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  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
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