
 

 

 

 های ایرانی زبانجمع همراهی در 

 سینا( بوعلی دانشااهاستاد ) 3مهرداد نغزگوی کهن

 3013، تاریخ انتشار: 21/1/3013، تاریخ پذیرش: 31/9/3011 تاریخ دریافت مقاله:

   

همراه یک فرد یا چنگد فگرد دیاگر اسگت   هجمع همراهی نافر بر یک اسم )با مصداق انسانی( ب چکیده:
هایی دارند  ایگن  سازد که اعضای آن هماون نیستند و با یکدیار تفاوت ای را می جمع همراهی مجموعه

هگای جهگان جمگع همراهگی بگا  سگازد  در زبگان مهم، جمع همراهی را از جمع معمولی متمایز می ۀنکت
شود  هدف ما در این مقاله استخراج و توصیف این امکانات  مختلفی بیان می امکانات ترکیبی و تحلیلی  

های ایرانی است  جمع همراهی بیشتر در زبگان گفتگار کگاربرد دارد و کمتگر بگه زبگان  باندر منتخبی از ز
هگای ایگن  در متون رسمی کمتر منعکس شده است  به همگین دلیگل، داده ایننوشتار راه یافته است، بنابر

های اجتماعی با پرسگش از گویشگوران بگومی اسگتخراج شگده  صورت میدانی و ازطریق شبکه تحقیق به
های ایرانگی از شگش روش مختلگف بگرای بیگان جمگع  دهد که در زبان   نتایج این تحقیق نشان میاست

های ایرانی از دو روش جایازین یا تکمیلی برای بیگان جمگع  د  در بعضی از زبانوش همراهی استفاده می
همراهی استفاده شده است و گزینش هریک از دو روش گاهی به خصوصیات ذاتگی اسگم مگورد نظگر و 

 گاهی به دیدگاه ارزشی گوینده نسبت به مجموعۀ مورد نظر بستای دارد 

 های ایرانی  داری، زبان جمع، جمع همراهی، جان ها: کلیدواژه

 
 مقدمه  1

ای اسگت کگه اعضگای آن هماگون هسگتند  بگرای نمونگه، اسگم  جمگع  مقولۀ جمع نافر بگر مجموعگه
 
1. mehrdad.kohan@basu.ac.ir 

mailto:mehrdad.kohan@basu.ac.ir
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لحگاظ  اسگت و اعضگای ایگن مجموعگه بگهای از اعضگای مشگابه  دهنگدۀ مجموعگه نشگان «هگا کتاب»
کنیم  این نگوع  یاد می جم  معمولیمانند هم هستند  در این مقاله از این نوع جمع با نام  ˋبودن کتابˊ

شود که آشناترین آنها وندهای تصگریفی اسگت،  مختلفی بیان می ها با امکانات دستوری   جمع در زبان
ات سگاخته -ان و -هگا، -انواع پسوندهای تصریفی، مثل  شدن   مثاًل در زبان فارسی این جمع با متصل

هگای جهگان )ازجملگه فارسگی( امکانگات  هگا، بگانوان، مصگطلحات(  در زبگان شود )مانند: کتاب می
ای هسگتند کگه  دهندۀ مجموعگه دیاری نیز وجود دارد که همزمان با القای معنای جمع، نشان دستوری  

اینگا  علگی»بگرای نمونگه در جملگۀ   شگوند هم تلقگی مگی اعضای آن بدون اینکه هماون باشند، همراه
  ها است که اعضای آن مانند هم نیسگتند، مگثاًل اسگم ای از انسان نافر بر مجموعه« اینا علی»، «اومدند

اند  در جمع همراهی که بگرای  نام نهاده 1جم  همراهیشناسان این نوع جمع را  همه علی نیست  زبان
بودن، همگراه  رغم ناهماون بهکند و بقیۀ اعضا،  عضو نقش کلیدی را بازی میرود، یک  کار می انسان به

شوند  هدف این مقاله مطالعۀ این نوع جمع و شگیوۀ بیگان  یا مالزم با این عضو کلیدی درنظر گرفته می
های جمع همراهگی را شناسگایی  اولیۀ نشانه 2های ایرانی است  در این راستا منبع آن در منتخبی از زبان

ایم  منظگور از منبگع، آن  های جهان مقایسه نموده همراهی در زبان ایم و این منابع را با منابع جمع   ردهک
هگای ایگن مقالگه  جزء زبانی اولیه است که از آن برای ساخت جمع همراهی استفاده شگده اسگت  داده

 آوری شده است  های ایرانی مورد نظر جمع ازطریق پرسش از گویشوران زبان
دهگیم و سگپس  ادامۀ این مقاله ابتدا جمع همراهی را با تفصگیل بیشگتری مگورد بررسگی قگرار مگیدر 

هگای ایگن تحقیگق  کگردن داده شناسگی و مشگخه بگه روش 9پردازیم  بخش  معرفی پیشینۀ تحقیق می به
د  گیگر آن مورد بررسی قرار می درزمانی   های بیان جمع همراهی و منابع   شیوه 2اختصاص دارد  در بخش 

های جهگان  همراهی در زبان زمانی جمع   ها اختصاص دارد و در این راستا منابع در به تحلیل داده 1بخش 
 یابد  گیری پایان می شده در این تحقیق مقایسه شده است  این مقاله با نتیجه با منابع استخراج

 
 جمع همراهی  2

 است:همراه یک یا چند فرد دیار  منظور از جمع همراهی یک فرد به
ˊx و همراهانˋ 

تواند اسم خگاص یگا اصگطالح خویشگاوندی باشگد   در اینجا نافر بر انسانی است که می xمتغیر 
ای از  طگور کلگی محگدود بگه مجموعگه داری حساس است و بگه عبارت دیار، جمع همراهی به جان به

ندان یا تمگام کسگانی اسامی با ارجاع انسانی است  همراهان نیز دربرگیرندۀ دوستان، آشنایان، خویشاو
جمع همراهی با جمگع معمگولی  (  فرق مهم  3312، 9و موراوزیک 3ربط دارند )دانیل xشود که به  می

 
1. associative plural   2. source  
3. M. Daniel   9. E. Moravcsik    
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گگوییم  در این است که مجموعۀ اخیر نافر بر اعضگایی اسگت کگه هماگون هسگتند، مگثاًل وقتگی مگی
را دارنگد،  ˋبگودنمیگز ˊای مورد نظر ماست که اعضای آن همۀ خصوصگیات  ممیگز  ، مجموعه«میزها»

گگردد   توانگد بگه آن بگاز یا مصداقی است که اسگم مفگرد مگی 2از نوع 1یعنی هر عضو  مجموعه موردی
)مصداق  xدهد که حول محور عنصر کانونی  درمقابل، جمع همراهی گروهی ناهماون را تشکیل می

عبگارت دیاگر، جمگع  د  بهکرتلقی  xتوان در مقام  اعضای مجموعه را نمی ،اند  درنتیجه پایه( گرد آمده
که  وجود آمده است، درحالی جمع به عمل اصلی   دهد که از رهاذر   ای را تشکیل می معمولی مجموعه

، «اینگا خالگه»(؛ مگثاًل 3331، 9و سانسگو 3اسگت )مگائوری xجمع همراهی نافر بر همراهی بگا اسگم 
هگا،  دخترخالگه ،بگا توجگه بگه بافگت ،توانگد باشند، بلکه مگی« خاله»گیرندۀ افرادی نیست که همه  بر در

 نمگودن   خاله و جز آن را دربربایرد  درواقع، بافت کاربردی نقش مهمی در مشخه ها، شوهر پسرخاله
که معنای جمع معمولی مستقل از بافت اسگت  بگا توجگه بگه  همراهان در جمع همراهی دارد، درحالی

 ای زیر است:ه طور خالصه دارای مشخصه آن ه گفته شد، جمع همراهی به
 را دربردارد  ˋهمراه بودنˊ  نافر بر جمعی است که مفهوم 1
 .سازد که اعضای آن هماون نیستند ای را می   مجموعه3
 رود  کار می داری حساس است و فقط برای انسان به   به جان2
   معنای دقیق آن به بافت کاربردی بستای دارد 9

توانگد هگم بگرای  معمولی برخالف جمگع همراهگی مگیدر اینجا باید خاطرنشان ساخت که جمع 
داری ربگط داشگته  توانند بگه جگان کار رود  البته امکانات جمع معمولی می دار به جان دار و هم غیر جان

رود )برای بررسی دقیق انگواع  کار می داران به ان با جان-باشند، مثاًل در فارسی نو پسوند جمع معمولی 
، 2کهگن و کوتگوا و نغزگگوی (الگف1233)کهگن  در فارسی نو رک  نغزگگویجمع و تغییرات نقشی آنها 

توانیگد مشگاهده  های جمع معمولی و جمع همراهی را در جدول زیر مگی ها و شباهت (  تفاوت3311
 :(3331کنید )نیز قس  مائوری و سانسو، 

 مقایسۀ جمع معمولی و جمع همراهی -9جدول 

 معمولی نوع مشخصه/  نوع ساخت جمع
 ها/ بانوان( )کتاب

 همراهی
 اینا( )علی

 جمع+ همراهی جمع  معنای اصلی
 ناهماون هماون اعضای مجموعه

 تنها با انسان بعضی از موارد داری ارتباط با جان
 دارد ندارد بنیاد-معنای بافت

  
1. token    2. type   3. C. Mauri     
4. A. Sanò   5. T. Kuteva 
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 پیشینۀ تحقیق  3
تگوان بگه آثگار افگرادی  تحقیقات زیادی تاکنون بر روی جمع همراهی انجام شده است  از آن جمله می

3(، دانیگگل131-113: 3333(، کربگگت )1331) 2و میتگگون 1چگگون کربگگت
(، موراوزیگگک 3339) 

(، و بگاالخره 3311) 9(، چینکوئه3312اوزیک )ر( و دانیل و مو3332اوزیک )ر(، دانیل و مو3332)
راهگی صگورت ترین تحقیقی که تاکنون در مورد جمع هم ( اشاره کرد  با این حال، جامع3333دانیل )

انگد تگا منگابع  زبان سعی نموده 113( است  این دو با مطالعۀ 3331متعلق به مائوری و سانسو ) ،گرفته
را شناسگایی و بگاهم مقایسگه کننگد  تگاکنون تحقیقگات  2درزمانی ساخت همراهی و ساخت شگباهت

در ایگن راسگتا  های ایرانی انجام نشده است  تنهگا اثگر موجگود جامعی در مورد جمع همراهی در زبان
( اسگت کگه در آن هگم تنهگا بگه زبگان فارسگی پرداختگه شگده اسگت  وی بگه 3311مربوط به قمشی )

پردازد که متشکل از یک اسم خاص و ضمیر سوم شگخه جمگع هسگتند،  هایی در فارسی می ساخت
سگاس براکه با پیروی از مدل نظگری دسگتور سگاختی نوشگته شگده، های این مقاله  داده«  کیا اینا»مثل 

 زبانان آمریکای شمالی است  مکالمات فارسی
 
 ها شناسی و داده روش  4

رغم کاربرد زیادشان بیشتر در گفتار غیررسمی کگاربرد دارنگد تگا گفتگار  بههای جمع همراهی،  ساخت
های دستور و توصیفات نویسندگان معمواًل کمتر آنهگا را ثبگت  رسمی و نوشتار  به همین دلیل در کتاب

مشگکل را ها از منابع مکتوب و دستورها  همین امر است که کار استخراج این ساخت  اند کردهو ضبط 
هگای مجگازی و طگرح سگوال از  های این مقالگه بگا اسگتفاده از شگبکه این، استخراج داده سازد  بنابر می

هگای مگورد اسگتناد متعلگق بگه شگاخۀ  های ایرانی منتخب صورت گرفتگه اسگت  زبگان گویشوران زبان
هگای  هگا، سگاخت آوری داده های ایرانی غربی )جنوب غربی و شمال غربی( هستند  بعد از جمع زبان

ها خگالی از  آزمایی قرار گرفته است تا داده شده با چند گویشور مختلف مورد بازبینی و راستی استخراج
   1اشتباه باشد

 
1. G. Corbett  2. M. Mithun  3. M. Daniel   
4. G. Cinque  2. similative  

 تشگکر و قگدردانی نمگایم:، کردنگدها اینجانب را یگاری  آوری داده دانم از محققان و گویشوران زیر که در جمع بر خود الزم می  6
بانی، دکتر پارسا بامشادی، آیه حنان، فاطمگه  مهر، رضا کرمی، عاطفه شهبازی، زهرا جهان الهام خلیلی جهرمی، سپید امیریدکتر 

فگر، مگارال سگروری، دکتگر  زاده، یوسف نظری، هومن عباسپور، کامران مافی، مریم علیزاده، عبگاس تگوفیقی کوشکی، فرشته رحیم
فرد، زهگرا حامگدی شگیروان،  سی حصار، پدرام الماسی، سعید سروش، شکوه نیروبخش، مهسا بقائی، احسان مجیدیرحمان وی

پور ، سعید مؤدب، هانیه حیدری، هادی کرمگی، دکتگر الهگام  پور، محمد ولی عمران زاده راد، مهرناز فاطمه محمدی، حمیرا حسن
ز ابراهیمگی، مهسگا بقگائی، مگریم علیگزاده، دکتگر معصگومه مهرابگی، سگارا ایزدی، زهره قائمی، شیرین ضمیر، مهدی پریزاد، بهرو

پاشایی، رضا رضوانی بروجنی، سارا سهرابی، النا حمیده، مهسا گوهری، حدیث یعقوبی، دکتر محرم رضگایتی، نجمگه حیگدری، 
 زاد  کیوان محمدی و خواه، فریبا صبوری، مریم پویان رضا مرادی،
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 های شباهت و همراهی های رمزگذاری جمع شیوه  5
شگود   همراهگی از اجگزاء تحلیلگی و ترکیبگی مختلفگی اسگتفاده مگی جمگع   رمزگذاری  ها برای  در زبان

کننگد تگا منبگع  زبگان تگالش مگی 113( با مطالعۀ 3331طور که در باال گفتیم، مائوری و سانسو ) همان
جمع همراهی و جمگع شگباهت را مشگخه کننگد  در تحقیگق مگائوری و سانسگو برای واژگانی اولیه 

شگان یکگی اسگت، کنگار گذاشگته  شان و جمع معمگولی گذاری جمع همراهی نشانه هایی که شیوۀ زبان
خصوص در مورد جمگع همراهگی  دهند این است که به دست می اند  دلیلی که آنها در این زمینه به شده

هگای همراهگی از  های جهان دو مسیر متضاد دیده شده است  یعنی در بعضی مواقع هم جمگع در زبان
نظر ناارنگده، وجگود دو مسگیر  اند و هم جمع معمولی از جمع همراهی  به گرفتهجمع معمولی نشیت 

شود  یکگی از اهگداف مگا در ایگن تحقیگق نیگز  گرفتن این واقعیت نمی متضاد دلیل موجهی برای نادیده
های ایرانی است و برخالف مگائوری و  جمع همراهی در منتخبی از زبان دن منابع درزمانی  کر مشخه

 ایم  ای همراهی با سرمنشی جمع معمولی را نادیده نارفتهه سانسو جمع

 
 های ایرانی های رمزگذاری جمع همراهی در زبان شیوه  5-1

های ایرانی استفاده شده اسگت  ایگن شگش روش  از شش روش برای رمزگذاری جمع همراهی در زبان
 قرار زیر است: به

 اشاره به نزدیک( + ضمیر جمع o=اصطالح خویشاوندی)+عطف     اسم خاص/1

 ضمیر جمع اشاره به دور +( o/=u=  اسم خاص / اصطالح خویشاوندی )+عطف  3

 بست ضمیری سوم شخه جمع   اسم خاص/ اصطالح خویشاوندی+ پی2

 اصطالح خویشاوندی+ پسوند جمع معمولی   اسم خاص/9

+ آدماش)آدم+پسگوندجمع+ ضگمیرپی بسگتی  â=اصطالح خویشاوندی+ عطگف     اسم خاص/2
 مفرد(
 ˋچیزˊ +  اسم خاص1

 پردازیم  تفکیک به بررسی هریک از این موارد می در زیر به
 
 ( + ضمیر جمع اشاره به نزدیکo=اصطالح خویشاوندی )+عطِف  اسم خاص/  5-1-1

 توان مشاهده کرد: های زیر می ها و گویش کاربرد این روش را در زبان
 ؛ˋعمو و همراهانˊ amu-inâ؛ ˋو همراهان  حسنˊ Hasan-inâفارسی تهرانی و شیرازی: 

 ؛ˋحسن و همراهانˊ Hasan-o inâفسائی: 
حاجی ˊ haji-nân، ˋحسین و همراهانˊ Hoseyn-nân، ˋعلی و همراهانˊ Ali-nânهمدانی: 
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مگدان قگرار دارد، جمگع لحاظ جغرافیایی در مجگاورت ه   در لهجه فارسی اسدآبادی که بهˋو همراهان
همگان  ۀیافتگ در فارسی همدانی احتمااًل تخفیف nânاست، بنابراین  Hasan-inânصورت  همراهی به

inân ˊاست؛ ˋاینان 
 ؛ˋبابام و همراهانˊ  bâbâm-inu؛ ˋحسن و همراهانˊ Hasan-inuبروجردی: 

 ؛ˋحسن و همراهانˊ Hasan-yenoدختر:  آباد و پل لری خرم
 ؛ˋحسن و همراهانˊ Hasan-yoلکی الشتر و نورآباد 

 ؛ˋحسن و همراهانˊ Hasan-yâna کرمانشاهی:
 ؛ˋحسن و همراهانˊ Hasan-yân کردی ایل مافی در روستاهای آبیک:

 ؛ˋحسن و همراهانˊ Hasan-o-yânکردی ایالمی: 
 Ali-yâna/Aliyu-yânآباد غرب و لکی روستای ُقلُقل از توابع شگهر تویسگرکان:  کلهری، اسالم

 ؛ˋعلی و همراهانˊ

 ؛ˋحسن و همراهانˊHasan-o-yâna / Hasan-yânaکردی گورانی، شهر گهواره کرند غرب: 

ضگمیر جمگع اشگاره بگه  nân ،-inu ،-yeno ،-yo ،-yâna ،-yân-هگای  در موارد فگوق صگورت
 نزدیک هستند 

کگار رود: مثگل، دکتگر اینگا؛  خگاص بگهجگای اسگم  تواند به های ایرانی لقب/عنوان افراد می در زبان
  haji-nân همدانی:

 
 ( + ضمیر جمع اشاره به دورo/=u=اسم خاص )+عطِف   5-1-2

 است: ˋآنانˊ معنای به henun؛ و wân- ،-awân، ovâ/oyâدر شواهد زیر 
 ؛ˋحسن و همراهانˊ Hasan-wânکردی سورانی: 

 ؛ˋهمراهانمارال و ˊ Mârâl-o awânای،کردی اردالنی سنندج:  سنه
 u، صگورت بگا عطگف ˋحسن و همراهگانˊ Hasan-wân/Hasan-u-wânکردی مکری بوکان: 

 شدن است  تر و در حال حذف قدیمی
-Hasanالرستانی )عالمرودشت(: در هناام عدم حضور فرد مورد اشاره صگورت اشگاره بگه دور 

ova/Hasan-oya (ovâ/oyâ:  )از ضمیر اشاره بگه و در صورت حضور فرد،  ˋحسن و همراهانˊآنها
 ؛ˋحسن و همراهانˊ Hasan-iyâشود:  نزدیک استفاده می

  ˋحسن و همراهانˊ Hasan-henunدزفولی: 

های لری از ضگمیر جمگع اشگاره بگه نزدیگک در سگاخت  طور که در باال دیدیم، در اکثر گونه همان
جالب توجه این است که بگرای اسگامی خویشگاوندی در ایگن  ۀجمع همراهی استفاده شده است  نکت
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در مقگام  vanoشود، مثاًل در نهاوندی ضگمیر اشگاره بگه دور  ساخت از ضمیر اشاره به دور استفاده می
 د:شو نشانۀ جمع همراهی تنها به اسامی خویشاوندی متصل می

xesira-vano ˊ؛ ˋپدر/مادر همسر یا اقوام همسرama-vano ˊ؛ ˋهگا زاده عمه و عمه â’i-vano 
، ˋعگروس و خگانوادۀ عگروسˊ arus-vano، ˋها زاده خاله و خالهˊ xâla-vano؛ ˋها زاده دایی و داییˊ

dâmâ-vano ˊداماد و خانوادۀ دامادˋ  
 
 بست ضمیری سوم شخص جمع اسم خاص+ پی  5-1-3

فارسگی تهرانگی( و هگم هگای فارسگی، جگز  های ایرانی جنوب غربی )مثل گونه این کاربرد هم در زبان
 شود: های ایرانی شمال غربی دیده می زبان

علگی و ˊ Ali-š n،  ˋحسگن و همراهگانˊ Hasan-eš nفارسی مشهدی، شیروانی، و سگمنانی: 
 ؛ˋهمراهان

 ؛ˋحسن و همراهانˊ Hasan-šâسبزواری: 

 ؛ˋمینا و همراهانˊ Minâ-š nروستای آردینه در شهرستان رودهن: 
 ؛ˋمریم و همراهانˊ Maryam-ešân، «حسن و همراهانˊ Hasan-ešânگیلکی: 

 ؛ˋحسن و همراهانˊHasan-eš n  بابلی )مازندرانی(:
 ؛ˋحسن و همراهانˊ Hasan-ešânگرگانی: 

 ؛ˋمنشی حسن و همراهان  A anešسیستانی زابل و زاهدان: 

یرانی یکگی از های ا دانند  در زبان ( منشی این راهکار را ساخت ملکی می3331مائوری و سانسو )
ایگن، ادعگای    بنگابر«کتابشون»بست ضمیری است، مثل  کارهای بیان مالکیت اسمی استفاده از پی راه

کنگد )بگرای توضگیحات  های ایرانی نیز صگدق مگی مائوری و سانسو در مورد منشی این ساخت در زبان
 الف و ب(  1232کهن،  بیشتر رک  نغزگوی

 
 معمولیاسم خاص+ پسوند جمع   5-1-4

روند و درصورت کگاربرد بگا اسگامی خگاص نقگش  کار نمی وندهای تصریفی جمع با اسامی خاص به
جمع نافر بر جمع همراهی اسگت: خالگه  کنند، مثاًل در کاشانی کاربرد وند تصریفی   ای پیدا می دوگانه

ˋخاله اقدس و همراهانˊاقدسیا 
1  

 
 

های جمع معمولی با اسامی خاص کاربرد دارد، ولی این نوع کاربرد نشانۀ جمع شباهت است و به  ه  در فارسی معیار نیز نشان1
« فردوسی و افراد دیاری مانند او»معنای  ها به فردوسی«  ها دارد ایران فردوسی»بحث ما در اینجا ربطی ندارد، مثاًل در جملۀ 

 است 
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 + آدماش)آدم+پسوندجمع+ ضمیرپی بستی مفرد( â=اسم خاص+ عطِف   5-1-5
 Maryam-â â ǝ  š  ǝ âš ؛ˋحسن و اطرافیان/همراهان حسنˊ Hasan-â â ǝ âšاصفهانی: 

  ˋشوهرش ۀمریم و خانوادˊ

صگورت ضگمیر غیرشخصگی درآمگده  بگه« آدم»الزم به توضیح است در زبان فارسی معیار کلمگۀ 
 نیز رگه هایی از کاربرد ضمیری کاماًل قابل مشاهده است در ساخت همراهی « آدم»است  در کاربرد 

 
 ˋچیزˊاسم خاص+   5-1-1

کار رود که معنگای اصگلی  تواند به همراه جزئی می ای )سنندج( گاهی اسم خاص به در گونۀ کردی سنه
 است: ˋچیزˊآن 

Mârâl-  čı â ˊمارال و همراهانˋ 

گوینگده از ایگن سگاخت بگرای اشگارۀ نامؤدبانگه یگا این کاربرد معنای جمع همراهی را دربگردارد و 
کند  درواقع، کاربرد اصلی این ساخت در ایگن گونگۀ کگردی در  غیررسمی به فرد مورد نظر استفاده می

، ˋماشگین و ماننگد آنˊ âšin - čı â  جمع شباهت است و با هستۀ غیرانسگانی کگاربرد دارد، ماننگد
sanalio- čı â ˊصندلی و مانند آنˋ، televiziyono- čı â ˊتلویزیون و مانند آنˋ  

 
 های ایرانی های جهان و زبان منابع درزمانی جمع همراهی در زبان ۀمقایس  1

زمگانی را بگرای جمگع همراهگی اسگتخراج و  منبع در 1زبان،  113( با مطالعۀ 3331مائوری و سانسو )
 اند: معرفی کرده

عبگارت  (2 ؛3نمگا انبگوه (9؛ 2ملکگی جمگع (2 ؛1اشاری جمگع (3 ضمیر سوم شخه جمع؛ (1
  ˋهمˊ، ˋباˊ، ˋوˊ  1؛ 2کمیت نمای کلی  1؛ ˋخانهˊ/ˋخانوادهˊ/ˋمردمˊ/ˋگروهˊ 1؛ 9فضایی

هگای  های نزدیک و دور در ساخت جمع همراهگی در زبگان طور که دیدیم، استفاده از اشاری همان
و  1ضمایر سوم شخه جمع شگوند )هاینگهتوانند منبع  ها می ایرانی بسیار پرکاربرد است  همین اشاری

امری که در زبگان فارسگی نیگز اتفگاق افتگاده اسگت )رک  نغزگگوی کهگن،  ؛(113-112: 3333کوتوا، 
های ایرانی نیز کاربرد دارد  تنها تفاوت در این اسگت کگه  فوق در زبان 3و  1ب(  بنابراین، منابع 1233

اند  تفکیک این دو بسیار مهم اسگت،  متمایز نکرده های دور و نزدیک را از هم مائوری و سانسو اشاری
 
1. plural demonstrative   2. plural possessive  

2  collective marker :شوند و نافر بر انبوهی از آن اسم هستند  هایی هستند که به اسامی متصل می نشانه 
4. spatial expression 

5  universal quantifier :مثل بعضی، هر، همه  
6. B. Heine 
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صگورت  نیگز بگه 2اجتماعی متفاوتی هستند  منبگع شگماره -زیرا هریک حاوی اطالعات ضمنی زبانی
هگم  1عالوه بر این، منبع شگماره های ایرانی کاربرد دارد   سوم شخه جمع در زبان ضمیری   بست   پی

 Hasan-âهای ایرانی )گونۀ فارسی اصفهانی( مگورد اسگتفاده قگرار گرفتگه اسگت: در عبگارت  در زبان

â ǝ âš ˊدر واقگع منشگی اصگلی سگاخت همراهگی بگوده « آدم»؛ ˋحسگن /همراهانحسن و اطرافیان
هگای  نامگه بگوده اسگت کگه در اکثگر لغگت ˋمردمˊدر تاریخ زبان فارسی « آدم»است  یکی از معناهای 

 ره شده است فارسی بدان اشا
( کگاربرد جمگع معمگولی در سگاخت جمگع 3331مگائوری و سانسگو ) ،طور که قباًل گفتیم همان

کگه، جمگع معمگولی بگا کگاربرد در  اند  درحالی خود حذف کرده همراهی را از فهرست منابع درزمانی  
 ( 9  1  2بافتی متفاوت )یعنی کاربرد با اسم خاص( منعکس کنندۀ جمع همراهی است )رک  

نیگز دیگده شگده اسگت کگه در  ˋچیزˊهای ایرانی جمع همراهی با منبع در زمانی به معنای  در زبان
را تنهگا منبگع  ˋچیگزˊهگای خگود،  جدول مائوری و سانسو وجود ندارد  این دو محقق، با توجه بگه داده

 اند  جمع شباهت دانسته
های ایرانی  ع همراهی در زبانتوان منابع درزمانی جم با توجه به این مالحظات، در جدول زیر می

 راحتی مقایسه کرد: ( به3331زمانی ذکرشده در مائوری و سانسو ) را با منابع در
 

 ( و تحقیق حاضر3193مقایسۀ منابع درزمانی جمع همراهی در مائوری و سانسو ) -3جدول 

 های ایرانی )تحقیق حاضر( زبان (۳۴۳1) مائوری و سانسو منبع
 √ √ جمع  ضمیر سوم شخه 1
 √ √   اشاری جمع۳
 √ √   ملکی جمع۲
  √ نما   انبوه9
  √   عبارت فضایی2
 √ √ ˋخانهˊ/ˋخانوادهˊ/ˋمردمˊ/ˋگروهˊ  1
  √ نمای کلی   کمیت1
  √ ˋهمˊ، ˋباˊ، ˋوˊ  ۳
 √    جمع معمولی۹

 √  ˋچیزˊ  1۴
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 گیری نتیجه  7
جدید برای سگاخت جمگع همراهگی اسگت کگه در  دهندۀ دو منبع درزمانی   های این پژوهش نشان یافته

های دور و نزدیگک در تحقیگق  ( به آن اشاره نشده است  عالوه بر این، اشاری3331مائوری و سانسو )
مائوری و سانسو از هم متمایز نشده است  این تمگایز در ایگن مقالگه در نظگر گرفتگه شگده، زیگرا دارای 

تحقیقات مربوط به جمع همراهی به این پیامگدها توجگه زبانی است  درواقع، در -پیامدهای اجتماعی
 متفگاوت   های لری اشاره کرد که در آنهگا دو سگاخت   توان به بعضی از گونه نشده است  در این راستا می

طگور کگه دیگدیم، ضگمیر جمگع اشگاره بگه دور بگرای  همراهی در توزیع تکمیلی هسگتند  همگان جمع  
که ضمیر جمع اشاره بگه نزدیگک  در نهاوندی(، درحالی vanoرد رود )مثل کارب کار می خویشاوندان به

برای سایر موارد کاربرد دارد  کاربرد اولیۀ این دو ساخت  متفگاوت احتمگااًل در آغگاز نگافر بگر عوامگل 
اجتماعی بوده است  گویشوران با استفاده از ضمیر اشاره به دور برای خویشاوندان )خاله، عمو -زبانی

ماعی خود با آنها را به نسبت همراهان نزدیکتر  دیار، چون اعضگای خگانواده خگود و اجت ۀو غیر( فاصل
 اند  داده نشان می ،دوستان و غیره

هگای  هگای جمگع همراهگی در داده جای توزیع تکمیلی( در سگاخت وجود امکانات جایازین )به
هاسگت  اسگتفاده از  نگهزبانی در انتخاب هریک از گزی-های کردی نیز مبین تیثیر عوامل اجتماعی گونه

مگوردنظر اسگت   ۀانسانی، حاکی از نااه منفی به مجموع ۀبا مجموع ˋچیزˊ ۀجزء زبانی با معنای اولی
داری هسگتند بگرای  تگر جگان کلی، شاید بتوان گفت که کاربرد اجزایی که متعلق به سگطح پگایین طور به

و در پگی آن فروکاسگتن ارزش اجتمگاعی  1شگدگی خصوص انسان متضمن بیناذهنی دار و به اجزاء جان
های معمولی فارسی نیگز  های اسمی است  الزم به یادآوری است که در تاریخ استفاده از جمع مصداق

هگا( -جان کاربرد داشگته )نشگانۀ جمگع  داری مطرح بوده است و نشانۀ جمعی که برای بی مبحث جان
اسگت  در اینجگا نیگز، ایگن کگاربرد متضگمن دار نیگز کگاربرد پیگدا کگرده  تدریج بگرای اسگامی جگان به

ها طگول کشگیده  ان قرن-ها با نشانۀ جمع - ترشدن کاربردهای زبانی شده است  جایازینی   غیررسمی
 ( 3311است )برای توضیحات بیشتر رک  نغزگوی کهن و کوتوا، 

  

 منابع

 ،3، ش1س گاویش هاای ایرانای.زباان فارسای و   «بیان مالکیت در تالشی»الف(  1232نغزگوی کهن، مهرداد )
121-111  

، 13، ش13س  ژ  نامه نامۀ فرهنگساتانیو :دستور  «بیان مالکیت در فارسی نو» ب( 1232نغزگوی کهن، مهرداد )
133-111  

 
1. intersubjectification 
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شناسای  هاای زباان پاژوهش  «تغییرات نقشی وندهای جمع اسم در فارسگی»الف(  1233نغزگوی کهن، مهرداد )
  131-133 ،33ش، 11س  تطبیقی

، واژ  واژ  زنابگی  «نگو گیری ضمایر سگوم شگخه در فارسگی چاونای شکل»ب(  1233) نغزگوی کهن، مهرداد
-923، تهران: نشر نویسگه پارسگی ،اهتمام شهرام مدرس خیابانی و فریبا قطره به  جشن نامه دکتر ویبا شقاقی

932  
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