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   رده شناسیرویکرد :در رمان بادبادك بازبررسی ساخت ملکی 
  

    Leilagholipour5@gmail.com *لیال قلی پور

  ي اسالمی واحد تهران مرکزشناسی دانشگاه ازاددانشجوي دکتري زبان

  

  ه چکید
ي نظامند تنوعات زبانی است و مقایسه هاي بین زبانی در کانون توجه ایـن          رده شناسی مطالعه  

ي اصلی مقایسه هاي بینا زبانی توانایی تـشخیص مقولـه هـاي دسـتوري                 الزمه. حوزه قرار دارد  
 ي در زبان فارسی و انگلیـسی این مقاله به بررسی راهبردهاي ملکی ساز   . یکسان در زبان هاست   

 در رمان بادبادك باز اثر خالد حسینی و ترجمه مهدي غبرائی پرداخته است و             با رویکرد کرافت  
ین مقاله در ا.  عبارت ملکی به صورت تصادفی از این اثر استخراج شده اسـت     و پنجاه  حدود صد 

هـاي دنیـا   نبازسازي در  ملکینحوي  -صرفیي هادهبر را  دسته بندي انواع   اعنوابه ره  شااز ا پس 
و زبـان  سی  رفان با در ز سـازي ملکیي هادهبر، راکه حاصـل مطالعـات رده شـناختی هـستند         

ها دهبرراین  ا،ريستوي دمتغیرهاس ساابر  و ردیـم کسی ربررا براساس دیدگاه کرافت  انگلیسی  
زي سالکی  در م غالب د  هبر، را غالبد  هبرراتعیین ي  هارمعیاس  ساا سپس بر ِ. نمودیمتحلیل را  
 مشاهده گردیـد کـه در زبـان        پس از بررسی هاي انجام شده      .ردیمکمشخص ن ها   بازین در ا را  

آید و به لحـاظ ترتیـب عناصـر دو سـازه اصـلی           راهبرد پیونده راهبرد غالب به شمار می       فارسی
        گیـرد کـه آرایـش     ایـن زبـان در دسـته زبـان هـایی قـرار مـی              ) مالـک و ملـک    ( ساخت ملکی   

 راهبرد پرکنشاز سوي دیگر در زبان انگلیسی راهبرد غالب در ملکی سازي          .  مالک دارند  -ملک
گیـرد کـه   است و به لحاظ ترتیب عناصر دو سازه ملکی، این زبان در دسته زبان هایی قرار مـی               

  .ملک دارند-آرایش مالک

   28/9/1399: رش مقالهتاریخ پذی                                 17/9/1399: تاریخ دریافت مقاله
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  مقدمه. 1
 از آنجا که زبان ها به لحاظ صورت زبانی تفاوت هاي قابل مالحظه اي با هم دارند به پیـشنهاد         

به عنـوان مثـال در   . کرافت بهتر است در ابتدا یک تعریف بیرونی از یک متغیر خاص ارایه شود           
    ي آن بـا دیگـر    در هـر زبـان و مقایـسه   ي آن  هاي مختلف، فقـط بـا مطالعـه     مورد فاعل در زبان   

بنابراین تعریف معتبر از ویژگی که قصد بررسی آن را داریـم  . توان تعمیم بدست آورد  ها می زبان
هـاي بـین زبـانی    قایـسه با توجه به هـدف مـورد نظـر، در م          . هاي بیرونی باشد  باید طبق ویژگی  

الزم اسـت اضـافه شـود کـه     .  استفاده کرد و یا نسبتا ساختاري1توان از تعاریف کامال بیرونی  می
معنایی اسـت، بنـابراین ضـروري اسـت پیرامـون       -منظور از تعریف بیرونی یک تعریف کاربردي      

ي حاضـر اسـت ابتـدا تعریـف معنـایی از              ي مطالعـه    که دغدغه . ساخت ملکی   رده شناسی  بحث
برنـد    به کار مـی سپس ساخت هاي صوري هر زبان که در این ساختار     . ي ملکی ارایه شود     رابطه

از آنجا که هر زبان راهبردهاي متفاوتی در ساختار ملکی دارد نیاز است با تحلیل        . مشخص شود 
و بررسی به راهبرد غالب هر زبان یعنی راهبردي که هر زبان براي بروز یک متغیر بیش از سایر             

ن فارسـی و انگلیـسی   ي زبا ي حاضر، برآنیم که رده    در مطالعه . گیرد پی برد    راهبردها به کار می   
 مثـال بـه    150بـدین منظـور     .  مشخص کنـیم    از دیدگاه کرافت   را براساس متغیر ساخت ملکی    

در .  استخراج شـده اسـت  غبرائیصورت تصادفی از رمان بادبادك باز اثر خالد حسینی و ترجمه  
ــیسی مطالعاتی  ربه برا بتدا ــردازیم  مـ ن وتاکنوز مراسی رفان بادر زساخت ملکی روي که بر پـ
 .ه استشدم نجاا

  پیشینه تحقیق. 2
در .  کـه شـامل مالکیـت، اضـافی و تخصیـصی اسـت            شـود  به سه دسته تقسیم می     اضافه ملکی 

ی عنـصر دوم  یـ کیـت برجـسته اسـت و عنـصر نخـست دارا        ي مالکیت معنـاي مال      ساخت اضافه 
بـه  . سـت مانند دارایی خانواده که طبق این ساخت دارایی متعلق به خانواده ا           . شود  محسوب می 

ي اضـافی بـه    ه عبارتی دیگر، عنصر اول مملوك و عنصر دوم مالک است که با نقش نماي کـسر            
ي  در نوع دوم یعنی سـاخت اضـافه     . یکدیگر متصل شده اند و ساخت اضافی را بوجود آورده اند          

توان  به صورت دو عنصر مالک و ملک آن را تجزیه           اضافی اثر مالکیت کمرنگ شده و دیگر نمی       

                                                             
1External explanation  
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تـوان گفـت    ي اضافی است اما نمـی   به عنوان مثال عبارت برخورد پلیس یک ساخت اضافه   .کرد
در ایـن سـاخت   . که عنصر اول دارایی عنصر دوم است و اثر مالکیت در آن کمرنگ شـده اسـت        

ي تخصیـصی عنـصري    در ساخت اضافه. نقش هاي مضاف، مضاف الیه و اضافه نما شرکت دارند       
شده است و نقش هاي مخصوص، اضـافه نمـا و خاصـیت شـرکت     به عنصر دیگر اختصاص داده    

تــوان گفــت پاکـت مخــصوص ســیگار   بــه عنـوان مثــال، در عبــارت پاکـت ســیگار مـی   . دارنـد 
 )2018:92رضویان،(است

او سـاخت مالکیـت را یـک بـار     . ي کلی تقـسیم بنـدي کـرده اسـت     مالکیت را بر دوپایه    1هاینه
وي اظهار کرده کـه از بعـد مالـک    . یف کرده استتعر3 و یک بار براساس مملوك 2براساس مالک 

نوع مالکیت تحت عنوان مالکیت جاندار و غیرجاندار و از نظر مملوك سه نوع مالکیت شامل                دو
وي در ادامه به نـوع دیگـري از مالکیـت بـه نـام      . مالکیت عینی، اجتماعی و انتزاعی وجود دارد    

لک غیرقابل جدا شدن است ماننـد رابطـه   کند که طی آن مملوك از ما       مالکیت تعلقی اشاره می   
هاینه بیان کرده که هر زبانی ممکن است انواع مالکیت را با سـاخت  . خویشاوندي و اعضاي بدن   

  )1997هاینه،  (خاصی به کار ببرند

دانـد و مالـک را بخـش     ي دسـتوري مـی   ي میان مالک و مملوك را یک رابطـه        ون وولین رابطه  
ي دوجانبـه   بنابراین یک رابطه. داند ي این ساخت می را هستهاجباري ساخت مالکیت و مملوك    

اي به مالک که وابسته اسـت   به اعتقاد وي در برخی زبان ها نشانه. بین این دو عنصر وجود دارد  
ي مالکیـت را نـشان    و رابطـه  چـسبد     ي سـاخت اضـافی اسـت مـی          و یا به مملـوك کـه هـسته        

 .)2001ون وولین، (دهد می

کنـد کـه گـاهی اسـم یـا ضـمیري بـه اسـم          ساخت اضافی اینگونه بیان می در توضیح  4خانلري
اسمی کـه اضـافه   . کند شود تا آن را توضیح دهد که معناي آن را نیز کامل می   دیگري اضافه می  

در حقیقـت خـانلري   . شـود  شود و اسم اصلی مضاف محسوب می      شود مضاف الیه خوانده می      می
دانـد   وینده است و مضاف الیه را اسم یا ضمیري مـی داند که مقصود اصلی گ      مضاف را اسمی می   

آید کـه در   مضاف الیه اصوال بعد از مضاف می. پیوندد تا معناي آن را کامل کند  که به مضاف می   
                                                             

1Heine  
2possessor  
3possessum  
4Van Valin  
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  خـانلري اضـافه  . چسبد مانند عبارت پـدر علـی      ي اضافه بدان می     اینصورت پس از مضاف کسره    
. دهـد ماننـد کـاله فریـدون     چیزي نشان مـی کند که ساخت اضافی تعلق اسم را به کسی یا         می

گـاهی جـاي مـضاف و    . دهد مانند عبارت کاسه مس   گاهی این ساخت جنی مضاف را نشان می       
ي اضافه نیست مثل عبارت کـوه پایـه    کند که در اینصورت نیازي به کسره      مضاف الیه تغییر می   

 )2017خانلري،(ي کوه که یعنی پایه

شـود و   ن کردند که ترکیب اضافی از دو اسـم تـشکیل مـی   تاج بخش و ایزدي در جستاري عنوا      
ي  ي ملکی که در آن میان مضاف و مضاف الیه رابطه        باشد من جمله اضافه     شامل چند دسته می   

مالکیت وجود دارد مانند چشم حسن که حسن مضاف الیـه و مالـک اسـت و در مقابـل چـشم                    
ضاف بـه مـضاف الیـه تعلـق     ي تخصیصی که در آن مـ    شود، اضافه   مضاف و مملوك محسوب می    

ي بیـانی کـه طـی آن     ي صندلی، اضافه ي مالک و مملوك بودن ندارد مانند دسته دارد اما جنبه 
ي توضـیحی کـه    کند مانند انگـشتر طـال، اضـافه         ي مضاف را بیان می      مضاف الیه جنس سازنده   

ن مـضاف و  ي تشبیهی که بی دهد مانند لباس پشم، اضافه مضاف در مورد مضاف الیه توضیح می   
ي استعاري که مضاف در غیر معنـاي   مضاف الیه شباهت وجود دارد مانند گیسوي کمند، اضافه      

  )2015 ایزدي،اجبخش وت(رود مانند دست روزگار  به کار میحقیقی

دانـد و آن   وش و لطفی در مقاله اي ترکیب اضافی را نسبت دادن اسمی به اسم دیگر می    چراغی
وي افزوده است که ترکیـب لفظـی اضـافی زمـانی        . کند   معرفی می  را بر دو نوع لفظی و معنوي      

است که صفت به معمولش اضافه شود و ترکیب اضافی معنوي آن است که اسمی به اسم دیگـر     
کند کـه طبـق    در ادامه به این موضوع اشاره می . بنابر در نظر گرفتن حرف جر نسبت داده شود        
ط گوناگون و متفاوتی از قبیل مالکیت، اختصاص،   گفته هاي انوري بین مضاف و مضاف الیه رواب        

  )2015 لطفی،وش وراغیچ(نندي، بیان نوع و جنس برقرار استهما

ي تخصیصی که در آن  اضافه: کنند  انواع ساخت اضافی را بدین گونه تشریح می      صادقی و ارژنگ  
وضـیحی  ي توضیحی کـه مـضاف ت   ، اضافه.مضاف به مضاف الیه اختصاص دارد مانند زنگ اخبار        

ي تشبیهی که در آن مـضاف بـه مـضاف     دهد مانند خیابان حافظ، اضافه در مورد مضاف الیه می 
توانـد  پندارد کـه مـی   صادقی و ارژنگ مضاف الیه را هسته اي می. الیه شبیه است مانند قد سرو 

صـادقی و  (بـسته هـا قابـل گـسترش هـستند     ي پسین و پیـشین اختیـار کنـد و ایـن وا            وابسته
 )1357ارژنگ،
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ي اسـمی و وصـفی آنهـا      ساخت اضافی را با توجه به معیار جابجایی وابستهطبیب زاده و همتی   
آنها مضاف الیه وصفی را اولـین  . کند به دو نوع مضاف الیه وصفی و مضاف الیه اسمی تقسیم می   

دانند مانند اتاق زیبـاي خانـه    ي پسین می  ي پسین و مضاف الیه اسمی را دومین وابسته          وابسته
   مـضاف الیـه وصـفی و    .  در این ساخت هم صفت و هم مـضاف الیـه بـه هـسته برمـی گـردد       که

توان هم قبل  مضاف الیه وصفی را می   . مضاف الیه اسمی از لحاظ توزیعی با یکدیگر تفاوت دارند         
از صفت بیان کرد و هم بعد از صفت مانند بالش پر زیبا یا بالش زیباي پـر کـه هـر دو بـه ایـن          

آیـد و   از سوي دیگر، مضاف الیه اسمی فقط پس از صفت مـی         . بالش پر زیباست  معنی است که    
شـد و یـا حتـی باعـث تغییـر در معنـا        اگر قبل از صفت ظاهر شود صورت جمله بدساخت مـی         

آنان به این موضوع اشاره کرده اند که شاید مضاف الیـه وصـفی در واقـع مـضاف الیـه                   . شود  می
مثال بالش پر ابتدا بالش جنس پر بـوده کـه مـضاف    اسمی است که مضاف آن حذف شده است         

 ) 2015 طبیب زاده و همت زاده،(آن بنا به دالیلی حذف شده است

ي اسـم   ي کوتاهی ساخت اضافی را برحسب نوع هسته به دو دسته   در مقاله  عالالدین طیاطبایی 
ي اسـمی     اضافهدهد که اگر در    وي اینگونه شرح می   . کند  اي تقسیم می    اي و اسم غیرگزاره     گزاره

سـپس بـه   . ي مفعول یا نهاد فعـل خواهـد بـود        هسته یکی از اسم هاي گزاره اي باشد ، وابسته         
در ادامـه ایـن نـوع    . ي آنها نوعی اسم غیرگزاره اي است پردازد که هسته  بررسی اضافه هایی می   

قـی کـه   ي تعل اضـافه . کنـد  ي تعلقی، توضیحی و بیانی تقسیم مـی     اضافه را به سه قسمت اضافه     
کند اتاق فرش   ي تعلق وجود دارد مانند فرش اتاق که اشاره می           میان مضاف و مضاف الیه رابطه     

ي توصیفی که در آن وابسته مصداقی از هسته است ماننـد کـشور ایـران کـه نـشان         اضافه. دارد
 کاسـه   دهد ماننـد    ي بیانی که وابسته جنس هسته را نشان می          اضافه. دهد ایران کشور است     می

  )2013طباطبایی،(مس

نیز جستاري در زمینه ي ساخت هاي ملکی به انجام رسانده است       شریفیالزم به ذکر است که      
ــت   ــدگاه کراف ــق دی ــان و طب ــب در زب ــرد غال ــت   راهب ــرده اس ــی ک ــده معرف ــی را پیون  فارس

 )2009شریفی،(
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   از دیدگاه کرافت1 نحوي ملکی سازي-انواع راهبردهاي صرفی. 3
 دسـته اي کـه شـامل تکـواژ     .کنـد   دو دسته ي کلی تقسیم مـی   لکی را به  کرافت انواع ساخت م   

دسته اي که داراي تکواژ اضافه . اضافه هستند و دیگري دسته اي که شامل تکواژ اضافه نیستند         
راهبـرد  . سـت  ا5 و امتزاج  4، چینشی 3نام دارند که خود شامل هم نهی      2نیستند راهبردهاي ساده  

  . وندافزایی و ترکیب استي  چینشی خود داراي دو زیرمجموعه

و 6ي راهبردهـاي رابطـه اي   کرافت زبان هایی را کـه داراي تکـواژ اضـافه هـستند بـه دو دسـته            
در راهبرد رابطه اي بین مالـک و مملـوك یـک نقـش              . کندتقسیم می  7راهبردهاي مطابقه اي    

حـسوب  کنـد و راهبـردي دسـتوري شـده م         ي مالکیت را بیـان مـی        نمایی وجود دارد که رابطه    
عبارتی دیگر یک مدخل واژگانی در طول تاریخ به نقش نماي دستوري تبدیل شده             ه  ب. شود  می

شـود کـه خـود داراي دو     مهم تـرین راهبـرد رابطـه اي، راهبـرد حالـت نمـا نامیـده مـی            . است
وند حالت حروف اضافه اي بودند کـه در  . ي وند حالت و حرف اضافه حالت نما است  زیرمجموعه

  .صورت وند به اسم چسبیده اندطی زمان به 

  تحلیل داده ها. 4
در ابتدا ضروریست به راهبردهاي پرکاربرد ساخت اضافی در زبان انگلیسی و فارسـی اشـاره اي           

کرافت در زبان انگلیسی پنج راهبرد رایج براي سـاخت اضـافی معرفـی کـرده اسـت کـه              . کنیم
  .همراه با مثال در زیر بدان اشاره شده است

a. Suppletion: my book 
b. Linker: Baba's bed 

c. Adposition: first night of winter  
d. Linker + adposition: a book of Jan's   
e. Suppletion + adposition: beat of my heart 

                                                             
1Morphosynatactic strategies of possessive construction 
2Simple strategy 
3Juxtaposition  
4Concatenation  
5Fusion  
6Relational strategy 
7Indexical  
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دهـد در    عنوان کرده است کـه نـشان مـی   2 کرافت مثالی از زبان یوربا1در بحث راهبرد هم نهی    
  .ملکی میان مالک و مملوك هیچ نقش نمایی وجود ندارداین نوع راهبرد 

    1. Fila    Akanda 

Cap   Akanda  
'Akanda's cap 

در داده هاي جمع آوري شده از رمان بادبادك باز چنین نمونه اي از زبـان انگلیـسی و فارسـی               
اهبـردي  شناسی و رده شناسی این دو زبان به نـدرت از چنـین ر     براساس منابع زبان  . یافت نشد 

بینیم ترتیب عناصر ملکی بـه      همان طور که در مثال باال می       .کنند  در ساخت ملکی استفاده می    
الزم به ذکر است که حتی اگـر ترتیـب عناصـر ملکـی بـه           .  یا مملوك و مالک است     NGصورت  

 عمل کـرده و در صـورت تبعیـت از راهبـرد     NGصورت مملوك و مالک نیز باشد مانند ساختار   
کرافت از این دسـته نیـز مثـالی از زبـان کوبـان            . کند  یچ نقش نمایی استفاده نمی    هم نهی از ه   

  .پردازیم آورده که در ذیل بدان می
2.Dumnab   ram 

Dumnab   house 

'dumnub's house' 

شود که همانطور کـه در توضـیحات قبـل گفتـه      ي دوم راهبرد چینشی خوانده می     راهبرد ساده 
شـود و   راهبرد وندافزایی صـرفی محـسوب مـی      . یی و ترکیب است   ي وندافزا   شد شامل دو دسته   

  .مالک به صورت یک تکواژ وابسته به مملوك می چسبد

ي اسم یـا همـان   هسته "گوش"ي  کنیم که واژهگوشهایم مشاهده میبه عنوان مثال در عبارت      
ي  هم با واسـط اسم مالک یعنی ّملکی یا  و به صورت جمع ظاهر شده و       شود  مملوك محسوب می  

مثال دیگري که از ایـن    . و ساختار ملکی ساخته شده است     مملوك چسبیده    به   /y/واج میانجی   
 مملـوك  ، اسم جمع اسـت کاست که موها ی راهبرد بهره مند شده است عبارت موهاي قرمزش     

  .شود محسوب می

                                                             
1juxtaposition  
2Yoruboid  
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 به صورت ضـمیر کنیم که مملوك  ي قرمز است را مشاهده می و در ادامه صفت این اسم که واژه     
  . به وجود آمده است"موهاي قرمزش"بدان  چسبیده است و ساختار ملکی متصل 

    گوش هایم.3
My ears               

  موهاي قرمزش  .4
Her red hair            

 که راهبردش کامال متفاوت از راهبرد بـه  توان گفت در اشاره به معادل انگلیسی عبارات فوق می   
ي  هـسته my earsکنـیم در مثـال     همانطور کـه مـشاهده مـی   .کار گرفته در زبان فارسی است

بـه عبـارتی   .  (my)  و مالک یک صفت ملکی است(ears)اسمی یا مملوك یک اسم جمع است 
امتـزاج  ي مالکیت در مالک ادغام شده و جدا ناپذیر است که شبیه راهبـرد             توان گفت رابطه  می

در مثـال  .  جاي داده است1ر راهبرد پرکنشي ملکی را داگرچه کرافت این دسته از اضافه . است
her red hair نیز واژه ي hairشود که به همـراه یـک صـفت ظـاهر       هسته ي اسمی شمرده می
مثـال هـاي   . کنـد   قبل از هردو قرار گرفته و از راهبرد پـرکنش تبعیـت مـی   (her)شده و ملکی    

ه که به صورت جدول نمـایش  گوناگونی و بسیار زیادي از این قبیل از منبع مورد نظر یافت شد           
  .خواهد داده شد

  

  

  

  

  

  

                                                             
1Suppletion 
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  راهبرد وندافزایی و پیونده در فارسی، راهبرد پرکنش در انگلیسی. 1جدول 

  راهبرد چینشی  شامل وندافزایی 
 راهبرد پیونده

 راهبرد پرکنش

 My poetry book  دیوان شعرم

 My head  سرم

 Her hair  مویش

 Her back  پشتش

 Her slender wrist  یکشکمر بار

 My Yalda  یلداي من

 My writings  داستان هایم

 Our good-byes  خداحافظی ما

 My general education  درس هاي عمومی کالسم
class 

 Our tooth  دندان ما

 Our faces  صورت هاي ما

 My ears  گوش هایم

 Her elbows  آرنجش

 My feet  پاهایم

 My head  سرم

 My nerve  اعصابم

 My heart  قلبم

 Her father  پدرش

 His father  پدرش

 His daughter  دخترش

 Her red hair  موهاي قرمزش

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  کاسه سرش
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  Her chest  سینه اش

 Her neck  گردنش

 Her palms  کف دستش

 Her heartbreakingly eager  شاشتیاق محزون

 My gender  جنس من

 My interest  عالقه من

 My stories  داستان هاي من

 Her eyes  چشمانش

 My grandfather  پدربزرگم

 His uncle  عمویش

 My salam  سالم من

 Corner of my eye  گوشه چشمم

  His hand  دستش

 Our conversation  حرفهاي ما

 My sheets  مالفه هایم

 Her husband's absence  غیاب شوهرش

 Your kaka  کاکات

 Her mother  مادرش

 Her presence  حضورش

 Our meetings  دیدارهاي ما

 Their booth  غرفه شان

 Her sister  خواهرش

 Her answer  جوابش

 My back pocket  جیب پشتی من

 My short stories  داستانهاي کوتاهم

 Her smile  لبخندش
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 Our inspiring story teller  داستان گوي آینده دار ما

 Pocket of his vest  جیب جلیقه اش

 My shoulder  شانه هایم

 My duty  وظیفم

 His handkerchief  دستمالش

 My knowledge  دانش من

 His arm  دستش

 His late wife  همسر فقیدش

 His late country  کشور فقیدش

 My knees  مزانوهای

 Her secret  رازم

 My way  راهم

 His pillow  بالش او

 His diet  رژیم غذایی او

 His cheeks  گونه هایش

 His beard  ریشش

 His upturned eyes  چشمهاي در حدقه چرخیده اش

 Your son  پسرت
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ي  کواژ اضـافه هـستند بـه دو دسـته    کرافت زبان هایی را که داراي ت  قبال اشاره شد  همانطور که   
در راهبرد رابطه اي بین مالک . کرده استراهبردهاي رابطه اي و راهبردهاي مطابقه اي تقسیم        

هبـردي دسـتوري   اکند و ر ي مالکیت را بیان می  رابطهو مملوك یک نقش نمایی وجود دارد که   
شـود کـه خـود     نامیده مـی ترین راهبرد رابطه اي، راهبرد حالت نما     مهم. شود  شده محسوب می  

ونـد حالـت حـروف اضـافه اي     . اضافه حالت نما استي وند حالت و حرف    داراي دو زیرمجموعه  
در زبـان انگلیـسی و فارسـی ایـن     .  به اسـم چـسبیده انـد    بودند که در طی زمان به صورت وند       

.  نیـستند  بنابراین داده هاي جمع آوري شده قادر به نمایش این راهبـرد  ،راهبرد کاربردي ندارد  
کرافت براي نمـایش راهبـرد رابطـه اي ونـد     . کنیم  لیکن در اینجا به مثالی از کرافت بسنده می        

حالت مثالی از زبان روسی آورده است که در ذیل بدان اشاره شده است که در آن وند ملکی به                
  .اسم مالک چسبیده است

5.Kniga    Ivan   -a 

Book     Ivan   -GEN 

Ivan's book 

ي کرافـت   دیگر حالت نماي رابطه اي به صورت حروف اضافه ظاهر می شود که به عقیـده                 نوع  
ي واژگانی شامل اسم، فعل و قید بوده اند و در طول تاریخ مقوله هـا از           در ابتدا به صورت مقوله    

یکـی از راهبردهـاي ملکـی رایـج در زبـان        . حالت واژگانی خارج شده اند و دستوري شـده انـد          
 The به عنوان مثـال عبـارت   . دن حرف اضافه است که در فارسی کاربردي نداردانگلیسی افزو

tenets of Pashtun men ي ملکی به کمک حـرف   شود که رابطه یک عبارت اضافی محسوب می
ي ملکی از طریـق    نیز رابطهbooks of encyclopediaدر مثال .  نشان داده شده است ofاضافه 

  .ست ظاهر شده ا ofي  حرف اضافه
 6. The tenets of Pashtun men 

        شعار    حرف اضافهي     پشتون-مردها
  شعار مردهاي پشتون
7. Books of encyclopedia 

  المعارف         حرف اضافه   کتابهاةدایر
  المعارف ةدایرکتابهاي 
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جـا توجـه   آنچه در این  .  آمده است  2در ادامه نمونه هاي بیشتري از این دسته راهبرد در جدول            
همـانطور کـه مـشاهده    . کند تفاوت راهبردها در دو زبان انگلیـسی و فارسـی اسـت            را جلب می  

کنیم در زبان انگلیسی از راهبرد حالت نماي رابطه اي حرف اضافه استفاده شده است حـال            می
ي ملکـی   بینیم که راهبرد کـامال متفـاوتی در نمـایش رابطـه         ي فارسی آنها می     اینکه در ترجمه  

ال شده است که کرافت آن را پیونده نامیده که در بیشتر زبان هـا بخـصوص زبـان فارسـی                  اعم
پیونده راهبردي است که به بیان کرافت نسبت به راهبردهاي دیگر بـسیار  . بسیار پرکاربرد است 

 که یک عبارت اضـافی  شعار مردهاي پشتونبه عنوان مثال درعبارت    .  تر است  دستوري شده 
بـه  ) کسره اضـافه (ک شعار است و مالک اسم جمع مردها است که پیونده و وصفی است اسم مل   

در مثـال  . ي مستقل ظاهر شده است    اسم ملک واژه بست شده است و مالک به صورت یک واژه           
ي  بـاز هـم کـسره    ملک به شکل اسم جمع آمـده اسـت و     المعارفة  کتابهاي دایر بعدي یعنی   

سبیده است و مالک به صـورت مـستقل بعـد از          به ملک چ   /y/ي حرف میانجی      اضافه به واسطه  
بنابراین زبان فارسی از راهبـرد دسـتوري شـده تـر یعنـی پیونـده بـه صـورت          . ملک آمده است  

کرافت نیز به این موضوع اشاره کـرده و نمونـه نیـز ذکـر کـرده               . کند  ي ضافه استفاده می     کسره
سـاخت اضـافی در دوزبـان    ي مهمی که در اینجا الزم به ذکر اسـت ترتیـب اجـزاي             نکته. است

بینیم که در هردو زبان ترتیب ساخت اضافی بـه            ها می با توجه به مثال   . فارسی و انگلیسی است   
  . شود  است یعنی در ساختار اضافی ابتدا اسم هسته و سپس ملکی ظاهر میNGصورت 

  نگلیسیراهبرد پیونده در فارسی و راهبرد حرف اضافه در ا. 2جدول                        

 (adposition)حالت نماي رابطه اي حرف اضافه (linker)پیونده 
 First night of the month of Jadi  اولین شب ماه جدي

 First night of winter  نخستین شب زمستانی

قصه هاي باستانی سلطان و 
 Ancient tales of Sultan and thieves  دزدان

 Every night of the week  هر شب هفته

 Books of encyclopedia  کتاب دایرالمعارف

 The tenets of Pashtun men  شعار مردهاي پشتون

 The chasity of wife  پاکدامنی زن
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 Brunt of that poison  زبان هاي زهرناك

 Beat of my heart  ضربان قلبم

 A bag of fruit  کیسه پالستیکی پر از میوه

 The bag of peaches  پاکت هلو

  Interminable night of Yalda  شب عذاب دهنده ي یلدا

 Set of candle sticks  یک دست شمعدانی

  Halloween of that year  هالوین آن سال

 The rest of that day  باقی روز

 End of his pencil  ته مداد

 The ball of my hand  پشت دستم

 Two inches of empty space  دو اینچ فضاي خالی

 The jacket of his brown suit  کت قهوه اي او

 The right side of the face  طرف راست صورتش

براسـاس یافتـه هـاي کرافـت،     . پنـدارد  کرافت راهبرد پیونده را در تمایز با حالت نما دشوار مـی  
ی مضاف و مضاف الیه به کمـک نـشانه اي کـه هـیچ معنـای      ي آن     پیونده آن است که به بوسیله     

همان طور که پـیش ازایـن   . سازد  ساخت اضافی یا ملکی را میندارد و فقط نقش دستوري دارد     
. چسبد شود که به اسم ملک می ي اضافه یک پیونده محسوب می      ذکر شد در زبان فارسی کسره     

به عنوان مثـال  . آید  لیکن در زبان انگلیسی پیونده به صورت یک تکواژ مستقل بعد از ملکی می             
 مالـک یـا   children و Sorayaبه ترتیب واژه هـاي   children's booksو  Soraya's noseعبارت 

ي مالکیـت را نـشان    و رابطـه  پس از آنها ظـاهر شـده     s'شوند و پیونده      مضاف الیه محسوب می   
  .آیند شوند که بعد از پیونده می  ملک یا مضاف شمرده میbooks و noseاسامی . دهد می

8. Soraya's nose  
      پیونده   ثریا  بینی

  بینی ثریا
9. Children's books 

  کتابهاي    پیونده    بچه ها 
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 s'ي پیونـده   کنیم در زبان انگلیسی گـاهی سـاخت اضـافی بـه وسـیله      همانطور که مشاهده می 
ي اضـافه   شود؛ و نیز معادل آنها در زبان فارسی نیز از طریق پیونده به صورت کـسره            ساخته می 
زبان انگلیسی و فارسی به تنهاي هیچ معنایی نـدارد و نقـش           هردو پیونده در دو   . شود  ظاهر می 

 بـه  3 جمع آوري شده کـه در جـدول    ازین قبیل نمونه ها به صورت داده     . کند  دستوري ایفا می  
  . نمایش گذاشته شده است

  راهبرد پیونده در متن انگلیسی و فارسی. 3جدول 

 (linker)پیونده  پیونده 
  Soraya Taheri's brown-eyed face  با چشمان میشیصورت ثریا 

 Baba's bus  قارقارك بابا

 Director's chair  صندلی کارگردان

 Soraya's nose  بینی ثریا

 Soraya jan's mother  مادر ثریا جان

 Young women's prospects  انتظارات زنان جوان

 Soraya's eyes  چشمان ثریا

 Her husband's absence  غیاب شوهرش

 Children's books  کتابهاي کودکان

 Baba's dry lips  لبهاي خشکیده بابا

 Baba's neck  گردن بابا

 Baba's call  تلفن بابا

 Elderly woman's money  پول زن مسن

 Your mother's face  روي مادرت

 Anybody's sympathy  همدردي هیچ کس

 General's attention  حواس ژنرال

 Baba's weight loss  الغرشدن بابا

 Baba's spit  تف بابا
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 Baba's bladder  زبانش

 Picture of baba's cancer  تصویر سرطان بابا

 Baba's bed  تخت بابا

 New Year's day  سال نو

 Baba's hand  دست بابا

 The killer's face  صورت قاتل

 Baba's door  در اتاق بابا

 A bird's wing  بال پرنده

 His daughter's hand  دست دخترش

  

کند نمونـه هـایی از زبـان انگلیـسی اسـت کـه        در نمونه هاي جدول باال آنچه توجه را جلب می  
به عنوان مثال عبـارت   . ساخت اضافی عالوه بر پیونده از راهبرد پرکنش نیز استفاده کرده است           

her husband's absence در . ده اسـت  هردو راهبرد به کار گرفته شـhusband's absence  اسـم 
 ظـاهر شـده و حالـت ملکـی را      آن است و پیونـده پـس از   husbandي    مضاف الیه یا ملکی واژه    

 husband'sشـود و سـاخت اضـافی     اف محـسوب مـی   نیز مـض absenceي  دهد و واژه نشان می

absence  ن عبارت ظـاهر  بینیم که ساخت اضافی دیگري نیز در ای      از سوي دیگر می   . سازد  را می
 مالک و رابطه ي مالکیت را نـشان  her ملکی صفت. شده که از راهبرد پرکنش بهره گرفته است   

نمونـه ي دیگــر از  . شــود  اسـم ملــک یـا مـضاف آن محــسوب مـی    Husbandدهـد و اســم   مـی 
باشد که از دو راهبرد پیونـده یعنـی     میpicture of Baba's cancerراهبردهاي ترکیبی عبارت 

'sف اضافه یعنی  و حرofاستفاده کرده است تا ساخت اضافی را تولید کند .  
10. Her husband's absence 

  ش پرکنش-غیبت  پیونده   شوهر
  غیبت شوهرش
10. Picture of Baba's cancer  

  سرطان  پیونده  بابا  حرف اضافه   تصویر
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  تصویر سرطان بابا
کنـیم، سـاخت اضـافی از     ی مـشاهده مـی  ي فارسی این عبـارات انگلیـس   همانطور که در ترجمه  

  .ي مالکیت را نشان داده است ي اضافه رابطه پیونده استفاده کرده و با کسره

همانطور که پیش ازین ذکر شده کرافت به راهبرد رایج دیگري به نـام راهبردهـاي مطابقـه اي               
نـشانه هـاي بـین    توان به مطابقه نماها، هماینـدنماها و          نیز اشاره کرده است که ازین دسته می       

از طرفی دیگر، راهبردهـاي     . گیرد اها بیشتر مورد استفاده قرار می     مطابقه نم . ارجاعی اشاره کرد  
. ي غیرشخـصی قـرار داد     ي شخـصی و مطابقـه       توان در دو طبقه بندي مطابقه     مطابقه اي را می   

ابق چسبد امـا بـا اسـم مالـک تطـ       شخصی آن است که عامل مطابقه به اسم مملوك می        مطابقه
ي غیرشخصی آن است که تمام وابسته ها از جمله صفت، جنس، شمار و حالت بـا              مطابقه. دارد

از آنجایی که این راهبرد در زبان انگلیسی و فارسی رایج نیست بـه مثـالی از   . هسته تطابق دارد  
ي شخصی مثـالی از زبـان مـام آورده کـه       کرافت از راهبرد مطابقه    .کنیم  خود کرافت بسنده می   

دهد عامل مطابقه یک ضمیر شخصی است که به مضاف چسبیده امـا بـا مـضاف الیـه             ان می نش
  . کند مطابقه می

11. t-   kamb'    meeb'a 

     3SG- prize   orphan 

     [The] orphan's prize 

هـر  دهد   در راهبرد مطابقه ي غیر شخصی کرافت مثالی از زبان عبري آورده است که نشان می               
 عبارت اضافی به لحاظ معرفگی مطابقت دارند چرا که هر سـه عنـصر عامـل معرفـه         يسه سازه 
  .گرفته اند

12. Ha-   toxnit    ha-    zot    ha-    xadasa 

       The- program the- this   the- new 

       'This new programm' 
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 نتیجه گیري. 5

 راهبردهایی است که کرافت معرفی کرده که   راهبردهاي ساخت اضافی در زبان انگلیسی مطابق      
کـه  در میـان راهبردهـایی   . البته در مقایسه با یکدیگر برخی نسبت به دیگـري رایـج تـر اسـت        

آوري  رواج کمتري دارد و در داده هاي جمع        "حرف اضافه + پیونده"کرافت معرفی کرده راهبرد     
امـا  . ه از خـود کرافـت اسـت   شده حتی یک نمونه هم ازین راهبرد یافت نشد و مثال ذکـر شـد           

راهبردهاي دیگر به تبع کاربرد داشته و نمونه هاي متنوعی در داده ها یافت شد که در جـدول              
 تفـاوت چـشمگیري در بـسامد    ، میـان سـه نـوع از راهبردهـا        براساس داده ها   .نمایش داده شد  

. شـود  محـسوب مـی   غالـب پـرکنش  راهبردها در زبان انگلیسی دیده شد و در حقیقت راهبـرد          
 از سـوي دیگـر،  . هاي بعـدي را بـه خـود اختـصاص مـی دهـد      راهبرد پیونده و حرف اضافه رده   

راهبردهاي چهارم یعنی ترکیب حرف اضافه و پیونده و نیز راهبرد پنجم یعنی پرکنش و حـرف         
  . اضافه کاربرد اندکی دارند

از قبیـل  ر نمـود سـاخت اضـافی معرفـی شـده اسـت              د زبان فارسـی راهبردهـاي متفـاوتی         در
سـاخت  راهبردهـاي  لـیکن   .و راهبـرد پیونـده  ،  شامل ونـدافزایی و ترکیـب     راهبردهاي چینشی 

رایج است کـه  کسره اضافی اي پیونده اضافی در زبان فارسی براساس معیارهاي کرافت راهبرده      
  . استامري این  نمونه هاي جمع آوري نشان دهنده
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