیرد .پژوهشهایی مشاب میتواند در مورد سایر گون ها زبانی در ایهران انجهام

شود و یافت ها ارزشمند ب دست آید ک منجر به ردهبنهد گونه هها مختلهف زبهانی
خواهد شد.
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